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W tradycję okresu Świąt Bożego Narodzenia 
parafii NMP Królowej Polski „na Starym Mieście” 
wpisały się piękne szopki tak przed kościołem, 
jak i w kościele. W tym roku obie szopki 
zobaczymy w zupełnie nowej i zaskakującej wersji. 
Inauguracja szopki przed kościołem będzie miała 
miejsce przed pasterką o godz. 23.30. Natomiast 
po pasterce uroczyste otwarcie ruchomej szopki 
w kościele. Serdecznie zapraszam na pasterkę i do 
zwiedzania obu szopek. Na każdego z przybyłych 
na pasterkę czeka miła niespodzianka.

ks. proboszcz Bogdan Leśniak

Na zdjęciu świąteczna iluminacja
domu i ogrodu

państwa Katarzyny i Bogusława
Mamcarczyków z Chełmka
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Szanowni Państwo,
Powoli dobiega końca 2016 rok, który okazał się bardzo intensywny i bogaty 
w różnorodne wydarzenia. Zanim go jednak pożegnamy i przywitamy nowy 
- 2017 rok, nadchodzi pora podsumowania tego wszystkiego, co działo się w 
trakcie ostatnich 12 miesięcy. Był to bowiem czas nie tylko realizacji zadań, 
które decydują o dobrym funkcjonowaniu Gminy, ale także wytężonej 
pracy, która przybliża nas do pozyskania środków, pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej, które przeznaczone zostaną na liczne inwestycje, służą-
ce nie tylko mieszkańcom, ale także wszystkim przyjezdnym. Ten trud jest 
niezbędny, aby kontynuować nasze dążenia do ciągłego polepszania życia 
w naszej Gminie. 
2016 rok w całej Polsce zdecydowanie stał pod znakiem Światowych Dni 
Młodzieży, które przyciągnęły do naszego kraju miliony uśmiechniętych, 
młodych ludzi z każdego zakątka ziemi. Mieliśmy ten niewątpliwy zaszczyt 
przyjąć w Chełmku, Gorzowie i Bobrku ponad tysiąc gości z różnych miejsco-
wości Portugalii, którzy przywieźli ze sobą entuzjazm, radość oraz niezli-
czone pokłady dobrej energii. Te cechy w wielu z nas pozostały do dzisiaj. 
Mogliśmy się o tym przekonać nie tylko każdego dnia, mijając na drodze 
kolorowo ubranych młodych ludzi, ale także podczas dwudniowego Festi-
walu Młodych, podczas którego nie tylko oni pokazali nam swoją kulturę, 
ale także my mieliśmy okazję zaprezentować nasze walory lokalne. Była 
to najlepsza okazja do spojrzenia na nas samych z innej perspektywy oraz 
znakomita promocja naszych miejscowości. Kiedy rozmawiałem z naszy-
mi gośćmi z zagranicy za każdym razem przewijał się jeden wątek: naszej 
gościnności i dobrego przygotowania. Nie byłoby to możliwe bez trudnej 
do policzenia liczby dobrych ludzi. Pozwolę sobie wymienić przynajmniej 
wszystkie te osoby, które otworzyły drzwi swoich domów, wolontariuszy, 
którzy dzień i noc robili wszystko, aby nasi goście czuli się jak u siebie, 
funkcjonariuszy policji oraz ochotników ze straży pożarnych, którzy dbali o 
bezpieczeństwo, pracowników szkół, którzy przygotowali pobyt w placów-
kach, księży którzy troszczyli się także o sferę duchową i przede wszystkim 
Państwa, którzy w każdej chwili obdarowywaliście tych młodych ludzi 
dobrymi emocjami. Światowe Dni Młodzieży pokazały, że jesteśmy bardzo 
zgraną społecznością, która potrafi wspólnie dążyć do jednego celu.
W kończącym roku się jedną z najważniejszych inwestycji była konty-
nuacja budowy kanalizacji sanitarnej, warta łącznie ponad 53 miliony 
złotych. Dzięki tym pieniądzom powstało ponad 33 kilometry kolektorów 
kanalizacyjnych. Jak wielokrotnie podkreślałem tego typu przedsięwzię-
cie to znaczne wyzwanie finansowo-logistyczne, które jednak warto było 
podjąć. W minionym roku apelowałem do Państwa o podłączanie domów 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, abyśmy mogli uzyskać wymagany efekt 
ekologiczny. Dzisiaj, na końcu 2016 roku, pragnę przekazać Państwu moje 
serdeczne podziękowania za wsłuchanie się w ten apel, dzięki które-
mu wspomniany efekt ekologiczny został przez nas osiągnięty. Już teraz 
złożyliśmy kolejny projekt dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w latach 
2017-2018, który zakłada prace między innymi na ulicach: Sadowej, Chrobre-
go, Batorego, Kraszewskiego i Fredry. W Ministerstwie Rozwoju został także 
złożony projekt rozbudowy kanalizacji w Gorzowie i w Bobrku. Dzięki tym 
wszystkim działaniom, które nie udałyby się bez Państwa zaangażowania 
i pomocy, nie jesteśmy w stanie osiągać tak znacznego postępu cywiliza-
cyjnego. Dlatego też jeszcze raz pragnę Państwu podziękować za Państwa 
postawę i chęć współpracy.
W 2016 roku także nasza Gmina stanęła przed zadaniem wdrożenia progra-
mu 500+. Pragnę podkreślić, że jego realizacja przebiega bez najmniejszych 
problemów i opóźnień. Według szacunków do końca grudnia kwota, która 
zostanie przeznaczona na realizację programu, wyniesie ponad 4 milio-
ny 358 tysięcy złotych. Prowadzeniem projektu zajmują się pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którym należą się słowa uznania 
za wykonywaną pracę.
Cieszę się z faktu, że rok 2016 stał pod znakiem stabilizacji na rynku pracy. 
Na pewno przyczyniają się do tego także wielomilionowe inwestycje firm, 
które swoją siedzibę mają w Chełmku. Warto tutaj przytoczyć chociażby 
firmę VG Polska która w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zainwestowa-
ła blisko 7 milionów euro. Wierzę, że dzięki inwestycjom, które prowadzi 
Gmina Chełmek, uda się ściągnąć do naszego miasta kolejne przedsiębior-
stwa, które tworząc nowe miejsca pracy zmniejszą bezrobocie w  naszej 
Gminie.
Warto także podkreślić, że w budżecie Gminy Chełmek w 2016 roku na 
inwestycje przewidzianych było blisko 5 milionów złotych. Do jednej 

