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Chêtnych do odwiedzenia ekspozycji zapraszamy do MOKSiR w Che³mku
od pon. do pt. w godzinach od 8.00 – 18.00. Tel. (33) 846 12 96
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Chêtnych do odwiedzenia ekspozycji zapraszamy do MOKSiR w Che³mku
od pon. do pt. w godzinach od 8.00 – 18.00. Tel. (33) 846 12 96

Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji
w Domu Pamiêci Baty

Prosimy wszystkich Pañstwa, maj¹cych w posiadaniu pami¹tki i archiwalia zwi¹zane z przesz³oœci¹ naszej gminy

o kontakt z Miejskim Oœrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku. Tel. (33) 846 12 96
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INFORMACJA

Przetarg
1. I przetarg ustny nieograniczony (li-

cytacjê) na sprzeda¿ dzia³ki, po³o¿onej w
Che³mku przy ul. S³owackiego, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako:

1187/12 o pow. 0.1521 ha za cenê wy-
wo³awcz¹ 32.500,00 z³otych brutto. dla
przedmiotowej nieruchomoœci prowadzona
jest przez S¹d Rejonowy w Oœwiêcimiu,
Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych KW Nr 21
201.

Dla przedmiotowej nieruchomoœci Gmi-
na Che³mek nie posiada obowi¹zuj¹cego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Che³mek, uchwalonego przez Radê Miejsk¹
w Che³mku uchwa³¹ Nr V/41/99 z dnia 06
marca 1999 roku przedmiotowy teren posia-
da przeznaczenie do zabudowy, przewidzia-
ne do objêcia miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego: pod budownictwo
jednorodzinne w pierwszej kolejnoœci. Zabu-
dowa wymaga uzyskania decyzji o warun-
kach ustalenia zabudowy.

2. I przetarg ustny nieograniczony (li-
cytacjê) na sprzeda¿ dzia³ki, po³o¿onej w
Gorzowie przy ul. Orliska, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako:

     342/55 o pow. 0.2059 ha za cenê wyw.
29.000,00 z³otych brutto.

Dla przedmiotowej nieruchomoœci pro-
wadzona jest przez S¹d Rejonowy w Oœwiê-
cimiu, Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych KW Nr
29 400.

W/w nieruchomoœci znajduj¹ siê na ob-
szarach, dla których Gmina Che³mek nie po-
siada obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowañ i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Che³mek, uchwalonego przez Radê
Miejsk¹ w Che³mku, uchwa³a nr V/41/99 z
dnia 06 marca 1999 roku przedmiotowy te-
ren posiada nastêpuj¹ce przeznaczenie: ob-
szar chronionego krajobrazu wskazanego do
objêcia ochron¹.

3. II przetarg ustny nieograniczony (li-
cytacjê) na sprzeda¿ dzia³ek po³o¿onych w

Che³mku przy ul. Polnej oznaczonych w
ewidencji gruntów jako:

1902/7 o pow. 0.1615 ha za cenê wyw.
30.000,00 z³otych brutto

1902/8 o pow. 0.1419 ha za cenê wyw.
27.000,00 z³otych brutto

1902/9 o pow. 0.2595 ha za cenê wyw.
39.000,00 z³otych brutto

Dla w/w nieruchomoœci gruntowych pro-
wadzona jest przez S¹d Rejonowy w Oœwiê-
cimiu, Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych, KW
Nr 23 034.

W/w nieruchomoœci znajduj¹ siê na ob-
szarach, dla których Gmina Che³mek nie po-
siada obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowañ i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Che³mek, uchwalonego przez Radê
Miejsk¹ w Che³mku, uchwa³a nr V/41/99 z
dnia 06 marca 1999 roku przedmiotowy te-
ren jest przeznaczony pod zabudowê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹.

Zabudowa wymaga uzyskania decyzji o
warunkach ustalenia zabudowy. Dojazd do
przedmiotowych nieruchomoœci odbywa siê
drog¹ asfaltow¹.

4. II przetarg ustny nieograniczony (li-
cytacjê) na sprzeda¿ dzia³ki po³o¿onej w
Gorzowie przy ul. Wrzosowej oznaczonej
w ewidencji gruntów jako:

789/73 o pow. 0.2104 ha za cenê wyw.
30.393,00 z³otych brutto

Cena wywo³awcza zosta³a obni¿ona w
stosunku do ceny wywo³awczej z I przetar-
gu o 10 %.

Dla przedmiotowej nieruchomoœci grun-
towej prowadzona jest przez S¹d Rejonowy
w Oœwiêcimiu, Wydzia³ V Ksi¹g Wieczy-
stych, KW Nr 45 238. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
dla terenów po³o¿onych przy ul. Wrzosowej
w Gorzowie uchwalonego Uchwa³¹ Nr
XXVIII/229/2005 Rady Miejskiej w Che³m-
ku z dnia 14 kwietnia 2005 roku przedmioto-
wa nieruchomoœæ znajduje siê na terenach
oznaczonych symbolem: MN – teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W cenie wywo³awczej mieœci siê poda-
tek VAT w wysokoœci 22%.

Warunkiem udzia³u w przetargu jest oka-
zanie:

1. Dowodu wp³aty wadium.
2. Dowodu to¿samoœci.
3. Aktualnego wypisu z w³aœciwego re-

jestru, stosownych pe³nomocnictw, dowodów
to¿samoœci osób reprezentuj¹cych podmiot
zamierzaj¹cy nabyæ nieruchomoœæ.

Wadium w kwocie 4.000,00 z³otych od
ka¿dej dzia³ki nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do
dnia 19 lutego 2007 roku na konto Urzêdu
Miejskiego w Che³mku Nr 34 8123 0000
0000 1283 2000 0030 Bank Spó³dzielczy
Oœwiêcim z dopiskiem “wadium – numer
dzia³ki”

Wp³ata jednego wadium uprawnia do
udzia³u w przetargu na dzia³kê, któr¹ ozna-
czono przy wp³acie.

W przypadku gdy dana osoba zamierza
uczestniczyæ w przetargu na wiêcej ni¿ jedn¹
dzia³kê obowi¹zuje wp³ata wadium na ka¿d¹
dzia³kê z osobna z zaznaczeniem jej numeru.

Wadium wp³acone przez uczestnika prze-
targu, który wygra przetarg, zostanie zaliczo-
ne na poczet nabycia nieruchomoœci, pozo-
sta³ym uczestnikom niezw³ocznie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia siê uczestnika, który wygra³ przetarg od
zawarcia umowy.

PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W URZÊ-
DZIE MIEJSKIM W CHE£MKU, UL.
KRAKOWSKA11 W DNIU 22 LUTEGO
2007 ROKU I BÊDZIE TRWA£ OD GODZ.
13.00 W ODSTÊPACH CZASU CO 15 MI-
NUT DLA POSZCZEGÓLNEJ DZIA£KI,
LICZ¥C OD POZ. NR 1.

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

Szczegó³owe informacje zwi¹zane z prze-
targiem uzyskaæ mo¿na w pok. 14 Urzêdu
Miejskiego w Che³mku lub pod nr tel. 844-
90-33 lub 844-90-30 osoba do kontaktu Na-
czelnik Wydzia³u Architektury Geodezji i
Zasobów Komunalnych S³awomir Kalemba.

Inf.UM

Burmistrz Che³mka, dzia³aj¹c na podsta-
wie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póŸn.
zm.) oraz w wykonaniu Uchwa³y Nr XV/120/
2004 Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 26
lutego 2004 roku w sprawie sprzeda¿y lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Gmi-
ny Che³mek, przeznacza do sprzeda¿y gmin-
ny lokal mieszkalny z równoczesn¹ sprzeda¿¹
w czêœciach wspólnych budynku oraz z rów-
noczesn¹ sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci grun-
tu w drodze przetargu.

Przedmiotowy wykaz dotyczy lokalu
mieszkalnego po³o¿onego w Che³mku przy
ul. G³ogowej 6/1 o pow. o ³¹cznej powierzch-

ni u¿ytkowej 60,75 m2  wraz z piwnic¹ przy-
nale¿n¹ o pow. 29,91 m2.  Przedmiotowy wy-
kaz 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 10 stycznia 2007
roku do dnia 31 stycznia 2007 roku.

Bli¿szych informacji w sprawie sprzeda-
¿y w/w nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ w sie-
dzibie Urzêdu Miejskiego w Che³mku, ul.
Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie
pod numerem telefonu 844-90-30 lub 844-
90-33 osoba do kontaktu Naczelnik Wydzia-
³u Architektury Geodezji i Zasobów Komu-
nalnych S³awomir Kalemba.

Inf. UM

ECHO  CHE£MKA
WYDAWCA: Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji
w Che³mku
Pl. Kiliñskiego 3, 32-640 Che³mek

Tel. 033/846-12-96. e-mail: moksir@op.pl
REDAKTOR NACZELNY: Stanis³awa Pêdrys-Kli-
siak
REDAKTOR PROWADZ¥CY: Pawe³ Waligóra
ZESPÓ£ REDAKCYJNY: Sebastian Fedecki, Do-
minik Swoszowski
WSPÓ£PRACOWNICY: Helena Szewczyk, Ka-
tarzyna Witkowska-Szafraniec, Marek Palka
RADA REDAKCYJNA: Janina Œwierz, Danuta
Krê¿lewicz, Bogdan Kowalczyk
DY¯URY REDAKCYJNE: od pon. do pt. w godz.
8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno-
œci za treœæ og³oszeñ. Tekstów nie zamówionych
Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do
skrótów i zman tytu³ów.
DRUK: „AKAPIT” sc, 32-600 Oœwiêcim, ul. Bema12,
tel. 033/844-57-60, e-mail:akapit@gobem.net
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2006 rok - statystyka gminy Che³mek

Marsza³ek w strefie przemys³owej
19 grudnia 2006 roku oddano do u¿ytku ulicê Przemys³ow¹ w

Che³mku. Oddanie tej ulicy zakoñczy³o prace nad przebudow¹ i re-
montem dróg w Strefie Przemys³owej w Che³mku, co stanowi czêœæ
zadania „Rozwój Miejskiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej
w Che³mku”.

W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ marsza³ek województwa ma³opol-
skiego Marek Nawara, który mia³ te¿ okazjê ogl¹dn¹æ obiekty po-
wsta³e w naszym mieœcie w ostatnich latach.

Po Domu Pamiêci Baty oprowadza³ marsza³ka burmistrz Che³m-
ka Andrzej Saternus. Szczególn¹ uwagê goœæ zwróci³ na Izbê Pamiê-
ci, w której zgromadzone zosta³y eksponaty zwi¹zane z histori¹ Fa-
bryki Obuwia „Bata” oraz póŸniejszym okresem PZPS.

Nastêpnie burmistrz wraz z marsza³kiem udali siê na ostatnie piê-
tro biurowca PZPS, gdzie gospodarz przedstawi³ marsza³kowi plany
poszerzenia strefy przemys³owej o kolejne 15 hektarów, co zwiêk-
szy³oby zainteresowanie Che³mkiem kolejnych inwestorów oraz da-
³oby nowe miejsca pracy (obecnie w firmach na terenie by³ego PZPS
pracuje ponad 1600 osób).

Kolejnym punktem spotkania by³o otwarcie ul. Przemys³owej.
Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali: marsza³ek Marek Nawara,
burmistrz Che³mka Andrzej Saternus oraz przedstawiciel wykonaw-
cy inwestycji z firmy Drogi i Mosty z Bielska Bia³ej.

