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Szanowni Pañstwo
Pragnê Pañstwu serdecznie podziêkowaæ za udzia³ w wybo-

rach samorz¹dowych, bo w ten sposób wyraziliœcie odpowie-
dzialnoœæ za losy naszej  „ ma³ej ojczyzny”.

Wynik który uzyska³em w wyborach na Burmistrza Gminy
Che³mek œwiadczy o Pañstwa dobrej ocenie mojej pracy oraz o
zaufaniu jakim obdarzyli mnie Pañstwo na najbli¿sze cztery lata.

Dziêkujê Pañstwu za okazane zaufanie. Jest to dla mnie jed-
noczeœnie wielkie wyzwanie i odpowiedzialnoœæ. Zrobiê wszyst-
ko, by nie zawieœæ Waszych oczekiwañ. Prac¹ i codzienn¹ s³u¿b¹
na rzecz naszego dobra wspólnego, jakim  jest Nasza Gmina
Che³mek chcê sprostaæ wszystkim zadaniom.

Pragnê jeszcze raz podziêkowaæ za wspó³pracê i wsparcie
wielu dzia³añ, które w Pañstwa imieniu realizowa³em w minionej
kadencji, dla dobra i rozwoju naszej gminy. Jestem przekonany,
¿e wykorzystuj¹c maksymalnie œrodki unijne i wdra¿aj¹c m¹dre
pomys³y  przyczyniê siê do utrwalenia  rozwoju Naszej Gminy
na miarê Pañstwa oczekiwañ.

Z wyrazami szacunku, Andrzej Saternus

Wyniki wyborów
na Burmistrza

12 listopada w Wyborach Samorz¹dowych 2006 o urz¹d
Burmistrza Gminy Che³mek ubiegali siê dwaj kandydaci. Cz³o-
nek Platformy Obywatelskiej Andrzej Saternus – dotychczasowy
Burmistrz Che³mka oraz zg³oszony przez KKW
SLD+SUPL.+PD+UP  Lewica i Demokraci cz³onek Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej Tomasz Warzecha.  Andrzej Saternus otrzy-

Œlubowanie
Burmistrza

W dniu 2 grudnia 2006 r. odby³o siê uroczyste œlubowanie
Burmistrza Che³mka Andrzeja Saternusa.

W imieniu Rady Miejskiej w Che³mku Przewodnicz¹ca Zofia
Urbañczyk pogratulowa³a obejmuj¹cemu urz¹d burmistrza i
wrêczy³a kwiaty.

Na zakoñczenie Burmistrz w obecnoœci wszystkich zgroma-
dzonych podpisa³ treœæ z³o¿onego œlubowania.

ma³  4 174 g³osów poparcia ( 79% ) i zosta³ wybrany na stanowi-
sko Burmistrza Gminy Che³mek w latach 2006 – 2010. Tomasz
Warzecha otrzyma³ 1 094 g³osów ( 21%).

Ogólna frekfencja wynios³a   53 % - g³osowa³o (5 419 upraw-
nionych mieszkañców Gminy Che³mek)

Wyremontowana

ul. Przemys³owa
1 grudnia oddano do u¿ytku wyremontowan¹ ul. Przemy-

s³ow¹ w Che³mku.
Przebudowê drogi zakoñczono w terminie zgodnym z umow¹

z wykonawc¹ dnia 30 listopada br. „Przebudowa ul. Przemys³o-
wej” to jedno z zadañ wchodz¹cych w sk³ad kompleksowego
projektu Gminy Che³mek – „Rozwój Miejskiej Strefy Aktywno-
œci Gospodarczej w Che³mku”. Inwestycja zosta³a zrealizowana
dziêki uzyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Bud¿etu Pañstwa w ramach Pod-
dzia³ania 3.3.2. „Rewitalizacja obszarów po-przemys³owych i
po-wojskowych” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego.
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Pierwsza sesja V kadencji
24 listopada w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego odby³a siê

I sesja V kadencji Rady Miejskiej w Che³mku.
Sesje otwar³ najstarszy wiekiem  spoœród radnych pan Edward

Ostapowicz. Sesjê rozpoczêto minuta ciszy dla uczczenia pa-
miêci ofiar katastrofy na kopalni Halemba w Rudzie Œl¹skiej. Po
otwarciu i stwierdzeniu prawomocnoœci obrad przewodnicz¹cy
Miejskiej Komisji Wyborczej Henryk Fucz wrêczy³ radnym
zaœwiadczenia o wyborze na  radnego V kadencji RM w Che³m-
ku.

Nastêpnie radni przyst¹pili do wyboru przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Che³mku. Ze zg³oszonych dwóch kandyda-
tów pani Zofia Urbañczyk otrzyma³a 9 g³osów  i to ona zosta³
nowym przewodnicz¹cym Rady Miejskiej, za panem Markiem
Palk¹ zag³osowa³o 5 radnych.

Kolejnym punktem sesji by³ wybór zastêpców przewodni-
cz¹cego RM. Po g³osowaniu i podliczeniu g³osów okaza³o siê,
¿e najwiêcej g³osów zebrali panowie Marek Idzik i Henryk
Kowalski. W dalszej kolejnoœci powo³ano sk³ady komisji RM.

W dalszej czêœci sesji  radni g³osowali nad zmianami w
bud¿ecie gminy, okreœleniu stawek podatku od nieruchomoœci
oraz wprowadzeniu zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci.

Wybory Samorz¹dowe 2006
Wybory Samorz¹dowe 2006 ju¿ za nami.

12 listopada mieszkañcy gminy Che³mek
tak jak inni obywatele naszego kraj wybie-
rali swoich przedstawicieli do w³adz samo-
rz¹dowych w latach 2006 – 2010. W gminie
Che³mek frekwencja w czasie wyborów
wynios³a 53 % ( g³osowa³o 5 419 z 10 304
uprawnianych do g³osowania). A tak fre-
kwencja wygl¹da³a w poszczególnych okrê-
gach w Gminie Che³mek:

I. okrêg: 837 (60 %) - Stare Miasto
II. okrêg: 486 (52 %) - Nowopole
III. okrêg: 1.100 (49 %) - Osiedle
IV okrêg: 788 (45 %) - kolonia
V. okrêg 776 (56 %) - So³ectwo Gorzów
VI. okrêg 865 (57 %) - So³ectwo Bobrek
Po otwarciu urn z kartami do g³osowa-

nia i podliczeniu g³osów Miejska Komisja
wyborcza ustali³a wyniki wyborów.

Burmistrzem gminy Che³mek zosta³
wybrany Andrzej Saternus który uzyska³
79% g³osów ( 4 174 g³osów).

 Wybrano 15 Radnych Rady Miejskiej:
Lista Radnych V kadencji Rady Miej-

skiej w Che³mku
Okrêg 1 – Stare Miasto
1. Kowalski Henryk - 407
2. Radwañska Jadwiga - 410
3. Urbañczyk Zofia - 529
Okrêg 2 – Nowopole
1. Kapusta Dorota - 190
2. Sajak Mariusz - 124
Okrêg 3 – Osiedle
1. Byrski Piotr - 180
2. Ostapowicz Edward - 180
3. Ostrowska Józefa - 241

Okrêg 4 – Kolonia
1. Bochenek Micha³ - 249
2. Madoñ Maciej - 255
3. Wiœniewski Henryk - 197
Okrêg 5 – So³ectwo Gorzów
1. Dulêba Bogdan - 524
2. Palka Marek - 607
Okrêg 6 – So³ectwo Bobrek
1. Idzik Marek - 360
2. Szewczyk Helena - 590
Mieszkañcy gminy Che³mek wybiera-

li te¿ swoich przedstawicieli do Rady Po-

wiatu oraz Sejmiku Wojewódzkiego.
Po podliczeniu g³osów okaza³o siê ¿e

Radnymi Powietu Oœwiêcimskiego zosta-
li Andrzej Saternus – 1 281 g³osów ( An-
drzej Saternus zrezygnowa³ z zasiadania w
Radzie Powiatu Oœwiêcimskiego ze wzglê-
du na ponowny wybór na urz¹d  Burmi-
strza Gminy Che³mek). Adam £êkawa –
510 g³osów oraz Dominik Swoszowski –
429 g³osów.

W Sejmiku wojewódzkim gminê Che³-
mek bêdzie reprezentowa³ Marek Sowa za
którym zag³osowa³o 7 742 wyborców.

