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Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2   pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza do sprzedaży nieruchomość:
1.   nr 204/80 o pow. 0.0371 ha obręb Gorzów, położona w Gorzowie przy ul. Małowy, objęta KW nr KR1E/00029400/7,
2.  nr 2843/13 o pow. 0.0140 ha obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Krakowskiej,  objęta KW nr KR1E/00026634/5,
3.  lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3/22 o pow. 43,80 m2,
4.  lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 10/3 o pow. 45,62 m2,
5.  lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 5/40 o pow. 46,24 m2,    
6. lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14/18 o pow. 45,62 m2,
7.  lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8/46 o pow. 54,67 m2,
8.  lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 5/15 o pow. 42,26 m2, 
9.  lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 8/42 o pow. 42,62 m2, 
 Sprzedaż działek wymienionych w punkcie 1i 2 nastąpi w trybie art.37 ust.2 pkt 6, a lokali mieszkalnych wymienionych w punkcie od 
3 do 9 nastąpi w trybie art.34 ust.1 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 7 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 31 sierpnia 2012 roku do dnia 21 września 2012 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,               ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do pu-
blicznej wiadomości 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.) 
oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 
2007 roku przeznacza w dzierżawę fragmenty nieruchomości, oznaczony w ewidencji grun-
tów jako działki nr
• 1107/16 o pow 150,00 m2 obręb Bobrek, położony w Bobrku przy ul. Kasztanowej stano-

wiący własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej,
• 568/11 o pow. 284,00 m2 obręb Gorzów, położony w Gorzowie przy ul. Szkolnej stano-

wiący własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej,
• 1158/85 o pow. 213,00 m2 Gorzów, położony w Gorzowie przy ul. Nowowiejskiej stano-

wiący własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej,
• 1293/4 o pow. 105,00 m2  Gorzów, położony w Gorzowie przy ul. Nowowiejskiej stano-

wiący własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej,
• 789/69 o pow. 109 m2  Gorzów, położony w Gorzowie przy ul. Sportowej stanowiący 

własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej.
• Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 17 wrze-

śnia 2012 roku do dnia 08 października 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wy-
kazu została podana do publicznej wiadomości 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 dzierżawy wymienionego wyżej fragmentu nie-
ruchomości 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

INFORMACJA

TAURON Dystrybucja SA Oddział w Bielsku-Białej informuje, że zgłoszenia awarii 
urządzeń elektroenergetycznych, będących własnością spółki „TAURON” można do-
konywać na nr telefonu:   33 845-32-89. Pod tym numerem można również uzyskać 
informacje o czasie trwania wyłączenia oraz przywrócenia zasilania.  Numer ten 
czynny jest całą dobę.

INFORMACJA

INFORMACJA
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W dniu 10 lipca br. na cmentarzu w B o b r k u pożegnaliśmy z 
honorami strażackimi, byłego strażaka, d-ha Bronisława Bożka.
śp. B r o n i s ł a w, w latach 50 do 90 ub. wieku był postacią 
dobrze znaną na terenie Gorzowa i Gminy Chełmek, z racji sze-
rokiej działalności społecznej, szczególnie strażackiej. Był dłu-
goletnim naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzo-
wie, a także przez trzy kadencje członkiem Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP w Chełmku.
śp. Bronisława znaliśmy jako człowieka mocnego charakteru, 
żywo zaangażowanego w działalność strażacką, nie szukają-
cego za tę pracę zaszczytów - których zresztą nie miał wiele, 
ale konsekwentnie realizującego zadania których się podej-
mował, m.in. przy budowie remizy w Gorzowie.
Podeszły wiek i choroby spowodowały że zrezygnował z dal-
szej działalności społecznej, ale ci którzy mieli z nim kontakt, 
wiedzą że sprawy strażackie nie były mu obojętne.
W osobie zmarłego d-ha Bronisława Bożka strażactwo naszej 
Gminy straciło prawego i oddanego człowieka.

W imieniu wszystkich strażaków Gminy Chełmek Rodzinie 
zmarłego Bronisława składamy szczere kondolencje. Cześć 
jego Pamięci.

Prezes Oddziału Gminnego
R. Witkowski.

NEKROLOG Poświęcony 
śp. Bronisławowi Bożkowi.

W piątek 21 września 2012r. pod remizą 
OSP Chełmek miało miejsce uroczy-
ste przekazanie samochodu pożar-
niczego Volvo FL6-14. W uroczystości 
udział wzięli zaproszenie goście m.in. 
Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Sater-
nus, Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Chełmku Pan Marek Palka, Radni Rady 
Miejskiej oraz druhowie z zaprzyjaź-
nionych jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Uroczystość rozpoczęto 
od symbolicznego wciągnięcia flagi na 
maszt. Następnie Proboszcz Parafii Naj-
świętszej Marii Panny Królowej Polski 

w Chełmku ks. Bogdan Leśniak doko-
nał poświęcenia samochodu. Burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus przekazał 
klucze do samochodu na ręce Naczelni-
ka OSP Chełmek Pana Stanisława Smo-
lenia. Podziękował również wszystkim 
obecnym i życzył aby nowy samochód 
służył jak najlepiej przez długie lata,  
a dla strażaków był pomocą i udogodnie-
niem w wypełnianiu służby jaką jest pra-
ca w szeregach OSP. Po części oficjalnej 
nastąpił uroczysty przejazd kawalkady 
samochodów ulicami Chełmka. Samo-
chód Volvo FL6-14 zostało zakupiony ze 

środków finansowych Gminy Chełmek. 
Wyposażenie natomiast sfinansowano 
ze środków otrzymanych od: Starostwa 
Powiatowego w Oświęcimiu oraz lokal-
nych firm tj. Złom-Met sp. z o.o. , Enwos 
sp. z o.o. , Bank Spółdzielczy Andrychów, 
GS Chełmek, DAGO s.c. oraz Stacja Paliw 
Lipowiec.

zew.

Samochód pożarniczy dla OSP Chełmek

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 

We  wtorek 16 października przypada 34 rocznica wyboru kard. 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrowa. Z tej okazji już dzisiaj ser-
decznie zapraszamy na wyjątkowy koncert zatytułowany „To-
tus Tuus”. Najpiękniejszym wyrazem pamięci i hołdem, jaki mo-
żemy złożyć bł. Janowi Pawłowi II, jest rozważanie jego nauki,  
a przede wszystkim życie tq nauką na co dzień. Ojciec św. przed 
śmiercią powiedział: „Szukałem was, teraz przyszliście do mnie 
i za to wam dziękuję/’ Przyjść do Jana Pawła II przez zamyślenie 
nad jego słowami i życie jego nauką, to najpiękniejszy z naszej 
strony wyraz wdzięczności i miłości do Wielkiego Papieża na-
szego rodaka. Dlatego podczas tego wyjątkowego koncertu,  
z całego bogactwa nauczania 27-letniego pontyfikatu, zostanie 
przypomnianych kilka krótkich fragmentów. Pomocą w przy-
swojeniu tych myśli, aby na nowo głęboko zapadły w nasze 
umysły i serca, będzie wyjątkowa i wspaniała muzyka, której 
autorami będą: Piotr Bzowski-gitara, flet i Michał Rapka-gitara 
basowa. Muzyce będzie towarzyszyć piękna sceneria i niezwy-
kła iluminacja wnętrza naszego kościoła łącznie z efektami 30. 
Ten niezwykły wieczór i koncert rozpoczniemy uroczystą mszą 
św. o godz. 18-ej, na którą już dzisiaj, tak by można było sobie 
zaplanować wolny czas, serdecznie zapraszamy całą wspól-
notę naszej parafii, uczęszczających do naszej świątyni oraz 
wszystkich chętnych.
Kościół p.w Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Chełmku
16 października 2012 godz. 18.00 

Proboszcz parafii p.w Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski w Chełmku

ks Bogdan Leśniak

Wieczór z Janem Pawłem II
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Z okazji 83 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej pod pomnikiem Ofiar Fa-
szyzmu w Chełmku zapalono znicze  
i położono wiązanki kwiatów. Pamięć 
poległych uczcili burmistrz Chełmka 
Andrzej Saternus, przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Palka, delegacje kom-
batantów, harcerzy, uczniów ze szkół 
PZ nr 8 SZiO w Chełmku oraz SZS-P nr 2  
w Chełmku.