Po uroczystoœci odby³o siê spotkanie na sali widowiskowo – ki-
nowej MOKSiR, w którym udzia³ wziêli przedstawiciele wojewódz-
twa ma³opolskiego, powiatu oœwiêcimskiego, radni Rady Miejskiej
w Che³mku oraz pracodawcy maj¹cy swoje zak³ady pracy na terenie
Strefy Przemys³owej.

Koszt ca³ego projektu wyniós³ przesz³o 8 000 000 z³, a sk³ada³o
siê na niego: wykonanie sali widowiskowo – kinowej MOKSiR z
wielofunkcyjn¹ sal¹ szkoleniow¹,  budowa Domu Pamiêci Baty oraz
remont i przebudowa ulic Przemys³owej, Kochanowskiego, Baty.

- Myœlê, ¿e w perspektywie czasu jest szansa na to, ¿eby poszerzyæ
tê strefê o kolejne hektary. W tej chwili jesteœmy na ostatnim etapie

zmiany planu zagospodarowania dla terenów przyleg³ych do strefy
od strony pó³nocnej i zachodniej. £¹cznie chcemy przygotowaæ 15
hektarów. Jeœli ten proces zakoñczy siê sukcesem, to pozostanie kwe-
stia przygotowania oferty dla inwestorów – mówi³ podczas wyst¹pie-
nia burmistrz Andrzej Saternus.

Po burmistrzu g³os zabra³ marsza³ek województwa ma³opolskie-
go Marek Nawara:

- Od dawna jestem blisko gospodarki. Mówiê to do przedsiêbior-
ców, aby byli spokojni, bo bêdê o nich pamiêta³. Oni to przecie¿ tworz¹
miejsca pracy, a w³adza publiczna jest po to, by to u³atwiaæ. Co to
oznacza? Dok³adnie to, co sta³o siê w Che³mku. Jak patrzê na re-
strukturyzacjê Polski, to Che³mek przeszed³ ten proces w doœæ szyb-
kim czasie. Dzisiaj gmina nie boryka siê z problemami, którymi ¿yj¹
inne miasta. Ju¿ dzisiaj burmistrz mówi o kilkunastu hektarach, które
u³atwi¹ dalszy rozwój i dadz¹ szansê innym przedsiêbiorstwom, by
stworzyæ nowe miejsca pracy  -mówi³ Marsza³ek Marek Nawara.

PW

Bud¿et 2007 przyjêty
21 grudnia na sali sesyjnej Urzêdu Miej-

skiego w Che³mku odby³a siê III sesja V ka-
dencji Rady Miasta.  Najwa¿niejszym punk-
tem, nad którym pracowali radni, by³o przy-
jêcie bud¿etu gminy na 2007 rok.

Z uwagi na to, ¿e ca³y projekt bud¿etu na
2007 by³ rozpatrywany na posiedzeniach ko-
misji sta³ych RM i radni mieli okazje z nim
siê zapoznaæ, a wnioski z sugestiami zosta³y
przes³ane, burmistrz po dokonaniu autopopra-
wek przed³o¿y³ projekt komisji bud¿etu, a ta
wyda³a o nim pozytywn¹ opiniê.

Przed g³osowaniem burmistrz przedsta-
wi³ krótk¹ informacjê, jakie zadania Gmina
Che³mek bêdzie realizowaæ w 2007 r., omó-
wi³ dochody oraz wydatki planowane na 2007
r., limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne oraz w zakresie dofinansowa-
nia zadañ realizowanych przez powiat w za-
kresie remontów dróg i budowy hali sporto-
wej przy ZSZ nr 8 w Che³mku. Burmistrz
poinformowa³, ¿e projekt jest oparty na pro-
gnozach i przewidywaniach, ale wykonanie
zale¿y od wielu czynników i zapotrzebowañ
(np. wp³ywy z op³aty ekspoloatacyjnej, iloœæ
sprzedanych mieszkañ itp), a w zwi¹zku z
tym, ¿e “¿ycie” weryfikuje potrzeby, które nie
zawsze da siê przewidzieæ, w trakcie roku w
bud¿ecie bêd¹ wprowadzane zmiany. Rok
2007 bêdzie okresem rozpoznawania priory-

tetowych zadañ d³ugofalowych, na które bê-
dziemy mogli ubiegaæ siê o dofinanowanie
ze œrodków unijnych. Bêdzie równie¿ okre-
sem przygotowania projektów technicznych
na zadania inwestycyjne i uzyskaniem po-
zwoleñ na budowê.

W g³osowaniu nad uchwa³¹ bud¿etow¹
wziê³o udzia³ 13 radnych, 12 zag³osowa³o za,
jeden z radnych wstrzyma³ siê od g³osu.

Podczas dalszej czêœci sesji radni prze-
g³osowywali ustawy dotycz¹ce wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi na rok 2007,
projekt zmian w bud¿ecie gminy, uchwale-
nie  gminnego programu profilaktyki i roz-
wi¹zywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdzia³ania narkomanii na terenie Gmi-

POBYT STA£Y – 12 923
Che³mek – 9 158

Gorzów – 1 752

Bobrek – 2013
URODZENIA - 103
Che³mek – 74

W tym:

Che³mek – osiedle – 50

Che³mek – Stare Miasto – 24

Gorzów – 7

Bobrek – 22
ZGONY – 106
Che³mek – 74

Gorzów  – 17

Bobrek – 15
MA£¯EÑSTWA – 73
Che³mek – 46

Gorzów – 7

Bobrek – 20

Inf. UM

ny Che³mek na 2007 r. oraz uchwa³y w spra-
wie regulaminu udzielania pomocy material-
nej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszka³ych na naszym terenie .

W interpelacjach i wolnych wnioskach
radni dyskutowali nad problemami czystoœci
w gminie, o nowych punktach oœwietlenio-
wych, natomiast radny Marek Palka poinfor-
mowa³ radnych o organizowanym spotkaniu
miko³ajkowym dla dzieci z mniej zamo¿nych
rodzin.

Sesje zakoñczy³o spotkanie œwi¹teczno -
noworoczne “ z udzia³em radnych RM, pra-
cowników Urzêdu Miejskiego, przedstawi-
cieli jednostek pomocniczych, zarz¹dów osie-
dli i rad so³eckich, radnych powiatowych oraz
dyrektorów szkó³ i przedszkoli.

      PW
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Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y bud¿etowej Gminy Che³mek na 2007
r. Nr III/14/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.

DOCHODY BUD¯ETU GMINY CHE£MEK
na 2007 r.

Dzia³                           Wyszczególnienie w z³
010 Rolnictwo i ³owiectwo 150

Dochody z najmu i dzier¿awy 150

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 211 445
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿yt.

 wieczyste nieruchomoœci 19 645

Dochody z najmu i dzier¿awy 220 000

Wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych 520 000

Odsetki od nieterminowych wp³at 1 800

Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin pozyskane z innych Ÿróde³ 450 000

750 Administracja publiczna 102 540
Grzywny, mandaty i kary pieniê¿ne od osób fiz. 120

Wp³ywy z ró¿nych op³at 3 000

wp³ywy z ró¿nych dochodów 5 000

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admin.

rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie

(zwi¹zkom gmin) ustawami 88 200

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bie¿¹ce real. na podst. porozumieñ miêdzy j.s.t. 4 020

Dochody uzyskiwane przez gminê w zwi¹zku

z realizacj¹ zadañ z zakresu admin. rz¹dowej 2 200

751 Urzêdy nacz. organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 2 200
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admin.

rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie

(zwi¹zkom gmin) ustawami 2 200

752 Obrona narodowa 200
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admin.

rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie

(zwi¹zkom gmin) ustawami 200

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p.po¿. 270
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admin.

rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie

(zwi¹zkom gmin) ustawami 270

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz.
 i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osob.
 prawnej oraz wyd. zwi¹zane z ich poborem 11 075 886
Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 607 606

Bud¿et Gminy Che³mek na rok 2007

Podatek dochodowy od osób prawnych 70 000

Podatek od nieruchomoœci, w tym: 4 000 000

osoby prawne 3 300 000

osoby fizyczne 700 000

Podatek rolny, w tym: 89 500

osoby prawne 4 500

 osoby fizyczne 85 000

Podatek leœny, w tym: 12 000

osoby prawne 11 300

osoby fizyczne 700

Podatek od œrodków transportowych, w tym: 97 000

osoby prawne 43 000

osoby fizyczne 54 000

Podatek od dzia³.  gosp. osób fiz., op³acany

w formie karty podatkowej 100

Podatek od spadków i darowizn 10 000

Wp³ywy z op³aty skarbowej 28 000

Wp³ywy z op³aty targowej 48 000

Wp³ywy z op³aty administracyjnej 9 000

Wp³ywy z op³at za zezw. na sprzeda¿ alkoholu 165 000

Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych, w tym: 198 000

osoby prawne 8 000

osoby fizyczne 190 000

Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 550 000

Wp³ywy z ró¿nych op³at  (pas drogowy) 80

Odsetki od nieterminowych wp³at, w tym: 191 600

od osób prawnych 25 000

od osób fizycznych 10 000

z op³aty eksploatacyjnej 156 600

758 Ró¿ne rozliczenia 5 209 911
Odsetki od œrodków na r-ku bankowym 25 000

Subwencja ogólna, w tym: 5 184 911

   – czêœæ oœwiatowa 4 895 112

   – czêœæ równowa¿¹ca 289 799

801 Oœwiata i wychowanie 173 785
Dochody z najmu i dzier¿awy 4 000

Wp³ywy z us³ug 167 785

Pozosta³e odsetki 2 000

852 Pomoc spo³eczna 3 323 990
Wp³ywy z us³ug 8 000

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admin.

rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie

(zwi¹zkom gmin) ustawami 3 104 310

Dotacje na zadania w³asne 210 280

Pozosta³e odsetki 1 400

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 125 000
Wp³ywy z us³ug 125 000

Dochody ogó³em 21 225 377

1.Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2007 w wys. 21.225.377 z³

2.Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2007 w wys. 23.659.200 z³

3.Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany
deficyt bud¿etu w kwocie 2.433.823 z³, który zostanie pokryty przy-
chodami pochodz¹cymi z:

a)z zaci¹ganych kredytów w kwocie 1.000.000 z³,

b)wolnych œrodków, jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na ra-
chunku bie¿¹cym bud¿etu, w tym wynikaj¹cych z rozliczeñ kredy-
tów i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie 1.433.823 z³.

3.Ustala siê przychody bud¿etu w kwocie 3.363.250 z³ i rozcho-
dy bud¿etu  w kwocie 929.427 z³
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Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y bud¿etowej Gminy Che³mek na 2007
r. Nr III/14/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.

WYDATKI BUD¯ETU GMINY CHE£MEK
na 2007 r.

