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Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus został Burmistrzem Roku  
w plebiscycie „Euro – gmina”, „Euro – powiat” i „Euro – partner” wo-
jewództwa małopolskiego. Plebiscyt jest organizowany pod hono-
rowym patronatem Ministra Gospodarki, Wicepremiera Waldemara 
Pawlaka, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy oraz 
regionalnych rozgłośni radiowych z terenu małopolski. Celem ple-
biscytu jest promocja i reklama najlepszych jednostek samorządo-
wych, liderów w kategoriach: prezydent roku, wójt roku, gmina roku, 
miasto roku, burmistrz roku. 
– Nagroda ta jest naszym wspólnym sukcesem, wyróżnieniem przede 
wszystkim dla Naszej Gminy i mieszkańców. Została doceniona praco-
witość naszych mieszkańców i aktywność moich współpracowników,  
w tym mojej skromnej osoby – powiedział Burmistrz Andrzej Saternus 
podczas odbierana wyróżnienia
Nagroda przyznawana jest przez kapitułę, w skład, której wchodzą 
profesorowie ekonomii, przedstawiciele izb rzemieślniczych i sto-
warzyszeń biznesowych województwa małopolskiego, eksperci  
z urzędów: Marszałkowskiego i Wojewódzkiego oraz przedstawicie-
le mediów, którzy ocenili sposób zarządzania, aktywność w pozyski-
waniu środków unijnych, rozwój miast, gmin oraz starostw powiato-
wych w latach 2009-2012 w rożnych kategoriach życia społecznego, 
od rolnictwa, oświaty, przez służbę zdrowia, kulturę, infrastrukturę  
i ekologię.

Burmistrz Chełmka informuje, że w dniu 03 sierpnia 2012 roku weszła w życie Uchwała  
Nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic na tere-
nie Miasta Chełmka. Nazwy otrzymały następujące ulice:
–  ulica biegnąca prostopadle do ulicy Polnej otrzymała nazwę Wiśniowa,
–  ulica biegnąca prostopadle do ulicy Tuwima otrzymała nazwę Leśmiana,
–  ulica biegnąca prostopadle do ulicy Tuwima, równolegle do ulicy Piastowskiej otrzymała  
 nazwę Brzechwy,
–  ulica biegnąca prostopadle do ulicy Leśnej i Księdza Wcisło otrzymała nazwę Poziomkowa, 
–  ulica biegnąca prostopadle do wyżej wymienionej ulicy Poziomkowej, tworzącej w tere- 
 nie kształt litery T otrzymała nazwę Jagodowa.

Inf.UM

Andrzej Saternus – Burmistrzem Roku

NOWE ULICE
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SG ZOZ w Chełmku czyli nazywana na co dzień Przychodnia 
w Chełmku rozpoczęła w maju nową działalność skierowaną 
bezpośrednio do Pacjentów. Rozpoznając potrzeby mieszkań-
ców Gminy Chełmek dotyczące zdrowotności zapraszamy na 
kontynuację cyklu spotkań pod nazwą AKADEMIA PACJENTA. 
Do udziału w spotkaniach AKADEMII PACJENTA zachęcamy  
Pacjentów i potencjalnych Pacjentów – mieszkańców Gminy 
Chełmek. 
Spotkania o charakterze informacyjnym mają formę prelekcji 
oraz grupowej rozmowy prowadzonej przez profesjonalistów, 
a omawiane tematy to najczęstsze problemy zdrowotne, dzia-
łania profilaktyczne pozwalające nam jak najdłużej zachować 
jak najlepsze zdrowie, informacje o identyfikacji objawów, któ-
re mogą wzmocnić naszą czujność w zakresie chorób społecz-
nych i przeciwdziałanie ich rozwojowi. 
Często Pacjent zanim trafi do lekarza waha się czy to już jest 
„ten” moment by zgłosić objawy lekarzowi, jak to zrobić, nie 
zawsze Pacjent dysponuje pełną wiedzą o tym, do których 
specjalistów należy zarejestrować się ze skierowaniem wyda-
nym przez lekarza pierwszego kontaktu. Nie zawsze Pacjent 
wie, które świadczenia zdrowotne są gwarantowane przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. O tych i innych ważnych sprawach 
i działaniach, będziemy informować Pacjentów, będziemy 
również pomagać zrozumieć aktualnie przysługujące Pacjen-
tom prawa, ale też uświadamiać obowiązki – gdy już podejmą 
leczenie.
Uwaga! W czasie spotkań  z cyklu AKADEMIA PACJENTA nie dia-
gnozujemy chorób Pacjentów ani też  nie udzielamy lekarskich 
porad medycznych.  
Cykl spotkań AKADEMIA PACJENTA zainicjowała tematyka 
związana z jedną z najczęstszych chorób społecznych – cukrzy-
cą i nietolerancją cukru . 
Czy wiecie Państwo, że na świecie jest ok. 246 mln chorych na 
cukrzycę, w Polsce  to ok. 1,6 – 2 mln?
Czy wiecie, że liczba nowych przypadków cukrzycy rośnie gwał-
townie – szacuje się, że w roku 2025 wzrost ilości chorych sięgnie 
ok. 380 mln osób  na świecie, a w Polsce zgodnie z tym trendem 
liczba może wzrosnąć do 2,5 - 3,1 mln chorych na tę chorobę?
Zadajmy sobie pytanie: Czy ja też mogę się znaleźć w tej ogrom-
nej liczbie chorych w najbliższym czasie?
Zapraszamy na spotkania do sali (udostępnionej dla AKADEMII 
PACJENTA) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku, 
ul Staicha 3. 

Spotkania są możliwe dzięki wsparciu finansowemu udzielo-
nemu przez Firmę Techformont Sp. z o.o. i Pana Prezesa Jana 
Smotra.
W czerwcu Akademia Pacjenta  poruszała następujące tema-
ty 13.CZERWCA temat: Bądź aktywny chroń swój kręgosłup. 
Spotkanie prowadzić będzie mgr rehabilitacji Jadwiga Wojta-
la. 20.CZERWCA temat: Kiedy powinniśmy zainteresować się 
stanem swojego serca i układu krążenia? Spotkanie prowadzić 
będzie mgr piel. Katarzyna Anuszewska- Mastalerz. 27.CZERW-
CA temat: Jak radzić sobie z cukrzycą i nietolerancją cukru? 
Spotkanie roowadziła piel. dyplomowana Irena Karaś. W cza-
sie spotkania pomagano układać dietę i kontrolować pokarmy 
zawierające cukry i węglowodany
Kolejne spotkania zaplanowano na miesiąc wrzesień. Szcze-
góły na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej SG 
ZOZ w Chełmku. 
Na każdy temat do każdej z grup zapraszamy około 30 osób, 
by mogły skorzystać zarówno z informacji jak i różnych form 
pokazowych oraz ćwiczeń w ramach samobadania i samo-
kontroli. Dzięki udziałowi w spotkaniach AKADEMII PACJENTA 
mieszkańcy będą mogli poznać problemy zdrowotne, rozwią-
zywać wątpliwości co do swojego stanu zdrowia oraz pozbyć 
się obaw dotyczących objawów chorobowych i w stosownym 
czasie podjąć decyzje dotyczące podjęcia leczenia. 
Pacjenci będą też wiedzieć jak wykonywać systematycznie 
zalecenia lekarskie, rehabilitacyjne i pielęgniarskie, by to co 
zostało zalecone, zostało właściwie wprowadzone do naszych 
codziennych czynności związanych ze zdrowiem. 
Forma zaproszenia jest publiczna, ale bardzo prosimy o po-
twierdzenie udziału chętnych Pacjentów, by regulować liczeb-
ność grupy i być dobrze przygotowanym do spotkania. 
Zgłoszenia proszę dokonać osobiście w Rejestracji Przychodni 
lub telefonicznie pod numerem tel. 33/ 8461461
Jeżeli liczba chętnych na ciekawy temat przekroczy liczbę 
miejsc, wtedy w kolejnym miesiącu ten temat może zostać po-
wtórzony. 

