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„Złote sakiewki” 
powędrowały do darczyńców
20 stycznia sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku stała się miejscem, wypełnionym ludźmi o dobrym sercu. 
Wszystko za sprawą XIII gali „Złotych Sakiewek”, czyli nagród Burmistrza 
Chełmka dla osób, które wspierają wszelkie inicjatywy oraz organizacje 
w gminie. Spotkanie było także tradycyjnie okazją do wręczenia odzna-
czenia „Lider” dla aktywnie działających na rzecz naszej miejscowości, 
medalu „za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek” oraz statuetki „Otwarte-
go Serca” dla osób i organizacji, niosących pomoc potrzebującym. W tym 
roku Burmistrz Andrzej Saternus zaproponował dwie nowe nagrody: 
„Zwyczajni-Niezwyczajni”, która zadedykowana została osobom, szcze-
gólnie zaangażowanym w wykonywanie swoich obowiązków służbo-
wych, co przyniosło pozytywny skutek dla mieszkańców całej gminy 
oraz „Inwestycja roku 2016”. Na zakończenie wszystkich zebranych 
porwała muzyka zespołu „Megitza Trio”. Warto dodać, że w 2016 roku 
przedsiębiorcy oraz poszczególni mieszkańcy wsparli gminę Chełmek 
kwotą 193 tysiące złotych. 

Na samym wstępie burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wręczył medale 
„za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek”. W tym roku otrzymali je:
- Krzysztof Gąska
- Jan Franczyk
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie „Złotych Sakiewek 2016”. 
W tym roku otrzymało ją rekordowa ilość firm - 11:
- Transport-Spedycja Łoziński s.j.
- ASFOR Poznański s.j.
- REPRODEX sp. z o.o.
- DERMEX sp. z o.o.
- Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Elżbieta Szostek
- Zajazd „Magda”
- Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „Bobrek” s.j.
- VG Polska sp. z o.o.
- Biuro turystyczne „Kulig-Travel”
- Przedsiębiorstwo handlowe „Janina”
- Restauracja „Ciżemka”.
Kolejną nagrodą była statuetka „Inwestycja roku 2016”. Otrzymała ją firma 
VG Polska, jedna z największych firm działających w Chełmku i najwięk-
szej tego typu w Europie, w której w 2016 roku oddano do użytku dwie 
nowoczesne maszyny, warte blisko 2,2 miliona euro. Warto dodać, że 
od  roku 2008 grupa zainwestowała w zakład w Chełmku wyjątkowo 
dużą kwotę 18 milionów euro, z czego 7 milionów tylko w ciągu ostat-
nich 18 miesięcy. 

Następnie przyszedł moment na  wręczenie nagrody specjalnej „Otwar-
te serca”, przyznawanej przez burmistrza Chełmka dla osób i przed-
siębiorstw, niosących pomocy i działających na rzecz potrzebujących 
mieszkańców naszej gminy. W tym roku otrzymali je Joanna Galistl 
i Andrzej Gołębiowski z cukierni „Ptyś”, Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Pracowników KWK „PIAST” z siedzibą w Bieruniu, Adam Łoziński – właści-
ciel firmy Transport-Spedycja Łoziński oraz Samorządowy Zespół Szkół 
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku. 

Po raz pierwszy w historii przyznana została nagroda „Zwyczajni-Niezwy-
czajni”. Otrzymali ją: 
- Aspirant Jakub Stojek oraz starszy sierżant Tomasz Bednarczyk – 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chełmku
- Michał Chylaszek, Rafał Pietrusiak, Krzysztof Szymutko, Marek Wojcie-
chowski, Wacław Jewak, Krzysztof Wójcik, Marek Sitek, Albert Patry 
i Dawid Musiał – pracownicy  wodociągów Miejskiego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Chełmku oraz w Wydziału Oczyszczania Miasta.

Przedostatnią wręczoną przez Burmistrza Andrzeja Saternusa nagrodą 
była statuetka „Lider 2016”. W tym roku otrzymali ją:

- Sylwia Karaśkiewicz
- Jacek Witkowski 
- Paweł Sidorowicz
- Szymon Dębski 
- Pola Chylaszek, Wiktoria Gałgan, Emilia Czerw, Wiktoria Nowak, Karolina 
Wanat, Maria Kapusta, Karolina Paździora, Mikołaj Hoder
- Parafialne Komitety Światowych Dni Młodzieży z Chełmka, Gorzowa 
i Bobrka (Przewodniczący komitetów: Damian Szostek – Bobrek, Barba-
ra Adamczyk–Mastalerz – Chełmek Nowe Miasto, Wioletta Glandys – 
Chełmek Stare Miasto, Kamil Szyjka - Gorzów)
- Janina Saternus
- Honorata Janiga
- Maria Bielecka 
- Irena Bebak 
- Kazimiera Szalonek 
- Jerzy Figa
- Tomasz Gębołyś 
- Marianna Sitek
- Halina Liszka
- Roman Witkowski 
- Bernadeta Sędrak – Legut
Na zakończenie oficjalnej części spotkania Burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus wręczył jeszcze stypendia dla najzdolniejszych artystycznie 
uczniów. Otrzymali je: Anna Księżarczyk, Michał Rybak, Antoni Fąfara, 
Antonina Syska, Maria Kalemba oraz Klaudia Helbin. 

- Szanowni Państwo, tegoroczna gala „Złotych Sakiewek” jest rekordo-
wa. Po raz pierwszy w historii wręczyliśmy tak dużą ilość nagród. Jestem 
z  tego powodu bardzo szczęśliwy, ponieważ to świadczy o tym, jak 
bardzo angażują się Państwo w rozwój naszej gminy oraz we wszelkiego 
rodzaju działania, które organizujemy. Właśnie poprzez tę galę i te nagro-
dy chcemy Państwu podziękować za to wszystko, co robią Państwo 
każdego dnia i że zawsze możemy na Państwa liczyć. Wiele dobrego 
działo się w minionym roku. Mam nadzieję, że ten 2017 rok będzie jeszcze 
lepszy i gdy za rok ponownie spotkamy się na tej gali to wówczas padnie 
kolejny rekord – mówił podczas gali burmistrz Andrzej Saternus, który 
przy okazji złożył życzenia samych sukcesów w 2017 roku.
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29 grudnia podczas ostatniej w 2016 roku 
sesji Radni Rady Miejskiej w Chełmku jedno-
głośnie przyjęli przedstawiony przez Burmi-
strza Andrzeja Saternusa Budżet Gminy na 
2017  rok. Dokument zakłada wydatki inwesty-
cyjne w kwocie ponad 8 milionów 746 tysięcy 
złotych, co stanowi blisko 20 procent całości 
planowanych wydatków budżetowych. Całość 
Budżetu na 2017 rok zakłada dochody w łącznej 
kwocie 43 293 716 zł (w tym dochody majątko-
we 2 637 090 zł) oraz wydatki w łącznej kwocie 
46 338 464,03 zł (w tym wydatki majątkowe 
8 746 400,83 zł.
- Doskonale pamiętam budżety z lat 90-tych, 
które de facto były budżetami, dzięki którym 
jedynie „łatało się dziury”, gdyż w zasadzie każdy 
obszar, który poruszaliśmy, był w stanie bardzo 
złym. Ten stan dotyczył wielu obszarów, łącznie 
z oświatą. Po tym okresie przyszły lata po 2000 
roku, kiedy pojawiły się „budżety łapania szans 
na rozwój”, gdzie przede wszystkim koncertowa-
liśmy się w terenie Strefy Przemysłowej. Chodzi 
tu także o Plac Kilińskiego, Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z salą widowisko-
wą, przychodnie – to był główny obszar realiza-
cji zadań. Potem przyszedł drugi etap, czyli lata 
2007-2013 gdy rozpoczęliśmy budowę Centrum 
Sportowego, modernizację Urzędu, Parku 
Rodzinnego i wiele innych zadań, w tym te duże 
związane z modernizacją Stacji Uzdatniania 
Wody i budową kanalizacji sanitarnej. Wreszcie 
nadchodzi ten okres od 2017 roku, można rzec 
niejako w „rytmie Funduszy Europejskich”, które 
będziemy mogli pozyskać i rozliczyć do 2023 
roku. Nazywam to budżetem utrwalania proce-
su rozwoju, ponieważ wiele zadań, które były 
do zrealizowania, aby poprawić jakość życia 
mieszkańców, w zasadzie w każdym z obszarów 
mamy w większości za sobą. Teraz rozpoczy-
namy okres, który pokazuje nasze możliwości 
inwestycyjne w latach 2017-2020, w którym 
zakładam wydatki inwestycyjne na łącznym 

