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Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu:
1. Uchwały Nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, przezna-
cza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako 
działki nr 342/27 i 342/32 o łącznej pow. 0,0121 ha obręb Gorzów, objęte Księgą Wieczystą nr KR1E/00029400/7 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Działki położone są w Gorzowie przy ul. Krzywej.
2.  Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, prze-
znacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 
jako działka nr 342/34 o pow. 0,0108 ha obręb Gorzów, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00029400/7 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Działka położona jest w Gorzowie przy ul. Lipowej.
3. Uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetar-
gowym, przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe  
w Oświęcimiu jako działki 2603/52 o pow. 0,0030 ha i 2603/60 o pow. 0,0030 ha obręb Chełmek, objęte Księgą Wieczystą nr KR1E/00024296/9 
prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Działki położone są w Chełmku przy ul. Ofiar Faszyzmu. 
Sprzedaż działki wymienionej w punkcie 1 i 2 nastąpi w trybie art.37 ust.2 pkt 6, a działek wymienionych w punkcie 3 nastąpi  
w trybie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. 
zm.). Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 29 maja do dnia 19 czerwca 2012 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wia-
domości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na 
stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży wymienionych wyżej nieruchomości można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 
osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku    
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
przeznacza do sprzedaży nieruchomość:
1. nr 836/493 o pow. 0.0090 ha obręb Chełmek, położona przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada  
i ul. 25 Stycznia,objęta KW nr KR1E/00048996/0,
2. nr 836/492 o pow. 0.0088 ha obręb Chełmek, położona przy ul. 25 Stycznia, objęta KW           
nr KR1E/00048996/0,
3. nr 177/84 o pow. 0.0532 ha obręb Bobrek, położona przy skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej  
i ul. Kolistej objęta jest KW nr KR1E/00058773/4,
4. nr 514/16 o pow. 0.0164 ha obręb Gorzów, położona przy ul. Dębowej objęta KW  
nr KR1E/00029400/7,
5. nr 1907/9 o pow. 0.2459 ha obręb Chełmek, położona przy ul. Polnej, objęta KW  
nr KR1E/00024296/9, 
6. nr 834/99, 834/116, 2577/12 o łącznej pow. 0.1515 ha obręb Chełmek, położone przy skrzyżo-
waniu ul. Mickiewicza i ul. Staicha, objęte KW nr KR1E/00024296/9 i KR1E/00054727/9,
7. lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3/43 o pow. 43,70 m2,
8. lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3/14 o pow. 34,75 m2,
9. lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2/1 o pow. 36,85 m2.
Sprzedaż działki wymienionej w punkcie 4 nastąpi w trybie art.37 ust.2 pkt 6, działek wymie-
nionych w punkcie 3 i 5, 6 nastąpi w trybie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), 
a działek wymienionych w punkcie 1 i 2 nastąpi w trybie art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) 
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 22 czerwca 
2012 do dnia 13 lipca 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, 
ul. Krakowska 11, na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP, na stronie internetowej 
urzędu www.chelmek.pl. a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Dodatkowych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełm-
ku ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 
35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
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Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza do sprzedaży nieruchomość wraz z obiektami:
1. nr 834/43 o pow. 0.5544 ha i 834/54 o pow. 0,2553 ha obręb Chełmek, położone w Chełmku przy ul. Przemysłowej, objęte KW 
nr KR1E/00037136/4,
2. Sieć cieplna odciek I ( od pkt. początkowego A do komory K III),
3. Sieć wodociągowa – rurociąg wody pitnej i rurociąg wody surowej,
4. Tunel do nawęglania – usytuowany na działkach nr 834/43 i 834/54,
5. Plac węglowy - usytuowany na działkach nr 834/43 i 834/54.
Sprzedaż działek wraz z obiektami nastąpi w trybie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 29 czerwca 2012 do dnia 23 lipca 2012 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP, na stronie internetowej urzędu 
www.chelmek.pl. a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Dodatkowych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicz-
nie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka oraz Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku informują, że do 30 listopa-
da 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 okre-
sie dochodzi do częstych infekcji górnych dróg oddechowych i zarazki przenoszone są drogą kropelkową – 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 finansowej oraz korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej 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 uzyskać w Samodziel-
nym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku przy ul. Staicha 1 lub pod numerem telefonu: 33 846 12 02.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus

Na ulicy Topolowej w Chełmku po-
wstaje nowy blok mieszkalny. Inwe-
stycję prowadzi firma DACHSYSTEM  
z Wadowic. Budynek będzie składał się 
z 35 mieszkań o metrażu od 34 m2 do 
72m2. Szacunkowy koszt 1 m2 to 3 200 
zł brutto (cena ta może ulec zmianie). 
Planowany termin zakończenia robót 
budowlanych to IV kwartał 2013r.

Młodszy aspirant
Jerzy Kubisty
Lat 32 staż w Policji 12 lat

Dzielnica nr 3 
– Stare Miasto - wszystkie ulice.

NASI DZIELNICOWI

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W 2008 ROKU

Nowe mieszkania w Chełmku
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Wsparcie dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą z obszaru gminy Chełmek i okolic 

