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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które są okre-
sem szczególnym w życiu każdej rodziny, pragnę złożyć 
Państwu życzenia świąteczne i noworoczne. 

Życzę Państwu, aby te najpiękniejsze święta były ro-
dzinne, ciepłe i pełne uśmiechu. Niech wypełnią nasze 
serca radością, a Nowy Rok pozwoli zrealizować osobiste 
cele i marzenia. 

Składam serdeczne podziękowania za zaufanie i 
życzliwość, którymi obdarzyli mnie Państwo, podczas 
tegorocznych wyborów samorządowych. Jestem przekona-
ny, że przedstawiony Państwu program wyborczy na lata 
2010 – 2014 zostanie zrealizowany, co zapewni dalszy 
rozwój naszej pięknej gminy Chełmek.

Z wyrazami szacunku

Ślubowanie Burmistrza Chełmka
6 grudnia w obecności przewodniczącej Miejskiej Komisji Wy-

borczej  Anny Baran, przewodniczącego RM w Chełmku Marka 
Palki, radnych RM, pracowników Urzędu Miejskiego oraz zapro-
szonych gości Andrzej Saternus złożył ślubowanie.

“Obejmując urząd Burmistrza Chełmka uroczyście ślubuję, że do-
chowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. 

Tak mi dopomóż Bóg.”
Po zaprzysiężeniu w imieniu radnych Rady Miejskiej w Chełmku 

przewodniczący  pogratulował obejmującemu urząd Burmistrza i 
nałożył łańcuch symbolizujący objęcie funkcji.

 Burmistrz Chełmka - Andrzej Saternus wygłaszając expose przy-
pomniał zgromadzonym swoje założenia zawarte w programie wy-
borczym. Wspomniał o najpilniejszych  zamierzeniach i planach, któ-
re przy współudziale Rady Miejskiej, chce jak najszybciej zrealizować.  

Andrzej Saternus w wyborach na urząd Burmistrza Chełmka 
zdobył 64.18% głosów wygrywając w pierwszej turze. Jest to jego 
trzecia kadencja na stanowisku Burmistrza Chełmka.

Egzemplarz bezpłatny - nakład 2000
ISSN:1644-1133

Tel. 33/846-12-96
e-mail: moksir@chelmek.pl

Szanowni Mieszkańcy
Dziękuję Państwu za udział w wyborach Samorządowych w dniu 21 listopada 2010r.
Dziękuję za zaufanie jakim po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo, wybierając już 
po raz trzeci na stanowisko Burmistrza Chełmka.
Jestem przekonany, że przedstawiony Państwu program wyborczy będzie zrealizowany 
i i przyniesie dalszy rozwój naszej Gminy.
Podziękowania kieruję również w stronę moich konkurentów za spokojną i merytorycz-
ną kampanię wyborczą.

Gratuluję nowo wybranym Radnym Rady Miejskiej wyrażam wolę i 
przekonanie, że będziemy wspólnie pracować na rzecz mieszkańców Gmi-
ny Chełmek.

Z poważaniem 

Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka
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Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Chełmku
Inauguracyjna sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Chełmku odbyła się 2 grud-
nia na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Jako pierwsza głos zabrała przewodni-

cząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku 
– Anna Baran. W imieniu całej komisji złożyła 
gratulacje radnym VI kadencji Rady Miejskiej 
w Chełmku. Oznajmiła, że społeczeństwo ob-
darzyło wszystkich wybranych mandatem 
zaufania, powierzając troskę o dobro naszej 
Gminy. Zaprosiła radnych do współpracy na 
rzecz rozwoju Chełmka.

Z rąk Przewodniczącej MKW zaświadcze-
nia o wyborach na radnego przyjęli:

Dworniczek Maciej
Kapusta Dorota
Kądzior Stanisław
Kotowska Iwona
Kowalski Henryk
Legut Paweł
Ostrowska Józefa
Palka Marek
Radwańska Jadwiga
Rybak Andrzej
Sajak Mariusz
Sędrak Legut Bernadetta
Szewczyk Helena 
Urbańczyk Zofia
Wiśniewski Henryk

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miej-
skiej w Chełmku otworzyła Józefa Ostrowska, 
najstarsza wiekiem radna, słowami “Otwie-
ram pierwszą sesję VI kadencji Rady Miejskiej  
w Chełmku”. Podziękowała za powierzenie 
tak zaszczytnej funkcji rozpoczęcia pierwszej 
sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. 
Zapewniła, iż dołoży starań, aby obrady I se-
sji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.

Następnie radni złożyli ślubowanie.
“Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospo-

litej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki rad-
nego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”.

Po ślubowaniu nadszedł czas na wybór 
przewodniczącego VI kadencji Rady Miejskiej 
w Chełmku. Wytypowano dwóch kandydatów 
do objęcia funkcji przewodniczącego: Marka 
Palkę i Zofię Urbańczyk. Po wyciągnięciu kart 
do głosowania i przeliczeniu głosów komisja 
skrutacyjna ogłosiła że nowym przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Chełmku został Marek 
Palka, którego poparło 10 radnych, na Zofię 
Urbańczyk zagłosowało 5 radnych.

v Komisja budżetu, rozwoju gospodar-
czego, budownictwa, przemysłu, gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska 
Przewodniczący Józefa Ostrowska 
Z -ca Przewodniczącego Henryk Wiśniewski
Członek Stanisław Kądzior
Członek Henryk Kowalski
Członek Jadwiga Radwańska
v Komisja handlu, usług, rolnictwa, ładu 

i porządku publicznego 
Maciej Dworniczek

Paweł Legut
Andrzej Rybak
Bernadeta Sędrak – Legut
Zofia Urbańczyk
Henryk Wiśniewski

Na sesji nie udało się wybrać 
przewodniczącego komisji i jego 
zastępcy.

v Komisja edukacji, kultury, 
sportu i rekreacji 
Przewodniczący Helena Szewczyk
Z -ca Przewodniczącego Zofia 
Urbańczyk
Członek Maciej Dworniczek
Członek Dorota Kapusta

Członek Bernadeta Sędrak – Legut
v Komisja zdrowia, opieki społecznej i 

spraw mieszkaniowych 
Przewodniczący Dorota Kapusta
Z -ca Przewodniczącego Henryk Kowalski
Członek Helena Szewczyk 
Członek Iwona Kotowska
Członek Mariusz Sajak
v Komisji d/s inwentaryzacji

Przewodniczący Jadwiga Radwańska 
Z -ca Przewodniczącego Helena Szewczyk 
Członek Henryk Kowalski
Członek Henryk Wiśniewski
Członek Marek Palka

III sesja Rady Miejskiej w Chełmku
9 grudnia odbyła się III sesja VI kadencji RM  w Chełmku. 
Po przywitaniu radnych i przybyłych na sesję gości przewodni-

czący RM w Chełmku Marek Palka otwarł obrady.
Jednym z pierwszych punktów obrad był projekt upoważnienie 

Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w za-
kresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy.

Uchwała jest niezbędna do zawarcia umowy na wykonanie 
dokumentacji projektowej, na budowę układu komunikacyjnego 
działek położonych na terenie osiedla Leśna w Chełmku w okolicy 
ul. Ks. Wcisło. Zobowiązania finansowe wyniosą 24 000 zł.

Radni zagłosowali za przyjęciem projektu.
Następnie radni przegłosowali  nowe  wysokości stawek podat-

ku od środków transportowych.
Wysokość stawek podatków od środków transportowych będzie 

opublikowana na stronie  www.chelmek.pl
W  uchwale w sprawie opłaty targowej radni zadecydowali o 

pozostawieniu stawek opłaty targowej na dotychczasowym po-
ziomie. Wyjątek stanowi zmiana stawki dziennej przy sprzedaży 
okolicznościowej artykułów różnych (odpusty) za każdy rozpoczę-
ty 1m². Dotychczasowa stawka wynosiła 7 zł, jednak nie mniej niż 
70 zł. Obecnie stawka zostanie podniesiona do kwoty 10 zł za 1 m² 

i zlikwidowaniu kwoty minimalnej. Proponowana zmiana pozwoli 
na sprawniejsze egzekwowanie należnej opłaty targowej przez in-
kasenta podczas sprzedaży okolicznościowej.

Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem projektu.
Następnie radni decydowali  o  wysokości podatku od nieru-

chomości.
Po dyskusji ustalono następujące stawki
 1) od gruntów:
- związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  

względu  na  sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni.

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych - 3,97 zł od 1 ha powierzchni,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
- mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

W wyborach na stanowiska dwóch zastęp-
ców przewodniczącego RM wystartowali czte-
rej kandydaci: Henryk Kowalski, Paweł Legut, 
Zofia Urbańczyk oraz Henryk Wiśniewski. 

Po głosowaniu okazało się nowymi zastęp-
cami przewodniczącego RM w Chełmku zostali 
Henryk Kowalski i Henryk Wiśniewski. Oboje 
uzyskali po 10 głosów. Paweł Legut i Zofia 
Urbańczyk otrzymali po 5 głosów.

Następnie radni wybrali składy komisji:
v Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Stanisław Kądzior
Z-ca Przewodniczącego Jadwiga Radwańska
członek Józefa Ostrowska
członek Andrzej Rybak

cd na str. 4
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działalności gospodarczej - 19,20 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

- zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym - 7.06 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 4,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

- pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego -3,80 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.

Nastęnie radni zapoznali się z  informa-
cją o cenie 1 q żyta stanowiącej podstawę 
obliczania podatku rolnego na 2011 rok i 

cenie 1 m3 drewna do obliczania podatku 
leśnego na 2011 rok. 

 PODATEK ROLNY:
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głów-

nego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paź-
dziernika 2010 r. średnia cena skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. 
wyniosła 37,64 zł za 1 q.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów 

stanowiących gospodarstwo rolne równo-
wartość pieniężną 2,5 q żyta,

- od 1 ha fizycznego dla gruntów rolnych 
o powierzchni poniżej 1 ha - 5 q żyta.

Podatek rolny na rok 2011 od 1 ha prze-
liczeniowego (dla gruntów gospodarstw 
rolnych) wyniesie:

37,64x2,5 = 94,10 zł Podatek rolny na rok 
2011 od 1 ha fizycznego wyniesie: 37,64x5 
= 188,20 zł

PODATEK LEŚNY:
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Główne-

go Urzędu Statystycznego z dnia 20 paździer-
nika 2010 r., średnia cena sprzedaży drewna, 
obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2010 r., wyniosła

154.65 zł za 1 m3.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy 

wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 
drewna, obliczoną według średniej ceny sprze-
daży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego 
rok podatkowy.