poziomie około 40 milionów złotych, wśród 
których ponad 20 milionów powinny stanowić 
środki, które możemy pozyskać z Unii Europej-
skiej. Dowodem na to jest budżet na 2017 rok, 
który zakłada wydatki inwestycyjne, stanowiące 
niemal 20 procent wszystkich wydatków. Jest to 
wskaźnik, którym się chwalą wszystkie bardzo 
bogate miasta. Chciałbym, aby to właśnie w tym 
kierunku szły budżety w kolejnych latach, gdzie 
zakładamy bilansowanie udziału własnego 
wypuszczeniem obligacji, które sukcesywnie 
wdrażane będą do realizacji tych zadań – mówił 
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. 
- Przypominam sobie budżety, w których nasze 
dochody były na poziomie około 10 milionów 
złotych. Dzisiaj jest to kwota ponad 43 milionów 
złotych. To doskonały dowód na to, jak dobrze 
rozwijamy się jako Państwo. Jak już wspomnia-
łem planowane wydatki majątkowe wynoszą 
ponad 8 milionów 746 tysięcy złotych. Ale 
myślę, że to jeszcze nie koniec, ponieważ około 
lutego zakładam jeszcze pewne poprawki, które 
chciałbym wnieść w oparciu o wolne środki. 
Przeznaczone byłby między innymi na siłownię 
zewnętrzną w dzielnicy Stare Miasto. Podsumo-
wując trzeba pamiętać, że 36 milionów złotych 
zostało przeznaczone na funkcjonowanie 
wszystkich instytucji i jednostek, które decydują 
o codziennym życiu mieszkańców: od chociaż-
by leczenia, poprzez ofertę kulturalną, sporto-
wą i edukacyjną czy bezpieczeństwo. Liczę na 
to, że dzięki tym wszystkim wydatkom Gmina 
Chełmek będzie jeszcze lepszym miejscem do 
życia – zakończył Burmistrz.
Wśród najważniejszych zadań warto wymienić 
między innymi budowę drogi Leśnej w Bobrku, 
przebudowę placu zabaw przy ulicy Kolejowej 
wraz z budową Skate Parku i parku linowego, 
przebudowę budynków dworców PKP w Chełm-
ku i Gorzowie, przebudowę szatni w szkołach w 
Gorzowie i Bobrku, budowę Centrum Turystyki 
i Rekreacji Wyspa w Chełmku, przebudowę ulicy 

Długiej w Bobrku, zagospodarowanie terenów 
w rejonach ulicy Długiej w Bobrku oraz Szkol-
nej w Gorzowie a  także pomoc finansową dla 
Powiatu Oświęcimskiego na przebudowę ulicy 
Nadwiślańskiej w Bobrku. W budżecie znalazły 
się także takie wydatki, jak pomoc finansowa 
dla Województwa Małopolskiego na stworzenie 
koncepcji obwodnicy południowej Chełmka, 
dotacja dla SGZOZ na zakup cyfrowego aparatu 
rentgenowskiego, budowa i modernizacja ulic 
i parkingów na ulicach: Paprotnik, Powstańców 
Śląskich, Andersa, Piłsudskiego, Świnna, Zacisz-
na oraz łączników ul. Leśna i Polna. Nie zabrakło 
także  takich zadań, jak budowa nowego oświe-
tlenia ulic, przebudowa Orlika przy SZS-P nr 2 
w Chełmku oraz wdrożenie programu E-Urząd, 
który zakłada rozszerzenie zakresu usług 
elektronicznych i stworzenie nowoczesnego 
elektronicznego obiegu dokumentów. Wiele 
z tych inwestycji będzie współfinansowana 
z funduszy europejskich. 
W Budżecie zabezpieczono także środki na 
funkcjonowanie miedzy innymi oświaty i insty-
tucji kultury. Zabezpieczono także pieniądze 
dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, 
w tym na kluby sportowe ponad 310 tysięcy 
złotych oraz Ochotnicze Straże Pożarne ponad 
170 tysięcy złotych.

Omega

biuro@omegareklama.pl

Ponad 8,7 miliona złotych na inwestycje – 
Budżet na 2017 rok przyjęty jednogłośnie
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Są młodzi, chętni do działania i realizowania swoich pomysłów. 
Wczesnym wtorkowym popołudniem 27 grudnia w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego 16 radnych-elektów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełm-
ku złożyło ślubowanie, inaugurując tym samym drugą kadencję. W tym 
ważnym dniu towarzyszyli im między innymi rodzice, nauczyciele oraz 
przedstawiciele Rady Miejskiej w Chełmku. Zanim to jednak nastąpiło 
odebrali z rąk Burmistrza Andrzeja Saternusa zaświadczenia o wyborze 
na radnego drugiej kadencji. Zapadły również pierwsze decyzje. Młodzi 
radni wybrali ze swojego grona prezydium, w którego skład weszły: 
Agnieszka Cebula – przewodnicząca MRM, Karolina Paździora – zastępca 
przewodniczącej oraz Justyna Gut – sekretarz. 
„Ślubuję uroczyście, godnie, rzetelnie i uczciwie sprawować obowiązki 
członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku, mając na względzie 
dobro mojej Gminy” - tymi słowami każdy z radnych potwierdził udział 
w pracach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku. Celem działania rady 
jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie 
zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja 
i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowa-
nie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych miesz-
kańców gminy a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży 
w życiu publicznym. 
- Dziś rozpoczynacie drugą kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Chełmku. Bardzo się cieszę, że przyjdzie mi z Wami współpracować oraz 
bardzo serdecznie gratuluje Wam oraz Waszym rodzicom. To na pewno 
nie tylko zaszczyt, ale także bardzo odpowiedzialna funkcja. Życzę Wam 
więc wielu dobrych pomysłów, zaangażowania oraz realizacji Waszych 
zamierzeń – mówił podczas inauguracji Burmistrz Andrzej Saternus.

REZYDIUM MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ
Przewodnicząca - Agnieszka Cebula

Zastępca przewodniczącej - Karolina Paździora
Sekretarz - Justyna Gut

CZŁONKOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

Ruszyła druga kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Samorządowcy spotkali się 
z Kardynałem Dziwiszem

Setne urodziny
Pani Marii Posłuszny

W Pałacu Biskupim przy ulicy Franciszkańskiej 3 przedstawiciele 
samorządów tradycyjnie spotkali się z Kardynałem Stanisławem Dziwi-
szem. Uczestniczył w nim także Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. 
Było to już ostatnie, pożegnalne spotkanie z ustępującym Metropoli-
tą Krakowskim. Coroczne spotkanie jest okazją nie tylko do wymiany 
wspólnych doświadczeń i podsumowania minionego roku, ale także 
sposobnością do złożenia życzeń. W trakcie krótkiej rozmowy Burmistrz 
Chełmka podziękował Kardynałowi Dziwiszowi za zaangażowanie na 
rzecz mieszkańców i zaprosił Metropolitę do odwiedzenia naszej gminy. 
Zanim to jednak nastąpiło przedstawiciele samorządów tradycyjnie 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II. Podczas spotka-
nia Kardynał Dziwisz dziękował wszystkim obecnym za współpracę 
na bardzo wysokim poziomie, szczególnie podczas Światowych Dni 
Młodzieży. Życzył także, aby wszystkie dobre zamierzenia udało się 
doprowadzić do skutku.