Z okazji rocznicy porozumień sierpnio-
wych 31 sierpnia pod pomnikiem Grun-
waldzkim w Chełmku burmistrz Chełmka 
Andrzej Saternus oraz przewodniczący 
RM w Chełmku Marek Palka oraz dele-
gacje przedstawicieli NSZZ Solidarność, 
harcerze, nauczyciele i uczniowie SZS 
nr 1 w Chełmku złożyli wieńce i zapalili 
znicze upamiętniające historyczny zryw 
Polaków do wolności i niepodległości  
z 1980 roku, który zapoczątkował proces 
upadku komunizmu i wyzwolenia naro-
dów Europy Środkowej i Wschodniej.
Dzień 31 sierpnia został ustanowiony 
świętem państwowym przez Sejm RP  
w dniu 27 lipca 2005.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzień Solidarności i Wolności

Aspirant sztabowy Tomasz Balon objął 
stanowisko komendanta Komisariatu 
Policji w Chełmku. Nowy komendant ma 
39 lat, w Policji służy od 14 lat, mieszka w 
Przeciszowie. 
Wcześniej kierował rewirem dzielnico-
wych w Powiatowej Komendzie Policji w 
Oświęcimiu. 

Nowy komendant
Aspirant Patryk Niemczyk

Lat 34
Staż w Policji: 12 lat
Rewir nr. 4
Sołectwa Bobrek, Gorzów.

Nasi dzielnicowi „Żegnając przyjaciela, 
nie płacz, ponieważ jego 
nieobecność ukaże ci to, co 
najbardziej w nim kochasz”

Khalil Gibran

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiado-
mość, że w dniu 25 września 2012 roku 
zmarł 

śp. Stanisław Klimas

Był człowiekiem niezwykłej 
pracowitości i skromności, 
życzliwy ludziom przez całe 
życie niósł im pomoc.
Rodzinie zmarłego składamy 
wyrazy najszczerszego 
współczucia łącząc się w bólu.

Koło Miejskie Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno - 
Krajoznawczego w Chełmku 
Polski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Chełmku
Miejski Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku



Echo Chełmka | nr 9 (108) / 2012

1.  IV przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprze-
daż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozna-
czonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 
przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 
842/287 o pow. 0.0654 ha za cenę wywoławczą 28.000,00 
złotych brutto, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 
00/100.. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT  
w wysokości 23 %. Przedmiotowa działka jest niezabudo-
wana, położona w obrębie Chełmek przy ul. Tetmajera w 
Chełmku.
I, II i III przetarg, które zakończyły się wynikiem negatyw-
nym, odbyły się w dniu 15 czerwca 2011 roku, 11 września 
2011 roku i 22 sierpnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Chełmku        ul. Krakowska 11. 
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczy-
stych, Księga Wieczysta nr KR1E/00028575/7. W/w nieru-
chomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Działka znajduje się na terenach dla których Gmina Cheł-
mek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W obowiązującym do dnia 31 grudnia 
2003 roku miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego działka znajdowała się na terenach oznaczo-
nych na rysunku planu następującymi symbolami: A 44 
MN, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usłu-
gami.
Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego – KIERUNKI ROZ-
WOJU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, obszary zabudowy 
ukształtowanej z możliwością dokonywania uzupełnień w 
lukach budowlanych, rozbudowy i modernizacji zabudo-
wy jednorodzinnej. 
Zabudowa przedmiotowej działki jest możliwa po uzyska-
niu decyzji o warunkach zabudowy.   
Działka nr 842/287 o pow. 0.0654 ha jest niezabudowa-
na, teren płaski. Działka porośnięta jest drzewostanem,  
w tym świerki w ilości 6 szt., sosna w ilości 1 szt. i jesion w 
ilości 1 szt. Wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki 
przebiega gazociąg niskoprężny. Odległości podstawowe 
gazociągów od obrysów obiektów terenowych określa 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 
listopada 1995 roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995 r. 
Nr 139, poz 686). W przypadku realizacji budynku miesz-
kalnego odległość projektowanego budynku od przed-
miotowej, istniejącej sieci gazowej wynosi min. 1,5 m. 
W dniu 04 czerwca 2012 roku upłynął termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 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.).
2. III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Sta-
rostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 1907/9 
o pow. 0.2459 ha za cenę wywoławczą 65.000,00 złotych 
brutto słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100.. 
W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 
23 %. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie Cheł-
mek, przy ulicy Polnej w Chełmku. Dla przedmiotowej 
nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczy-
sta nr KR1E/00024296/9. W/w nieruchomości jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań.
I i II przetarg, które zakończyły się wynikiem negatyw-
nym odbyły się w dniu 27 lutego 2012 roku i 11 czerwca 
2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. 
Krakowska 11.
Działka będąca przedmiotem przetargu powstała w wy-
niku: 
1. zniesienia p.gr. 1903/2, 1904/8 do p.gr. 1907/4, a ta zmie-
niła powierzchnię i oznaczenie na p.gr. 1907/7 o pow. 
0.3142 ha bez zmiany konfiguracji, zatwierdzonego de-
cyzją Burmistrza Chełmka znak: AGK/RGK. 7430-2-7/2010  
z dnia 12 listopada 2010 roku.
2. następnie p.gr. 1907/7 podzieliła się na nowe p.gr. m.in. 
na działkę będącą przedmiotem przetargu tj. 1907/9 o 
pow. 0.2459 ha. Przedmiotowy podział został zatwierdzo-
ny decyzją Burmistrza Chełmka znak: AGK.7430-1-29/2011 
z dnia 18 sierpnia 2011 roku. 
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonych w rejonie 
ulicy Oświęcimskiej w Chełmku, uchwalonego Uchwałą 
nr XLVII/365/06 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 paź-

dziernika 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 95, 
poz. 603) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na 
terenach oznaczonych na rysunkach planu następujący-
mi symbolem:
4 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
na których ustala się:
- utrzymanie istniejących obiektów mieszkalnych, miesz-
kalno - usługowych oraz budynków gospodarczych i ga-
raży  z możliwością ich przebudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy lub zmiany sposobu użytkowania,
- możliwość realizacji budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych oraz towarzyszących obiektów gospodarczych  
i garażowych,
- możliwość lokalizacji obiektów usług nieuciążliwych,  
w formie przybudowanej do budynków mieszkalnych,
- utrzymanie i budowę lokalnych sieci i obiektów infra-
struktury technicznej, w tym stacji transformatorowych 
określonych orientacyjnie na rysunku planu dróg dojaz-
dowych wewnętrznych i parkingów przy obiektach usłu-
gowych,
- utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów zielo-
nych i ogrodów przydomowych.
Działka nr: 1907/9 o pow. 0.2459 ha obręb Chełmek, jest 
niezabudowana, ma kształt nieregularny, teren płaski. Od 
strony północnej pas gruntu o szerokości od 5 do 10 m, 
przylegający bezpośrednio do ulicy Polnej, pełniący funk-
cję drogi dojazdowej, z wycięciem pod słup energetyczny. 
Wzdłuż północno – wschodniej części działki przebiega 
sieć wodociągowa o średnicy 100 mm, z przyłączami do 
sąsiednich działek zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi. Przy północno – wschodniej 
granicy działki znajduje się murowana komora, obecnie 
nieużytkowana. Dostęp do podstawowej infrastruktury 
technicznej w rejonie ulicy Polnej.
W dniu 03 sierpnia 2012 roku upłynął termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości opisanej w punkcie 2 na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 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.). 
3. I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Sta-
rostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 177/84 
o pow. 0.0532 ha za cenę wywoławczą 25.000,00 złotych 
brutto słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100.. 
W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysoko-
ści 23 %. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie 
Bobrek, przy skrzyżowaniu ulicy Nadwiślańskiej i ulicy Ko-
listej w Bobrku. Dla przedmiotowej nieruchomości prowa-
dzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V 
Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr KR1E/00058773/4. 
W/w nieruchomości jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Działka będąca przedmiotem przetargu powstała w wy-
niku podziału działki nr 177/52 na nowe nieruchomości, 
zatwierdzonego decyzją Burmistrza Chełmka znak: AGK. 
6831.10.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku.  
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego sołectwa Bobrek, uchwalonego 
Uchwałą nr XXXVI/192/93 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 
28 grudnia 1993 roku (Dz. Urz. Woj. Bielskiego z 1994 roku, 
Nr 1, poz. 1) obowiązującego do 31 grudnia 2003 roku, w/w 
działka znajdowała się na terenach oznaczonych następu-
jącym symbolem MU – tereny mieszkalnictwa, usług oraz 
małych przedsiębiorstw rodzinnych.
Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego – KIERUNKI ROZ-
WOJU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, obszary zabudowy 
ukształtowanej z możliwością dokonywania uzupełnień w 
lukach budowlanych, rozbudowy i modernizacji zabudo-
wy jednorodzinnej.  
Działka nr: 177/84 o pow. 0.0532 ha obręb Bobrek, jest nie-
zabudowana, ma kształt zbliżony do trapezu, teren płaski. 
Wzdłuż południowej granicy działki rosną kilkunastolet-
nie świerki, które odgradzają działkę od pasa drogowego 
ulicy Nadwiślańskiej. Przez działkę przebiega napowietrz-
na linia energetyczna, a przy granicy działki od strony 
południowej usytuowana jest słup energetyczny A-owy. 
Przez działkę przebiega również sieć wodociągowa. Przy 
zachodniej granicy działki widoczne elementy po daw-
nym fundamencie. Dostęp do nieruchomości od strony 
ul. Nadwiślańskiej i ul. Kolistej.
W dniu 03 sierpnia 2012 roku upłynął termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości opisanej w punkcie 3 na pod-