Dzia³ Rozdz. Wyszczególnienie w z³

010 Rolnictwo i ³owiectwo 43 990
01008 Melioracje wodne 40 000

a) wydatki bie¿¹ce 40 000

01022 Zwalczanie chorób zak. zwierz¹t oraz

badania monitoringowe pozosta³oœci

chemicznych i biolog. w  tkanakach

zwierz¹t i prod. poch. zwierzêcego 2 000

a) wydatki bie¿¹ce 2 000

01030 Izby rolnicze 1 990

a) wydatki bie¿¹ce 1 990

600 Transport i ³¹cznoœæ 1 358 000
60004 Lokalny transport zbiorowy 341 000

a) wydatki bie¿¹ce 310 242

w tym dotacja 168 242

b) wydatki maj¹tkowe 30 758

w tym dotacja 30 758

60014 Drogi publiczne powiatowe 249 000

a) wydatki bie¿¹ce 3 000

b) wydatki maj¹tkowe 246 000

w tym dotacja 246 000

60016 Drogi publiczne gminne 768 000

a) wydatki bie¿¹ce 278 000

b) wydatki maj¹tkowe 490 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 554 000
70005 Gosp. gruntami i nieruchomoœciami 549 000

a) wydatki bie¿¹ce 204 000

b) wydatki maj¹tkowe 345 000

70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 5 000

a) wydatki bie¿¹ce 5 000

710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 825 000
71004 Plany zagosp. przestrzennego 40 000

a) wydatki bie¿¹ce 40 000

71014 Oprac. geodezyjne i kartograficzne 35 000

a) wydatki bie¿¹ce 35 000

71035 Cmentarze 750 000

b) wydatki maj¹tkowe 750 000

750 Administracja publiczna 2 490 420
75011 Urzêdy wojewódzkie 88 200

a) wydatki bie¿¹ce 88 200

wynagrodzenia i pochodne od wyn. 88 200

75020 Starostwa powiatowe 4 020

a) wydatki bie¿¹ce 4 020

wynagrodzenia i pochodne od wyn. 4 020

75022 Rady gmin (miast na prawach powiatu) 159 100

a) wydatki bie¿¹ce 159 100

75023 Urzêdy gmin (miast na prawach powiatu) 2 203 400

a) wydatki bie¿¹ce 2 141 400

wynagrodzenia i pochodne od wyn. 1 719 877

b) wydatki maj¹tkowe 62 000

75075 Promocja jednostek samorz¹du teryt. 20 000

a) wydatki bie¿¹ce 20 000

75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 15 700

a) wydatki bie¿¹ce 15 700

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañst., kontroli i ochrony prawa oraz

 s¹downictwa 2 200

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy

pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 2 200

a) wydatki bie¿¹ce 2 200

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 550

752 Obrona narodowa 200
75212 Pozosta³e wydatki obronne 200

a) wydatki bie¿¹ce 200

754 Bezp. publiczne i ochrona p.po¿. 120 270
75403 Jednostki terenowe Policji 15 000

a) wydatki bie¿¹ce 15 000

z tego dotacje 15 000

75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 105 000

a) wydatki bie¿¹ce 105 000

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 11 000

75414 Obrona cywilna 270

a) wydatki bie¿¹ce 270

756 Doch. od osób prawnych, od osób fiz.
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych

osobowoœci prawnej oraz wydatki

zwi¹zane z ich poborem 33 000

75647 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych

nale¿noœci bud¿etowych 33 000

a) wydatki bie¿¹ce 33 000

757 Obs³uga d³ugu publicznego 400 000
75702 Obs³uga papierów wartoœciowych,

kredytów i po¿yczek jedn. sam. teryt. 400 000

a) wydatki bie¿¹ce 400 000

z tego wydatki na obs³ugê d³ugu j.s.t. 400 000

758 Ró¿ne rozliczenia 130 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 130 000

– rezerwa ogólna 130 000

801 Oœwiata i wychowanie 9 180 263
80101 Szko³y podstawowe 4 182 354

a) wydatki bie¿¹ce 4 142 354

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 2 889 581

b) wydatki maj¹tkowe 40 000

80104 Przedszkola 1 550 789

a) wydatki bie¿¹ce 1 550 789

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 1 145 547

dotacje 4 400

80110 Gimnazja 2 474 005

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 1 943 348

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 0

w tym: dotacje 17 600

80114 Zespo³y obs³ugi ekon.-admin. szkó³ 299 135

a) wydatki bie¿¹ce 299 135

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 236 635

80130 Szko³y zawodowe 600 000

a) wydatki maj¹tkowe 600 000

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 35 780

a) wydatki bie¿¹ce 35 780

80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 38 200
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a) wydatki bie¿¹ce 38 200

851 Ochrona zdrowia 165 000
85153 Zwalczanie narkomanii 14 500

a) wydatki bie¿¹ce 14 500

w tym:  dotacje 8 500

85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 150 500

a) wydatki bie¿¹ce 150 500

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 33 520

dotacje 37 000

852 Pomoc spo³eczna 5 051 014
85202 Domy pomocy spo³ecznej 51 000

a) wydatki bie¿¹ce 51 000

85203 Oœrodki wsparcia 220 500

a) wydatki bie¿¹ce 220 500

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 179 990

85212 Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimen.

oraz sk³adki na ubezpieczenia emeryt.

 i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego 2 730 970

a) wydatki bie¿¹ce 2 730 970

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 59 330

85213 Sk³adki na ubezp. zdrowotne op³acane

za osoby pobieraj¹ce niektóre

œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz

 niektór œwiadczenia rodzinne 16 610

a) wydatki bie¿¹ce 16 610

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 558 990

a) wydatki bie¿¹ce 558 990

85215 Dodatki mieszkaniowe 576 230

a) wydatki bie¿¹ce 576 230

85219 Oœrodki pomocy spo³ecznej 798 714

a) wydatki bie¿¹ce 792 714

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 681 714

b) wydatki maj¹tkowe 6 000

85228 Us³ugi opiek.i specjal. us³ugi opiek. 3 000

a) wydatki bie¿¹ce 3 000

w tym: wynagrodzenia i poch. od wyn. 3 000

85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ 95 000

a) wydatki bie¿¹ce 95 000

   w tym: dotacje 70 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 506 443
85401 Œwietlice szkolne 506 443

a) wydatki bie¿¹ce 506 443

   w tym: wynag. i poch. od wyn. 235 156

900 Gospodarka kom. i ochrona œrod. 1 661 000
90001 Gospodarka œciekowa i ochrona wód 672 000

a) wydatki bie¿¹ce 80 000

b) wydatki maj¹tkowe 592 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 195 000

a) wydatki bie¿¹ce 195 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 75 000

a) wydatki bie¿¹ce 75 000

90013 Schroniska dla zwierz¹t 20 000

a) wydatki bie¿¹ce 20 000

90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 539 000

a) wydatki bie¿¹ce 469 000

b) wydatki maj¹tkowe 70 000

90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 160 000

a) wydatki bie¿¹ce 160 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa nar. 943 800
92109 Domy i oœrodki kult., œwietlice i kluby 743 800

a) wydatki bie¿¹ce 743 800

    w tym: dotacje 743 800

92116 Biblioteki 200 000

a) wydatki bie¿¹ce 200 000

 w tym:  dotacje 200 000

926 Kultura fizyczna i sport 165 000
92605 Zadania w zakresie kult. fiz.  i sportu 165 000

a) wydatki bie¿¹ce 165 000

w tym: dotacje 165 000

RAZEM 23 629 600

Wydatki maj¹tkowe Gminy Che³mek
na 2007 rok

Dzia³ Roz. Wyszczególnienie Kwota
600 Transport i ³¹cznoœæ 766 758

60004 Lokalny transport zbiorowy 30 758

a) dotacja dla Miasta Oœwiêcim (MZK) 30 758

60014 Drogi publiczne powiatowe 246 000

a) pomoc fin. dla Powiatu Oswiêcim.

(chodnik przy ul. Jagielloñskiej,

 ul. Oœwiêcimskiej i ul. ¯eromskiego

w Che³mku oraz przy ul. Nadwiœlañskiej

w Bobrku, skrzy¿owanie ul. Oœwiêcimskiej,

Szkolnej i Nowowiejskiej w Gorzowie

- projekty i wykonawstwo) 246 000

60016 Drogi publiczne gminne 490 000

a) opracowanie projetów budowlanych na

parkingi dla sam. osob.h na terenie osiedla 35 000

b) chodnik ul. Oœwiêcimska w Gorzowie 150 000

c) budowa ci¹gów pieszojezdnych przy

ulicy Powstañców Œl¹skich 2 i 2a 200 000

d) budowa nawierzchni na ul. Sobieskiego 30 000

e) budowa mostku nad rowem przy

ulicy Nowej w Bobrku 40 000

f) oprac.e projetów ul. Ofiar Faszyzmu

i drogi od ul. Tuwima w Che³mku 35 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 345 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruch. 345 000

1. wydatki inwestycyjne: 315 000

a) prace projek. na budowê kompleksu

rekreacyjnego w Che³mku 150 000

b) kontynuacja prac -  LKS Bobrek

i LKS Gorzów 60 000

c) dok. zagosp. terenu DL Bobrek 8 000

d) przebudowa gara¿y OSP Bobrek 5 000

e) budowa podjazdu dla niepe³nospr.

 do budynku UM w Che³mku 82 000

f) przebudowa "starej szko³y" na dom

kultury w Gorzowie 10 000

2. wydatki na zakupy inwestycyjne: 30 000

a) zakup gruntów 30 000

710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 750 000
71035 Cmentarze 750 000
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a) budowa cmentarza 750 000

750 Administracja publiczna 62 000
75023 Urzêdy gmin (miast na prawach powiatu) 62 000

a) zakupy inwestycyjne 62 000

801 Oœwiata i wychowanie 640 000
80101 Szko³y podstawowe 40 000

1. wydatki inwestycyjne: 16 000

a) projekt boiska przy SZS w Che³mku 10 000

b) budowa dojœcia dla niepe³nosp.

przy SZS w Gorzowie 6 000

2. wydatki na zakupy inwestycyjne 24 000

80130 Szko³y zawodowe 600 000

a) wspó³finan. budowy hali sportowej 600 000

852 Pomoc spo³eczna 6 000
85219 Oœrodki pomocy spo³ecznej 6 000

a) zakupy inwestycyjne 6 000

900 Gospodarka kom. i ochrona œrodowiska 662 000
90001 Gospodarka œciekowa i ochrona wód 592 000

1. wydatki inwestycyjne: 550 000

a) prace projektowo-przygotowawcze

i rozpoczêcie budowy kanalizacji 500 000

b) budowa wodoci¹gu ROD

"Czerwony Kapturek" 50 000

2. zakupy inwestycyjne 42 000

90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 70 000

a) oœwietlenie: ulica Krakowska

Bobrek-Gorzów,  Che³mek:

ul. Sobieskiego, ul. Polna w Che³mku,

odnoga od ul. S³owackiego, 70 000

R A Z E M 3 231 758

Ciemna strona gminy
01.12.06 – W Gorzowie na ul. Oœwiêcimskiej zatrzymano nietrzeŸ-

wego rowerzystê – 3, 1 promila

10.12.06 – W Bobrku na ul. Starowiejskiej zatrzymano sprawce, któ-
ry nielegalnie po³awia³ pokarm dla ryb

15.12.06 – W Che³mku na ul. ̄ eromskiego dokonano oszustwa. Ofiara
straci³a 650 z³

16.12.06 – W Che³mku na ul. Krakowskiej nietrzeŸwy ( 2  promile)
kieruj¹cy samochodem marki Skoda spowodowa³ kolizje drogow¹.

20.12.06 – W Che³mku na ul. Przemys³owej dokonano kradzie¿y
dowodu osobistego i kart bankomatowych z szafki ubraniowej.
Sprawce wykryto.

21.12.06 – W Gorzowie w autobusie MPK dokonano kradzie¿y tele-
fonu komórkowego wartoœci 300 z³.

24.12.06 – W Che³mku na ul. ¯eromskiego dokonano kradzie¿y ra-
dioodtwarzacza ( wartoœci 1 000 z³) z zaparkowanego samochodu
marki Skoda. Radioodtwarzacz odzyskano.

24.12.06 – W Che³mku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeŸwego
kieruj¹cego samochodem – 2,4 promila

27.12.06 – W Che³mku na ul. Brzozowej dokonano kradzie¿y kurtki
oraz telefonem wartoœci 1 000 z³

28.12.06 – W Che³mku na ul. Krakowskiej dokonano kradzie¿y ko³-
paków z zaparkowanego samochodu. Straty 170 z³

29.12.06 – w Che³mku dokonano zniszczenia szyby na stacji PKP.
Sprawce zatrzymano.