Dzięki uprzejmości władz gminy oraz dyrekcji MOKSiR mieszkańcy Chełmka i lokalni przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać  
z oferty Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w swojej miejscowości.
Przedstawiciele Agencji dyżurują w budynku MOKSiR w każdy drugi wtorek miesiąca (wejście główne – pokój po lewej stronie 
za kasą biletową).
ARMZ S.A. prowadzi działalność doradczo-informacyjną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą.
Działalność Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. obejmuje w szczególności: 
– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
– bezpłatne usługi informacyjne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą,
– pomoc w uzyskaniu korzystnych pożyczek i poręczeń kredytowych, w tym Fundusz Pożyczkowy ARMZ dla mikroprzedsiębiorców, 
– organizację szkoleń m.in. z zakresu przedsiębiorczości, obsługi komputera i inne,
– pomoc w zakresie aplikacji o środki z Unii Europejskiej,
– pomoc w pozyskiwaniu jednorazowej dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy,
– działalność promocyjną.
W połowie 2012 roku nastąpi zmiana siedziby Spółki, dzięki czemu profil dotychczas prowadzonej działalności oraz oferta dla 
klientów ulegnie znacznemu rozszerzeniu – Agencja realizuje projekt dofinansowywany w ramach Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego Działanie 2.1C „Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu”, który obejmuje prace remontowo-budow-
lane oraz rozbudowę nieruchomości zlokalizowanej w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5. 
Prezes Zarządu ARMZ S.A. – Tomasz Czubek – informuje, iż efektem powyższej inwestycji będzie wprowadzenie do dotychcza-
sowej oferty nowych usług, w szczególności utworzenie Centrum Wspierania Biznesu wraz z następującymi usługami:
- Lokalny Portal Gospodarczy – witryna www dla MŚP – zawierająca bieżące informacje na temat m.in.: możliwości pozyskania 
wsparcia przez MŚP i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, aktualnych konferencji, sytuacji społeczno - ekonomicz-
nej, potencjału ludzkiego, atrakcyjności inwestycyjnej miasta i okolic, opracowanie baz danych firm miasta Chrzanów i okolic 
oraz inne zależnie od zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej regionu,
- organizacja konferencji/ seminariów dla przedsiębiorców,
- rozwinięcie dotychczasowych usług wspierających przedsiębiorców oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą  
w zakresie szkoleń, doradztwa i udzielania informacji (konsultacje). Ponadto, wynikiem zrealizowania całej inwestycji remon-
towo-budowlanej będzie poszerzenie oferty Spółki o wynajem lokali użytkowych, znajdujących się na parterze i w przyziemiu 
budynku. Wśród kluczowych projektów realizowanych przez ARMZ S.A., mających znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorczo-
ści, należy wyróżnić:
1) „ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMACYJNYCH I DORADCZYCH W SIECI PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH KRAJOWEGO SYSTEMU 
USŁUG (PK KSU)” – projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ogólnopolski) współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007 – 2013. 
Warto podkreślić, iż Punkt Konsultacyjny w Chrzanowie działa już od 2006 roku – w poprzednich projektach formuła PK nieco 
różniła się od obecnej, opierając się wyłączne na usługach informacyjnych.
Punkty Konsultacyjne świadczą usługi informacyjne oraz doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przed-
siębiorców. 
1. usługi informacyjne, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.:
• jak, krok po kroku, założyć własną firmę; 
• co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała; 
• skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa; 
• jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności. 
W ramach usługi informacyjnej klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: fi-
nansowanie zwrotne (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), porady w obszarze transferu technologii, etc. Konsultanci KSU po-
mogą także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta.
Usługi informacyjne są bezpłatne.
2. usługi doradcze, dedykowane poszczególnym grupom klientów PK KSU: 
– Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowi idealną pomoc dla początkujących przedsiębiorców we wszyst-
kich aspektach zakładania działalności gospodarczej. Wykwalifikowani konsultanci PK KSU poprowadzą przez wszystkie ele-
menty związane z zakładaniem własnego biznesu. W szczególności: 
• skonsultują profil planowanej działalności gospodarczej; 
• pomogą w przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji;
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• Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej jest usługą skierowaną do już działających przedsiębiorców. Obejmuje ona 
doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.:
• formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy; 
• marketing przedsiębiorstwa; 
• organizacja firmy; 
• źródła finansowania dedykowane przedsiębiorcom. 
Usługi doradcze są dofinansowane w aż 90%, a ich koszt dla klienta wyniesie maksymalnie 120 zł w przypadku „startera” i 180 zł 
w przypadku przedsiębiorcy.
Z usług Punktu Konsultacyjnego KSU można skorzystać:
• bezpośrednio w siedzibie PK KSU (Chrzanów, Rynek 16),oraz podczas zamiejscowych dyżurów konsultacyjnych:
Alwernia – pierwszy wtorek m-ca, Chełmek – drugi wtorek m-ca (MOKSiR, pl. Kilińskiego 3, w godz. 9.00 – 15.00) Krzeszowice 
– trzeci wtorek m-ca, Wadowice – czwarty wtorek m-ca, Oświęcim – pierwszy i trzeci czwartek m-ca, Olkusz – drugi i czwarty 
czwartek m-ca
• telefonicznie – 32 623 06 35, 697 089 224
W przeciągu realizacji poprzedniego projektu Punktu Konsultacyjnego (01.09.2008 – 31.01.2012r.) łączna liczba przedsiębiorstw 
i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, którzy skorzystali z usług PK KSU w Chrzanowie wyniosła 1.581. Zre-
alizowano łącznie 1.832 usługi informacyjne, w tym 173 podczas zamiejscowych dyżurów konsultacyjnych (w miejscowościach: 
Alwernia, Babice, Libiąż, Trzebinia).
2) „FUNDUSZ POŻYCZKOWY ARMZ S.A.” – projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 
Działanie 2.1 D. 
Od 2010 roku ARMZ S.A. prowadzi własny Fundusz Pożyczkowy dla mikroprzedsiębiorców oraz osób rozpoczynających dzia-
łalność gospodarczą z terenu województwa małopolskiego, natomiast w latach poprzednich (2005 – 2009) usługi finansowe 
oferowane w Chrzanowie odbywały się na zasadzie przedstawicielstwa FP FRRR. 
Dotychczas z usług finansowych ARMZ S.A. skorzystało 145 podmiotów (przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działal-
ność gospodarczą), a łączna wartość wypłaconych pożyczek wyniosła ponad 6,5 mln zł.
Warunki pożyczkowe Funduszu Pożyczkowego ARMZ S.A.:
Kwota od 5 000 zł do 200 000 zł i atrakcyjne oprocentowanie: 
- dla osób prowadzących działalność od 5,91%, dla osób rozpoczynających 8,91%, spłata do 5 lat, możliwość uzyskania karencji 
do 6 miesięcy, 2% prowizję od wartości udzielonej pożyczki.
Szczegółowe informacje, w tym kalkulator pożyczkowy, oraz dokumenty do pobrania na stronie www.armz.pl w zakładce Fun-
dusz Pożyczkowy.
3) „DORADCA MAŁOPOLSKIEGO PRZESIĘBIORCY”
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podziałanie 8.1.1 „Wspieranie Rozwoju kwalifikacji 
Zawodowych i Doradztwo dla Przedsiębiorstw”
Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa ma-
łopolskiego, dzięki rozwiązywaniu problemów biznesowych, dostosowując ich firmy do aktualnych wymogów rynku. Obszar 
świadczenia usługi przez Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. obejmuje powiaty chrzanowski i miechowski. Korzysta-
nie z usług doradczych w ramach projektu DMP jest BEZPŁATNE.
Klientem projektu może być podmiot spełniający łącznie następujące warunki:
• jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem,
• posiada siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa małopolskiego,
• klient nie otrzymał wsparcia pomostowego udzielonego w ramach 6.2 lub Poddziałania 8.1.2
W ramach Projektu Klient może skorzystać m. in. z następujących zakresów doradztwa:
a) Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:
prawa i obowiązki przedsiębiorcy, w tym zobowiązania publicznoprawne, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, 
pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych 
b) Marketing przedsiębiorstwa:
Konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, budowanie relacji z klientami, kontrahentami, wykorzystanie 
nowoczesnych technologii w marketingu (w tym informatycznych), marketingowe aspekty społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy
c) Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem:
Organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności wewnątrz 
firmy, skutki prawne wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, sieci powiązań i klastry, 
d) Finanse przedsiębiorstwa:
Zastosowanie narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu, formy 
opodatkowania działalności gospodarczej – wybór optymalnej formy, postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności 
finansowej, pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobo-
wiązań, zapasów i gotówki, konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio  
i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych
e) Działalność firmy na rynkach zagranicznych:
Wymagania rynku docelowego wobec firmy planującej rozpoczęcie/ rozwój eksportu, formy ograniczenia ryzyka związanego  
z działalnością eksportową, narzędzia pozyskiwania klienta zagranicznego, konsultacje strategii wejścia na rynek zagraniczny,
f ) Prawne:
Prawo i postępowanie cywilne, prawo gospodarcze w tym prawo finansowe, handlowe, prawo ochrony środowiska, prawo  
i postępowanie administracyjne
g) Innowacyjność – podniesienie konkurencyjności poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.
Szczegółowe informacje o Projekcie: 32 623 06 35, dmp@armz.pl, www.marr.pl/dmp
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W trosce o Państwa bezpieczeństwo po raz kolejny pozwolę sobie zwrócić Waszą uwagę na największe zagrożenia wystę-
pujące podczas wakacji.

Bezpieczna podróż.
Czas wakacji to czas żniw złodziei kieszonkowych. Szczególną aktywnością wykazują się na dworcach, w środkach komunikacji, 
w miejscach odpoczynku – na plażach, basenach, itd. Apeluję po raz kolejny o zachowanie ostrożności przy przechowywaniu 
pieniędzy oraz innych wartościowych przedmiotów. Złodzieje zawsze wykorzystują tłok  i nieuwagę osób.  Rozważnie jest nosić 
przy sobie tylko taką ilość gotówki jaka jest nam niezbędna. Stale należy zwracać uwagę na swój bagaż. Pod żadnym pozorem 
nie wolno pozostawiać go bez dozoru, choćby na chwilę – złodziej właśnie czeka na  wykorzystanie takiego  momentu.
Jeśli podróżujemy samochodem, zadbajmy o odpowiedni wypoczynek, zarówno przed wyjazdem jak i w trakcie drogi. Wypo-
częty organizm, to lepsza koncentracja na drodze. Bezwzględnie rezygnujemy z jazdy po spożyciu alkoholu. Na drogach zacho-
wujemy szczególną ostrożność i dostosowujemy prędkość do warunków jazdy.
Parkując samochód, nie pozostawiajmy w nim na widocznych miejscach żadnych rzeczy, nawet mało wartościowych – zmniej-
szymy w ten sposób ryzyko włamania do tego auta.

Bezpieczny dom i mieszkanie.
Najlepszym zabezpieczeniem przeciwko włamywaczom jest pomoc zaufanego sąsiada. Poprośmy osoby, które mieszkają obok 
nas, by miały „na oku” nasz dom czy mieszkanie. Złodzieje orientują się, że kogoś przez dłuższy czas nie ma w domu również po 
ulotkach reklamowych nie usuwanych regularnie sprzed drzwi. Dlatego warto, by osoby opiekujące się domami czy mieszka-
niami swoich znajomych regularnie tego typu materiały usuwały. 

Kolejna sprawa, to zażegnywanie potencjalnego zagrożenia. Jeśli zaobserwujemy w rejonie naszego miejsca zamieszkania po-
dejrzane osoby lub samochody, to powiadommy o tym telefonicznie Policję dzwoniąc pod bezpłatny numer 997 lub bezpo-
średnio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 33/847 52 80, zapiszmy numer rejestracyjny samochodu. 
Policja wylegitymuje takie osoby prewencyjnie. Być może będą to jacyś przypadkowi ludzie, ale istnieje prawdopodobieństwo, 
że mogą to być potencjalni włamywacze. Jeśli nie przyczyni się to do ujęcia ewentualnego przestępcy, to przynajmniej może 
go odstraszyć. Chodzi o to, by reagować w momencie gdy te podejrzane osoby jeszcze są w danym miejscu. Jeśli powiadomimy  
o tym po fakcie, to uniemożliwiamy Policji podjęcie interwencji.

Bezpieczeństwo nad wodą.
Z kąpielisk wodnych należy korzystać tylko w miejscach wyznaczonych. Wchodząc do wody trzeba liczyć siły na zamiary – wy-
bierając zbyt ambitną trasę pływacką narażamy się na skurcze mięśni lub po prostu na utratę sił.  Apeluje o bezwzględną rezy-
gnację z kąpieli przez osoby będące pod działaniem alkoholu lub narkotyków. Proszę informować Policję o dzikich kąpieliskach, 
stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Co roku, pomimo podejmowanych w tym zakresie akcji medial-
nych, wzrasta liczba osób poszkodowanych wskutek skoków do wody.
Szczególna troską otoczmy dzieci, którym niejednokrotnie brakuje wyobraźni.
Pamiętajmy o zachowaniu rozwagi i ostrożności.

Życzę Państwu, w swoim imieniu i podległych mi policjantów, udanych i bez-
piecznych wakacji oraz szczęśliwych powrotów do domu.