Podatek leśny na 2011 rok wyniesie: 0,220 
x 154,65 zł = 34,02 zł

Radni przyjęli informacje jednogłośnie
W ostatnim punkcie sesji: interpelacjach 

i wolnych wnioskach radni poruszali sprawy 
dotyczące odśnieżania dróg i chodników na 
terenie gminy, problem często niszczonych 
znaków stanem dróg a także niebezpieczną 
dziura na przejeździe kolejowym w Chełmku.  

cd ze str. 3
3 Sesja RM

Wiejski Dom Ludowy w Gorzowie
 18 listopada uroczystoście otwarto „Wiejski Dom Ludowy” w Gorzowie. To ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności 
odbyło się przy udziale: burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, zastępcy burmistrza Andrzeja Skrzypińskiego, sołtysa 
Gorzowa Marka Palki, proboszcza parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Gorzowie Stanisława Ra-
pacza, przedstawicieli Rady Sołeckiej w Gorzowie, członkiń zespołu śpiewaczego „Malwa” z Gorzowa oraz pracowników i 
uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie im. Marii Konopnickiej.
Wstęgę symbolizującą otwarcie Wiejskiego Domu Ludowego 

w Gorzowie przecięli sołtys Gorzowa Marek Palka, Bogdan Dulęba 
oraz burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – działania „Odnowa i 
rozwój wsi, który był realizowany od 3 grudnia 2009 roku do 29 paź-
dziernika bieżącego roku, przebudowano budynek „Starej Szkoły” 
na „Wiejski Dom Ludowy” w sołectwie Gorzów. 

Przeprowadzono prace budowlano – remontowe w przedmio-
towym obiekcie. Zrealizowano prace w zakresie instalacji wod. 
– kan., c.o. oraz elektrycznej. Wykonano nowe stropy nad kondy-
gnacją I i II budynku. Zorganizowano nowe podziały pomieszczeń, 
umożliwiające lokalizację na parterze biblioteki wraz z czytelnią 
oraz zapleczem socjalnym. Na pierwszym piętrze odnowiono dwie 
salki z przeznaczeniem na pracownię komputerową oraz świetli-
cę zabaw cichych. Na parterze i piętrze wyremontowano toalety, 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono okna 
oraz wykonano nowe pokrycie dachowe. Przy wejściu głównym 
do budynku wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.  
Na zewnątrz Wiejskiego Domu Ludowego powstał parking dla samo-
chodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej. Wymieniono 

zniszczone płyty chodnikowe na chodnik z kostki brukowej. Wyko-
nano nową nakładkę asfaltową na istniejącej drodze dojazdowej do 
„Wiejskiego Domu Ludowego”. Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła 490 120,36 zł, w tym 299 365,00 zł dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Y Podziękowania   Podziękowania   Podziękowania   Podziękowania   Podziękowania   Podziękowania   

Pragnę podziękować wszystkim wyborcom, którzy mi zaufali 
w wyborach, obiecuję reprezentować Wasze interesy, jak rów-
nież i Tych, którzy głosowali na innych kandydatów.

Dziękuję i postaram się nie zawieść Waszego zaufania.
Józefa Ostrowska  

Wszystkim wyborcom, a zwłaszcza mieszkańcom „Starej Ko-
loni” za okazane nam zaufanie składamy podziękowania, wyrazy 
szacunku i najlepsze życzenia świąteczne.

Henryk Wiśniewski i Maciej Dworniczek

Pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie, jakim zosta-
liśmy obdarzeni przez Państwa w wyborach do Rady Miejskiej w 
Chełmku. Dołożymy wszelkich starań, aby sumiennie pracować 
na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Radni dzielnicy Stare Miasto

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.” /Jan Paweł II/

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Bobrka, którzy swoim 
głosem poparli moją kandydaturę w Wyborach Samorządowych 
2010. Równocześnie zapewniam, że będę kontynuować dotych-
czasowe działania na rzecz rozwoju mojej wsi oraz jej promocji, 
współpracując z tymi, którym na sercu leży dobro społeczne. W 
miarę możliwości postaram się również wypełnić moje przedwy-
borcze deklaracje.                      Z poważaniem  Małgorzata Wabik
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100 lat ZHP

Chełmeccy harcerze zorganizowali uroczyste spotkanie z okazji 100 lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. 10 listo-
pada na uroczystości w chełmeckiej harcówce przybyli burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, przewodnicząca RM Zofia Urbań-

czyk, dyrektor SZS-P nr 2 w Chełmku Marek Idzik oraz harcerze. 

Składamy serdeczne i wielkie
 „Bóg zapłać” wszystkim, 

którzy uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu

Śp. Władysława Leguta.
Dziękujemy za okazane 

współczucie, zamówione msze 
święte, modlitwę, 

złożone wieńce i kwiaty: 
rodzinie, znajomym, sąsiadom 

i przyjaciołom.

Żona oraz synowie:
Włodzimierz, Paweł i Andrzej z 

rodzinami.

VIII festiwal Misericordias

Przybyłych gości powitała hm. Barbara Kania, która poinfor-
mował o odnalezieniu kroniki harcerskiej z lat 40 ubiegłego wieku. 
Kronika została odnaleziona na strychu remontowanego domu i 
przekazana harcerzom. 

Podczas spotkania miało miejsce symboliczne przekazanie pa-
łeczki młodszemu pokoleniu harcerzy – najstarszy w Chełmku dh. 
Jan Ptasiński przekazał harcerskie wartości najmłodszej szesnasto-
miesięcznej Hani Bogacz.

Przybyli na jubileusz goście złożyli na rece hm. Barbary Kani 
najlepsze życzenia z okazji 100 lecia ZHP oraz podziękowali za har-
cerską pomoc.

Po części oficjalnej dh Anna Kuraszkiewicz – Klimek wraz z har-
cerzemi zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy w tradycyjnym 
„harcerskim kominku”. Po wspólnych śpiewach i zabawach dalsza 
cześć spotkania upłynęła na rozmowach i wspomnieniach przy 
słodkim poczęstunku.

Komendantka Związku Drużyn Chełmek z okazji 100 lecia har-
cerstwa w Polsce składa serdeczne podziękowania naszemu „ko-
chanemu” druhowi Lucjanowi oraz wszystkim przyjaciołom, którzy 
nas wspierają:

Panu Andrzejowi Saternusowi-Burmistrzowi Miasta
Pani Zofii Urbańczyk-Przewodniczącej Rady Miejskiej
Dh.hm. Irenie Piątek-komendantce hufca Trzebinia
Panu Januszowi Corze - Przewodniczącemu Rady Przyjaciół 

Harcerstwa
Pani Lucynie Kuligowskiej-dyrektor Samorządowego Zespołu 

Szkół nr 1 w Chełmku
Dyrekcji Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 

2 w Chełmku:
Panu Markowi Idzikowi, Paniom Iwonie Bochenek i Urszuli Kani.
Panu Michałowi Kaczmarczykowi-dyrektorowi Powiatowego 

Zespołu Szkół nr 8 w Chełmku
Panu Waldemarowi Rudykowi- dyrektorowi MOKSiR
Panu Tomaszowi Warzecha-Prezesowi GS Chełmek
Właścicielowi Firmy VEGA dh. Bogusławowi Suskiemu
DH. Janowi Firkowi, dh. Andrzejowi Znaleźniakowi, dh. Markowi 

Firkowi, dh. Radosławowi Matusykowi.

Po raz VIII w Chełmku zorganizowano 
Festiwal Piosenki o Miłosierdziu Bożym. W 
tej edycji festiwalu śpiewem wychwalała 
Boga młodzież z pięciu zespołów. Chociaż 
wśród występujących schol wybiera się 
zwycięzcę, to jednak idea śpiewu i dobrej 
zabawy, a nie rywalizacji przyświecały od 
pierwszego festiwalu.

Po kilku godzinach śpiewu jury ogłosiło 
listę laureatów VIII Festiwalu O Miłosierdziu 
Bożym. 

Pierwsze miejsce ex aequo zajęły chór 
dziewczęcy Ziarenko z Podstolic oraz nie-
zwykle kolorowa i żywiołowa schola Kle-

menciaki z Wieliczki. Drugie miejsce przy-
padło scholi Nadzieja z Olszówki.

Jury przyznało również wyróżnienia ze-
społowi 9 z Trzebini oraz scholi W Drodze ze 
Świnnej Poręby.

Podczas festiwalu popis swoich umiejęt-
ności wokalnych zaprezentowała również 
schola Misericordias z Chełmka.

Festiwal został zorganizowany przez 
parafię Miłosierdzia Bożego w Chełmku, 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chełmku oraz Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga w Chełmku.

Serdecznie dziękuję mieszkań-
com Starego Miasta za poparcie w 
Wyborach Samorządowych i ponow-
ne obdarzenie mnie zaufaniem do 
reprezentowania Państwa w Radzie 
Miejskiej.

Z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia życzę Państwu dużo 
zdrowia, wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Z poważaniem
Zofia Urbańczyk 
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Rozmowa z Andrzejem Skrzypińskim – człon-
kiem Zarządu Powiatu Oświęcimskiego.

Dlaczego zdecydował się Pan zrezygnować z 
funkcji zastępcy Burmistrza Chełmka?

- Powiat Oświęcimski, co nie jest tajemni-
cą, wymaga modernizacji. 2 grudnia 2010 roku 
podczas inauguracyjnej sesji Rady Powiatu za-
wiązała się koalicja, która za główny cel obrał 
sobie właśnie gruntowne zmiany w sposobie 
funkcjonowania tej jednostki samorządu te-
rytorialnego. Zaproponowano mi stanowisko 
członka Zarządu Powiatu, a ja tą propozycję 
przyjąłem. Zgodnie z ustaleniami koalicyjny-
mi na najbliższej sesji zostanę powołany do 
pełnienia funkcji Etatowego Członka Zarzą-
du, czyli de facto drugiego zastępcy Starosty 
Oświęcimskiego. Przepisy prawa zabraniają 
łączenia funkcji zastępcy burmistrza z funkcją 
członka zarządu powiatu, stąd też z dniem 2 
grudnia bieżącego roku złożyłem na ręce Pana 
Burmistrza Andrzeja Saternusa rezygnację, 
która z trudem, ale została przyjęta.  Umówi-
łem się z Panem Burmistrzem na dalekoidącą 
współpracę na rzecz poprawy warunków życia 
mieszkańców Gminy Chełmek. Przypomnę, że 
byłem zastępcą burmistrza Chełmka przez 8 
lat. Bardzo dobrze wspominam te lata, szcze-
gólnie chciałem podziękować Andrzejowi Sa-

ternusowi za zaufanie którym obdarzył mnie 
8 lat temu, jak i to które okazał mi w toku ne-
gocjacji koalicyjnych. W wyniku postawy Pana 
Burmistrza udało się uzyskać to stanowisko dla 
przedstawiciela Gminy Chełmek. Nie uważam 
jednak że rozstałem się z Chełmkiem, wręcz 
przeciwnie, Gmina Chełmek zyskuje w ten spo-
sób nowe możliwości. Nigdy do tej pory Gmina 
nie miała przedstawiciela w randze Etatowego 
Członka Zarządu Powiatu.

Jakie cele stawia Pan sobie etatowy Członek 
Zarządu Powiatu Oświęcimskiego ?

- Starosta Oświęcimski, Pan Józef Kraw-
czyk, ustalił zakres moich kompetencji, w ra-
mach których będę zajmował się sprawami in-
westycji powiatu, budownictwa i architektury, 
ochrony środowiska oraz drogami powiatowy-
mi. Za cel stawiam sobie usprawnienie działal-
ności w tych obszarach, jak również poprawę 
współpracy  w tych dziedzinach z gminami 
powiatu oświęcimskiego.