stawie art. 34 ust. 1 pkt 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.).
4. I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprze-
daż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozna-
czonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 
przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki 
nr: 834/93, 834/116, i 2577/12 o łącznej pow. 0.1515 ha za 
cenę wywoławczą 110.601,60 złotych brutto słownie: sto 
dziesięć tysięcy sześćset jeden złotych 60/100.. W cenie 
wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. 
Przedmiotowa działka położona jest w obrębie Cheł-
mek, przy skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i ulicy Staicha 
w Chełmku. Dla przedmiotowej nieruchomości prowa-
dzone są przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V 
Ksiąg Wieczystych, Księgi Wieczyste nr KR1E/00024296/9  
i KR1E/00054727/9. W/w nieruchomości jest objęta umo-
wą dzierżawy do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Działki będące przedmiotem przetargu powstały w wy-
niku: 
1. podziału działki nr 834/95 na nowe m.in. na 834/99, 
zatwierdzonego decyzją Burmistrza Chełmka znak: AGK. 
7430-1-19/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku,
2. następnie działka nr 834/99 podzieliła się na nowe, 
m.in. na 834/116, decyzją Burmistrza Chełmka znak: AGK. 
6831.14.2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku,
3. podziału działki nr 2577/7 na nowe m.in. na 2577/12, 
zatwierdzonego decyzją Burmistrza Chełmka znak: AGK. 
6831.14.2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku.   
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w obrębie Miasta Chełmek i Wsi 
Gorzów, uchwalonego Uchwałą nr VI/36/94 Rady Miej-
skiej w Chełmku z dnia 24 listopada 1994 roku (Dz. Urz. 
Woj. Bielskiego Nr 13/94, poz. 108) obowiązującego do 
31 grudnia 2003 roku w/w nieruchomości znajdowały się 
terenach oznaczonych na rysunkach planu następującym 
symbolem A 5UC – koncentracja usług; ośrodek usługo-
wy II poziom – utrzymanie istniejącego zainwestowania 
( Komenda Hufca ZHP oraz Zespół Przychodni Zdrowia)  
z możliwością modernizacji      i rozbudowy. 
Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego: – obszary wy-
magające przekształceń zagospodarowania i rehabilitacji 
zabudowy; obszary kształtowania centrum miasta,
- obszary przeznaczone do zagospodarowania na cele 
produkcyjne i usługowe; preferowane wiodące funkcję 
terenu: handlu i usługi.
Działki usytuowane są pomiędzy centrum, a strefą prze-
mysłową. Dojazd do nieruchomości ulica Mickiewicza. 
Przedmiotowa nieruchomości ma kształt nieregularny, 
teren nieznacznie nachylony w kierunku południowo – 
wschodnim. Przez działki przebiega napowietrzna sieć 
energetyczna. Dostęp do podstawowej infrastruktury 
technicznej średni.  
W dniu 03 sierpnia 2012 roku upłynął termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości opisanej w punkcie 4 na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 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.).
5. II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 8 położony 
w Chełmku przy ul. Generała Andersa 2 na II piętrze (pod-
dasze), składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpo-
koju o łącznej powierzchni użytkowej 39,10 m2 za cenę 
wywoławczą 65.500,00 złotych słownie: sześćdziesiąt pięć 
tysięcy pięćset złotych 00/100.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 
z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizo-
wany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany 
jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 836/135 obręb Chełmek o po-
wierzchni 0,0370 ha. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, 
KW nr KR1E/00022797/7. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą 
udziału w częściach wspólnych budynku 3910/66754 oraz 
ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal ogrzewany jest za pomocą pieców 
węglowych. W pokoju zainstalowany jest piec węglowy 
kaflowy, w kuchni piec stalowy, transportowy. W pomiesz-
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czeniu łazienki znajdują się: wanna emaliowana z baterią 
ścienną oraz muszla ustępowa z dolnopłukiem z PCV.  
W kuchni jest zlewozmywak emaliowany, żeliwny jedno-
komorowy i bateria zlewozmywakowa ścienna. Urządze-
nia sanitarne wykazują znaczy stopień zużycia. Wymagają 
uzupełnienia, naprawy, remontu, przeglądu lub wymiany. 
Tynki na ścianach i sufitach wymagają naprawy i uzupeł-
nienia. Okładziny podłogowe wymagają wymiany. Lokal 
wymaga odnowienia i remontu. Standard wyposażenia 
lokalu ocenia się jako podstawowy, wyposażenie w insta-
lację jako niskie, stan techniczny lokalu jako niezadowa-
lający.   
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal wy-
posażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodno-
-kanalizacyjnej, piony centralnego ogrzewania na klatce 
schodowej zasilanie z sieci miejskiej. Stan techniczny bu-
dynku ocenia się jako średni.  
W dniu 04 czerwca 2012 roku upłynął termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wymienionych w punkcie 4 i 5 
na podstawie art. 34 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.). 
6. III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 1 położony 
w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2 na parterze, 
składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpoko-
ju o łącznej powierzchni użytkowej 36,85 m2 za cenę wy-
woławczą 60.000,00 złotych słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 
z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
I i II przetarg, które zakończyły się wynikiem negatyw-
nym odbyły się w dniu 27 lutego 2012 roku i 11 czerwca 
2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. 
Krakowska 11.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizo-
wany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany 
jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 1269/30 obręb Libiąż Wielki o 
powierzchni 0,0222 ha. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, 
KW nr KR1E/00038092/0. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą 
udziału w częściach wspólnych budynku 3685/78555 oraz 
ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal ogrzewany jest za pomocą centralne-
go ogrzewania, grzejniki żeberka żeliwne, wyposażone w 
zawory termostatyczne z podzielnikami kosztów. Instala-
cja c.o. z rur stalowych. Ciepła woda dla kuchni i łazienki 
przygotowywana była w kuchni. Aktualnie brak podgrze-
wacza gazowego. Lokal wymaga kapitalnego remontu. 
Wymiana i uzupełnienie wszystkich urządzeń sanitarnych.  
Standard wyposażenia lokalu ocenia się jako podstawo-
wy, wyposażenie w instalację jako średnie.   
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal 
wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wod-
no-kanalizacyjnej, gazową oraz centralnego ogrzewania. 
Stan techniczny budynku ocenia się jako zadowalający.  
W dniu 03 sierpnia 2012 roku upłynął termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wymienionej w punkcie 6 na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 
7. III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 14 położony 
w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3 na I piętrze, składa-
jący się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, dwóch przedpokoi 
o łącznej powierzchni użytkowej 34,75 m2 za cenę wywo-
ławczą 60.000,00 złotych słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 
z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
I i II przetarg, które zakończyły się wynikiem negatywnym 
odbyły się w dniu 27 lutego 2012 roku  i 11 czerwca 2012 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Kra-
kowska 11.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizo-
wany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany 
jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków jako działka nr 1269/36 obręb Chełmek o po-
wierzchni 0,0958 ha. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział  V Ksiąg Wieczystych, 

