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Industrialna przestrzeń chełmeckiej fabryki swym szorstkim 
pięknem przyciąga miłośników dziedzictwa kulturowego  
i techniki. Atrakcjami 3 „Nocy Muzeów” 19 maja 2012 był nie-
zwykły koncert Holenderskiego artysty Ronnie Deelena, wy-
stawa Mony Tusz oraz wykład Anny Syski o Starej Kolonii.
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Urząd Gminy Chełmek informuje, iż w dniach od 28.05.2012 r. do 28.06.2012 r. na terenie Gminy Chełmek przeprowadzana będzie in-
wentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja 
z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10, w celu opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Chełmek. Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą dwie ankiety, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom w/w firmy podczas wykonywanych prac. 
Zarządców obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Chełmek lub 
bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, tel. 512 110 314, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu. Program usuwania materiałów azbestowych reali-
zowany będzie w celu uzyskania środków zewnętrznych na zadania związane z jego usuwaniem. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, 
mogą zostać pozbawione szansy na uzyskanie dofinansowania do usunięcia i utylizacji materiałów azbestowych.

Inf.UM

Starszy aspirant
Tomasz Malik
Lat 39. Staż w Policji 14 lat

Rejon nr 2
Osiedle, Nowopole.
Ulice: Krakowska (numery parzyste), Żerom-
skiego, Broniewskiego, Tetmajera, Wyspiań-
skiego, Kasprowicza ( parzyste), Staffa, Stru-
ga, Orkana, Rydla, Zapolskiej, Reymonta  
(parzyste), Dąbrowskiej (parzyste).

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełm-
ku serdecznie zaprasza dzieci i mło-
dzież z terenu Gminy Chełmek na 
dzień otwarty remizy pt. „Dni Ochro-
ny Przeciwpożarowej ”.  Spotkanie 
strażaków z młodzieżą pod hasłem 
„Na majówkę do lasu” obejmować 
będzie tematy: 
•	 bez	ognia	–	świadomi	zagrożenia
•	 radość	 z	 trzeźwego	 trybu	 życia	
poprzez zagospodarowanie wolne-
go czasu – obcowanie z przyrodą.
Serdecznie zapraszamy  4 czerwca 
2012 roku od godz. 9.00 pod remizę 
OSP Chełmek. 

Prezes OSP Chełmek
Krzysztof Gąska

NASI DZIELNICOWI

OGŁOSZENIE

OSP Chełmek dla dzieci

02.04	–	W	Bobrku	na	ul.	Ogrodowej	zatrzymano	nietrzeźwego	rowe-
rzystę 1,6 promila.
02.04 –	W	Chełmku	na	ul.	Mieszka	I	zatrzymano	nietrzeźwego	rowe-
rzystę 0,9 promila.
03.04 –	W	Chełmku	na	ul.	Brzozowej	zatrzymano	nietrzeźwego	kierują-
cego samochodem marki Renault – 1,1 promila.
06.04 – W Bobrku na ul. Nadwiślańskiej dokonano kradzieży kasy fi-
skalnej ze sklepu – straty 3 000 zł.
12.04 – W Chełmku na ul. Krakowskiej skradziono samochód Mercedes 

Sprinter wartości 30 000 zł.
17.04 –	W	Gorzowie	na	ul.	Szkolnej	zatrzymano	nieletniego	nietrzeźwe-
go rowerzystę 0,9 promila
20.04 – W Bobrku na ul. Długiej dokonano kradzieży z włamaniem do 
sklepu GS – straty 1 000 zł.
28.04 – W Bobrku na ul. Dębowej dokonano kradzieży z budynku oraz 
kradzieży z włamaniem do samochodu na posesji – straty 800  zł. 
29.04 –	W	Chełmku	na	ul.	Wojska	Polskiego	zatrzymano	nietrzeźwego	
kierującego samochodem marki Renault -  3 promile.

CIEMNA STRONA GMINY



Echo Chełmka | nr 4, 5 (103, 104) / 2012

3

Bobreccy strażacy w tym roku szczególnie hucznie obchodzili świę-
to swojego patrona. Dzięki staraniom Burmistrza Chełmka Andrzeja 

Saternusa, strażacy z OSP Bobrek otrzymali samochód gaśniczy Volvo GBA 2,5/16 który został bezpłatnie przekazany z Państwowej 
Straży Pożarnej. W dniu 03.05.2012 r. w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku po uroczystej mszy proboszcz Sta-
nisław Szklany dokonał poświęcenia samochodu pożarniczego. W uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu bobreckim 
strażakom	udział	wzięli	zaproszeni	goście,	wśród		których	znaleźli	się	Burmistrz	Chełmka	
Andrzej Saternus, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku - Marek Palka, Zastępca 
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu -  st. kpt. mgr inż.  
Henryk  Jurecki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu - Ed-
mund Kalfas,  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Roman Witkowski, Komen-
dant Gminny - Andrzej Sarna oraz przedstawiciele ościennych jednostek OSP: z Chełm-
ka, z Gorzowa oraz z Broszkowic.

Ogromnym sukcesem drużyna OSP Chełmek zakończyła 
Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotni-
czych Straży Pożarnych o Puchar Prezesa Zarządu Głównego 
ZOSP RP Wicepremiera Waldemara Pawlaka.   W zorganizowa-
nych w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2012 zawodach drużyna 
OSP Chełmek zajęła 2 miejsce rywalizując z 18 zespołami OSP 
z całej Polski.
Tytuł mistrzowski i  Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP 
RP wręczony przez dh Zdzisława Dąbrowskiego przypadł 
drużynie OSP Gorczenica, natomiast strażacy z OSP Chełmek 
Puchar Starosty Żnińskiego za zajęcie drugiego miejsca, otrzy-
mali z rąk dh Adama Nowaka.
Strażacy z dryżyny OSP Chełmek zostali też wyróżnieni indy-
widualnie -   Puchar Radnego Sejmiku Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Zenona Flejtera dla najlepszego zawodnika 
otrzymał Tomasz Opitek z drużyny OSP Chełmek. Nagrodę 

wręczył Radny Sejmiku Zenon Flejter.
Natomiast tytuł najlepszego strzelca turnieju otrzymał zdo-
bywca 15 bramek Andrzej Jałowy -Puchar Prezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego Zdzisława Dąbrowskiego wręczył dh Zdzisław 
Dąbrowski. 
Druzyna OSP Chełmek wystąpiła w składzie:Szymon Zamarlik, 
Tomasz Gondzik, Tomasz Opitek, Radosław Gąska, Marcin Ko-
łaciak, Waldemar Górecki, Łukasz Volkert, Andrzej Jałowy.
Kierownikiem drużyny OSP Chełmek jest Prezes OSP Chełmek 
Krzysztof Gąska.
Głównym sponsorem jest Pan Leonard Postupalski  Złom-Met 
Chełmek.