Nie zapomni Pan o Chełmku?
- Nigdy w życiu. Chełmek jest moim mia-

stem, dorastałem i  wychowałem się  wśród 
chełmkowian. Mam wobec Nich swoisty dług 
wdzięczności, który zamierzam spłacać moja 
pracą w Zarządzie Powiatu. 

Dziękuję za rozmowę

Andrzej Skrzypiński- 34 lata, 
bezpartyjny. Mgr inż, absolwent AGH w 
Krakowie. Zastępca Burmistrza Chełmka 
w latach 2002-2010. Działacz społeczny, 
strażak-ochotnik OSP Chełmek. Prezes KS 
Chełmek w latach 2004-2006, a obecnie 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Administra-
cji Domów Mieszkalnych, Przewodniczący 
Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku. Do 2 
grudnia 2010 Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej Agencji Rozwoju Małopolski 
Zachodniej S.A. w Chrzanowie.

W latach 2001-2002 Prezes Centrum 
Biznesu Małopolski Zachodniej. W latach 
2002-2003 Członek Rady Nadzorczej MZGK 
w Chełmku. Urodzony Chełmkowianin.

I N F O R M A C J A
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 usta-

wy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w 
wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z 
dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub 
wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 
3 lat przeznacza w dzierżawę następujące nieruchomości oznaczone 
w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w 
Oświęcimiu, jako działki nr: 

Fragment nieruchomości oznaczony jako działka nr 2843/11 
o pow. 172,20 m2, obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. 
Krakowskiej.

Fragment nieruchomości oznaczony jako działka nr 1158/78 o 
pow. 97,00 m2, obręb Gorzów, położony w Gorzowie przy ul. No-
wowiejskiej.

Fragment nieruchomości oznaczony jako działka nr 2603/85 o 
pow. 400,00 m2, obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Ofiar 
Faszyzmu.

Fragment nieruchomości oznaczony jako działka nr 836/410 
o pow. 200,00 m2, obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. 
Krakowskiej.

Fragment nieruchomości oznaczony jako działka nr 836/170 o 
pow. 800,00 m2, zabudowany  budynkiem mieszkalnym o pow. zabu-
dowy 37,58 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 27,65 
m2, obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Przemysłowej.

Sieci ciepłowniczej w skład której wchodzi: sieć magistralna ul. 
Brzozowej, przyłącze Gimnazjum w Chełmku ul. Powstańców Ślą-
skich, przyłącze Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmku ul. Brzozowa, 
zewnętrzne przyłącze ul. Brzozowa CO i CWU, sieć ciepłownicza pre-
izolowana, sieć zewnętrzna w Chełmku ul. Powstańców Śląskich 2 i 2 
A, sieć zewnętrzna w Chełmku ul. 11 Listopada 6, sieci ciepłowniczej 
w Chełmku ul. Żeromskiego 1 i Krakowska 16.

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr: 834/43 o 
powierzchni 0.5544 ha, zabudowana tunelem do nawęglania i pla-
cem węglowym. 

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 834/54 o 
powierzchni 0.2553 ha, niezabudowana, niegrodzona, część utwar-
dzona trylinką.

Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku oraz na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy na 
okres 21 dni tj. w terminie: od dnia 09 grudnia 2010 roku do dnia 
31 grudnia 2010 roku.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicz-
nie pod numerem telefonu 844-90-33 osoba do kontaktu Naczelnik 
Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Marek Sowa Marszałkiem 
Wybory Samorządowe 2010 zakończyły się ogromnym suk-

cesem dla gminy Chełmek. 
Mieszkaniec sołectwa Bobrek Marek Sowa został wybrany 

Marszałkiem Województwa Małopolskiego. W wyborach do 
Rady Powiatu Oświęcimskiego gmina Chełmek będzie miała 
trzech przedstawicieli. Mandat radnego wraz funkcją członka 
zarządu Starostwa Powiatowego objął Andrzej Skrzypiński ( za-
jął miejsce Andrzeja Saternusa, który rzekł się mandatu radnego 
Powiatu Oświęcimskiego). W Radzie Powiatu Chełmek będą też 
reprezentować Jacek Pyrek i Tomasz Warzecha.

Wszystkim mieszkańcom gminy Chełmek

Spokojnych, pogodnych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 

w nowym 2011 roku 
życzy 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka 
wraz z Radnymi.
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Turniej dla bohatera
Zespoły KS Siódemka Chełmek, SPR Olkusz, KS Ruch Chorzów 

i KSS Kielce rywalizowały w chełmeckiej hali sportowej przy PZ 
nr 8  w turnieju charytatywnym  na rzecz sparaliżowanego Patry-
ka Chełczyńskiego. Ten 18 letni bohater stracił zdrowie ratując 
tonącego kolegę. 

Gorącym emocjom sportowym towarzyszyły liczne licytacje 
oraz losowania nagród.Podczas turnieju zebrano 9 700 zł – poinfor-
mowała organizatorka Beata Wilczak. To jej syna Krystiana ratował 
Patryk Chełczyński w 2008 roku. Od tamtej pory pani Beata organi-
zuje imprezy charytatywne na rzecz młodego bohatera.

Miesięczny koszt rehabilitacji Patryka w krakowskiej klinice 
Reha Plus to 18 tys. zł.

Wszyscy którzy chcieliby wspomóc rehabilitacje Patryka mogą 
dokonywać wpłat na konto.

Patryk Chełczyński
Bank PKO SA 14 1240 4256 1111 0010 1987 3805

Z Rafałem Maserakiem dla Paulinki
24 315 zł  zebrano w pierwszy grudniowy weekend 3 – 5  grud-

nia podczas cyklu imprez charytatywnych na rzecz 12-letniej Pau-
linki Konecznej z Chełmka. Paulinka walczy z nowotworem, który 
zaatakował jej kości.

Najjaśniejszym punktem programu był sobotni  Festiwalu Tańca 
prowadzony przez Rafała Maseraka (znanego m.in. z programu „Ta-
niec z gwiazdami” TVN). Taneczne show odbyło się w Hali Widowi-
skowo-Sportowej Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. Rafał Maserak 
został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność wypełniającą po 
brzegi halę sportową w Chełmku. Artysta odwdzięczył się równie 
gorąco - doskonale bawił publiczność, tańczył z przedszkolakami, 
uczył się choreografii od kilkuletniego chłopca, a także prowadził 
aukcje przekazanych na imprezę przedmiotów.

 Przybyli na festiwal mogli też podziwiać występy dziecięcych 
i młodzieżowych formacji tanecznych z: Oświęcimia, Chrzanowa, 
Krakowa oraz Chełmka.

Pieniądze dla Paulinki  były również zbierane na imprezach 
współorganizowanych  z MOKSiR-em w Chełmku. Zbiórka i kier-
masz były przeprowadzone m.in. 3 grudnia przed otwarciem wy-
stawy plakatu chopinowskiego i występem kwartetu smyczkowego 
Dell’arte oraz 5 grudnia przed spektaklem. „Drewniana Miska” w 
wykonaniu grypy teatralnej Czwarta Ściana z Brzeszcz w reżyserii 
ks. Mirosława Wądrzyka. 

Nad całością zbiórki oraz koordynacji imprez czuwały niestru-
dzone organizatorki Bernadeta Sędrak–Legut oraz Sylwia Sajak 
wraz z gromadą wolontariuszy. Panie działały na podstawie ze-
zwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej  wydanego przez 

FUNDACJĘ DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, której podopieczną jest 
Paulinka Koneczna.

Patronat nad festiwalem objęła Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej 
Pomocy” z Oświęcimia.

Podajemy numer konta, na które można dokonywać wpłat na 
rzecz Paulinki: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
ul. Łomiańska 5;  01-685 Warszawa 
75 1240 1037 1111 0010 0957 3199 
tytułem: darowizna dla Pauliny Konecznej z Chełmka

Organizatorka Beata Wilczak licytuje przekazane na aukcje 
przedmioty

Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku dla Paulinki Ko-
necznej

Koledzy okazali serce
Wspominając o imprezie charytatywnej na rzecz Paulinki, 
która miała miejsce 4 grudnia trudno nie wspomnieć o du-
żym zaangażowaniu uczniów i ich nauczycieli z Samorzą-
dowego Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. 

W tej placówce od wielu tygodni młodzież przygotowywała 
się do tego pięknego przedsięwzięcia wykonując między inny-
mi własnoręcznie dekoracje, obrazy, maskotki, ozdoby i kartki 
świąteczne na kiermasz, z którego dochód całkowicie został 
przeznaczony na rzecz chorej dziewczynki. 

Uczniowie klasy szóstej, której uczennicą jest Paulinka, wraz 
z wychowawczynią panią Katarzyną Zielińską w ramach warsz-
tatów „ Zaplątane w nitkach” tworzyli piękną, artystyczną biżu-
terię oraz zapraszali widzów do tańca flamenco. W sprzedaży 
znalazły się także przedmioty wykonane metodą decoupage 
przez panią Izabelę Tołwińską, oraz prace plastyczne tworzone 
przez Świetlicę Środowiskową pod kierunkiem pań: Ewy Wę-
dziny i Urszuli Sitek. 

Ponieważ taniec był motywem przewodnim tego wieczo-
ru, pani Barbara Kobyłczyk przygotowała szóstoklasistów do 
prezentacji greckiego tańca. Gimnazjaliści z koła teatralnego 
„Awangarda” oraz absolwenci szkoły wraz ze swoją opiekunką, 
panią Mariolą Krzeczkowską zadbali o oprawę artystyczną im-
prezy i prowadzili świąteczny kiermasz. 

Nie sposób pominąć udziału najmłodszych w tej docho-
dowej imprezie. Uczniowie klas I-III bawili publiczność tańcem 
przygotowanym przez panie: Ewę Rolę i Ewę Raczek, a grupy 
przedszkolne doskonale prezentowały się na parkiecie pod 
czujnym okiem instruktorki, pani Agnieszki Wójcik. 

Wszystkim uczniom z SZSP nr 2 w Chełmku i ich opieku-
nom przygotowującym tę imprezę przyświecała jedna myśl: 
„dawać siebie dla innych to jest odnajdywać samego siebie”.
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4.11 – W Bobrku na ul. Kasztanowej ujaw-
niono kradzież energii elektrycznej. Sprawcę 
zatrzymano.
5.11  -W Chełmku na ul. Mickiewicza z prywat-
nej posesji skradziono narzędzia wartości 635 
zł. Sprawca zatrzymany.
7.11 – W Chełmku na ul. Brzozowej Zatrzy-
mano osobę, przy której ujawniono skradzio-
ny telefon komórkowy. Sprawca zatrzymany.
8.11  - W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzy-
mano nietrzeźwego rowerzystę 2 promile.
11.11 – W Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzy-
mano nietrzeźwego rowerzystę 0,7 promila.
14.11  - W Chełmku na ul. Żeromskiego doko-
nano kradzieży kołpaków samochodowych. 
Straty 150 zł.
17.11 – W Chełmku na ul. Krakowskiej z miesz-
kania skradziono telewizor wartości 1 500 zł.
17.11 -  W Chełmku na ul. Ofiar Faszyzmu za-
trzymano nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki VW – 1,3 promila.
17.11 – W Chełmku na ul. Leśnej w wypadku 
kolejowym zginęła mieszkanka Chełmka.
18.11 -  W Chełmku na ul. Słowackiego skra-
dziono znaki drogowe. Straty  245 zł.
21.11 – W Chełmku na ul. Piłsudskiego z 
mieszkania skradziono 1 800 zł. Sprawca za-
trzymany.
23.11 – W Chełmku na Powstańców Śląskich 
nieznany sprawca usiłował ukraść zaparkowa-
ny samochód marki Audi A6.
23.11 – W Chełmku na ul. Wojska Polskiego 
z mieszkania skradziono rower górski war-
tości 700 zł.
24.11 -  W Gorzowie na ul. Krótkiej dokonano 
kradzieży talonów na węgiel wartości 3 480 
zł. Sprawca znany.
25.11 – W Chełmku na ul. Krakowskiej rozbito 
szyby na przystanku MPK – straty 174 zł.
26.11 – W Chełmku na ul. Staicha  zatrzymano 
nietrzeźwego kierowcę kierującego samocho-
dem marki Citroen 1,7 promila.
27.11 – W Chełmku na ul. Powstańców Ślą-
skich dokonano rozboju na nieletnim. Spraw-
cę ustalono.
29.11 – W Chełmku na ul. Powstańców Ślą-
skich zatrzymano osobę przy której ujawniono 
3 g marihuany.