Z g³êbokim smutkiem po¿egnaliœmy
wieloletniego  pracownika Urzêdu Miejskiego

w Che³mku, radcê prawnego

œ.p. Mariana Kasprzyka
Odszed³ od nas cz³owiek wielkiego serca, nieoceniony

pracownik i  kolega. Bêdzie nam bardzo brakowaæ
jego profesjonalnej wiedzy, doœwiadczenia

oraz ciep³a i przyjaznego uœmiechu.

Burmistrz Che³mka, Rada Miejska,
Pracownicy Urzêdu Miejskiego

oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Che³mek.

Podziêkowanie dla wszystkich,

którzy wziêli udzia³ w ostatniej drodze

œ.p. Mariana Kasprzyka
sk³adaj¹ pogr¹¿eni w ¿alu ¿ona, córki, rodzina.

„Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”

GABINET STOMATOLOGICZNY
PE£NY ZAKRES US£UG

stomatologia zachowawcza ���kosmetyka i higiena
���protetyka��� chirurgia

ORTODONCJA

- leczenie aparatami sta³ymi i ruchomymi

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

Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku

zaprasza na spotkanie

Z JÓZEFEM K£YKIEM
 - filmowcem, twórc¹ „œl¹skich” westernów. Spotkanie wraz z

projekcj¹ najnowszego filmu pt. „Bracia” odbêdzie siê

16 lutego 2007 roku o godz. 18.00
w siedzibie MOKSiR w Che³mku, Plac Kiliñskiego 3.

Wstêp wolny

Bojszowianin, JÓZEF K£YK rozs³awi³ sw¹ rodzinn¹ miejsco-
woœæ w Polsce i wielu krajach przy pomocy... westernu. Jego fil-
mowa trylogia o Dzikim Zachodzie opowiada o losach Œl¹zaków,
którzy za chlebem powêdrowali a¿ do Teksasu.

Swe zami³owanie do filmu Józef K³yk odkry³ w wieku kilkunastu
lat. Jako siedemnastoletni ch³opak zatrudni³ siê w kinie objazdowym,
pomagaj¹c operatorowi. By³o to w 1967 roku. W tym samym czasie
nakrêci³ swój pierwszy film, parodie Charlie Chaplina, póŸniej przy-
szla kolej na Harolda Lloyda, Bustera Keatona i inne gwiazdy kina
niemego. Potem by³ 50-minutowy paradokument „Ku Polsce”,

o losach powstañców œl¹skich. Filmy te by³y krêcone kamer¹
amatorsk¹ tzw. ósemk¹.

„Dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e realizuj¹c te filmy, nara¿a³em siê
nieraz na œmiesznoœæ. Ludzie pukali siê w czo³o, nie wierzyli, ¿e z
tego mo¿e coœ byæ” - wspomina Józef K³yk - „ale na projekcjach
by³a zawsze pe³na sala i to dodawa³o mi si³.”
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ROBOTY PUBLICZNE
Bezrobocie oznacza brak pracy zarobko-

wej dla osób zdolnych do jej wykonywania i
deklaruj¹cych chêæ jej podjêcia. Jest powa¿n¹
kwesti¹ spo³eczn¹ w skali kraju, powiatów,
gmin i wymaga rozwi¹zañ systemowych.

Status bezrobotnego jest bardzo trudnym
osobistym doœwiadczeniem cz³owieka. Kto
pragnie pracowaæ, ale nie potrafi znaleŸæ za-
trudnienia traci wiarê w siebie, izoluje siê od
ludzi, czêsto cierpi z tego powodu rodzina i
bliskie osoby, jest nara¿ony na marginaliza-
cjê i alienacjê w spo³eczeñstwie. D³ugookre-
sowe bezrobocie ma wp³yw na ekonomiczn¹
i psychospo³eczn¹ sferê ¿ycia cz³owieka bez-
robotnego oraz jego rodzinê. Jednym z pierw-
szych skutków utraty pracy jest obni¿enie
standardu ¿ycia rodziny.

Roboty publiczne s¹ skuteczn¹ form¹
pomocy bezrobotnym i pracodawcom. Pole-
gaj¹ na zatrudnieniu osób bezrobotnych za-
rejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pra-
cy, w okresie nie d³u¿szym ni¿ 12 miesiêcy,
przy wykonywaniu prac organizowanych
przez gminê, organizacje pozarz¹dowe sta-
tutowo zajmuj¹ce siê problematyk¹:

 - ochrony œrodowiska,

 - kultury,

 - oœwiaty,

 - sportu i turystyki,

 - opieki zdrowotnej,

 - bezrobocia oraz pomocy spo³ecznej,

oraz spó³ki wodne i ich zwi¹zki, je¿eli
prace te s¹ finansowane lub dofinansowane

ze œrodków samorz¹du terytorialnego, bud¿e-
tu pañstwa, funduszy celowych, organizacji
pozarz¹dowych, spó³ek wodnych i ich zwi¹z-
ków.

Roboty publiczne maj¹ na celu reintegra-
cjê spo³eczn¹ i zawodow¹ w rozumieniu prze-
pisów o zatrudnieniu socjalnym. Podjêcie
nawet czasowej pracy zachêca bezrobotnych
do dalszych poszukiwañ, pozwala im uaktyw-
niæ siê zawodowo - byæ pracownikiem,  na
nowo znaleŸæ swoje miejsce w œrodowisku
lokalnym, w rodzinie oraz rzeczywistoœci
spo³ecznej i kulturalnej, nabyæ nowe umie-
jêtnoœci, doœwiadczenia. Pozwoli tak¿e na-
braæ pewnoœci w pokonywaniu barier i trud-
noœci ¿ycia codziennego oraz osi¹gn¹æ samo-
dzielnoœæ ekonomiczn¹. Instrument aktywi-
zacji zawodowej - roboty publiczne - daje
wiêc mo¿liwoœæ z³amaæ status osoby bezro-
botnej i mo¿e wp³yn¹æ na sytuacjê psycho-
spo³eczn¹  i daje szanse na podjêcie nowej
pracy.

 W zwi¹zku z tym roboty publiczne adre-
sowane s¹  do osób:

-   bezrobotnych d³ugotrwale,

-   bezrobotnych powy¿ej 50 roku ¿ycia,

-   bezrobotnych samotnie wychowuj¹-
cych co najmniej jedno dziecko do 7 roku
¿ycia,

-   bezrobotnych do 25 roku ¿ycia i d³u-
gotrwale bezrobotnych (w szczególnoœci zo-
bowi¹zanych do p³acenia alimentów) do wy-
konywania pracy nie zwi¹zanej z wyuczonym
zawodem w wymiarze nie przekraczaj¹cym

? wymiaru czasu pracy – przez okres do 6
miesiêcy.

Organizator robót publicznych sk³ada
wniosek o ich organizacjê do Powiatowego
Urzêdu Pracy w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce wykonywania tych robót. Starosta w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku
wraz z kompletem wymaganych dokumen-
tów powiadamia wnioskodawcê o rozpatrze-
niu wniosku i podjêtej decyzji. Starosta za-
wiera umowê z organizatorem robót publicz-
nych, lub wskazanym przez niego praco-
dawc¹, u którego bezrobotni wykonywaæ
bêd¹ roboty publiczne. Organizator robót
publicznych lub upowa¿niony przez niego
pracodawca zawiera z bezrobotnymi umowy
o pracê. Osoba bezrobotna, która bez uzasad-
nionej przyczyny odmówi³a przyjêcia propo-
zycji robót publicznych zostaje pozbawiona
statusu bezrobotnego na okres 90 dni.

Osoby zainteresowane robotami publicz-
nymi oraz innymi formami zatrudnienia pro-
simy o zg³aszanie siê do Oœrodka Integracji
Spo³ecznej w Che³mku.

Podstawa: art. 57 oraz art. 140 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 z póŸn. zm.) oraz Rozporz¹dzenie
MGiP z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie szcze-
gó³owego sposobu i trybu organizowania prac
interwencyjnych i robót publicznych oraz jed-
norazowej refundacji kosztów z tytu³u op³a-
conych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne
(Dz. U. Nr 161, poz. 1683 z póŸn. zm).

Inf. OIS

Œwiat Jêzyków Obcych EUROSZANSA zaprasza
rolników, ich domowników oraz osoby zatrudnione w rolnictwie

na BEZP£ATNY KURS JÊZYKA
ANGIELSKIEGO i PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

INFORMACJA I ZAPISY:
Œwiat Jêzyków Obcych "Euroszansa", 32-600 Oœwiêcim

ul. Kiliñskiego 4 (osiedle Zasole, budynek Telekomunikacji)
tel / fax : 033/843-72-14, 608-485-610, 510-146-513,

www.euroszansa.edu.pl,  mail: rolnik@euroszansa.edu.pl

Formularze dokumentów rekrutacyjnych s¹ do pobrania w sekretariacie szko³y

oraz ze strony www.euroszansa.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane bêd¹ w siedzibie szko³y
od 01.12.2006 do 20.02.2007 w godzinach od 15.00 – 20.00.

Kursy przeznaczone s¹ dla mieszkañców terenów wiejskich

W ramach kursu zapewniamy bezp³atnie:

- materia³y szkoleniowe

- catering

Projekt pt. „Nowa droga bis” jest realizowany w ramach Priorytetu 2

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

Dzia³anie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodz¹cych z rolnictwa

Projekt jest wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

i bud¿etu pañstwa

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 15 a + 10 a
roln¹ w Gorzowie. Dzia³ka szeroka,

blisko stacji PKP. Cena oko³o 30.000 z³
tel. (33) 846 31 98

PODZIÊKOWANIE
Drodzy mieszkañcy Dzielnic Starego

Miasta! Kierujemy do Was serdeczne po-
dziêkowania za okazanie nam zaufanie w
wyborach samorz¹dowych. Deklarujemy
rzeteln¹ prac¹ na rzecz rozwoju naszej Gmi-
ny Che³mek.

Z powa¿aniem
Radni dzielnic Starego Miasta

Zofia Urbañczyk, Jadwiga Radwañska,
Henryk Kowalski

Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Che³mku

zaprasza na spotkanie

z WITEM ZAWADZKIM
 - pochodz¹cym z Che³mka alpinist¹, zdo-

bywc¹ 3 siedmiotysiêczników. Spotkanie
odbêdzie siê

5 lutego 2007 roku
o godz. 18.00

w siedzibie MOKSiR w Che³mku, Plac
Kiliñskiego 3.

Wstêp wolny
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Wystawa plakatu
Wystawienniczy sezon w galerii „Epicen-

trum” Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Che³mku rozpocz¹³ od prezentacji
wystawy  I Miêdzynarodowego Biennale Pla-
katu  Spo³eczno – Politycznego Oœwiêcim
2006. Organizatorem projektu jest Miêdzy-
narodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y w Oœwiê-
cimiu a jego kuratorem znany w ca³ej Euro-
pie artysta plastyk Pawe³ Warcho³. Dziêki
jego apelowi na biennale nades³ano 390 pla-
katów, 198 autorów z 21 krajów. Powo³ana
przez organizatorów komisja artystyczna w

sk³adzie prof. Roman Karalus, prof. Euge-
niusz Delekta, Milan Mazur  zakwalifikowa-
³a do wystawy 104 plakaty. Prace s¹ reakcj¹
artystów na otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ,
ukazuj¹ ca³e spektrum spo³ecznych zachowañ
i zjawisk. Obok „wielkiej polityki” dotykaj¹
przejawów codziennego ¿ycia, naszych
uprzedzeñ, fobii, s³aboœci.