Komisje Rady Miejskiej

• Komisja Rewizyjna:  Bogdan Dulêba  - przew., Józefa Ostrow-
ska - z-ca, Jadwiga Radwañska,  Helena Szewczyk

• Komisja bud¿etu, rozwoju gospodarczego, budownictwa,
przemys³u, gospodarki komunalnej i ochrony œrodowiska:
Henryk Wiœniewski - przew., Marek Palka  - z-ca, Bogdan Dulêba,
Piotr Byrski, Józefa Ostrowska, Edward Ostapowicz, Micha³
Bochenek, Henryk Kowalski

• Komisja handlu, us³ug, rolnictwa, ³adu i porz¹dku pu-
blicznego: Helena Szewczyk  - przew., Maciej Madoñ – z-ca,
Henryk Wiœniewski, Henryk Kowalski

• Komisja edukacji, kultury, sportu i rekreacji: Piotr Byrski
- przew., Marek Idzik  - z - ca, Dorota Kapusta, Marek Palka

• Komisja zdrowia, opieki spo³ecznej i opiniowania przy-
dzia³ów mieszkañ: Dorota Kapusta – przew., Micha³ Bochenek
– z-ca, Jadwiga Radwañska, Marek Idzik, Maciej Madoñ, Edward
Ostapowicz, Mariusz Sajak

• Komisja inwentaryzacyjna: Jadwiga Radwañska - przew.,
Zofia Urbanczyk, Marek Idzik, Henryk Kowalski
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ECHO  CHE£MKA

Ksi¹¿ê Micha³ Sapieha w Che³mku
We wtorek 5 grudnia Gminê Che³mek odwiedzi³ Ksi¹¿ê

Micha³ Sapieha. Podczas uroczystej wizyty w³adze gminy wrê-
czy³y dostojnemu goœciowi tytu³ HONOROWEGO OBYWATE-
LA GMINY CHE£MEK, który zosta³ nadany uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Che³mku 31 maja 2006 roku.

Ksi¹¿ê Micha³ Sapieha syn Adama Zygmunta Sapiehy –
obywatel Królestwa Belgii, postanowieniem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1998 r. zosta³ odznaczony
Krzy¿em Oficerskim Orderu Zas³ugi RP za wybitne zas³ugi w
rozwijaniu wspó³pracy z organizacjami polonijnymi i œrodowi-
skiem polskich kombatantów.

¿andarmeria woj-
skowa. Po II wojnie
œwiatowej dekret o
reformie rolnej po-
zbawi³ Sapiehów
maj¹tku. Ziemiê
r o z p a r c e l o w a n o
miedzy ch³opów.
Rodzina Sapiehów
w czasie wojny mu-
sia³a opuœciæ kraj i
wyjecha³a do Kon-
ga Belgijskiego.

Ostatnim w³aœcicielem dóbr bobreckich by³ Ksi¹¿ê Adam
Zygmunt Sapieha, potomek jednego z wa¿niejszych magnac-
kich rodów w Polsce. Przez ca³y okres II Rzeczypospolitej miej-
scowoœci naszej Gminy by³y zwi¹zane z rodem Sapiehów, do
którego nale¿a³a znaczna czêœæ gruntów, lasów i gospodarstw,
gdzie zatrudnienie znajdowa³o wielu mieszkañców. W pa³acu
pracowa³o równie¿ wiele osób, m.in. sprz¹taczki, kucharki, mamki
i pomocnice wychowawczyñ. W 1931 roku Sapiehowie odsprze-
dali czêœæ gruntów czeskiemu przemys³owcowi, a dziêki tej trans-
akcji mog³a powstaæ fabryka obuwia oraz osiedle mieszkaniowe
dla pracowników fabryki.

Sapiehowie anga¿owali siê w ¿ycie spo³eczne mieszkañców,
a tak¿e prowadzili dzia³alnoœæ spo³eczno – charytatywn¹. Ksi¹¿ê
Adam Zygmunt Sapieha by³ jednym z fundatorów szpitala w Chrza-
nowie, dzia³a³ w zarz¹dzie Kasy Stefczyka w Bobrku, która by³a
instytucj¹ zapomogowo – po¿yczkow¹, wspomagaj¹c¹ okoliczn¹

ludnoœæ w razie ka-
taklizmów – po¿a-
rów, powodzi, wy-
padków losowych.
Ponadto by³ cz³on-
kiem komitetu bu-
dowy koœcio³a w
Che³mku p.w. NMP
Królowej Polski,
budowy szko³y
siedmioklasowej w
Bobrku i Gorzowie.

W czasie oku-
pacji niemieckiej
gospodarstwo prze-
jêli okupanci, zaœ w
pa³acu mieœci³a siê

Micha³ Ksawery Sapieha mimo istniej¹cych przez wiele lat
trudnoœci ci¹gle czuje siê zwi¹zany z Polsk¹ i mimo tego, ¿e
obecnie na sta³e mieszka w Belgii czêsto przyje¿d¿a do Polski.
¯ywo interesuje siê wszystkim tym, co wi¹¿e siê z nasz¹ Oj-
czyzn¹, rozwijaj¹c m.in. promocjê inwestycji zagranicznych,
g³ównie europejskich w Polsce. Wraz z siostr¹ Jadwig¹ zaanga-
¿owa³ siê w pomoc dla Polski organizowan¹ przez Uniê Euro-
pejsk¹. Na jej zlecenie kontrolowa³, czy dary od Caritas Catho-
lica trafiaj¹ do potrzebuj¹cych.

Nadanie tytu³u Honorowego Obywatela Gminy Che³mek
Ksiêciu Micha³owi Sapiesze, jako Przedstawicielowi Rodziny,
ma na celu wyró¿nienie oraz utrwalenie w pamiêci wspó³cze-
snych i przysz³ych pokoleñ dzia³alnoœci podejmowanej przez
rodzinê Sapiehów na rzecz rozwoju wsi Bobrek, a tym samym i
Gminy Che³mek.

W czasie wizyty Ksi¹¿ê Micha³ spotka³ siê z m³odzie¿¹ z
Gimnazjum nr 2 w Che³mku, której to przedstawi³ swój bogaty
¿yciorys, opowiada³ o podró¿ach i prowadzonych interesach,
koñcz¹c przes³aniem do gimnazjalistów

- B¹dzcie dumni z tego,  ¿e jesteœcie Polakami.  Wszyscy patrz¹
w stronê zachodu i na nim chc¹ siê wzorowaæ, a to zachód
powinien wzorowaæ siê na Polsce, na naszych idea³ach, wierze
i wartoœciach.  Ja i moja rodzina zostaliœmy zmuszeni do opusz-
czenie Polski przez powojenne komunistyczne w³adze, ale nigdy
mimo represji nie zrzek³em siê polskiego obywatelstwa, bo tutaj
siê urodzi³em i jestem Polakiem. Mimo ¿e teraz moja rodzina
mieszka w Belgii, jestem szczêœliwy, ¿e mój wnuk postanowi³
kszta³ciæ siê w Polsce i obecnie studiuje na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim w Krakowie – mówi³ Ksi¹¿ê Micha³ Sapieha.

Podczas dalszej czêœci wizyty Ksi¹¿ê Micha³ uda³ siê do
so³ectwa Bobrek, gdzie odwiedzi³ Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³
im. Kardyna³a Adama Stefana Sapiehy oraz koœció³ pw. Trójcy
Przenajœwiêtszej w Bobrku, gdzie podziwia³ odnowiony o³tarz
i wnêtrze œwi¹tyni po renowacji.      PW
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Stacja demonta¿u pojazdów w Che³mku
W Che³mku otwarto nowoczesn¹ stacjê demonta¿u samo-

chodów. Hala, w której demontuje siê samochody, mieœci siê na
terenie firmy Z£OM – MET na ul. Przemys³owej w Che³mku.

- Prace nad stacj¹ demonta¿u trwa³y pó³torej roku i mogê
powiedzieæ, ¿e spe³nia ona wszystkie normy ekologiczne i tech-
niczne w tego typu obiektach. -mówi prezes firmy Z£OM – MET
pan Leonard Postupalski

Oddany do demonta¿u samochód zostaje rozmontowany w
profesjonalny sposób, z zachowaniem wszystkich ekologicz-
nych standardów oraz recyklingu. U¿yteczne jeszcze czêœci i
podzespo³y zostaj¹ posegregowane i umieszczone w odpowied-
nich boksach, natomiast wszystkie p³yny, które znajduj¹ siê w
samochodzie ( m.in. olej silnikowy, p³yn hamulcowy itp.), zo-
staj¹ umieszczane w odpowiednich beczkach i oddane do utyli-
zacji. Nieprzydatne elementy blacharskie zostaj¹ sprasowane,
natomiast elementy z tworzyw sztucznych zostaj¹ odes³ane do
firm zajmuj¹cych siê recyklingiem

-  W naszej firmie za pozostawione do rozbiórki samochody
oddaj¹cy nie ponosi ¿adnych kosztów, samochody osobowe s¹
przyjmowane nieodp³atnie, za pojazdy oddane w ca³oœci i w

jakoœciowo dobrym stanie bêdzie mo¿na jeszcze otrzymaæ do 100
z³. Do rozbiórki przyjmujemy równie¿ samochody ciê¿arowe, za
takie pojazdy w³aœciciel równie¿ mo¿e liczyæ na pewne gratyfi-
kacje finansowe oraz inne pojazdy „drogowe”-  koñczy prezes
Leonard Postupalski.

BUD¯ET 2007
Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus

przedstawi³ radnym Rady Miejskiej w
Che³mku projekt bud¿etu gminy na 2007
rok. W przedstawionym projekcie zak³a-
dane s¹ dochody w wysokoœci 21 225 377
z³ oraz wydatki na poziomie 23 513 200 z³.
Ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatka-
mi stanowi planowany deficyt bud¿etu w
kwocie 2 287 823 z³, a ma on zostaæ pokry-
ty przychodami pochodz¹cymi z:

- z zaci¹gniêtych kredytów w kwocie
1 000 000 z³

- wolnych œrodków, jako nadwy¿ki œrod-
ków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym
bud¿etu, w tym wynikaj¹cych z rozliczeñ
kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych w
kwocie 1 287 823 z³.