K O M U N I K A T
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMKU

Mając na uwadze zbliżający się okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku po raz 
kolejny zwracam Państwa uwagę na niebezpieczeństwa związane z tym czasem.

Jak już wielokrotnie informowałem okres 
świąteczny i noworoczny to czas wzmożonej 
aktywności złodziei kieszonkowych. Wasza 
czujność i rozwaga niejednokrotnie może 
zapobiec ewentualnej kradzieży. Proszę pa-
miętać o właściwym zabezpieczaniu portfe-
li, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, 
szczególnie na przystankach, w sklepach, w 
środkach komunikacji. 

Proszę również o krytyczne podejście do 
osób handlujących różnego rodzaju asorty-
mentem, po okazyjnych cenach, zwłaszcza 
do tych, które zjawiają się w domach. Często 
zdarza się, że to tylko pretekst, by wejść do 
mieszkania i je okraść.

 Ponownie apeluje o nie pozostawianie 
w zaparkowanych samochodach torebek, 
portfeli i innych rzeczy, które mogą stać się 
przedmiotem zainteresowania złodziei.

Szczególną uwagę Państwa pragnę 
zwrócić na kradzieże z włamaniem do do-

mów prywatnych. W tym miejscu apeluję 
do Państwa o wzmożona uwagę. Wasza 
obserwacja terenu wokół Państwa domów 
jest bezcenna, jeśli chodzi o ujawnienie ja-
kichkolwiek osób, które wzbudzałyby po-
dejrzenie. Jeśli zaobserwujecie na Waszym 
terenie zaparkowane samochody, których 
w tym miejscu zwykle nie widzicie, lub zo-
baczycie osoby, które wzbudzają Państwa 
podejrzenia, proszę niezwłocznie poinfor-
mować o tym Policję pod bezpłatny nr te-
lefonu 997 lub 112. Z analizy zdarzeń zaist-
niałych w powiecie oświęcimskim wynika, 
że złodzieje radzą sobie z alarmami i psami 
ochraniającymi domostwa. Zatem po raz 
kolejny można stwierdzić, iż najlepszym 
zabezpieczeniem przed włamywaczami jest 
zainteresowanie i pomoc sąsiedzka. Nie ma 
stu procentowego sposobu na ustrzeżenie 
się przed włamaniem, ale jedną z najprost-
szych i w miarę skutecznych metod jest 
pozostawianie włączonego oświetlenia 

przynajmniej w jednym pomieszczeniu. 
Bywa, że sprawca w takiej sytuacji przestaje 
interesować się takim obiektem.

Na koniec, jak zwykle proszę Państwa o 
zwrócenie uwagi na osoby starsze, samot-
nie mieszkające  lub osoby bezdomne. Ze 
statystyk policyjnych wynika bowiem, że  
okres zimowy to czas, w którym osoby te 
narażone są szczególnie na różnego typy 
niebezpieczeństwa. Chodzi tutaj zarówno 
o przestępstwa dokonywane na ich szkodę, 
jak również warunki atmosferyczne prowa-
dzące nawet do zgonów spowodowanych 
zamarznięciem.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku, w imieniu własnym i podległych 
mi policjantów, składam Państwu życzenia 
zdrowia, spokoju  i wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem:
Komendant Komisariatu Policji w Chełmku  

podinsp. Piotr Grabowski

W miesiącu grudniu 2010r. zakończone 
zostaną działania w projekcie systemowym 
na lata 2010-2012 pt. „Czas na aktywność – 
program rozwoju i upowszechniania aktywnej 
integracji w Gminie Chełmek” realizowanym 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Chełmku w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 

Celem projektu w roku 2010 było podnie-
sienie kompetencji i umiejętności społecz-
nych oraz zwiększenie aktywności zawodowej 
uczestników. Realizacja  projektu „Czas na ak-
tywność – program rozwoju i upowszechniania 
aktywnej integracji w Gminie Chełmek” przy-
czyniła się do wzmocnienia poczucia własnej 
wartości wśród uczestników, określenia wła-
snych potrzeb, możliwości i umiejętności, wy-
rażania swoich myśli i uczuć, radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, podniesie poziomu samo-
oceny, zdiagnozowania predyspozycji i celów 
zawodowych, zwiększenia zdolności komuni-
kacyjnych, przełamania strachu przed kontak-
tem z potencjalnym pracodawcą, zwiększenia 
motywacji do poszukiwania pracy przez BO.

 W miesiącach od marca do grudnia 2010r. 
Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w indy-
widualnych konsultacjach, warsztatach oraz 
treningach:

- każdy z Beneficjentów Ostatecznych od-
był 3-godzinną konsultację z doradcą zawodo-
wym. Konsultacja miała na celu nabycie przez 
uczestników projektu umiejętności dotyczą-
cych likwidacji barier związanych z poszukiwa-
niem i podejmowaniem zatrudnienia.

- każdy z Beneficjentów Ostatecznych od-
był 3-godzinną konsultację z psychologiem, 
która pozwalała na dokonanie analizy sytuacji 
osobistej uczestników projektu, czynników na 
nią wpływających, określenie własnych możli-
wości, potrzeb i umiejętności,

Czas na aktywność
- grupowe warsztaty autokreacji podczas, 

których BO poznali specyfikę lokalnego ryn-
ku pracy, nabyli umiejętność pisania CV, listu 
motywacyjnego, podania, podczas zajęć z 
pracodawcą zapoznali się ze sposobami prze-
prowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz 
oczekiwań pracodawcy wobec pracowników,

- grupowe warsztaty motywacyjne obej-
mujące formy komunikacji, sztuki słuchania, 
stylu kierowania, cech wzorowego pracownika, 
negocjowania kompromisu, 

- grupowe treningi z zakresu zarządzania 
sobą, czasem, stresem, własnym budżetem,

- grupowe warsztaty z zakresu podstaw 
obsługi komputera mające na celu nabycie 
podstawowych umiejętności w zakresie ob-
sługi komputera, 

- grupowe warsztaty z zakresu prowadze-
nia gospodarstwa domowego i przyrządzania 
prostych potraw podczas, których uczestnicy 
zdobyli wiedzę z zakresu prowadzenia gospo-
darstwa domowego i przyrządzania prostych 
potraw. 

Wobec każdego BO zastosowane zostały 
co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji: 
społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej. W ramach 
projektu uczestnicy wzięli udział w wyjazdach 
integracyjnych: do Zabierzowa, kopalni soli 
w Wieliczce oraz teatru Bagatela w Krakowie. 
Atrakcyjnie zorganizowane wyjazdy przyczy-
niły się do utrwalenia wśród uczestników pro-
jektu prawidłowych zasad funkcjonowania w 
grupie, pokazały atrakcyjne formy spędzania 
czasu wolnego oraz stały się wydarzeniem, 
które chętnie będą wspominać.

Wydarzeniem kończącym zajęcia w pro-
jekcie systemowym „Czas na aktywność – pro-
gram rozwoju i upowszechniania aktywnej 
integracji w Gminie Chełmek” w roku 2010 bę-
dzie uroczyste spotkanie podsumowujące, w 
czasie którego zostaną wręczone uczestnikom 
zaświadczenia o udziale w projekcie realizowa-
nym w roku 2010.

Inf.MOPS
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OGŁOSZENIA DROBNE   OGŁOSZENIA DROBNE

Mikołaj „Pod Jedynką”
Podobnie jak w latach poprzednich w sklepie chemicznym „Pod 

Jedynką” w Chełmku na ul. Piastowskiej na zaproszenie pani Gra-
żyny Hajdy przybył Św. Mikołaj. 

W sobotę 4 grudnia Św. Mikołaj pojawił się w sklepie w towa-
rzystwie dwóch pomocników. 

Na spotkanie z Mikołajem przybyła gromada dzieci wraz z ro-
dzicami bądź dziadkami. Każde z dzieci dostało od Mikołaja pacz-
kę z łakociami, a także mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po 
wizycie w Chełmku Św. Mikołaj udał się do sąsiedniego Libiąża aby 
rozdać prezenty dzieciom z tamtejszego  Domu Dziecka.

Za zorganizowanie tego niezwykłego spotkania dziękujemy pani 
Grażynie Hajdzie oraz panu Robertowi Babiuchowi. 

Czas korzyści

v Sprzedam mieszkanie w Chełmku pow. 48m² 
(3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc) 2 piętro przy ul. Pow. 
Śląskich.  Tel. Kontaktowy 605 741 347

Bank Spółdzielczy w Andrychowie od po-
nad 130 lat funkcjonuje na lokalnym rynku 
usług finansowych. Jako spadkobierca powsta-
łego w 1876 r. Stowarzyszenia Oszczędności i 
Pożyczek, konsekwentnie kontynuuje zainicjo-
wane wówczas dzieło – utrzymania polskiego 
stanu posiadania, wspierania miejscowej lud-
ności w gospodarczych i życiowych potrze-
bach oraz uczestnictwa w życiu społecznym i 
gospodarczym regionu. 

Dzięki dużej ilości placówek zapewniamy 
szybką i profesjonalna obsługę w dogodnych 
dla klientów godzinach. Za pośrednictwem 
rozległej sieci bankomatów własnych oraz bez-
prowizyjnych Grupy BPS, a także bezpiecznego 
Systemu Bankowości Internetowej, jesteśmy 
do Państwa usług o każdej porze i godzinie, 
24h na dobę.

Aktualnie Bank prowadzi liczne promocje 
i loterie dla swoich Klientów. Jedną z nich jest 
Ogólnopolska promocja Grupy BPS w tym Ban-
ku Spółdzielczego w Andrychowie „Twoje kon-
to z prezentami”, która cieszy się coraz większą 
popularnością. 

Przypominamy, że aby wziąć udział w lo-
terii wystarczy przyjść do Banku Spółdzielcze-
go w Andrychowie (Filia w Chełmku przy ul. 
Wojska Polskiego 8 lub Punkt Obsługi Klienta  
w siedzibie Gminy przy ul. Krakowskiej 11) i 

otworzyć konto osobiste. Bank nie zapomina 
także o dotychczasowych klientach - każdy kto 
już posiada ROR konto w Banku Spółdzielczym 
również może wziąć udział w loterii.