 - Wystawa swój debiut mia³a w Miêdzy-
narodowym Domu Spotkañ M³odzie¿y w
Oœwiêcimiu, który by³ organizatorem bien-
nale, ale jako drugi oœrodek wystawienniczy
wybraliœmy MOKSiR  w Che³mku, bo ten
oœrodek jest jednym z najjaœniejszych punk-
tów na mapie kulturalnej województwa ma-
³opolskiego – mówi³ kurator wystawy Pawe³
Warcho³

Wernisa¿ wystawy zaszczycili s³owaccy
artyœci. Wspomniany ju¿ wczeœniej cz³onek
jury dyrektor Povazskej  galerii w ¯ylinie,
fotografik Jaroslav Horecny, oraz dyrektor
MDSM Ryszard Szuster.

Poza wystaw¹ plakatów przybyli goœcie
mieli okazje wys³uchaæ koncertu jazzowego
krakowskiej formacji Hot Swing.

Na biennale przedstawiono prace nastê-
puj¹cych autorów:

Autorzy nagrodzonych prac:

I nagrodê za plakat

“Victory” Li Hai-Ping z Chin;

II nagrodê za plakat

“Przeciw nietolerancji” Sebastianowi
Kubic z Czechowic-Dziedzic,

III nagrodê za plakat

“Peace kills” Ali Afsarpour z Iranu.

Wyró¿nienia przyznano:

za plakat “Working children” Sanaz Ta-
thiri Moghaddam z Iranu;

za plakat “No terrorist” Lin Horng-Jer z
Tajwanu;

za plakat  “Matko Polko” Bogna Otto-
Wêgrzyn z Gliwic,

 za plakat  “Japan-USA” Magdalena
Drobczyk z Gliwic,

za cykl plaka-
tów  “The 65th
Commemoration
of Nanjing Massa-
cre” Eric Cai Shi-
Wei z Chin. 

Autorzy
prac:

1. Hideki Mabuchi
(JAP),

2. Mariusz Paj¹k
(PL),

3. Zbigniew Lata³a
(PL

4. Justyna Rybak
(PL),

5. Chaika Vladimir (RUS),

6. Tomasz Bogus³awski (PL)

7. Pawe³ Œwiêcicki (PL),

8. Bogna Otto-Wêgrzyn (PL),

9. Tay Lin (Taiwan),

10. Alireza Mostafazadeh (IRAN),

11. Rafa³ Kapica (PL),

12. Maekawa Hiroki (JAP),

13. Cedomir Kostovic (USA),

14. Piotr Nowiñski (PL),

15. Zbigniew Lata³a (PL),

16. Masakazu Tanabe (JAP),

17. Pedram Harby (IRAN),

18. Magdalena Drobczyk (PL),

19. Sebastien Courtois (F),

20. Fan Zhu Tao (CHINA),

21. Radoslaw Szaybo (PL),

22. Armando Pineda Cruz (MEX),

23. Wei-heng Li (TAIWAN),

24. Chen Chen Gao (CHINA),

25. Shin Matsunaga (JAP),

26. Liu Yang (GERMANY),

27. Shin Matsunaga (JAP),

28. Sebastaian Wieczorek (PL),

29. Sebastian Kubica (PL),

30. Hamio Nikkhan (IRAN),

31. Maekawa Hiroki (JAP),

32. Chen Hong (CHINA),

33. Mieczys³aw Wasilewski (PL),

34. Marian Nowiñski (PL),

35. Tahamtan Aminian (IRAN),

36. Kan Tai- Keung (HONG KONG),

37. Faldina Alexandra & Faldina Anastasia
(RUS),

38. Ali Afsarpour (IRAN),

39. Bart³omiej Dudek (PL),

40. Monika Celadyn (PL),

41. Chaika Vladimir (RUS),

42. Boris Ljubicic (CRO),

43. Pekka Loiri (FIN),

44. Sascha Nicolaus (GERMANY), 45. Ka-
tarzyna £ukasik (PL),

46. Waldemar Jama (PL),

47. Jiri Mocicka (CZ),

48. Krzysztof Marek B¹k (PL),

49. Shannon S. Pickett (USA),

50.Krzysztof Grz¹dziel (PL),

51. Bo Siang Yang (TAIWAN),

52. Bartosz Mysza (PL),

53. Jiri Svetlik (CZ),

54. £ukasz Rayski (PL),

55. Joe Scorsone & Alice Drueding USA),

56. Marta W³odarska (PL),

57. Marta Kosek (PL),

58. Lex Drewiñski (D),

59. Martyna Bratkowska (PL),

60. Lin Horng Jer (TAIWAN),

61. Andrei Ribakov (RUS),

62. Joanna Skrzypiec (PL),

63. Takashi Akiyama (JAP),

64. Vojtech Dvorak (CZ),

65. Piotr Grabowski (PL),

66. Tara Sehat Zadeh (IRAN), 67. Moham-
mad Reyza Abdolali (IRAN),

68. Marta Toporowska (PL),

69. Chenxu (CHINA),

70. Tomasz Bogus³awski (PL),

71. Michel Quarez (F),

72. Tomasz Zawadzki & Wojtek Korkuæ
(PL),

73. Chaika Vladimir (RUS),

74. Dian Li (CHINA),

75. Yin Zhong Jun (CHINA),

76. Krzysztof Igniasiak (PL),

77. Yang Zhen (CHINA),

78. Hong Zhang (GERMANY),

79. Micha³ Bart³omowicz (PL),

80. Jouri Toreev (BLR),

81. Sascha Nicolaus (GERMANY),

82. Ke Hu (CHINA),

83. Stephan Bundi (SZWAJCARIA),

84. Boris Bucan (CRO),
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Serdeczne podziêkowania za udzia³

w uroczystoœci pogrzebowej

œp. Jana Krauski
ca³ej rodzinie, mieszkañcom Che³mka i spoza
Che³mka, a szczególnie ks. Miros³awowi Niewie-
dzia³owi za poprowadzenie uroczystoœci pogrze-
bowej

 sk³ada rodzina zmar³ego

„Kochamy babcie

i dziadków”
Jedn¹ z wa¿niejszych uroczystoœci organizowanych co rok w

przedszkolu jest Dzieñ Babci i Dziadka. W dniach 10-12.01 w Przed-
szkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³mku odby³y siê uroczystoœci z tej
okazji.

Swój program artystyczny zaprezentowa³y grupy:

„Leœne Duszki” - wych. D. Adamczyk,

„Biedronki” - wych. V. £opuszyñska i B. Musia³,

„Gromadka Kubusia Puchatka” - wych. E. Pêdzia³ek-Krysta,

„Zaj¹czki” - wych. D. Pawlak i J. Wójcik,

„Zielone ¯abki” - wych. J. Wolna i D. Zoñ,

„Weso³e Krasnale” - wych. R. Zieliñska,

„Stokrotki” - wych. E. Janaszek,

„Kotki” - wych. S. Matusiak.

Dzieci z przejêciem œpiewa³y babciom i dziadkom piosenki, re-
cytowa³y wiersze i tañczy³y. Ponadto grupy „Leœne Duszki”, „Zielo-
ne ¯abki”, „Stokrotki”, „Gromadka Kubusia Puchatka” zaprezento-
wa³y Jase³ka, które trzy tygodnie wczeœniej mieli okazjê zobaczyæ
rodzice. Dzieci w³o¿y³y sporo wysi³ku i pracy w przygotowanie przed-
stawienia jase³kowego, dlatego nauczycielki i dzieci chcia³y, aby
Dziadkowie mogli je te¿ zobaczyæ.

Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem i mi³oœci¹ patrzyli i podzi-
wiali ma³ych artystów. Po czêœci artystycznej dzieci z³o¿y³y Babciom
i Dziadkom ¿yczenia, dziekuj¹c im za mi³oœæ i wyrozumia³oœæ. Za
wspania³e wystêpy przedszkolacy zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami i szczerym uœmiechem.

Po programie artystycznym i z³o¿eniu ¿yczeñ dzieci wrêczy³y
upominki Dziadkom i zasiad³y do wspólnego poczêstunku. Wszyscy
delektowali siê pysznymi wypiekami, które przygotowali rodzice
przedszkolaków. Wspólnie spêdzony czas up³yn¹³ w mi³ej i rado-
snej atmosferze.

Uczestnictwo dziadków i wnucz¹t w uroczystoœci wzmacnia wiêzi
emocjonalne miêdzy nimi, pog³êbia uczucia przywi¹zania i szacunku
do dziadków, a nauczycielkom pozwala na nawi¹zanie kontaktów z
dziadkami.

Joanna Wójcik

www.iluzja.chelmek.org

2007-02-03 „Diabe³ ubiera siê u Prady”- godz. 18:00

2007-02-04 „Diabe³ ubiera siê u Prady”- godz. 18:00

2007-02-05 Spotkanie z Witem Zawadzkim - alpinist¹
z Che³mka - godz. 18:00

2007-02-09 „Koncert przy samowarze”- godz. 19:30
koncert rosyjskich i cygañskich romansów

2007-02-10 „Wiatr buszuj¹cy w jêczmieniu”
- godz. 18:00

2007-02-11 „Wiatr buszuj¹cy w jêczmieniu”
- godz. 18:00

2007-02-14 „Wielki podryw” - godz. 18:00

2007-02-16 „Filmowy Œwiat Józefa K³yka”
- godz. 18:00

     spotkanie z twórc¹ „œl¹skich” westernów

2007-02-17 „Apocalypto” - godz. 18:00

2007-02-18 „Apocalypto” - godz. 18:00

2007-02-24 Artur i Minimki”- godz. 16:00

2007-02-24 „Pu³apka”- godz. 18:30

2007-02-25 „Artur i Minimki”- godz. 16:00

2007-02-25 „Shutter” („Widmo”) - godz. 18:30

Spotkanie z Witem Zawadzkim - wstêp wolny

Walentynki - 14 luty - 5 z³

Pozosta³e filmy: 12 z³

„Filmowy Œwiat Józefa K³yka” - wstêp wolny

„Pu³apka”, „Shutter”- 10 z³ - filmy dozwolone od 15-
ego roku ¿ycia

„Koncert przy samowarze” - 15 z³

W zwi¹zku z przygotowaniami maj¹cymi na celu
stworzenie nowej sta³ej wystawy poœwiêconej dziejom
spo³ecznoœci ¿ydowskiej Oœwiêcimia, Centrum ¯ydow-
skie w Oœwiêcimiu rozpoczyna akcjê zbierania pami¹-
tek. W zwi¹zku z tym zwracamy siê z gor¹cym apelem
do osób, które dysponuj¹ osobistymi pami¹tkami, foto-
grafiami, dokumentami urzêdowymi, przedmiotami co-
dziennego u¿ytku, listami, wspomnieniami oraz innymi
cennymi zbiorami - maj¹cymi zwi¹zek z dziejami oœwiê-
cimskich ¯ydów - o kontakt z nasz¹ instytucj¹ (groma-
dzone materia³y mog¹ obejmowaæ czasy przedwojenne,
a¿ po wspó³czesnoœæ). Osoby, które chcia³yby jedynie
udostêpniæ swoje pami¹tki (w celu ich zarchiwizowa-
nia) lub przekazaæ je na rzecz Centrum ¯ydowskiego w
Oœwiêcimiu prosimy o kontakt: Artur Szyndler 033 / 844
70 02 szyndler@ajcf.pl

Rosyjskie i cygañskie romanse
w oryginalnym wykonaniu

lwowskich artystów

9.02.2007 r.

godz. 19.30
sala widowiskowo – kinowa MOKSiR.