Bernadeta Weidemann-Nimptsch
Dyrektor SG ZOZ w Chełmku

Andrzej Saternus – Burmistrzem Roku AKADEMIA PACJENTA w SG ZOZ zaprasza

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W 2008 ROKU
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Burmistrz Chełmka oraz Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku informują, że do 30 li-
stopada 2012 r. w siedzibie SG ZOZ w Chełmku przy ul. Staicha 1 odbywać będą się szczepienia dzieci urodzonych w 2008 roku 
w celu zbudowania odporności przeciwko bakterii Neisseria Meningitidis typ C, a to w ramach programu promocji zdrowia 
dotyczącego szczepień profilaktycznych. Zachorowania wywołane przez w/w meningokoki występują najczęściej zimą i na 
wiosnę. W tym okresie dochodzi do częstych infekcji górnych dróg oddechowych i zarazki przenoszone są drogą kropelko-
wą – najczęściej j w trakcie kaszlu. Jeśli zdecydują się Państwo na szczepienie zakupionymi dla Państwa dzieci przez 
SG ZOZ w Chełmku szczepionkami, koszt szczepionki w 50% zostanie zrefundowany ze środków z budżetu Gminy 
Chełmek. Pozostałą 50% część ceny szczepionki ponoszą Rodzice. W przypadku występowania trudnej sytuacji finanso-
wej oraz korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku istnieje możliwość pomocy w pokryciu 
kosztu szczepionki przypadającej na Rodziców. W celu skorzystania z takiej formy pomocy społecznej należy pobrać z MOPS 
stosowne zaświadczenie. Szczegółowe informacje można uzyskaćw Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Chełmku przy ul. Staicha 1 lub pod numerem telefonu: 33 846 12 02.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus
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INFORMACJA

Zabytkowa kapliczka przy ul. Gorzow-
skiej została odnowiona. Projekt „Reno-
wacja XIX wiecznej kapliczki położonej 
w sołectwie Gorzów, gmina Chełmek” 
współfinansowany został ze środków 
Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER 
- Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007 – 2013 w kwocie 19378.88 zł. 
Podczas oddania kapliczki ks. proboszcz 
Stanisław Rapacz podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do odnowie-
nia zabytkowego obiektu i wyraził na-
dzieję, że będzie to miejsce modlitwy 
dla wielu następnych pokoleń.

Podczas dożynek w sołectwach Bobrek i Gorzów burmistrz 
Andrzej Saternus wręczył nagrody laureatom konkursu na: 
„Najpiękniejsze ogrody”. Nagrodę za najpiękniej utrzymany  
ogród w Bobrku odebrała pani Stefania Matyja, drugie miejsce 
przypadł pani Bożenie Skrzypczyk a trzecie ani Janinie Sater-
nus. Wyróżnienie otrzymała pani Alicja Kępa.  

W Gorzowie najpiękniejszy ogród posiadają państwo Doro-
ta i Jacek Walus, drugie miejsce zajęli Maria i Adam Płonka  
a trzecie Małgorzata i Adam Wałach. Laureaci konkursu ode-
brali bony do wykorzystania w sklepie ogrodniczym.
Nagrody za najpiękniejszy ogród oraz balkon w Chełmku zo-
staną wręczone podczas tegorocznych „ folklorystycznych 
spotkań „Nad Przemszą” – 8 września 2012 r.

Podczas Dożynek w Bobrku zostały wręczone nagrody dla 
uczennic, które wykazały się bardzo dobrymi wynikami w na-
uce oraz działalnością na rzecz szkoły. Fundatorem nagród był 
Adam Łoziński - właściciel firmy Transport Spedycja Łoziński 
sp.j., która ma swoją siedzibę w Bobrku.
Wśród nagrodzonych znalazły się:
Martyna Symula – za bardzo dobre wyniki w nauce oraz dzia-
łalność na rzecz szkoły (nagroda:rower);
Kamila Idzik - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz działalność 
na rzecz szkoły (nagroda:monitor);
Patrycja Noworyta – za udział w wojewódzkim konkursie recy-
tatorskim (nagroda: tablet);
Aleksandra Dziędziel – za udział w wojewódzkim konkursie 
piosenki(nagroda: tablet)
Wszystkim laureatkom wyróżnienia serdecznie gratulujemy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Renowacja gorzowskiej kapliczki

Wolontariuszki nagrodzone!

Najpiękniejsze ogrody w sołectwach
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Urząd Miejski w Chełmku informuje, że od dnia 20 sierpnia 2012 roku 
została przywrócona komunikacja miejska – autobus podmiejski li-
nii nr 32, ulicami Jagiellońską i Chrobrego. Jednocześnie ze względu 
na rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji na ul. Krasiń-
skiego został zorganizowany objazd ulicą Mickiewicza z uwzględ-
nieniem zatrzymywania się na istniejących przystankach (Chełmek 
Młyny i Chełmek Mickiewicza). Objazd będzie trwał do zakończenia 
robót na ul. Krasińskiego.  
Ponadto informuję, że od dnia 27 sierpnia 2012r. Związek Komunalny 
„Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie przywróci objazd au-
tobusów linii 8 i 25 ulicami Jagiellońską i Chrobrego. 

Inf.UM

INFORMACJA

Już ponad 600 kg nakrętek zebrała pani Grażyna Hajda ze skle-
pu „Pod 1” w Chełmku. – Akcje zbierania nakrętek rozpoczęliśmy 
wiosną zeszłego roku. Od tamtego czasu klienci sklepu przyno-
szą do nas kilkaset kilogramów nakrętek – mówi właścicielka 
sklepu Grażyna Hajda
Pieniądze uzyskane są przekazywane na akcje charytatywne, 
wspomagając leczenie i rehabilitacje mieszkańców gminy 
Chełmek.
Dzięki tej akcji udało się pomóc m. in. choremu mieszkańcowi 
Chełmka – Markowi Bieńkowi. Pieniądze ze zbiórki przekazano 
m. in. na dofinansowanie do rehabilitacji chorego na stward-
nienie rozsiane Marka. 
Zbieranie nakrętek to nie tylko pomoc dla potrzebujących, ale 
również przejaw troski o środowisko naturalne. Szacuje się, że 
plastik wyrzucony na wysypisko odpadów może rozkładać się 
kilkaset lat.

Pani Grażynie dziękujemy za tak szlachetną inicjatywę i przy-
pominamy, że w dalszym ciągu można przynosić nakrętki do 
sklepu „Pod 1” na ul. Piastowskiej w Chełmku lub do Miejskiego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku oraz 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zorga-
nizowały w Parku Rodzinnym warsztaty ceramiczne dla dzieci.
Prawie trzydzieścioro dzieci oraz ich opiekunowie tworzyli  
z gliny bajkowe stwory, figurki, dzbanki, talerzyki oraz obrazki 
w glinie. Całość prac twórczych młodych artystów nadzorował 
doświadczony ceramik członek RSTK w Chełmku Grzegorz Si-
tek.
– Warsztaty ceramiczne dla dzieci organizujemy już po raz trzeci, 
i tak jak poprzednie odbywa się na początku wakacji.  Naszym 
celem jest dotarcie do najmłodszych mieszkańców gminy i po-
przez zabawę wyzwolić w nich radość z tworzenia i uwrażliwić 
na sztukę. Mam nadzieję, że to zainteresowanie przetrwa i kiedyś 
mali twórcy wstąpią do naszego RSTK – dodaje z uśmiechem 
prezeska RSTK w Chełmku Teresa Daniek.
Podczas warsztatów dzieci mogły liczyć na fachową pomoc 
„warsztatową” Grzegorza Sitka oraz na słodki poczęstunek za-
fundowany przez prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” Tomasza Warzechy.

Wykonane przez dzieci prace zostaną wypalone w specjalnie 
przygotowanym piecu podczas tegorocznych Folklorystycz-
nych spotkań „Nad Przemszą” 8 września 2012 r w Parku Ro-
dzinnym.