Komendant Komisariatu Policji
w Chełmku

podinsp. Piotr Grabowski

Komunikat Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku

03.05 – Zatrzymano sprawce kradzieży samochodu Audi A4 wartości 
29 000 zł zaparkowanego przy ul. Piłsudskiego w Chełmku.
04.05 – W Chełmku na ul. Wojska Polskiego dokonano kradzieży z wła-
maniem do punktu Totolotka – straty 30 000 zł.
06.05 – W Chełmku na ul. Piłsudskiego zatrzymano nietrzeźwego ro-
werzystę 0,6 promila.
11.05 – W Bobrku na u. Długiej dokonano kradzieży z włamaniem do 
sklepu GS – straty 12 000 zł.
17.05 – W Chełmku na ul. Kraszewskiego zatrzymano nietrzeźwego 
motorowerzystę – 1,1 promila.
22.05 – W Chełmku na ul. Mickiewicza uszkodzono drzwi do domu – 

straty 930 zł. Sprawca ustalony.
26.05 – W Chełmku na ul. Brzozowej usiłowano dokonać włamania do 
obiektu sportowego – korty tenisowe. Sprawca zatrzymany.
29.05 – W Chełmku na ul. Sadowej zatrzymano nietrzeźwego rowerzy-
stę 2 promile.
29.05 – W Chełmku na ul. Powstańców Śląskich z mieszkania skradzio-
no telefon komórkowy – sprawca zatrzymany.
31.05 – W Chełmku na ul. Wojska Polskiego zatrzymano dwóch spraw-
ców próbujących ukraść kosmetyki wartości 284 zł.
31.05 – W Chełmku na Placu Kilińskiego nieznany sprawca dokonał 
uszkodzenia zaparkowanego samochodu marki Audi A3 – straty 2450 zł. 

CIEMNA STRONA GMINY
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Przemoc  w rodzinie zwana również przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bli-
skiej osoby lub zaniechanie działań niezbędnych dla ochrony zdrowia  i życia najbliższych. Przemoc  w rodzinie w szczególności  
naraża osoby bliskie  na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza  ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność 
– w tym seksualną, powoduje szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne  
u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy:

PRZEMOC FIZYCZNA Jest to jedna z najczęściej stosowanych i najbardziej  „widocznych” form przemocy. To wszelkie działania 
polegające na użyciu siły , prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej. Pozostawia zauważalne ślady jej stosowania, jak 
np. siniaki, oparzenia, zadrapania, otarcia, pręgi, rany. Sprawca wykorzystuje swoją  przewagę  fizyczną nad ofiarą poprzez za-
dawanie jej bólu i cierpienia. 

PRZEMOC PSYCHICZNA Są to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodu-
jące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie jej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów 
lękowych i nerwicowych. W  jej zakres wchodzą m.in.: poniżanie, wyśmiewanie, krytykowanie, odrzucenie emocjonalne, wzbu-
dzanie poczucia winy, zawstydzanie, szantażowanie, stosowanie gróźb. Przemocą psychiczną jest również nadmierne kontrolo-
wanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, w szczególności  z rodziną i przyjaciółmi, wymuszanie i domaganie się posłu-
szeństwa. Są to wszystkie działania mające na celu pozbawienie ofiary zaufania do siebie, obniżenie poczucia własnej wartości 
i uzależnienie tylko od sprawcy.

PRZEMOC SEKSUALNA Ten rodzaj przemocy przejawia się wymuszaniem różnego rodzaju niechcianych przez ofiarę zachowań  
w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy. Sprawca przemocy wymusza uległość seksualną, stosowanie nieakceptowa-
nych pieszczot i praktyk seksualnych. Bardzo często tej formie przemocy towarzyszy przemoc  fizyczna mająca na celu podpo-
rządkowanie sobie ofiary. 

PRZEMOC EKONOMICZNA Jej konsekwencją  jest całkowite uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy np. poprzez odbieranie 
zarobionych pieniędzy lub wydzielanie zbyt małej ilości środków na utrzymanie rodziny. Osoba stosująca przemoc może rów-
nież uniemożliwić ofierze podjęcie pracy zarobkowej. Powyższe  sytuacje w konsekwencji wpływają niekorzystnie na poziom 
samooceny u osoby doznającej przemocy.

ZANIEDBANIE Polega na permanentnym braku zaspokojenia niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania po-
trzeb fizycznych i psychicznych drugiego człowieka. Potrzeby te związane są m.in.  z odżywianiem, ubieraniem, schronieniem, 
opieką medyczną, kształceniem, jak również potrzebą miłości, bezpieczeństwa, przynależności. Zaniedbanie wbrew powszech-
nej opinii dotyczy nie tylko dzieci  lecz również osób dorosłych, szczególnie starszych i niedołężnych.

OD PRZEMOCY MOŻNA SIĘ UWOLNIĆ !
Decyzja o wszczęciu postępowania przeciwko osobie wobec której żywi się uczucia , nie jest łatwa. Brak reakcji może jednak 
wzmacniać jej poczucie bezkarności. Szybka reakcja i wczesna interwencja może powstrzymać i złagodzić negatywne skutki, ja-
kie niesie za sobą przemoc. Przerwanie przemocy pozwoli osobie dotkniętej przemocą odzyskać poczucie utraconej godności, 
spokoju i siły. Wskazówki , które mogą pomóc uwolnić się od przemocy:
KROK PIERWSZY to przyznanie się przed sobą, że jesteś osobą doznającą  przemocy  ze strony osoby najbliższej. Wiele osób mi-
nimalizuje lub zaprzecza, że w ich związku dochodzi do aktów przemocy. Należy pamiętać , że każdy ma prawo żyć w związku 
wolnym od lęku i agresji .
KROK DRUGI to zrozumienie, że nie ponosi się odpowiedzialności za czyny sprawcy przemocy. Osoby dotknięte przemocą często 
obarczają się winą za doznawane krzywdy i cierpienia. Należy pamiętać, że nikt nie zasługuje na bicie, poniżanie czy wykorzy-
stywanie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla stosowania przemocy wobec drugiego człowieka. 
KROK TRZECI to szukanie pomocy i wsparcia. Pomoc, której potrzebujesz wymaga specjalistycznego podejścia, dlatego najlepiej 
udać się do instytucji, które sposób profesjonalny udzielą Ci pomocy i wsparcia. Należy pamiętać, że zwrócenie się o pomoc jest 
oznaką  dojrzałości i odpowiedzialności, a nie słabości.  
TUTAJ ZNAJDZIESZ POMOC: PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1
czynny: wtorki w godz. 15.30- 17.30, piątki w godz. 13.30- 15.30
TELEFON INFORMACYJNY 668 778 461 (czynny całodobowo)  
Jeśli potrzebujesz pomocy – ZADZWOŃ! Zapewniamy anonimowość

                                                                                   Koordynator Programu Przeciwdziałania
                                                                                                   Przemocy w Rodzinie

                                                                                                       Joanna Saternus

PRZEMOC W RODZINIE – WARTO WIEDZIEĆ!
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„Muzyczny Park” to tytuł wakacyjnego 
cyklu koncertów promenadowych or-
ganizowanych przez chełmecki MOKSiR  
w scenerii „Parku Rodzinnego”. 23 czerw-
ca w nadchodzące lato powitały moc-
nym brzmieniem okoliczne kapele 
rockowe. Na scenie wystąpili muzycy 
z zespołów - „Viviparous” (Wadowice), 
Trick (Oświęcim), „Kompromis” (Libiąż), 
„Unstress” (Chełmek). Było energetycz-
nie, spontanicznie i jak przystało na elek-
tryczne granie …głośno.
W tym miejscu pragniemy przepro-
sić mieszkańców, którzy wolą bardziej 
liryczne brzmienia, oraz podzięko-
wać im za tolerancję i wyrozumiałość.  
W parku panowała wspaniała atmosfera, 
a publiczność żywo i ciepło reagowa-
ła na muzyczny przekaz wykonawców. 
Szczególne uznanie widzów zyskała 
rodzima kapela „Unstress”. Krzysztof 
Gworek, gitarzysta zespołu wyznał nam, 
że występ na prawdziwej scenie z pro-
fesjonalną reżyserią dźwięku i własną 
publicznością, to duże przeżycie! Ko-
lejna odsłona „Muzycznego Parku”, to 

odmienna stylistyka. Tradycyjne pieśni i muzykę ludową Chełmka i okolic zaprezentują zespoły śpiewacze „Chełmkowianki”, 
„Bobrowianki” i „Malwy”. Mamy nadzieję, że oprócz zadeklarowanych miłośników folkloru i tradycji, rdzenną twórczością za-
interesują się szersze kręgi odbiorców. Wszak pora już wyzbywać się sztywnych podziałów i cieszyć się muzyczną i kulturową 
różnorodnością. Taka też jest przewodnia myśl realizowanego przez MOKSiR projektu. Chcemy by w plenerze parku rozbrzmie-
wały różne style i muzyczne gatunki. 21 Lipca z klasycznym repertuarem, choć w niekonwencjonalnym wykonaniu wystąpi 
Janusz Kohut. Bielski muzyk i kompozytor zdobył międzynarodowe uznanie swoimi monumentalnymi dziełami „Droga Na-
dziei – oratorium oświęcimskie”, „Gość Oczekiwany”, „Święty Piotr”, „Góry Wysokie”. W naszym parku wirtuoz wystąpi z autor-
skim koncertem – performance pt. „Music Narrations”. W sobotę 11 lipca zapraszamy na folkowy koncert i tradycyjny ludowy 
festyn. Zwieńczeniem projektu będzie występ znanych i popularnych wykonawców muzyki country – zespołu „Whiskey River”. 
Pięć letnich wieczorów to również świetna okazja do towarzyskich spotkań.  Cóż może być milszego od wieczoru spędzoneg 
o wśród drzew, przy szumie fontanny i muzyce płynącej ze sceny. By Państwa jeszcze bardziej zachęcić do udziału, wspomnimy 
o atrakcjach dla najmłodszych i gastronomicznych uciechach. Z przyjemnością chcemy zaznaczyć, że projekt zostanie dofi-
nansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Również z tego programu uzyska wsparcie organiza-
cja Folklorystycznych Spotkań nad Przemszą, które odbędą się 8 września.  Szczegółowy program publikujemy na plakatach,  
w prasie oraz na naszej stronie www.moksir.chelmek.pl