W planowanym na 2007 rok bud¿ecie
szczególny nacisk k³adziony jest na trzy
dzia³y, a mianowicie oœwiatê, pomoc spo-
³eczn¹ oraz kulturê.

Oœwiata i wychowanie – 9 209 863 z³
 W tym dziale poza kosztami obs³ugi

jednostek oœwiatowych, w które wchodz¹
m.in. wydatki bie¿¹ce czy koszty wynagro-
dzeñ zwiêkszeniu uleg³y wydatki na do-
wo¿enie uczniów do szkól czy te¿ podno-
szenie kwalifikacji nauczycieli. W oœwia-
cie s¹ te¿ planowane inwestycje w infra-
strukturê, z których mo¿na wymieniæ – do-
finansowanie budowy hali sportowej przy
PZ nr 8 SZiO oraz projekt boiska przy SZS
w Che³mku i budowê dojœcia dla niepe³no-
sprawnych przy SZS w Gorzowie.

Pomoc spo³eczna – 5 051 014 z³
W tym dziale zwiêkszeniu w stosunku

z Bud¿etem 2006 zostaj¹ wydatki zwi¹za-
ne Domami Opieki Spo³ecznej, Œwiadcze-
niami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyj-

nymi oraz sk³adkami na ubezpieczenia
emerytalne rentowe z ubezpieczenia spo-
³ecznego, zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe, dodatki mieszkaniowe oraz Oœrodki
Pomocy Spo³ecznej.  Zmniejszeniu ulegn¹
wydatki na bie¿¹ce w tym wynagrodzenia
i pochodne wynagrodzeñ.

Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego  - 743 800 z³

W tym dziale wydatkowane zostan¹
œrodki na utrzymanie domów i oœrodków
kultury, œwietlic klubów oraz bibliotek.

W Bud¿ecie zosta³y równie¿ zabezpie-
czone pieni¹dze na inwestycje w gminie
Che³mek W dziale Transport i ³¹cznoœæ
przewidziano m.in. inwestycje wspó³finan-
sowane z powiatem takie jak: pomoc fi-
nansowa dla Powiatu Oœwiêcimskiego do-
tycz¹ce wykonania chodnika przy ul. Ja-
gielloñskiej, ¯eromskiego i Oœwiêcimskiej
w Che³mku oraz przy ul. Nadwiœlañskiej w
Bobrku, skrzy¿owania ul. Oœwiêcimskiej i
Szkolnej w Gorzowie.

Inwestycje w drogi gminne: opraco-
wanie projektów budowlanych na par-
kingi dla samochodów osobowych przy
ulicach 25 Stycznia, 11 Listopada, Woj-
ska Polskiego 3,5,6.

Wykonanie chodnika przy ul. Oœwiêcim-
skiej w Gorzowie, budowa ci¹gów pieszo-
jezdnych przy ul. Powstañców Œl¹skich 2 i
2a, budowa nawierzchni na ul. Sobieskiego,
budowa mostku nad rowem przy ul. Nowej w
Bobrku, opracowanie projektów ul. Ofiar
Faszyzmu i drogi od ul. Tuwima w Che³mku.

W dziale gospodarka mieszkaniowa
planowane s¹ prace projektowe na budo-
wê kompleksu rekreacyjnego w Che³mku,

Che³mek bez barier

Gmina Che³mek ubiega siê o dofinan-
sowanie dobudowy pochylni dla osób nie-
pe³nosprawnych do budynku Urzêdu Miej-
skiego wraz ze zmian¹ drzwi wejœciowych
z otwieranych na przesuwne. Wykonanie
zadania jest mo¿liwe w ramach œrodków z
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych. Istnieje szansa
na uzyskanie wsparcia w wysokoœci nawet
do 50% wartoœci inwestycji.

30 listopada br. Urz¹d Miejski z³o¿y³
wniosek aplikacyjny w Departamencie
Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kow-
skiego w Krakowie. Realizacja zadania
planowana jest w drugim kwartale 2007
roku. Dobudowa pochylni to pierwszy z
zaplanowanych etapów niwelowania ba-
rier architektonicznych w obiekcie u¿y-
tecznoœci publicznej.

kontynuacja prac w klubach LKS Bobrek
i LKS Gorzów, budowê podjazdu dla nie-
pe³nosprawnych do budynku Urzêdu Miej-
skiego w Che³mku. W dziale dzia³alnoœæ
us³ugowa zosta³y zabezpieczone œrodki na
budowê cmentarza w Che³mku. Natomiast
w dziale Gospodarka komunalna i ochro-
na œrodowiska wydatki inwestycyjne
obejm¹ prace projektowo – przygotowaw-
cze i rozpoczêcie budowy kanalizacji,
budowa wodoci¹gu POD Czerwony Kap-
turek oraz wykonanie oœwietlenia na ul.
Krakowskiej Bobrek – Gorzów, Che³mek:
ul. Sobieskiego, ul. Polna w Che³mku,
odnoga od ul. S³owackiego. Po przeg³oso-
waniu bud¿etu 2007 przez Radê Miejsk¹
przedstawimy ca³oœæ w nastêpnym nume-
rze "Echa Che³mka".
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Pozostali w naszej pamiêci
Umar³ych wiecznoœæ dot¹d trwa

Dok¹d pamiêci¹ im siê p³aci…

W. Szymborska

15 listopada 2006 r. w Domu Harcerza odby³o siê spotkanie
cz³onków Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w
Che³mku poœwiêcone wspomnieniom zmar³ych nauczycieli
pracuj¹cych w szko³ach naszej gminy i przyczyniaj¹cych siê
rozwoju oœwiaty na naszym terenie. Wspominano: Kazimierza
Staicha – kierownika SP nr 1, Ryszarda Tschopa – kierownika
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Che³mku, Józefa Or³owskiego –
kierownika SP nr 1 i jego ¿onê Joannê Or³owsk¹, Jana Muchê –
kierownika i budowniczego SP w Bobrku, Kazimierza Balona
– pierwszego kierownika i budowniczego SP w Gorzowie i jego
¿onê Jadwigê Balon, Mariê Krausk¹ – pierwszego kierownika
SP nr 2 w Che³mku, Irenê Mróz – dyrektora Zbiorczej Szko³y
Gminnej, a póŸniej inspektora oœwiaty w Che³mku, Ignacego
Mroza – dyrektora SP nr 2 i nauczycieli: Annê Dyl¹g, Janinê
Karelus, Mariê Niedzielsk¹, Ryszarda Palkê, Witolda Kucznika,
Krystynê Kurek, Zofiê Mas³owsk¹, Jadwigê Fuglewicz, Wandê
Zajas – Waligórê, Marka Gaw³a. Wspomniano te¿ nauczycieli
pracuj¹cych w SP nr 1 na pocz¹tku ubieg³ego stulecia: Nieæ,
Rowiñski, B³aszczyk,.

Dla bior¹cych udzia³ w spotkaniu by³y to wzruszaj¹ce chwi-
le, gdy¿ wspomnienia czêsto oparte by³y na osobistych, nieraz
przyjacielskich relacjach ze zmar³ymi. Szczególnie ciekawe i
pouczaj¹ce by³y opowieœci o losach wojennych Jana Muchy,
cz³onka AK o pseudonimie „Rados³aw”, Kazimierza Balona,
¿o³nierza AK o pseudonimie „Ryœ”, obozowych i okupacyj-
nych Marii Krauskiej, o drodze z kresów do Che³mka pañstwa

Or³owskich. Kierownik Jan Mucha i Kazimierz Balon w czasie
okupacji byli nauczycielami na tajnych kompletach, a po za-
koñczeniu wojny i osiedleniu siê na naszym terenie przyczynili
siê do utworzenia zasadniczej szko³y obuwniczej w Che³mku i
rolniczej w Gorzowie. Dziêki staraniom pañstwa Mrozów po-
wsta³a szko³a podstawowa na osiedlu, o budowê której zabiega-
no wiele lat.

Nauczyciele we wspomnieniach kole¿anek, a niekiedy swo-
ich uczniów zapamiêtani zostali jako ludzie oddani pracy, su-
mienni, obowi¹zkowi, kole¿eñscy, opiekuñczy, przyjaŸnie na-
stawieni do uczniów.

Na zakoñczenie spotkania za wszystkich zmar³ych nauczy-
cieli zapalone zosta³y znicze. Czeœæ ich pamiêci!

DK

Podziêkowanie
Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emery-

tów Rencistów i Inwalidów w Che³mku, sk³ada podziêkowa-
nie za pomoc w zorganizowaniu obchodów „Dnia seniora” w
dniu 14 paŸdziernika br.

- Burmistrzowi Che³mka Panu Andrzejowi Saternusowi za
okolicznoœciowe ¿yczenia oraz otrzymane „s³odkoœci”

- Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej za udostêpnienie nieodp³at-
ne pomieszczeñ na w/w spotkanie w Domu Pamiêci Baty

- Zespo³owi uczestników ze Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Che³mku

- Firmie TITAN LUX oraz Zarz¹dowi MSM „Budowlanka”
za wsparcie finansowe

S³owa podziêkowania sk³adamy cz³onkom komisji socjal-
nej za w³¹czenie siê spo³ecznie w obs³ugê w/w spotkania.