Nakrętki dla potrzebujących

Warsztaty ceramiczne dla dzieci

Sprzedam lub  ewentualnie wynajmę mieszkanie do remon-
tu w Chełmku przy ul. Piłsudskiego 10/2 – 37 m 2 ( 2 pokoje). 
Tel. kontaktowy 504 085 270

Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Polnej w Chełm-
ku, pow. 17 ar, szeroka, atrakcyjna w pełni uzbrojona. 
Tel 33 846 30 20

Ogłoszenia drobne
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W dniu 22 maja 2012 r. absolwenci Technikum Przemysłu Skó-
rzanego po 55 latach spotkali się w Chełmku na uroczystym 
spotkaniu klasowym w zajeździe „Józstach”. Był to bardzo uro-
czysty wieczór, ponieważ nasze ostatnie spotkanie to egzamin 
maturalny i obrona pracy dyplomowej w maju 1957 roku. Od 
tego czasu bardzo się zmieniliśmy, chłopcy wyprzystojnieli, 
dziewczęta uśmiechnięte spoglądały uwodzicielsko w stronę 
naszych chłopców.
Tworzyliśmy wspaniałą klasę. Według zapisu w dzienniku kla-
sa IV technikum wydziału budowy maszyn liczyła 29 uczniów. 
Na spotkanie przybyło 8 dziewcząt i 6 chłopców. Całe spotka-
nie organizacyjnie przygotowali: Jadzia Opitek z domu Kna-
pik, Roman Piwowarczyk, dyżurną klasy była Ala z leśniczówki 
w Nowopolu. Opowiadała o odnalezionym w archiwum szkoły 
dzienniku - ogromny format A2. Pożółkłe i kruche kartki były 
zwierciadłem czasu. Wychowawcą klasy był inż. Kazimierz 
Ser&ak. Był dla nas wzorem, stanowczy, serdeczny, nigdy nie 
podnosił głosu. Wierzył w nas, że wyrośniemy na porządnych 
ludzi i naprawdę się nie pomylił. Lekcje z elektrotechniki po-
zwalały nam poznać tajemne arkana wiedzy: silniki, prądnice, 
transformatory. Prawa fizyki i mechaniki pozwalały zrozumieć 
budowę maszyn i ich działanie. Dziewczęta musiały więcej się 
uczyć, ale nadążały z ocenami za chłopcami.
Wspomnę o lekcjach z rysunku technicznego z profesorem 
Zbigniewem Jarczykiem. Wielu z nas korzystało z modeli rzut-
ni, które kreowały wyobraźnię i pozwalały racjonalnie myśleć. 
Grubości linii rysunkowych, estetyka i poprawne wymiarowa-
nie części maszyn to był konik naszego nauczyciela. Bywało 
tak, że ten sam rysunek rysowaliśmy kilka razy aż do skutku.
Wspominam bardzo miło naszego polonistę prof. Wiesława 
Gumułkę. Był naszym nauczycielem, wychowawcą i serdecz-
nym przyjacielem. Rozmiłował nas w literaturze pięknej, pro-
wadził zajęcia biblioteczne, wycieczki, spacery po lesie z gitarą 
i piosenkami.
W czasie naszego spotkania nie kryliśmy wzruszenia i łez, bo 
przecież na początek trzeba było się poznać. Po 55 latach ży-

cia czas zmienia człowieka, ale nie pozwala zapomnieć szkoły, 
naszych drogich nauczycieli, kolegów i koleżanek. To szkoła 
nauczyła nas pokory względem życia, szacunku dla ludzi star-
szych, przygotowała nas do startu w dorosłe życie. Dzisiaj je-
steśmy dumni, że wszyscy znaleźli swoje miejsce w społeczeń-
stwie, założyli rodziny, podjęli pracę zawodową. Część z nas 
podjęła studia, a dokształcanie stało się formą doskonalenia 
zawodowego. Wychowaliśmy swoje dzieci na rzetelnych i pra-
wych ludzi. Obecnie cieszymy się naszymi wnukami, kochamy 
je bardzo. To są najpiękniejsze chwile naszego życia.
Na spotkaniu wspominaliśmy wszystkich naszych nauczycieli, 
dziękujemy im za wkład pracy w kształtowanie naszej osobo-
wości, za poświęcenie, cierpliwość, życzliwość za przekazaną 
wiedzę. Pragnę podkreślić, że nasze spotkanie klasowe to dziś 
już spotkanie absolwentów emerytów.
Pragniemy zaprosić rodziny i znajomych na mszę świętą w 
dniu 22 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 17.00 za zmarłych 
kolegów i koleżanki z naszej klasy. Zapalimy w tym dniu znicze 
na znak pamięci i ofiarujemy zmarłym modlitwę. Odeszli od 
nas: Andrzej Chrobak, Ludwik Jugas, Michał Kucharski, Józef 
Opitek, Henryk Pokrywka, Alicja Szyjka, Halina Tusznicka. Msza 
święta zostanie odprawiona w kościele p.w. NMP „Królowej 
Polski” w Chełmku.

Wspomnienia przekazują: Jadzia, Roman i Aleksandra

Zdjęcie grupowe naszej klasy IV Technikum Budowy Maszyn 
w Chełmku (stan na dzień 22 maja 2012 r.). Na zdjęciu od le-
wej: Wanda Styczyńska z domu Paszek, Jadzia Opitek z domu 
Knapik, Janina Szuter z domu Waliczek, Krystyna Lenart  
z domu Leśniak, Aleksandra Pisarek z domu Krauska, Zofia Polak  
z domu Makuch, Danuta Figa, Maria Drabczyk z domu Kuli-
gowska, Barbara Połącarz z domu Wild, Roman Piwowarczyk, 
Stanisław Ficek, Zbigniew Zamarlik, Mieczysław Waliczek, Le-
szek Holcman, Leon Stańczyk.

Nasza klasa
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4 października 2011 roku w miejscowości Śibenik w Chorwa-
cji zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpra-
cy pomiędzy osobami prowadzącymi placówkę opiekuńczą  
ŚUBIĆEVAC a przedstawicielem Małopolskiej Federacji Świe-
tlic, do której należy Świetlica Środowiskowa w Chełmku. 
Porozumienie to dało nam okazję poznania chorwackiego 
środowiska opieki i pracy z dziećmi, jak również rozwinęło 
przed naszymi dziećmi możliwości wyjazdów wakacyjnych 
do Chorwacji. W czerwcu gościliśmy w naszej placówce wy-
chowawców z chorwackiej placówki, którzy zapoznali się  
z naszymi dziećmi i ich wychowawcami. Podczas tej wizyty  
omówione zostały dalsze etapy naszej współpracy i ustalo-
no warunki i termin wymiany młodzieży z Polski i Chorwacji.  
Z delegacją chorwacką spotkał się również Burmistrz Chełm-
ka Andrzej Saternus. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, 
zostały wymienione drobne upominki a następnie wspólnie 
udaliśmy się oglądać panoramę Chełmka. Goście udali się rów-
nież do Moksiru gdzie obejrzeli przedstawienie przygotowane 
przez uczestników fundacji Brata Alberta, a także wzięli udział  
w zajęciach integracyjnych – wykonywali ozdoby z filcu. Od-

wiedzili również naszą świetlicę – dzieci w tym czasie wyko-
nywały obrazki mało popularną techniką ,,Iris folding” Były 
wspólne pamiątkowe zdjęcia, wręczone zostały drobne wła-
snoręcznie wykonane upominki. Kolejnym punktem wizyty 
było zwiedzanie Muzeum Auschwitz Birkenau, które zrobiło 
na nich wstrząsające wrażenie. Zakończeniem wizyty był re-
laks w siodle w Stadninie Koni ,,Ikarion”. 
20 lipca siedmioosobowa grupa młodzieży z Chełmka dołą-
czyła do grupy z Droginii i Jerzmanowic i wspólnie wyruszyli 
po przygodę do Chorwacji. Przywitały nas tam: malowniczy  
krajobraz i ponad 30 stopniowe upały, dlatego większość cza-
su dzieci spędzały pływając i nurkując w ciepłym i przeźroczy-
stym morzu. Ponadto zwiedzaliśmy  zabytkowy Trogir, stary 
Split, wodospady rzeki Krk oraz jedyny w Europie szpital dla 
sokołów i puchaczy. Pomimo bariery językowej nasze dzieci 
szybko nawiązały kontakty z mieszkającymi w ośrodku młody-
mi chorwatami i wspólnie spędzali czas, głównie na boiskach. 
Gdy nadszedł czas wyjazdu była nawet deklarowana przez 
część naszej młodzieży chęć pozostania w Sibeniku a gospo-
darzom zakreciła się łezka w oczach.

inf. Świetlica Środowiskowa

W miejscowości Chełmek (Nowopole), dnia 
05.08.2012 (niedziela) zaginął mały 14 letni 
piesek (Max). Sierść krótka czarna podpalana 
z siwiejącym pyskiem. Pies ma przykurcz tyl-
nich łap lecz widać to tylko jak idzie powoli, 
bo stawia je sztywno. Ogon lekko opuszczo-
ny z wykręconym końcem na prawą stronę 
psa jak widać na zdjęciu. Pies ma wszczepio-
ny chip po lewej stronie szyi. 
Jak ktoś z Państwa widział takiego pieska  
w niedzielę w godzinach od 14 lub też widział 
go w inne dni czy też go zobaczycie to pro-
szę, ale to bardzo proszę o kontakt ponieważ 
chcemy ustalić mniej więcej gdzie go szukać 
ponieważ jest już starszym psem i może mieć 
problemy z powrotem do domu.

nr kontaktowy:

792 088 436
(zew)

Z wizytą w chorwacji

Zaginął pies! Ośrodek Szkolenia Kierowców
Halina Bańdo

Rok założenia 1993

Organizuje Kursy Prawa Jazdy kat. B  
w Chełmku  

(ul. Krakowska 26 – Delikatesy 
 Centrum II piętro)

Zapisy i szczegółowe infor-
macje można uzyskać:

Chełmek ul. Krakowska 26
( ul. Krakowska 26 – Delika-

tesy Centrum II piętro)
Wtorek – czwartek 14.00 – 19.00
Tel. 604 784 748, 606 155 986

lub
Trzebinia ul. 22 Lipca 52 (dawny PZmot)

Pon. – pt. 8.00 – 16.00
Tel. 32 753 59 99, 606 784 748 
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Dożynki
Bobrek
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Dożynki
Gorzów

fotoreportaż Paweł Waligóra

2012
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Już za niedługo
znikną rzeczy nieważne
te nikłe i te znaczące…

sprawy pilne i te niekoniecznie.
Zbledną promienie
słuch się wyostrzy

na ważne wyczekiwanie.
Czego? kogo?