OSP Chełmek druga w Polsce

Nowy samochód OSP Bobrek
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BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA:
1. I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe  w Oświęcimiu jako działka nr: 
517/29 o pow. 0.0777 ha za cenę wywoławczą 36.000,00 złotych brutto
517/30 o pow. 0.0756 ha za cenę wywoławczą 40.000,00 złotych brutto
517/31 o pow. 0.1460 ha za cenę wywoławczą 54.000,00 złotych brutto
517/32 o pow. 0.1025 ha za cenę wywoławczą 41.000,00 złotych brutto
W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. 
Przedmiotowe działki położone są w obrębie Bobrek, rejon ulicy Akacjowej w Bobrku.
Działki będące przedmiotem przetargu powstały w wyniku podziału działki nr 517/21 na nowe nieruchomości, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Chełmka znak: AGK. 7430-1-
32/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku.  
Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr KR1E/00023988/0. W/w nieruchomości 
są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Działki znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bobrek, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/192/93 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grud-
nia 1993 roku (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 1 poz. 1 z 1994 r.), obowiązującego do 31.12.2003r., w/w działki znajdowały się na terenach oznaczonych symbolami:
MU – tereny mieszkalnictwa, usług oraz małych przedsiębiorstw rodzinnych. 
Przeznaczenie działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej, obszary zabudowy ukształtowanej 
z możliwością dokonywania uzupełnień w lukach budowlanych, rozbudowy i modernizacji zabudowy jednorodzinnej, ochrona środowiska przyrodniczego, obszar chronionego 
krajobrazu.
Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. 
Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Akacjowej. Częścią składową działki o nr 517/30 i 517/31 jest rów odwadniający wyłożony korytkami betonowymi i płytami 
ażurowymi. Od strony wschodniej sąsiedztwo działki 517/29, 517/31, 517/32 stanowi również rów odwadniający, wyłożony korytkami betonowymi i płytami ażurowymi.
 Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej:
- przyłączenie do sieci energetycznej zapewnione przez ENION S.A., 
- włączenie do sieci wodociągowej z istniejącego wodociągu miejskiego w ulicy Akacjowej,
- odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych, bezodpływowych zbiorników osadowych, do chwili wybudowania kanalizacji miejskiej,
- nie przewiduje się zaopatrzenia przedmiotowej inwestycji w gaz.
Zgodnie z postanowieniem dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach na przedmiotowym terenie nie prowadzono i nie przewiduje się prowadzenia eksploatacji 
górniczej.
Wzdłuż granicy przedmiotowych działek z ulicą Akacjową została zaprojektowana kanalizacja sanitarna, która realizowana będzie w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Oświęcim” przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o..    
Opis działek:
Działka nr 517/29 o pow. 0.0777 ha - kształt działki nieregularny, zwarty, teren płaski. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia teletechniczna.
Działka nr 517/30 o pow. 0,0756 ha – kształt działki regularny, teren płaski. Wzdłuż południowo – zachodniej granicy działki przebiega rów odwadniający wyłożony korytami betono-
wymi i płytami ażurowymi. Od strony południowo wschodniej sąsiedztwo działki stanowi rów odwadniający.
Działka nr 517/31 o pow. 0,1460 ha – kształt działki regularny, teren płaski.  Wzdłuż północno zachodniej granicy działki przebiega rów odwadniający wyłożony korytami betonowymi 
i płytami ażurowymi. Od strony północno – wschodniej sąsiedztwo działki stanowi pas drogowy ulicy Długiej.
Działka nr 517/32 o pow. 0.1025 ha - kształt działki nieregularny, zwarty, teren płaski. Przy zachodniej granicy działki usytuowany jest betonowy A-owy słup energetyczny. Natomiast 
we wschodniej części działki przebiega napowietrzna linia teletechniczna.
W dniu 07 marca 2012 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w punkcie 1 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. II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 
przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 1907/9 o pow. 0.2459 ha za cenę wywoławczą 80.000,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w 
wysokości 23 %. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie Chełmek, przy ulicy Polnej w Chełmku. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr KR1E/00024296/9. W/w nieruchomości jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 27 lutego 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11.
Działka będąca przedmiotem przetargu powstała w wyniku: 
1. zniesienia p.gr. 1903/2, 1904/8 do p.gr. 1907/4, a ta zmieniła powierzchnię i oznaczenie na p.gr. 1907/7 o pow. 0.3142 ha bez zmiany konfiguracji, zatwierdzonego decyzją 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 zatwierdzony decyzją 
Burmistrza Chełmka znak: AGK.7430-1-29/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku. 
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonych w rejonie ulicy Oświęcimskiej w Chełmku, uchwalonego Uchwałą nr XLVII/365/06 
Rady	Miejskiej	w	Chełmku	z	dnia	24	października	2006	roku	(Dz.	Urz.	Woj.	Małopolskiego	Nr	95,	poz.	603)	przedmiotowa	nieruchomość	znajduje	się	na	terenach	oznaczonych	na	
rysunkach planu następującymi symbolem:
4 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których ustala się:
- utrzymanie istniejących obiektów mieszkalnych, mieszkalno - usługowych oraz budynków gospodarczych i garaży  z możliwością ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub 
zmiany sposobu użytkowania,
- możliwość realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz towarzyszących obiektów gospodarczych  i garażowych,
- możliwość lokalizacji obiektów usług nieuciążliwych, w formie przybudowanej do budynków mieszkalnych,
- utrzymanie i budowę lokalnych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych określonych orientacyjnie na rysunku planu dróg dojazdowych we-
wnętrznych i parkingów przy obiektach usługowych,
- utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów zielonych 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 funkcję 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 mieszkalnymi jednorodzinnymi. Przy północno – wschodniej granicy działki znajduje się murowa-
na komora, obecnie nieużytkowana. Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Polnej.
W dniu 05 grudnia 2011 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w punkcie 2 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.).
3. I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej w części zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzo-
nej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 26/15 i 26/16 o łącznej pow. 0.0779 ha za cenę wywoławczą 27.000,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się 
podatek VAT w wysokości 23 %. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie Bobrek, przy ulicy Starowiejskiej w Bobrku. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr KR1E/00052618/8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Działki będące przedmiotem przetargu powstały w wyniku: 
1. zniesienia p.gr. 26/3 o pow. 0,0732 ha, 26/5 o pow. 0,0154 ha, 26/6 o pow. 0,0072 ha do p.gr. 26/11 o pow. 0,1006 ha, różnica w powierzchni starego i nowego stanu wynika wskutek 
analitycznego obliczenia powierzchni działek w nowym stanie z miar pobranych na gruncie, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Chełmka znak: AGK. 7430-1-34/2010 z dnia 31 grud-
nia 2010 roku.
2. następnie p.gr. 26/11 podzieliła się na nowe p.gr. m.in. na działki będącą przedmiotem przetargu tj. 26/16 o pow. 0,0524 ha i 26/15 o pow. 0,0255 ha. Przedmiotowy podział został 
zatwierdzony decyzją Burmistrza Chełmka znak: AGK.7430-1-34/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku. 
Działki znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bobrek, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/192/93 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grud-
nia 1993 roku (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 1 poz. 1 z 1994 r.), obowiązującego do 31.12.2003r., w/w działki znajdowały się na terenach oznaczonych symbolami:
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MU – tereny mieszkalnictwa, usług oraz małych przedsiębiorstw rodzinnych. 
Przeznaczenie działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej, obszary zabudowy ukształtowanej 
z możliwością dokonywania uzupełnień w lukach budowlanych, rozbudowy i modernizacji zabudowy jednorodzinnej, ochrona środowiska przyrodniczego, obszar chronionego 
krajobrazu. 
Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej (sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej) w ulicy Starowiejskiej. Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej, ścieki odprowadzane 
są do szamba. Dojazd ulicą Starowiejską.
Działka nr 26/16 o pow. 0,0524 ha ma kształt regularny, o szerokości około 18 m i długości około 29 m. Na działce usytuowany jest budynek gospodarczy – murowana stodoła, która 
nie stanowi nakładów Gminy Chełmek. Działka nr 26/15 o pow. 0,0255 ha jest nieruchomością niezabudowaną posiadającą kształt nieregularny. Obie działki położone są na terenie 
płaskim.
W dniu 02 maja 2012 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w punkcie 3 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.).
4. II 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, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 36,85 m2 za cenę wywoławczą 65.000,00 złotych słownie: sześćdziesiąt pięć 
tysięcy złotych 00/100.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., 
Nr	177,	poz.	1054	z	późn.	zm.)
I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 27 lutego 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany 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 centralnego ogrzewania, grzejniki żeberka żeliwne, wyposażone w zawory termostatyczne z podzielnikami kosztów. Instalacja c.o. z 
rur stalowych. Ciepła woda dla kuchni i łazienki przygotowywana była w kuchni. Aktualnie brak podgrzewacza gazowego. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Wymiana i uzupeł-
nienie wszystkich urządzeń sanitarnych.  Standard wyposażenia lokalu ocenia się jako podstawowy, wyposażenie w instalację jako średnie.   
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazową oraz centralnego ogrzewania. Stan technicz-
ny budynku ocenia się jako zadowalający.  
5 . II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 14 położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3 na I piętrze, 
składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, dwóch przedpokoi o łącznej powierzchni użytkowej 34,75 m2 za cenę wywoławczą 65.000,00 złotych słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100.
W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., 
Nr	177,	poz.	1054	z	późn.	zm.)
I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 27 lutego 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 1269/36 obręb Chełmek o powierzchni 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 centralnego 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 zamontowania podgrze-
wacza gazowego w pomieszczeniu kuchni. Lokal wymaga odnowienia i remontu. Standard wyposażenia lokalu ocenia się jako podstawowy, wyposażenie w instalację jako dobre.   
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazową o centralnego ogrzewania. Stan techniczny 
budynku ocenia się jako zadowalający.  
W dniu 21 grudnia 2011 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w punkcie 4 i 5 na pod-
stawie	art.	34	ust.	1	pkt	1	i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	(tekst	jednolity	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	opisane	w	punkcie	
4 i 5  uzyskały ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego zgodnie z wymaganiami określonymi przepisem art. 2 ust. 2 w/w 
ustawy.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Uczestnicy przetargu winni:
a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunkami 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 małżonków 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 doku-
mentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. c) Legitymować się dowodami osobistymi, 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 ewidencji działalności gospodarczej, a w 
przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania do działania w imieniu spółki. O ile przepisy 
tego wymagają konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-U, zaświadczenie o 
wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedłożone w oryginałach.
d) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w dniu przetargu.
Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie:
dla nieruchomości opisanej w punkcie nr 1 dla działki w punkcie 1 wynosi: 3.600,00 zł, dla działki w punkcie 2 wynosi: 4.000,00 zł, dla działki w punkcie 3 wynosi 5.400,00 zł, dla działki 
w punkcie 4 wynosi 4.100,00 zł.
– dla nieruchomości opisanych w punkcie nr 2 wynosi: 8.000,00 złotych,
– dla nieruchomości opisanych w punkcie nr 3 wynosi: 2.700,00 złotych, 
– dla lokalu mieszkalnego opisanego w punkcie nr 4 wynosi: 6.500,00 złotych,
– dla lokalu mieszkalnego opisanego w punkcie nr 5 wynosi: 6.500,00 złotych
dla	każdej	działki	osobno,	należy	wpłacić	w	takim	terminie,	aby	środki	widoczne	były	na	rachunku	Urzędu	najpóźniej	w	dniu	5	czerwca	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 przetargu na tą nieruchomość. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość 
obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość 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 uczestnika, 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 dziesiątek 
złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 i będzie trwał od godz. 10.30 w odstępach czasu co 10 minut dla po-
szczególnej nieruchomości licząc od punktu numer 1.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie 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 Architektury Geodezji i 
Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.
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Informacja