13 stycznia 1917 roku urodziła się Pani Maria Posłuszny, najstarsza 
mieszkanka naszej gminy.
W piątek, dokładnie 100 lat po tym wydarzeniu, odwiedził ją Burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus, zanosząc serdeczne gratulacje i życzenia, 
połączone z bukietem róż i koszem pełnych słodyczy.
Pani Maria pomimo dużego wieku tryskała humorem. Na co dzień 
może cieszyć się bardzo dobrą opieką córki Anieli wraz z mężem, na 
co zwrócił uwagę Burmistrz Chełmka, który życzył także szanownej 
Jubilatce niekończącej się pogody ducha oraz radości z przeżytych lat. 

My dołączamy się do życzeń i również gratulujemy tak zacnego wieku. 

Marcin Banasiuk
Olga Bogudzińska
Oliwia Borycka
Karol Bożek
Agnieszka Cebula
Szymon Dębski
Dominik Dyląg
Justyna Gut

Marcel Mazgaj
Wiktoria Mądrala
Karolina Paździora
Julia Poznańska
Mateusz Siekiera
Natalia Waliczek
Wiktoria Wilczak
Tymoteusz Woszczyk 
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110 lat temu w murach obecnego Samorządowego Zespołu Szkół 
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku rozległ się pierwszy w histo-
rii dzwonek, wzywający uczniów i nauczycieli do nauki. Po tylu latach 
w przedpołudniowy czwartek 15 grudnia na sali gimnastycznej spotkali 
się nie tylko nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele samorządu z Burmi-
strzem Andrzejem Saternusem na czele oraz przedstawiciele różnych 
grup społecznych, ale także byli uczniowie i wychowawcy szkoły. Była 
to okazja między innymi do wspomnień i zobaczenia przygotowanego 
przez uczniów spektaklu słowno-muzycznego, poświęconego minio-
nym latom. A jak jubileusz to nie mogło obejść się bez prezentów. Nie 
zabrakło kwiatów i ciepłych życzeń. Niespodziankę dla uczniów, nauczy-
cieli i wszystkich pracowników szkoły przygotował także Burmistrz 
Andrzej Saternus, który przekazał placówce nowoczesne kolorowe ksero 
oraz czek na 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup maszyny do 
czyszczenia dużych powierzchni. Korzystając z okazji życzył także wielu 
sukcesów wychowawczych i jak najlepszego dalszego rozwoju placówki.

-  Wielka to dla mnie przyjemność uczestniczyć w tym dzisiejszym, 
pięknym jubileuszu. Kiedy wszedłem na tę salę i zobaczyłem przygoto-
wane do spektaklu rekwizyty, to przypomniało mi się moje dzieciństwo. 
Chociażby te ławki, które były bardzo praktyczne, ponieważ mieściły 
wszystko. Wtedy jednak szkoła była bardzo szara, dzisiaj jest kolorowa. 
Miałem tę przyjemność uczestniczyć w Państwa jubileuszach od 1996 
roku. Pamiętam je bardzo dokładnie. Na przestrzeni tych dwudziestu lat 
wiele się zmieniło. Jako samorząd dokonywaliśmy gruntownych remon-
tów. Warto wspomnieć chociażby takie zadania, jak wyprowadzenie 
ze szkoły domu nauczyciela, adaptacja sal lekcyjnych, wymiana okien, 
posadzek i wiele, wiele innych. Ale to są tylko kwestie rzeczowe, najważ-
niejsze jest to, co Państwo przeżyli w tej szkole. Bo szkoła to przede 
wszystkim ludzie: nauczyciele, uczniowie, personel. To jest dla Was 
drugi dom. Zawsze staraliśmy się, aby było Wam w nim dobrze i abyście 
za każdym razem trafiali na dobrą kadrę nauczycielską i odpowiednią 
ofertę szkoleniową. Wydaje mi się, że te założenia osiągnęliśmy. Przede 
wszystkim ogromnym sukcesem tej szkoły jest kadra nauczycielska, 
która potrafiła doprowadzić do sytuacji, w której Samorządowy Zespół 
Szkół nr 1 jest jednym z wiodących na skalę powiatu ze znakomitymi 
wynikami uczniów. Za to należą się ogromne słowa uznania. Drodzy 
uczniowie, korzystajcie z tej możliwości, którą Wam ta szkoła daje, ponie-
waż dzięki temu doświadczeniu i wiedzy, które możecie zdobyć, dacie 
sobie radę w każdej sytuacji, w której się znajdziecie. A to rzecz, której nie 
da się przecenić - mówił Burmistrz Andrzej Saternus.  

Najważniejsze daty (źródło: SZS nr 1 w Chełmku):
1849 - 1887 - posadę nauczycielską piastował Leon Stobiecki. Po Leonie 
Stobieckim przez kolejne lata nauczycielami byli: Franciszek Matyja 
i Romuald Olszewski
1853 - wybudowanie drewnianego budynku szkolnego. Do 1874 w szkole 
uczyli się tylko chłopcy
1864 - wycofanie języka niemieckiego
1890 - rada szkolna krajowa przemianowała 1-klasową szkołę ludową 
w Chełmku na szkołę etatową mieszaną 2-klasową. Nauczyciele szkoły: 
Stanisław Papuziński, Zofia Kłapówna
1906 - otwierają się podwoje szkoły: budynek murowany, 4 izby lekcyjne, 
kierownik Stanisław Papuziński
1910 - poświęcenie pomnika na skale - upamiętnienie 500-lecia bitwy 
pod Grunwaldem. Kamienie na pomnik zebrali uczniowie szkoły
1914 - wybuch I wojny światowej. Zajęcia w szkole odbywają się 
nieregularnie
1918 - odzyskanie niepodległości. Ze szkoły usunięto godło państwa 
austriackiego, na ich miejsce zawieszono orła białego
Lata 20 - szkoła 4 klasowa mieszana. kierownik A. Nieć, później A. Rowiń-
ski + dwóch nauczycieli etatowych, dwóch nadetatowych
1930 - 1931-szkoła 4 klasowa powszechna, publiczna, koedukacyjna 
z polskim językiem wykładowym. Do szkoły uczęszcza 183 uczniów.