Do wygrania aż 16 samochodów 
Chevrolet Spark, 254 telewizory Sharp, 
528 laptopów Dell oraz wiele nagród 
dodatkowych. Szczegóły promocji na 
stronie www.twojekontozprezentami.
pl oraz pod nr infolinii 0801 033 010.

Inną z form dbania o dobro swoich 
Klientów jest przystąpienie Banku Spół-
dzielczego w Andrychowie do umowy z 
Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki 
której Klienci indywidualni oraz wspól-
noty mieszkaniowe mogą skorzystać z 
45% dopłat do kredytów na zakup i in-
stalację kolektorów słonecznych. 

Wysoka kwota dopłat znacznie ob-
niża koszty instalacji systemów solar-
nych dzięki czemu stają się one dostęp-
ne dla wielu gospodarstw domowych. 
Uruchomienie systemu solarnego to 
nie tylko dobry wybór ze względu na 
ochronę środowiska, ale przede wszyst-
kim sprawdzone źródło oszczędności. 

Szczegóły ubiegania się o kredyt z 
dopłatami dostępne są w Placówkach 
Banku oraz na stronie www.bsandry-
chow.pl

Życzymy szczęścia w loterii i trafnych 
wyborów.

Bank Spółdzielczy w Andrychowie

Bal seniora
Tegoroczny Bal Seniora w Chełmku odbył się w 20 listopada w 

chełmeckim MOKSiR-ze. Przybyłych na bal seniorów oraz zapro-
szonych gości przywitała przewodnicząca PZERiI w Chełmku Ma-
ria Gołyźniak. Po przedstawieniu raportu z działalności związku i 
podziękowaniu Burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi 
oraz prezesowi GS w Chełmku Tomaszowi Warzesze za okazywaną 
pomoc, zrozumienie i wsparcie – Maria Gołyźniak dała sygnał do 
rozpoczęcia balu. Oprócz tańców i skocznej muzyki, seniorzy brali 
udział w różnych zabawach proponowanych przez przygrywający 
zespół muzyczny.

Wspaniała zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

„Nie jest bogaty ten, który dużo ma , ale ten który dużo daje” /Erich Fromm/

Podziękowanie 
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Chełmku składa serdeczne podziękowanie za oka-
zane serce, zrozumienie i zaangażowanie oraz pomoc w organi-
zacji „Dnia Seniora”  w dniu 20 listopada 2010 r.

Sponsorzy:
Pan Andrzej Saternus – Burmistrz miasta Chełmek
Pan Tomasz Warzecha – Prezes GS Samopomoc Chłopska Chełmek
Pan Janusz Kulig – Prezes Firmy Kulig Ravel – Jastrzębie Zdrój 
Pani Katarzyna Dąbrowska – Dyrektor Firmy Kulig Ravel – Katowice
Panowie Robert Bąk i  Robert Szafraniec –  Prezesi TITAN LUX Chełmek
Pan Waldemar Rudyk – Dyrektor MOKSiR oraz pracownicy 
  MOKSiR – u, którzy na co dzień udzielają pomocy” 

Za Prezydium
Przewodnicząca PZER i I w Chełmku    Maria Gołyźniak 
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DZIECI CZYTAJĄ LEKTURY

Teatralnie przez życie
Projekt „Rozwój przedszkolaka przez sztukę” realizowany przez Ling House Cen-

trum Edukacji  w Akademii Przedszkolaka w Chełmku pomału dobiega końca. 
Trwające od trzech miesięcy zajęcia plastyczne, rytmiczne oraz teatralne cieszą się 
dużą popularnością wśród najmłodszych mieszkańców gminny. Dzieci z wielką 
przyjemnością uczestniczą w programie realizowanym w ramach projektu. 

Rada Rodziców Samorządowego Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Chełmku 
– Kadencja 2008/2010 pragnie wnieść spro-
stowanie do „Informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z 
uwzględnieniem wyników sprawdzianów i 
egzaminów przeprowadzonych na zakoń-
czenie szkoły za rok szkolny 2009/2010”. W 
Tabeli nr 7 Środki pozabudżetowe pozy-
skane przez szkoły w pozycji remont chod-
nika – Rada Rodziców właściwa kwota to 
10.000,00 zł, a nie ok. 7000,00 zł. Następnie 
w pozycji remont i wyposażenie biblioteki 
w szkole (regały i telewizor) - rodzice po-
winno widnieć 4959,00 zł a nie 3500,00 zł. 
W wyżej wymienionej informacji nie ujęto 
także wpływów z 1% podatku -Stowarzysze-
nie Pomocy Szkole „Małopolska” w kwocie 
3172,00 zł.

Z poważaniem
Przedstawiciele Rady Rodziców 

Samorządowego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 2 w Chełmku –Kadencja 

2008/2010 w osobach:
Daria Poznańska, Paweł Maca,

 Jolanta Pudło

Aleksandra Siuda, uczennica klasy V 
Szkoły Podstawowej w Samorządowym Ze-
spole Szkół w Bobrku, uplasowała się na III 
miejscu w organizowanym przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Oświęcimiu I etapie kon-
kursu czytelniczego „Nasze lektury”.

Zestaw pytań otwartych testu koncen-
trował się wokół książki Daniela Defoe „Przy-
padki Robinsona Cruzoe”. Test napisało 55 
uczniów z 9 szkół powiatu oświęcimskiego.

Serdecznie gratulujemy Aleksandrze i 
życzymy dalszych sukcesów w kolejnych 
etapach konkursu.

W dzisiejszych nowoczesnych czasach, 
kiedy książki stają się już niemodne, życzmy 
sobie uczniów, których przekonają słowa 
podmiotu lirycznego w wierszu Edwarda 
Szymańskiego:

„Witam cię kartek szelestem,
Tytułem na pierwszej stronie,
witam!
Bo po to przecież jestem,
żebyś mnie wziął w dłonie
i czytał!”

Jolanta Czerw

Największą radość i zainteresowanie 
wywołały wyjazdy do teatru „Lalki, Maski 
i Aktora Groteska” w Krakowie. Najmłodsi, 
będąc uczestnikami  warsztatów teatral-
nych dowiedzieli się na czym polega sztu-
ka gry w teatrze oraz dogłębnie weszli w 
„środowisko” teatralne poprzez możliwość 
przymierzenia masek wykorzystywanych w 
czasie spektaklu, poruszaniu marionetkami 
(które okazało się wbrew pozorom trudne) 
czy kukiełkami. Ponadto mieli również oka-
zję uczestniczyć w przedstawieniu pt. „Kot 
w Butach” w teatrze „Groteska”. Wszystkie te 
czynności sprawiły, że nasi podopieczni stali 
się bogatsi intelektualnie i co najważniejsze 
rozwinęli się również emocjonalnie oraz ma-
nualnie – mówi instruktor zajęć teatralnych 
Katarzyna Kopiasz – Dzieci w tym wieku po-
trzebują nie tylko uwagi osób dorosłych, ale 
również zajęć dodatkowych, które pozwolą 
im odkryć swoje zainteresowania.  To także 
nowe doświadczenie dla nas instruktorów. 
Poprzez prace z dziećmi zawsze uczymy się 
czegoś nowego – mówi instruktor zajęć pla-
stycznych Aleksandra Smalcerz  –  uwrażliwia 

nas ona również na  świat dziecka, który jest 
zupełnie inny od świata dorosłych. 

Projekt realizowany przez Ling House 
Centrum Edukacji zakończy się w grudniu. 

Bierze w nim udział dwadzieścia dzieci z 
Gminy Chełmek. Głównym założeniem pro-
jektu było zorganizowanie zajęć dodatko-
wych dla dzieci w wieku przedszkolnym, co 
dzisiaj nie jest łatwym zadaniem ze wzglę-
du na brak środków finansowych na te cele. 
Dzięki takim przedsięwzięciom, dzieci w wie-
ku 3 – 5 lat mogą poszerzyć swoje horyzonty 
– mówi koordynator projektu Agnieszka 
Kuczyńska – Gondzik – i co najważniejsze, 
otworzyć się na sztukę, co jest niezwykle waż-
ne dla dzieci, które dorastają.

Agata Pik

SPROSTOWANIE

NOWY SKLEP
Bielizna i odzież dziecięca, 

damska, męska
ul. Krakowska 26 - Pawilon I piętro

pon – pt 9.30 – 17.00
sob. 9.00 – 13.00
Zapraszamy
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Uczniowie Jedynki na Targach Książki w Krakowie

Dla tych, którzy odeszli
Dzięki uprzejmości p. Ewy Miszuty, gospodarza Domu Ludowe-

go w Chełmku,  dnia 18 listopada 2010 r. mogliśmy delektować się 
piękną poezją polską. Uczniowie szkoły nr 1 przygotowali pod okiem 
nauczycieli montaż poetycki pt. „Tym, którzy odeszli”. Przywołując 
niezapomniane utwory liryczne uczcili pamięć m.in. Marka Grechu-
ty, Czesława Miłosza,  Jana Pawła II,  Agnieszki Osieckiej, Krzysztofa 
Klenczona, Czesława Niemena, ks. Jana Twardowskiego, Jacka Kacz-
marka. Dodatkowo widzowie mogli wsłuchać się w urocze aranża-
cje znanych piosenek w wykonaniu uczennic klasy III gimnazjum.  
Całości  uroku dodała prezentacja multimedialna przybliżająca nam 
sylwetki bohaterów wieczoru poetyckiego. Ogromne tempo życia 
czy informacyjny szum powodują, że przechodzimy obojętnie wo-
bec spraw, które są istotą człowieczeństwa. Warto jednak czasami 
zatrzymać się i zastanowić nad tym, co wypełnia naszą duszę. War-
to pamiętać, że „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy/ 
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy…” Poezja daje 
nam taką szansę.

Gulasz po polsku, 
dyskusja po niemiecku…

Z inicjatywy nauczyciela bibliotekarza p. Doroty Orzany ucznio-
wie SZS nr 1 w Chełmku mogli uczestniczyć w 14. Targach Książki 
w Krakowie. Dnia 5 listopada 2010 r. grupa uczennic, skupionych w 
kole bibliotecznym, wraz z opiekunami mogła zapoznać się z ofertą 
wydawniczą ponad czterystu wystawców. Wśród tysięcy tytułów, se-
tek nowości i promocji można było wziąć udział w organizowanych 
na miejscu konkursach oraz zakupić interesujące pozycje książkowe. 
Nie lada emocje wzbudzała obecność gwiazd. Mieliśmy okazję za-
mienić kilka zdań, zdobyć autografy oraz wykonać wspólne zdjęcia 
z Wojciechem Cejrowskim, o. Leonem Knabitem, Pawłem Małaszyń-
skim, Romanem Pawlakiem czy Super Nianią – Dorotą Zawadzką. 
Spędziliśmy tam bardzo aktywnie czas, z wypiekami na twarzach 
przeżywając niesamowite chwile wśród ogromu książek oraz inte-
resujących osobowości. 