Wstêp 15 z³.
Rezerwacja biletów tel. 0601 661 771

Sprzedam gara¿ i altanê
tel. 0 607 331 410
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Miko³aj przychodzi do wszystkich

Wysokie wyró¿nienie

za pracê spo³eczn¹
19 listopada w OSP Jawiszowice na ZjeŸdzie Oddzia³u

Powiatowego Zwi¹zku OSP RP cz³onkowi honorowemu i
by³emu naczelnikowi OSP Che³mek – Alojzemu Macy wrê-
czono Medal Honorowy im. Boles³awa Chomicza.

Jest to najwy¿sze wyró¿nienie stra¿ackie w Polsce przy-
znawane przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych RP za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w dziedzinie
ochrony przeciwpo¿arowej. Wrêczenia dokonali cz³onek
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OPS RP  dh Czes³aw Kosiba i
pose³ na Sejm RP – Wies³aw Woda – cz³onek Zarz¹du Od-
dzia³u Wojewódzkiego.

Druh Alojzy Maca dzia³a w OSP od 50 lat, a 38 lat by³
naczelnikiem OSP oraz Komendantem Gminnym przez
dwie kadencje. Obecnie jest honorowym cz³onkiem i ho-
norowym naczelnikiem OSP Che³mek. Za swoj¹ dzia³al-
noœæ w stra¿y uhonorowany zosta³  licznymi odznaczenia-
mi pañstwowymi i regionalnymi, w tym „Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi”, „Zas³u¿ony dla Ziemi Bielskiej” oraz kor-
poracyjnymi, w tym „Br¹zowym, Srebrnym i Z³otym Me-
dalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”, „Br¹zow¹ Odznak¹
„Za Zas³ugi dla Ochrony Przeciwpo¿arowej”, „Z³otym
Znakiem Zwi¹zku”.

Gratulujemy druhowi Alojzemu Macy.
Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Che³mku

Uwaga ! Znany mim Ireneusz Krosny w Che³mku. 16.03.2007 godz.
18.00 . Sala widowiskowo – kinowa MOKSiR. Cena biletu 22 z³.

Miko³aj przynosi prezenty wszystkim
dzieciom niezale¿nie od zamo¿noœci ich ro-
dziców. Z tego za³o¿enia wychodzi radny RM
w Che³mku Marek Palka, który po raz kolej-
ny zorganizowa³ spotkanie miko³ajkowe dla
dzieci z terenu gminy. Œrodki finansowe na
zakup paczek uda³o siê pozyskaæ dziêki wra¿-
liwoœci i hojnoœci przedsiêbiorców i osób pry-
watnych, którym nieobca jest potrzeba dzie-
lenia siê z innymi. Zakupiono 180 paczek o
wartoœci 6tyœ z³.

Uroczyste spotkanie z Miko³ajem odby-
³o siê  21 grudnia w sali kinowej MOKSiR.
Zebrane dzieci bardzo gor¹co przywita³y Mi-
ko³aja , który obdarowa³ je prezentami.
Oprócz paczek,  przygotowano dla dzieci
równie¿ poczêstunek. Wieczorek zakoñczy³
seans z filmem animowanym.

MarekPalka sk³ada gor¹ce podziêkowa-
nia za okazan¹ pomoc dyrekcji i pracowni-

kom MOKSiR i MOPS w Che³mku, a tak¿e
wszystkim ofiarodawcom.

Sponsorzy akcji:
Przedsiêbiorstwo Metali Nie¿elaznych sp.j.

TITAN LUX sp.z. o.o.

Firma obuwnicza “Anspol”
ADM sp.z o.o.

MZGK sp.z o.o.

Dermex sp.z o.o.

Marek Poznañski

Apteka Nova

Z³om-Met sp.z o.o.

Andrzej Skrzypiñski

Andrzej Saternus

Firma Piekarnicza Jolanta
i Marek Dyrcz sp.z o.o.

PPH Stanform

PW
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (30)
Che³mek w latach 30-tych XX w. (19)

Druga po³owa lat trzydziestych to okres pomyœlnego rozwoju nie
tylko Che³mka, ale i te¿ okolicznych miejscowoœci (Bobrek, Gorzów,
Gromiec, D¹b), które by³y z nim zwi¹zane historycznie, administra-
cyjnie, a póŸniej jeszcze przez zatrudnienie ich mieszkañców w za-
k³adzie Bata.

Ka¿da z tych wsi by³a osobn¹ gmin¹, a¿ do wprowadzenia ustaw¹
z 23 marca 1933 roku wzglêdnie jednolitego ustroju samorz¹du tery-
torialnego. Na mocy tej ustawy poszczególne wsie stawa³y siê gro-
madami (by³o ich piêæ), stanowi¹c gminê Che³mek. Organem uchwa-
³odawczym w niej by³a rada gminy, zaœ wykonawczym zarz¹d gminy
z wójtem na czele i sekretarzem, od którego wymagano wykszta³ce-
nia, odbycia praktyki zawodowej i z³o¿enia egzaminu praktycznego.

Przez wiele lat zarz¹d gminy mieœci³ siê w Domu Gminnym bar-
dzo skromnym, piêtrowym, jeszcze z czasu zaboru austriackiego, gdy
znajdowa³a siê tu komora celna.

Dziewczêta z Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ¯eñskiej z
nauczycielk¹  Mari¹ Iwanick¹ przed starym Domem Gminnym  (ok.

roku 1930)
W roku 1934 zosta³a zakoñczona ca³kowita przebudowa Domu

Gminnego, sta³ siê on teraz wiêkszym, piêtrowym, okaza³ym budyn-
kiem wymurowanym z ceg³y i pokrytym dachówk¹. Powsta³ g³ównie
dziêki ofiarom  i poparciu Zak³adów Bata oraz usilnym staraniom
stoj¹cych na  czele gminy, którzy mogli przeznaczyæ na ten cel tylko
niewielk¹ sumê. Dom Gminny zosta³ poœwiêcony przez bobreckiego
wikariusza ks. Eugeniusza Wcis³ê, przy tej okazji zaapelowa³ on do
obecnych na uroczystoœci przedstawicieli firmy Bata, w³adz gminy i
mieszkañców,  „aby pracownicy zak³adu, jak te¿ mieszkañcy Che³m-
ka, wspólnymi si³ami budowali Dom Bo¿y, którego brak wielu spo-
œród che³mkowian dotkliwie odczuwa”.

 15 marca 1935 roku nowym wójtem Gminy Zbiorowej w Che³m-
ku zosta³ wybrany Kazimierz Staich kierownik szko³y w Che³mku od
1932 roku, a równoczeœnie znany dzia³acz spo³eczny.

W Bobrku  zorganizowa³ on Kasê Stefczyka i Katolicki Zwi¹zek
M³odzie¿y,  w  Gorzowie  za³o¿y³ Towarzystwo Szko³y Ludowej i Zwi¹-
zek Strzelecki, w Che³mku wspó³tworzy³ Zwi¹zek Harcerstwa Polskie-
go, Ligê Obrony Powietrznej Pañstwa, PCK, Zwi¹zek Rezerwistów,
Towarzystwo Szko³y Ludowej i Klub Sportowy. By³ te¿ cz³onkiem
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i Komitetu Budowy Koœcio³a.

Dom Gminny sta³ siê miejscem spotkañ mieszkañców, tu kon-
centrowa³o siê te¿ ¿ycie kulturalne wsi.  Na piêtrze znajdowa³a siê
du¿a sala (mieœci³o siê  w niej nawet 150 osób), w której organizowa-
no spotkania z okazji uroczystoœci pañstwowych, przedstawienia „od-
grywane” przez cz³onków organizacji m³odzie¿owych – Katolickie-
go Stowarzyszenia M³odzie¿y ̄ eñskiej, Zwi¹zku Harcerstwa Polskie-
go oraz zebrania Zwi¹zku Strzeleckiego i Towarzystwa Sportowego
Sokó³. Tutaj dzia³a³o te¿ Towarzystwo Szko³y Ludowej, odbywa³y
siê odczyty w ramach Niedzielnego Uniwersytetu Wiejskiego, m. in.
na temat wsi polskiej w ró¿nych okresach historycznych i z zakresu

etyki katolickiej. Towarzystwo to organizowa³o kursy dla analfabe-
tów.

Mieszkañcy wsi mieli mo¿liwoœæ ogl¹dania raz w tygodniu filmu
wyœwietlanego przez kino objazdowe lub pos³uchaæ radia zakupio-
nego przez cz³onków Zwi¹zku Strzeleckiego „za niebagateln¹ cenê
400 z³otych”. By³o to pierwsze radio w tej czêœci Che³mka.

Dziewczêta i ch³opcy z kó³ka teatralnego po wystêpie (od prawej
strony siedz¹ Kazimierz Staich i ks. Eugeniusz Wcis³o)

Z najstarszej czêœci Che³mka przenosimy siê ponownie do Zak³a-
du Bata, gdzie systematycznie coœ nowego i wa¿nego siê dzieje.

Podobnie jak w innych zak³adach koncernu „Bata” w ró¿nych
krajach, powsta³a i u nas jako pierwsza w Polsce zak³adowa gazeta o
nazwie „Echo Che³mka”. Oficjalna jej nazwa brzmia³a: Tygodnik
Pracowników Zak³adów Bata Spó³ka Akcyjna „Echo Che³mka”.

Pierwszy jej numer znalaz³ siê w rêkach pracowników fabryki i
sprzedawców sklepów „Bata” – 14 maja 1934 roku, w dwa lata po
uruchomieniu zak³adu.

Ka¿dy z pracowników otrzymywa³ gazetê, która kosztowa³a 10
groszy – odliczane od pensji, by³a czytana nie tylko przez cz³onków
bli¿szej i dalszej rodziny, ale te¿ przez s¹siadów. Trudno siê temu
dziwiæ bior¹c pod uwagê warunki w jakich znajdowa³a siê niewielka
wioska, w której nie³atwo by³o zdobyæ jak¹kolwiek prasê, a gdyby
nawet by³a, to prawdopodobnie che³mkowianie szczêdziliby pieniê-
dzy na ten cel.

Oto co napisa³ o gazecie „Echo Che³mka” w swych wspomnie-
niach Tadeusz Staich, pe³ni¹cy przez rok funkcjê jednego z redakto-
rów w pocz¹tkach jej istnienia: „Na jego ³amach znalaz³o pe³niê swój
wyraz ¿ycie okolicznych wiosek i oczywiœcie wszystko to, co dzia³o
siê w fabryce. Równoczeœnie pismo kszta³ci³o i wychowywa³o nie w
pe³ni jeszcze umiejêtnych, nie w pe³ni zorientowanych pracowników
czym dla tej ziemi s¹ Batowskie Zak³ady”.

Jako redaktor pisywa³ do niej te¿ wiersze, oto jeden z nich wy-
drukowany 14 lipca 1935 roku.

Nauczyciel Prosty
(na rocznicê tragicznego zgonu Wielkiego Szewca – Tomasza Baty)

Ju¿ serca nasze po raz trzeci musz¹

Silniej w ¿a³obny akord uderzyæ

I razem z maszyn stalow¹ dusz¹ –

W Tw¹ nieobecnoœæ smutn¹ uwierzyæ.

Bo chocia¿ ¿ycie iœæ Ci kaza³o

Poprzez cierniste do Boga mosty

Wielkie po Tobie dzie³o zosta³o –

 - Nauczycielu Prosty.