- Dyrektorowi MOKSiR w Che³mku Panu Waldemarowi
Rudykowi za pomoc w organizacji obchodów

Podziêkowanie
Drodzy mieszkañcy Dzielnicy Starego Miasta!

Kierujemy do Was serdeczne podziêkowania za oka-
zanie nam zaufanie w wyborach samorz¹dowych.
Deklarujemy rzecz¹ prac¹ na rzecz rozwoju naszej
Gminy Che³mek.

Z powa¿aniem

Radni dzielnic Starego Miasta

Zofia Urbañczyk, Jadwiga Radwañska,
Henryk Howalski

Sprzedam gara¿ i altanê.
Tel. 0607 331 410

Kolpingowski Klub
„Praca Tak” w Che³mku
zaprasza osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia, poszukuj¹ce

pracy do odwiedzania naszej placówki, która ma siedzibê w
budynku Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Podstawowych i
Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Kiliñskiego w Che³mku ( ul. Kra-
kowska 18)

Przeprowadzamy projekt Centrum Aktywizacji Spo³ecznej
„Przez Wolontariat na Rynek Pracy” – projekt wspó³finansowa-
ny w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Ka¿da z osób poszukuj¹cych pracy mo¿e u nas skorzystaæ z
nastêpuj¹cych us³ug: poœrednictwa pracy, doradztwa zawodo-
wego, doradztwa prawnego, szkoleñ woluntarystycznych, sko-
rzystaæ z warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

Zapraszamy codziennie od godz. 8.00 do godz. 17.00

„Jesteœmy cz¹stk¹ w zespole,

z niego p³ynie nasza si³a”  (K.I. Ga³czyñski)

Ta si³a pop³ynê³a w³aœnie od Was Szanowni Pañstwo
– Moi Wyborcy !
Za poparcie, zaufanie i sympatiê bardzo serdecznie dziêkujê.
Bêdê pe³ni³ jak najlepiej swoj¹ funkcjê.

      Radny Powiatu Oœwiêcimskiego
      Dominik Swoszowski
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Podbili serca widzów
Drug¹ nagrodê publicznoœci w konkursie scenicznym zdobyli

podczas Krakowskich Spotkañ Artystycznych niepe³nosprawni z
Warsztatów Terapii Zajêciowej Fundacji im. Brata Alberta w
Che³mku. Dla dzia³aj¹cego od niedawna zespo³u to spory sukces.
Krakowskie Spotkania Artystyczne „Gaudium” przyci¹gaj¹ rok-
rocznie szerokie gremia. Uczestniczy w nich ponad 1500 niepe³no-
sprawnych z Polski i zagranicy. Odbywaj¹ca siê w Nowohuckim
Centrum Kultury impreza ma blisko trzydziestoletni¹ tradycjê, zaœ
od siedmiu lat przyjêto dla niej formu³ê konkursu.

-Formy wyra¿ania sztuki przez osoby niepe³nosprawne s¹
bardzo ró¿norodne: wystêpy sceniczne, taniec, œpiew, ró¿ne tech-
niki plastyczne. Sztuka jest tu elementem rehabilitacji i terapii.
Przytaczaj¹c s³owa œw. Brata Alberta: „Niepodobna zliczyæ form,
w których sztuka siê objawia. Ka¿dy, kto cz³owiek jest w pewnym
sposobie artyst¹” – przekonywali organizatorzy festiwalu ze
Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”.

W tym roku prócz goœci z Polski w konkursowe szranki sta-
nê³y równie¿ zespo³y teatralne ze S³owacji i Bia³orusi. W trakcje
przegl¹du jury obejrza³o blisko 50 przedstawieñ: od popisów
wokalnych poprzez inscenizacje s³owne na pantomimie skoñ-
czywszy. Choæ poziom wystêpów nie by³ wyrównany, z ka¿dego
emanowa³o du¿e zaanga¿owanie i serce, jakie niepe³nosprawni
wk³adaj¹ w przedstawienia. Ogromne wra¿enie na publicznoœci
i jury robi³y zw³aszcza inscenizacje pantomimiczne, podczas
których aktorzy mow¹ cia³a przekazywali emocje.

Che³mkowska grupa teatralna „¯ó³ta Ci¿emka” zaprezento-
wa³a spektakl pt. „Ballada o dziadzie i babie”. Kanw¹ wystêpu
sta³ siê wiersz Józefa Ignacego Kraszewskiego mówi¹cy o lêku
cz³owieka przed œmierci¹. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿
scenariusz jest dzie³em niepe³nosprawnych osób, którzy wspó³-
tworzyli didaskalia, projektowali kostiumy oraz scenografiê. W
role postaci scenicznych wcielili siê: Dorota Fyda, Paulina Mar-
towicz, Agnieszka Nowak Mariusz Rutkowski, Ewa Sawera, Anna

Sikora, Joanna Wójcik. Dodatkowo Asia znakomicie sprawdzi³a
siê jako asystentka re¿ysera. W namalowaniu elementów deko-
racji wiejskiej chaty pomog³a Monika Ko³odziejczyk, terapeut-
ka z WTZ w Przeciszowie. Funkcjê suflera pe³ni³ Mariusz Wój-
cik, zaœ nad realizacj¹ spektaklu czuwa³a Anna Kasprzyk.

Króciutka inscenizacja spotka³a siê z ciep³ym przyjêciem u
publicznoœci. Gromkie oklaski zdoby³a Œmieræ grana przez Ewê
Sawerê. Podczas liczenia punktów od publicznoœci emocje siê-
ga³y zenitu, bo che³mkowkiej grupie uda³o siê zaj¹æ II miejsce.
Niepe³nosprawni aktorzy otrzymali nagrody rzeczowe. Wszy-
scy zadowoleni i dumni, choæ bardzo zmêczeni wrócili do domu.

Pragniemy podziêkowaæ Waldemarowi Rudykowi, dyrektoro-
wi MOKSIR-u w Che³mku za mo¿liwoœæ odbywania prób na scenie
oœrodka, pracownikom tej¿e instytucji: Marcinowi Je¿owi, Marci-
nowi Klus oraz Dominikowi Swoszowskiemu  za pomoc podczas
prób oraz Robertowi Gondzikowi, kierownikowi WTZ w Chrzano-
wie, za wypo¿yczenie sprzêtu nag³aœniaj¹cego. Bez Waszej pomo-
cy nasz wystêp nie by³by tak udany.           Anna Kasprzyk

Wolontariat szansa na pracê
„Centrum Aktywizacji Spo³ecznej w

Che³mku – przez wolontariat na rynek pra-
cy” - to tytu³ kolejnego projektu realizowa-
nego przez Centrum Wsparcia „Kolping
Praca” dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
Kolpinga w Che³mku. Dziêki niemu osoby
bezrobotne oraz uczniowie szkó³  œrednich
mog¹ skorzystaæ z wszelkich us³ug doty-
cz¹cych pracy, przejœæ bezp³atne szkolenia
oraz zaanga¿owaæ siê jako wolontariusze.

- Nie jest tajemnic¹, i¿ bezrobocie to w
dzisiejszych czasach ogromny problem
spo³eczny. Szczególnie w m³odych lu-
dziach, którzy nie mog¹ znaleŸæ pracy,
wzrasta poczucie zagro¿enia i niepewno-
œci spo³ecznej  - mówi Gra¿yna Bigos –
poœrednik pracy w centrum Wsparcia –
Bezrobocie odbija siê nie tylko na spra-
wach materialnych, ale ma te¿ odzwiercie-
dlenie w psychice osoby pozbawionej pra-
cy. Okazuje siê, ¿e prawie wszystkie te oso-
by nigdy nie myœla³y, aby  zaj¹æ siê wolon-
tariatem. Stowarzyszenie Kolpinga w
Che³mku nie jest obojêtne na ten problem,
aktywnie dzia³a³o ( w zesz³ym roku z du¿ym
powodzeniem realizowano projekt „Cen-
trum Aktywizacji Spo³ecznej” – wolonta-
riat szans¹ dla bezrobotnych”) i wci¹¿
dzia³a!

Centrum Wsparcia „Kolping Praca” to
miejsce znane mieszkañcom Che³mka.
Obecnie realizuje dwa projekty. To tutaj
mo¿na siê zarejestrowaæ jako osoba bezro-
botna, uzyskaæ porady dotycz¹ce szukania
pracy, zdobyæ nowe doœwiadczenie poprzez
ró¿ne organizowane szkolenia ( np. kursy
kasy fiskalnej) i formy wolontariatu. Pra-
cownicy Klubu znaj¹ swoje œrodowisko lo-
kalne, jego, problemy i potrzeby, dowodem
jest to, i¿ pomóg³ ju¿ niejednej osobie zdo-
byæ pracê oraz nowe umiejêtnoœci. „Cen-
trum Aktywizacji Spo³ecznej w Che³mku  -
przez wolontariat na rynek pracy” to pro-
jekt skierowany do osób bezrobotnych w
wieku 18 – 34 lata oraz uczniów szkó³ œred-
nich. Osoby te w ramach realizacji dzia³añ
mog¹ skorzystaæ z us³ug poœrednictwa pra-
cy, doradztwa zawodowego i poœrednictwa
prawnego. Oprócz tego mo¿na wzi¹æ udzia³
w profesjonalnym szkoleniu z wolontaria-
tu ( wiele osób ju¿ z tego skorzysta³o!). Dziêki
temu osoby te mog¹ zaanga¿owaæ siê we
wszelkie dzia³alnoœci spo³eczne. Wolonta-
riat przynosi satysfakcjê i wiarê w siebie. To
wszystko oraz obszerna wiedza i umiejêt-
noœci pomog¹ z pewnoœci¹ znaleŸæ pracê.