z najważniejszej inwestycji, prowadzonych w naszej Gminie przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich i  wspartych finansowo z  naszego budżetu, zaliczyć 
można budowę tak zwanej Drogi Współpracy Regionalnej, która będzie 
przebiegała przez Bobrek. Według planów trasa zostanie otwarta w 2018 
roku. Obecnie prowadzę rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w  Krakowie oraz Marszałkiem Małopolski, dotyczące budowy obwod-
nicy Chełmka. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w przyszłym roku 
ma powstać koncepcja przebiegu tej ważnej dla nas drogi, która nie tylko 
odciążyłaby nasze miasto z ruchu samochodowego, ale także ułatwiłaby 
połączenie z węzłem autostradowym, a co za tym idzie z głównymi miejsco-
wościami Małopolski i Śląska. Inną bardzo ważną inwestycją drogową, 
wartą ponad 1,4 miliona złotych, była gruntowna przebudowa ulic Staicha 
i  Baty z nowym układem komunikacyjnym, budową chodnika, nowych 
miejsc parkingowych oraz oświetleniem. Dzięki wykonanym pracom 
łatwiejszy będzie dostęp nie tylko do Samodzielnego Gminnego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej, ale także do strefy przemysłowej oraz lokalnych 
firm. Warto także dodać, że w 2016 roku rozpoczęliśmy kolejne inwestycje 
oświetleniowe, które będą kontynuowane w latach 2017-2018. Odpowied-
nia dokumentacja jest już przygotowana, w najbliższym czasie rozpoczną 
się dalsze prace, polepszające oświetlenie naszych ulic. Kolejnym zadaniem, 
zrealizowanym w minionym roku, był zakup i montaż nowoczesnych konte-
nerów sanitarnych i magazynowych, które zastąpiły mocno wyeksploato-
wane tego typu pomieszczenia na placu targowym. Całość inwestycji warta 
była blisko 100 tysięcy złotych i obejmowała nie tylko zakup i montaż konte-
nerów, ale także przygotowanie terenu i jego zagospodarowanie. Pomiesz-
czenia zaopatrzone są w ciepłą wodę, ogrzewanie oraz kanalizację, przez co 
spełniają najwyższe obowiązujące standardy.
W 2016 roku wspieraliśmy wszelkie działania, służące poprawie bezpieczeń-
stwa w naszej Gminie. W czerwcu za kwotę 125 tysięcy złotych zakupiliśmy 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault, który trafił na służbę do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie. Dzięki odpowiedniemu zawiesze-
niu oraz napędowi na cztery koła pojazd ten  może poruszać się po nawet 
najtrudniejszym terenie. W kończącym się roku nasze jednostki OSP wzięły 
udział w dwóch programach: Bezpieczna Małopolska oraz Małopolskie 
Remizy. Za kwotę 20 tysięcy złotych zakupiliśmy odzież ochronną do 
działań bojowych, z której korzystać będą strażacy z OSP Bobrek i Gorzów. 
W ramach drugiego programu za kwotę 66 tysięcy złotych przy remizie 
OSP Bobrek wybudowano stalowe pomieszczenie garażowo-magazyno-
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we wraz z odpowiednią podbudową oraz dojaz-
dem. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie 
z  Województwa Małopolskiego w wysokości 
blisko 25 tysięcy złotych, natomiast pozosta-
łe 41 tysięcy złotych przekazaliśmy z budżetu 
naszej Gminy. Również w trosce o bezpieczeń-
stwo mieszkańców kwotą blisko 30 tysięcy 
złotych wsparliśmy zakup nowego samocho-
du, z którego będą korzystać funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Chełmku. Poprzedni tego 
typu pojazd już od dawna wymagał wymiany, 
dlatego cieszy fakt, że policjanci będą mogli 
korzystać z  odpowiedniego sprzętu. Kończący 
się rok był dla nas czasem aktywnego apliko-
wania o  pieniądze, pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej. Jesteśmy już po pierwszej turze 
naborów, w których staramy się o dofinansowa-
nie takich inwestycji, jak: budowa drogi strefy 
przemysłowej, budowa kąpieliska miejskiego 
„Wyspa”, modernizacja dworców PKP w Chełm-
ku i Gorzowie wraz z  budową parkingów typu 
„Parkuj i Jedź”. Jesteśmy także na ostatnim etapie 
przygotowań do rozpoczęcia realizacji rewita-
lizacji naszej Gminy. Pragnę poinformować, że 
już wkrótce, w pierwszej połowie 2017 roku, 
rozpoczynają się nabory. Dzięki tym środkom 
znacznie zmieni się wizerunek naszych miejsco-
wości. Zachęcam w tym miejscu do aktywnego 
włączania się w rewitalizację, ponieważ to dzięki 
Państwa opiniom możemy zmieniać oblicze 
Gminy Chełmek.
Przykra informacja, która dotarła do nas w 2016 
roku, związana była z zamknięciem przez Powiat 
Oświęcimski szkoły średniej, czyli Powiatowego 
Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących im Jana Kilińskiego w  Chełmku. Wielo-
krotnie apelowaliśmy do władz powiatowych 
o zmianę swojej decyzji, niestety bezskutecz-
nie. Obecnie cały czas prowadzimy rozmowy 
o przyszłości budynków i składamy warianty 
stworzenia nowej szkoły średniej na bazie zlikwi-
dowanej przez Starostwo Powiatowe placówki. 
Podczas ostatniego spotkania złożyłem Panu 
Staroście konkretne propozycje. Wierzę, że uda 
nam się wypracować porozumienie i stworzyć 
atrakcyjną ofertę dla młodzieży. W minionym 
roku kontynuowaliśmy dalszą walkę z zanie-
czyszczeniem powietrza poprzez dofinansowy-
wanie do wymiany starych pieców węglowych. 
Wartość tego zadania wyniosła ponad 294 tysią-
ce złotych, z  czego ponad 142 tysiące złotych 
pozyskaliśmy z Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji, dofinansowywanego przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Dzięki wsparciu finanso-
wemu w 2016 roku mieszkańcy zamontowali 
19  nowoczesnych pieców węglowych 5 klasy, 

12  pieców gazowych kondensacyjnych oraz 
jedna osoba podłączyła się do Miejskiej Sieci 
Ciepłowniczej. W najbliższych latach będziemy 
kontynuować starania o poprawę jakości powie-
trza w naszej Gminie. W listopadzie przeprowa-
dziliśmy szczegółową ankietyzację, w trakcie 
której poznaliśmy zapotrzebowanie mieszkań-
ców na kolejne dofinansowania. Pragnę Państwa 
poinformować, że już teraz rozpoczęliśmy działa-
nia, służące pozyskaniu pieniędzy z  Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji oraz Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego, w ramach którego chcę pozyskać 
dofinansowanie do wymiany 300 pieców węglo-
wych w latach 2017-2019. Wierzę gorąco, że 
dzięki temu wspólnie z Państwem poprawimy tę 
bardzo niekorzystną sytuację ekologiczną. W tym 
temacie będziemy na bieżąco kontaktować się 
z Państwem informując o  konkretnych działa-
niach. Pozostając w temacie troski o zdrowie 
mieszkańców warto przytoczyć kilka inwesty-
cji, zrealizowanych w Samodzielnym Gminnym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku. 
W  2016 roku dzięki zakupieniu nowoczesnego 
aparatu EEG oficjalnie rozpoczęła działalność 
Pracownia Diagnostyczna EEG, w której wykony-
wane są takie badania, jak diagnoza zaburzeń 
neurologicznych, psychicznych i  psychologicz-
nych, padaczki, zaburzeń snu oraz wielu innych 
przypadłości. Ponadto dla pacjentów został 
zakupiony nowoczesny aparat ultrasonograficz-
ny, służący w Pracowni Diagnostyki Obrazowej 
USG. Nasza gmina wsparła tę inwestycję kwotą 
60 tysięcy złotych, co stanowi połowę wartości 
tego urządzenia. W najbliższym czasie będzie-
my w dalszym ciągu rozwijać ofertę i możliwo-
ści przychodni, dzięki czemu możliwe będzie 
wcześniejsze postawienie odpowiedniej diagno-
zy, a co za tym idzie także skuteczniejsze lecze-
nie. Początkiem grudnia zakończyła się także 
przebudowa pomieszczeń o łącznej powierzch-
ni blisko 200 metrów kwadratowych, które już 
w przyszłym roku służyć będą jako miejsce 
rehabilitacji pacjentów. Koszt prac wyniósł około 
400 tysięcy złotych. Warto dodać, że połowa 
środków na ten cel pochodziła z zewnętrznego 
finansowania, za co kieruję wyrazy uznania dla 
kierownictwa przychodni. Miło mi poinformo-
wać, że miniony rok budżetowy był kolejnym, 
który ukończymy bez zaciągania jakichkolwiek 
kredytów, w  którym dochody i wydatki zosta-
ły odpowiednio zbilansowane. Pragnę także 
poinformować, że w grudniu podjęliśmy decyzję 
o wcześniejszej spłacie kwoty 2 milionów złotych, 
dzięki czemu zadłużenie naszej Gminy spadło 
do poziomu 3  milionów złotych i śmiało mogę 
powiedzieć, że jest jednym z najniższych ze 

wszystkich samorządów Małopolski. W chwili 
obecnej radni pracują nad budżetem na rok 2017. 
W mojej ocenie jest on bardzo ambitny, gdyż 
zakłada inwestycje na poziomie ponad 8 milio-
nów złotych, co stanowi ponad 20 procent w 
skali budżetu. Dzięki temu możliwa będzie reali-
zacja zadań, które przygotowywaliśmy w latach 
2015-2016. Zakładam, że w latach 2017-2020 nasz 
samorząd wyda na inwestycje około 40 milio-
nów złotych, z czego ponad 20 milionów złotych 
pragnę pozyskać z  Unii Europejskiej. Ten temat 
omówię bardziej szczegółowo po przyjęciu przez 
radnych uchwały budżetowej na 2017 rok.
Kończąc pragnę Państwu podziękować za każde 
dobre słowo, zaangażowanie i inicjatywy, służące 
poprawie warunków życia w  Chełmku, Bobrku 
i Gorzowie. Cenię sobie nasz dobry kontakt, który 
służy naszej wspólnej sprawie, jaką jest rozwój 
Gminy Chełmek. Dziękuję za Państwa zaufanie, 
bez którego realizacja naszych zamierzeń nie 
miałaby miejsca. Pragnę także wyrazić wdzięcz-
ność dla wszystkich pracowników Urzędu 
Miejskiego, Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Samorządowego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, Administracji Domów Mieszkal-
nych, Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Placówek Oświatowych, wszystkim organiza-
cjom i stowarzyszeniom a także tym wszystkim, 
których nie sposób wymienić. Państwa praca 
i zaangażowanie są kwestią nie do przecenienia. 
Wierzę, że nasza współpraca pozostanie na tak 
wysokim poziomie, jak dotychczas.