mat. MOKSiR

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zorganizował kolejny wyjazd 
studyjny z cyklu „Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, Zagłębia i Małopolski”. 
Tym razem malownicze i obfitujące w zabytki tereny Ziemi Raciborskiej i Gliwickiej 
uczestnicy wyjazdu mieli okazję podziwiać z siodełek rowerowych. Pierwszą piesza 
część zwiedzania rozpoczęto w miejscowości Marklowice k. Raciborza trasa prowa-
dziła przez unikalny rezerwat przyrody„Łężczok”. Klucząc groblami wśród stawów, 
łąk i łęgowych lasów uczestnicy mogli wysłuchać śpiew 249 zamieszkujących te te-
reny gatunków ptaków. W okolicach leśniczówki Rogol uczestnicy wsiedli na rowe-
ry. Przejażdżka leśnymi duktami parku „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich”, zwiedzenie zabytkowego zespołu klasztorno pałacowego w Rudach oraz 
przejazd po terenach największego w Europie pożaru, gdzie w 1992 roku spłonęło 
10 tys. ha lasów wywarło na uczestnikach niesamowite wrażenie. Późnym popołudniem z ogromnym bagażem wspomnień  
i w doskonałych humorach uczestnicy wyjazdu wrócili do Chełmka.

Pięć muzycznych spotkań. 

Na rowerach z MOKSiR - em
Na zielonym Śląsku - rowerowa, piesza i samochodowa eskapada
po ziemiach dawnych Cystersów.
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Jak co roku w naszej szkole kultywowana jest tradycja organizacji 
Pikniku Europejskiego we współpracy z szkołą podstawową i przed-
szkolem. Dnia 24 maja wydarzenie to miało miejsce w murach naszej 
szkoły i na zewnątrz na boisku „Orlik”. W rolę konferansjerów części 
artystycznej wcielili się Joanna Gwizdoń i Damian Hudzik. Rozpo-
częliśmy uroczystym  odśpiewaniem „Ody do radości” - hymnu UE, 
następnie uczennice klasy III gimnazjum – Karolina Twardy, Domini-
ka Wrona, Patrycja Trojańska i Joanna Gwizdoń zaśpiewały piosenkę 
zespołu Bon Jovi „It’s My Life”, a koleżanki Marta Chwierut i Justyna 
Ryszka wykonały układy taneczne własnej choreografii. Nasz piknik 
uświetniły także występy grup przedszkolnych w tańcach z całego 

świata. Zostały one przygotowane przez panie: W. Łopuszyńską,  
A. Fornal, E. Bolek, K. Tarkę, E. Krystę-Pędziołek i B. Musiał. Jak co roku 
nie mogło oczywiście zabraknąć chwil teatralnych. Przedstawienie 
zatytułowane „Potyczki rodzinne” przygotowane przez uczniów SP  
i nauczycieli: A. Remsak, B. Leję i I.Tołwińską,  skecz „Nauczyciel WF” 
w wykonaniu Oskara Majdanka i Patryka Pawlaka, wzbudziły entu-
zjazm wśród widzów, a młodzi artyści zebrali gromkie brawa. Część 
artystyczną zakończyła piosenka Celine Dion „My Heart Will Go On”  
w wykonaniu Dominiki Wrony, a także pokaz mody ekologicznej, 
którego mottem było: „Dobre rady na złe odpady” . Drugi etap impre-
zy nosił miano sportowej. Nie mogło w nim więc zabraknąć meczy, 
konkurencji sprawnościowych, turnieju tenisa ziemnego i potyczek 
między zespołami klasowymi. Na wszystkich uczestników Pikniku 
Europejskiego czekały liczne atrakcje przygotowane przez Radę Ro-
dziców. Były to min.: paintball do tarczy, żyroskop NASA, popcorn  
i kiełbaski. Ostatnia część pikniku to dyskoteka na świeżym powie-
trzu i losowanie atrakcyjnych nagród w loterii. Wszyscy bawili się 
świetnie dzięki organizatorom: R. Księżarczyk, E. Pilch, 
M. Krzeczkowskiej, B. Kobyłczyk, J. Baran, J. Kramarczyk, a także  
wuefistom 

S. Fedeckiemu, J. Czarnocie. Dziękujemy Radzie Rodziców  
z panią S. Szewczyk na czele, która to pomagała w organizacji 

 tejże imprezy i zapewniła moc piknikowych atrakcji. 
 

Konrad Bradecki, uczeń SZS-P nr 2 w Chełmku, redak-
tor naczelny gimnazjalnej gazetki „Hermes”

PIKNIK EUROPEJSKI 2012

VI Międzyszkolny Konkurs Interpretacji Poezji Niemieckojęzycznej rozstrzygnięty!
Już po raz szósty gościli w murach Powia-
towego Zespołu nr 8 w Chełmku uczniowie 
gimnazjów z gmin Chełmek, Libiąż i Chrza-
nów, by doskonalić swoje umiejętności 
językowe poprzez interpretację poezji nie-
mieckojęzycznej; w tym roku była to balla-
da niemieckiego poety Friedricha Schillera 
„Der Ring des Polykrates”. Uczestnicy kon-
kursu wykorzystali do wzbogacenia swoich 
występów muzykę, piękne stroje, a nawet  
prezentacje multimedialne i filmowe. Popi-
sy językowe i aktorskie młodych ludzi oce-
niało jury w składzie: dyrektor szkoły -  pani 
Agnieszka Kuczyńska-Gondzik, wicedyrektor 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  
w Sosnowcu – pani Renata Czaplikowska 
oraz niemieckie wolontariuszki z  Międzyna-
rodowego Domu Spotkań Młodzieży i Cen-
trum Żydowskiego w Oświęcimiu, panie Lisa 
Lorentz i Tasja Sannagel.
Laureatami konkursu w kategorii zespołowej 
zostali: 
I miejsce: uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lbią-
żu: Ewa Matyaszek, Adrianna Klawińska, Kon-
rad Sukiennik i Grzegorz Smętek (op. Edyta 
Rostecka),
II miejsce: zespół uczniowski z Gimnazjum nr 
1 w Chełmku: Karolina Gradek, Marta Opitek, 
Aleksandra Pactwa i Igor Łopuszański (op. 
Elżbieta Syska)
III miejsce: uczniowie Gimnazjum w Bobrku: 
Martyna Księżarczyk, Kamila Idzik, Martyna 
Symula, Aleksandra Dziędziel,  Justyna Pawela  
i Patrycja Klimczok (op. Agnieszka Kolasa).

W kategorii indywidualnej, wspomnianą wy-
żej balladę zinterpretował pięknie słowem  
i muzyką Grzegorz Piętka, uczeń gimnazjum  
w Zespole Szkól nr 1 w Chrzanowie (op. Edyta 
Szczurek). Jury wyróżniło także Adę Klawiń-
ską ze szkoły w Libiążu za najlepsze umiejęt-
ności językowe.
Nagrody wręczał uczniom, gratulując jed-
nocześnie sukcesu, Burmistrz Chełmka pan 
Andrzej Saternus, który, jak co roku, objął 
konkurs honorowym patronatem.
Pomysłodawcą konkursu jest od lat nauczy-
cielka języka niemieckiego w PZ8 Elżbieta 
Kubas, która chwaliła uczestników konkurso-
wych zmagań za ich kreatywność i odwagę 
mierzenia się z niełatwym przecież językiem 
niemiecki. To przedsięwzięcie językowe 
wspierają od lat fundując nagrody dla laure-
atów Goethe Institut w Krakowie oraz firma 
VG Polska w Chełmku. Elżbiecie Kubas uda-