Linia Nr 22 Gromiec – Oświęcim
Ważny od 1 lipca do 31 sierpnia

Objaśnienia: A – kursuje od poniedziałku do soboty, X - kurs w dni robocze, Z - kursuje w soboty, + – kurs w niedziele i święta.

Km Km Km Przystanek X X A+ Z+ X X Z+ X

0,0 0,0 0,0 Chełmek Pętla 5.50 6.55 12.25 13.35 14.30 16.10 16.30 19.30

0,7 0,7 0,7 Chełmek Osiedle II 5.51 6.57 12.26 13.36 14.31 16.11 16.31 19.31

1,2 1,2 1,2 Chełmek Osiedle I 5.53 6.59 12.28 13.38 14.33 16.13 16.33 19.33

2,0 2,0 2,0 Chełmek Fabryka Obuwia 5.54 7.00 12.29 13.39 14.34 16.14 16.34 19.34

2,4 2,4 2,4 Chełmek Mickiewicza 5.55 7.01 12.30 13.40 14.35 16.15 16.35 19.35

3,0 3,0 3,0 Chełmek Młyny 5.56 7.02 12.31 13.41 14.36 16.16 16.36 19.36

3,6 3,6 3,6 Chełmek Góra 5.57 7.04 12.32 13.42 14.38 16.17 16.37 19.37

4,3 4,3 4,3 Chełmek Podgórze 5.59 7.06 12.34 13.44 14.40 16.19 16.39 19.39

4,7 4,7 4,7 Chełmek Mieszka I 6.00 7.07 12.35 13.45 14.41 16.20 16.40 19.40

5,0 5,0 5,0 Chełmek Granica 6.01 7.09 12.36 13.46 14.43 16.21 16.41 19.41

6,0 6,0 6,0 Gorzów Granica 6.02 7.10 12.37 13.47 14.44 16.22 16.42 19.42

6,6 6,6 6,6 Gorzów Remiza 6.04 7.12 12.39 13.49 14.46 16.24 16.44 19.44

7,6 7,6 7,6 Gorzów Szkoła 6.06 7.14 12.41 13.51 14.48 16.26 16.46 19.46

8,4 8,4 8,4 Gorzów Krzyżówka 6.07 7.16 12.42 13.52 14.50 16.27 16.47 19.47

9,4 9,4 18,5 Bobrek Świnna 6.09 7.18 12.44 13.54 14.52 16.29 16.49 19.49

10,5 10,5 19,6 Broszkowice, ul. Jodłowa 6.10 7.19 12.45 13.55 14.53 16.30 16.50 19.50

11,2 11,2 20,3 Broszkowice, ul. Zgodna 6.11 7.20 12.46 13.56 14.54 16.31 16.51 19.51

11,6 11,6 20,7 Babice Simech 6.12 7.21 12.47 13.57 14.55 16.32 16.52 19.52

12,4 12,4 21,5 Błonie 6.13 7.22 12.48 13.58 14.56 16.33 16.53 19.53

12,8 12,8 21,9 Liceum 6.14 7.23 12.49 13.59 14.57 16.34 16.54 19.54

13,2 13,2 22,3 Stacja BP 6.15 7.25 12.50 14.00 14.58 16.35 16.55 19.55

13,9 13,9 23,0 Miasto Kościół 6.16 7.26 12.51 14.01 14.59 16.36 16.56 19.56

14,4 23,5 Cmentarz 7.27 14.02

14,9 24,5 Szpital – Dąbrowskiego 7.28 14.03

15,4 24,5 Dąbrowskiego 7.29 14.04

15,7 24,8 Transchemia 7.30 14.05

16,3 25,4 Zakłady Chemiczne 7.31 14.06

 Wykonuje:  32  32  2   7  R-13   1–3
 Dni wolne:    2  2    5
 Czas przelotu:  00.26  00.31  00.26  00.31  00.29  00.26  00.26  00.26
Objaśnienia: X – kurs w dni robocze, Z – kursuje w soboty, + – kurs w niedziele i święta kościelne.