Dusza Twa w pañstwach dziewiêciu œwiata

Potêgom pracy niezmiennie w³ada –

Mocarnoœæ Twojej woli skrzydlata

W Rodzinê wielk¹ Twych uczniów sk³ada.
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Rzuci³eœ has³o w dusz naszych glebê:

„Nie wstydŸ siê nigdy swego zawodu”

Wiêc siê karmimy tym szewskim chlebem -

Szczyc¹c siê mianem szewskiego rodu.

Ho³d Ci sk³adamy pracy rycerzu

I¿eœ by³ królem ducha tê¿yzny

Po wieki spo³em w szewskim przymierzu

Budowaæ bêdziem œwiêtoœæ Ojczyzny.

     Po wyjeŸdzie na studia w Krakowie, 8 grudnia 1935 roku przy-
s³a³ on do czytelników „Echa Che³mka” wiersz wyra¿aj¹cy têsknotê
do che³meckiego zak³adu, oto wyj¹tki z niego:

Drodzy moi!

Z Mekki Ojczyzny list do Was piszê

- -  - - - - - - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  - - - - - - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  - - - - - - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  - - - - - - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

Gdy ksi¹¿ka na boku siê znajdzie czasem

(Nie du¿o takich chwil tu u mnie bywa!)

Widzê przy torze, gdzieœ tam, pod lasem

Cicha fabryka – jak odpoczywa.

Za dnia, gdy Kraków ¿yciem siê kot³uje,

Dostrzegam halê najlepiej mi znan¹,

Widzê: pan Czuma nad „Echem” pracuje –

 - Maszynê – „Basiê” spotykam kochan¹.

Chocia¿ æwiekujê mózg teksami wiedzy,

Choæ przeszywaczk¹ – ksi¹¿ki s¹ od rana,

Choæ inni teraz po fachu koledzy,

- Pamiêtam Che³mek, Sycza i Wulkana.

 „Echo Che³mka” by³o prawdziw¹ wizytówk¹ Firmy Bata, dono-
si³o ono  o pierwszej w naszym kraju fabryce mechanicznej produk-
cji obuwia,  a rozchodz¹c siê po ca³ym kraju poprzez sklepy batow-
skie, reklamowa³o równoczeœnie modne, estetycznie wykonane i ta-
nie obuwie. Redaktorami w nim w latach 1934 – 39 byli: Andrzej
Czuma, Franciszek Wêglorz i Leon Pochowski.

Przegl¹daj¹c tygodniki od pierwszego numeru a¿ do wybu-
chu wojny w 1939 roku, by³am zdumiona zakresem jego tematyki.
Ju¿ w pierwszych numerach gazety t³umaczono i uzasadniano jej czy-
telnikom celowoœæ powstania Spó³ki Bata:

”Czy chcemy wykorzystywaæ spo³eczeñstwo lub pracowników?

Nie. Chcemy s³u¿yæ dobru ogólnemu spo³eczeñstwa i naszym
pracownikom.

- Czy prawd¹ jest, ¿e Polska Spó³ka Obuwia Bata w Che³mku
rujnuje rêkodzielnictwo szewskie w Polsce?

Nie. Udzia³ spó³ki w ogólnej produkcji obuwia skórzanego
w Polsce wynosi zaledwie 3-4%.

- Czy prawd¹ jest, ¿e Spó³ka wywozi ogromne sumy za granicê,
co doprowadza do zubo¿enia naszego kraju?

Nie. Pol. Sp. Ob. „Bata” nie tylko nie przekazywa³a przez ca³y
czas swego istnienia ¿adnych dywident i procentów za granicê, ale
wprowadzi³a do kraju i zainwestowa³a oko³o 7 000 000 z³”.

Nie spodziewa³am siê te¿ takiej iloœci artyku³ów patriotycznych
zwi¹zanych ze œwiêtami pañstwowymi, które by³y uroczyœcie obcho-
dzone w che³meckim zak³adzie (Œwiêto 3 Maja i Dni Morza), o naj-
wa¿niejszych wydarzeniach naszej historii (20. rocznica Wymarszu
Pierwszej Kompanii Kadrowej, Bitwa pod Grunwaldem), a tak¿e o
wa¿nych, aktualnych sprawach kraju (œmieræ Józefa Pi³sudskiego i
jego pogrzeb, dzia³ania prezydenta prof. Ignacego Moœcickiego).

„Echo” mia³o niew¹tpliwy wp³yw na wyniki produkcyjne fabry-
ki, utrwalaj¹c wœród pracowników nawyk rzetelnej pracy, wysokiej
dyscypliny i poziomu moralnego za³ogi. Przynosi³o informacje o kie-
runkach dzia³alnoœci ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego i sportowego
zak³adu i wsi Che³mek.

FIRMA „TADREW” TARTAK - BRUKARSTWO, ZATRUDNI KOBIETY I MÊ¯CZYZN (MILE
WIDZIANI STUDENCI) LIBIA¯, 032 6277702, 606 40 15 27

Zdjêcie orkiestry firmowej istniej¹cej w Che³mku.
 „Echo” od pocz¹tku swego istnienia zamieszcza³o wiele artyku-

³ów o powstawaniu i dzia³aniu licznych organizacji powo³ywanych z
inicjatywy zak³adu. W du¿ym stopniu jego zas³ug¹ by³a pomoc w
zbieraniu funduszy na budowê koœcio³a w Che³mku oraz informowa-
nie o postêpie prac - co zmobilizowa³o do szybkiego wybudowania
œwi¹tyni.

 Hah
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Kalendarz imprez Turystyczno – Krajoznawczych
Ko³a Miejskiego PTTK i Ko³a Przewodników

 Turystycznych w Che³mku na 2007 rok.
XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników do Czêstocho-

wy na Jasn¹ Górê. – 3 – 4.03.2007

Niedziela Palmowa w Lipnicy pod Babi¹ Górê – 01.04.2007

Beskid Œl¹ski - “Szukamy œladów Zlotów Turystycznych Obuw-
ników i Garbarzy”. - 28.04.2007

26 Ogólnopolski Rajd Górski “Szlakami Jana Paw³a II” w Beski-
dzie Ma³ym na Groniu Jana Paw³a II. - 10.06.2007

Wycieczka do Warszawy i okolic. - 25 – 29.06.2007

Wycieczka w Pieniny (Kroœcienko, Szczawnica, Czerwony Klasz-
tor – S³owacja). - 24 -26.08.2007

Sejmik Ko³a Przewodników Turystycznych i Ko³a Miejskiego
PTTK w Beskidzie ¯ywieckim w Jeleœni i Korbielowie. - 15 –
16.09.2007

Beskid Ma³y - “Szukamy œladów Zlotów Turystycznych Obuw-
ników i Garbarzy”. - 13.10.2007

Szanowni Turyœci
Zarz¹d Ko³a Miejskiego PTTK i Zarz¹d Ko³a Przewodników

Turystycznych PTTK w Che³mku uprzejmie zaprasza turystów do
udzia³u w ciekawych i atrakcyjnych wycieczkach organizowanych
przez nasze Ko³a w 2007 roku.

Termin zg³oszeñ na imprezy:

– jednodniowe – 7 dni przed data odbycia wycieczki,

– wielodniowe – 30 dni przed dat¹ odbycia wycieczki.

– Informacji szczegó³owych dotycz¹cych wycieczek wymienio-
nych w “Kalendarzu” udzielaj¹ organizatorzy imprez turystyczno -
krajoznawczych w 2007.

Inf. PTTK

Poszukujemy wolontariuszy-mê¿czyzn, studen-
tów, absolwentów pedagogiki lub psychologii do pro-
wadzenia grup wsparcia dla m³odzie¿y

Kontakt 600 629 612

PI£KA PO EUROPEJSKU

Noworoczne spotkanie
1 stycznia o godzinie 11.00 na stadionie KS Che³mek rozegrano

pierwszy w tym roku mecz. W meczu sparingowym naprzeciw siebie
stanê³y dru¿yny seniorów i juniorów KS. Chocia¿  mecz by³ rozgry-
wany w pierwszym dniu roku, pogoda nie przypomina³a zimowej.
Zamiast œniegu z nieba pada³ deszcz, ale to nie zniechêca³o g³odnych
gry pi³karzy KS Che³mek. Na boisku zawodnicy dali próbkê swoich
umiejêtnoœci pi³karskich, g³ównie chodzi³o jednak o dobr¹ zabawê.

Pierwsz¹ bramkê w 2007 roku na boisku KS Che³mek zdoby³
reprezentuj¹cy dru¿ynê juniorów KS Bart³omiej Bia³y, a ca³y mecz
skoñczy³ siê wynikiem 8 : 4 dla  juniorów.

PW

W dniu 19 stycznia 2007 dzia³aj¹cy przy Szkole Podstawowej nr
2 Szkolny Klub Europejski „Eurodwójka” zorganizowa³ II Europej-
ski Turniej Pi³karski. W halowych rozgrywkach uczestniczy³y zespo³y
piêcioosobowe, które przybra³y nazwy pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej. Ponadto uczniowie wykonali flagi wybranych przez
siebie krajów.  Do rozgrywek przyst¹pi³o jedenaœcie dru¿yn: Hiszpa-
nia, Holandia, Wielka Brytania, Malta, Austria, Litwa, Niemcy, W³o-
chy, Czechy, Francja oraz Szwecja. O rozlosowanie grup poproszono
z- cê burmistrza Andrzeja Skrzypiñskiego. W trakcie turnieju roze-
grano 29 meczów, w wiêkszoœci wyrównanych i niezwykle zaciê-
tych. Zawodniczki (dru¿yna W³och) i zawodnicy walczyli bardzo
ambitnie i zaciekle, ale w duchu rywalizacji fair play. Zdobywano
bramki rzadkiej urody i co najwa¿niejsze oby³o siê bez kontuzji.

TABELA PO ROZGRYWKACH GRUPOWYCH
GRUPA  A
1. AUSTRIA 5 10 23 : 0

2. CZECHY 5  8 15 : 4

3. LITWA 5  6 15 : 7

4. NIEMCY 5 3 3 : 13

5. W£OCHY 5 2 1 : 13

6.WIELKA BRYTANIA 5 0 1 : 21

GRUPA  B
1. HISZPANIA 4 8 21 : 0

2. MALTA 4  6 7 : 9

3. HOLANDIA 4 4 7 : 4

4. SZWECJA 4 2 3 : 14

5. FRANCJA 4 0 0 : 11

PÓ£FINA£Y:
HISZPANIA - CZECHY – 5 : 0

MALTA - AUSTRIA – 1 : 5

MECZ O TRZECIE MIEJSCE:
MALTA – CZECHY – 1 : 0

FINA£
AUSTRIA – HISZPANIA – 2 : 1

 Najlepszymi strzelcami turnieju zostali ex aequo: Ernest Chmu-
ra (Hiszpania) i Robert Piwowarczyk (Austria), którzy po 10 razy
trafiali do bramki przeciwników. Za najlepszego bramkarza uznano
Piotra Czubê (Hiszpania). Sekretariat zawodów wzorowo poprowa-
dzi³y cz³onkinie  SKE „Eurodwójka”, a nad obiektywnym sêdziowa-
niem i gr¹ fair czuwa³a nauczycielka Joanna Czarnota. Wszyscy
uczestnicy zawodów sportowych otrzymali s³odycze ufundowane
przez Radê Szko³y.

Wyra¿am przekonanie, ¿e impreza na sta³e wpisze siê w scena-
riusz sportowy ferii zimowych i pozwoli jej uczestnikom, tak¿e w
przysz³oœci, po¿ytecznie spêdzaæ wolny czas, ³¹cz¹c sport z szeroko
rozumian¹ edukacj¹ europejsk¹. Dziêkujê  Miejskiemu Oœrodkowi
Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku za pomoc w zorganizowaniu
imprezy. Do zobaczenia za rok.