ło się w tym roku  zaprosić do  współpracy  
w organizacji konkursu  NKJO w Sosnowcu,  
a opiekunowie najwyżej ocenionych zespo-
łów uczniowskich otrzymali z rąk pani Renaty 
Czaplikowskiej wartościowe nagrody książ-
kowe. Warto także wspomnieć, że dyrektor 
szkoły Agnieszka Kuczyńska-Gondzik wyko-
rzystała spotkanie z dr Renatą Czaplikow-
ską do sfinalizowana umowy partnerskiej  
z Nauczycielskim Kolegium Języków Ob-
cych w Sosnowcu. Gimnazjaliści zostali po-
informowani o wynikających z partnerstwa 
korzyściach dla uczniów, którzy rozpoczną  
z nowym rokiem szkolnym naukę w klasie  
o profilu humanistyczno-językowym i innych 
oddziałach PZ8. Na podkreślnie zasługuje 
również  fakt, że chełmecka placówka  jest 
jedyną poza województwem śląskim, z którą  
sosnowieckie NKJO podpisało porozumienie 
o współpracy.
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Tereny dzisiejszej gminy Chełmek leżące w pobliżu trzech rzek od za-
wsze były narażone na powodzie. Najstarszy zapis dotyczący takiego ka-
taklizmu, na jaki udało mi się do tej pory natrafić, znajduje się w kronice 
parafii bobreckiej. Autor kroniki, opierając się na jakichś wcześniejszych 
zapisach, odnotowuje, że pod koniec sierpnia 1813 roku w górach spa-
dły bardzo obfite deszcze. Ulewy trwały cztery dni. W ich wyniku wylały 
Soła, Wisła i Przemsza. Wody tych rzek połączyły się i zalały okolicę. Naj-
straszniejsza dla mieszkańców Gromca, Bobrku i  części Gorzowa okazała 
się noc z 24 na 25 sierpnia. Woda zaczęła przybierać tak gwałtownie, że 
mieszkańcy Bobrku ratowali się uciekając galarami na Górki. Nazwę Gór-
ki nosiły niewielkie pagórki, gdzie w chwili obecnej znajduje się kościół, 
stacja benzynowa i zajazd „Magda”. Jedni z uciekinierów schronili się  
w kościele, inni ratunku, a być może także zapomnienia, szukali w znajdu-
jącej się tuż obok karczmie. W najgorszej sytuacji znaleźli się mieszkańcy 
Gromca, którzy stracili nie tylko zbiory, ale także ponad sto sztuk bydła 
oraz wiele drobiu i trzody chlewnej. Z tym, co zdołali uratować schronili 
się w Szyjkach. Tymczasem woda zalała wszystkie grunty od Gorzowa aż 
do lasu za kościołem w Bobrku. Ówczesny komendarz bobreckiego ko-
ścioła – ksiądz Wojciech Lipka, któremu zawdzięczamy opis kataklizmu, 
odnotował  iż  zbiory zostały całkowicie przez wodę  zniszczone. 
Właściciel dóbr bobreckich Ignacy hrabia Wielopolski, mimo że sam 
poniósł straty –przeznaczył pieniądze w kwocie kilku tysięcy na pomoc 
dla dotkniętych powodzią. Pomoc ta była z pewnością niezbędna, bo-
wiem oprócz zboża nie zżętego woda zabrała około 300 kóp pszenicy  
i żyta częściowo już wysuszonego. Na szczęście powódź nie pociągnęła 
za sobą  ofiar śmiertelnych. Możemy przypuszczać, że straty poniesio-
ne zarówno przez wieś jak i dwór były dotkliwe bowiem  zaczęto szu-
kać środków zaradczych w postaci uregulowania Przemszy i Wisły. We 
wrześniu1815 roku w Kopciowicach zostało podpisane porozumienie 
między państwami Bobrek i Kopciowice dotyczące prac zmierzających 

do regulacji Przemszy. Dokument podpisali właściciel Kopciowic hrabia 
Arco, Kajetan Chociszewski – pełnomocnik właściciela Bobrku hrabiego 
Wielopolskiego oraz Ludwik Postawka – hydraulik Departamentu Kra-
kowskiego. Najprawdopodobniej porozumienie to było pierwszym kro-
kiem do podjęcia opracowania planów regulacji Przemszy. 
Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Senatu Wolnego Mia-
sta Krakowa w dniu 20 listopada 1816 roku wydał polecenie dokonania 
oględzin brzegów Wisły i Przemszy w państwach bobreckim i jaworz-
nickim oraz przedstawienia stosownych planów regulacji tychże rzek.  
W dniu 24 sierpnia 1817 roku były budowniczy okręgowy  złożył w Wydziale 
Spraw Wewnętrznych Senatu „plany iedney części rzeki Przemszy i Wisły  
w Obwodzie państwa Bobrek będącey” W dołączonym do planów opisie 
autor opracowania stwierdza, iż brzegi Przemszy powyżej wsi Gorzów 
uległy znacznym uszkodzeniom na skutek podmywania przez wodę. 
Aby tym uszkodzeniom zapobiec wykonano w 1816 roku przekopy  
w trzech nadzwyczajnych zakolach rzeki. Czynności te podjęto zgodnie 
z zawartym między państwami Bobrek i Kopciowice porozumieniem. Po 
przeprowadzonych pracach dokonano wymiany gruntów między do-
brami Kopciowice i Bobrek.
Istniała konieczność uregulowania Wisły, bowiem jej położenie przy „po-
łączeniu się z  Sołą pod wsią Bobrownikami (…)bieg Wisły rzeczoną wieś 
zniszczyć zagraża”. Opracowujący plany uważał, iż  przeprowadzenie ko-
niecznych prac nie powinno napotkać żadnych przeszkód z uwagi na to, 
że wioska Kruki należy do państwa Bobrek. 
W chwili obecnej, wobec braku dostępu do dokumentów dotyczących 
wspomnianego zagadnienia, nie można stwierdzić w jakim zakresie  
i w jakim terminie zaplanowane prace związane z regulacją Przemszy  
i Wisły na terenie dóbr bobreckich zostały przeprowadzone. 
Cdn.

Tęczowe Przymierze już trzeci raz połączyło 
ludzi nieobojętnych i otwartych na drugiego 
człowieka.
29 maja przy gorzowskiej remizie OSP od wcze-
snego ranka rozbrzmiewał gwar ostatnich przy-
gotowań do spotkania. Grupa wolontariuszy  
z Samorządowego Zespołu Szkół im. M. Ko-
nopnickiej w Gorzowie pod wodzą M. Wabik 
i E. Miszuty dekorowała teren, aby o jedena-
stej rozpocząć radosny piknik. Organizując 
tegoroczne Tęczowe Przymierze, chcieliśmy 
przypomnieć, a może raczej uświadomić, że 
człowiek nigdy nie jest ani tak biedny, ani 
tak słaby, żeby nie miał się czym podzielić  
z innymi.
Można dzielić się uśmiechem, radością, efekta-
mi własnej pracy, dobrym słowem…
„Ja tobie – ty mnie” – to hasło zdominowało 
III Tęczowe Przymierze. Środowiskowy Dom 

Samopomocy Pobyt Dzienny A z Chełmka za-
prezentował swoich recytatorów, DPS z Krako-
wa – przedstawił występy wokalne, gorzowska 
szkoła Czerwonego, Kapturka, Świetlica Środo-
wiskowa z Chełmka przybliżyła historię Chełm-
ka w pięknej prezentacji legendy  i faktów, ze-
spół taneczny prowadzony przez Justynę Kulig 
prezentujący WDK Gorzów tańczył dla zebra-
nych, którzy ochoczo podejmowali wspólną 
zabawę.
Ewa Miszuta, będąca współorganizatorem te-
gorocznego spotkania, przygotowała zabawę 
z sercem w roli głównej.
Zespół Śpiewaczy Malwa rozgrzał serca uczest-
ników śpiewem i połączył w tanecznym kręgu. 
Strażacy OSP Gorzów dostarczyli wielkich emo-
cji dzięki przejażdżce wozem strażackim. Panie: 
Maria Pawela i Halina Kubas dbały, żeby nikt  
z uczestników nie był głodny a ni spragniony. 

Każdy uczestnik spotkania zawiązał symbo-
liczną wstążkę, odnowił przymierze, ale ten 
symbol jest potwierdzeniem czegoś więcej, niż 
tylko kilku wspólnie spędzonych godzin…
To Przymierze udowadnia, że prawdziwe wię-
zi międzyludzkie dają poczucie bezpieczeń-
stwa, integrują bez względu na stan zdrowia, 
zasobność portfela czy pozycję społeczną. To 
Przymierze kolejny raz udowodniło, że nikt nie 
jest tak biedny, by nie miał się czym podzielić  
z innymi… a ci, którzy mają wielkie serca, hoj-
nie dzielą się codziennie. 
Dziękujemy Panu Andrzejowi Saternusowi 
– burmistrzowi Chełmka za wielkie serce, któ-
rym już trzeci rok ogarnia Tęczowe Przymierze, 
wspierając materiałami wykorzystanymi do 
wspólnej twórczości i zabawy.
Dziękujemy stałym od trzech lat sponsorom: 
właścicielom cukierni „Ptyś”, Piekarni G.S.  
w Chełmku, Państwu Wilanowskim – właścicie-
lom sklepu „Euro” w Gorzowie, państwu Halinie 
i Bronisławowi Skoczek z Oświęcimia oraz Panu 
Jackowi Wojtków – firma „Kwadrat”.
Dziękujemy Panu Rafałowi Waliczkowi, który 
w tym roku dołączył do wspierających Tęczowe 
Przymierze.
Mamy nadzieję, że przyszłoroczne Tęczowe 
Przymierze znów połączy nas w jednym niero-
zerwalnym kręgu ludzi umiejących się dzielić  
z innymi swoim życiem.