Szanowni Państwo,
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas radości, spotkania z bliźnimi, przebaczenia, 
odpoczynku. Czas, w którym nawet najważniejsze troski ustępują miejsca spokojowi ducha 
i  iłości osób najbliższych. Życzę Państwu, aby w te dni – najpiękniejsze ze wszystkich, nikt 
z nas nie pozostawał sam, aby każdy smutek poszedł w zapomnienie a szczęście zagościło 
w naszych domach. Niech Boże Dziecię, którego narodzenie w trakcie tych świąt wspomina-
my, przyniesie nam wszystkim powodzenie we wszelakich przedsięwzięciach. Życzę także, 
aby Nowy Rok 2017, który powoli nadchodzi, okazał się czasem spełniania marzeń i realiza-
cji w każdej części naszego życia.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka

Omega

biuro@omegareklama.pl
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Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach 
czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład 
termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze 
(180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecno-
ści odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, 
w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.
Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklin-
gu, z  którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble 
ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów 
plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych 
surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy. Drugie życie 
tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu
Czy wiesz, że:
- Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast 
Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest 
na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za 
nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze 
Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) 
i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać 
się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. 
Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochro-

ny Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
- Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze 
spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie cztero-
krotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji 
energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem 
niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na 
wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
- Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie 
na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej 
niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego 
włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspo-
zycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów 
z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka 
nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra 
reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).
Pomocne linki:
www.plasticeurope.pl
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-
-zagrozenia

Spotkajmy się w zimowy wieczór, by
wspól nie przełamać się opłatkiem i cieszyć się 
nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. 
Burmistrz Chełmka, Parafia pw. Miłosierdzia 

Bożego oraz Miejski Ośrodek Kultury,
Spor tu i Rekreacji zapraszają mieszkańców na 
przedświąteczne spotkanie opłatkowe, które 
odbędzie się na „Nowym Placu” obok Urzędu 

Miejskiego w Chełmku
21 grudnia /środa / 2016 roku o godz. 17.00.

Sylwester w Parku Rodzinnym
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.

23.00 - 1.00 dyskoteka przy ognisku
00.00 pokaz ogni sztucznych

Serdecznie zapraszamy.

W trosce o czyste powietrze

Spotkanie opłatkowe w Chełmku Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy 
wszystkim mieszkańcom Gminy Chełmek 

najserdeczniejsze życzenia, niech przyniosą 
Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, 

a pomyślność nie opuszcza Was
przez każdy dzień Nowego Roku.

Przewodniczący RM w Chełmku Marek Palka
wraz z Radnymi Rady Miejskiej

Rusza cyfrowe kino „Iluzja”
Nasze kino „Iluzja” przeszło proces cyfryzacji. W praktyce oznacza to całkowitą zmianę technologii
odtwarzania obrazów. Znika taśma filmowa a zastępuje ją cyfrowy projektor. Dzięki cyfryzacji :
- możemy wreszcie serwować w kinie filmowe nowości
- wyświetlane filmy mają świetny obraz i dźwięk.
Pierwszym filmem w cyfrowej „Iluzji” będzie PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY.
Zapraszamy w sobotę i w niedzielę 17 i 18 grudnia 2016 roku do kina „Iluzja” MOKSiR w Chełmku o godz. 18.00. Bilety w cenie 12 zł
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Początkiem grudnia w Urzędzie Miejskim w Chełmku przedstawiciele 
samorządu naszej gminy spotkali się z przedstawicielem Rady Powia-
tu Oświęcimskiego. Tematem dyskusji, której inicjatorem był Burmistrz 
Andrzej Saternus, było omówienie propozycji dotyczących dalszego 
funkcjonowania szkoły średniej w Chełmku. Przedstawione warianty 
zakładały: utworzenie technikum, które będzie kształciło absolwen-
tów na potrzeby przemysłu, utworzenie szkoły średniej o charakterze 
ogólnym z nastawieniem w kierunku sportowym lub stworzenie szkoły 
branżowej, opartej o konkretne potrzeby rynku. Burmistrz Chełmka 
wyraził także gotowość przejęcia budynku wraz z wyposażeniem i halą 
sportową oraz zaapelował do władz powiatu o wstrzymanie wywoże-
nia do innych placówek sprzętów oraz biblioteki wraz z księgozbio-
rem, które znajdowały się w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodo-
wych i  Ogólnokształcących. W opinii samorządowców naszej gminy 
brak sprzętu w znaczny sposób utrudni proces reaktywacji placówki. 
Na zakończenie spotkania Burmistrz Andrzej Saternus zaproponował 
powołanie zespołu roboczego z przedstawicielami Starostwa Powiato-
wego w  Oświęcimiu i prowadzenia dalszych rozmów dot. utworzenia 
szkoły na bazie PZ nr 8.

Ponad 1 milion 402 tysiące złotych kosztował remont ulic Staicha i Baty 
w trakcie którego ta ważna trasa zyskała całkowicie nowe oblicze.  Prace 
obejmowały między innymi budowę kanalizacji sanitarnej, nowych 
chodników, miejsc postojowych, położenie nowej nawierzchni oraz 
utworzenie łącznika z placem Kilińskiego. Na przejściach dla pieszych 
zamontowane zostało aktywne oświetlenie, zasilane panelami słonecz-
nymi. Dodatkowo skrzyżowanie zostało zabezpieczone barierką, utrud-
niającą wtargnięcie pieszego na jezdnię. 
- To bardzo ważna inwestycja, ponieważ ulice Staicha i Baty są drogami 
dojazdowymi nie tylko do strefy przemysłowej, ale także do przychodni 
i lokalnych firm. Warto dodać, że na ten cel uzyskaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości blisko 623 tysięcy złotych w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - tłuma-
czy Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. 
Remont sfinansowany został z budżetu państwa, gminy Chełmek przy 
wsparciu powiatu oświęcimskiego. 

Kolejne rozmowy o przyszłości szkoły średniej w Chełmku

Ulice Staicha i Baty zyskały nowe oblicze

 Informacja
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza 
w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujący fragment nieru-
chomości, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 
842/275 o pow. 0.0012 ha. Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/2 i objęta jest 
Księgą Wieczystą nr KW nr KR1E/00056798/1.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 
od dnia 14 listopada 2016 roku do dnia 05 grudnia 2016 roku w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, 
a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicz-
nej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz 
został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób 
zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.
chelmek.pl. Dodatkowych informacji w sprawie najmu wraz z  dzier-
żawą gruntu w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu 
Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem 
telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji 
i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM
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 Informacja o wywieszeniu wykazu
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
o  gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym następujące nieruchomości lokalowe tj.:
1. lokal mieszkalny oznaczony nr 1, położony w Chełmku przy ul. 25 Stycz-
nia 4, stanowiący własność Gminy Chełmek o pow. użytkowej 42,91 m2,
2. lokal mieszkalny oznaczony nr 8, położony w Chełmku przy ul. 25 Stycz-
nia 2, stanowiący własność Gminy Chełmek o pow. użytkowej 42,91 m2,
3. lokal mieszkalny oznaczony nr 11, położony w Chełmku przy ul. 
Powstańców Śląskich 2, stanowiący własność Gminy Chełmek o pow. 
użytkowej 64,00 m2.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 

od dnia 07 listopada 2016 roku do dnia 28 listopada 2016 roku w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 
11, a  ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została 
podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie 
całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP. 
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury 
Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

3,5 tysiąca złotych 
pierniczkowej pomocy

Operacja Wojtka Szyjki zakończona sukcesem

Ponad 2 200 sztuk udekorowanych pierników, 185 uczestników i najważ-
niejsza informacja: 3 500 złotych, zebranych na leczenie Miłosza Jaśko, 
15-letniego mieszkańca Chełmka, cierpiącego na zaburzenia mielinizacji 
ośrodkowego układu nerwowego. Druga edycja akcji „Pomaluj z nami 
pierniczki dla Miłosza” okazała się ponownym sukcesem. Zgromadzo-
ne przez weekend środki oraz pieniądze pozyskane z 1% przez Funda-
cję „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” pozwolą na opłacenie operacji, 
kosztującej blisko 11 tysięcy złotych, którą Miłosz przeszedł w listopadzie. 
Organizatorami akcji były: Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, Ptyś 
Cafe oraz Cukiernia Ptyś. 