KW nr KR1E/00045356/1. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą 
udziału w częściach wspólnych budynku 3475/189975 oraz 
ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowym lokal ogrzewany jest za pomocą central-
nego ogrzewania, grzejniki stalowe, płytowe wyposażone 
w zawory i głowice termostatyczne. Instalacja c.o. z rur 
giętkich z tworzywa sztucznego. Instalacja centralnego 
ogrzewania w dobrym stanie technicznym. Brak urządzeń 
do przygotowywania ciepłej wody. Możliwość zamonto-
wania podgrzewacza gazowego w pomieszczeniu kuchni. 
Lokal wymaga odnowienia i remontu. Standard wyposa-
żenia lokalu ocenia się jako podstawowy, wyposażenie  
w instalację jako dobre.   
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal wy-
posażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodno-
-kanalizacyjnej, gazową o centralnego ogrzewania. Stan 
techniczny budynku ocenia się jako zadowalający.  
W dniu 03 sierpnia 2012 roku upłynął termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wymienionej w punkcie 7 na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
8. I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 43 położony 
w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3 na II piętrze, skła-
dający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i dwóch przedpokoi 
o łącznej powierzchni użytkowej 43,70 m2 za cenę wy-
woławczą 100.000,00 złotych słownie: sto tysięcy złotych 
00/100.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 
z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizo-
wany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany 
jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków jako działka nr 1269/36 obręb Chełmek o po-
wierzchni 0,0958 ha. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, 
KW nr KR1E/00045356/1. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą 
udziału w częściach wspólnych budynku 4370/189975 oraz 
ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowym lokal ogrzewany jest za pomocą central-
nego ogrzewania, grzejniki stalowe, płytowe (w łazience 
grzejnik drabinkowy)  wyposażone w zawory i głowice 
termostatyczne. Instalacja c.o. z rur giętkich z tworzywa 
sztucznego. Instalacja centralnego ogrzewania w dobrym 
stanie technicznym. Brak urządzeń do przygotowywania 
ciepłej wody. Możliwość zamontowania podgrzewacza 
gazowego. Lokal wymaga odnowienia i remontu.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal wy-
posażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodno-
-kanalizacyjnej, gazową o centralnego ogrzewania. Stan 
techniczny lokalu ocenia się jako niezadowalający, stan-
dard wyposażenia średni.
W dniu 03 sierpnia 2012 roku upłynął termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wymienionych w punkcie 8 na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku  
o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903 z 
późn. zm.) przedmiotowe nieruchomości lokalowe opisa-
ne w punkcie 5, 6, 7 i 8  uzyskały ze Starostwa Powiatowe-
go w Oświęcimiu zaświadczenie o samodzielności lokalu 
mieszkalnego zgodnie z wymaganiami określonymi prze-
pisem art. 2 ust. 2 w/w ustawy.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Uczestnicy przetargu winni:
a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium rów-
noznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z wa-
runkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Dowód 
wpłaty winien zawierać: w przypadku osób fizycznych 
– imię, nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych – 
pełną nazwę firmy oraz jej siedzibę i dopisek ”wadium - nr 
nieruchomości”.
b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżon-
ków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na 
piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na 
zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia 
o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo 
przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności ma-
jątkowej małżeńskiej. c) Legitymować się dowodami oso-
bistymi, w przypadku nabywania nieruchomości przez 

osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego,  w przypadku osób prowadzących działalność 
gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób 
fizycznych prowadzących działalność w formie spółki 
cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umo-
cowania do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego 
wymagają konieczne jest okazanie zgody organów sta-
tutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za 
aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-U, zaświad-
czenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie 
wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, 
o których mowa wyżej winny być przedłożone w orygi-
nałach.
d) W przetargu można brać udział osobiście lub na pod-
stawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego  
w dniu przetargu.
Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu,  
w kwocie:
• dla nieruchomości opisanej w punkcie nr 1 wynosi: 

2.800,00 zł,
• dla nieruchomości opisanej w punkcie nr 2 wynosi: 

6.500,00 złotych,
• dla nieruchomości opisanej w punkcie nr 3 wynosi: 

2.500,00 złotych, 
• dla nieruchomości opisanej w punkcie nr 4 wynosi: 

11.060,00 złotych,
• dla nieruchomości lokalowej opisanej w punkcie nr 

5 wynosi: 6.550,00 złotych,
• dla nieruchomości lokalowej opisanej w punkcie nr 

6 wynosi: 6.000,00 złotych,
• dla nieruchomości lokalowej opisanej w punkcie nr 

7 wynosi: 6.000,00 złotych,
• dla nieruchomości lokalowej opisanej w punkcie nr 

8 wynosi: 10.000,00 złotych,

dla każdej działki osobno, należy wpłacić w takim termi-
nie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu naj-
później w dniu 03 października 2012 roku, wpłaty należy 
dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 04 
8110 1023 2006 0300 1283 0014 z dopiskiem ”wadium - nr 
nieruchomości”.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetar-
gu na tą nieruchomość. W przypadku gdy dana osoba 
zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną 
nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nie-
ruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia 
nieruchomości, pozostałym uczestnikom niezwłocznie 
zwrócone. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, 
z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 października 2012 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 
11 i będzie trwał od godz. 10.00 w odstępach czasu co 10 
minut dla poszczególnej nieruchomości licząc od punktu 
numer 1.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do od-
wołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnie-
nia. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieru-
chomości oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi na-
bywca nieruchomości.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 
207, poz. 2108 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać 
można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego  w Chełmku 
lub pod nr tel. 0-33 844-90-35 lub 31 Wydział Architektu-
ry Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego  
w Chełmku.

Inf.UM

Sprzedam działki budowlane -  
15 ar, 16 ar, i 26 ar atrakcyjne 
położone przy ul. Polnej w Chełm-
ku – aktualne warunki zabudowy, 
media (prąd, woda, gaz) przy 
działkach. Tel. 501 554 294
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Podziękowanie
Ciesząc się przywróconym życiem, 

dziękuję za serdeczną odpowiedź na moje wołanie o pomoc. 
Każdego dnia z nadzieją na zwycięstwo podejmuję upartą walkę

 z własną niepełnosprawnością. 
Zaczynałem od zera, dziś uśmiecham się z nadzieją.

 Uśmiech ten zawdzięczam Wam, którzy wspieracie moje wysiłki.
Dziękuję za wielkie serce i pomocną dłoń.

Łukasz Kopciewicz

Zdjęcia dokumentują wytrwałą drogę 
od śpiączki do dziś. Co będzie dalej?
Będzie wciąż lepiej. Nie poddamy się. 
Wasza obecność dodaje nam wiary i sił.

Dziękujemy
żona i rodzice

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Burmistrz Chełmka wraz z Miejskim Zakładem Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmku organizują 
bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. 
Odpady wielkogabarytowe zbierane będą w formie ob-
jazdu wszystkich posesji. 
Harmonogram zbiórki odpadów:
15 październik tj. poniedziałek - Gorzów,
16 październik tj. wtorek - Bobrek,
17 październik tj. środa - Chełmek Stare Miasto,
18 październik tj. czwartek - Chełmek: 
Nowopole, ul. Krakowska, ul. Marii Dąbrowskiej, 
ul. Kościuszki i ul. Ofiar Faszyzmu.
Odpady należy wystawić do godziny 8:00 przed pose-
sję. Odpady wystawione po tej godzinie nie zostaną 
odebrane. 
Zbierane będą następujące odpady wielkogabarytowe: 
meble, wersalki, fotele, stoły, ramy okienne- bez szyb, 
itp.  
Wszystkie meble muszą być rozebrane na części pierw-
sze. 
Nie będą przyjmowane: eternit, akumulatory, opony 
samochodowe itp.