Małgorzata Wabik

Aleksander Zygmunt Babiński

Wisła, Przemsza i Soła tak nadzwyczajnie wezbrały… 
Z historii powodzi i walki z nimi. Część I Lata 1813-1816

JA TOBIE – TY MNIE
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Wywiad z Pawłem Sidorowiczem – trenerem KS Chełmek

Walczyliśmy do końca

Czy niedosyt po porażce w barażach już 
minął? Czy masz jednak pewną satysfakcję  
z tego, że przez tak długi czas Twoja druży-
na była faworytem do awansu do IV ligi?
Niedosyt na pewno jest dosyć spory, ponieważ 
cel był jasny – walczyliśmy o awans i nie udało 
się go osiągnąć. Nie mniej jednak patrząc na 
realistyczne przesłanki to i tak osiągnęliśmy 
dużo. Wydaje mi się, że po bardzo udanej run-
dzie jesiennej, kiedy to KS Chełmek był liderem 
i, że tak powiem, „zimowej rewolucji” wiosna 
była w naszym wykonaniu bardzo dobra. Zdo-
byliśmy łącznie , aż 69 punktów i uzyskaliśmy 
15 punktów przewagi nad trzecim miejscem 
! Wiadomo jakie były ubytki, gdzie kto po-
szedł, między innymi wzmocniliśmy naszego 
najmocniejszego rywala naszym najlepszym 
strzelcem (mowa o Przemysławie Niewiedzia-
le – przyp. red.) . Wszyscy spisali nas na straty, 
byli też i tacy, którzy uważali, że nie będziemy 
nawet w pierwszej trójce i przegoni nas Jało-
wiec Stryszawa. Pokazaliśmy jednak charakter 
będąc przez bardzo długi czas liderem. W pew-
nym momencie brakło nam jednak tej świeżo-
ści, szerokiej kadry, kilku zawodników. W rezul-
tacie spadliśmy na drugą pozycję, która też nie 
była zła, ponieważ dawała nam możliwość gry 
w barażach. Okazało się jednak, że czegoś nam 
brakuje i widocznie nie jesteśmy jeszcze goto-
wi na IV ligę, skoro nam się nie udało uzyskać 
awansu…
Jeśli chodzi o „realistyczne przesłanki” to 
masz na myśli transfery czy coś jeszcze?
Tutaj mam na myśli właśnie głównie te ubytki. 
My graliśmy dobrze  przez ponad połowę run-
dy, ale przyszło zmęczenie i gra systemem so-
bota-środa-sobota (system wprowadzono pod 
koniec sezonu ze względu na Euro 2012 – przyp. 
red.) okazała się dla nas zabójcza. Brakło rota-
cji w składzie, pojawiły się absencje związane 
z żółtymi kartkami i kontuzjami, musieliśmy 
się przetasować. Gdybyśmy grali co tydzień  
w sobotę, to może byśmy obronili pozycję lide-
ra. Tymczasem po raz pierwszy przegraliśmy  
w Suchej Beskidzkiej z Babią Górą, właśnie po 
maratonie i spotkaniach z Izdebnikiem, Kalwa-

rianką i Babią Górą w ciągu jednego tygodnia. 
Prowadziliśmy w tym meczu nawet 1:0, ale  
w drugiej połowie ewidentnie brakowało nam sił.  
Czy może zatem jest to kwestia źle przepra-
cowanego okresu przygotowawczego?
Moim zdaniem nie wiązało to się jednak  
z okresem przygotowawczym, który w mo-
jej opinii był przepracowany bardzo dobrze,  
o czym świadczy ta lepsza cześć rundy, kiedy 
to spokojnie byliśmy w stanie zabiegać rywa-
la i kilkakrotnie wygrywaliśmy grając nawet 
w dziesiątkę! Zdajemy sobie sprawę też z kim 
walczyliśmy – Soła wygrała bowiem w tej run-
dzie wszystkie mecze z wyjątkiem spotkania  
w Chełmku (porażka 0:1 – przyp. red.). W po-
równaniu do naszego klubu oświęcimianie 
mają kilkakrotnie większy budżet, a mimo tego 
przez długi czas stawialiśmy opór. Szczycimy 
się tym, że gramy tak naprawdę wychowan-
kami, wiadomo też, że mamy ludzi zewnątrz  
i cieszymy się, że są z nami. Co ważniejsze jed-
nak i z czego być może wiele osób nie zdaje so-
bie sprawy, jesteśmy w okresie że tak powiem 
„transformacji infrastrukturalnej”.
Właśnie – jak dobrze wiadomo na terenie 
klubu panuje rewolucja. W jaki sposób ona 
wpłynęła na Wasze wyniki?
Zburzony został budynek klubu, nie mieliśmy 
bocznego boiska, w zimie właściwie wszyscy 
przyjeżdżaliśmy w dresach, nie mieliśmy się 
gdzie kąpać. Wiedzieliśmy, że musimy prze-
trwać ten okres i że niedługo będziemy tutaj 
mieli „Eldorado”. Przez ten okres jednak nie 
mogliśmy trenować na boisku z dużymi bram-
kami, co też jest swego rodzaju absurdem. Do-
piero dwa tygodnie przed inauguracją ligi wy-
szliśmy na treningi na dużym boisku. Jednak za 
co jestem wdzięczny prezesom, to że udostęp-
nili nam możliwość gry na płytach ze sztuczną 
nawierzchnią w sparingach. Nie mniej jednak 
wszystkie wspomniane przeze mnie czynniki 
miały duży wpływ na to jak się prezentowali-
śmy i tym bardziej chwała chłopakom za to, że 
pomimo trudnych warunków bytowych grali-
śmy na przekór wszystkiemu całkiem dobrze. 
Dlatego jestem dumny z chłopaków i uważam, 
że wyciągnęliśmy z tej drużyny 99% możliwo-
ści. Zabrakło tego jednego najważniejszego 
procenta, jakim jest awans… Niektórzy zarzu-
cają nam słabą końcówkę sezonu, ale tutaj się 
nie zgodzę, bo my może nie, ze odpuszczaliśmy 
celowo, ale wiadomo jaka była sytuacja z kart-
kami i kontuzjami. Zbieraliśmy już siły na bara-
że, bo po naszej porażce w Suchej Beskidzkiej 
i wygranej Soły w Alwerni, choć tam jeszcze 
łudziliśmy się, że nasz rywal się potknie, stało 
się jasne, że nie obronimy pierwszego miejsca 
i będziemy musieli grać w barażach. Zapewne 
dlatego ta końcówka mogła wyglądać słabiej, 
ponieważ myślami byliśmy już przy barażach  
i do nich się przygotowywaliśmy. 
W decydującym o awans meczu z Wiślana-
mi Jaśkowice, którzy po porażce z Giebułto-
wem nie mieli już szans na promocję do IV 
ligi, polegliście i to dość wyraźnie, bo aż 2:4. 