Pamiętamy wrześniową akcję charytatywną i koncert „Przyjaciele dla 
Wojtka”, podczas którego zbierane były pieniądze na pilną operację 
guza mózgu naszego mieszkańca. Takiego odzewu na prośbę o pomoc 
jeszcze w naszej gminie nie było - Dzięki uzbieranym funduszom Wojtek 
trafił do niemieckiej kliniki. Lekarze nie mieli wątpliwości, że był to ostat-
ni moment. Po dziesięciu godzinach operacji zespół pod kierownictwem 
Profesora Martina Schuhmanna poinformował o sukcesie. Choć podczas 
samej operacji i po wybudzeniu były momenty trudne, to jednak 
dzięki wiedzy lekarzy i nowoczesnej aparaturze jaką dysponuje klinika 

w Tuebingen, Wojtek powrócił do nas. Specjalistom z Niemiec udało się 
usunąć cały guz, co daje to nadzieje, iż ta zdradliwa choroba może już 
nigdy nie powróci. Było to możliwe, bo wszyscy otworzyli swe serca dla 
zmagającego się z ciężką chorobą chłopca. Jesteśmy pewni, ze okazane 
dobro powróci zwielokrotnione do wszystkich darczyńców - mówi Piotr 
Szyjka, tata Wojtka.
Wojtkowi życzymy dużo wytrwałości i szybkiego powrotu do pełni 
sił. Dołączamy się także do podziękowań dla wszystkich darczyńców 
i wolontariuszy.
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 Informacja o wywieszeniu wykazu

 Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia 
o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisane nieruchomości t.j.:

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
o  gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym następującą nieruchomość gruntową oznaczoną 
w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powia-
towe w Oświęcimiu jako działki nr: 431/64 o pow. 0.0013 ha i 431/66 o pow. 
0.0007 ha, położona w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Mickiewi-
cza, dla której w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg 
Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr KR1E/00060416/1. 
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 
od dnia 04 listopada 2016 roku do dnia 25 listopada 2016 roku w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 
11, a  ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została 
podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie 
całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP. 

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury 
Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

I. I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomo-
ści lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Gminy 
Chełmek, położonego w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: nieruchomość 
gruntowa na której jest posadowiony budynek mieszkalny, wieloro-
dzinny nr 2, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal miesz-
kalny, objęta jest Księga Wieczystą nr KR1E/00039092/0, prowadzoną 
w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: budynek mieszkalny, wielorodzin-
ny nr  2, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny 
(o pow. 36,85 m2, 2 pok., kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, usytuowa-
ny na parterze) położony jest na nieruchomości gruntowej oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powia-
towe w Oświęcimiu jako działka nr 1269/30 o pow. 0.0222 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: cel mieszkaniowy.
D) cena wywoławcza: 78.000,00 złotych netto. Sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
II. II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Chełmek, położonej w Chełm-
ku przy ul. Mickiewicza. 
a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 
nieruchomości: działka nr 3289 objęta jest Księgą Wieczystą, prowa-
dzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych 
nr KR1E/00032742/0 
b) powierzchnia nieruchomości: 0.0719,
c) przeznaczenie nieruchomości: dla przedmiotowego terenu brak 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznacze-
nie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku                               
Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): MN 1 – tereny o dominu-
jącej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
lokalizacji funkcji usługowej. 
d) cena wywoławcza: 32.000,00 złotych netto. Sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
III. III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nierucho-

mości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy 
Chełmek położonych w Chełmku przy ul. Ofiar Faszyzmu. 
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą 
Wieczystą nr KR1E/00024296/9, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków 
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczone są 
jako działki nr: 2603/102 o pow. 0.0030 ha, 2603/103 o pow. 0.0029 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości:  działki znajdują się na terenach dla 
których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Przedmiotowe działki w nowej edycji 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajduje się na 
terenach oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: 
U1 – tereny o dominującej funkcji usług o znaczeniu lokalnym. Zabudo-
wa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warun-
kach zabudowy. 
D)  cena wywoławcza: 5.600,00 złotych brutto, 5.500,00 złotych brutto. 
W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.
IV. Termin i miejsce przetargów: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07 
GRUDNIA 2016 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO 
W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA, W ODSTĘPACH CZASU 
CO 10 MINUT DLA POSZCZEGÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI.
V. Wysokość wadium: dla nieruchomości lokalowej oznaczonej jako nr 2 
wynosi: 7.800,00 złotych, dla nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 3289 wynosi: 3.200,00 złotych, dla nieruchomości oznaczonych jako 
działki nr 2603/102 i 2603/103 wynosi: 1.000,00 złotych. 
VI. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: 
ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane 
zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywie-
szone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP 
i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
VII. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe infor-
macje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetar-
giem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub 
pod nr tel. 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji                 
i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

“Na dobry początek”
Projekt „Małymi krokami przez świat”- człowiek-natura-kultura-techni-
ka” przeszedł w programie „Na dobry początek” konkursu granatowego 
Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Będzie trwał od lutego do 
końca maja przyszłego roku. Zaplanowane warsztaty pozwolą dzieciom 

na zdobycie umiejętności w obszarze edukacji, kultury i nauki. Odbędą 
się również spotkaniach z logopedą i psychologiem. Czeka nas również 
wiele niespodzianek! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału dzieci 
w wieku 6-8 lat. Startujemy z naborem pod koniec stycznia!
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Wtorkowe popołudnia w w Klubie Integracyjnym „Bratek” to niezwykły 
czas..., to czas na zadumę, poezję, spotkania z ciekawymi ludźmi i przyja-
ciółmi.  Zaprzyjaźnione osoby z Kolpingowskiego Klubu Seniora, człon-
kowie Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”  oraz 
uczestnicy i terapeuci Środowiskowego Domu Samopomocy spotykają 
się na cyklicznych spotkaniach przy ul. Kochanowskiego 1, w siedzibie 
Środowiskowego Domu Samopomocy.
„Bardzo sympatyczne są  te spotkania w ŚDS,  z którym od początku 
powstania Kolpingowskiego Klubu Seniora współpracujemy i świętuje-
my różne okolicznościowe wydarzenia. Nie trzeba nas zbytnio zachęcać, 
zapraszać, wystarczy krótki telefon i pada krótka odpowiedź – oczywi-
ście na tak. Zawsze jest odpowiedni nastrój, przyjazny, ciepły klimat a to 
sprawia, że często bywamy w tym gościnnym Domu.” - mówi Marianna 
Sitek W-ce Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się ostatnio prelekcje  i spotkania  
z P. Wiesławem Lipińskim – podróżnikiem, taternikiem i himalaistą. Jest 
to  przyjaciel tak znanych osób jak Jerzy Kukuczka i Wanda Rutkiewicz. 
„Świetne są opowieści z tematu Bliżej Gwiazd  o peruwiańskiej przyro-
dzie, o miłośnikach gór, którzy są już po drugiej stronie, o przyjaźni, pasji, 

pokonywaniu trudności swoich słabości, o zdobywaniu szczytów gór 
i swoich marzeń. Przekaz barwny, bo przewodnik widzi więcej niż można 
zobaczyć – to się czuje. Widzi szerzej niż można objąć wzrokiem, przepeł-
niony miłością do gór, pięknem krajobrazu, obcy jest strach przed 
niebezpiecznymi zjawiskami i nieokiełzaną  przyrodą.  Słuchać można 
bez końca, podziwiać i ...troszkę zazdrościć żelaznej wytrzymałości, hartu 
ducha i przepięknych wrażeń.” - ponownie mówi P. Marianna Sitek.  
Sam gość zaraża nas swoją pasją, podczas swoich prelekcji pokazu-
je nam kulturę rożnych stron świata, a przepiękne fotografię miejsc 
w których bywał urozmaicane są  jego cennymi komentarzami. Dotych-
czas podczas tych spotkań „odwiedziliśmy” Peru, Hindukusz, Himalaje 
oraz przepiękne polskie Tatry i Bieszczady.
Zatem, wtorkowe popołudnia to  czas na wspólną integracje, posze-
rzenie wiedzy, poznanie ciekawych ludzi i  kontakt z ogólnie szeroko 
pojętą sztuką. Zapraszamy więc w każdy wtorek w godz. 15.00 – 17.30.  
Do zobaczenia! 