1932 - nowy kierownik Kazimierz Staich. Powstają: 4 koła pck, 2 drużyny 
zuchów, sklepik szkolny
1938 - publiczna szkoła w Chełmku zostaje przemianowana z II stopnia 
na najwyższy III stopień
1939 - 1945 wojna
1945 - luty - rozpoczyna się nauka. Kierownikiem zostaje Władysław 
Zając. W październiku rusza odbudowa spalonej szkoły. Powstaje 
komitet odbudowy pod przewodnictwem ks. kanonika Eugeniusza 
Wcisło, a później Józefa Kubiścika
1968 - 1970 - kierownikiem zostaje Helena Orłowska. Zainstalowano 
centralne ogrzewanie
1970 - 1979 - pieczę nad szkołą przejmuje Franciszek Ciupek. Zaczyna 
działać kuchnia, oddział przedszkolny
1973 - szkoła otrzymuje sztandar. Edward Hagno ofiaruje metaloplastykę 
z wizerunkiem patrona szkoły Adama Mickiewicza
1979 - 1981- dyrektorem zostaje mgr Barbara Urbańczyk
1981 - 1991 - dyrektorem zostaje Zofia Hagno, która pracuje w szkole od 
1967 roku
13.12.1981. - wprowadzono stan wojenny. Ogłoszono zakaz nauczania do 
3.01.1982. nauczyciele pełnią całodobowe dyżury
1986 - odbywa się 80-lecie szkoły. Uroczystość zaprezentowano 
w II programie TV oraz w prasie lokalnej
1987 - sztandar szkoły uhonorowano srebrnym medalem za opiekę nad 
pomnikiem „Grunwald”
1990 - dyrektor szkoły Zofia Hagno wita w gronie pedagogów ks. probosz-
cza Alojzego Strączka i ks. Krzysztofa Kozła. Od tego roku religia wraca do 
szkolnego programu
1990 - 1992  funkcję dyrektora pełni Aleksandra Klimas. Władze oświato-
we powołują na stanowisko dyrektora Marię Jamróz
1994 - 1995  otwarcie nowej pracowni komputerowej. 10 komputerów 
zostaje podarowane przez Powiatowy Zespół Szkół nr 8
1998 - szkoła jako pierwsza w gminie otrzymuje od MEN pracownię 
komputerową w ramach programu Internet w każdej gminie
1999 - zmiana nazwy szkoły w skutek reformy na Zespół Szkolny Podsto-
wowo-Gimnazjalny nr 1
2000 - powstaje uczniowski klub sportowy Grunwald
2003 - szkoła powtórnie zmienia nazwę na Samorządowy Zespół Szkół 
w  Chełmku im. Adama Mickiewicza w skład którego wchodzą: przed-
szkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum
2003 -zawiązuje się komitet wspierania budowy sali sportowej. W skład 
komitetu weszli: dyrektor szkoły Lucyna Kuligowska, v-ce dyrektor Beata 
Pawluśkiewicz, radna Zofia Urbańczyk, prezes UKS Grunwald Mieczysław 
Wesecki, zastępca prezesa Mariusz Janik, sekretarz klubu Małgorzata 
Wójtowicz, przew. rady rodziców Sylwia Basta, radna Jadwiga Radwań-
ska, radny Adam Stokłosa przedstawiciele społeczności Chełmka Dariusz 
Bułdak Marek Sitek
2004 - szkoła otrzymuje nowoczesną pracownię multimedialną wyposa-
żoną w 10 komputerów, laptop, projektor, drukarkę, skaner, nagrywarki 
cd i odtwarzacz dvd, słuchawki, mikrofony
2005 - otwarcie nowej szatni dla uczniów. Wprowadzono obiady dla 
uczniów na szkolnej stołówce
2006 - otwarcie nowej sali gimnastycznej. Sala została uroczyście otwar-
ta przez burmistrza, radnych i przewodniczącą szkoły
2006 - biblioteka szkolna zostaje wyposażona w siec komputerową 
z dostępem do Internetu. Trwa remont elewacji zewnętrznej szkoły. 
Uczniowie 4 września wstępują w progi szkoły nowym wejściem. 
W październiku elewacja zewnętrzna przydaje blasku naszej 100-latce
2007 - biblioteka zostaje wyposażona w Centrum Multimedialne z dostę-
pem do Internetu oraz otrzymuje urządzenie wielofunkcyjne
2007 - szkoła otrzymuje nowoczesną pracownię komputerową w ramach 
Projektu „Pracownie Komputerowe dla Szkół” - pracownie Macintosh.
2007 - szkole zostaje nadany numer, pełna nazwa szkoły: Samorządowy 
Zespół Szkół nr 1 im. A Mickiewicza w Chełmku

110 lat temu uczniowie SZS nr 1 usłyszeli 
pierwszy dzwonek
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 Informacja o wywieszeniu wykazu
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie bezprze-
targowym następującą nieruchomość lokalową tj.: lokal mieszkalny 
oznaczony nr 28, położony w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 
stanowiący własność Gminy Chełmek o pow. użytkowej 45,62 m2 .
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 
od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 03 stycznia 2017 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

DANE STATYSTYCZNE GMINY CHEŁMEK od 2010 do 2016 roku

2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Pobyt stały 12959 12972 12920 12885 12848 12826 12767

Chełmek 9113 9102 9047 9010 8955 8896 8821

Gorzów 1802 1817 1828 1835 1835 1851 1843

Bobrek 2044 2053 2045 2040 2058 2079 2103

2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Urodzenia 114 96 110 80 103 116 92
Chełmek 79 67 75 58 70 77 59
Gorzów/Bobrek 35 29 35 22 33 39 33

2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Zgony 109 104 124 113 127 119 118
Chełmek 72 68 82 80 85 85 82
Gorzów/Bobrek 37 36 42 33 42 34 36

2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Małżeństwa 172 161 103 106 103 125 107

2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Rozwody 22 41 58 30 24 23 32

Sporządziła: Barbara Markiewicz

29 grudnia 2016 roku pożegnaliśmy
z wielkim bólem naszego energicznego

i zawsze pełnego życia męża, tatusia i dziadka 
śp.Henryka Fucz

wszystkim, którzy wsparli nas słowami 
otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondo-

lencje oraz uczestniczyli w uroczystości 
pogrzebowej pragniemy wyrazić serdeczne 

podziękowania, wdzięczność i szacunek 
żona i córki z rodzinami.

Sprzedam działkę 6 ar w Gorzowie ul. Smugowa – dział-
ka uzbrojona – prąd, woda, gaz, tel. 885 109 145

Sprzedam mieszkanie w Chełmku 50 m 2 – 2 pokoje, 
kuchnia,  łazienka, przedpokój, tel. 602 279 576

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

Ogłoszenia drobne

Składamy serdeczne podziękowania Pani Lucynie Ku-
ligowskiej dyrektor SZS nr 1 w Chełmku oraz samorzą-
dowi szkolnemu za przygotowaną paczkę świąteczną.

Jeszcze raz dziękujemy 
Jerzy Wanat i Andrzej Piotrowski
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 Podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek

 Informacja o wywieszeniu wykazu

Podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania Programu Rewitaliza-
cji dla Gminy Chełmek
W dniu 13 października 2016 r. Rada Miejska w Chełmku przyjęła uchwa-
łę nr XX/206/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020. Program 
powstaje przy pomocy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopol-
skiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
W październiku Gmina  podpisała również z Województwem Małopol-
skim umowę o dofinansowanie pomocy technicznej przy opracowa-
niu GPR. Dotacja w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych zadania 
pochodzi w 85% z Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% 

z budżetu państwa. 
Program, który jest w trakcie opracowania, stanowić będzie podstawę 
przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji projektów rewitalizacyj-
nych z funduszy UE, głównie w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO), 11 Osi 
Priorytetowej - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
W dniach od 5  do 30 stycznia 2017 roku trwają konsultacje społecz-
ne Gminnego Programu Rewitalizacji. Uwagi można składać przy 
pomocy elektronicznego formularza uwag (do pobrania na stronie 
www.chelmek.pl), formularza w wersji papierowej (dostępnego 
w Referacie Rozwoju UM w Chełmku).

Inf.UM

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 14, położony w Chełmku przy ul. Marszał-
ka Piłsudskiego 39, stanowiący własność Gminy Chełmek o pow. użytko-
wej 45,62 m2 ,
2. lokal mieszkalny oznaczony nr 1, położony w Chełmku przy ul. 25 Stycz-
nia 5, stanowiący własność Gminy Chełmek o pow. użytkowej 52,37 m2 .
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od 
dnia 23 stycznia 2017 roku do dnia 13 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a  ponad-
to 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

Gmina Chełmek nie boi się nowych wyzwań.
Udowadniają to mieszkańcy i samorządowcy, zaangażowani w tworze-
nie projektu rewitalizacji pod kierunkiem Małopolskiego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji (MISTiA).
17 stycznia, podczas kolejnego spotkania zainteresowanych progra-
mem dyskutowano nad zapisami  obszernego dokumentu, w którym 
przedstawiona została diagnoza istniejących problemów społecznych 
oraz propozycje zmian. Pomysły na odnowienie chełmeckiej przestrzeni 
mają już swój realny kształt w postaci planów architektonicznych, zapre-
zentowanych przez burmistrza Andrzeja Saternusa, który podkreślił, że 
skuteczna ich realizacja zależy od pozyskiwanych środków finansowych. 
W tej dziedzinie gmina ma spore sukcesy, co pozwala optymistycznie 
szacować, że jeden z głównych punktów programu – projekt Wyspa, 
dotyczący rozbudowy centrum rekreacyjno-sportowego, ukończony 
zostanie wiosną 2019 r. Również w odniesieniu do innych, ambitnych 
i wyjątkowych w skali kraju założeń, nie brakuje optymizmu.