Dlaczego tak się stało?
Po pierwsze to nie był byle kto, ponieważ to był 
wicelider krakowskiej ligi okręgowej. Drużyna, 
która w sezonie zdobywa ponad 60 punktów to 
nie byle jaki zespół. Wiślanie już w pierwszym 
meczu barażowym pokazali, że są bardzo moc-
ni (przegrana 3:5 po dwóch bramkach w doli-
czonym czasie gry – przyp. red.). Trudno mówić, 
że los był w naszych nogach – może i był, ale też 
wygrana 3:0 (tylko trzybramkowe zwycięstwo 
dawało awans KS-owi – przyp. red.) z tak do-
brym zespołem to nie jest tak łatwa sztuka. Nie 
ukrywam, że w pewnym momencie liczyłem 
na to, że nam się to uda, ponieważ prowadzili-
śmy 1:0, rywal grał w dziesiątkę. Musieliśmy się 
jednak otworzyć, bo taki wynik nas nie premio-
wał awansem i poszliśmy za ciosem. Graliśmy 
otwartą piłkę i niedługo potem jeden z naszych 
obrońców otrzymał czerwoną kartkę. Wten-
czas graliśmy już tylko trzema obrońcami, a po 
kolejnym wyrzuceniu z boiska naszego zawod-
nika – dwójką z tyłu! Zaryzykowaliśmy i zosta-
liśmy skarceni. Tak jak jednak powiedziałem, to 
była bardzo dobra drużyna, ale co tu dużo mó-
wić – byliśmy słabsi. Nie wygraliśmy żadnego  
z meczy barażowych i niestety muszę stwier-
dzić, że IV liga w turnieju barażowym nam się 
nie należała.
To samo powiedziałeś zawodnikom w szat-
ni po tym meczu? Były słowa pocieszenia 
czy bardziej pretensje za niezrealizowanie 
Waszego celu?
Chłopcy bardzo chcieli awansować. Zachowali 
się dzielnie, ponieważ walczyli do końca. Jeśli  
o mnie chodzi, to podziękowałem im za walkę, 
bo to było najważniejsze, że się nie poddali, 
że zdobyliśmy bramkę grając w dziesięciu i że 
przez długi czas mieliśmy kontakt z rywalami. 
Nie miałem dużych pretensji, bo widziałem jak 
zawodnicy są źli i przygnębieni, trochę szkoda 
drugiej głupio złapanej czerwonej kartki ale 
jeśli walczymy, to walczymy do końca. Brakło 
nam troszkę doświadczenia, troszkę umiejęt-
ności i, nie ukrywam, szczęścia.
Podsumowując zakończony sezon, kto był 
Twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem 
w tym sezonie?
Może nie będę oryginalny, ale powiem tak: to 
z czego jestem najbardziej zadowolony po tej 
rundzie, to fakt, że osiągnęliśmy to, co sobie 
założyliśmy, a więc stworzyliśmy wspaniały ko-
lektyw. KS to obecnie grupa wspaniałych ludzi, 
z którymi praca to czysta przyjemność  Stwo-
rzyliśmy taki zespół, w którym nie patrzyliśmy 
na indywidualności, tylko jeden walczył za 
drugiego. Chyba wszystkim nasuwa się mimo 
wszystko Grzegorz Bąk, przez to ile w tym se-
zonie zdobył bramek (20 w całym sezonie ligo-
wym; królem strzelców został były zawodnik 
KS-u – Przemysław Niewiedział, zdobywca 28 
bramek – przyp. red.). Jeśli chodzi o wyróżnie-
nia to zasługuje na nie cała drużyna – nie było 
w niej konfliktów, wszyscy dążyliśmy do celu  
i dawaliśmy z siebie wszystko – to było dla mnie 
najpiękniejsze.
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Oceniłeś drużynę, zatem teraz pora na wy-
stawienie oceny samemu sobie. Odpowia-
dając chciałbym, żebyś powiedział też czy 
żałujesz niektórych podjętych przez siebie 
decyzji i czy w pewnych sytuacjach zacho-
wałbyś się inaczej.
Ciężko oceniać mi samego siebie, to nie należy 
do mnie. Na pewno nie ustrzegłem się błędów  
i z pewnością niektóre rzeczy rozegrałbym ina-
czej.
Pracowałeś już właściwie z zawodnikami 
każdej kategorii wiekowej – od trampkarzy 
do seniorów. Z kim się pracuje najlepiej?
Każda grupa wiekowa ma swoją specyfikę. Za-
równo dzieci, jak i juniorzy czy seniorzy mają 
swoje inne problemy, także trudno to porówny-
wać. Wiadomo jednak, że nieporównywalnie 
większa presja towarzyszy trenowaniu senio-
rów, bo wokół ich meczy panuje duża presja 
społeczna. Nie ułatwia mi roli to, że pracuję  
w Chełmku i, że ludzie mnie znają. Nie mniej jed-
nak wiedziałem na co się piszę i co mnie czeka. 
Cofnijmy się w czasie i wróćmy do momen-
tu kiedy przyjąłeś propozycję pracy jako 
trener. Czy nie obawiałeś się tego, że przy-
znana Ci władza nad byłymi kolegami z bo-
iska nie będzie wywoływać sprzeciwu wo-
bec Twoich decyzji zwłaszcza u starszych 
zawodników?
Nie była to łatwa decyzja, chociażby dlatego, 
że niemal wszystkich w tej drużynie znałem, bo 
jestem związany z tym klubem od lat. Zanim 
ją podjąłem, po otrzymaniu oferty od zarządu 
klubu poprosiłem o parę dni do namysłu, po 
to, aby skonsultować to z chłopakami. Jeśli oni 
wykazali aprobatę i stwierdzili, że podejdziemy 
do sprawy profesjonalnie to na boisku nie było 
koleżeństwa, które w tym przypadku było wy-

kluczone.
Czyli na treningach byłeś „panem trene-
rem” a nie „Pawłem”?
Oczywiście, że tak. Jeśli oni daliby mi do 
zrozumienia, że to nie ma sensu, ponieważ 
jesteśmy kolegami, to ja bym się tego nie 
podjął. Oni jednak podeszli do tej sprawy 
bardzo profesjonalnie, przez co ja mogłem 
tylko przytaknąć i z radością przyjąłem tą 
pracę obiecując, że na boisku i terenach klu-
bowych nie ma „Sid” tylko jest „Pan trener”, 
zaś poza nim jesteśmy normalnie kolega-
mi. Na boisku liczył się pełen profesjonalizm  
i zaangażowanie , bo inaczej nie miałoby to 
sensu. 
Jeśli chodzi o Twoją pracę, to nasunęła mi 
się aluzja do byłego trenera KS-u – Jacka Do-
browolskiego, który swoją funkcję łączył też  
z graniem jako zawodnik. Czy Ty też nie my-
ślałeś o tym, żeby pomóc swojej drużynie 
także jako zawodnik?
Szczerze mówiąc myślałem o tym, i gdyby nie 
to, że zostałem trenerem to może i spróbo-
wałbym swoich sił jako zawodnik, ale jednak 
wiedząc jaka spoczywa na mnie odpowie-
dzialność postanowiłem się w 100% skupić na 
trenerce. 
W swoim pierwszym sezonie i poważniej-
szej pracy w Twojej karierze trenerskiej 
byłeś bliski wpisania poważnego sukcesu 
do Twojego CV, a mianowicie awansu do 
IV ligi małopolskiej. Nasuwa się tutaj pyta-
nie o Twoją przyszłość w tym zawodzie i to 
czy chciałbyś kiedyś poprowadzić drużyny  
z czołowych lig w kraju?
Powiedzmy inaczej – kariera, to mi się ma-
rzy. Póki co to nie jest kariera, tylko przygoda,  
a czy będzie mi to dane, to zobaczymy. Szcze-

rze mówiąc, to od małego o tym marzyłem  
i wiedziałem, że jeśli przestanę grać w piłkę, to 
się zajmę właśnie tym i cieszę się w ogóle, że 
dostałem taką szansę. Nie ukrywam, że głów-
nym celem dla mnie jest teraz dalszy rozwój  
i ciągłe podnoszenie kwalifikacji (Paweł jest 
obecnie trenerem II klasy, co uprawnia go do 
trenowania zespołów III-ligowych – przyp. red.) 
Na koniec chciałbym się dowiedzieć jak 
będą wyglądać Twoje wakacje – odpoczy-
nek i zapomnienie o zakończonym sezonie 
czy też ciągle będziesz myślał o tym co zro-
bić w nowym sezonie, aby udało się wywal-
czyć awans?
Szczerze mówiąc, to ja nie mam wakacji. 
Jestem „opętany” przez KS Chełmek. Od-
kąd zostałem trenerem, to jest to moja myśl 
przewodnia – ciągle o tym myślę – o trenin-
gach o zawodnikach. Teraz muszę myśleć  
o okresie przygotowawczym, o transferach, 
trzeba będzie też rozmawiać z zawodnikami. 
Nie jest mi jednak z tego powodu przykro, bo 
lubię to, co robię. Może wybiorę się na maksy-
malnie dwudniowy wypad, ale nic więcej, bo 
już około 12 lipca zaczynamy przygotowania, 
a sześć dni później gramy już z Janiną. Także 
czasu na wakacje w tym sezonie nie ma, ale nie 
ubolewam nad tym, bo lubię to co robię i daje 
mi to dużą satysfakcję. Na pewno jednak będę 
chciał spędzić więcej czasu z córeczką i rodzi-
ną , której jestem bardzo wdzięczny za wyro-
zumiałość. Tak naprawdę tylko oni wiedzą ile 
wyrzeczeń to wszystko kosztuje. 

Z Pawłem Sidorowiczem 
rozmawiał Marek Pytka

Rozpoczyna się wakacyjny sezon wyjazdowy. Zanim zdecydujecie się Państwo na wyjazd, należy upewnić o ważności swojego paszportu. 
Wyrobienie paszportu trwa miesiąc i nie ma możliwości skrócenia tego terminu! Przed podróżą należy się upewnić, jakie wymagania stawia 
kraj do którego się udajemy odnośnie ważności paszportu i wiz. Przypomnianym, że Królestwo Tajlandii zniosło wizy dla obywateli naszego 
kraju. Dla wyjeżdżających na wakacje polecamy poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Informacje na temat 
paszportów można zadawać za pośrednictwem facebook http://tnij.org/raxj 

Biuro prasowe wojewody małopolskiego 

W tym roku obchodziliśmy jubileusz X Ar-
chidiecezjalnego Festiwalu Piosenki o Mi-
łosierdziu Bożym „Misericordias” Koncert 
jubileuszowy odbył się 16 czerwca w Parku 
Rodzinnym w Chełmku. W konkursie udział 
wzięło 12 zespołów z diecezji krakowskiej. 
Po wysłuchaniu wszystkich zespołów jury 

po długich obradach zadecydowało, że  
w kategorii dziecięcej zwycięstwo przy-
padnie sholii „Dzieciaki Jezusa” z Gorzowa.  
W grupie młodzieży na podium znalazły 
się ex aequo schole: „Magdalenki” z Kosocic 
oraz „Ziarenko” z Podstolic. Ponadto przyzna-
no nagrodę specjalną, którą to wręczał oso-
biście proboszcz Andrzej Leśny a przypadła 
scholii  „Misericordias” z Chełmka. 