Lecz wszyscy czekamy
Czy na cud? Czy na zbawienie?

Nie wiem…
Ale i czekanie minie…
odejdzie w niepamięć

gdy znajdziemy to czego szukamy…
I usiądziemy na trawie

wiecznego odpoczynku
Czy to będzie spełnienie?

Krople deszczu nie będą raniły
słońce osuszy nam twarz
oddech głęboki złapiemy

Czy kiedyś to także zniknie?
Umknie nam jak motyl

jakiego trzymam w dłoni…
Zaraz go wypuszczę

By cieszył się… wolnością
By zobaczył pierwszy deszcz

…i pierwsze słońce.
Czy to także minie?

Ten spokój, ten uśmiech?
Nie wiem…

Lecz trwaj chwilo moja!!!
Bym nie znikła jak motyl

i bym nie odeszła w niepamięć…
Bym nie pękła jak bańka mydlana

nie pozostawiając śladu…

Z łodygi krople rosy
papuźnik dziś wypuścił
a liście wielkie tańczą

w  powiewach wiatru tempie.
Cały się kołysze

opala w słońcu ramię.
A pień swój ugruntował

w najbardziej trwałej skale.
I siedzą na tym drzewie

czerwono-żółte ptaki
jak papugi wielkie

z sokolim okiem trwałym.
Nie odlecą nigdy

dumne siedzą na nim
puszą swe pióra srebrzyste

i nie drgną nawet na chwilę.
Zaskakujące i zimne

te piękne kwiaty
zaklęte na łodydze

wzruszające swym bezruchem.
Takie są właśnie owoce papuźnika…

dopóki nie zobaczysz
nie uwierzysz

w kwiaty ze skrzydłami…

Stalagmit

Papuźnik

Filmowe Dychanki powracają!

Z KULTUROSKOPEM 
KALIOPE TROPEM 
Almanach Z KULTUROSKOPEM KALIOPE TRO-
PEM – ZAKODODWANI W PIÓROMANII został 
wydany jako podsumowanie FESTIWALU 
LITERACKIEGO organizowanego w ramach 
projektu KULTUROSKOP. Projekt realizowa-
ny był przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach  
w ramach pozyskanych środków unijnych, 
którego pomysłodawcą i koordynatorem 
była pani Danuta Korcińska. W ramach pro-
jektu odbyły się liczne spotkania warsztato-
we z krytykami literackimi, podczas , których 
poeci praktycznie przyglądali się twórczości, 
uczestniczyli w twórczych dyskusjach, dzię-
ki którym poszerzali swoją wrażliwość oraz 
warsztat literacki.
W tym obszernym wydawnictwie znalazły 
się wiersze poetów skupionych w Klubie 
Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej 
PIÓROMANII oraz literatów uczestniczących  
w projekcie KULTUROSKOP zamieszkujących 
teren pięciu gmin tj. Chełmek, Grojec, Kęty, 
Oświęcim, Brzeszcze w obrębie Lokalnej Gru-
py Działania DOLINA SOŁY. 
Jedną z uczestniczek projektu była Klaudia 
Czardyban mieszkanka Chełmka, której wier-
sze zostały zamieszczone w okolicznościo-
wym almanachu ZAKODOWANI W PIÓRO-
MANII. Twórczość Klaudii została doceniona 
już w konkursie ĆWICZENIA Z WYOBRAŹNI 
organizowanym w ramach projektu KULTU-
ROSKOP. Jurorzy konkursu przyznali Klaudii 
za nadesłane wiersze wyróżnienie. Miejsce 
zaszczytne tym bardziej, że na konkurs spły-
wają prace z całej Polski.

Po wakacjach wracamy z systematycznym 
dychankowaniem! Kilka słów przypomnienia 
o co chodzi: „Filmowe Dychanki” – cykl pro-
jekcji kinowych (lub plenerowych) prezentu-
jący filmy unikatowe i niecodzienne. Za nami 
już szósta edycja! Dwukrotnie prezentowa-
liśmy animacje, trzy razy kino czeskie (Filmy 
„Postel,” poruszający „Młyn Habermanna”  
i uroczą komedię o rodzinie wodników „Jak 
utopić dr Mraczka?”, oraz węgierską „Wielką 
sensację!”.Misją „Dychanków” jest prezenta-
cja realizacji twórców - uznanych, oraz tych 

całkiem świeżych - z różnych miejsc na świe-
cie, lawirując między różnorodną stylistyką  
i gatunkami. Imprezą towarzyszą dodatkowe 
atrakcje: kino czeskie uświetniła niejednokrot-
nie Kofola – kultowa czeska cola przywiezio-
na specjalnie znad Olzy. Węgierskiej „Wielkiej 
sensacji” koloru dodała czerwona grillowana 
papryka. Po wakacjach spodziewać może-
my się kina litewskiego, węgierskiego, oraz 
rodzimych produkcji niezależnych młodych 
twórców. Projekcje w Kinie Iluzja. Wypatrujcie 
plakatów. WSTĘP WOLNY!!

1,2 WRZEŚNIA:
MROCZNY RYCERZ POWSTAJE
165 min/Akcja, Sc-Fi/
USA/Wielka Brytania 2012, 
godz. 19.00, od 15 lat 

9 WRZEŚNIA:
SŁODKICH SNÓW
102 min / Thriller/ 
Hiszpania 2011 
godz. 19.00, od 15 lat

15,16 WRZEŚNIA:
STEP UP 4 REVOLUTION
99 min/ Melodramat/ Muzyczny 
USA 2012
godz. 19.00, od 15 lat

22, 23 WRZEŚNIA:
MERIDA WALECZNA
93 min /Animacja /Przygodowy/ Baśń
USA 2012 
godz. 16.00, b.o.

29, 30 WRZEŚNIA:
MAGIC MIKE
110 min /Dramat /Obyczajowy
USA 2012 
godz. 19.00, od 15 lat

Bilety w cenie 12 zł 
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Komora Celna w Chełmku
Aleksander Babiński

Komora celna w Chełmku istniała już w cza-
sach Rzeczypospolitej szlacheckiej. Swoją 
działalność zakończyła dopiero po przyłą-
czeniu do odrodzonego państwa polskiego 
Górnego Śląska. 
W czasach I Rzeczypospolitej służbę na tere-
nie przygranicznym pełnili strażnicy pobiera-
jący myto i cło od przekraczających granicę 
w Chełmku. Jeszcze przed drugą wojną świa-
tową w Bibliotece Krasińskich w Warszawie 
były przechowywane księgi chełmkowskiej 
komory celnej z lat 1730-1777. Były to księgi 
ceł Rzeczypospolitej, ceł królewskich, a także 
składów winnych. Niestety w czasie powsta-
nia warszawskiego  zasoby Biblioteki spłonę-
ły. W księgach chełmkowskiej komory celnej 
odnotowywano między innymi ilości wwo-
żonego na teren Rzeczypospolitej wina  oraz 
opłaty celne za nie pobierane.    
Nie wiemy ilu strażników było zatrudnionych 
w komorze celnej w Chełmku za czasów  
I Rzeczypospolitej. Po pierwszym rozbiorze 
zwiększono najprawdopodobniej ich liczbę, 
tak że w latach 1789-1792 na terenie obecnej 
gminy Chełmek oraz w Gromcu, należącym 
obecnie do gminy Libiąż straż pełniło w su-
mie 4 strażników, pilnujących przejść i po-
bierających myto na granicy ze Śląskiem pru-
skim oraz z Królestwem Galicji i Lodomerii.  
W czasie insurekcji kościuszkowskiej strażni-
cy ci oddali wiele usług władzom powstań-
czym prowadząc wywiad na rzecz powstań-
ców. W dniu 9 kwietnia 1794 roku Wolański 
- pisarz komory celnej w Chełmku oraz oso-
ba bezimienna – prawdopodobnie jeden 
ze strażników celnych informowali komisję 
porządkową województwa krakowskiego, 
że do granic Rzeczypospolitej zbliżają się od-
działy armii pruskiej, a Prusacy zapowiadają 
marsz na Kraków.
O okresie przejściowym, kiedy to zaborcy 
prowadzili rozmowy komu mają przypaść te-
reny położone wokół Krakowa i Olkusza nie 
możemy o urzędzie celnym w Chełmku nic 
powiedzieć. Udało się jedynie ustalić,  że linia 