Już dziś z niecierpliwością czekamy na udział w jubileuszowych 
15.Targach Książki w Krakowie, które odbędą się w listopadzie 2011 r.

W Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku odbyły się warszaty z 
udziałem niemieckiej młodzieży z miejscowości Schieder oraz gim-
nazjalistów z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie i w Bobrku. 
Inicjatorkami spotkania były nauczycielki języka niemieckiego mgr 
Agnieszka Kolasa oraz mgr Anna Droździewicz. 

Goście z Niemiec mieli okazję spróbować tradycyjnej polskiej 
kuchni, a wspólny posiłek w miłej atmosferze ułatwił nawiązanie 
pierwszych kontaktów. 

Podczas warsztatów młodzi ludzie nie tylko zwiedzili szkołę, ale 
także mieli okazję porównać  systemy szkolnictwa w Niemczech i 
w Polsce. Praca w grupach i konkursy pozwoliły uczniom poznać 
zainteresowania oraz aktualne trendy w muzyce panujące w obu 
krajach. Puentą spotkania była międzynarodowa dyskusja na te-
mat kultury, geografii, sytuacji politycznej oraz życia codziennego 
Polaków i Niemców. 

Wspólnie spędzony wieczór zaowocował wieloma polsko-nie-
mieckimi przyjaźniami, pozwolił na przełamanie stereotypów oraz 
dał podłoże do kontynuowania współpracy. 

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
mgr inż. Magdalena Szatyńska

-projekty budynków mieszkalnych i usługowych
- kosztorysowanie
- nadzór budowlany

tel.  506 172 740
biuro@projektowanieinadzor.pl
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KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH KOŁA MIEJSKIEGO PTTK W CHEŁMKU NA 2011 ROK

Lp Data Dzień Opis imprezy

1 29.01.2011r. sobota
Uroki zimy w górach: Stecówka - Dolina Czarnej i Białej Wisełki - ognisko 
turystyczne (Beskid Śląski - okolice Wisły)

2 13.02.2011r. niedziela Walentynkowym szlakiem: Bieruń Stary-Promnice - Pszczyna

3 12-13.03. 2011r. sobota niedziela
XXVII Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę do Czę-
stochowy

4 17.04.2011r. niedziela Niedziela Palmowa w Beskidach - Tokarnia i Kalwaria Zebrzydowska

5 30.04.2011r. sobota
Zakopane- Gubałówka -Skocznie Narciarskie -Krupówki- Dolina Chocho-
łowska /krokusy/

6 22.05.2011r. niedziela Pieniny - Trzy Korony lub Spływ Dunajcem, Szczawnica

7 27.06.-01.07.20Hr. pn-pt Malbork i Trójmiasto

8 17.07.2011r. niedziela Krynica i okolice

9 07.08.2011r. niedziela Lipowska - Rysianka - Romanka /Beskid Żywiecki/

10 26-28.08.2011r. pt-nd Sandomierz i Góry Świętokrzyskie

11 11.09.2011r. niedziela Do źródeł Wisły - Barania Góra

12 08-09.10. 2011r. sobota niedziela Zakończenie sezonu w Górach

13 12.11.2011r. sobota Wawel - Kraków

Koniec roku w PTTK
Zbliża się koniec roku kalendarzo-
wego, więc pora na podsumowa-
nie działalności Miejskiego Koła 
PTTK w Chełmku. 
Z różnych zadań statutowych największe 

zainteresowanie dotyczyło imprez turystycz-
no-krajoznawczych. Na rok 2010 zaplanowa-
nych było 13 wycieczek. Z powodu sytuacji 
powodziowej w kraju, nie zrealizowano jed-
nej, majowej wycieczki. Ta impreza została 
przeniesiona na rok 2011. 

Wszystkie wycieczki cieszyły się ogrom-
ną popularnością, a niektóre były wręcz ob-
legane. Niestety, jednak nie wszyscy chęt-
ni mogli z nich skorzystać. Po prostu brak 
miejsc. Dla przykładu podam, że w zakoń-
czeniu sezonu turystycznego w Pieninach 
wzięło udział aż 70 osób. 

W 12 zrealizowanych wycieczkach, łącz-
nie wzięło udział 529 osób. Byli to nie tylko 
członkowie naszej organizacji, ale również 
sympatycy turystyki, mieszkańcy naszej 
gminy. Dość często dołączają do nas miesz-
kańcy Libiąża, Oświęcimia i okolic. Na szcze-
gólne uznanie zasługują biorące udział w 
imprezach turystycznych dzieci i młodzież. 
W tym roku wędrowało z nami 47 młodych 
turystów. 

Kalendarz imprez na dany rok jest opra-
cowywany w oparciu zgłaszanych propozycji 
przez członków Koła w trakcie zebrań spra-
wozdawczych. I tak został opracowany i za-
twierdzony przez Zarząd Koła Kalendarz Im-
prez na 2011 r., który przedstawiamy poniżej. 

Ze wszystkich propozycji na szczególną 
uwagę zasługują wycieczki wielodniowe: 

do Trójmiasta i Malborka oraz w Góry Świę-
tokrzyskie. Przy realizacji wycieczek wielo-
dniowych, wspomaga nas dotacją finansową 
Urząd Miasta w Chełmku. Po złożeniu odpo-
wiedniego wniosku,  w tym roku otrzymali-
śmy na ten cel kwotę 1500 zł. za co jesteśmy 
ogromnie wdzięczni. 

Zarząd Koła już zadbał o złożenie wnio-
sku na 2011 r. Mamy nadzieję, że nasza dzia-
łalność oceniana jest pozytywnie a atrakcyj-
ność propozycji programowych poszerzy 
krąg ludzi zainteresowanych turystyką. 

Zapraszamy na turystyczne szlaki z Ko-
łem Miejskim PTTK w Chełmku, mieszkań-
ców Gorzowa i Bobrka w liczniejszej grupie 
niż dotychczas. 

Z turystycznym pozdrowieniem 
Franek Matyja , 

sekretarz Koła i przewodnik turystyczny.         

Rok 2010 u Seniorów w Gorzowie
13 listopada br. w Domu Ludowym w Gorzowie odbyło się spo-

tkanie członków Związku Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Senio-
ra. W spotkaniu udział wzięli członkowie lokalnych władz. Przewod-
nicząca  Zarządu Rejonowego Pani Maria Gołyźniak oraz zaproszeni 
goście złożyli zebranym życzenia zdrowia i zadowolenia  na długie 
lata oraz kwiaty i kosz ze słodyczami. Najstarszej członkini Związ-
ku i uczestniczce spotkania , 86-letniej Pani Anieli Paweli, wszyscy 
odśpiewali „200 lat”. Działalność Zarządu Koła została omówiona w 
sprawozdaniu, w którym szczególnie uwzględniono organizację wy-
cieczek turystyczno-krajoznawczych oraz imprez okolicznościowych 
dla członków i ich rodzin.

W 2010 r. odbyło się: 
- tradycyjne spotkanie opłatkowe z zabawą karnawałową
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- wycieczka do Niepołomic, Wiśnicza i Tyńca
- 3-dniowa wycieczka Szlakiem Piastowskim – Gniezno, Lednica,  
         Biskupin, Strzelno, Toruń i Ciechocinek
- pielgrzymka do Częstochowy

Zakończenie sezonu turystycznego uczciliśmy wycieczką do 
Wisły. Tam odbyła się biesiada pod hasłem „Pożegnanie lata” w sza-
łasie z góralskim jadłem, muzyką i tańcami. Członkowie Związku z 
Gorzowa biorą również udział w wycieczkach organizowanych przez 
Zarząd Rejonowy w Chełmku. Zarząd Koła pamięta o członkach, któ-
rzy ze względu na stan zdrowia nie biorą udziału w organizowanych 
imprezach i w okresie świąteczno-noworocznym odwiedza ich w 
domach, nie zapominając o upominkach. W imieniu Zarządu Koła 
w Gorzowie składam serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne 
wszystkim członkom Związku i ich Rodzinom.               Halina Klima   
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HISTORIA ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU 
HODOWCÓW  GOŁĘBI POCZTOWYCH W CHEŁMKU

Mija sześćdziesiąt lat od powstania Oddziału Polskiego Związku Hodowców Go-
łębi Pocztowych w Chełmku.

Idea utworzenia Oddziału na naszym tere-
nie nurtowała hodowców z Chełmka, Gorzowa i 
Bobrku. Inicjatorami byli: Tadeusz Korzeniowski, 
Mieczysław Kurnik, Mieczysław Światłowski, Piotr 
Kasperek, Piotr Kulczyk, Eugeniusz Mańkut, Alek-
sander Synowiec, Zygmunt Zamarlik, Kazimierz 
Jewak, Mieczysław Sitek, Jan Piwowarczyk, Józef 
Sermak, Piotr Szyjka, Alojzy Maca.

Pierwsze Walne Zebranie odbyło się 10 grud-
nia 1950 roku w Szkole Podstawowej w Chełmku, 
które prowadził Tadeusz Korzeniowski. Na tym 
zebraniu w wyborach jawnych wybrano preze-
sa i zarząd. 

Prezesem Oddziału został Piotr Kasperek, a 
skład Zarządu weszli: 

Zygmunt Zamarlik, którego mianowano na 
sekretarza, skarbnikiem został Aleksander Sy-
nowiec, a gospodarzem został Kazimierz Jewak. 

Pierwszymi lustratorami byli Mieczysław Kur-
nik i Piotr Szyjka.

Praca w nowo powstałym Oddziale była bar-
dzo trudna, ponieważ nie było klatek transpor-
towych i zegarów kontrolnych. Trudno się było 
skontaktować z poszczególnymi hodowcami, bo 
sieć telefoniczna była bardzo słabo rozwinięta. 
Spotykaliśmy się na dworcu kolejowym, na tar-
taku, w lasku przy ulicy Żeromskiego, na dział-
kach, bo nie mieliśmy własnego lokalu. Środkiem 
transportu dowożącym gołębie na dworzec kole-
jowy był tragacz albo rower. Przez dłuższy okres 
czasu należeliśmy do Pierwszej Grupy Lotowej 
w Chrzanowie. W tym okresie transport gołębi 
na loty odbywał się koleją. Ładowano gołębie w 
koszarach do wagonów i wieziono je do wyzna-
czonej miejscowości. Razem z gołębiami jechali 
konwojenci, którzy byli odpowiedzialni za trans-
port i wypuszczenie gołębi.

Nie lada wydarzeniem w naszym Oddziale był 
zakup zegara kontrolnego w roku 1952 od kole-
gi Kostka z Oświęcimia. Przy zakupie byli obecni 
Piotr Kulczyk, Zygmunt Zamarlik i Kazimierz Je-
wak. Był to zegar z tradycjami historycznymi. Ko-
lego Kostek otrzymał go jako nagrodę za pierwszą 
trójkę z lotu z Tallina 1939 roku. Był to ostatni lot 
przed wybuchem II wojny światowej. Zegar ten 
jest sprawny do dzisiaj.

Oddział początkowo liczył piętnastu człon-
ków. Z biegiem lat członków przybywało, ponie-
waż warunki lotowania poprawiły się, gdy po-
wstała XVII Grupa lotowa. Było to w roku 1959. 
Należały do niej oddziały Libiąż, Chełmek i Oświę-
cim. Gołębie na lot nie transportowano koleją, 
lecz samochodem. Prezesem grupy lotowej był 
Mieczysław Światłowski.