Szkolenia z wolontariatu odbywaj¹ siê
w mi³ej i przyjaznej a przede wszystkim

bezstresowej atmosferze. Mo¿na dowie-
dzieæ siê wiele o swojej osobowoœci po-
przez ró¿norakie testy psychologiczne.
Osoby prowadz¹ce anga¿uj¹ uczestników
w dyskusjê o tym dlaczego warto byæ wo-
lontariuszem i jakie to przynosi korzyœci.
Prowadzane s¹ wyk³ady, æwiczenia, a tak-
¿e jest mowa o stronie prawnej bycia wo-
lontariuszem.

- Szkolenie to uwa¿am jako bardzo
interesuj¹ce i z pewnoœci¹ przydatne –
mówi Mata Adamczewska – uczestniczka
szkolenia  w dniu 31.10.2006 – Przyjem-
nie spêdzi³am czas i wiele siê dowiedzia-
³am, co z pewnoœci¹ zaowocuje w przy-
sz³oœci. Oczywiœcie wszystkie dzia³ania w
Centrum Wsparcia „Kolping Praca” s¹
bezp³atne. Pracownicy serdecznie zapra-
szaj¹ po wszelkie porady na ul. Krakowsk¹
18 ( Zespó³ nr 8 Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych i Zawodowych w Che³mku).

Agata Olejniczak

Urz¹d Miejski w Che³mku nominowa³
Rodzinê Kolpinga do nagrody "Kryszta³
Soli". Nagroda ta jest wrêczana dla najlep-
szej organizacji po¿ytku publicznego.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga  zo-
sta³o nagrodzone tegorocznymi "Krysz-
ta³ami Soli"
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Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi
 Burmistrz Che³mka og³asza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadañ publicznych w
roku 2007 w siedmiu obszarach wspó³pracy, okreœlonych w Programie wspó³pracy
Gminy Che³mek z organizacjami pozarz¹dowymi w roku 2007, uchwalonym przez
Radê Miejsk¹ w Che³mku w dniu 21 grudnia 2006 r.

Wyk³ad o dojrzewaniu
Po raz kolejny Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ nr 1 w Che³mku

odwiedzi³ znany che³mecki lekarz Jan Franczyk.  Pan doktor
przyby³ na zaproszenie prowadz¹cej w SZS zajêcia „Przygoto-
wanie do ¿ycia w rodzinie” pani Zofii Urbañczyk, aby przybli¿yæ
uczniom klas III gimnazjum zawi³oœci okresu dojrzewania.

Wyk³ady pana lekarza s¹ podzielone, jedne s¹ adresowane
wy³¹cznie dla dziewcz¹t inne tylko dla ch³opców, poniewa¿
obie p³cie w ró¿ny sposób przechodz¹ przez  okres wprowadza-
j¹cy m³odych ludzi w doros³oœæ. W czasie spotkania m³odzi
ludzie mog¹ us³yszeæ nie tylko o biologicznych aspektach doj-
rzewania, pan doktor du¿a uwagê przyk³ada równie¿ do czynni-
ków psychologicznych i filozoficznych kszta³tuj¹cych kulturê
i osobowoœæ ka¿dego cz³owieka.

Zajêcia prowadzone przez pana doktora urozmaicane s¹ mul-
timedialn¹ prezentacj¹ oraz fragmentami literatury medycznej,
psychologicznej i filozoficznej zwracaj¹cej uwagê uczniów nie

tylko na wolnoœci wi¹¿¹ce siê z bycia doros³ym, ale przede wszyst-
kim na obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ bycia dojrza³ym cz³owie-
kiem. Podczas spotkania pan doktor odpowiada³ równie¿ na py-
tania uczniów zwi¹zane z okresem dojrzewania.     PW

Oferty przyjmowane s¹ do 26 stycznia 2007
r.
Rodzaj zadañ i wysokoœæ œrodków prze-
znaczonych na ich realizacjê:
I.  Ochrona i Promocja zdrowia:
1. organizacja zajêæ integracyjno –rehabi-
litacyjnych na rzecz osób niewidomych –
kwota 500 z³
II. Dzia³ania na rzecz osób niepe³no-
sprawnych:
2.  rehabilitacja osób niepe³nosprawnych,
w tym prowadzenie zajêæ terapeutycznych,
indyw. i grupowych – kwota 10.000 z³
III. Nauka, edukacja, oœwiata i wychowanie:
3.  wspieranie rozwoju i dzia³alnoœci œwie-
tlicy œrodowiskowej dzia³aj¹cej na terenie
Osiedla „Stare Miasto” w Che³mku – kwo-
ta 7.000 z³
4. wspieranie rozwoju i dzia³alnoœci œwie-
tlicy œrodowiskowej dzia³aj¹cej na terenie
Osiedla „Kolonia” w Che³mku – kwota
15.000 z³
IV. Upowszechnianie kultury, sztuki
ochrony dóbr kultury i tradycji:
5. dzia³ania zwi¹zane z upowszechnianiem
tradycji obuwniczych – kwota 2.000 z³
V. Upowszechnianie kultury fiz. i sportu:
6. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki no¿nej
dla dzieci i m³odzie¿y na obiektach spor-
towych znajduj¹cych siê w Che³mku –
kwota 75.000 z³
7. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki no¿nej
dla dzieci i m³odzie¿y na obiektach spor-
towych znajduj¹cych siê w So³ectwie
Gorzów – kwota 32.000 z³
8. upowszechnianie sportu i rekreacji

poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki no¿nej
dla dzieci i m³odzie¿y na obiektach spor-
towych znajduj¹cych siê w So³ectwie
Bobrek – kwota 32.000 z³
9. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki siatko-
wej dla dzieci
i m³odzie¿y na obiektach sportowych znaj-
duj¹cych siê w Che³mku – kwota 18.000 z³
10. upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizacjê zajêæ z pi³ki siatko-
wej, tenisa sto³owego, oraz tenisa ziemne-
go, dla dzieci i m³odzie¿y na obiektach
sportowych znajduj¹cych siê
w So³ectwie Bobrek – kwota 2.500 z³
VI. Porz¹dek i bezpieczeñstwo publiczne oraz
przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym:
11. organizacja zajêæ terapii indywidual-
nej i grupowej dla osób uzale¿nionych oraz
pomoc dla osób oraz rodzin w których
wystêpuj¹ problemy alkoholowe – kwota
25.000 z³
12. radoœæ z trzeŸwego stylu ¿ycia – zago-
spodarowanie czasu wolnego poprzez za-
jêcia aerobiku – kwota – 4.000 z³
VII.  Krajoznawstwo oraz wypoczynek
dzieci i m³odzie¿y:
13. organizacja imprez turyst. i rekreacyj-
nych dla osób doros³ych – kwota 7.000 z³
14. organizacja imprez turystycznych i
krajoznawczych dla osób doros³ych, zaj-
muj¹cych siê szerzeniem turystyki i wê-
drownictwa – kwota 1.500 z³
VIII. Ekologia i ochrona zwierz¹t oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
15. promocja gminy poprzez wsparcie dzia-
³añ lokalnych inicjatyw w zakresie ochro-
ny œrodowiska – kwota 2.000 z³

Pe³ny tekst og³oszenia o konkursie zawie-
raj¹cy:
- 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
2005 i 2006 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 121, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie internetowej: www.chelmek.pl
Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest
z³o¿enie oferty zgodnej ze wzorem okre-
œlonym 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 interneto-
wych www.chelmek.pl oraz
w Urzêdzie Miejskim w Che³mku, ul. Kra-
kowska 11, pok. nr 121.
Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿-
sza od wnioskowanej w ofercie. Burmistrz
zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakre-
su finansowania zadañ w kosztorysie sk³a-
danej oferty. Warunkiem zawarcia umowy
jest otwarcie wyodrêbnionego rachunku
bankowego dla przyjêcia dotacji.
Zadanie skierowane jest do dzieci, m³o-
dzie¿y i osób doros³ych z terenu Gminy
Che³mek.
Dodatkowych informacji udziela:
- Janina Œwierz tel. (0 33) 844 90 20 –
Sekretarz Miejski, - pok. nr 112
- Agnieszka Rola tel. (033) 844 90 18 -
Wydzia³ Ogólno Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w
Che³mku pok. nr 121.