Inf.UM

I N F O R M A C J A
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.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w 
dzierżawę fragmenty nieruchomości, oznaczony w ewidencji gruntów 
jako działki nr
• 842/275 o pow. 120 m 2 obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. 
Krakowskiej 20 od nr 1 do nr 3, od nr 5 do nr 6, od nr 12 do nr 13 i od nr 
17 do nr 19, stanowiący własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetar-
gowej, nieruchomość zabudowana kioskami handlowymi, nakłady nie 
stanowią własności Gminy Chełmek,
• 836/410 o pow. 9,84 m2 obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. 
Krakowskiej, stanowiący własność Gminy Chełmek w drodze bezprze-
targowej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie 
od dnia 17 września 2012 roku do dnia 08 października 2012 roku w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 
11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do pu-
blicznej wiadomości 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 dzierżawy wymienionego wyżej 
fragmentu nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miej-
skiego 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 Miej-
skiego w Chełmku.

Inf.UM
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Soły”

już w październiku 2012 roku przeprowadzi
nabory wniosków o dofinansowanie projektów

realizowanych na obszarach wiejskich Gminy Chełmek!
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą chcącym rozwinąć swoją firmę,

rolnikiem lub osobą fizyczną planującą założyć działalność gospodarczą

UNIJNE DOTACJE CZEKAJĄ WŁAŚNIE NA CIEBIE
Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje w biurze LGD:

• Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji
• BEZPŁATNIE pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie

• przeprowadzimy przez formalności
• wesprzemy podczas rozliczania projektów

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE!!!
Tel: 33 843 60 28 www.dolinasoly.eu

Europejskich Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

02.07 – W Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano kradzieży pa-
liwa z zaparkowanego samochodu – straty 300 zł
06.07 – W Chełmku na ul. Ofiar faszyzmu skradziono samo-
chód marki Fiat CC wartości 2 500 zł
16.07 – W Chełmku na ul. Krakowskiej uszkodzono samochód 
marki Fiat Ducato – straty 3 000 zł. Sprawcę zatrzymano.
18.07 – W Chełmku na ul. Brzozowej dokonano kradzieży z wła-
maniem do budynku byłego przedszkola – straty 484 zł
21.07 – W Chełmku na ul. Przemysłowej ujęto dwóch sprawców 
usiłujących ukraść elementy metalowe wartości 1 200 zł
23.07 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwe-
go kierującego samochodem marki Fiat – 0,6 promila
27.07 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej zatrzymano nietrzeźwą 
matkę ( 2 promile) sprawująca opiekę nad dzieckiem. Nietrzeź-
wą matkę zatrzymano natomiast dziecko umieszczono w po-
gotowiu opiekuńczym.
27.07 – W Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano rozboju, pod-
czas którego ofiara napaści straciła telefon i pieniądze. Straty 
180 zł.
27.07 – W Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano kradzieży pa-
liwa z zaparkowanego samochodu marki Nissan – straty 524 zł
28.07 – W Chełmku na ul. Ofiar Faszyzmu zatrzymano nietrzeź-
wego kierującego samochodem marki Fiat CC – 2 promile.
28.07 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej zatrzymano nietrzeź-
wego kierowcę samochodu Renault – 2,4 promila.
29.07 – W Chełmku na ul. Krakowskiej skradziono torebkę z do-
kumentami. Sprawca został zatrzymany.

01.08 – W Chełmku na ul. Piastowskiej zatrzymano sprawcę u 
którego wykryto 4,63 g amfetaminy.
02.08 -  Chełmku na ul. Krakowskiej dwóch sprawców dokona-
ło rozboju w salonie gier – straty 2 400 zł.

04.08 – W Chełmku na ul. Oświęcimskiej zatrzymano nietrzeź-
wego rowerzystę 1,2 promila
06.08 – W Chełmku na ul. Andersa zatrzymano nietrzeźwego 
kierującego rowerem – 0,6 promila.
07.08 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej nietrzeźwy ( 2 promile) 
kierujący samochodem marki Fiat spowodował kolizję drogo-
wą.
09.08 – W Chełmku na ul. Bocznej dokonano kradzieży pienię-
dzy z mieszkania – straty 7 000 zł. Sprawcy podali się za pra-
cowników TP S.A
11.08 – W Chełmku na ul. Przemysłowej zatrzymano nietrzeź-
wego rowerzystę 3 promile.
13.08 – W Bobrku na ul. Dębowej dokonano kradzieży z wła-
maniem do pakamery firmy Dolbud – skradziono elektrona-
rzędzia wartości 900 zł.
14.08 – W Chełmku na ul. Brzozowej zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę 0,9 promila.
18.08 – W Bobrku na ul. Ks. Ogińskiej dokonano kradzieży  
z włamaniem do samochodu marki Fiat – straty 200 zł.
26.08 – W Gorzowie na ul. Nowowiejskiej dokonano kradzieży 
z włamaniem do domu – straty 8 000 zł.
28.08 – W Bobrku na ul. Nowopole dokonano kradzieży toreb-
ki z dokumentami z zaparkowanego samochodu.
29.08 – W Chełmku na ul. Przemysłowej zatrzymano nietrzeź-
wego kierującego motorowerem  - 1,1 promila. Wobec sprawcy 
sąd wcześniej wydał  zakazał prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych.
29.08 – W Chełmku na pl. Kilińskiego dokonano kradzieży  
z włamaniem do samochodu marki Daewoo – straty  800 zł.
30.08 – W Chełmku na ul. Tuwima zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę 1,2 promila.
31.08 – W Chełmku na ul. Głogowej dokonano rozboju  
w mieszkaniu – sprawca zatrzymany.

Ciemna strona gminy
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W Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku 
21 września odbył się wernisaż wystaw 
prac malarskich Danuty Nowak. Tłumnie 
przybyli goście mieli okazję podziwiać 
piękne krajobrazy, sceny rodzajowe, ma-
lownicze budowle czy naturę a wszystko 

to z niezwykłym kunsztem utrwalone 
na malarskim płótnie. Poza niezwykłymi 
pracami Pani Danuty, goście wernisażu 
mieli okazję wysłuchać koncertu sióstr 
Guja – Anny, Aleksandry oraz Magdale-
ny, którym towarzyszył Marcin Kuźniar.

Wystawa malarstwa Danuty Nowak
Danuta NOWAK
Urodziła się 1948 roku w Oświęci-
miu. Ukończyła Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Bielsku Białej. Mieszka  
    w Chełmku. Zawodowo haftuje 
sztandary, które znajdują sie w wielu 
instytucjach
państwowych. Po przejściu na eme-
ryturę zaczęła malować. Należy do 
Robotniczego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury w Chełmku oraz do „In 
Gremio” w Chrzanowie. Co rok bierze 
udział
w plenerach ogólnokrajowych. 
Była w Tczewie, Kwidzynie, Toma-
szowie Mazowieckim, Rzeczycy. 
Bierze udział w wielu zbiorowych 
wystawach. Jej prace znajdują się w 
prywatnych zbiorach. Swoje prace 
tworzy głównie w oleju, ale również 
maluje akwarelami, pastelami i akry-
lem.

11 października Koncert w wykonaniu NOELA COUTTSA. Sala 
widowiskowa MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3. godz. 
19.00.
14 października  Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Ligii. Korty 
Tenisowe MOKSiR w Chełmku, ul. Brzozowa, godz. 9.00.
14 października „TEATRALNY AUTOBUS” – wyjazd do Teatru 
Korez w Katowicach na sztukę pt. „Kwartet dla 4 aktorów”. 
Koszt wyjazdu 50 zł.
19 października Jesienne potyczki Tenisa Stołowego dla dzie-
ci i młodzieży. MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3 godz. 
16.00
21 października XXIV Rajd Nordic Walking „Złoty Potok”. Wy-
ruszamy Chełmka z parkingu obok siedziby MOKSiR przy pl. 
Kilińskiego 3. o godz. 7.00. 
Rajd ma charakter rekreacyjno – krajoznawczy, trasa wynosi 
ok. 20 km. 

25 października Otwarcie wystawy prac Cecylii Malik. Galeria 
„Epicentrum” MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, godz. 18.00.
26 października „W magicznym wieczorze w bibliotece” – 
spotkanie dla dzieci. 
Biblioteka Publiczna w Chełmku, ul. Topolowa 8, godz. 17.00. 
26 października Jesienne potyczki Tenisa Stołowego dla dzie-
ci i młodzieży.  MOKSiR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3 godz. 
16.00. 