W latach 60-dziesiątych wykonano klatki wy-
stawowe, które były niezbędne do organizowania 
wystaw gołębi pocztowych. Pierwszą wystawę 
zorganizowano w Klubie „Kaktus”, następne w 
Kółku Rolniczym, w Remizie Strażackiej, w Domu 
Ludowym. Inicjatorem wystaw był Jan Gut – czło-
nek zarządu.

W roku 1970 własnymi siłami zbudowaliśmy 
drewniany barak na posesji naszego kolegi Piotra 
Kulczyka. Pomieszczenie to służyło jako magazyn 
na kosze, do obrączkowania gołębi przed lotami 
i wypełnianiu dokumentacji lotowej. Zebrania 
odbywały się w Szkole Podstawowej, w Remizie 
Strażackiej, w świetlicy na działkach, w Kółku Rol-
niczym i w Harcówce.

W roku 1987, prezes Fryderyk Smalcerz wraz 
Zarządem, postanowili odłączyć się od zespołu 
kabinowego Oświęcim i przyłączyć się do ze-
społu „Leskowiec”, w skład, którego wchodził An-

drychów i Wadowice. Wspólnie wybudowaliśmy 
nową kabinę, co poprawiło warunki lotowania. 
W tym czasie nasi członkowie byli na czołowych 
miejscach w Regionie i Okręgu.

W roku 1990, przy ulicy Chrobrego, w poro-
zumieniu z kierownikiem Zakładu Komunalnego 
otrzymaliśmy jedno pomieszczenie na świetli-
cę. Sześć lat później drugie pomieszczenie. Po-
mieszczenia były zniszczone, musieliśmy doko-
nać kapitalnego remontu. Zrobiliśmy to dzięki 
sponsorom i zaangażowaniu naszych członków. 
Dokonaliśmy przebudowy pomieszczeń, które 
służą nam do dzisiaj.

 W roku 1995, z okazji 45 rocznicy powstania 
naszego Oddziału zorganizowaliśmy Okręgową 
Wystawę Gołębi Pocztowych w Szkole Podsta-
wowej w Chełmku. Z tej okazji wręczono nagro-
dy, puchary i dyplomy dla zwycięzców w danej 
klasie lotowej. Członkowie naszego Oddziału zo-
stali odznaczeni złotymi i srebrnymi odznakami 
„Za zasługi dla sportu gołębiarstwa pocztowego”.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, do Od-
działu Andrychów – Wadowice przybyło kilku no-
wych hodowców. Zaczął się problem z miejscami 
w kabinie. Proponowaliśmy rozbudowę kabiny 
lecz nie wyrażono na to zgody. W związku z tym 
Zarząd Oddziału Chełmek w dniu 10 marca 1999 
roku, zrezygnował z lotowania z Grupą „Lesko-
wiec”, ponieważ nie stwarzało to warunków do 
poszerzenia działalności Oddziału Chełmek, nie 
można by było przyjmować nowych członków, a 
chętnych przybywało.

Do rozpoczęcia sezonu lotowego czasu było 
niewiele. Postanowiliśmy poszukać nowych part-
nerów do wspólnego lotowania. Prowadziliśmy 
rozmowy z Oddziałami Libiąż, Oświęcim i Kęty. 
Oświęcim i Libiąż nie wyrażały zgody na przyłącze-
nie się do ich grupy lotowej. Pozostały nam Kęty.

W dniu 24 marca 1999 roku Zarząd Oddziału 
pojechał na spotkanie do Kęt w celu:

- omówienia warunków przyjęcia nas do Ze-
społu Kabinowego Kęty – Osiek,

- omówienia spraw finansowych i budowy 
nowej kabiny.

 W tym dniu została spisana umowa o przyłą-
czeniu nas zespołu Kęty – Osiek. 

Współpraca z nimi układała się bardzo dobrze.
 14 października 2000 roku odbyły się uro-

czystości związane z pięćdziesiątą rocznicą po-
wstania Oddziału Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych w Chełmku. Podczas uroczy-
stości Odział otrzymał nowy sztandar, ufundo-
wany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz lokalnych przedsiębiorców. Sztandar został 
poświęcony w kościele parafialnym. Po nabożeń-
stwie ulicami Chełmka przemaszerowaliśmy pod 
Dom Kultury, gdzie z klatek zostało wypuszczo-
nych 50 gołębi.

Honorowymi gośćmi byli:
- burmistrz Chełmka – Janusz Cora,
- wice burmistrz – Andrzej Saternus,
- ksiądz proboszcz – Alojzy Strączek,
- przedstawiciele Zarządu Głównego,
- przedstawiciele Okręgu Bielska- Białej,
- przedstawiciele zaprzyjaźnionych Oddzia-

łów: Kęt, Andrychowa, Osieka, Wadowic, Nowego 
Sącza, Oświęcimia.

 Z okazji jubileuszu naszym członkom wrę-
czono złote i srebrne odznaki Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych.

 W listopadzie z okazji jubileuszu zorganizo-
waliśmy Rejonową Wystawę Gołębi Pocztowych.

 W roku 2003 odłączył się od Zespołu kabi-
nowego Oddział Osiek, zabierając jedną kabinę i 
przyczepę. W sezonie lotowym 2004 tworzyliśmy 
zespół kabinowy Kęty – Chełmek. Mimo to nie 
zakłóciło to dobrej atmosfery i sportowej rywa-
lizacji między nami.

Przed sezonem lotowym 2005 zwrócił się do 
nas Zarząd Oddziału Zator o przyłączenie ich do 
naszego zespołu lotowego. W porozumieniu z 
Kętami wspólnie podjęliśmy decyzję o przyjęciu 
Zatora do naszego zespołu. Zakupiliśmy naczepę, 
a Oddział Zator kupił kabinę. Kabiny są zamoco-
wane na stałe na naczepie, wystarczy podłączyć 
ciągnik i wyjeżdżać w trasę. Z tego też powodu 
mamy możliwość wyboru najtańszego przewoź-
nika, co ma duże znaczenie, bo pozwala na obni-
żenie kosztów lotowania.

22 października 2005 roku w remizie strażac-
kiej w Gorzowie odbyły się uroczyste obchody 
pięćdziesięcio pięcio lecia powstania Oddziału 
w Chełmku. 

Sylwester Baranowski – prezes Oddziału przy-
witał wszystkich przybyłych na tę uroczystość, a 
szczególnie zaproszonych gości:

- burmistrza Chełmka – Andrzeja Saternusa,
- wice prezydenta Zarządu Głównego – To-

masza Ośińskiego,
- przewodniczącego Głównej Komisji Dyscy-

plinarnej – Jana  Krzyżaniaka,
- dyrektora MOKSiR-u – Waldemara Rudyka.
Wice przewodniczący Zarządu Głównego 

wręczył złote i srebrne odznaki zasłużonym ho-
dowcom naszego Oddziału. Były życzenia na na-
stępne lata działania, i podziękowania za współ-
pracę. Przy symbolicznym poczęstunku zebrani 
wspominali mieniony sezon lotowy i snuli plany 
na przyszłość.

Z dniem 1 marca 2006 roku Oddział Chełmek 
powiększył się o trzydziestu dwóch członków, 
którzy przenieśli się z Oddziału Oświęcim z sekcji 
Brzezinka. W związku z tym zaszła potrzeba roz-
budowy kabiny o 14 klatek. Wszystkie prace przy 
kabinie wykonali w terminie hodowcy z Brzezinki. 
Za to serdecznie im dziękujemy, ponieważ loty od-
były się zgodnie z kalendarzem sezonu lotowego. 

 Należy podkreślić, że dzięki zaangażowaniu 
wielu ludzi, którzy nie oczekiwali zapłaty za wkład 
pracy w powstanie Oddziału: 

- możemy nadal istnieć,
- cieszyć się osiągnięciami pojedynczych 

członków,
- dobrymi wynikami w regionie, okręgu, a 

nawet kraju.
Należy tu wymienić naszych prezesów, któ-

rzy dbali o rozwój naszej organizacji i poprawę 
warunków lotowania:

- Piotra Kasperka, Zygmunta Zamarlika, Piotra 
Kulczyka, Mieczysława Kurnika,

Romana Gawlika, Fryderyka Smalcerza, Syl-
westra Baranowskiego, który piastuje to stano-
wisko piątą kadencję.

W ciągu ostatnich lat bardzo dobrze ukła-
da się współpraca z Urzędem Miasta i Gminy i 
Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji. 
Jesteśmy zapraszani do udziału w różnych im-
prezach. Co roku bierzemy udział w obchodach 
Dni Chełmka, stało się już tradycją, że na otwarcie 
wypuszczamy gołębie z klatek w Parku Miejskim, 
co bardzo się podoba społeczeństwu. Z okazji Dni 
Chełmka organizowany jest dodatkowy lot dale-
ko dystansowy. Zwycięzca tego lotu otrzymuje 
puchar ufundowany przez burmistrza Chełmka.

 Dziś obchodzimy sześćdziesięciolecie po-
wstania Oddziału Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych w Chełmek, z tej okazji chce-
my serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
wspierają nas w naszych działaniach.

Opracował Kazimierz Ptasiński
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  Nić – Włókno - Materia
29 twórców wzięło udział w jubi-

leuszowym V Przeglądzie Rę-
kodzieła Artystycznego Nić – Włókno 
– Materia. 

Przybyli na otwarcie wystawy mogli 
obejrzeć między innymi:
- różnorodne hafty:  krzyżykowy, gobelino-

wy, makowski, richelieu, 
- koronki: klockowa, frywolitkowa, szydeł-

kowa,
- prace wykonane na drutach oraz gobeliny,
- kwiaty wykonane z bibuły, krepy i wstążki,
- pisanki wielkanocne, bombki i dzwonki 

choinkowe, ozdobione różnymi techni-
kami:  

- patchwork, wstążka, decoupage, frywolit-
ka, haft krzyżykowy

- patchwork w formie użytkowej
-  papierowe origami
-  przedmioty ozdobione techniką deco-

upage
Nowością na tegorocznej wystawie były 

prace wykonane  techniką filcowania, wikli-
na papierowa, ręcznie malowany jedwab, 
biżuteria wykonana techniką beadwork.