Marianna Sitek,
Janusz Musialik

Spotkania, które pamiętamy.

Do schroniska
z prezentami
Uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku zorganizowali 
zbiórkę darów dla chełmeckiego schroniska dla zwierząt. Akcja została 
przeprowadzona związku z obchodami Miesiąca Dobroci dla Zwierząt. 
22 listopada uczniowie z II klasy oraz grupy starszaków pod opieką pań 
Wioletty Matysik i Lucyny Zamarlik, a także pomocą strażaków z OSP 
Chełmek udali się z darami do schroniska. Na miejscu czekali już na nich 
pracownicy, którzy oprowadzili dzieci po całym obiekcie prezentując 
pomieszczenia oraz kojce, w których przebywają psy i koty w oczeki-
waniu na adopcję. Po zwiedzaniu zadowolone przedszkolaki i ucznio-
wie wrócili do Bobrka zostawiając zwierzakom duży zapas karmy oraz 
ciepłych koców.

Stypendia artystyczne na 2017 rok przyznane
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus przyznał stypendia artystyczne na 2017 rok dla uzdolnionych uczniów ze szkół gminy Chełmek. Otrzymali je 
Michał Rybak z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie, Klaudia Helbin, Maria Kalemba, Antonina Syska i Antoni Fąfara z Samorządowego Zespo-
łu Szkół nr 1 w Chełmku oraz Anna Księżarczyk z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.
Stypendystom serdecznie gratulujemy! 
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Drodzy Mieszkańcy
Z okazji zbliżających się pięknych świąt Bożego 

Narodzenia
życzę Wam dużo, radości i miłości na co dzień 

każdego dnia 2017

Radna Rady Miasta Gleba Bożena

Świąt pełnych radości, ciepła i niepowtarzal-
nej, rodzinnej atmosfery, a także pomyślności 

i samych sukcesów w Nowym 2016 Roku
Życzy

Maciej Dworniczek

 Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości 
wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
ustnym nieograniczonym na niżej opisane nieruchomości t.j.:

I. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność 
Gminy Chełmek położone w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy ul. 
Zacisznej, 
a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieru-
chomości oraz powierzchnia nieruchomości i cena wywoławcza:
1158/64 o pow. 0.0887 ha za cenę wywoławczą 39.200,00 złotych brutto 
objęta Księga Wieczysta nr KR1E/00064359/1.
1158/63 o pow. 0.0984 ha za cenę wywoławczą  43.300,00 złotych brutto 
objęta Księga Wieczysta nr KR1E/00064358/4.
1158/62 o pow. 0.1060 ha za cenę wywoławczą 42.500,00 złotych brutto 
objęta Księga Wieczysta nr KR1E/00064357/7.
1158/66 o pow. 0.1009 ha za cenę wywoławczą  40.500,00 złotych brutto 
objęta Księga Wieczysta nr KR1E/00064360/1.
1158/67 o pow. 0.0822 ha za cenę wywoławczą 36.300,00 złotych brutto 
objęta Księga Wieczysta nr KR1E/00064361/8.
b) przeznaczenie nieruchomości: dla przedmiotowego terenu brak 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznacze-
nie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku 
Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): MN 2 – tereny o dominu-

jącej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stoją-
cym układzie budynków. 
II. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 
STYCZNIA 2017 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO 
W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.
III. Wysokość wadium: 4.000,00 złotych słownie: cztery tysiące złotych 
00/100.
IV. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: 
ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane 
zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywie-
szone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP 
i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

V. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe infor-
macje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetar-
giem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub 
pod nr tel. 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji 
i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

PRACOWNIK PRODUKCJI
COVERIS Rigid Polska Sp. z o.o.

Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 6
- pakowanie produktów i obsługa linii produkcyjnej

- praca na 3 zmiany (4 brygady)
- zapewniamy dowóz pracowniczy

Prosimy o przesłanie CV z dopiskiem
„Pracownik produkcyjny” na adres:

e-mail: HR.Rigidpl@coveris.com
lub kontakt telefoniczny: 32 359 39 67

„Nie ma już Ciebie wśród nas, jednak 
w sercach naszych pozostaniesz…” 
Z najgłębszym żalem i smutkiem

zawiadamiamy, że dnia 31 października 
2016 r., odszedł od nas ś†p Jan Pawela
Wieloletni członek PTTK w Chełmku, 

v-ce prezes Zarządu Koła Miejskiego 
PTTK, życzliwy, otwarty, chętny do pomocy 
innym, a szczególnie młodzieży. Zapamiętamy 

go na zawsze, jako uśmiechniętego kolegę, 
na którego zawsze mogliśmy liczyć. 

Koleżanki i koledzy z PTTK Chełmek
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Rodzinie
Jerzego Kwaśnego

wieloletniego nauczyciela 
i dyrektora szkoły w Gorzowie 
wyrazy głębokiego współczucia

składają
koleżanki i koledzy z Sekcji 

Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Chełmku

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Naszego Kolegi 

Jerzego Kwaśnego członka Związku
Nauczycielstwa

Polskiego w Chełmku. 
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie 

składają
Prezes, Zarząd i członkowie 

Oddziału ZNP w Chełmku

Z całego serca dziękujemy za modlitwę 
i udział w pogrzebie naszego:

Męża, Ojca i dziadka
śp. Zbigniewa Przybyłowskiego

 Żona i córki z rodzinami

A choć ich życia płomień zgasł,  
To myśli o nich są przecież w nas.

Maria Czerkawska “Zaduszki”

Pierwsza rocznica śmierci
Juliana Klimczaka

Pamiętamy Jacek Pyrek wraz z Członkami
Prawa i Sprawiedliwości w Chełmku

Dnia 27 listopada 2016 r.
„ Odszedł cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakby nie chciał, swym odejściem nikogo smucić.
Tak jakby wierzył w godzinę rozstania”

Pan Jerzy Kwaśny ukończył Liceum Pedagogiczne w Krzeszowicach 
oraz Wyższą Szkołę Rolniczą w Krakowie. Był nauczycielem, wychowaw-
cą i dyrektorem. Od 1 września 1954 - 1963 r. pracował jako nauczyciel 
w Gromcu. Przez kolejne dwa lata uczył w Szkole Podstawowej w Sance. 
Od 1 września 1965 r. do 1974 był dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w  Gorzowie oraz Szkoły Przysposobienia Rolniczego, która powstała 
przy Jego wielkim zaangażowaniu.. Zawód nauczyciela traktował jako 
służbę W latach 1974 - 1977 pełnił funkcję dyrektora Gminnej Szkoły 
Zbiorczej w Libiążu - zaangażowany i pełen poświęcenia oraz poczucia 
odpowiedzialności za nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.
Od roku szkolnego 1977/78 - 1984 ponownie zostaje dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Gorzowie. Potrafił przezwyciężać trudności i nawet 
własne słabości, by móc z udziałem kadry pedagogicznej oraz pozosta-
łych pracowników szkoły realizować podjęte zadania i osiągać zamierzo-
ne cele.
W swojej codziennej i sumiennej pracy dbał o wszechstronny rozwój 
uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego 
i obywatelskiego poprzez działalność takich organizacji szkolnych jak 
ZHP, LOK, LOP, SKPCK .
W latach 70 szkoła współpracowała z żołnierzami Ludowego Wojska 
Polskiego. Młodzież była zaprzyjaźniona z Jednostką Wojska Polskie-
go w Chełmku i uczestniczyła w zawodach strzeleckich, w konkursach 
o tematyce obrony cywilnej i w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa.
Pan Jerzy Kwaśny wielokrotnie zapraszał na spotkania z młodzie-
żą żołnierzy-weteranów II wojny światowej. Była to dla wszystkich 
żywa lekcja historii i tradycji, a wpisy znajdujące się w Kronice szkolnej 
oddawały atmosferę i powagę chwili. Był pasjonata historii Polski okresu 
międzywojennego. To z Jego inicjatywy powstała w szkole Izba Pamięci 
Narodowej z wieloma eksponatami z okresu II wojny światowej. Uważał, 
że nie można tworzyć przyszłości dla kraju bez znajomości przeszło-
ści. Troszczył się wraz z młodzieżą o zapomniane groby na cmentarzu 