demarkacyjna między wojskami austriacki-
mi i pruskimi biegła od Gromca przez Libią-
że Wielki i Mały, Chrzanów a stamtąd aż do 
Sławkowa. 
W związku z tym, że ostatecznie tereny te po 
trzecim rozbiorze przypadły Austrii zlikwi-
dowano istniejące do tej pory przykomorki, 
zwane również podkomorkami w Gromcu  
i najprawdopodobniej w Gorzowie. Pozosta-
wiono tylko komorę celną w Chełmku. 
W czasach przynależności Państwa Bobrek 
do Księstwa Warszawskiego reaktywowano 
działanie polskiej komory celnej w Chełmku 
nadając jej w dniu 2 marca 1810 roku, jako 
jednemu z trzech urzędów celnych, prawo 
wydawania patentów zawodowym kupcom 
z Prus, którzy przekraczali granice Księstwa 
Warszawskiego.  Okazuje się, że niestety już 
wówczas rejestry komory celnej w Chełmku 
zaginęły. Urzędnicy Dyrekcji Skarbu Publicz-
nego Departamentu Krakowskiego podej-
rzewali, iż rejestry te zostały źle zaadreso-
wane i trafiły do innej komory. W związku  
z tym wydano wszystkim komorom celnym  
polecenie poszukiwania zaginionych reje-
strów. Na razie nie potrafimy odpowiedzieć 
na pytanie czy rejestry te udało się odnaleźć.
W roku 1813 komora celna w Chełmku została 
jako jedna z trzech komór celnych Departa-
mentu Krakowskiego tj. obok komór w Opa-
towcu i Czeladzi, upoważniona do ekspedio-
wania soli.  Po utworzeniu Rzeczypospolitej 
Krakowskiej najprawdopodobniej komora 
celna w Chełmku w dalszym ciągu działała.
Po włączeniu Okręgu Krakowskiego w dniu 
29 stycznia 1847 roku do austriackiego Związ-
ku Celnego utworzono w Okręgu Krakow-
skim celną linię wewnętrzną. Po wcieleniu 
terytorium Wolnego Miasta Krakowa i Jego 
Okręgu do austriackiego obszaru celnego 
rozszerzono na Krakowskie obowiązujące  
w Królestwie Galicji i Lodomerii przepisy  
i prawa celne.
Na podstawie tychże przepisów do pro-
wadzenia czynności celnych zostały upo-

ważnione komory i przykomorki istniejące  
w Krakowie i Okręgu Krakowskim. Były to:  
c. k. Komora Celna Główna w Krakowie,  
c. k. Komora Celna Handlowa Graniczna  
w Chełmku, c. k. Przykomorek Celny w Je-
leniu, c. k. Przykomorek Celny w Jęzorze,  
c. k. Przykomorek Celny w Lgocie, c. k. Przy-
komorek Celny w Modlnicy, c. k. Komora 
Celna Handlowa Graniczna w Węgrzcach,  
c. k. Przykomorek Celny w Kocmyrzowie  
i c. k. Przykomorek Celny w Cle.
Od momentu wcielenia Krakowa i Jego 
Okręgu do austriackiego obszaru celnego 
zniesiono wszystkie cła między przyległym 
do Okręgu Krakowskiego obszarem Galicji 
uznając handel między tymi dwoma za wol-
nocłowy.
Drogi prowadzące do poszczególnych ko-
mór, a przechodzące przez linię celną zo-
stały uznane za drogi celne. Miały one zo-
stać oznaczone tablicami informacyjnymi  
z napisem: „Droga Cłowa do Urzędu Celnego 
w …” Oznaczenie linii wewnętrznej następo-
wało tylko wtedy gdy była przecinana ona 
przez drogę celną. W tych punktach umiesz-
czano tablice z napisem: „Linija wewnętrzna, 
droga do … Urzędu w…”
Linia wewnętrzna w Okręgu Krakowskim 
rozpoczynała się nad Wisłą między  Łęgiem 
a Ostropolem i ciągnęła się w kierunku pół-
nocnym przez Ziajki, Żarki, Moczydło, Koźmi-
nek, Chrzanów, Kąty, Balin, Luszowice, Góry 
Luszowskie pozostawiając je w obszarze cel-
nym.
Do krakowskiego obwodu granicznego we-
szły następujące wsie oraz folwarki ówcze-
snego Państwa Bobrek: Bobrek mały (obec-
nie część Bobrka Górnego), Bobrowniki, 
Chełmek, Dąb, Gorzów, Gromiec, Libiąż Wiel-
ki. Łęg, Paprotnik i Zachełmek.
Teren służbowy chełmeckiej komory celnej 
rozpoczynał się od mostu granicznego na 
Przemszy, biegł do ujścia tejże rzeki do Wisły, 
a stamtąd nurtem rzeki do placu załadunko-
wego w Broszkowicach. Linia wewnętrzna 
obszaru biegła od Chełmka przez Wymysłów, 
wzdłuż Wisły do Łęgu przez Libiąż Wielki do 
Libiąża Małego, a stamtąd z powrotem do 
Chełmka.
Urząd Celny w Chełmku istniał aż do chwi-
li przyłączenia Górnego Śląska do Polski. 
Uległ on likwidacji z chwilą zniesienia w dniu  
19 czerwca 1922 roku śląskiej granicy celnej.  
Poniżej przedstawiamy spis urzędników cel-
nych oraz Straży Skarbowej, których nazwi-
ska udało się ustalić. Przy zbieraniu materiału 
oparto się przede wszystkim na schematy-
zmach galicyjskich i na spisach ogólno-au-
striackich.

Lata 1789-1792
4 strażników m.in. w Komorze w Chełmku, na 
podkomorkach w Gorzowie i Gromcu 
Rok 1794
Komora Celna w Chełmku
Pisarz komory celnej - Wolański
Rok 1798

Budynek w którym mieściła się komora celna obecnie.
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XXIII Rajd Nordic Walking „Jurajskie Warownie” 
– 16 września 2012 r. o godz. 7.00.

XXXIII BIEG SZEWCÓW 
– Park Rodzinny 21 WRZEŚNIA 2012 r. godz. 12.00

WYSTAWA MALARSTWA DANUTY NOWAK
– wieloletniej członkini Robotniczego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Chełmku.
Wystawie towarzyszyć będzie koncert sióstr:
Aleksandra Guja – skrzypce
Anna Guja – fortepian
Magdalena Guja – wokal  
Galeria Epicentrum w MOKSiR21 WRZEŚNIA 2012 r. 
godz. 18.00

 Zollamt Chełmek  (Urząd Celny w Chełmku)
Poborca Józef Kriesche (Józef Kryże – później 
naczelnik Urzędu Konsumpcyjnego w Chrza-
nowie)
Rok 1799 - 1800
Zollamt Chełmek (Urząd Celny w Chełmku)
Poborca Józef Kriesche (Józef Kryże)
Nadzorca celny Ignac Kraschenitz 
Rok 1806 
Einbruchs-Zollamt in Chelmek pro comercio 
necesario (Wwozowy Urząd Celny do spraw 
Handlowych) 
Poborca Franz Pleve, 
1 strażnik,
Lata 1809-1815 
Wieś graniczna Chełmek wchodzi w skład 
Księstwa Warszawskiego. Komora Celna 
przechodzi pod administrację polską. Podle-
ga bezpośrednio Urzędowi Konsumpcyjne-
mu w Chrzanowie 
 Lata 1815-1846 
Najprawdopodobniej Komora działała pod 
zwierzchnictwem Senatu Rządzącego Rze-
czypospolitej Krakowskiej. 
Rok 1848
K.k. Commerzial – Zollamt In Chełmek Gefälls 
– Hauptamt IV. Klasse (Urząd Celny Klasy IV 
do spraw Handlu w Chełmku)
Główny poborca Joseph Stei (tymczasowy),
Główny Kontroler Johan Zarov, (tymczaso-
wy),
asystent  Joseph Reif, (tymczasowy),
1 Starszy nadzorca Straży Finansowej i dwóch 
dozorców Straży Finansowej
Rok 1850: 
K.k. Commerzial – Zollamt In Chełmek Gefalls 
– Hauptamt IV. Klasse (C. k. Urząd Celny Klasy 
IV do spraw Handlu w Chełmku) 
Poborca celny – Joseph Stein
Kontroler – stanowisko nie obsadzone
Przydzielony – 1 funkcjonariusz straży finan-
sowej,
Rok 1851:
K.k. Commerzial – Zollamt In Chełmek Gefalls 
– Hauptamt IV. Klasse (C. k. Urząd Celny Klasy 
IV do spraw Handlu w Chełmku) 
Poborca celny – Joseph Stein
Kontroler – stanowisko nie obsadzone
Przydzielony – 1 funkcjonariusz straży finan-
sowej,