26 października VI PRZEGLĄD RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNE-
GO „NIĆ - WŁÓKNO - MATERIA”. Dom Ludowy w Chełmku, ul. B. 
Chrobrego 77, godz. 18.00.
30 października „Zaczarowany świat ptaków” - warsztaty 
ceramiczne dla dzieci. MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, 
godz. 16.00. Koszt 5 zł.  Zapisy w siedzibie Ośrodka w Chełmku.

STAŁE FORMY ZAJĘĆ OŚRODKA
• Kółko plastyczne dla dzieci – wtorek w godz. 16.00
• Tenis stołowy, piłkarzyki – pn. - pt. 8.00 - 19.00.
• Opieka artystyczna i wspieranie działalności amatorskich ze-
społów artystycznych
• Zajęcia koła szachowego – środy w godz. 17.00 – 19.00
• Zajęcia rytmiki - pn., śr.: w godz. 16.00 - 19.00   
• Młodzieżowy Teatr Ruchu – wt., czw. pt  godz. 16.00
• Nordic walking – środa, godz. 17.00
• Ekspozycja w Domu Pamięci Baty – zwiedzanie po uprzed-
nim kontakcie telefonicznym.
• Klub Miłośników Ziemi Chełmeckiej.
• Szkółka Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży - Pn – pt. 15.30 
– 19.00 - Korty Tenisowe MOKSiR   
• Opieka i wspieranie działalności amatorskich drużyn sporto-
wych.

PROPOZYCJE  PROGRAMOWE NA PAŹDZIERNIK 2012 r.

DOM LUDOWY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU  
I REKREACJI W CHEŁMKU. Ul. Chrobrego 77 w Chełmku
Godziny otwarcia: Pn - cz - 12.00 -20.00, Pt - 14.00 - 22.00
• Tenis stołowy - codziennie w godzinach pracy instruktora
• Piłkarzyki - codziennie w godzinach pracy instruktora
• Salsa - czwartki – godz. 19.00
• Pilates - piątki – godz.  19.00
• Zumba - wtorki i piątki – godz. 18.00
• Joga - poniedziałki - godz. 18.00 - 19.30 

i czwartki – godz. 17.00-18.30
• Zajęcia plastyczne - wtorki - godz. 

16.00-17.00 /wstęp wolny/
• Wieczory z rękodziełem artystycznym 

- środy - 15.00 - /wstęp wolny/
• Wprawki taneczne – piątek - godz. 20.15
• Zajęcia plastyczno-techniczne - poniedziałek - godz. 15.30
Szczegółowe informacje - tel. 33 846 31 43
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Szanowni Państwo !
Dom Ludowy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału w  
VII PRZEGLĄDZIE  RĘKODZIEŁA  ARTYSTYCZNEGO

- „ NIĆ – WŁÓKNO – MATERIA ” -

26 października 2012 r.
 Wystawa odbędzie się w DOMU LUDOWYM  

w Chełmku przy ul. B. Chrobrego 77
 
Prosimy o dostarczanie prac w ilości do 5 sztuk z dziedziny: 
haft, szydełko, druty, tkanina, tkactwo, koronka, makrama i inne 
techniki mieszczące się w obrębie rękodzieła artystycznego.

Prace winny być starannie przygotowane do ekspozycji 
- na wysokim poziomie technicznym.

Karty zgłoszenia można odbierać osobiście w Domu Ludowym w Chełmku
Prace należy składać do dnia 10 października 2012r. do Domu Ludowego
Prace można będzie nabywać, już w trakcie trwania wystawy.
Szczegółowych informacji udziela pomysłodawca, a zarazem 
komisarz wystawy P. Ewa Miszuta. ( tel. 33  846 31 43) 
Organizator wystawy zastrzega sobie prawo wyboru prac 
dostarczanych przez uczestnika, jak również możliwość zmiany 
ilości prac w zależności od liczby wystawiających.

Z poważaniem 
Dyrektor MOKSiR
Waldemar Rudyk

6, 7 PAŹDZIERNIKA
„FACECI OD KUCHNI”
1 godz. 24 min Francja, Hiszpania 2012
Komedia
godz. 18.00  bilet: 12 zł
Film dla widzów od lat 15
13, 14 PAŹDZIERNIKA
„YUMA”
2 godz Polska, Czechy
Dramat, Akcja
godz. 18.00  bilet: 12 zł
Film dla widzów od 15 roku życia
20, 21 PAŹDZIERNIKA
„ŁOWCY GŁÓW”
1h 38 min Niemcy, Norwegia 2011
Kryminał, Thriller
godz. 18.00  bilet: 12 zł
Film dla widzów od 15 roku życia
28 PAŹDZIERNIKA 
„HOTEL MARIGOLD”
2 godz. 4 min Wielka Brytania 2012
Dramat, Komedia
godz. 18.00   bilet: 12 zł
Film przeznaczony dla widzów od 15 roku 
życia

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Chełmku zaprasza na niezwykły 
koncert w wykonaniu NOELA COUTTSA
Sala widowiskowa MOKSiR w Chełmku, 
Plac Kilińskiego 3
11 października 2012 r. godz. 19.00
Bilety: 30 zł 
Noel Coutts to muzyk, poeta, aktor  
i gawędziarz. Swój czas i aktywność ar-
tystyczną dzieli między Nową Zelandię, 
gdzie mieszka, i Europę. Urodził się na 
Wyspach Szetlandzkich, ma żonę Euro-
pejkę - Polkę i w ogóle jest obieżyświa-
tem - miłośnikiem żeglarstwa. Uznany 
w Nowej Zelandii za legendę bluesa 
wydał pod swoim imieniem 8 albumów. 
W Queenstone przez ponad 10 lat (do 
2007) regularnie koncertował z innymi 
muzykami jako „Custer’s Last Band”. Co-
utts to artysta uniwersalny. Z równym 
powodzeniem występował, realizując 
się także jako aktor, w wystawianej przez 
Living Arts New York Opera Company 
„Porgy and Bess”.
Był jedynym białym w obsadzie, ale jego 
wcale „niebiały głos” wzbudził podziw 
jednego z jej członków. W 2008 w czasie
europejskiego tournée tego przedsta-
wienia (Rosja, Polska, Łotwa, Estonia 
i Grecja), kiedy to instrumentalnego 

wsparcia zamorskim artystom udzielały 
miejscowe orkiestry filharmoniczne, po-
znał polską flecistkę, Elżbietę Tabernac-
ką.
W 2009 zostali małżeństwem i teraz 
pół życia spędzają w Nowej Zelandii a 
pół w Europie: Warszawie i Londynie, 
odwiedzając wnuki i występując czy to 
w duecie czy z zespołem. Ponadto Ela 
zdobywa szlify żeglarskie a Noel uczy się 
polskiego.
W ten sposób spełniają się marzenia 
Noela o byciu wędrownym minstrelem, 
którego muzyka to mieszanka bluesa, 
country i rocka. Ale myliłby się ten, kto 
wyobraża go sobie wyłącznie jako ro-
mantycznego trubadura. Coutts kompo-
nuje również muzykę do filmów, jingle 
reklamowe, sam pojawiając się także w 

spotach. Swoje podróże odbywa szku-
nerem z 1920 roku o nazwie Lady Ster-
ling. Wyremontowana przez samego 
Noela zachwyca i stanowi rodzaj domu.
W Chełmku wystąpi z zespołem w skła-
dzie:
Jacek Prokopowicz - instr. klawiszowe, 
organy hammonda
Łukasz Gorczyca - bass
Leszek Jakubczak - gitara
Jarosław Gaś - perkusja

www.noelcoutts.com 
www.moksir.chelmek.pl
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3
tel./fax. 33 846 12 96 
e-mail: moksir@chelmek.pl, 
kom. 601 661 771

Noel Coutts w Chełmku

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Chełmku serdecznie zapra-
sza na widowisko operetkowe „Od 
Czardasza do Kankana”

5 listopada 2012 r., godz. 18.00, 
Sala widowiskowo-kinowa 
MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3.
Cena biletów:  
20 zł. /do końca października/
30 zł /od listopada/
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Nasza pierwsza klasa
Przedstawiamy pierwszoklasistów z Samorządowego 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.
W kolejnym numerze zaprezentujemy pierwszoklasistów 

S.Z.S. nr 1 w Chemku oraz S.Z.S. w Bobrku i Gorzowie

I a Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.