Linia Nr 32 Chełmek – Oświęcim
Ważny od 1 lipca do 31 sierpnia

Km Km Km Przystanek A+ A+ A+ A+ A+ A + X Z + X A

0,0 0,0 0,0 Gromiec Szyjki 5.50 8.00 10.25 12.20 14.00 16.00 18.00 20.30 22.00

0,7 0,7 0,7 Gromiec Sklep 5.51 8.01 10.26 12.21 14.01 16.01 18.01 20.31 22.01

1,1 1,1 1,1 Gromiec Prom 5.52 8.02 10.27 12.22 14.02 16.02 18.02 20.32 22.02

1,8 1,8 1,8 Gromiec Stara Szkoła 5.53 8.03 10.28 12.23 14.03 16.03  18.03 20.33 22.03

2,2 2,2 2,2 Gromiec Przewóz 5.54 8.04 10.29 12.24 14.04 16.04  18.04 20:34 22.04

3,0 3,0 3,0 Bobrek Dom Ludowy 5.55 8.05 10.30 12.25 14.05 16.05 16.05 18.00 18.05 18.05 20.35 22.05

3,6 3,6 3,6 Bobrek Żądanie 5.56 8.06 10.31 12.26 14.06 16.06 16.06 18.01 18.06 18.06 20.36 22.06

4,5 4,5 4,5 Bobrek Nowa Szkoła 5.58 8.08 10.33 12.28 14.07 16.07 16.07 18.02 18.07 18.07 20.37 22.08

5,2 5,2 5,2 Bobrek Urząd Gminy 5.59 8.09 10.34 12.29 14.08 16.08 16.08 18.03 18.08 18.08 20.38 22.09

5,8 5,8 5,8 Bobrek Kościół 6.00 8.10 10.35 12.30 14.09 16.09 16.09 18.04 18.09 18.09 20.39 22.10

6,8 6,8 6,8 Bobrek Podkumorek 6.02 8.12 10.37 12.32 14.10 16.10 16.10 18.05 18.10 18.10 20.40 22.12

7,9 7,9 7,9 Bobrek Świnna 6.03 8.13 10.38 12.33 14.11 16.11 16.11 18.06 18.11 18.11 20.41 22.13

9,0 9,0 9,0 Broszkowice ul. Jodłowa 6.04 8.14 10.39 12.34 14.12 16.12 16.12 18.07 18.12 18.12 20.42 22.14

9,7 9,7 9,7 Broszkowice ul. Zgodna 6.06 8.16 10.41 12.36 14.13 16.13 16.13 18.08 18.13 18.13 20.43 22.16

10,1 10,1 10,1 Babice Simech 6.07 8.17 10.42 12.37 14.14 16.14 16.14 18.09 18.14 18.14 20.44 22.17

10,9 10,9 10,9 Błonie 6.08 8.18 10.43 12.38 14.15 16.15 16.15 18..10 18.15 18.15 20.45 22.18

11,3 11,3 11,3 Liceum 6.09 8.19 10.44 12.39 14.16 16.16 16.16 18.11 18.16 18.16 20.46 22.19

11,7 Niwa  22.19

12,6 Dworzec PKP      22.20

11,7 11,7 Stacja BP 6.10 8.20 10.45 12.40 14.17 16.17 16.17 18.12 18.17 18.17 20.47

12,4 12,4 Miasto Kościół 6.11 8.22 10.47 12.42 14.18 16.18 16.18 18.13 18.18 18.18 20.48
 12,9 12,9 Cmentarz 6.12  12.43 14.19 16.19 16.19 18.14 18.19 18.19

13,4 Nojego  
13,9 Szkoła Nr 2

13,4 Szpital – Dąbrowskiego 6.13 12:44 14.20 16.20 16.20 18.15 18.20 18.20

14,7 Słowackiego II

15,3 Kowal  
14,0 Dąbrowskiego 6.14 12.45 14.21 16.21 16.21 18.16 18.21 18.21  
14,3 15,6 Transchemia 6.15 12.46 14.22 16.22 16.22 18.17 18.22 18.22  
14,9 16,2 Zakłady Chemiczne 6.16 12.47 14.23 16.23 16.23 18.18 18.23 18.23  

 Wykonuje:  22 22  22  22  1–3  R-12  16    12  16  13N
 Piątek:             16
 Sobota:  
 Niedziele i Święta:  
 Czas przelotu:  00.26  00.22  00.22  00.27  00.23  00.23  00.18   00.23  00.18  00.18  00.20

Objaśnienia: A – kursuje od poniedziałku do soboty, X - kurs w dni robocze, Z - kursuje w soboty, + – kurs w niedziele i święta.

Km Km Km Km Przystanek A+ A+ A+ A+ A+ X A + Z + X X A

0,0 Dwory Pętla

0,8 Dwory SKR

1,1 Dwory Spółdzielnia

1,6 Dwory Cichy Kącik

0,0 2,5 0,0 Zakłady Chemiczne  7.30   13.20  15.30 15.30

0,6 3,1 0,6 Transchemia 7.31 13.21 15.31 15.31

1,1 3,6 1,1 Dąbrowskiego 7.32 13.22 15.32 15.32

1,6 4,1 1,6 Szpital-Dąbrowskiego  7.33  13.23  15.33 15.33

2,3 0,0 4,8 2,3 Miasto 7.35 9.45 11.55 13.25 13:25 15.35 15.35 17.25 17.25 17.40 20.05 21.35 

3,3 1,1 5,8 3,3 Stacja BP 7.37 9.47 11.57 13.27 13.27 15.37 15.37 17.27 17.27 17.42 20.07 21.37

0,0 Dworzec PKP 5.25

0,8 Niwa 5.26

1,3 3,8 1,5 6,3 3,8 Błonie 5.27 7.39 9.49 11.59 13.29 13.29 15.39 15.39 17.29 17.29 17.44 20.09 21.39

2,1 4,6 2,3 7,2 4,6 Babice Simech 5.28 7.40 9.50 12.00 13.30 13.30 15.40 15.40 17.30 17.30 17.45 20.10 21.40

2,5 5,0 2,7 7,5 5,0 Broszkowice ul. Zgodna 5.29 7.41 9.51 12.01 13.31 13.31 15.41 15.41 17.31 17.31 17.46 20.11 21.41

3,2 5,7 3,4 8,2 5,7 Broszkowice ul. Jodłowa 5.31 7.43 9.53 12.03 13.33 13.33 15.43 15.43 17.32 17.32 17.47 20.12 21.42

4,1 6,6 4,3 9,1 6,6 Bobrek Świnna 5.32 7.44 9.54 12.04 13.34 13.34 15.44 15.44 17.33 17.33 17.48 20.13 21.43

5.2 7.7 5,4 10,2 7,7 Bobrek Podkumorek 5.33 7.45 9.55 12.05 13.35 13.35 15.45 15.45 17.34 17.34 17.49 20.14 21.44

8,1 Bobrek Podkumorek I

8,6 Bobrek Podkumorek II

9,9 Bobrek Urząd Gminy NŻ

6,1 8,6 6,3 11,1 Bobrek Kościoł 5.35 7.47 9.57 12.07 13.37 13.37 15.47 15.47 17.35 17.35 17.50 20.15 21.45

6,7 9,2 6,9 11,7 Bobrek Urząd Gminy 5.36 7.48 9.58 12.08 13.38 13.38 15.48 15.48 17.36 17.36 17.51 20.16 21.46

7,4 9,9 7,6 12,4 10,4 Bobrek Nowa Szkoła 5:37 7.49 9.59 12.09 13.39 13.39 15.49 15.49 17.37 17.37 17.52 20.17 21.47

8.3 10,8 8,5 13,3 11,3 Bobrek Żądanie 5.39 7.51 10.01 12.11 13.41 13.41 15.51 15.51 17.38 17.38 17.53 20.18 21.48

9,0 11,5 9,2 14,0 12,0 Bobrek Dom Ludowy 5.40 7.52 10.02 12.12 13.42 13.42 15.52 15.52 17.39 17.39 17.54 20.19 21.49