Wykorzystamy szanse – mówi burmistrz Chełmka, licząc nie tylko na 
unijne dotacje, ale też na zaangażowanie mieszkańców. Jest ono 
niezbędne w rozwiązywaniu problemów społecznych – bezrobocia, 
braku systemu opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnego 
funkcjonowania, starszymi. Nowego spojrzenia na wyzwania zmieniają-
cego się świata wymagają też gminna edukacja, aktywizacja zawodowa 
i wykorzystanie potencjału młodzieży oraz tworzenie społecznej, 
odpowiedzialnej za jakość życia, wspólnoty. Łatwo jest narzekać i nic 
nie robić, trudniej wymyślić coś sensownego, a najtrudniej coś stworzyć 
i narazić się na krytykę innych – podkreślali uczestnicy spotkania. Pani 

Marianna Sitek, bardzo aktywna mieszkanka Chełmka, dodaje:
Oczywiście, takie działania są potrzebne, konieczne i trzeba się angażować, 
ponieważ możemy mieć wpływ na to, jakie będzie nasze miasto, jak będzie 
nam się mieszkało, żyło. Dobrze, że zwraca się uwagę na seniorów i myśli się, 
w jaki sposób ożywić, zatrzymać młodych w Chełmku - to bardzo ważne, 
żebyśmy wszyscy nie zestarzeli się, zwłaszcza duchowo! – zaznacza z uśmie-
chem.  Opracowane dokumenty z  określonymi działaniami, jak m.in. 
Pakiet Rewit, Seniorlandia, Projekt Wyspa znaleźć można pod adresem:
http://chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/
rewitalizacja/1308-rozpoczynaja-sie-konsultacje-spoleczne-
programu-rewitalizacji-gminy-chelmek

Wykorzystamy szanse
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W niedzielę 15 stycznia mieszkańcy Bobrka spotkali się na tradycyjnym 
dniu seniora, połączonym z bożonarodzeniowym opłatkiem i wspól-
nym kolędowaniem. Przybyli na nie między innymi Burmistrz Andrzej 
Saternus, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka, Sołtys 
Tomasz Szostek oraz Proboszcz parafii Ksiądz Stanisław Szklany. W tym 
dniu nie zabrakło smacznego posiłku, koncertu chóru parafialnego 
oraz pań z zespołu Bobrowianki. Przedstawienie przygotowali także 
uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, którzy przez wiele 
tygodni ćwiczyli pod czujnym okiem Pani Renaty Dulęby.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, dzięki którym 
impreza mogła się ponownie odbyć.

Spotkanie opłatkowe 
w Bobrku

W dniu 28.12.2016 roku na sesji Rady Miejskiej oficjalnie zaprezento-
waliśmy monografię naszej OSP i Gminy Chełmek, której autorami są 
Roman Witkowski, Stanisław Klaja oraz Krzysztof Gąska, wydanej z okazji 
125-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku przypadają-
cej w 2017 roku. W czwartek 5 stycznia 2017 roku w remizie OSP Chełmek 
przy ul. Staicha 3 w Chełmku została zaprezentowana monografia dla 
szerszej rzeszy społeczeństwa chełmeckiego.
W spotkaniu udział wzięli:
– Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Chełmku Marek Palka, radni: Jadwiga Radwańska, Helena Szewczyk, 
Bernadetta Sędrak-Legut, Krzysztof Kaleta, Piotr Grygiel, Henryk 
Kowalski, Bartosz Cichy, Z-ca Komendanta PSP w Oświęcimiu Henryk 
Jurecki, Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, 
Przedstawiciele zaprzyjaźnionych OSP: Bestwinka, Radziechowy, Rozko-
chów, Libiąż-Moczydło
– Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w: Bobrku, Chełmku
– Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chełmku Marek Idzik
– Nauczyciele Zespołu Szkół w Bobrku: Joanna Krzyżak, Małgorzata 
Grabowska, Przedstawiciele Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki 
Konnej w Chrzanowie im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich.
Przedstawiciele sponsorów: Tomasz Szpak, Sławomir Szkółka, Leonard 
Postupalski, Tomasz Warzecha, Krzysztof Tokarski.
Przy okazji spotkania zostały wręczone odznaczenia strażackie: Srebr-
ny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa dla: dh Jerzego Toporka oraz 
dh Piotra Rożnawskiego. Brązowy Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa 
dla: dh Katarzyny Żołdak, dh Krzysztofa Witkowskiego oraz dh Leszka 
Urzędowskiego.
Informacje o działaniach w roku 2016 i planach na 2017 rok złożył Prezes 
OSP Chełmek Krzysztof Gąska. Podziękował sponsorom za wsparcie 

finansowe bez, którego nie byłoby możliwe wydanie monografii z okazji 
125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku.
O monografii, o jej zawartości i historii powstawania poinformował 
zebranych dh Roman Witkowski współautor monografii i kronikarz OSP 
Chełmek. Podziękował Pani Małgorzacie Grabowskiej i Panu Pawłowi 
Waligórze za pomoc przy tworzeniu monografii.
Spotkanie uświetniły swoim występem uczennice Zespołu Szkół 
w  Bobrku: Nikola Janiczek i absolwentki tej szkoły: Aleksandra 
Byrda, Sylwia Piątek i Kinga Zabawska. Całością występu kierowała 
Pani Joanna Krzyżak.
Za uświetnienie spotkania Zarząd OSP Chełmek serdecznie dziękuje.

OSP Chełmek

Monografia OSP Chełmek

Chełmeccy strażacy odwiedzili szkoły w gminie Chełmek gdzie promo-
wali  powstałą monografie OSP Chełmek w której zawarta jest historia 
chełmeckiej straży oraz gminy Chełmek.
Do szkół w Bobrku, Gorzowie oraz Chełmku strażacy przybyli w asyście 
„ułanów” z Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 
pułku ułanów Nadwiślańskich. O starżackiej monografii opowiadał jej 
autor druh Roman Witkowski natomist członkowie klubu porucznik Jan 
Potejko i porucznik Jerzy Skóra przybiliżali uczniom informację o kawale-
rii, tej niezwykle elitarnej kiedyś formacji wojskowej. Uczniowie mogli 
wysłuchać opowieść niezwykłych gości a także zobaczyć i dotknąć 
części wyposażenia i uzbrojenia używanego przez polskich ułanów.