I b Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.
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Kto pyta, nie błądzi …czyli Delcam w chełmeckiej szkole

Uczniowie - kursanci

Od czego się zaczęło?
Z inicjatywy dyrektor Powiatowego Zespo-
łu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących im . Jana Kilińskiego w Chełmku 
Agnieszki Kuczyńskiej – Gondzik w grudniu 
ubiegłego roku został podpisany list inten-
cyjny rozpoczynający współpracę szkoły 
oraz  firmy DELCAM z zakresu oprogramowa-
nia CADCAM używanego do obsługi maszyn 
sterowanych numerycznie.
Kto jest kim?
Delcam jest jednym z wiodących świato-
wych dostawców zaawansowanego opro-
gramowania CADCAM, z którego korzystają 
także nasi lokalni przedsiębiorcy.  Firma po-
wstała trzydzieści pięć lat temu i obecnie jest  

największym dostawcą oprogramowania 
wspomagającego projektowanie i produkcję 
w Wielkiej Brytanii. Proponowane przez nich 
rozwiązania są używane przez ponad 30 ty-
sięcy firm i organizacji w ponad 80 krajach na 
całym świecie. 
W jaki sposób?
Firma Delcam wyposażyła pracownię kom-
puterową szkoły w następujące programy: 
Delcam PowerMILL Axis Machining, Power-
MILL Pro, PS-Elecrode, ToolMaker Pro, PS-
-Exchange Pro, Crispin SoleEngineer, oraz 
Verification of the PowerMILL CL File.
Co za nami?
Odbyło się szkolenie  dla nauczycieli doty-
czące oprogramowania firmy Delcam (Po-

werShape), planowane jest  dalsze szkolenie 
kadry pedagogicznej  z oprogramowania fir-
my Delcam PowerMILL. 
Po co?
Już piętnaście odpowiednio przygotowa-
nych stanowisk komputerowych czeka 
na uczniów, którym oferujemy możliwość 
uczestniczenia w zajęciach poświęconych 
temu oprogramowaniu. 
Po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat 
potwierdzający  umiejętności  obsługi ma-
szyn CNC przy wykorzystaniu programów 
firmy Delcam.  Dzięki tym kwalifikacjom 
absolwenci szkoły znacząco zwiększą swoje 
szanse na rynku pracy.

 Sylwia Pyrek

W Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych w Chełmku realizowany jest projekt „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”. W jego ramach  nasi uczniowie mogą 
uczestniczyć w takich kursach i zajęciach jak:
• Kurs spawacza 
• Kurs operatora wózków widłowych 
• Kurs operatora obrabiarek CNC 
• Kurs grafiki komputerowej 
• Kurs  projektowania serwisów internetowych 
• Zajęcia wyrównawcze z matematyki 
• Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 
Młodzież może uzyskać bezpłatnie dodatkowe kwalifikacje potwier-
dzone certyfikatem wydanym w dwóch językach (polskim i angiel-
skim), który jest honorowany na rynku pracy.

Sylwia Pyrek

DOBRO MASZ WE KRWI
-podziel się nim-
KHDK „Ósemka” w Chełmku 
zaprasza na Akcję Krwiodawstwa
18. X w godz. 13.30-16.30
Miejsce: PZ 8 - Technikum w Chełmku
ul. Krakowska 18
Konieczne są: dobre zdrowie i dowód osobisty
Można otrzymać zwolnienie z pracy w tym samym lub następnym 
dniu

Burmistrz Chełmka oraz Dyrektor Samo-
dzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Chełmku informują,że do 
30 listopada 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 profilak-
tycznych. Zachorowania wywołane przez 
w/w meningokoki występują najczęściej 

zimą i na wiosnę. W tym okresie dochodzi 
do częstych infekcji górnych dróg odde-
chowych i zarazki przenoszone są drogą 
kropelkową – najczęściej  w trakcie kaszlu. 
Jeśli zdecydują się Państwo na szczepie-
nie zakupionymi dla Państwa dzieci przez 
SG ZOZ w Chełmku szczepionkami, koszt 
szczepionki w 50% zostanie zrefundowa-
ny ze środków z budżetu Gminy Chełmek. 
Pozostałą 50% część ceny szczepionki 
ponoszą Rodzice. W przypadku wystę-
powania trudnej sytuacji finansowej oraz 

korzystania z pomocy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Chełmku istnie-
je możliwość pomocy w pokryciu kosztu 
szczepionki przypadającej na Rodziców. 
W celu skorzystania z takiej formy po-
mocy społecznej należy pobrać z MOPS 
stosowne zaświadczenie. Szczegółowe 
informacje można uzyskać
w Samodzielnym Gminnym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Chełmku przy ul. 
Staicha 1 lub pod numerem telefonu: 33 
846 12 02.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W 2008 ROKU
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We wrześniu br. Miejski Ośrodek  Kultury Sportu i Rekreacji  
oraz naszą gminę odwiedziła pani Zofia Staichowa wraz z 
przyjaciółmi. Towarzyszyły jej panie: prof. dr hab. Pola Kulecz-
ka, art. plastyk Katarzyna Brodowska, Anita Firek oraz Michał 
Dylowski. Celem podróży były miejsc związanych z życiem 
oraz działalnością pedagogiczną i społeczną rodziny Staichów. 
Szczególnie wzruszająca była wizyta w dawnej bobreckiej 
szkole. Dzięki uprzejmości właścicieli, zwiedziliśmy dom gdzie 
w 1913 roku urodził się poeta, dziennikarz i tatrzański przewod-
nik Tadeusz Staich. Goście zwiedzili również dawne dworskie 
„Czworaki” mieszczące niezwykle cenne zbiory etnograficzne 
Państwa Klimowiczów, park „Rodzinny”, kolonię fabryczną, 
starą gorzowską szkołę. Na zakończenie wizyty zaprosiliśmy 
naszych gości na wzgórze „Skała” To z tego miejsca uczeń Ta-
deusz Staich wypatrywał zarysów tatrzańskich turni wyrasta-
jących  nad granatowym pasmami Beskidów.  

23 września w Warszawie odbył się 2 wyścig mydelniczek Red-
bull. Tym razem rywalizowało ze sobą 76 drużyn z całej Polski.
„Pogromcy nudy” - czyli grupa przyjaciół z Chełmka stworzy-
ła samochód inspirowany kultowym filmem „Pogromcy du-
chów”. Mydelniczka była dopracowana w najdrobniejszych 
szczegółach, łącznie z elektronicznymi gadżetami, światłami 
I wyrzutnią mydlanych baniek - opowiadają konstruktorzy. - 
Przez dwa miesiące pracowaliśmy and ostatecznym efektem, 
pamiętając również o tym, że w wyścigu liczy się show, kostiu-
my I oprawa muzyczna.

Maciek I Ula Dworniczek, Lolek I Dorka przebrani w czerwo-
no - czarne uniformy na warszawskiej Agrykoli wystąpili jako 
drużyna z numerem 36. - Cieszymy się, że wszystko się udało, 
mydelniczka kierowana przez Lolka pokonała wszystkie prze-
szkody, łącznie z trudnym naskokiem, przy którym poległo kil-
ka innych drużyn - dodaje Maciek.
„Pogromcy nudy” otrzymali nagrodę publiczności. - To więcej, 
niż się spodziewaliśmy - twierdzi Dorka, tym bardziej, że orga-
nizatorzy przyznają, że to wyróżnienie, jest najważniejsze.
Dodatkową nagrodą były „smartfony” znanej firmy dla każde-
go z członków drużyny.
Wspaniała zabawa, mnóstwo adrenaliny, rewelacyjni ludzie, 
których mogliśmy poznać prywatnie - dodaje Urszula Dwor-
niczek.
- Chcieliśmy podziękować serdecznie wszystkim, którzy po-
mogli nam w budowie maszyny, Bo zdarzało się, że w garażu  
z trudem mieściło się 15 osób.
Specjalne podziękowania należą się Agnieszce Radwańskiej - 
naszemu menadżerowi. Dziękujemy rodzinie I grupie cudow-
nych przyjaciół, którzy do ostatniej chwili budowali z nami 
mydelniczkę, szyli kostiumy I na własny koszt udali się do War-
szawy aby zobaczyć występ.
Dziękujemy również za wszystkie głosy, które przyszły  
 z Chełmka - Cieszymy się, że Was nie zawiedliśmy! - dodaje 
wzruszona drużyna.