9,7 12,2 9,9 14,7 12,7 Gromiec Przewóz 5.41 7.53 10.03 12.13 13.43 13.43 15.53 17.40 20.20 21.50

10,2 12,7 10,4 15,2 13,2 Gromiec Stara Szkoła 5.42 7.54 10.04 12.14 13.44 13.44 15.54 17.41 20.21 21.51

10,8 13,3 11,0 15,8 13,8 Gromiec Prom 5.43 7.55 10.05 12.15 13.45 13.45 15.55 17.42 20.22 21.52

11,3 13,8 11,5 16,3 14,3 Gromiec Sklep 5.44 7.56 10.06 12.16 13.46 13.46 15.56 17.43 20.23 21.53

12,0 14,5 12,2 17,0 15,0 Gromiec Szyjki 5.45 7.57 10.07 12.17 13.47 13.47 15.57 17.44 20.24 21.54

 Wykonuje:  22 22  22  22  1–3  R-12  16     12  16  13N
 Piątek:              16
 Sobota:  22  22  22  22  22   2   12     16
 Niedziele i Święta:  22  22  22  22  22    2   12
 Czas przelotu:  00.20  00.27  00.22  12.17  00.27  00.22  00.27  00.22  00.19  00.14   00.19  00.19

Linia Nr 22 Oświęcim – Gromiec
Ważny od 1 lipca do 31 sierpnia

Km Km Km Przystanek X X A+ Z+ X X Z+ X

0,0 Dworzec PKP 5.15

0,8 Niwa 5.17

0,0 Zakłady Chemiczne 15.55

0,6 Transchemia 15.56

1,0 Dąbrowskiego 15.57

1,5 Szpital – Dąbrowskiego 15.58

2,5 0,0 2,1 Miasto 5.20 6.25 11.50 13.00 13.50 15.25 16.00 19.00

3,5 1,0 3,1 Stacja BP 5.22 6.27 11.52 13.02 13.52 15.27 16.02 19.02

4,0 1,5 3,6 Błonie 5.23 6.28 11.53 13.03 13.53 15.28 16.03 19.03

4,8 2,3 4,4 Babice Simech 5.24 6.29 11.54 13.04 13.54 15.29 16.04 19.04

5,6 3,1 5,2 Broszkowice ul. Zgodna 5.25 6.30 11.55 13.05 13.55 15.30 16.05 19.05

6,3 3,8 5,9 Broszkowice ul. Jodłowa 5.27 6.32 11.57 13.07 13.57 15.32 16.07 19.07

7,2 4,7 6,8 Bobrek Świnna 5.28 6.33 11.58 13.08 13.58 15.33 16.08 19.08

8,2 5,7 7,8 Gorzów Krzyżówka 5.30 6.35 12.00 13.10 14.00 15.35 16.10 19.10

9,0 6,5 8,6 Gorzów Szkoła 5.31 6.36 12.02 13.12 14.02 15.37 16.12 19.11

10,0 7,5 9,6 Gorzów Remiza 5.33 6.38 12.04 13.14 14.04 15.39 16.14 19.13

10,6 8,1 10,2 Gorzów Granica 5.35 6.40 12.06 13.16 14.06 15.41 16.16 19.15

11,6 9,1 11,2 Chełmek Granica 5.36 6.41 12.07 13.17 14.07 15.42 16.17 19.16

11,9 9,4 11,5 Chełmek Mieszka I 5.37 6.42 12.08 13.18 14.08 15.43 16.18 19.17

12,3 9,8 11,9 Chełmek Podgórze 5.38 6.43 12.09 13.19 14.09 15.44 16.19 19.18

13,1 10,6 12,7 Chełmek Góra 5.40 6.45 12.11 13.21 14.11 15.46 16.21 19.20

13,7 11,2 13,3 Chełmek Młyny 5.41 6.46 12.12 13.22 14.12 15.47 16.22 19.21

14,3 11,8 13,9 Chełmek Mickiewicza 5.42 6.47 12.13 13.23 14.13 15.48 16.23 19.22

14,7 12,2 14,3 Chełmek Fabryka Obuwia 5.43 6.48 12.14 13.24 14.15 15.50 16.24 19.23

15,5 13,0 15,1 Chełmek Osiedle I 5.45 6.50 12.16 13.26 14.17 15.52 16.26 19.25

16,0 13,5 15,6 Chełmek Osiedle II 5.46 6.51 12.17 13.27 14.18 15.53 16.27 19.26

16,7 14,2 16,3 Chełmek Pętla 5.47 6.52 12.18 13.28 14.20 15.54 16.28 19.27

 Wykonuje:  32  32  2   7  R-13   1–3
 Dni wolne:    2  2    5
 Czas wolny:  00.32  00.27  00.28  00.28  00.30  00.29  00.33  00.27
Objaśnienia: X – kurs w dni robocze, Z – kursuje w soboty, + – kurs w niedziele i święta kościelne. 

Linia Nr 32 Oświęcim – Chełmek
Ważny od 1 lipca do 31 sierpnia

Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu Sp. z o.o. informuje, 
że w terminie od 01 LIPCA DO 31 SIERPNIA 2012 roku zostanie 
wprowadzony pilotażowy wakacyjny rozkład jazdy autobu-
sów miejskich i podmiejskich.

Przedmiotowy rozkład można sprawdzić na stronie interne-
towej MZK Oświęcim: www.mzk.oswiecim.pl oraz na stronie 
Gminy Chełmek w zakładce aktualności.
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Kolektory słoneczne – czy to się opłaca?Informacja
W Europie od lat bardzo popularne, w Polsce 
dopiero teraz przebojem wchodzą do na-
szych domów, kolektory słoneczne. Czy war-
to je zakładać i jakie są możliwości uzyskania 
dofinansowań?
W naszych szerokościach geograficznych pogo-
da jest dość kapryśna i często nie pozwala nam 
zaplanować słonecznych wakacji, a co dopiero 
inwestycję w kolektory słoneczne. W pełnym 
słońcu możemy zagrzać wodę nawet w czarnej 
beczce, ale przecież takich dni mamy stosunko-
wo mało. Okazuje się, że nowoczesne kolektory 
słoneczne świetnie się sprawdzają nawet jeśli 
światło słoneczne operuje przez warstwę chmur 
i mamy do czynienia z tak zwanym promienio-
waniem rozproszonym. Dobrym przykładem 
jest lato 2011 roku, jedno z bardziej deszczowych 
i pochmurnych. Nawet wtedy, gdy słońce było 
schowane za deszczowymi chmurami, woda  
w zbiornikach wygrzewanych przez solary 
osiągała temperaturę 50 stopni. Dlatego czę-
sto przyjmuje się, że nawet w pochmurne lato 
ilość ciepła uzyskiwanego z kolektorów do 
ogrzania ciepłej wody użytkowej (CWU) jest 
wystarczająca do pokrycia w 90% naszego za-
potrzebowania. Ktoś powie „świetnie”, ale co  
z	 pozostałą	 częścią	 roku,	 od	 października	 do	
kwietnia? Ilość energii która dociera do gruntu 
w grudniu jest około trzynastokrotnie mniejsza 
niż w czerwcu, dlatego też kolektory będą dzia-
łać znacznie słabiej. Mówimy, że kolektory w 
okresie zimowym mają spełniać funkcję wspo-
magającą i nie można liczyć na to, że będą na-
szym	podstawowym	źródłem	ciepła,	tak	jak	ma	
to miejsce w okresie letnim. Mamy więc wybór, 
instalować kolektory przeznaczone tylko na 
okres letni, lub z przeznaczeniem całorocznym. 
Takie instalacje różnią się od siebie głównie 
typem kolektorów. Opłacalność jednego lub 
drugiego rozwiązania zależeć będzie w głów-
nej mierze od tego, czy instalacja w naszym 
domu jest w stanie odebrać ciepło w okresie 
zimowym, kiedy tak czy inaczej ogrzewamy 
dom za pomocą centralnego ogrzewania. 
Sprzedawcy często proponują nam kolektory, 
które mają w ofercie niekoniecznie dostoso-
wane do naszych potrzeb, albo po prostu takie 
na których mają większą prowizję. Dlatego też 
warto zasięgnąć opinii doświadczonego spe-
cjalisty, który obiektywnie oceni, jaka instalacja  
w naszym wypadku sprawdzi się najlepiej.  
A co z opłacalnością? Tu każda instalacja będzie 