Promocja monografii
z ułanami
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Lp Miejscowość Data Uwaga

1. Kolędowanie O/R Chełmek 5.1 Dom Rencisty

2 Spotkanie opłatkowe Koło nr 1 7.1 Gorzów

3 Jasełka - Teatr   Cieszyn 17.1

4 Spotkanie opłatkowe Koło nr 2 28.1 Bobrek

5 Spotkanie Karnawałowe Koło nr 3 5.11 Stare Miasto

6 Światowy Dzień Cłiorego 11.11

7 Misterium - Teatr Cieszyn

8 Międzynarodowy Dzień Kobiet - Gorzów i Bobrek 8.111

9 Szaflary - Termy 8.1V Bobrek

10 Częstochowa - Leśniów 27.1V

11 Białka Tatrzańska - Termy 9.V

12 Budapeszt 17-19.V

13 Czarnogóra - wczasy 24.V - 3.VI

14 Chochołów Termy 30.V

15 Chorwacja Wyspa KRK - wczasy 04.VI-15.Vi

16 Bukowina Tatrzańska Termy 8.VI

17 Sarbinowo „Jawor" - wczasy 12.V1-24.V1

18 Międzyzdroje „Polonia" - wczasy 12.V1-24.V1

19 Jarosławiec „Młynarz" - wczasy 13.V1-25.V1

20 Karkonosze 23-25.Vl Bobrek

21 Kopalnia Soli Bochnia - Łagiewniki 04.VI1

22 Mrzeżyno „Koral" - wczasy 07-17.Vll

23 Świnoujście „Złoty Kłos" - wczasy 17-29.VII

24 Szczawnica „Halka"-wczasy 24.V1I -03.V111

25 Pobierowo „Opolanin" - wczasy 16-28.V1I1

26 Darłówko „Słowianka" - wczasy 17-29.VII1

27 Zamki Śląskie 18.VII

28 Pszczyna Zamek, Browar Tychy 22.VI1 Bobrek

29 Zielona Góra - okolice 28 - 30.VI1 Gorzów

30 Ojców - Pieskowa Skała 0^.V1I1

31 Wisła - okolice 10.VI1I

32 Warszawa 6-8.IX

33 Chorwacja Wyspa KRK - wczasy 08-19.IX

34 Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice 12.IX

35 Częstochowa 14.IX Gorzów

36 Szaflary Termy 7.X Bobrek

37 Dzień Seniora Oddz. Rejonu 19.X Dom Rencisty

38 Dzień Seniora Oddz. Rejonu 18.XI Ciżemka

39 Dzień Seniora Koło nr 2 Bobrek Bobrek

40 Teatr Cieszyn - Gość Oczekiwany XI

Kalendarz Imprez Turystyczno - Pielgrzymkowych 
PZERiI w Chełmku

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Chełmek ul. Topolowa 6
Czynne:
Poniedziałek: 14.oo - 17.oo Tel: 33/846- 15-66, 694 366 200
Środa  9.oo   - 12.oo
Prosimy o uiszczanie opłaty za wycieczki na 14 dni przed planowanym wyjazdem!
Nie zgłoszenie się w w/w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników!
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W niedzielę 22 stycznia mury Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Chełmku ponownie wypełniły się tradycją. Wszystko za sprawę 
wydarzenia o nazwie „Przy Świątecznym Stole”. W tym dniu nie zabrakło 
kolę, scenek obrzędowych oraz poezji w wykonaniu zespołów śpiewa-
czych Bobrowianki, Chełmkowianki i Malwa a także zespołu śpiewacze-
go Kalina z Polanki Wielkiej oraz grupy teatralno-kabaretowej Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Chełmku „Pogodni”. 

Ponownie 
spotkali się „Przy 
Świątecznym Stole”
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L.p. Data Dzień Opis imprezy Termin zapisów

1. 07.01.2017 r. sobota Spotkanie noworoczne turystów i sympatyków 
turystyki (godz.18.30-1.30) 
Cena: 80 zł /osoba

06.12.16 r. - wtorek, 13.12.16 r. – wtorek
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

2. 29.01.2017 r. niedziela Góry zimą 16.01.2017 r. - pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

3. 11-12.02.17 r. sob. - niedz. Kulig w Pieninach 30.01.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

4. 04.03.2017 r. sobota Zwiedzamy Częstochowę – udział w XXXIII 
Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na 
Jasną Górę

20.02.2017 r. - pon.
godz. 09.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

5. 31.03 – 02.04. 2017 r. pt. – niedz. Ukraina – Żółkiew, Lwów i okolice 06.03.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

6. 23.04.2017 r. niedziela Dolinki Podkrakowskie 10.04.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

7. 06 -07.05.2017 r. sob. – niedz. Sandomierz i okolice 18.04.2017 r. – wt.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

8. 21.05.2017 r. niedziela Ojców – wycieczka rekreacyjna 08.05.2017 r. –pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

9. 24.06.2017 r. sobota Tatry – Czerwone Wierchy 12.06.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

10. 26.06. – 02.07. 20 17 r. pon. – niedz. Mazury 13.02.2017 r. - pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00
zadatek – 200 zł

11. 16.07.2017 r. niedziela Wieliczka – wycieczka rekreacyjna 03.07.2017 r. - pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

12. 22.07.2017 r. sobota Tatry Zachodnie - Rohacze 10.07.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

13. 06.08.2017 r. niedziela Wisła – wycieczka rekreacyjna 24.07.2017 r. – pon.
godz. 9.00 -11.00; godz. 16.00 – 17.00

14. 12.08.2017 r. sobota Tatry Wysokie – Mała Wysoka 31.07.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

15. 08 -10.09.2017 r. pt.-niedz. Kotlina Kłodzka – Góry Stołowe 16.08.2017 r. – środa
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

16. 17.09.2017 r. niedziela Brenna – wycieczka rekreacyjna 04.09.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

17. 30.09.2017 r. sobota Beskid Żywiecki – Rysianka Lipowska 18.09.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

18. 14-15.10.2017 r sob. -niedz. Zakończenie sezonu turystycznego w górach. 
Góry Świętokrzyskie.

25.09.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

19. 11.11.2017 r. sobota Kraków 30.10.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

20. 09.12.2017 r. sobota Wrocław 27.11.2017 r. – pon.
godz. 9.00 – 11.00; godz. 16.00 – 17.00

W dniu 2.12.2016 r.  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Miejskiego Koła PTTK w Chełmku, należące do oddziału PTTK Ziemi 
Oświęcimskiej. Po zapoznaniu uczestników zebrania przez ustępują-
cy Zarząd o swojej działalności i dyskusji, zebrani udzielili jednogłośnie 
Zarządowi absolutorium. W następnej części zebrania przystąpiono 
do wyboru nowych władz. W wyniku wyborów i ukonstytuowaniu się 
nowego Zarządu, władze Koła Miejskiego PTTK przedstawiają się nastę-
pująco: Marek Klisiak – Prezes Koła, Józef Korycik – V-ce Prezes, Adam 

Swoszowski – Sekretarz, Róża Piwowarczyk – Skarbnik, Franciszek Matyja 
– Członek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Teresa Dadej – Przewodni-
cząca, Aleksandra Klimas – Sekretarz, Andrzej Palka - Członek. W siedzibie 
Ośrodka będą udzielane informacje i przyjmowane zapisy na wszystkie 
imprezy, organizowane przez Koło PTTK. Zachęcamy do udziału w tych 
imprezach nie tylko członków PTTK ale również wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy Chełmek. Informujemy, że na stronie internetowej MOKSiR 
będą zamieszczane wszystkie informacje, dotyczące naszego Koła PTTK.

PTTK Chełmek informuje

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH KOŁA MIEJSKIEGO PTTK W CHEŁMKU NA ROK 2017
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Uczniowie z klas III a i III b Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku 
wybrali się do bielskiego teatru lalek „Banialuka” i Zagrody żubrów 
w Pszczynie. „Księga Dżungli” to tytuł spektaklu, w którym uczestniczyły 
dzieci. „Grzeczna i serdeczna Alicja nienaganna córka zdyscyplinowa-
nych i rozsądnych rodziców, za sprawą „Księgi dżungli” Kiplinga , zupeł-
nie niespodziewanie, zostaje wciągnięta do świata zwierząt. Rządzą 
w nim surowe, ale sprawiedliwe prawa. Nie ma tam miejsca na niepew-
ność i lęk. Dziewczynka na swojej drodze spotka wiele istot, z którymi 
będzie musiała się zmierzyć lub je oswoić jednak najważniejszą walkę 
stoczy sama ze sobą: ze swoimi obawami i strachem, a także niepew-
nością i niezdecydowaniem.” Na scenie teatru zaprezentowano dzieciom 
różnorodne formy lalkowe i totemiczne oraz oryginalne maski. W gąszcz 
dżungli wprowadziła widzów interesująca scenografia, a także odwołu-
jąca się do etnicznych rytmów muzyka. Po spektaklu kolejnym punktem 
wycieczki było zwiedzanie Zagrody żubrów w Pszczynie. Pomimo 
mroźnego dnia wszyscy wrócili z wycieczki zadowoleni i w  dosko-
nałych humorach. Organizatorkami wycieczki były: pani Zofia Cichy 
i Renata Dulęba.