Opiekun SKE „Eurodwójka”, mgr Marek Idzik

UE



15

1/2007

Cieszyæ siê gr¹
Rozmowa z Wies³awem Niemczykiem w³aœcicielem firmy WIZOPOL, którego dru¿yna pi³ki no¿nej halowej zdoby³a 3 miejsce na

Ogólnopolskim Turnieju Bran¿y Metalowej w Krakowie.
Sk¹d u Pana takie du¿e zainteresowa-

nie futbolem?
– Pi³k¹ no¿n¹ interesujê siê ju¿ od naj-

m³odszych lat, mój ojciec by³ najpierw pi³-
karzem KS Che³mek, a póŸniej gospodarzem
boiska KS Che³mek jeszcze w czasach, kie-
dy boisko mieœci³o siê w tym miejscu, gdzie
dzisiaj stoj¹ hale firmy VG na terenie PZPS.
Jako m³ody ch³opiec kosi³em boisko, czyœci-
³em z trawy bie¿nie, a tak¿e czyœci³em pi³-
karskie buty zawodnikom KS, takim jak np.:
Piotrowski, Siwoñ, Nowak. Sprawia³o mi to
niesamowit¹ frajdê. Powiem tylko, ¿e zain-
teresowanie pi³k¹ zosta³o we mnie do dzisiaj.

Podczas Turnieju Bran¿y Metalowej
WIZOPOL by³a najmniejsza firm¹, któr¹
zaproszono do rywalizacji. Czy liczy³ pan
na ten sukces?

– Tak, dok³adnie, byliœmy najmniejszym
zak³adem spoœród 24 firm graj¹cych w tur-
nieju, ale inne firmy i organizatorzy o tym
nie wiedzieli, mój zak³ad liczy zaledwie kil-
kunastu pracowników, a niektóre z firm, z
którymi przysz³o mi siê zmierzyæ, zatrudniaj¹
po kilkuset czy nawet kilka tysiêcy ludzi, a i
tak uda³o siê nam z nimi wygrywaæ i to nie-
jednokrotnie “do zera”. Mo¿na tu wspomnieæ
o takich firmach jak Kêty, z którymi wygra-
liœmy 3:1, czy Œwidnikiem, z którym zremi-
sowaliœmy. Trójka pi³karzy z mojej dru¿yny
znalaz³a siê w 10 najlepszych strzelców tur-
nieju.

A w jakich jeszcze rozgrywkach czy
turniejach uczestniczy WIZOPOL?

– WIZOPOL gra w Œrodowiskowej II
Lidze Halowej powo³anej przez Burmistrza
Siemianowic. A jeœli chodzi o turniej to za-
czynaliœmy w Che³mku na turnieju firm zor-
ganizowanym przez Piotra Byrskiego obec-
nego prezesa KS Che³mek. Pamiêtam, ¿e w
pierwszej edycji turnieju mój zak³ad dosta³
niesamowite ciêgi, ale zmo-
bilizowa³o nas to i nastêpne
edycje turnieju koñczyliœmy
na pierwszym miejscu, prak-
tycznie nie daj¹c szans in-
nym dru¿ynom. Poza tym
gramy sparingi z innymi dru-
¿ynami. Mam nadziejê, ¿e
nasz sukces zmobilizuje inne
firmy i podniesie jakoœæ gry,
co zwiêkszy atrakcyjnoœæ
widowiska.

Czy mo¿e pan zdradziæ
dziêki czemu tak niewielka
Firma jak WIZOPOL od-
nosi takie sukcesy w pi³ce
no¿nej?

– Jesteœmy ma³ym zak³a-
dem i dysponujemy ma³ym
kapita³em i nie mogê zain-
westowaæ w dru¿ynê zbyt
du¿o, ale recepta na sukces
jest inna, ja i moi zawodnicy
cieszymy siê gr¹, nie s¹ wa¿-

ne pieni¹dze, ale rywalizacja sportowa, ra-
doœæ i zabawa z pi³k¹. Nie mamy trenera, nie
mamy specjalnych treningów, poniewa¿
wiêkszoœæ moich zawodników pracuje w in-
nych firmach, chocia¿ mam z nimi podpisa-
ne umowy na promowanie firmy WIZOPOL.

A czy ma pan jakieœ marzenia zwi¹za-
ne z dru¿yn¹ WIZOPOL?

– Wspominaj¹c wszystkie osi¹gniêcia KS
Che³mek z przesz³oœci, kiedy to nasza dru-
¿yna gra³a w pucharze w Warszawie czy  dru-
giej lidze, chcia³bym, aby poziom naszej pi³-
ki wzrasta³. Mamy klub, mamy zaplecze, po-
wstaje coraz wiêcej sal sportowych, a w ci¹-
gu kilku lat  bêdziemy mieæ du¿¹ halê spor-
tow¹ i w tych obiektach mo¿emy rozgrywaæ
spotkania w sezonie zimowym, myœlê tu o
turniejach wewnêtrznych i zewnêtrznych,
które to zaowocuj¹ podniesieniem poziomu
pi³ki oraz przyci¹gn¹ kibiców, co na pewno

te¿ wzmocni KS Che³mek. Chcia³em podziê-
kowaæ prezesowi KS Che³mek Piotrowi Byr-
skiemu, który rozpocz¹³ organizacjê takich
rozgrywek, ale tu pok³on w stronê Burmistrza
Che³mka, aby te¿ w³¹czy³ siê w organizacjê
tego typu imprez czy wsparcie dla dru¿yn
halowych. My jako firma WIZOPOL starto-
waliœmy z bardzo niskiego pu³apu, teraz osi¹-
gamy sukcesy, walcz¹c z mocniejszymi od
nas przeciwnikami, w ten sposób promuje-
my nie tylko firmê WIZOPOL, ale równie¿
miasto Che³mek.

– Na zakoñczenie chcia³bym podziêko-
waæ pracownikom za akceptacjê sposobu re-
klamowania firmy, rodzinie, która z niema³¹
grup¹ kibiców wiernie œledzi poczynania ze-
spo³u, no i oczywiœcie samym twórcom tych
wspania³ych prze¿yæ.

Pamiêtajcie! Coraz bardziej nam siê d³u-
¿y czas od meczu do meczu.

Dziêkuje za rozmowê
Uczestnicy Mistrzostw Bran¿y Metalo-

wej: SKF Poznañ,Can-Pack Kraków,Corus
Katowice,GGG Radom,Corus Katowice,SKF
Poznañ,Krakodlew Kraków,AFM Andry-
chów,Can-Pack Brzesko,Sandvik Baildonit
Katowice,Can-Pack Brzesko,Krakodlew Kra-
ków,PMP Radom,Alumetal Kêty,Ferrometal
Katowice,Tech-Pol Radlin,Ferrometal Kato-
wice,PMP Radom, WSK PZL Œwid-
nik,GZWM Grodków,Finnveden Bielsko-
Bia³a,Wizopol Che³mek,Finnveden Bielsko-
Bia³a,WSK PZL Œwidnik,WSK PZL Rze-
szów,Huta Szopienice,Metalton Poniato-
wa,Topex-Methurt W³oc³awek,Metalton Po-
niatowa,WSK PZL Rzeszów, Sipma Lu-
blin,Heraeus Sosnowiec,Ortyl £awnica,Ba-
lexim £ódŸ,Ortyl £awnica,Sipma Lublin

Szczegó³owe informacje o Mistrzostwach
Bran¿y Metalowej: http://www.almar-sport.pl
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Kosmiczny fina³ WOŒP
 W tym roku po raz 15 zagra³a Wiel-

ka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. 14
stycznia w ca³ej Polsce mo¿na by³o spo-
tkaæ ludzi z  czerwonymi puszkami
WOŒP kwestuj¹cych  na rzecz chorych
dzieci.

  Tak¿e w na trenie gminy Che³mek dzia-
³a³ sztab WOŒP,  który organizowa³ zbiórkê
pieniêdzy. 34 m³odych ludzi od wczesnego
ranka do godzin wieczornych zachêca³o
mieszkañców Che³mka, Gorzowa i Bobrka
do przy³¹czenia siê do tej  szlachetnej akcji i
wrzuceniu do puszki choæby symbolicznego
grosika.

  Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy to
œwietna sprawa. Orkiestra przez wszystkie
lata swojej dzia³alnoœci zebra³a pieni¹dze,
które pomog³y tak wielu chorym ludziom. W
tym roku pieni¹dze, które zosta³y zebrane,
pomog¹ dzieciom chorym na cukrzycê. Cie-
szê siê, ¿e mogê pomóc i zbieraæ na ten cel
pieni¹dze tak jak tysi¹ce wolontariuszy w
ca³ej Polsce – mówi Piotr kwestuj¹cy na rzecz
WOŒP.

  Tradycyjnie fina³ orkiestry w Che³mku
mia³ miejsce w Parku Miejskim, gdzie ju¿ od
godziny 18.00 zbierali siê mieszkañcy mia-

Spotkanie

op³atkowe w ŒDS
      21 grudnia w Œrodowiskowym Domu

Samopomocy w Che³mku zosta³a zorganizo-
wana tradycyjna wigilijka. W uroczystoœci
oprócz podopiecznych, goœci, personelu oraz
kierownictwa oœrodka wziêli ks. proboszcz
parafii p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³m-
ku Stanis³aw Strojek, burmistrz Che³mka
Andrzej Saternus, sekretarz gminy Janina
Œwierz, a tak¿e pani kierownik MOPS w
Che³mku Gra¿yna Kozyro.

Spotkanie rozpoczê³a modlitwa odmó-
wiona przez ks. proboszcza, po której zgro-
madzeni w œwietlicy goœcie ³amali siê op³at-
kiem, sk³adaj¹c sobie ¿yczenia. Po czêœci uro-
czystej, wszyscy zasiedli do wigilijnego po-
si³ku, po którym przyszed³ czas na przyjaciel-
skie rozmowy oraz œpiewanie kolêd.

PW

Dy¿ury aptek
W zwi¹zku z podjêt¹ uchwa³¹ Zarz¹du

Powiatu w Oœwiêcimiu w sprawie rozk³adu
godzin pracy aptek informujemy, i¿ na tere-
nie Che³mka apteki czynne s¹:

Apteka prywatna – Che³mek
ul. Staicha 1 – tel. 846 – 38 – 38

pon. – pt.  730 – 1900, sobota 800 – 1300

Apteka „Zio³ek” – Che³mek
ul. Krakowska 26 – tel. 846- 14 – 26
pon.– pt. 800 – 1900 , sobota 800 – 1500

Apteka „Nowa” – Che³mek
Pl. Kiliñskiego 1 – tel. 846 – 27 – 68
pon.– pt. 800 – 2000 , sobota 800 – 1500

sta oraz goœcie. Wœród przygotowanych dla
nich atrakcji, poza rozbrzmiewaj¹c¹ w ca³ym
parku muzyk¹, by³a aukcja przedmiotów
przeznaczonych na rzecz WOŒP. Najwiêksze
emocje wzbudzi³a licytacja rzeŸby wykona-
nej przez che³meckiego artystê Ryszarda

Gondka. Wieczór zakoñczy³ pokaz ogni
sztucznych “Œwiate³ko do Nieba” oraz wspól-
na zabawa.

Po otwarciu puszek i podliczeniu zebra-
nych pieniêdzy okaza³o siê, ¿e w Gminie
Che³mek uda³o siê zebraæ   9 000 z³.