“Pogromcy nudy” z Chełmka z nagrodą publiczności

Wizyta Zofii Stajchowej

Pogromcy nudy, którzy w Warszawie zdobyli 1 miejsce publiczności 
dziękują serdecznie osobom, które im pomogły: Rafał Hermet i cała 
jego rodzina, Tomasz Jurczyk, Jakub Radwański, Anna Piotrowska, 
Paweł Walczak, Monika Sztyler, Drukarnia Impreso - A. Bochenek, 
Bartek i Jacek  Kulczyk, całej ulicy Jagiellońskiej, Pani Wilczakowej, 
Mariuszowi Podlasiowi i wszystkim, którzy w Nas wierzyli :)  Dzię-
kujemy!

Pragniemy wyrazić głęboką 
wdzięczność oraz serdecz-

nie podziękować wszystkim, 
którzy wzięli udział w uroczy-

stościach pogrzebowych

śp. Stanisława Klimasa

Rodzina
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Ponad 60 uczestników z Chełmka, Kęt, 
Libiąża, Bobrka i Czechowic – Dziedzic 
stanęło na starcie XXXIV Biegu szew-
ców.  21 września o godz. 12.00 dyrektor 
Powiatowego Zespołu nr 8 Szkól Zawo-

dowych i Ogólnokształcących w Chełm-
ku Agnieszka Kuczyńska – Gondzik dała 
znak do startu. Zawodnicy rywalizowali 
w czterech kategoriach: dziewczęta i 
chłopcy ze szkól gimnazjalnych mieli do 

przebiegnięcia dystans 2 km natomiast 
dziewczęta i chłopcy ze szkół ponadgi-
manzjalnych mieli do przebiegnięcia dy-
stans 3 km. Po zakończonych zawodach 
dyplomy, medale i nagrody rzeczowe 
zwycięzcom wręczyli dyrektor Powia-
towego Zespołu nr 8 Szkól Zawodo-
wych i Ogólnokształcących w Chełmku 
– Agnieszka Kuczyńska – Gondzik oraz 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku – Walde-
mar Rudyk.

Kategoria szkoła 
ponadgimnazjalna dziewczęta: 
I miejsce Kamila Przemyk 
Czechowice-Dziedzice, 
II miejsce Sandra Wójcik 
Kęty, 
III miejsce Marlena Niewitała 
Chełmek.

Kategoria szkoła 
ponadgimnazjalna chłopcy: 
I miejsce Stanisław Mańkut Chełmek, 
II miejsce Szymon Rokitka 
Czechowice-Dziedzice, 
III miejsce Adrian Hudzik Chełmek.

Kategoria gimnazjum chłopcy: 
I miejsce Maksymilian 
Paździor Chełmek, 
II miejsce Konrad Richert Chełmek, 
III miejsce Mateusz Banach 
Czechowice-Dziedzice.

Kategoria gimnazjum dziewczęta:
I  miejsce Justyna Gąsiorek 
Czechowice-Dziedzice, 
II miejsce Kępka Natalia Chełmek,
III miejsce Katarzyna Dziedzic 
Czechowice-Dziedzice.

Bieg Szewców

Drużyna KS Chełmek w rundzie jesiennej 
sezonu 2012/2013 wadowickiej okręgów-
ki plasuje się w ścisłej czołówce 16-sto 
zespołowej stawki. Po trudach minione-
go sezonu, który był wyjątkowo długi z 
uwagi na mecze barażowe o awans do 
4 ligi, drużyna wraca na właściwe tory 
i zapowiada pogoń za rewelacyjnie 
spisującym się jesienią zespołem Unii 
Oświęcim, prowadzonym przez byłego 
szkoleniowca „biało – zielonych” – Jacka 
Dobrowolskiego. Skrócony czas regene-
racji oraz okres urlopowy z całą pewno-
ścią wpłynęły na przygotowania zespołu 
oraz jego postawę w początkowej fazie 
rozgrywek, choć trzeba przyznać, że „KS-
-owi” wyjątkowo nie sprzyjało szczęście 

w wyjazdowych potyczkach z Jałowcem 
Stryszawa (1-2) i Unią Oświęcim (0-2). W 
pozostałych spotkaniach podopieczni 
Pawła Sidorowicza wygrywali z Alwernią 
(2-1), Zagórzem (5-1), Izdebnikiem (4-0), 
Osiekiem (3-1) i Brodami (4-1), a także 
podzielili się punktami w Wadowicach 
z tamtejszą Skawą (1-1). Niestety zawod-
ników nie omijają kontuzje. Od dłuższe-
go czasu ze skomplikowanymi urazami 
zmagają się Tomasz Wójcik i Bartłomiej 
Kumanek. z kolei powoli do zdrowia 
wracają Grzegorz Bąk i Mateusz Kłapacz. 
Trzeba mieć nadzieję, że w kolejnych ty-
godniach naszym zawodnikom będzie 
dopisywało zdrowie a osiągane przez 
nich wyniki będą satysfakcjonujące za-

równo dla nich samych, jak i kibiców.
W kadrze zespołu w bieżących rozgryw-
kach zaszły kosmetyczne zmiany:
Przyszli: Tomasz Magiera (napastnik), Pa-
weł Kulczyk (napastnik), Grzegorz Kan-
tek (obrońca/pomocnik)
Odeszli: Damian Mrożek (pomocnik)

KS Chełmek ponownie w czołówce ligi!
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W sobotę 25 sierpnia na terenie stadionu sportowo – rekre-
acyjnego przy ulicy Jarzębinowej w Bobrku odbyła się impre-
za zrealizowana w ramach projektu pn. „Bobrek 2012 - turniej 
piłki nożnej dla old-bojów z obszaru Doliny Soły”. Organizato-
rem przedsięwzięcia była gmina Chełmek wraz z partnerami – 
MOKSiR Chełmek, LKS Bobrek i Stowarzyszeniem Lokalna Gru-
pa Działania Dolina Soły. Dofinansowanie do przedmiotowego 
zadania pozyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 
2013. Turniej „Old – bojów” rozpoczął się o godzinie 12.00. W 
rozgrywkach (system pucharowy) wzięły udział 4 zespoły: Bo-
brek, Chełmek, Libiąż oraz Zaborze. Wszystkie spotkania były 
bardzo zacięte, ale toczone w dobrej atmosferze z zachowa-
niem zasad fair – play. Licznie zgromadzeni widzowie mogli 
zobaczyć kawał dobrego futbolu w wykonaniu dawnych idoli.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. miejsce - Bobrek
2. miejsce - Libiąż
3. miejsce - Zaborze
4. miejsce - Chełmek
Najlepszy bramkarz: Jarosław Cygan (Bobrek)

Najlepszy zawodnik: Zbigniew Łysak (Libiąż)
Najlepszy strzelec: Marcin Malik (Bobrek)
     Na zakończenie sportowej rywalizacji, rozegrano mecz 
gwiazd z udziałem gości specjalnych – drużyny „old – bojów” 
Wisły Kraków oraz drużyny składającej się z uczestników tur-
nieju. W gronie „Wiślaków” znaleźli się m. in. Kazimierz Kmie-
cik, Adam Musiał, Marek Kusto, Jerzy Kowalik, Jacek Matyja, 
Dariusz Marzec, Ryszard Czerwiec, Łukasz Gorszkow. Lokal-
nym „gwiazdom” dały się we znaki trudy turnieju. Nie sprostali 
oni wymagającemu rywalowi i ulegli w miażdżących rozmia-
rach – 9 : 3. W grze Wisły widać było dużą piłkarską dojrzałość, 
zgranie oraz nietuzinkowe wyszkolenie techniczne.
     Turniejowi piłkarskiemu towarzyszyła oprawa muzyczna (DJ, 
komentator). W międzyczasie przeprowadzono liczne konkur-
sy dla dzieci z ciekawymi nagrodami. W tym dniu do dyspo-
zycji dzieci były również atrakcje: trampolina, zjeżdżalnia itp. 
Całość imprezy zwieńczył festyn rodzinny wraz z koncertem 
zespołu muzycznego. Zgromadzeni mieszkańcy i goście bawi-
li się do późnych godzin nocnych.
zew.

Wisła Kraków zagrała w Bobrku
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