w Bobrku.
Mobilizował swoich uczniów do 
nauki i działania.Współpracując 
z LOP organizował wiele czynów 
społecznych i akcji na rzecz 
ochrony środowiska, angażując 
do ich realizacji młodzież szkolną 
i społeczność lokalną.
Propagował kulturę fizyczną 
i  zachęcał młodzież do aktyw-
nego udziału w rajdach, zlotach 
turystycznych i biegach przełajo-
wych na terenie Gminy Chełmek.
Współpracując z Jednostką 
Wojskową oraz z zakładami 
działającymi na terenie Chełm-
ka - Południowymi Zakładami 
Przemyślu Skórzanego oraz 
z  Zakładem Urządzeń Technicz-
nych TECHNOSKÓR pozyskiwał środki i fundusze na realizację zadań 
stojących przed ówczesną szkołą.
Po przejściu na emeryturę nadal interesował się zmianami w polskiej 
oświacie, ale bardziej oddawał się lekturze marynistycznej. Odcho-
dząc pan Jerzy Kwaśny pozostawił w smutku nie tylko dzieci, rodzinę, 
znajomych, ale i tych z którymi przez lata współpracował oraz koleżanki 
i kolegów ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chełmku.
Za całokształt działalności dydaktyczno - wychowawczej i społecznej 
pan Jerzy Kwaśny otrzymał:
» Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988r.),
» Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przyrody”(1984r.),
» Złotą Odznakę Sprawności Obronnej (1974r.),
» Medal 100 -Lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego (2005r.),

Elżbieta Świtalska
i członkowie Sekcji emerytów i Rencistów

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chełmku

WSPOMNIENIE....
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Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej od tego roku mogą korzystać 
z nowego pomieszczenia. Zadanie „Rozbudowa remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bobrku o pomieszczenia garażowo-magazynowe” 
zostało zrealizowane w ramach programu „Małopolskie Remizy 2016”, 
w ramach którego otrzymali dofinansowanie z Województwa Małopol-
skiego w wysokości 24 967 złotych. Pozostała kwota w wysokości ponad 
41 tysięcy złotych została przekazana z budżetu Gminy Chełmek. Zakres 
prac obejmował nie tylko budowę stalowego pomieszczenia, ale także 
wykonanie podbudowy oraz dojazdu. Warto dodać, że Gmina Chełmek 
po raz kolejny z rzędu wzięła udział w programie „Małopolskie Remizy”. 
W minionych latach dzięki dofinansowaniu zrealizowano remonty 
w OSP Gorzów i Chełmek.
Program „Małopolskie Remizy” realizowany jest w województwie 
małopolskim od 2009 roku. Ma na celu udzielanie pomocy finansowej 

na wykonanie prac remontowych i budowlanych w remizach. Od 2013 
realizowany jest razem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, który wspiera między innymi działania termo-
modernizacyjne czy ograniczające niską emisję.

Szafy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku i Gorzowie 
powiększyły się o nową odzież ochronną oraz buty do działań bojowych. 
Wszystko za sprawą programu „Bezpieczna Małopolska 2016”, w ramach 
którego gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 
10 tysięcy złotych na zakup wyposażenia dla strażaków-ochotników. 
Pozostała połowa całkowitej kwoty zakupów pochodziła z budżetu 
gminy Chełmek. Tym samym OSP Bobrek powiększyła się o 4 komplety 
odzieży oraz 6 par butów, natomiast do OSP Gorzów trafiło 5 kompletów 
odzieży. Nowe wyposażenie na ręce prezesów obu jednostek przekazał 
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który korzystając z okazji podzię-
kował wszystkim strażakom za zaangażowanie i ciężką pracę i życzył, aby 
nowy sprzęt ułatwił pracę podczas działań ratowniczo-pożarniczych.

Remiza OSP Bobrek powiększyła 
się o nowe pomieszczenie

Nowy sprzęt trafił w ręce 
strażaków z Gorzowa i Bobrka

26 listopada 23 drużyny z 16 jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z powiatu oświęcimskiego 
rywalizowało ze sobą w zawodach 
„Wieżowiec 2016”. Każda z drużyn 
miała do pokonania 11 pięter 
biurowca firmy Synthos, co więcej 
w pełnym ekwipunku. Naszą 
Gminę reprezentowały dwie ekipy 
z Bobrka. Strażacy znakomicie 
zaprezentowali swoje umiejętno-
ści, pokonując wymagającą trasę 
w 80,2 s., co dało im zaszczytne 
drugie miejsce! 

Serdecznie gratulujemy sprawno-
ści i znakomitego wyniku.

Wyniki:

1 Broszkowice - 77,3 s.
2 Bobrek 1 - 80,2 s.
3 Brzezinka - 80,4 s.
4 Brzeszcze 1 - 82,5 s.
5 Kęty 1 - 83,7 s.
6 Włosienica - 86,6 s.
7 Stawy Monowskie 1 - 87,7 s.
8 Bór 1 - 87,8 s.
9 Brzeszcze 2 - 90,5 s.
10 Poręba Wielka 2 - 96,3 s.
11 Zasole - 97,0 s.
12 Stawy Monowskie 2 - 98,5 s.
13 Kęty 2 - 100,5 s.
14 Rajsko 2 - 101,6 s.
15 Rajsko 1 - 102,5 s.
16 Kęty Podlesie - 103,4 s.
17 Poręba Wielka 1 - 104,5 s.
18 Oświęcim - 107,5 s.
19 Bobrek 2 - 110,0 s.
20 Przecieszyn - 117,0 s.
21 Grojec 2 - 126,7 s.
22 Bór 2 - 149,0 s.
23 Grojec 1 - 151,7 s.

Strażacy z Bobrka pokazali swoją sprawność
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Po raz kolejny Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku przystąpi-
ło do realizacji programu „AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”. 
Głównym celem akcji jest kształtowanie wśród dzieci, rodziców oraz 
nauczycieli nawyków zdrowego odżywiania, zachęcanie do zdrowe-
go trybu życia i wyrabianie właściwych postaw proekologicznych. 
Przedszkola realizujące program mają możliwość otrzymywania scena-
riuszy oraz materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia warszta-
tów z dziećmi. Mogą również zdobywać Certyfikaty AZP, uczestniczą 
w licznych warsztatach i konkursach z możliwością otrzymania atrakcyj-
nych nagród.
Tak też było i tym razem. „AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA” 
ogłosiła  ogólnopolski konkurs pt. „Ruszaj się z Disney Junior”. 
Zadanie konkursowe polegało  na zrealizowaniu z dziećmi zajęć rucho-
wych, a następnie samodzielnym  nagraniu  krótkiego filmu – relacji 
z przebiegu przeprowadzonych  w przedszkolu zajęć ruchowych. Inspi-
racją do stworzenia własnego filmu były postacie  z kanału Disney Junior 
oraz dostarczony przez Organizatora film na płycie CD pt. „Ruszaj się 
z Disney Junior”. 
Wspólna akcja Akademii Zdrowego Przedszkolaka i Disney Junior 
przeszła najśmielsze oczekiwania Organizatora.
Na konkurs nadesłano 232 prace plastyczne i zdjęcia oraz aż 163 filmy 

obrazujące zajęcia ruchowe z dziećmi. Po burzliwych naradach jury 
przyznało 5 nagród głównych. Wśród nich znalazły się przedszkolaki 
z grupy „Misie” z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Chełmku.  
Serdecznie dziękuję nauczycielom przedszkola – paniom Jolancie 
Wolnej i Elizie Pędziałek – Krysta  za wzorową realizację podjętego 
zadania. Słowa podziękowania kieruję do rodziców oraz osób zaangażo-
wanych w realizację projektu. Przedszkolakom gratuluję sukcesu.