Rok 1852 
K.k. Commerzial – Zollamt In Chełmek Gefalls 
– Hauptamt V. Klasse (C. k. Urząd Celny Klasy 
V do spraw Handlu w Chełmku) 
Poborca celny – Joseph Stein
Kontroler – Johan Bruckner
Przydzielony – 1 funkcjonariusz straży finan-
sowej,
Rok 1853
K.k. Commerzial – Zollamt In Chełmek Gefalls 
– Hauptamt V. Klasse (C. k. Urząd Celny Klasy 
V do spraw Handlu w Chełmku) 
Poborca celny – Joseph Stein
Kontrolor – Carl Brückner
Przydzielony – 1 funkcjonariusz straży finan-
sowej
K.k. Commerzial – Zollamt In Chełmek Gefalls 
– Hauptamt V. Klasse (C. k. Urząd Celny Klasy 
V do spraw Handlu w Chełmku) 
Poborca celny – Joseph Stein
Kontrolor – Carl Brückner
Przydzielony – 1 funkcjonariusz straży finan-
sowej
Rok 1855 
K.k. Nebenzollamt I Klasse in Chełmek (C. k. 
Poboczny Urząd Celny I Klasy w Chełmku)
Poborca celny: Josepf Stein – przydzielony 
do Głównego Urzędu Celnego w Krakowie – 
zastępowany przez nadliczbowego poborcę 
celnego Pawła Cholewkiewicza
Kontroler Karl Brückner 
Przydzielony 1 funkcjonariusz straży finanso-
wej
Rok 1856:
K.k. Nebenzollamt I Klasse in Chełmek (C. k. 
Poboczny Urząd Celny I Klasy w Chełmku)
Poborca – nieobsadzone
Kontrolor - Karl Bruckner,
Przydzielony – 1 funkcjonariusz straży finan-
sowej,
Rok 1857
K.k. Nebenzollamt I Klasse in Chełmek (C. k. 
Poboczny Urząd Celny I Klasy w Chełmku)
Poborca celny – stanowisko nie obsadzone 
Kontroler – Karl Bruckner
Kontrolę zapewniał asystent urzędu z Krako-
wa Franciszek Swoboda
Przydzielony - 1 funkcjonariusz straży finan-
sowej
Rok 1868

K.k. Nebenzollamt I Klasse in Chełmek (C. k. 
Poboczny Urząd Celny I Klasy w Chełmku)
Poborca podatkowy – stanowisko nie obsa-
dzone
Kontroler – Grzegorz Herman
Rok 1870 
K.k. Nebenzollamt I Klasse in Chełmek (C. k. 
Poboczny Urząd Celny I Klasy w Chełmku)
naczelnik Grzegorz Herman,
kontroler – Władysław Włodkowski
Rok 1871-1874
K.k. Nebenzollamt I Klasse in Chełmek (C. k. 
Poboczny Urząd Celny I Klasy w Chełmku)
Poborca podatkowy Grzegorz Herman
Rok 1876-1895
K.k. Nebenzollamt I Klasse in Chełmek (C. k. 
Poboczny Urząd Celny I Klasy w Chełmku)
Naczelnik Józef Widuchowski
Rok 1896
K.k. Nebenzollamt I Klasse in Chełmek (C. k. 
Poboczny Urząd Celny I Klasy w Chełmku)
Naczelnik – posada opróżniona
Lata 1900-1909
K.k. Nebenzollamt I Klasse in Chełmek (C. k. 
Poboczny Urząd Celny I Klasy w Chełmku)
Poborca cłowy – Adolf Brzyk
Lata 1910-1914
K.k. Nebenzollamt II Klasse in Chełmek (C. k. 
Poboczny Urząd Celny II Klasy w Chełmku)
Poborca cłowy Erazm Rzepiński - poborca 
cłowy X klasy, 
Nadzór Straży Skarbowej w Chrzanowie – 
kierownik Kunze Karol- starszy komisarz 
straży skarbowej II klasy: oddziały straży 
skarbowej w Chrzanowie, Chełmku, Dębie, 
Gorzowie, Jeleniu i Trzebini
Chełmek:
– respicjent Kornel Antecki, 
– nadstrażnik Oleszko Stanisław,  
– nadstrażnik Matusiak Władysław,  
– nadstrażnik Juliusz Rucki, 
– strażnik Modest Olchowy, 
– strażnik Dymitr Prussak, 
– strażnik Franciszek Ostrowski, 
– strażnik Filemon Czornyj, 
Gorzów:
– nadstrażnik Józef Ciołko, 
– nadstrażnik Edward Grocholski, 
– strażnik Franciszek Edward Dzikowski, 
– strażnik Michał Szaryj.

Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmku 
ogłasza zapisy na wypoczynek w 2013 r.
Grecja – Korinos – 24.05 – 04.06. 2013
Chorwacja – Karlobag – 02.06 – 14.06.2013
Rewal ośrodek „Skrzat” – 04.06 – 16.06.2013
Pobierowo – II połowa czerwca
Świnoujście „ Złoty Kłos” – 17.07 – 29.07. 2013
Mrzeżyno „Koral” – II połowa sierpnia
a także wczasy świąteczne w 2012 r.
Informujemy również o wyjeździe do teatru w Cieszynie w Listopadzie 
2012 r.

Zainteresowanych ofertą prosimy o zgłaszanie udziału w oddziale re-
jonowym PZERiI w Chełmku – Topolowa 6 tel. 33 846 15 66, 518 903 775
Gorzów – Sołtysówka – 698 784 556
Bobrek – Dom Ludowy – 511 589 966

Inf. PZERiI w Chełmku

Wypoczynek z PZERiI w 2013 Zaprasza:
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Od kilku lat na półce mojej domowej biblio-
teki stoi „Wielka Księga przysłów polskich” au-
torstwa Danuty i Włodzimierza Masłowskich. 
Księga jest naprawdę wielka i to nie tylko ze 
względu na objętość. Jej wielkość wynika  
z profesjonalnego przygotowania treści, 
układu graficznego i przejrzystego zapisu.
Indeks tematów ułatwia odnalezienie szuka-
nego przysłowia... nic tylko brać i korzystać... 
Tak też robiłam,  dziękując nieznanym mi au-
torom za ich perfekcjonizm.
„Wielka księga przysłów polskich” nie stała 
bowiem jako ozdoba, ale była i jest wyko-
rzystywana jako cenne źródło informacji. 
„Przysłowia to jedna z najstarszych form li-
terackich. Funkcjonowały od zamierzchłych 
czasów i używane są obecne. Pojawiały się 
jako twory anonimowe.
Tak samo jak anonimowi byli dla mnie auto-
rzy „Księgi”. Podobno „ciekawość jest pierw-
szym stopniem do wiedzy... Na prowadzo-
ne przeze mnie w Wiejskim Domu Kultury  
w Gorzowie zajęcia dla dzieci przychodzi ro-
dzeństwo Kamil i Martynka Masłowscy. Ich 
mama, Krystyna, chętnie pomaga przy każ-
dym świetlicowym przedsięwzięciu. Rodzina 
Masłowskich jest na co dzień w WDK. Zapy-
tałam więc kiedyś czy Danuta i Włodzimierz 
Masłowscy to jacyś krewni? Uśmiech twier-
dzący pani Krystyny poparły słowa: „Tak, to 
moi teściowie”. A gdzie oni mieszkają? – „My 
mieszkamy z nimi tu – w Gorzowie” - usłysza-
łam odpowiedź. TU W GORZOWIE MIESZKA-
JĄ AUTORZY SŁOWNIKÓW, LEKSYKONÓW, 
ZBIORÓW AFORYZMÓW I CYTATÓW. Miesz-
kają tuż, tuż...
Od tamtej rozmowy minął rok. Państwo Da-
nuta i Włodzimierz wystawili swoje książki 
na ubiegłorocznych dożynkach, a potem 
przekazali je do gorzowskiej biblioteki. Pan 