trochę inna. Generalnie czym więcej wody zu-
żywamy i czym droższe mamy dotychczasowe 
źródło	ciepła,	tym	szybciej	nastąpi	zwrot	tej	in-
stalacji. Zależy to także od wydajności i ceny ca-
łego układu. Dlatego też ewentualną szybkość 
zwrotu należało by szacować indywidualnie dla 
każdego	 przypadku,	 jednak	 trzeba	 wyraźnie	
powiedzieć, że rosnące ceny paliw i dotacje, 
przyczyniają się do tego że w zdecydowanej 
większości przypadków taka instalacja solarna 
będzie opłacalna. Do jej opłacalności bardzo 
przyczyniają się dotacje dostępne na rynku ko-
lektorów słonecznych. Od 2010 roku NFOŚiGW, 
oferuje 45% dofinansowania do kosztu instala-
cji kolektorów słonecznych. Podatek dochodo-
wy i prowizja banku powoduje, że faktyczna 
dotacja wyniesie ok. 30%, jednak mimo to cie-
szy się ona bardzo dużą popularnością, co jest 
chyba najlepszą z możliwych rekomendacji. 
Możemy także skorzystać skorzystać z pomo-
cy programu Słoneczna Gmina. Program ten 
działa od 2008 roku wspomagając rozwiązania 
z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.  Poma-
ga w całym procesie instalacji kolektorów, od 
opiniowania możliwej instalacji, poprzez wybór 
instalatora, przygotowanie dokumentacji do 
dofinansowania, po samą instalację. Ciekawą 
propozycją dla mieszkańców jest także obniże-
nie kosztów kolektorów słonecznych o 15%, co 
w zamyśle ma rekompensować koszty związane 
z pozyskaniem dofinansowania. Co ważne dzia-
łania programu Słoneczna Gmina są bezpłatne, 
nawet w przypadku rezygnacji mieszkańca  
z instalacji. Dzięki działalności programu wiele 

osób mogło uzyskać pomoc i opinię, nie ryzy-
kując dodatkowych opłat w związku z tą pomocą. 
Jak zacząć? Można przyjść na jedno z naszych 
spotkań informacyjnych, gdzie staramy się 
odpowiedzieć na wszystkie pytania związane  
z kolektorami i możliwymi dofinansowaniami. 
Można też zażyczyć sobie bezpłatną opinię na 
temat możliwej instalacji, wypełniając ankietę 
na spotkaniu lub na stronie 
www.slonecznagmina.pl. 

Pani Halinie Ptasińskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MĘŻA

KAZIMIERZA PTASIŃSKIEGO
składają

członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Chełmku

PODZIĘKOWANIE
W samotności i bólu 

pociechą niech będzie świadomość, 
że ktoś dzieli z tobą cierpienie i smutek.

Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność 
za pomoc, wsparcie duchowe i okazaną 

życzliwość podczas choroby mojego męża 
Kazimierza lekarzowi rodzinnemu, probosz-

czowi parafii NMP, Małgorzacie i Piotrowi 
Madejczyk, Zofii i Wiesławowi Musiał, Jac-
kowi Smółce, rodzinie, moim koleżankom 
i kolegom oraz kolegom męża z Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i 
Polskiego Związku Wędkarzy w Chełmku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w uroczystościach pogrze-

bowych Kazimierza Ptasińskiego

żona, syn, synowa i wnuczka



Echo Chełmka | nr 4,5 (103,104) / 2012

8

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 XV/120/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych sta-
nowiących	własność	Gminy	Chełmek	z	późn.	zm.,	przeznacza	do	sprzedaży	w	drodze	przetargowej	gminny	lokal	mieszkalny	 
z równoczesną sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu tj. 
Lokal mieszkalny położony w Chełmku przy ul. Generała Andersa 2/8 o pow. 39,10 m2.
2. Uchwały Nr XLIX/371/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 
w trybie przetargowym, działek położonych w Chełmku przy ul. Polnej, przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną  
w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 1947/11 o pow. 0.0739 
ha obręb Chełmek, położoną w Chełmku przy ul. Polnej. Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1E/00018689/6 prowadzoną 
w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. 
3. Uchwały Nr XLIX/373/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 
w trybie przetargowym, działki położonej w Chełmku przy ulicy Tetmajera, przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną 
w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 842/287 o pow. 0,0654 
ha obręb Chełmek, położonej w Chełmku przy ul. Tetmajera. Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1E/00028575/7 prowadzo-
ną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 19 kwietnia 2012 roku do dnia 10 maja 2012 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zo-
stała 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.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 14 lub te-
lefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału Architektury Geodezji  
i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Inf.UM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, 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 fragment nieruchomości, oznaczony w ewidencji 
gruntów jako działka nr 842/275 o pow. 12 m 2 obręb Chełmek, położony   w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/8 stanowiący wła-
sność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej. Nieruchomość zabudowana jest kioskiem handlowym, nakłady nie stanowią 
własności Gminy Chełmek.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 22 maja 2012 roku do dnia 11 czerwca 2012 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zo-
stała 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 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

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

INFORMACJA

Najpiękniejszy balkon i ogród
Nawiązując do kilkuletniej już tradycji, Burmistrz Chełmka wraz z Zarządami Osiedli, Sołtysami oraz Radami Sołeckimi ogłasza kon-
kurs na najpiękniejszy ogród lub balkon na terenie Gminy Chełmek. Konkurs podzielono na 4 rejony: Osiedle Nowe Miasto, Osiedle 
Stare Miasto, Sołectwo Gorzów i Sołectwo Bobrek. Organizacją, opracowaniem regulaminu i przeprowadzeniem konkursu zajmować 
się będą komisje powołane przez Zarządy Osiedli oraz Rady Sołeckie. Spośród uczestników konkursu z rejonu Osiedla Nowe Miasto 
wyłonionych zostanie trzech laureatów w trzech kategoriach: najpiękniejszy ogród przy domu prywatnym, najpiękniejszy balkon 
oraz najpiękniejszy ogród przy bloku. W pozostałych rejonach nagrody i dyplomy otrzymają właściciele trzech najpiękniejszych ogro-
dów.Nagrody dla laureatów z terenu Sołectw (Bobrek, Gorzów) zostaną wręczone przez Burmistrza Chełmka przy okazji obchodów 
uroczystości dożynkowych. Natomiast nagrody dla laureatów z terenu Miasta Chełmek (Osiedle Stare Miasto i Osiedle Nowe Miasto) 
zostaną wręczone przez Burmistrza Chełmka podczas Folklorystycznych Spotkań nad Przemszą. Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie.