Burmistrz Che³mka, Andrzej Saternus
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (29)
Che³mek w latach 30-tych XX w. (18)

Powstanie i rozbudowa fabryki Bata da³y szansê szybkiego
rozwoju Che³mka, który z dnia na dzieñ zmienia³ swe oblicze.
Centrum wsi, od stuleci znajduj¹ce siê w zachodniej jej czêœci
nad Przemsz¹, zaczyna przesuwaæ siê w kierunku wschodnim
wzd³u¿ traktu krakowsko – œl¹skiego, ku istniej¹cemu od wielu
lat niewielkiemu przysió³kowi Podzagórnie, gdzie powsta³a
fabryka, a wczeœniej jeszcze stacja kolejowa, a dalej ci¹gle roz-
budowywa³a siê „kolonia” ze symetrycznie wytyczonymi ulica-
mi – Brzozow¹, G³ogow¹, Topolow¹ i Klonow¹. W centralnej jej
czêœci, wraz z szybko powstaj¹cymi domami dla pracowników,
zosta³a wybudowana willa œwietnie wkomponowana w pozosta-
³e po sapie¿yñskim lesie stare drzewa iglaste i liœciaste, póŸniej
uzupe³nione ukwieconymi krzewami. By³a ona rezydencj¹ pre-
zesa Polskiej Spó³ki Obuwia Bata - Alojzego Gabesama zawia-
duj¹cego fabryk¹ w Che³mku i licznymi sklepami „Bata” rozsia-
nymi po ca³ej Polsce (w 1932 roku by³o ich 150, a w 1938 by³o
ich ju¿ 440).

W³aœciw¹ „koloniê”
stanowi³y domy dla pra-
cowników, wybudowane
z czerwonej ceg³y, kryte
dachówk¹ o pewnym, jak
na owe czasy komforcie
(³azienki, ubikacje). By³y
to domy ró¿norodne,
wzniesione na wzór wcze-
œniej istniej¹cych w Zli-
nie, dla pracowników

tamtejszych zak³adów Bata. Nasza „kolonia” by³a jednak du¿o
mniejsza, sk³ada³a siê tylko  z siedemnastu domów, w tym oœmiu
dwurodzinnych ró¿ni¹cych siê wielkoœci¹  i wyposa¿eniem, piê-
ciu jednakowych oœmiorodzinnych i czterech hotelików dla osób
samotnych –  w ka¿dym z nich by³o mieszkanie dla rodziny od-
powiedzialnej za prawid³owe ich funkcjonowanie.

W pocz¹tkowym
okresie  w domach
tych przewa¿nie jako
pierwsi dostawali
mieszkania Czesi ze
Zlina  bêd¹cy fa-
chowcami w zakresie
mechanicznej pro-
dukcji obuwia, pro-
wadz¹cy rozruch za-
k³adu i zajmuj¹cy w
tym czasie kierowni-
cze stanowiska. Znajdowali tu mieszkania te¿ fachowcy z innych
zak³adów produkuj¹cych obuwie likwidowanych w okresie sza-
lej¹cego w Polsce kryzysu  oraz inni specjaliœci – ekonomiœci,
mechanicy, dekoratorzy itp.  „Kolonia” ze starannie utrzymany-
mi i ukwieconymi domami, spokojem, czystoœci¹, kultur¹ zacho-
wania jej mieszkañców, z niewielk¹ fontann¹ i basenikiem dla
dzieci, kortem tenisowym i krêgielni¹ dla doros³ych tworzy³y
mi³¹ atmosferê wspominan¹ jeszcze przez wiele lat.

Piêkno przyrody Che³mka, otaczaj¹ce go lasy, stawy, jeziora,
gaje i ³¹ki nad Przemsz¹, urokliwa Ska³a z piêknymi widokami
– wszystko to budzi³o zachwyt osób przyje¿d¿aj¹cych do pracy
„u Baty”, a co ciekawe, ci z wielkich i dalekich miast pobyt tu
uwa¿aj¹cy za tymczasowy, czêsto pozostawali do koñca ¿ycia.
Rodowici mieszkañcy Che³mka pracuj¹cy w zak³adzie w miarê

up³ywu lat przywi¹zywali siê do niego i z nim identyfikowali,
trudno siê temu dziwiæ bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zarz¹dzeniem
jego kierownictwa mieli pierwszeñstwo przyjêcia w nim do pra-
cy, st¹d mo¿e humorystyczne powiedzonko wœród mieszkañców
wsi „nasza fabryka, nasze kominy” wyœmiewane przez nap³ywo-
wych pracowników.

Firma Bata nie tylko  zatrudnia³a  che³mkowian, uczy³a pra-
cy, z któr¹ po raz pierwszy siê spotykali i dostawali za ni¹ godzi-
we wynagrodzenie, ale równoczeœnie wpaja³a im cechy o jakich
we wczeœniej istniej¹cych warunkach materialnych, spo³ecz-
nych i kulturowych nie mogli marzyæ.

W przewa¿aj¹cej swej czêœci byli oni jeszcze s³abo wykszta³-
ceni, dopiero w drugiej po³owie lat 30-tych zaczêli uzupe³niaæ
7. klasê, dlatego te¿ pocz¹tkowo wykonywali w fabryce te naj-
prostsze, ale równoczeœnie wymagaj¹ce du¿ego wysi³ku maszy-
nowe czynnoœci. Co zdolniejsi, bardziej pracowici i odpowie-
dzialni, po przeszkoleniu w Zlinie lub ukoñczeniu tam szko³y,
w krótkim czasie awansowali na powa¿niejsze stanowiska. Lu-
dzie ci zakorzenieni tu od pokoleñ, a przewa¿nie mieszkaj¹cy w
bardzo trudnych warunkach uwa¿ali, ¿e „najpierw trzeba budo-
waæ  dom, aby byæ na swoim”.  Pracuj¹c w fabryce zarabiali
bardzo dobrze i po kilku latach mieli ju¿ powa¿ne sumy na
koncie, z którego mogli korzystaæ, gdy przeznaczali je na zaku-
pienie parceli i wybudowanie domu. Budynki i ich wyposa¿enie
ró¿ni³y siê od tych, w których dotychczas mieszkali ( czêsto
drewnianych lub drewniano – kamiennych, krytych s³om¹ lub
pap¹). Nowe domy by³y ju¿ z ceg³y, podpiwniczone, pokryte
dachówk¹, z kaflowymi piecami tak w kuchni, jak i w pokoju, z
drewnianymi pod³ogami -   w pokoju malowanymi na  bordowo.
W takim domu – parterowym lub pó³piêtrowym – zwykle pozo-
stawiano dla siebie tylko pokój z kuchni¹, a pozosta³e pomiesz-
czenia odnajmowano przyjezdnym.

Ewenementem w
skali naszego kraju
by³ bardzo szybki
rozwój sportu w
Che³mku, który prak-
tycznie powsta³ do-
piero wraz z zak³a-
dem Bata.

Wyniknê³o to w
decyduj¹cym stop-
niu z zapatrywañ na
tego rodzaju dzia³a-
nie Tomasza Baty,
przywi¹zuj¹cego do sportu du¿¹ wagê widz¹c w nim pozytywny
wp³yw na si³ê fizyczn¹, zdrowie i morale pracowników. Jego
myœl – „Sport to ruch – ruch to ¿ycie” – by³o u nas w miarê up³ywu
lat coraz lepiej realizowane, w stopniu nie wystêpuj¹cym w
owych czasach w ¿adnej wsi polskiej. Ten szybki rozwój by³
spowodowany przyjazdem coraz wiêkszej iloœci ludzi, wœród
których znaleŸli siê i sportowcy przygnani tu z ró¿nych stron
kraju bezrobociem i nadziej¹ dobrego zarobku. Przyjecha³a te¿
spora liczba Czechów organizuj¹cych zak³ad, którzy w Zlinie
spotkali siê ze sportem, a wœród nich doœwiadczony ju¿ sporto-
wiec Ludwik Nowotny.

Najpierw zorganizowa³a siê grupa zapaleñców pi³ki no¿nej
i do niej do³¹czyli siê m³odzi ludzie z Che³mka pracuj¹cy u Baty.
Pocz¹tki by³y skromne, rozgrywano mecze z pi³karzami z oko-
licy, a ¿e sympatyków tego sportu by³o ju¿ sporo – 27 listopada
1932 roku za³o¿ono Klub Sportowy „Che³mek”, na czele które-
go stan¹³ Alojzy Gabesam, jako cz³onek honorowy. Wkrótce

Willa Gabesama

Domy wybudowane w po³owie lat 30-tych
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przyst¹piono do zorganizowania sekcji ³y¿wiarskiej, narciar-
skiej, ping – pongowej, kolarskiej, strzeleckiej i dodatkowo
teatralnej, a póŸniej jeszcze siatkówkê i lekkoatletykê mêsk¹ i
¿eñsk¹.

Zim¹ 1934 roku wybudowano, przy wydatnej pomocy fabry-
ki, skoczniê narciarsk¹ na Skale w tej czêœci gdzie znajdowa³ siê

pomnik grunwaldz-
ki.

Latem powsta³
basen k¹pielowy,
boisko do siatków-
ki i koszykówki oraz
stadion sportowy na
³¹ce obok fabryki.