Przypomnienie na temat ważności paszportów i wiz

Jubileuszowy festiwal
 „Misericordias”

7,8 LIPCA:
“IRON SKY”
93 min/Komedia/Akcja, Sc-Fi/
Australia/Finlandia/Niemcy 2012, 
godz. 19.00, od 15 lat 

14, 15 LIPCA:
LĘK WYSOKOŚCI
100 min / Dramat/ 
Polska 2012 
godz. 19.00, od 15 lat

21,22 LIPCA:
DORWAĆ GRINGO
97 min/ Dramat/ Akcja 
USA 2012
godz. 19.00, od 15 lat

28, 29 LIPCA:
NIETYKALNI
112 min /Dramat /Komedia/ 
Francja 2011 
godz. 19.00, od 15 lat 

Bilety w cenie 12 zł 
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Członkowie chełmeckiego Stowarzyszenia Trzeźwości „Pa-
protnik” wyjechali na Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2012  
w Małym Cichym. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod ha-
słem „Żyj radośnie”.  Impreza promowała zdrowy, trzeźwy styl 
życia z elementami profilaktyki uzależnień i szeroko rozumia-
nej terapii rodzin.
Głównym celem Zlotu była odbudowa i umacnianie nade-
rwanych przez alkohol i inne środki psychoaktywne-więzi ro-
dzinnych, poprawa komunikacji w małżeństwie oraz z dzieć-
mi, poprawa komunikacji z otaczającym światem, poprawa 
zrozumienia siebie oraz poprawa funkcjonowania w życiu. 
Celem zlotu była również rekreacja i aktywny wypoczynek na 
świeżym powietrzu ludzi uzależnionych od alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych wraz z całymi rodzinami. Cele te 

realizowane były poprzez dwa cykle imprez pod nazwą: „Coś 
dla Ducha” i „Coś dla ciała”. Dla ducha były wykłady, prelekcje, 
koncerty, widowiska poetycko-muzyczne, przedstawienia 
teatralne, warsztaty artystyczne, mityngi AA, a także udział  
w mszy świętej za trzeźwość, którą na Rusinowej Polanie od-
prawił ks Bronisław Gawron. 
Dla ciała-zawody sportowe, wycieczki tatrzańskimi szlakami 
turystycznymi, tańce przy dobrej muzyce i wiele innych atrak-
cji. Rodzinna atmosfera, piękna słoneczna pogoda i urok Tatr 
gwarantowały zdrowy wypoczynek i odbudowę sił witalnych.
Stowarzyszenie Trzeźwości „Paprotnik” w Chełmku działa od 
1998 roku.  Celem stowarzyszenia jest pomoc osobom uzależ-
nionym od alkoholu w walce z nałogiem. Obecnie stowarzy-
szenie liczy 22 członków. 

„Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością 
prawdziwie magiczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emocjo-
nalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, in-
telektualny i społeczny…” Podczas Dni Chełmka 2012 w Parku 
Rodzinnym Biblioteka Publiczna zainaugurowała Gminne Ob-
chody XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Fun-
dacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Gościem specjalnym 
Maciejem Orłosiem prezenterem TVP, dziennikarzem, akto-
rem i pisarzem, tegorocznym ambasadorem kampanii CPCD. 
Jako pierwszy tradycyjnie odczytano wiersz J. Tuwima „Loko-
motywa” następnie Maciej Orłoś wraz z dziećmi z przedszkola 
„Ling House” przeczytali wiersz „Małpa w kąpieli”. Spotkanie 
z nietuzinkowym dziennikarzem było też okazją do promo-
cji najnowszej książki Macieja Orłosia „Kuba i Mela- dodaj do 
znajomych”, pozycja ta dedykowana jest dzieciom jak również 
rodzicom. W ramach Tygodnia Czytania Biblioteka Publiczna 
MOKSiR ogłosiła konkurs plastyczny „Czytanie łączy Pokole-
nia”, prace można było podziwiać na pokonkursowej wystawie 
prac  w Parku Rodzinnym. Laureaci otrzymali nagrody książ-
kowe, a wyróżnione osoby pamiątkowe dyplomy. Serdecznie 
dziękujemy Michalinie Bożek za ufundowanie nagród książko-
wych. Pani Dorocie Orzanie i uczniom SZS nr 1 w Chełmku , 
przedszkolakom z Akademii Przedszkolaka oraz opiekunom 

paniom  Katarzynie Kopiasz, Aleksandrze Smalcerz i Katarzy-
nie Portka za włączenie się w kampanię społeczną Cała Polska 
Czyta Dzieciom.

„Paprotnik” w Tatrach.

Czytanie z Maciejem Orłosiem
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Chłopcy z naszej klasy sportowej (rocznik 2001) dokonali nie lada wy-
czynu kwalifikując się do finałów wojewódzkich w piłkę nożną gdzie 
ostatecznie zajęli II miejsce w Małopolsce w prestiżowym turnieju 
Orange Cup im. Marka Wielgusa. Niewątpliwie jest to jeden z najwięk-
szych sukcesów w naszej szkole ostatnich lat. 
Aby dostać się do ścisłych finałów wojewódzkich musieliśmy wcze-
śniej wygrać powiat co oczywiście się udało pokonując m.in. po dro-
dze oświęcimską Unię 
Finały wojewódzkie odbyły się w Zakliczynie na stadionie tamtejsze-
go Dunajca, a wzięło w nich udział , aż 23 drużyny chłopców!
Zostaliśmy przydzieleni do grupy B.
Chełmek – Zakopane 1-0
Chełmek – Zakliczyn 7-1
Chełmek – Gościmia Sułkowice 3- 1

1 miejsce w grupie.
Ćwierćfinały 
Chełmek – Laskowa 4-1
Półfinał 
Chełmek – Unia Tarnów 1-4
Mecz o 3 miejsce
Chełmek – Kraków 1-1 rzuty karne 3-2 dla Chełmka
KLASYFIKACJA KOŃCOWA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. Sandencja Nowy Sącz
2. Unia Tarnów
3. SP2 UKS Chełmek 
Skład : W. Bieniek, M. Bieniek, M. Hudzik, K. Wróbel, S. Kopyć, B. Bęben,             
I. Adamek, M. Stachera, K. Sowa, S. Padula.
Trener: P. Sidorowicz

Chełmecki Park Rodzinny zapełnił się ma-
łymi rowerzystami. 22 maja się tam eg-
zamin na kartę rowerową i motorowe-
rową dla uczniów klas podstawowych i 
gimnazjów. Uczniowie pod okiem policjanta  
z Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej 
Policji w Oświęcimiu asp. Grzegorza Żmudki 
oraz nauczycieli Elżbiety Poznańskiej-Gondek  
i Zbigniewa Krawczyka pokonywali ‘’tor prze-
szkód’’ oraz sprawdzali swoje umiejętności 
jazdy po oznakowanych trasach ”miastecz-
ka”. Większość uczestników pozytywnie zda-
ło egzamin stając się pełnoprawnymi uczest-
nikami ruchu drogowego. Dzieci muszą 
jednak pamiętać, że bezpieczne poruszanie 

się po drogach rowerem nie jest prostą spra-
wą. Jazda to nie tylko przyjemność i zabawa, 
ale również duża odpowiedzialność. Dzięki 
zajęciom z wychowania komunikacyjnego 
dzieci mogły  poznać zasady ruchu drogo-
wego i nauczyły się właściwego zachowania 
na drodze oraz szacunku dla innych uczest-
ników ruchu… W imieniu organizatorów 
składamy wyrazy podziękowania Panu aspi-
rantowi policji z Wydz. Ruchu Drogowego, 
dyrektorowi MOKSiR-u Panu Waldemarowi 
Rudykowi za pomoc w organizacji imprezy 
oraz dyrektorom szkół gminy Chełmek mgr 
Lucynie Elżbieciak i mgr Markowi Idzikowi.

Wielki sukces naszych piłkarzy!!!

Młodzi rowerzyści w Parku Rodzinnym

Sezon na duże ryby otwarty!
Pięknego amura ( 92 cm i 8,5 kg ) udało się złowić  7 czerwca na chełmeckich stawach 
panu Januszowi Jasińskiemu. Faktem wartym odnotowania jest to, iż pan Janusz zło-
wił tak dużą rybę na spinning. 
-  Nie spodziewałem się że tak duży okaz uda mi się  wyciągnąć na tak delikatny sprzęt, 
co do pomocy przy wyciąganiu też nie mogłem liczyć na dużą pomoc ponieważ 
amura wyjąłem o godz. 10.30 i to w Boże Ciało więc ludzi na stawach nie było za dużo 
– mówi szczęśliwy pan Janusz.
Pan Janusz Jasiński na Chełmeckich stawach łowi od 1998 r. Największa rybę jaka uda-
ło mu się złowić to szczupak 111 cm.
Szczęśliwemu wędkarzowi gratulujemy i życzymy jeszcze nie jednej takiej grubej 
ryby.
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Sezon na duże ryby otwarty!

– za szczególne osiągnięcia w konkursach oraz wysokie wyniki w nauce:

Karolina Figa – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku kl. VI sp
Krzysztof Mordoń – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku kl. III gim
Martyna Symula – Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku kl. III gim
Kamila Idzik – Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku kl. III gim
Natalia Wojtyczko – Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie kl. III gim
Joanna Waligóra – Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie kl. III gim
Krzysztof Gomółka – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Chełmku kl. III gim
Patrycja Trojańska – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Chełmku kl. III gim
Konrad Bradecki – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Chełmku kl. III gim
Gabriela Wlezień – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Chełmku kl. III gim
Kacper Śniadek – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Chełmku kl. V sp
Natalia Legut – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Chełmku kl. V sp.

– za najwyższy wynik sprawdzianu po klasie VI: 
Kamil Czechowicz – uczeń Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
w Chełmku, wynik 38 punktów.

– za najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego:
Krzysztof Gomółka – uczeń Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 
w Chełmku, 195 punktów.

NAGRODY BURMISTRZA



Dni Chełmka 2012