 Iwona Bochenek

07.12.2016r.  dzieci z grupy „Misie” z Samorządowego Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego nr 2 w Chełmku wraz z wychowawcami p. mgr Jolantą 
Wolną i p. mgr Elizą Pędziałek-Krystą uczestniczyły w „I Śląsko-Małopol-
skiej Olimpiadzie Przedszkolnej”. Wydarzenie sportowe było wspólnym 
przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację Rozwoju i Integracji 
„MultiIntegra” oraz Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne 
„SportArt.”,  finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zmagania sportowe odbyły się na Miejskiej Hali Sportowej  w Tychach. 
O zwycięstwo rywalizowało 14 przedszkoli. W sumie 450 dzieci.
Celem olimpiady było krzewienie idei „Fair Play” wśród przedszkola-
ków, zachęcanie  do uczestnictwa w grach zespołowych, propagowa-
nie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu,   rozwija-
nie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,  poznawanie 
i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, rozwijanie odpor-
ności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa.
Zawodnicy tej samej drużyny, ubrani w jednakowe stroje, o godzinie 
10.00 w sportowej atmosferze rozpoczęli rywalizację, która trwała do 
godziny 13.00.
Przedszkolaki wzięły udział w 4 konkurencjach sportowych: 
Futsal, Mini – koszykówka, Mini-siatkówka, Unihokej. 
Czterolatki z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku zdobyły 
I miejsce w mini – siatkówce. Z rąk Organizatorów, zaproszonych Gości 
i sportowców odebrały Puchar. 
Wszystkie dzieci biorące udział w olimpiadzie zostały nagrodzone 

medalem, dyplomem oraz  dodatkowo pucharem za udział w zawodach. 
Od Mikołaja otrzymały słodki upominek. Przedszkolaki z wielką radością 
i zaangażowaniem brały udział w przygotowanych konkurencjach. 
Wykazały się dużymi umiejętnościami współdziałania w zespole. 
W  rezultacie wszyscy uczestnicy, dzięki zaangażowaniu i postawie 
sportowej, okazali się zwycięzcami. Ten radosny dzień na długo pozosta-
nie w pamięci zawodników Przedszkoliady.  
Dziękuję nauczycielom i tym, którzy wsparli nas pomocą. Dzieciom 
gratuluję sukcesu. Słowa podziękowania kieruję do Organizatorów 
wydarzenia.

 Iwona Bochenek

OGÓLNOPOLSKI SUKCES PRZEDSZKOLAKÓW Z GRUPY „MISIE” 
W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 
W CHEŁMKU

Śląsko-Małopolska Olimpiada Przedszkolaków

 Informacja
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
o  gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym następującą nieruchomość lokalową tj.: lokal miesz-
kalny oznaczony nr 2, położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3, 
stanowiący własność Gminy Chełmek o pow. użytkowej 34,30 m2 .
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 
od dnia 29 listopada 2016 roku do dnia 20 grudnia 2016 roku w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 
11, a  ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została 

podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie 
całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP. 

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury 
Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM
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W tym roku Bal Seniora zbiegł się z okrągłą 40 rocznicą działalności 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmku. Na tą 
uroczystość poza seniorami do restauracji „Ciżemka” w Chełmku przybyli 
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Prezes GS Samopomoc Chłopska 
Tomasz Warzecha, właściciele biura podróży Kulig Travel oraz  Przewod-
niczący PZERiI w Bielsku Białej Janusz Gembala wraz z wiceprzewodni-
czącym Henrykiem Wojtowiczem. Spotkanie otwarła prze wodnicząca 
PZERil w Chełmku Maria Gołyźniak, która powitała dostoj nych gości oraz 
podsumowała działalność koła w Chełmku oraz przybliżyła przyszło-

roczne plany. 
Szczególne podziękowania przewodnicząca złożyła na ręce burmistrza 
Chełmka Andrzeja Saternusa za coroczne wsparcie finansowe działal-
ności PZERiL, prezesa GS Samopomoc Chłopska Tomasza Warzechy 
za słodki poczęstunek oraz właścicielom biura podróży Kulig Travel za 
wsparcie. Po podziękowaniach od przewodniczącej na ręce Zarządu 
złożono listy gratulacyjne, kwiaty oraz życzenia kolejnych tak pięknych 
jubileuszów.  Po uroczystym wstępie nastąpiło wręczenie gratulacji oraz 
upominków członkom, którzy w tym roku obchodzili swo je 70 urodziny.

7 października uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z naszej 
gminy wybierali swoich przedstawicieli w drugiej kadencji Młodzieżo-
wej Radzie Miejskiej w Chełmku. Ten dzień poprzedziła oczywiście kilku-
tygodniowa kampania wyborcza, w której kandydaci mieli za zadanie 
jak najlepiej zaprezentować się swoim rówieśnikom i nakłonić ich do 
oddania głosu właśnie na nich. Czynne prawo wyborcze przysługuje 
wszystkim uczniom z klas podstawowych 4-6 oraz 1-3 gimnazjum. Gloso-
wanie trwało od 9 do 11. Młodzieżową Radę Miejską tworzą młodzi ludzie, 
wybierani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, 
odbywających się w poszczególnych szkołach. Celem działania rady 
jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie 
zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja 
i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowanie 
działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców 
gminy a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu 
publicznym. W roku szkolnym 2016/2017 rozpocznie się druga kaden-
cja tego organu. Młodzieżowa Rada Miejska w Chełmku liczy w sumie 
16 członków, w  zależności od liczby uczniów danej szkoły. Najwięcej 
radnych, bo 6 (3 - podstawówka, 3 - gimnazjum), pochodzi z Samorządo-
wego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Chełmku. 4 osoby w radzie 
pochodzą z Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmku. Po dwóch 
przedstawicieli mają dwie szkoły: Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 

oraz Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie. Dwie osoby zostaną zapro-
ponowane przez opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku. 
Mogą to być uczniowie, mieszkający w Gminie Chełmek, jednak uczący 
się także w szkołach poza naszą gminą. 

Jubileusz chełmeckich seniorów

Uczniowie wybierali swoich kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Podnieś rękę Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miła…

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,

szczęścia i powodzenia.

Życzy Jacek Pyrek 
Radny Rady Powiatu Oświęcimskiego

Trwają intensywne prace związane z uruchomie-
niem lodowiska w naszym Centrum Sportowym. 
Jeżeli aura i warunki techniczne pozwolą, wystartu-
jemy w przyszłym tygodniu. W tym sezonie przybę-
dzie nowa atrakcja, na tafli lodowiska pojawi się pięć 
pingwinów. Polarne stworzenia będą wspomagały 
najmłodszych w nauce jazdy na łyżwach. Mamy 
kolejna dobrą wiadomość, ceny biletów wstępu 
pozostają bez zmian:
dorośli 5 zł, dzieci 3 zł.

Chełmeckie
lodowisko startuje
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4 listopada 2016 r. na hali w Chełmku odbyły się mistrzostwa powiatu 
oświęcimskiego w halowej piłce nożnej. Do rozgrywek przystąpiło 
9 drużyn. Zespoły zostały podzielone na 3 grupy. Do fazy finałowej 
awansowali tylko zwycięzcy swoich grup. W finale znalazły się drużyny 
z Brzeszcz, Zatora oraz właśnie z Chełmka. Najlepsza okazała sie “dwójka” 
Chełmek nie przegrywając meczu w całym turnieju !!!
Faza grupowa :
Chełmek – Oświęcim 3:2
Chełmek- Polanka 2:0
Faza finałowa :
Chełmek – Brzeszcze 1:0
Chełmek – Zator 0:0
Zator – Brzeszcze 0:0
Klasyfikacja końcowa :
1. Gimnazjum nr 2 Chełmek

2. Gimnazjum Zator
3. Gimnazjum Brzeszcze

Skład: Mateusz Hudzik, Rafał Gąsior, Michał Stachera, Maksymilian 
Pędrys, Bartosz Bęben, Sebastian Kopyć, Jakub Wróbel, Krzysztof Sowa, 
Krystian Stwora, Mateusz Bieniek

Trener : Paweł Sidorowcz

Po efektownym zwycięstwie w rozgrywkach powiatowych piłki nożnej 
halowej przyszedł czas na „rejony”.  W dniu 14.11.2016 w Libiążu wystą-
piły 4 drużyny rozgrywając turniej systemem każdy z każdym. Drużyna 
z Chełmka wygrała wszystkie  mecze: 
Chełmek – Olkusz 5:2 
Chełmek – Libiąż 3:1
Chełmek – Andrychów 4:1 
1. Miejsce Publiczne Gimnazjum nr 2 z Chełmka – awans do finałów 
wojewódzkich. 
W dniu16.11.2016 w Myślenicach odbyły się finały wojewódzkie piłki 
nożnej halowej.
Do turnieju przystąpiło 6 najlepszych drużyn z całego województwa, 
które zostały podzielone na dwie grupy po 3 zespoły (Kraków, Nowy 
Sącz, Tarnów), (Chełmek, Myślenice, Mikluszowice). 
Chełmek uzyskał awans do grupy finałowej, w  której znalazły się 4 zespo-
ły. W ogólnej klasyfikacji lepsze okazały się drużyny Myślenic, Tarnowa 
i Nowego Sącza. Czwarte miejsce w finałach wojewódzkich jest ogrom-
nym sukcesem naszych młodych piłkarzy i trenera Pawła Sidorowicza.