Sponsorzy wystawy: 
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Pani Anna Słotwińska - Firma „Anspol” w 

Chełmku
Pan Jacek Wojtków - Firma „Kwadrat” - Plan-

deki w Chełmie Śląskim
Pan Tomasz Warzecha – GS „Samopomoc 

Chłopska” w Chełmku
Pani Elżbieta Szałas
Pani Beata Trybek- Salon Sukien Ślubnych 

w Chełmku
Serdecznie dziękuję sponsorom za po-

moc w organizacji wystawy. 
Podziękowania składam również na ręce:  

Katarzyny Szyjki
Leokadii i Józefa Szatyńskim
Bożeny Adamskiej
Renaty Grabowskiej
Barbary Wanat

za pomoc w przygotowaniach do wystawy:
Ewa Miszuta

Lista uczestników wystawy 
jubileuszowej 2010 

Beata Babiuch - Chełmek
Krystyna Buchta - Bobrek
Zofia Czosnek-Szczepanik - Oświęcim
Józef Czudo - Chełmek
Anna Etmańska - Chełmek
Danuta Faltyńska - Chełmek
Maria Janas – Oświęcim
Bożena Kamińska - Chełmek
Janina Kijanka- Zagórze
Teresa Matuszek - Libiąż
 Ewa Miszuta - Chełmek
 Barbara Musiał - Chełmek
 Irena Napieraj - Oświęcim
 Andżelika Nowak - Chełmek
 Małgorzata Noworyta - Tenczynek
 Urszula Ormaniec - Chełmek
 Katarzyna Piwowarczyk - Chełmek
 Irena Polska - Oświęcim
 Monika Przeciszowska - Libiąż
 Ewa Stec - Oświęcim
 Małgorzata Stec-Adamus - Wilczkowice
 Anna Stryszewska - Oświęcim
 Katarzyna Szyjka - Chełmek
 Stanisława Uroda - Wilczkowice
 Małgorzata Wabik - Bobrek
 Sylwia Wąs - Chełmek
 Halina Wójcik - Chełmek
 Krystyna Wójtowicz - Chełmek
 Janina Żurek  - Oświęcim

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 
zaprasza do Parku Rodzinnego 

wszystkich mieszkańców gminy i przybyłych gości 

na pożegnanie starego i przywitanie 

NOWEGO ROKU 
w godzinach od 23.00-1.00

Porady  Prawne 
i Obywatelskie

Zapraszamy mieszkańców Chełm-
ka do korzystania z bezpłatnych porad 
prawnych i obywatelskich w Centrum 
Porad Prawnych i Obywatelskich przy 
ul. Krakowskiej 18 (budynek Technikum). 
Zapisy na porady prawne od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 12:00 do 
16:00 osobiście lub telefonicznie pod 
numerem 33/846 14 37.

Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Dom Ludowy
Miejskiego Ośrodka Kultury,  

Sportu i Rekreacji w Chełmku 
ul. Chrobrego 77

 Zaprasza na zajęcia ! 
Salsy
Aerobiku
Tai-chi
Jogi

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Rękodzieło artystyczne

Ponadto oferujemy :
kurs frywolitki
kurs pozłotniczy
kurs koronki klockowej
warsztaty filcowania - NUNOFILC

Zapisy przyjmuje i informacji udziela in-
struktor MOKSiR Ewa Miszuta pod nume-
rem telefonu 33/846 31 43

l

8 stycznia -”Śniadanie do łóżka”
18:00, czas trw.: 85 min., od 12 lat.”,

15 stycznia -”Skrzydlate świnie ”,
18:00 czas trw.: 99 min., od 15 lat”,

22 i 23 stycznia -”Zakochany wilczek”,
16:00 czas trw.: 117 min., B.O. 
w polskiej wersji językowej”, 

29 i 30 stycznia -”Ostatni egzorcyzm” 
18:00 czas trw.: 87 min., od 15 lat”,

 Bilet: 10 zł
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Podsumowanie rundy jesiennej V ligi-2010/2011 

Sezon w wykonaniu KS Chełmek.
Frycowe beniaminka

KS Chełmek zanotował słaby początek 
rozgrywek. Jak mówi piłkarskie porzekadło, 
drużyna zapłaciła frycowe beniaminka. Ze-
spół debiutujący w wyższej klasie rozgryw-
kowej, albo zaczyna z impetem, zdobywa-
jąc zaskakująco dużo punktów, albo też w 
początkowej fazie rozgrywek idzie mu jak 
po grudzie.  W tej drugiej sytuacji znalazła 
się chełmecka ekipa, która na początku li-
gowych zmagań, w 6 kolejkach zdobyła za-
ledwie 3 punkty, nie odnosząc zwycięstwa. 
Piłkarze w tych spotkaniach nie odbiegali 
umiejętnościami od swoich rywali, a w nie-
których spotkaniach prezentowali lepszą 
dyspozycję od przeciwników. Cóż z tego, 
skoro razili nieskutecznością i popełniali zbyt 
dużo błędów indywidualnych. 

Marsz w górę tabeli
Drużyna przebudziła się w odpowiednim 

momencie i w 7 kolejce zanotowała swoje 

pierwsze ligowe zwycięstwo, tym cenniejsze, 
że odniesione na wyjeździe. Później było już 
z górki, a zawodnikom przestała doskwierać 
presja związana z wcześniejszymi niepowo-
dzeniami. Indolencja strzelecka napastników 
odeszła w niepamięć, a linię ofensywną w 
zdobywaniu bramek, zaczęli wspomagać 
potencjalni defensorzy. 

Szczęśliwa 7?
Ostatecznie KS Chełmek zakończył roz-

grywki na dobrym, 7 miejscu w tabeli. Do 
miejsca na podium drużyna traci zaledwie 4 
punkty, a do lidera, którym jest MKS Trzebi-
nia - punktów 8. Można pokusić się o opinię, 
że aktualne miejsce stanowi bardzo dobrą 
pozycję wyjściową do walki o miejsce pre-
miowane awansem do 4 ligi. Przypomina-
my o tegorocznej reorganizacji rozgrywek, 
która może doprowadzić do tego, że awans 
do wyższej klasy uzyska nawet 6 zespołów. 
Czy 7 miejsce będzie dla KS - u szczęśliwe? 

Miejmy nadzieję, że tak, a magia tej liczby 
będzie stanowić odskocznię do wyższej lo-
katy na zakończenie rozgrywek. 

Miejsce: Nazwa drużyny: Liczba punktów:
 1 Trzebinia 32
 2 Garbarz 30
 3 Spójnia 28
 4 Sokół P. 27
 5 Niwa 27
 6 Orzeł P. W. 26
 7 KS Chełmek 24
 8 Halniak M. P. 23
 9 Borek 23
 10 Tramwaj 17
 11 Jordan Z. 17
 12 Wróblowianka 17
 13 Bronowianka 16
 14 Słomniczanka 14
 15 Skawa 10
 16 Skawinka 7

W pierwszych dniach grudnia w moksirowskiej galerii 
„Epicentrum” zakończyła się wystawa malarstwa Kata-
rzyny Brodowskiej. 
Artystka ukończyła krakowską ASP, dyplom uzyskała w pracowni 

malarstwa sztalugowego prof. Jana Pamuły w 2003 roku. Prace Ka-
tarzyny Brodowskiej to interpretacje natury, oparte na obserwacji i 
głębokim przeżyciu piękna otaczającego nas świata. Bezpośrednią 
inspiracja do powstania prezentowanego cyklu obrazów był las. Au-
torka wystawy dostrzega w nim bezbrzeżny ocean barw, rytmów, i 
wciąż zmieniającego się światła. „ Zapach, kolor, atmosfera, złudze-
nie szumu wiatru w rozedrganych liściach, których dosłowności nie 
trzeba się dopatrywać. Wrażenie chłodu bijącego z wilgotnej ściół-
ki lub posmak spalonego zbyt długotrwałym słońcem drewna i ta 
wyczuwalna wewnątrz kojąca cisza i spokój, to wyraz świata, który 
w obrazach Katarzyny ukazuje się widzowi. 

Autorka czaruje , mami nas i zaprasza do tego, by przekroczyć 
nieistniejącą granicę, między przedstawionym, a złudzeniem rzeczy-
wistości , którą każdy z oglądających może odczuć , gdyż chcąc nie 
chcąc nosi ją w sobie .Wrażenia, które dzięki obrazom Kasi można 
bez trudu zwerbalizować , zanurzając się w przestrzeniach lasu.” 

Te słowa wygłosiła w trakcie wernisażu 15 października, histo-
ryk sztuki dr Magdalena Siejko. Kuratorem i honorowym gościem 
wernisażu była Pani Zofia Stajchowa. W niezwykle piękny sposób 
ukazała postać artystki. Wyjawiła licznie zgromadzonym gościom 
wernisażu, że twórcza pasja Katarzyny jest wypadkową jej licznych 
talentów i zainteresowań a wszystko spowija aura jej dobroci i po-
zytywnej energii. 

To był wieczór pełen miłych niespodzianek. Wernisaż poprze-
dził plenerowy spektakl krakowskiej grupy teatralnej „Lokomotora”. 
Dedykowane artystce przedstawienie było naszym odniesieniem 
do jej kolejnej pasji .Na co dzień zajmuje się inscenizacją struktur 
manualnych i scenografią w Teatrze Lalki Maski i Aktora „Groteska” 
w Krakowie. 

W obecności Andrzeja Saternusa Burmistrza Chełmka oraz Zo-
fii Urbańczyk Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Zofia Staichowa 
przekazała mieszkańcom naszej gminy bezcenny dar. Do miejskich 
zbiorów trafiły i unikatowe książki z biblioteki męża Pani Zofii, Tade-
usza Staicha. Poeta, dziennikarz, żołnierz AK, przewodnik i miłośnik 
gór, urodził się w 1913 roku w Bobrku. 

Światło lasu i wspaniali goście w Epicentrum
Rodzina Staichów wniosła ogromny wkład do rozwoju naszej 

społeczności. Wspaniała wystawa i jej uroczyste otwarcie były 
osiemdziesiątą prezentacją sztuki w powstałej 13 października 
2000 roku galerii „Epicentrum”. Serdecznie dziękujemy artystce 
wspaniałym gościom za wspaniały urodzinowy prezent.             wr

MOKSiR w Chełmku organizuje 
wyjazdy narciarskie 

Wyjazdy w dniach :
  9 stycznia  2011 r   Białka Tatrzańska – koszt 30 zł
16 stycznia 2011 r  Korbielów  - 25 zł
23 stycznia 2011 r  Szczyrk – 25 zł
30 stycznia 2011 r  Międzybrodzie - Góra Żar – 20 zł
W koszt przejazdu wliczone jest ubezpieczenie.
Opłaty za wyciągi we własnym zakresie.
ZAPISY U INSTRUKTORÓW MOKSIR w godz. 8.00-18.00;  tel.: 33 846 12 96.
Opłatę za rezerwację miejsca na przejazd należy dokonać 

u organizatora najpóźniej na 5 dni przed planowanym wyjazdem. 
Opłata za przejazd obejmuje ubezpieczenie w zakresie podstawo-
wym. Opłata nie podlega zwrotowi.
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To bardzo sympatyczne święto. Dlatego Miś z Biblioteki Głównej i 
jej fili zaprosił na swoje urodziny dzieci z Przedszkola nr 1 w Chełm-
ku, grupy: „Króliczki”, i „Prosiaczki”, z Przedszkola nr 2, grupy: „Bie-

DZIEŃ  MISIA W BIBLIOTEKACH
droneczki”, „Jeżyki”, „Motylki” i „Stokrotki”, z 
Przedszkola Językowo- Artystycznego  „Aka-
demia Przedszkolaka” grupy: „Słoneczka”, 
„Biedronki”, oraz dzieci z klas 0 – III z Bobrku. 

Czytaliśmy bajki o misiach, zabawialiśmy 
się w zgadywanki dotyczące życia niedźwie-
dzi, wszystkim było bardzo wesoło…

Pluszaczek  był przygotowany – każde-
go gościa poczęstował ciasteczkiem z mio-
dem…

Bibliotekarze