Włodzimierz, miły, stateczny, życzliwy dżen-
telmen chętnie opowiada o swojej tak mo-
zolnej przecież pracy. Zapytany czy miałby 
czas na spotkanie z młodzieżą odpowiada, 
że ma ich kilka za sobą – w Kaliszu, we Wro-
cławiu.
Na tych spotkaniach opowiadał, jak powsta-
ją leksykony i słowniki. Jego opowieść uzu-
pełnia pani Danuta, która jest współautorką 
większości książek. „Pamiętam nasze narze-
czeństwo. Na pierwszy wspólny wypoczynek 
pojechaliśmy ze stertami zeszytów, w któ-
rych Włodzimierz spisywał hasła.”
Mozolna praca zajmowała dużo czasu,  
a żmudne porządkowanie alfabetyczne 
wymagało ogromnej cierpliwości. O wiele 
łatwiej pracuje się mając do dyspozycji od-
powiedni program komputerowy. Pierwszy 
program ułatwiający porządkowanie haseł 
powstał z pomysłu pana Włodzimierza, który 
dokładnie opracował schemat, a informatyk 
przełożył na język informatyczny. Dzisiaj nie 
trzeba już ręcznie zapisywać, bo wystarczy 
uruchomić komputer, a ten już ułoży alfa-
betycznie zapisane wcześniej hasła. Każdy 
słownik powstaje zgodnie z oczekiwaniami 
wydawnictwa decydującego o profilu tytułu. 
A jest tych tytułów sporo: Wielka księga przy-
słów polskich, Wielka księga myśli polskiej, 
Wielki leksykon krzyżówkowy z anagrama-
mi, Księga aforystyki XXI wieku, Leksykon 
uniwersalny, Słownik geograficzny itd. Ra-
zem 18 tytułów, a w każdym tysiące haseł. 
Na pytanie o czas konieczny dla rzetelnego 
opracowania słownika słyszę zgodną odpo-
wiedź obojga autorów: „Lata, lata zbierania, 
spisywania”.
Tak samo zgodni są w kwestii podziału pracy:
„Oboje równolegle pracując wzajemnie się 
uzupełniamy”.

Pani Danuta z dumą opowiada o autorach, 
poetach, twórcach, ludziach kultury i sztu-
ki, z którymi od wielu lat nawiązują kontakt 
i współpracują. Podkreśla przy tym, że wy-
korzystując ich teksty do swoich publika-
cji, zawsze uzyskują zgodę, by nie naruszać 
praw autorskich. Często takie zgody należy 
poprosić spadkobiercy, ale nigdy nie wolno 
bezprawnie używać cudzej myśli czy słów. 
Rzetelność zawodowa i niezwykła dziś uczci-
wość państwa Masłowskich budzi szacunek, 
ale otwiera też drzwi i serca innych autorów 
chętnych do współpracy.
Państwo Danuta i Włodzimierz Masłowscy 
mówią mało o sobie, ale chętnie dzielą się 
mądrością przychodzącą ze znanych im źró-
deł. Pani Danuta to nie tylko współautorka 
słowników, ale przede wszystkim wspaniała 
kobieta o wielu talentach. Piękny przydomo-
wy ogród jest jej chlubą, a oko cieszą jej ob-
razy. Znajduje czas na udział w zajęciach Bab-
skiego Saloniku w Wiejskim Domu Kultury  
w Gorzowie. Jej zręczne ręce wyplatają ko-
szyki z papierowej wikliny, tworzą origami, 
kwiaty i decoupage. Zawsze uśmiechnięta, 
życzliwa i służąca dobrą radą. Cieszy jej obec-
ność na spotkaniach. Cieszy świadomość, że 
Państwo Masłowscy tworzą dla nas i naszych 
dzieci. Dla wszystkich, którzy lubią dużo wie-
dzieć podaję tytuły książek Państwa Masłow-
skich:
Wydawnictwo Klub Dla Ciebie:
Wielka księga przysłów polskich; Wielka księ-
ga myśli polskiej; Wielka księga myśli świata;  
Aforyzmy, przysłowia, sentencje; Księga mą-
drości wschodu; Wielki leksykon krzyżówko-
wy z anagramami.

Wydawnictwo Świat Książki:
Księga aforyzmów; Leksykon krzyżówkowi-
cza i scrablisty.
Wydawnictwo Antyk:
Księga przysłów polskich; Księga aforyzmów 
świata; Myśli sławnych ludzi; Aforyzmy pol-
skie; Słownik mitologii świata, leksykon uni-
wersalny.
Wydawnictwo VideografII: 
Księga aforystyki XXI wieku; Przysłowia in-
nych narodów.
Wydawnictwo PublicatSA: 
Słownik krzyżówkowicza.
Wydawnictwo Videograf Edukacja:
Polskie przysłowia.

Zachęcam do czytania, a jeśli chcecie poznać 
autorów, zaproście ich na spotkanie do szko-
ły, biblioteki, domu kultury... albo przyjdźcie 
do Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie.
I na koniec rekomendacja Państwa Masłow-
skich, którzy szczególnie polecają Księgę 
aforystyki XXI wieku i Leksykon uniwersalny.

MW

Danuta i Włodzimierz Masłowscy 

Życie wśród leksykonów
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Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrku, na mocy decyzji Burmistrza Chełmka z dnia 06.08.2012 roku, znak: OSO.5311.3.2012 prze-
prowadziła w terminie od 15.08.2012 do 31.08.2012 na terenie Gminy Chełmek publiczną zbiórkę w formie sprzedaży przedmio-
tów, przeznaczoną na pomoc w rehabilitacji zdrowotnej Łukasza Kopciewicza. Podczas zbiórki zebrano 1520 zł (tysiąc pięćset 
dwadzieścia złotych). Zebrane środki przekazano w całości na rehabilitację i leczenie Łukasza Kopciewicza. Zebranych środków 
nie wydatkowano na żaden inny cel, ani nie pokryto z nich innych kosztów. Jedyny koszt - uzyskanie pozwolenia na publiczną 
zbiórkę- w wysokości 82 zł został pokryty ze środków własnych OSP Bobrek.
Wszystkim darczyńcom za okazane serce serdecznie dziękuję. 

Władysław Wiśniowski
Prezes OSP Bobrek

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania 
zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi  zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn.zm.)
informujemy, że:
Komitet Organizacyjny „Dla Łukasza” w Bobrku przy ul. Nadwiślańskiej 150 działając na podstawie decyzji Burmistrza Chełmka  
z dnia 06 lutego 2012 r., znak: OSO.5311.2.2012
przeprowadził następujące zbiórki publiczne na rzecz Łukasza Kopciewicza:
17.02.2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku;
18.02.2012 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku;
29.04.2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.
Suma ofiar pieniężnych zebranych do puszek kwestarskich: 1050,00 zł 
Sprzedano 30 szt. cegiełek o wartości 180,00 zł./szt. Łącznie uzyskano 5400,00 zł.
Sprzedano 240 szt. cegiełek o wartości 10,00 zł./szt. Łącznie uzyskano 2400,00 zł.
Inne formy organizacji zbiórki publicznej nie miały miejsca.
Łącznie uzyskano 8.850,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr).
Komitet nie poniósł żadnych kosztów organizacji w/w zbiórek.
Dnia 17 lutego w MOKSiR w Chełmku - Scena Żywego Słowa wystawiła charytatywnie spektakl pt. „Król Wschodzącego Słońca”. 
Serdeczne podziękowania składamy aktorom (Karolinie Gradek, Mai Janaszek, Wiktorii Księżarczyk, Aleksandrze Pactwie, Klaudii 
Knapik),  reżyserowi przedstawienia - Panu Krzysztofowi Kaleta oraz Dorocie Ponikowskiej i Albertowi Patykowi oraz wolonta-
riuszce Agnieszce Pusz.
18 lutego 2012 r. w OSP Bobrek odbyła się zabawa karnawałowa dzięki osobom, które zakupiły cegiełki i bawiły się wyśmienicie 
oraz wsparciu następujących instytucji i osób: OSP Bobrek, OSP Broszkowice, LKS Bobrek, Sklep Spożywczy Marta, Sklep Spo-
żywczy Maria Malik, Ferma Drobiu - Gorzów, Ferma Drobiu - Kosówki, Ferma Drobiu - Budzowy, Cukiernia Ptyś, Marek Poznański 
oraz Panie, które przygotowały posiłki.
Dnia 29 kwietnia 2012 r. na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku wystąpiła Grupa Teatralna „Czwar-
ta Ściana” z Brzeszcz w spektaklu pt: Zapomniany diabeł”.
Jak zwykle charytatywnie gościli w Chełmku już po raz trzeci, tym razem pomagając Łukaszowi Kopciewiczowi.
Jako organizatorzy akcji serdecznie dziękujemy Czwartej Ścianie za wspaniały występ, za chęć pomocy i za to, że nigdy nie 
zawodzi.
Podziękowania składamy także wszystkim gościom obecnym na spektaklu oraz wszystkim, którzy wsparli nas w działaniach:
MOKSIR w Chełmku,
Świetlica Środowiskowa w Chełmku,
Technika Dla Domu,
Ling House
Przedszkole językowo-artystyczne „Akademia Przedszkolaka”,
Druk Oświęcim-Feniks,
Fundacja im. Brata Alberta w Chełmku,
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku,
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku,
pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełmku
wolontariusze i absolwenci Powiatowego Zespołu nr 8 w Chełmku: Justyna Gworek, Maria Szymczyk, Natalia Kamińska,
oraz specjalne podziękowania za poczęstunek: Anna Piotrowska, Ewa Kamińska, Bożena Gleba.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego „Dla Łukasza”: 
Anna Nowak, Bernadeta Sędrak–Legut, Sylwia Sajak, Katarzyna Czyż, Krystian Kaczmarczyk, Artur Ko-