W 1934 roku
urz¹dzono te¿ „na
kolonii” najpierw

jeden, a póŸniej jesz-
cze dwa korty teni-
sowe oraz krêgiel-
niê.  Jak napisano w
„Echo Che³mka” z
dnia 11 sierpnia
1935 roku „maj¹ one
s³u¿yæ do odœwie¿e-
nia cia³a i ducha po
pracy, przez szla-
chetn¹ zabawê i do
wzmocnienia przy-
jacielskiego stosunku naszej pracowniczej rodziny”.

Tak to Che³mek sta³ siê pierwsz¹ w Polsce wsi¹, w której
znajdowa³y siê kor-
ty tenisowe. Pocz¹t-
kowo na nich domi-
nowali Czesi, którzy
z tenisem zapoznali
siê ju¿ u siebie w
Zlinie, póŸniej po
przeszkoleniu do³¹-
czyli do nich inni
pracownicy, wœród
nich i mieszkañcy

Che³mka. Z czasem organizowane by³y tutaj turnieje z udzia³em
najlepszych rakiet w Polsce.  Rok 1935 by³ okresem wzmo¿onych
strajków w powiecie chrzanowskim, wywo³ywanych przez komu-
nistów (cz³onków Komunistycznej Partii Polski), którzy w tym

Budowa skoczni na Skale

Kibice na stadionie

Kibice na korcie tenisowym

czasie byli bardzo aktywni wykorzystuj¹c trudne warunki mate-
rialne Polaków po latach zaborów i wyczerpuj¹cej wojnie, powo-
duj¹ce biedê i niski  poziom umys³owy ludnoœci m³odego jeszcze
Pañstwa Polskiego.

Na terenie fabryki Bata istnia³a zakonspirowana piêciooso-
bowa komórka KPP, do której nale¿a³ m.in. redaktor „Echa
Che³mka”, nie znalaz³a ona jednak odpowiedniego gruntu do
rozwijania swej dzia³alnoœci wœród pracowników,  a jednak zor-
ganizowa³a tutaj w czerwcu 1936 roku strajk trwaj¹cy trzy dni,
wykorzystuj¹c drobne zadra¿nienia miêdzy robotnikami a ich
majstrami.

Natychmiast po jego og³oszeniu przylecia³ ze Zlina prywat-
nym samolotem Jan Bata – mimo nogi w gipsie. Spotka³ siê z
delegacj¹ strajkuj¹cych, która jako g³ówny warunek przerwania
strajku przedstawi³a ¿¹danie zgody na za³o¿enie zwi¹zku zawo-
dowego, na co szef siê nie zgodzi³, poniewa¿ w zak³adach Spó³ki
Bata nigdzie nie istnia³y jeszcze zwi¹zki zawodowe, co wynika-
³o z ich zasad organizacyjnych.

Jan Bata rozmawia ze strajkuj¹cymi pracownikami
Z relacji œwiadków spotkania mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e

Bata zastosowa³, celowy w warunkach naszego zak³adu, chwyt
psychologiczny – wyjmuj¹c z kieszeni zapa³ki powiedzia³:
„Wracajcie do pracy, albo podpalcie zak³ady. Inaczej ja sam je
podpalê”. Nie by³o dalszej dyskusji, robotnicy powrócili na
swoje stanowiska.

    Wkrótce Zarz¹d Spó³ki zezwoli³ na utworzenie wewnêtrz-
nej organizacji  o charakterze apolitycznym, która przyjê³a na-
zwê „Rodzina Szewska”,  maj¹c¹ dbaæ o w³aœciwe traktowanie
pracowników, ich warunki pracy i organizowaæ ¿ycie kulturalne
za³ogi. Od paŸdziernika 1936 roku organizacja wydawa³a w³a-
sne pismo „Rodzina Szewska”.    Hah

Sprzedam kiosk na Powstañców Œl¹skich
tel. 0 33 846 34 32

Sprzedam mieszkanie 41 m2 bez gazu.
Che³mek ul. Brzozowa 11. Kontakt tel. 0
33 846 17 41 lub tel. Kom. 510 180 042

Gwiazdkowe prezenty dla wszystkich Szanowni Pañstwo!
Pragnê Pañstwu serdecznie po-

dziêkowaæ za zaufanie, którym
mnie obdarzyliœcie, ponownie po-
wierzaj¹c mi obowi¹zki radnego
Rady Miejskiej w Che³mku.

Henryk Wiœniewski

W Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w
Che³mku zorganizowana zosta³a akcja
charytatywna „Dobrego nigdy za wiele”.
Celem akcji przeprowadzonej przez dy-
rekcjê oraz nauczycielki przedszkolne jest
zdobycie pieniêdzy oraz art. ¿ywnoœcio-
wych, papierniczych oraz zabawek. Z po-
zyskanych pieniêdzy i artyku³ów zrobio-
ne zostan¹ paczki z prezentami dla mniej
zamo¿nych dzieci uczêszczaj¹cych do
przedszkola. Dla pozyskania pieniêdzy
panie nauczycielki przygotowywa³y stro-
iki i ozdoby œwi¹teczne, które póŸniej
zosta³ sprzedawane, na terenie przedszko-

la zosta³ równie¿ umieszczony kosz, do
którego mo¿na by³o wk³adaæ art. ¿ywno-
œciowe, papiernicze itp.

- Niestety w tych czasach nie wszystkie
rodziny mog¹ pozwoliæ sobie na zakup pre-
zentów dla swoich dzieci, a œwiêta to okres,
w którym wszyscy powinniœmy siê cieszyæ, a
dzieci szczególnie, dlatego te¿ narodzi³ siê
pomys³ tej akcji jej przeprowadzenie, w
którym udzia³ bior¹ wszystkie panie nauczy-
cielki z naszego przedszkola – mówi dyrek-
tor PS nr 2 Lucyna El¿bieciak.

Paczki z prezentami zostan¹ wrêczone
dzieciom 21.XII w przedszkolu.     PW
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Fundacja im. Brata Alberta w progach Gimnazjum nr 2 w Che³mku

Europejska zabawa

Komitet Wspierania Budowy Remizy

 Ju¿ po raz siódmy wychowankowie Fundacji im. Brata Al-
berta goœcili w Gimnazjum nr 2 w Che³mku na spotkaniu integra-
cyjnym po³¹czonym z programem artystycznym i zabaw¹ an-
drzejkow¹. Tym razem m³odzie¿ gimnazjalna zaprezentowa³a
siê w spektaklu opartym na scenariuszu napisanym przez pani¹
Mariolê Krzeczkowsk¹ „Ksiê¿niczka na ziarnku popcornu”.
Inscenizacja mia³a formê nowoczesnej, na miarê XXI wieku,
bajki, gdzie g³ówn¹ rolê gra ksi¹¿ê poszukuj¹cy kandydatki na
¿onê. Jak siê okazuje nie jest to ³atwe, bo we wspó³czesnym
œwiecie trudno jest mu znaleŸæ prawdziw¹ ksiê¿niczkê. Oczywi-
œcie w sukurs idzie mu matka – ksiê¿na i tylko dziêki jej pomy-
s³owoœci takow¹ znajduje. Uczniowie zachwycili goœci nie tylko
kunsztem aktorskim, ale tak¿e talentem wokalno –muzycznym.

 Poniewa¿ imprezy integracyjne na sta³e wpisa³y siê ju¿ w
kalendarz szkolnych imprez, zapyta³em ich organizatorkê, pani¹
M. Krzeczkowsk¹ o zaanga¿owanie m³odzie¿y szkolnej w tego
typu imprezy. „Nigdy nie by³o problemu z doborem uczniów do
spotkañ integracyjnych. Chyba ¿e problemem mo¿e byæ nad-
miar chêtnych do wystêpów w programie artystycznym. Ponie-
wa¿ ta integracja trwa ju¿ wiele lat, uczniowie przyzwyczaili siê
do obecnoœci wychowanków Fundacji im. Brata Alberta w na-

szym gimnazjum, w³aœnie w okresie Andrzejek i dopominaj¹ siê
o te wizyty. Poza tym ka¿de tego typu spotkanie jest po³¹czone
z zabaw¹ andrzejkow¹, co jeszcze bardziej pozwala zacieœniæ
wiêzy integracji pomiêdzy Fundacj¹ a nasz¹ placówk¹.”

 S³owa podziêkowania nale¿¹ siê rodzicom, Radzie Rodzi-
ców oraz Prezesowi Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³op-
ska”, panu Zbigniewowi Jeleniowi czyli osobom, które  od za-
wsze wspomagaj¹ s³odkim poczêstunkiem Gimnazjum nr 2 w
Che³mku. Organizatorami wieczoru integracyjnego by³y: M.
Krzeczkowska, B. Opala, E. Jeleñ.

28 listopada remizie OSP Gorzów rozbrzmia³y melodie i
piosenki z ró¿nych zak¹tków Europy. To wszystko za sprawa
przygotowanej przez panie nauczycielki Ma³gorzatê Bor-
kowsk¹, Krystynê Ryszkê oraz Alinê Ma³eck¹ oraz przedszko-
laki z gorzowskiego przedszkola prezentacji tañców i piosenek
zjednoczonej Europy. Przedszkolaki w strojach tradycyjnych z
ró¿nych krajów Europy da³y popis tañca i œpiewu, zadziwiaj¹c
zgromadzonych na sali goœci. Rodzice, dziadkowie oraz ucznio-
wie pierwszych i drugich klas Szko³y Podstawowej w Gorzowie
mogli zachwycaæ siê szybkimi po³udniowymi tañcami i dŸwiê-
kami hiszpañskich gitar, charakterystycznym dla alpejskich
krajów jod³owaniem a tak¿e naszymi tradycyjnymi polskimi
tañcami i œpiewem oraz krakowskim lajkonikiem.