Klasyfikacja końcowa finałów wojewódzkich :

1. Nowy Sącz
2. Tarnów
3. Myślenice
4. Chełmek – Publiczne Gimnazjum nr 2
5. Kraków
6. Mikluszowice

Skład drużyny PG nr 2 Chełmek:
Bartosz Bęben
Mateusz Bieniek
Rafał Gąsior
Mateusz Hudzik
Sebastian Kopyć
Andrzej Lieber
Maksymilian Pędrys
Krzysztof Sowa
Michał Stachera
Krystian Stwora
Jakub Wróbel
Trener: Paweł Sidorowicz 

PUBLICZNE GIMNAZJUM 
NR 2 CHEŁMEK MISTRZEM 
POWIATU !!!!

Po zwycięstwie w rejonie Publiczne Gimnazjum nr 2 z Chełmka 
czwarte w finałach wojewódzkich w halowej piłce nożnej.
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Ostatnie tygodnie  w Książnicy upłynęły w atmosferze kreatywnych zajęć 
z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek, gdzie sześciolatki z SZS-P nr 2 
w Chełmku uczestniczyły m.in. w bajkowym quizie, a  wróżki zachęcały dzieci 
do codziennego czytania bajek. Były też urodziny Pluszowego Misia, stąd do  
biblioteki zawitały grupy dzieci „Motylki”, „Biedronki”, „Słoneczka” i „Misie”, 

oraz uczniowie klasy drugiej SP. Bibliotekarki odwiedziły również najmłod-
szych z Akademii Przedszkolaka. Był to czas na poznanie historii pluszowe-
go Misia oraz posmakowania „małego co nie co”… Z kolei w ramach zajęć 
Topolowej Akademii Malucha dzieciaczki z  opiekunami malowały czapki 
krasnoludkom, ubierały wspólnie choinkę i spotkały się ze św. Mikołajem.

Wieści z Topolowej!

„Najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości 
swego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności 
i radykalne ograniczenie telewizji” - I. Koźmińska, E. Olszewska „Wycho-
wanie przez czytani”. Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chełmku przy ulicy Topolowej 8 została nie tylko 
uczestnikiem, ale także koordynatorem powiatowym III Ogólnopol-
skiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”! Głównym celem projektu, 
objętego patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest tworzenie 
wśród rodzin istnej mody na czytanie. Na szczeblu lokalnym wydarzenie 
patronatem objął Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. Etap powiatowy 
trwa od 17 października 2016 roku do 10 marca 2017 roku.
- Konkurs polega na wypożyczaniu przez uczniów w bibliotece szkolnej 
lub filii Miejskiej Biblioteki Publicznej książki z listy konkursowej wraz 

z pytaniami do danej publikacji. Testy rozwiązują w domu, najlepiej 
podczas rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddają do bibliote-
ki, gdzie zostają ocenione. Po troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 
1-3 i 4-6 weźmie udział w drużynowym ogólnopolskim półfinale. Następ-
nie najlepsi wystąpią w finale. Finałowi towarzyszyć będą liczne atrakcje 
dla rodzin. Całość imprezy odbędzie się pod nazwą „VI Wielka Zabawa 
Rodzinna” - tłumaczy Urszula Bialik, powiatowy koordynator projektu 
z  biblioteki w Chełmku. Na stronie konkursu uruchomiony jest formu-
larz rejestracyjny dla szkół u bibliotek publicznych. Do wyboru są książki 
z listy dostępnej na stronie internetowej dla instytucji, które przystąpią 
do projektu. Szczegóły na temat Wielkiej Ligii Czytelników można znaleźć 
na stronie www.wielka-liga.pl. Można je także uzyskać pisząc pod adres: 
06-chelmek@wielka-liga.pl

Biblioteka w Chełmku koordynatorem Wielkiej Ligii Czytelników!
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Po raz kolejny Św. Mikołaj przybył do Chełmka na zaproszenie Funda-
cji Otwartego Serca.  11 grudnia przy wypełnionej po brzegi sali kinowej 
MOKSiR. Św. Mikołaja powitała pani Prezes Fundacji Otwartego Serca 
– Grażyna Hajda, dziękując jednocześnie wszystkim sponsorom oraz 
osobom, które przyczyniły się do organizacji spotkania. Następnie 
Święty Mikołaj rozpoczął rozdawanie prezentów, natomiast w przerwach 
przybyli goście mogli podziwiać prezentacje tańca zaprezentowaną 
przez Emilie Rutkowską, pokaz karate, który zademonstrowali Tymote-
usz Hajda oraz Dawid Skraba oraz popisy gry na skrzypcach w wykona-
niu Kacpra Wilczaka oraz gry na perkusji w wykonaniu Igora Wilczaka.  
Po rozdaniu 140 prezentów Mikołaj zaprosił wszystkie dzieci na słodki 
poczęstunek przygotowany przez członków Fundacji Otwartego serca.

Fundacja Otwartego Serca pragnie podziękować wszystkim sponso-
rom oraz zaangażowanym w pomocy przy organizacji spotkania ze 
Św. Mikołajem, a są to:
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Bogusława Szyjka, Ireneusz Wolak, 
Stanisław Trąbka, Joanna Galistl, Tomasz Warzecha, Klaudia Mendyk, 
Anna Wądrzyk, Marzena Zygowska, Józef Gworek, Katarzyna Głowicz-
ka, Marta Głowiczka, Kamila Niechwiej, Aleksandra Wilczak, Małgorzata 
Stopka, Joanna Wąs, Agnieszka Burda, Bogumiła Paczuwska, Elżbieta 
Orlanka, Piekarnia w Mętkowie, Firma Spec-Bruk w Libiążu, Hurtow-
nia Domex, Hurtownia Lams, Hurtownia Artis, Firma Promach, Miejski 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Mikołaj z Otwartym Sercem

Jak każde dziecko wie każdego roku, gdy zbliża się 6 grudnia, święty 
Mikołaj jest bardzo zajęty, przez co potrzebuje do jej wykonywania 
pomocników. Zgodnie z zapoczątkowaną tradycją w tej trudnej pracy 
pomaga mu także Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który odwiedza 
grzeczne dzieci, obdarowując je zabawkami, puzzlami, pluszakami i tym, 
co najmłodsi lubią najbardziej, czyli słodyczami. Tym razem gospodarz 
gminy odwiedził uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku. 
Wręczając podarunki wywołał duża radość na twarzach dzieci, które 
wspólnie podziękowały świętemu Mikołajowi i Jego pomocnikowi.

Burmistrz pomógł 
Mikołajowi i przekazał 
dzieciom prezenty

W Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie 25 listopada biblioteki 
szkolna i publiczna obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej 
okazji wszystkie dzieci z klas 0, 1-3 szkoły podstawowej oraz przedszko-
la zostały zaproszone na mini teatrzyk kukiełkowy z misiem Karolkiem 
w roli głównej. Nasz mały pluszaczek zapoznał uczniów z klasyką litera-
tury dziecięcej, nauczył wierszyka oraz pouczył naszych milusińskich 
jak obchodzić się z zabawkami.  Spotkanie przygotowały uczennice 
z aktywu bibliotecznego: Lidia Klima, Gabriela Kozioł, Oliwia Kozioł, 
Karolinka Tarkowska, a o oprawę muzyczną zadbała Hanna Gołąb.

Monika Matejek-Basoń
Alicja Klima

Literackie podróże 
z misiem Karolkiem