walczyk, Damian Kądzior, Grzegorz Michalik, Jarosław Zabawski, Władysław Wiśniowski.  

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
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Dużym powodzeniem i uznaniem meloma-
nów cieszył się letni cykl koncertów prome-
nadowych „Muzyczny Park”. Począwszy od 23 
czerwca do 25 sierpnia w leśnej scenerii cheł-
meckiego parku odbyło się pięć koncertów. 
Każdy z nich był prezentacją odmiennych 
muzycznych stylów, kierunków i konwencji. 
W sobotnie letnie wieczory na scenie głównej 
wystąpiły zespoły rockowe: „Trick”, „Viviparo-
us”, „Kompromis”, „Unstress”, ludowe zespoły 
śpiewacze: „Malwa”, „Chełmkowianki”, „Bobro-
wianki” oraz legendarny polski zespół muzyki 
country „Whiskey River”. Na zaimprowizowanej 
scenie „Przy fontannie” gościli: pianista i kom-

pozytor Janusz Kohut oraz gitarzyści Jarosław 
Dzień i Łukasz Balcar. „Muzyczny Park” to kolej-
ny pomysł i projekt wymyślony i realizowany 
przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji, którego celem była popularyzacja muzyki 
oraz ożywienie życia kulturalnego w naszym 
środowisku. Zgłoszony do konkursu granto-
wego organizowanego przez Lokalną Grupę 
Działania „Dolina Soły” uzyskał dofinansowa-
nie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007 – 2013. Całkowity koszt realizacji projektu 
to kwota 19.065 zł. z czego 10.850 zł. wyniosła 
dotacja unijna. Jeden z mieszkańców, zapytany 

o wrażenia po koncercie „Whiskey River”, po-
wiedział nam, że jest zachwycony i życzy sobie 
by takich artystycznych zdarzeń było znacz-
nie więcej. Z przyjemnością informujemy, że 
ośrodek pomyślnie złożył aplikację na kolejną 
edycje „Muzycznego Parku” w 2013. To była 
prawdziwa passa, unijne wsparcie w przyszłym 
roku uzyska sześć artystycznych projektów 
MOKSiR. Organizatorzy pragną podziękować 
uczestnikom za wspaniałą atmosferę i prze-
prosić mieszkańców okolicznych budynków 
za nadwyżki muzycznej energii, zwłaszcza tej 
rockowej. 

wr

Przed kilku laty chełmecki MOKSiR stwo-
rzył program aktywnej turystyki kulturo-
wej adresowany do osób chcących czynnie 
uczestniczyć w życiu kulturalnym, zwiedzać 
i poznawać niezwykłe miejsca, doświadczać 
estetycznych, artystycznych i kulinarnych 
wrażeń.
„Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, 
Zagłębia i Małopolski”, taką nazwę noszą 
cykliczne wyjazdy studyjne organizowa-
ne od 2007 roku. Na swoim koncie ośrodek 
ma 35 wypraw, w których uczestniczyło 
ponad tysiąc osób. Często eksploratorzy  
z Chełmka docierali do miejsc niedocenia-

nych przez typowych turystów, czy wręcz 
dla nich niedostępnych. Wdrapywali się na 
wieżę luterańskiej katedry w Bielsku – Bia-
łej, płynęli Kanałem Gliwickim na pokładzie 
zabytkowego statku „The Bluecity Queen”, 
kajakami pokonali rzeczne nurty, zwiedzali 
krakowskie lochy i podziemia, błądzili labi-
ryntami kopalnianych chodników, uczestni-
czyli w koncertach w synagogach, pałacach i 
kościołach. Przewodnikami peregrynacji byli 
regionaliści, historycy, artyści oraz przedsta-
wiciele najróżniejszych profesji. Ich wspólna 
cechą była nieprzeciętna wiedza o miejscach 
i regionach oraz pasja propagowania ro-

dzimych tradycji. Często spotkania z takimi 
osobami przeradzały się w uczty literackie, 
czy istne spektakle. Dobrym pomysłem sta-
ła się wersja wyjazdów dla osób mających 
kłopot z wolnym czasem, wypady popołu-
dniowo – wieczorno – nocne. Okazuje się, że 
przy dobrej organizacji, między godz. 16.00 
a 24. 00 można wiele zwiedzić, uczestniczyć 
w koncercie lub spektaklu i doświadczyć 
kawiarnianego klimatu. 8 sierpnia dwadzie-
ścia osób z Katowic, Krakowa, Oświęcimia, 
Chrzanowa, Chełmu Śląskiego i oczywiście 
z Chełmka uczestniczyło w spływie kajako-
wym malowniczymi meandrami Pilicy. Wod-
niackiej przygodzie towarzyszyło zwiedzanie 
zabytkowego młyna w Przełyku Szlacheckim, 
wizyta w Szczekocinach oraz spotkanie z 
Markiem Gradoniem, twórcą i prezesem Sto-
warzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i 
Okolic. Kolejny wyjazd studyjny połączony ze 
spływem kajakowym, MOKSiR planuje w nie-
dzielę 23 września. Celem będzie pokonanie 
nurtu pięknej i czystej rzeki Liswarty i zwie-
dzanie zabytków Ziemi Krzesickiej. Wyczer-
pujące informacje o turystycznych planach 
oraz relacje i fotorelacje z minionych wypraw 
po Śląsku, Zagłębiu i Małopolsce znajdziecie 
Państwo na stronie www.moksir.chelmek.pl

wr

Autokarem, statkiem, pociągiem, pieszo, kajakiem i rowerem
– czyli o wędrowaniu po kulturowych szlakach Śląska, Zagłębia i Małopolski.

Lato w „Muzycznym Parku”

Wędrówki z MOKSiR-em 
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XV
FOLKLORYSTYCZNE 
SPOTKANIA NAD PRZEMSZĄ 
CHEŁMEK
8 września 2012

Burmistrz Chełmka oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zapraszają 
na prezentację twórczości ludowej – regionu Śląska i Małopolski.

8 września 2012 r. 
Park Rodzinny przy ul. Brzozowej w Chełmku.

 Występy zespołów ludowych godz. 15.30:

 „Malwa” z Gorzowa
 „Chełmkowanki” z Chełmka
 „Bobrowianki” z Bobrka
 „Zrzeszenie ludzi z Gór” z Oświęcimia
 „Libiążanki” z Libiąża
 „Brzezinianki” z Brzezinki
 „Włosieniczanki” z Włosienicy
 „Babiczanki” z Brzezinki
 „Kosztowioki” z Kosztów
 „Bierunianki” z Bierunia
 „Kopciowiczanki” z Kopciowic
 oraz Młodzieżowa Orkiestra Emerytów i Rencistów  
 z Nowopola
 
 Występ grupy L’ombelico del Mondo – grupy perku- 
 syjnej grającej sambe oraz gorące rytmy zachodniej 
 Afryki na swój własny, oryginalny sposób a także  
 pokaz teatru ognia.
 
 http://www.lombelico.pl/

 Imprezę zakończy zabawa taneczna

 występom estradowym towarzyszyć będą: 
 wystawa prac plastycznych
 Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury  
 z Chełmka 
 oraz prezentacja rękodzieła i sztuki ludowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