W zwi¹zku z budow¹ remizy OSP Che³-
mek powo³any zosta³ w dniu 6 wrzeœnia
2003 r. Komitet Wspierania Budowy Re-
mizy. W sk³ad komitetu weszli: Krzysztof
G¹ska – przewodnicz¹cy komitetu, Józef
Jêdrusik, Tomasz Gondzik, Maria Brom-
bosz – skarbnik komitetu, Roman Witkow-
ski – sekretarz komitetu, Mi³osz Madeja,
W³odzimierz Œwiderga³.

Na przestrzeni swojej dzia³alnoœci
Komitet zgromadzi³ na swoim koncie
kwotê 28 535,48 z³. W tym: datki miesz-
kañców – 8 835,00 z³, darowizny sponso-
rów – 15 200,00 z³, dotacja Zarz¹du G³ów-
nego OSP – 4 000,00 z³, inne darowizny –
500,48 z³

Z powy¿szych kwot zakupiono kom-
pletne wyposa¿enie sali bankietowej i sali
OSP w sto³y i krzes³a, szafy biurowe. Po-
nadto wyposa¿ono zaplecze kuchenne w
komplet zastawy sto³owej dla 150 osób
oraz sprzêt audio - wizualny.

Jako Komitet sk³adamy serdeczne po-
dziêkowania sponsorom, którymi byli:
Zarz¹d G³ówny OSP, Kó³ko Rolnicze Che³-
mek, STANFOR – Stanis³aw Mleczek,
Glandys Mieczys³aw, ALMA Polska Sp. z
o.o., MZGK Sp. z o.o., Bank Spó³dzielczy
Oœwiêcim, ASFOR Poznañski, ONYX Pol-
ska Sp. z o.o., Zak³ad Produkcyjno – Us³u-
gowy Mechanik Sp. z o.o., ANSPOL – Anna
S³owiñska, EUROSTYL – Mi³osz Madeja,
Przedsiêbiorstwo Metali Nie¿elaznych
„Bobrek”, AUTO Œwiderga³, DAGO – Zbuc-
ki & Smó³ka, GUMIPOL Sp. z o.o., Z£OM
–MET – Leonard Postupalski, Sklep BE-
NIA, Firma Handlowo – Us³ugowa „U
Waldka”, Zak³ad Produkcyjno – Us³ugo-
wy MSM s.c, PECiGWŒ „ENWOS” Sp. z
o.o., Firma Starcza³a, Piekarnia JM Dyrcz,
Piekarnia Ptyœ, Moto Complex Oœwiêcim,
Bo¿ena Smole, Metaloplastyka Krzysztof
Wieczorek, Zak³ad Us³ug Technicznych
„Promach”, M.G. Soft.

Szczególnie serdecznie dziêkujemy
mieszkañcom Che³mka za udzielone
wsparcie finansowe. Nasz obiekt jest za-
wsze dla Was otwarty.

- Prowadzimy zajêcia aerobiku dla
mieszkañców Gminy Che³mek

- Poszerzyliœmy równie¿ nasz¹ ofertê o
wspó³pracê z masa¿yst¹, który prowadzi
profesjonaln¹ rehabilitacjê osób maj¹cych
problemy z narz¹dami ruchu.

- Istnieje mo¿liwoœæ wynajmu sali z
pe³nym zapleczem kuchennym oraz cate-
ringiem.

W imieniu wszystkich stra¿aków OSP
Che³mek serdecznie dziêkujemy Panu
Burmistrzowi Andrzejowi Saternusowi
oraz cz³onkom Rady Miejskiej w Che³m-
ku poprzedniej kadencji za zrozumienie
potrzeb i szczêœliwe ukoñczenie tak wa¿-
nej dla nas inwestycji.

W dniu 7 grudnia 2006 roku uchwa³¹
Zarz¹du OSP Che³mek Komitet Wspiera-
nia Budowy Remizy zosta³ rozwi¹zany.

Komitet Wspierania Budowy Remizy.
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Bez poœpiechu

„Razem”
W galerii Epicentrum Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i

Rekreacji w Che³mku prezentowana jest wystawa ukazuj¹ca doro-
bek artystów amatorów skupionych w Robotniczym Stowarzysze-
niu Twórców Kultury. Prezentacja nosi tytu³ „Razem”, który trafnie
odzwierciedla niezwyk³¹ konsolidacjê ruchu artystycznego w na-
szym œrodowisku. 25 autorów ukazuje ponad 100 prac z dziedziny
malarstwa, rysunku, rzeŸby, ceramiki. Zdecydowanie dominuje
malarstwo pejza¿owe. Wystawa tchnie œwie¿oœci¹ i autentyczn¹
ekspresj¹.  Swe prace prezentuj¹ Leszek Skuczyñski, Danuta Sku-
czyñska, Kazimierz Szuszczewicz, Andrzej Drzy¿d¿yk, Danuta
Nowak, Bogdan Król, Wies³aw Koneczny, Genowefa Koneczna,
Barbara Urbañczyk, Genowefa Koneczna, Aurelia Rudyk, Mieczy-
s³aw Matyja, Ryszard Gondek, Antoni Korycik, Józef Pawlik, Urszu-
la Mayerberg, Andrzej Radzki, Anna Borycka, Maria Piech, Stani-
s³awa Wojtyna, El¿bieta Krawczyk, Janusz Mucha, Janusz Ostrow-
ski, Stanis³aw Najda. Ekspozycje mo¿na ogl¹daæ do 3 stycznia 2007
roku w godzinach pracy MOKSiR – u.

Wieczorem 8 grudnia w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Che³mku odby³ siê wieczór poezji po³¹czony z
promocj¹ debiutanckiego tomiku poezji m³odej che³meckiej
poetki Iwety Musia³.

Mimo swojego m³odego wieku Iwetta ( 15 lat ) ma ju¿ za sob¹
powa¿ne osi¹gniêcia w dziedzinie poezji. Jest laureatk¹ wielu
konkursów literackich. Miêdzy innymi Ogólnopolskiego Prze-
gl¹du Dzieciêcej i M³odzie¿owej Twórczoœci Literackiej „Lipa”
(Bielsko – Bia³a 2003, 2004, 2005), Ogólnopolskiego Konkur-
su Poetyckiego dla dzieci i m³odzie¿y „Bez Granic” (Chrzanów
2003, 2004, 2005).

Zaproszeni na wieczór poezji goœcie przy blasku œwiec oraz
wymyœlnej dekoracji podziwiali twórczoœæ m³odej autorki recy-
towane przez jej kole¿anki i kolegów z Gimnazjum nr 2 w Che³m-
ku. Jednoczeœnie w tle prezentowane by³y zdjêcia wykonane przez
Iwetê, poniewa¿ fotografia jest jej druga pasj¹. Po wystêpie m³o-
dzie¿y wybrane wiersze m³odej poetki recytowali goœcie. Na za-
koñczenie wieczoru Iwetta podziêkowa³a wszystkim którzy
przyczynili siê do wydania jej pierwszego tomiku, a przede wszyst-
kim swoim rodzicom oraz pani £ucji Dydyñskiej, która od pocz¹t-
ku wspiera m³oda poetkê oraz by³a gospodarzem wieczoru poezji.

PW

Widoczni pierwszoklasiœci
W  szko³ach podstawowych na terenie gminy Che³mek zosta-

³a przeprowadzona akcja „Edukacja na rzecz bezpieczeñstwa na
drogach”. Akcja przeprowadzana by³a przez Komendê Woje-
wódzk¹ Policji w Krakowie wraz z Ma³opolskim Kuratorium
Oœwiaty oraz Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Akoholo-
wych. W  pierwszych klas szkó³ podstawowych przybyli poli-
cjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP w Oœwiêcimiu wraz ze
swoja maskotk¹ kotem. Policjanci rozmawiali z najm³odszymi o

bezpieczeñstwie – jak siê zachowywaæ, przechodz¹c przez ulice,
jak bezpiecznie pokonywaæ drogê do szko³y i wracaæ do domu
oraz, co najwa¿niejsze, widocznoœci na drodze w czasie krótkich
jesiennych i zimowych dni. Policjanci zwracali pierwszoklasi-
stom uwagê na przypinane na kurtkach i tornistrach elementach
odblaskowych, które s¹ dobrze widoczne w œwiat³ach samocho-
dów. Na  zakoñczenie wyk³adu Policjanci wrêczyli wszystkim
uczniom odblaskowe opaski. Policjanci odwiedzili równie¿ klasy
czwarte  z wyk³adem o zasadach ruchu drogowego, w czasie
których uczniowie dostali podrêczniki z zasadami ruchu drogo-
wego zakupione przez Urz¹d Miejski w Che³mku.      PW