inf. UM

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku serdecznie dziękuje Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „ENWOS”  
Sp. z o.o. w Chełmku oraz Przedsiębiorstwu Metali Nieżelaznych „Bobrek” za okazaną pomoc w przygotowaniu 3 „Nocy 
Muzeów” w Chełmku.
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Z ekologią na co dzień
Na sali kinowej MOKSiR w Chełmku 10 maja 2012 r odbyło się 
uroczyste podsumowanie V Gminnego Konkursu Ekologicz-
nego ,,Z ekologią na co dzień”. Patronat nad konkursem objął 
Burmistrz Chełmka, który ufundował nagrody.
 W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV, V i VI szkół pod-
stawowych Gminy Chełmek. Celem konkursu było zachęcenie 
uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska oraz pogłę-
biania wiedzy z zakresu ekologii.
Uczniowie nagrodzeni zostali w sześciu kategoriach: I test wie-
dzy z zakresu ekologii:
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Wiktor Morawski, 
Aleksandra Chacuś, Anna Jawień,  
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: 
Weronika Sajak, Krzysztof Szczupak, Katarzyna Matysik;
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku - Konrad Nędza, Karolina 
Stachura, Tomasz Gołowieszko;
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie: Paulina Zabłocka, 
Kornelia Trybuś ,Wiktoria Ładocha.
II wykonanie ekologicznej zakładki do książki: Samorządowy 
Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Patrycja Jażdżewska, Pola Chy-
laszek, Karolina Figa; Samorządowy Zespół Szkolno- Przed-
szkolny	nr	2	w	Chełmku:	Krystian	Kuźma,	Jakub	Ciejek,	Oliwia	
Kysiak, Karolina Marek; Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: 
Dawid Jagoda, Michał Michalik, Natalia Wanat, Samorządowy 
Zespół Szkół w Gorzowie:Paulina Zabłocka, Katarzyna Włodar-
ska.
III wykonanie makiety – ,,ekologiczny park”: Samorządowy Ze-
spół Szkół nr 1 w Chełmku: Tomasz Bębenkowski, Konrad Ko-
byłczyk, Angelika Krzemień;
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: 
Aleksandra Kasza, Mateusz Olszak, Wiktoria Jurka; 
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku:Daniel Janiga, Patrycja 
Jamróz, Paulina Wolarek;
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie: Mariusz Kciuk, Izabe-
la Rybak, Klaudia Kalicińska, Izabela Słowik.
IV praca plastyczna ,,ekologiczny kalendarz”:
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Wiktoria Bober, 

Patrycja Nycz;
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: 
Kinga Wolska, Weronika Sajak, Kacper Miłak, Kamila Snopko;
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: Kinga Zabawska, Alek-
sandra Burda,Natalia Zambrzycka;
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie:Alicja Kawka, Gabriela 
Gwiżdż. 
V wykonanie ekologicznej książeczki - komiksu ,, ekologia  
w domu lub szkole”:
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku:Aleksandra Gur-
gul, Agnieszka Jańczura, Oliwia Bereżańska;
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: 
Przemysław Gałęziowski;
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: Kinga Zabawska, Pauli-
na Wolarek, Wojciech Mańkut.
VI wykonanie zabawki – ekologicznego zwierzaka:
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku: Izabela Waligóra, 
Aleksandra Oleś, Wiktoria Wardak, Wiktoria Czyrnek, Martyna 
Oleś;
Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku: 
Agnieszka Ludwisiak,Korneliusz Cierpiec, Aleksandra Piotrow-
ska;
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku: Natalia Kliś, Natalia Wa-
nat, Aleksandra Siuda;
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie:Paulina Szyjka, Jere-
miasz Siwek, Wiktoria Ładocha, Klaudia Głogowska, Katarzyna 
Włodarska, Izabela Słowik, Nikol Kania. 
Na zakończenie uczniowie SZS nr 1 w Chełmku zaprezentowali 
spektakl o tematyce ekologicznej ,,Baśń o złym królu, dobrej 
królowej i przestraszonych elfach”, który miał zachęcić mło-
dych ludzi do segregowania odpadów i szczególnej troski  
o nasze środowisko. 
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
i życzymy świadomych wyborów ekologicznych w życiu co-
dziennym.

Referat Oświaty
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Cieszy fakt, iż po raz pierwszy Biblioteka Pu-
bliczna Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chełmku dołączyła do grona 
Odjazdowych Bibliotekarzy i tym samym Ty-
dzień Bibliotek świętowała na rowerze. Od-
jazdowy bibliotekarz to ogólnopolska akcja , 
Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyż-
szych w Łodzido której w trzeciej edycji przy-
łączyło się ponad 95 miejscowości z różnych 
części Polski, w tym również nasz odjazdowy 
Chełmek. 15 maja o godz. 15.30 miłośnicy sło-
wa pisanego oraz rowerów zebrali się w Par-
ku Rodzinnym, gdzie po przywitaniu każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkową pomarań-
czową „szprychówkę” i pomimo „zimnej Zoś-
ki” naprawdę zimnej, ale w radosnej atmosfe-
rze wyruszyliśmy na leśną ścieżkę rowerową. 
Pokonując ok. 16 km trasy  nikomu nie brako-
wało humoru, a urokliwy leśny krajobraz do-
starczał estetycznych wrażeń każdemu z nas. 
Na mecie czekała gorąca herbata, poczęstu-
nek, i słodkości dla najmłodszych. Losowanie 
nagród książkowych, ufundowanych przez 
księgarnie internetowe. Wspólne zdjęcie 
oraz podziękowanie wszystkim uczestnikom 
rajdu z nadzieją spotkania się już za rok. Ak-
cja bookcrossingowa, która towarzyszyła na-

szej imprezie pozwoliła na zebranie 94 ksią-
żek, z których 51 książek zostało uwolnione i 
ruszyły w świat. Serdecznie podziękowania 
składamy lokalnym sponsorom, za dobre 
serce…
Panu Tomaszowi Warzecha, za ufundowanie  
drożdżówek dla uczestników rajdu, Panu 

Jackowi Wojtków za wykonanie bajeru, Panu 
Stanisławowi Melon za przekazanie gadże-
tów rowerowych, z których wszyscy bardzo 
się ucieszyli. Dziękujemy. 

Bibliotekarze

Po raz kolejny w ramach zajęć Klubu Integra-
cyjnego „Bratek”  w Środowiskowym Domu 
Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku 
zostały zorganizowane warsztaty fotograficz-
ne. Tym razem prelegentem spotkania był P. 
Maciej Dworniczek, który z pasją opowiadał 
o historii fotografii. Uczestnicy terapii mieli 
również możliwość podpatrzenia procesu 
wywoływania zdjęć od tzw. „kuchni”. Zwień-
czeniem spotkania było wspólnie zrobione  
i wywołane zdjęcie – metodą tradycyjną. 
Dziękujemy Panie Maćku za podzielenie się 
z nami swoją wiedzą i zamiłowaniem do fo-
tografii. Wspólnie z Panem M. Dworniczkiem  
zapraszamy na kolejne spotkania. Najbliższe 
odbędzie się 15 maja 2012 r. o godz. 16.00. 

Odjazdowy Chełmek…

Popołudnie z fotografią.

Światowy Dzień Książki
23 kwietnia na całym świecie obchodzony jest  Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Święto Książki ustanowione zosta-
ło w 1995 roku przez UNESCO. W Polsce obchodzone jest od 
2007 roku. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wraz z nauczy-
cielami zorganizowali  w Domu Ludowym imprezę promującą 
czytelnictwo. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wcielili się  
w swoje ulubione postacie baśniowe i zaprezentowali się przed 
kolegami i koleżankami. Klasa IV przygotowała inscenizację 
jednej z najpiękniejszych baśni H. CH. Andersena pt. „Brzyd-
kie kaczątko”. Dziękujemy pani Ewie Miszucie instruktorowi   
z Domu Ludowego za pomoc w dekoracji i miłą gościnę na-
szych uczniów.