Dnia 10 stycznia  mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorga-
nizowanym w Bibliotece Szkolnej i Publicznej z Panem Pawłem Waligó-
rą. To niezwykły człowiek, który ma niecodzienną pasję… filatelistykę. 
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy III SP i III Gim. Na początku 
przedstawiliśmy krótko historię znaczka. Następnie Pan Waligóra cieka-
wie opowiadał nam o swoich zbiorach. Mieliśmy wiele pytań, na które 
zaproszony gość chętnie odpowiadał. Najciekawszym momentem była 
chwila, gdy mogliśmy zobaczyć zbiory znaczków. Wszyscy byli pod 
wrażeniem ich ilości w kolekcji Pana Waligóry. Wiele dowiedzieliśmy się 
na tym spotkaniu i jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy brać w nim udział. 
Przekonało nas to, że człowiek który posiada pasje „żyje podwójnie”. 
Może już niedługo ktoś z nas znajdzie swój pierwszy znaczek i będzie to 
początek cudownej kolekcji…

Nina Kozioł, Jakub Śniadek 
Uczniowie SZS w Gorzowie 

Uczeń III klasy (sportowej) Publicznego Gimnazjum nr 2 w Chełmku – 
Mateusz Hudzik – został powołany do reprezentacji Polski w piłce nożnej 
– kadra U-16. Jest to kolejny zawodnik po Wiktorze Bieńku (uczęszczał 
do klasy sportowej w SP nr 2 Chełmek), który sięga piłkarskiego szczy-
tu. Na pierwsze zgrupowanie kadry Mateusz wyjeżdża 30 stycznia br. do 
Szamotuł. To duży sukces naszej szkoły – klasy sportowej rocznik 2001 
oraz trenera Pawła Sidorowicza. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych 
sportowych sukcesów.

Marek Idzik dyrektor SZS-P nr 2 w Chełmku

Uczniowie z Bobrka
w Banialuce

Filatelistyka moją pasją …

Mateusz Hudzik powołany do 
reprezentacji Polski U-16
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Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza dzieci w 
wieku 6-8 lat do wzięcia udziału w projekcie "Małymi krokami przez świat- 
człowiek, natura, kultura, technika." Zaplanowane warsztaty pozwolą na 
zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauki, plastyki oraz techniki. 
Młodzi naukowcy będą mogli wziąć udział w rożnych doświadczeniach, 
które wytłumaczą zawiłości nauki znane z życia codziennego. Zapisy 
do 3 lutego w MOKSiR. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia odbywać się 
będą w każdą środę o godz. 17.00. Startujemy 15 lutego!
Projekt jest realizowany z programu "Na dobry początek" konkursu 
grantowego Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Małymi krokami przez świat

O tym, że kreatywność człowieka nie podle-
ga ograniczeniom przekonali się uczestnicy 
wernisażu „Janusz Mucha i Zdzisław Mucha”. 
W piątek, 13  stycznia w Galerii Epicentrum 
można było podziwiać wybrane spośród 
wielu prac Janusza Muchy, długoletniego 
pracownika FABLOK-u, mieszkańca Chrzano-
wa, którego niepowtarzalny styl, widoczny 
w pejzażach, scenkach rodzajowych, portre-
tach, karykaturach zachwyca baśniowością 

i oryginalnym spojrzeniem na otaczającą 
rzeczywistość. Wystawie towarzyszył występ 
muzyka Zdzisława Muchy, który zaprezen-
tował pełnię możliwości brzmieniowych 
trąbki w zróżnicowanym repertuarze – od 
szlagierów rozrywkowych poprzez standar-
dy jazzowe po fragmenty muzyki klasycznej. 
Plastyczno-muzyczna materia artystycznych 
działań obu panów, którzy po raz pierw-
szy spotkali się w chełmeckiej galerii, nie 

stawia im oporu – dzieła powstają w różnych 
miejscach, z różnego tworzywa, w dowolnej 
chwili i  swoim pięknem trafiają do każdego 
odbiorcy. Mimo że to samo nazwisko nie 
oznacza tutaj pokrewieństwa, atmosfera była 
prawdziwie rodzinna.
Wystawę można oglądać w Galerii 
Epicentrum MOKSiR w Chełmku do 
10 lutego 2017 r.

Prawie jak rodzina

Na ramionach olbrzymów
Każda wizyta u pani Zofii Staichowej to wydarzenie. W swobodnej 
rozmowie – wędrówce  po wielu tematach w rytmie slow przenosi-
my się z miejsca na miejsce, spotykając kolejnych gości, przywoła-
nych wspomnieniem. Powaga i humor, zapach herbaty z agrestowym 
sokiem, smak ciasta z konfiturami i klimat krakowskiego mieszkania w 
słynnym Domu Literatów stanowią niepowtarzalną atmosferę, którą 
chłoniemy, łagodnie przenosząc się w czasie, zaglądając z ciekawością 
w zakamarki  odkrywanych przez panią Zofię skarbczyków zdarzeń. 
Wytchnienie. Serdeczność. Radość spotkania. Słońce mimo pochmur-
nego dnia. I świadomość, że rację miał Bernard z Chartres, pisząc:  „Jeste-
śmy jako karły na ramionach olbrzymów, tak iż widzimy więcej i dalej 
niżeli oni, nie przeto jednak, iżby nasz wzrok był bystrzejszy lub wzrost 
słuszniejszy – to oni dźwigają nas w górę i podnoszą na całą swoją 
gigantyczną wysokość”.
A przeszłość, która jest „dziś, tylko cokolwiek dalej…” przesuwa 
horyzont i w podarunku odsłania nowe przestrzenie.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MOKSIR W CHEŁMKU WZBOGACIŁA SIĘ 
O NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE W ROKU 2016 PODAROWANE PRZEZ:
Anna Babińska, Kinga Bartosik, Zofia Bialik, Katarzyna Baranek, Anna 
Dudek, Marzena i Roman Dziąba, Małgorzata Dziąba, Piotr Glandys, Ewa 
Gajda, Renata Jarosz, Joanna Janik, Elżbieta i Euzebiusz Krupa, Graży-
na Kucińska, Katarzyna Krzemień, Elżbieta Kowalska, Grażyna Kozyro, 
Anna i Ireneusz Kopczyk, Bernadetta Karweta, Stanisława Pędrys-Klisiak, 
Dorota Lorek, Paulina Łysak, Anna Mika, Krzysztof Nowak, Ewa Niemczyk, 
Agnieszka Pilch, Anna Prasol, Patrycja Smoleń, Władysława Świtalska, 
Genowefa Szkorla, Dorota Zoń, Bogusława Winkler.
Dodatkowo do Kącika zabaw Sabina i Piotr Sukiennik przekazali bujane-
go tygryska, Barbara Ormaniec zaprojektowała biblioteczną maskotkę.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku

Dary dla biblioteki
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Kino ILUZJA
Chełmek, Plac Kilińskiego 3,  tel. 33 846 12 96

„Królowa śniegu 3: Ogień i lód” (80 minut)
reż. Aleksey Tsitsilin, Rosja 2016 
(familijny, animacja, przygodowy) 4 - 5 lutego, godz. 16.00, bilet:12 zł.
„Chociaż Królowa Śniegu i samozwańczy Król Śniegu zostali pokonani, Kai i Gerda nie mają powodów do radości. Dziewczynka 
pragnie odnaleźć ukochanych rodziców, porwanych przez Północny Wiatr. Wspólnie z przyjaciółmi wyrusza na kraniec świata, 
w pełną niebezpieczeństw wyprawę ratunkową. W trakcie wędrówki bohaterowie natrafiają na artefakt, pochodzący z prastare-
go królestwa trolli. To legendarny Kamień Ognia i Lodu. Czy jego potężna moc okaże się pomocna w poszukiwaniach rodziców 
dziewczynki? A może tylko je utrudni i sprowadzi na Orma, Gerdę i resztę kompanii nowe kłopoty…”

„Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie” (133 minuty)
reż. Gareth Edwards, USA 2016 rok (przygodowy, Sci – Fi),
11 – 12 lutego, godz. 18.00, bilet 12 zł.
„Kryminalistka o imieniu Jyn Erso (Felicity Jones) zostaje uwolniona z więzienia Imperialnego przez żołnierzy Rebelii, którzy 
chcą upadku Imperium Galaktycznego. Młoda przestępczyni niedługo po przybyciu do bazy Sojuszu Rebeliantów otrzymuje 
niezwykle trudne zadanie polegające na kradzieży planów nowej broni Imperium. Jyn Erso (Felicity Jones) oraz jej oddział, 
zanim wykonają główną misję, będą musieli stawić czoła ogromnej przewadze wroga.” 

„Konwój” (92 minuty)
reż. Maciej Żak, Polska 2016 
(thriller), 18 – 19 lutego, godz. 18.00, bilet 12 zł.
„W jednym z największych aresztów śledczych, kierowanym przez dyrektora Nowackiego (Janusz Gajos), dochodzi do zabój-
stwa więźnia. Rozpoczyna się śledztwo. Na przesłuchanie zostaje wezwany sierżant Berg (Przemysław Bluszcz), jeden z uczest-
ników konwoju sprzed dwóch lat, o którego przebiegu nikt nigdy nie chciał opowiadać, a który może mieć coś wspólnego 
z popełnioną zbrodnią. Mimo zmowy milczenia, dociekliwy prokurator (Łukasz Lewandowski) zaczyna stopniowo odkrywać 
szokującą prawdę… 

„Ballerina” (90 minut)
reż. Eric Summer, Éric Warin, Kanada, Francja 2016
(animowany film dla dzieci), 25 - 26 lutego, godz. 16.00, bilet 12 zł.
„11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać baleriną w paryskiej operze. Razem z najlepszym przyjacielem, spryciarzem 
Wiktorem ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej szkole baletu. Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia 
pod opiekuńcze skrzydła dawnej gwiazdy baletu Madame Odetty, która otworzy przed Felicją magiczny świat tańca i muzyki. 
Wielkie plany małej Felicji może pokrzyżować jej największa rywalka – podstępna Camille, której matka nie cofnie się przed 
niczym, by utorować córce drogę do kariery. Na szczęście Felicja zawsze może polegać na Wiktorze i Madame Odetcie, którzy 
nie pozwolą jej zwątpić w siebie i w swoje marzenia.” 

Niedziela 15 stycznia w całej Polsce stała pod znakiem wielkiego grania 
i nieocenionej pomocy. Wszystko za sprawą 25. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tym razem zbiórka przeznaczona jest dla ratowa-
nia życia i zdrowia dzieci na oddziałach neuropediatryczny oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Najważniejsza infor-
macja jest taka, że dla naszej gminy było to kolejne rekordowe granie. 
Udało się bowiem zebrać 24 288,72 złote, bijąc tym samym zeszłoroczny 
rekord, kiedy to zebrano 21 877,87 złotych. 

Tegoroczny finał zorganizował tradycyjnie Gminny Sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i  Rekreacji w Chełmku. W tym dniu w Parku Rodzinnym nie zabrakło 
koncertów zespołów „Hfila Dzika”, „NK Klan”, „Awans Poziomy”, „Joker” 
a  w  końcu tradycyjnego światełka do nieba połączonego z aukcją 
charytatywną. Wszystkim organizatorom, uczestnikom, darczyńcom 
i wolontariuszom należą się słowa uznania za tak dobrze zorganizowany 
finał WOŚP.

Orkiestra wygrała kolejny rekord!
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Wolontariat ks. Kolpinga istnieje od 2014 roku przy parafii Miłosierdzia 
Bożego w Chełmku. 
20 młodych wolontariuszy pomaga na świetlicy środowiskowej uczniom 
w odrabianiu zadań domowych. Biorą udział w rozmaitych akcjach charyta-
tywnych: zbiórkach żywności  oraz kiermaszach, ostatnio na rzecz chorego 
kolegi Miłosza. Przed świętami odwiedzają osoby chore, samotne składając 
świąteczne życzenia i ofiarując  stroiki własnoręcznie wykonane.
Podtrzymują staropolskie tradycje kolędując w tradycyjnych strojach ulica-
mi Chełmka. Pomagają w dekoracjach kościelnych oraz pracach porządko-
wych takich jak grabienie liści. Nowa inicjatywą jest dbanie o  opuszczone 
groby na cmentarzu parafialnym przed Wszystkimi Świętami.
Dużym wyzwaniem była Świąteczna zbiórka słodyczy dla dzieci z domu 
dziecka w Oświęcimiu. Wizyta w domu dziecka bardzo zintegrowała 
młodzież, podczas wymiany swoich zainteresowań, śpiewania wspólnie 

kolęd  mogli bliżej się poznać. 
Wolontariusze brali udział w przygotowaniu Pochodu Trzech Króli, który 
odbył się po raz pierwszy w naszej parafii.
Największym jednak przedsięwzięciem były Światowe Dni Młodzieży. 
To podczas tego wydarzenia młodzież aktywnie i ciężko pracowała, aby 
pielgrzymom niczego nie zabrakło.
Portugalczycy byli i są nadal pod wrażeniem pracy wolontariuszy oraz 
gościnności mieszkańców Chełmka. Nawiązało się wiele przyjaźni.
Jednak najważniejsze to słowa papieża Franciszka, które zapadły głębo-
ko w  sercach młodzieży. “Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby 
«wegetować», aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, 
która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad” 
To zdanie jest głównym wyznacznikiem działań wolontariatu ks. Kolpinga.

Inf. Kolping

Wolontariusze ks. Kolpinga w Chełmku

W tym małym mieście wszystko przebiega tak, jak powinno. Ktoś przygo-
towuje obiad, kowal z równomiernym stukotem odpowiednio kształtuje 
podkowę dla konia, młoda kobieta czerpie wodę ze studni, pasterz pilnuje 
swoich owiec a szewc przygotowuje kolejne buty. Spokojne życie starożyt-
nego grodu, przedstawione w wersji mini. Takie „małe Betlejem”, w którym 
czas płynie spokojnie, można podziwiać do 2 lutego w kościele NMP Królo-
wej Polski w Chełmku.
Warto dodać, że przy parafii można podziwiać dwie okazałe szopki: jedną 
wewnątrz (na zdjęciach) i drugą na zewnątrz. Pomysłodawcą pierwszej 
z  ich jest Pan Robert Babiuch, który przygotował także jej projekt, natomiast 
pomysłodawcą szopki na zewnątrz jest Ksiądz proboszcz Bogdan Leśniak. 
Warto dodać, że obie powstały także dzięki zaangażowaniu licznych 
parafian, którzy uczestniczyli w ich tworzeniu.

W tym roku motyw przewodni ekspozycji uległ zmianie, pojawiły się także 
nowe elementy. Łącznie zawiera około 100 części. Każdy, kto chce zobaczyć 
tę szopkę może to zrobić do 2 lutego przed i po każdej mszy świętej 
w kościele NMP Królowej Polski przy ulicy Słowackiego 13A w Chełmku. 

Małe Betlejem w Chełmku

Wolontariusze ks. Kolpinga mocno  wzięli sobie do serca słowa
papieża Franciszka i podejmują wciąż nowe zadania.
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Złote Sakiewki 2016 fotoreportaz
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