PODZIĘKOWANIE
Pracownicy i Uczestnicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy 
– Pobyt Dzienny A w Chełmku 

składają serdeczne podziękowania 
dla 

Pana Andrzeja Rzymkowskiego 
– właściciela firmy

 ,,Videofilmowanie”

za bezpłatne nagranie i utrwalenie na 
płycie przedstawienia pt. Zaczarowana 

szuflada” przygotowanego w ramach zajęć  
w ośrodku.
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To powiedzenie rzymskiego filozofa  - Seneki nabiera w ostatnich latach 
nowego i bardzo praktycznego znaczenia. Co roku, wiosną, kiedy w pol-
skich szkołach rozpoczyna się wielka sesja egzaminów uczniowie i ich 
rodzice zadają sobie to samo pytanie – Co dalej ? Jaką szkołę wybrać?
Szczęściarze, którzy wiedzą co chcą w życiu robić, mają ułatwione za-
danie. Niekoniecznie zadowoleni, ale na ogół spokojniejsi są także ich 
rodzice.
Trudny wybór stoi przed tymi, którzy rzadziej zadawali sobie z pozoru 
proste pytania:
1. Co lubię robić , a czego po prostu nie znoszę ?
(Bo jeśli coś lubisz to chętniej się tego uczysz, a kiedy pojawią się proble-
my łatwiej je pokonasz.)
2. Jakie są moje zainteresowania i predyspozycje ?
(Bo jeśli coś Cię interesuje -  na ogół zachęca do nauki, a predyspozycje 
znacznie to ułatwiają.)
3. Jakie są moje rezultaty szkolne?
(Bo jeśli dotąd „umiarkowanie” – czytaj słabo, przykładasz się do nauki, 
takie są zapewne Twoje rezultaty i te słabości dadzą o sobie znać w ko-
lejnej szkole.)  
Jeśli bardzo dobrze się uczysz, lubisz się uczyć i już dziś wiesz co chcesz 
studiować, a Twoja rodzina zapewnia Cię o swym wsparciu wybierz Li-
ceum Ogólnokształcące, a w nim klasę z rozszerzeniem przedmiotów „ 
na które w życiu stawiasz”, które  stanowią podstawę Twoich przyszłych 
studiów. Warto pamiętać, że po ukończeniu trzyletniej nauki w Liceum 
Ogólnokształcącym studia są wręcz konieczne, bo bez nich staniesz na 
rynku pracy jako niewykwalifikowany pracownik.
Zaświadczenie o zdanej maturze nie jest świadectwem jakichkolwiek 
zawodowych kwalifikacji – potwierdza jedynie kwalifikacje do dalszej 
nauki. Szkołą, która dobrze przysłuży się w przyszłości wielu dzisiejszym 
gimnazjalistom jest na pewno dobrze wybrane Technikum.
Jeśli wybierzesz Technikum zgodne z Twoimi zainteresowaniami i wy-
obrażeniami o przyszłej pracy – polubisz je, bo obok przedmiotów 
ogólnokształcących, które zapewniają maturę, będziesz uczyć się wie-
lu przedmiotów zawodowych, a w kolejnych latach nauki (a nie jak 
dotąd- tylko po jej zakończeniu) zdobędziesz kwalifikacje zawodowe 
odpowiadające wybranemu, a czasem pokrewnym zawodom. Nawet 
przerywając naukę w technikum będziesz dysponował określonymi 
kwalifikacjami zawodowymi umożliwiającymi pracę.
Nauka w technikum trwa cztery lata, ale w zamian otrzymujesz wykształ-
cenie średnie i możliwość przystąpienia do matury, a zatem także konty-
nuacji nauki na wyższych uczelniach, uzyskujesz kwalifikacje zawodowe 

(różne, uzyskiwane w poszczególnych latach nauki) i zawodowy tytuł  
technika określonej specjalności. Z analiz rynku pracy wynika, że dobrze 
przygotowani technicy są obecnie przez pracodawców poszukiwani.
Każde szanujące się technikum współpracuje dziś z wieloma firmami,  
w których praktycznie kształci młodzież, a to daje szansę poznania przy-
szłego pracodawcy jeszcze w szkole.
Naukę w technikum może rozważać każdy, kto osiąga dobre rezultaty 
szkolne, a jego problem (czytaj – oceny dopuszczające) to bardzo nie-
liczne „wypadki przy pracy” skutecznie „przysłonięte” dobrymi stopniami 
z wielu innych przedmiotów. 
Warto wiedzieć, że każda szkoła, która kończy się egzaminem matu-
ralnym wymaga od uczniów określonego poziomu wiedzy zwłaszcza  
z obowiązkowych przedmiotów maturalnych (język polski, język obcy, 
matematyka) i inaczej być nie może, bo jest oceniana przez pryzmat wy-
ników matur swoich absolwentów.
Od	 lat	wyraźnie	widać,	 że	 liczenie	wyłącznie	 na	 	maturalne	 szczęście	
nie wystarcza. Najwyższa pora zauważyć, że można także uczyć się  
w dwu lub trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych , które są 
najszybszym sposobem osiągnięcia samodzielności finansowej, a dzię-
ki systemowi zajęć praktycznych pozwalają niekiedy na podjęcie pracy 
zarobkowej jeszcze w czasie nauki. Po każdej szkole zawodowej można 
kontynuować naukę , w uzupełniającej szkole średniej, a następnie zdać 
maturę i studiować. Taki nieco wydłużony w czasie „sposób na wykształ-
cenie” sprawia, że wiele przedmiotów realizowanych jest w dłuższym 
czasie i z powodzeniem opanowują je wtedy ci, którzy z nauka radzą 
sobie nieco gorzej. Bywa, że młodzi ludzie ambitnie, ale ze słomianym 
zapałem i trochę ponad realne możliwości wybierają średnie szkoły,  
a potem nie mają wystarczającej motywacji do ich ukończenia.
Są i tacy, którzy rozpoczynają skromnie, właśnie od ZSZ, tam dorośleją, 
zaczynają umieć i chcieć się uczyć dla siebie. To oni osiągają czasem wię-
cej i w lepszym stylu.
Zdobywanie wykształcenia to całkiem spora inwestycja, mierzona war-
tością podręczników, pomocy naukowych czy kosztami dojazdu.
Dobrze jeśli w przyszłości przynosi spodziewane, pozytywne rezultaty,  
a nie rozczarowania. Wszystkim życzymy trafnych wyborów, nie tylko 
szkoły. Powiatowy Zespół Nr 8 współpracuje z takimi firmami jak: Brem-
bo, Fiat Auto Poland, Asfor, Stanform i in. 
Szkoła działa w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, 
Nauczycielskim Kolegium Językowym w Sosnowcu, Akademią Wychowa-
nia Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. 

W dniu 21 marca, pełni energii i radości wynikającej z nastroju z pierw-
szego dnia wiosny zaprosiliśmy wszystkich uczniów i nauczycieli Samo-
rządowego Zespołu Szkół w Bobrku do udziału w happeningu pt. Rak 
nie wyrok. Szkolne koła PCK oraz Caritas przygotowały program o dość 
trudnej dla nas  tematyce jaką jest choroba nowotworowa. Rak atakuje 
ludzi w różnym wieku, ale szczególnie boleśnie ludzi młodych, którzy nie 
myślą przecież o śmierci. Badania pokazują, że odpowiednia profilaktyka 
może nas jednak od niej uchronić, dlatego należy o niej mówić i do niej 
wdrażać najwcześniej jak się da. W poczuciu odpowiedzialności za siebie 
i swoich rówieśników zdecydowaliśmy się na przygotowanie programu, 
który nie wystraszy, a „oswoi” z problematyką i skłoni do konkretnych 
działań profilaktycznych. Naszym celem było przekazanie w humory-
styczny i nieco szokujący sposób najistotniejszych informacji dotyczą-
cych tej choroby. Przez zabawę i śmiech zachęcaliśmy zachowań, które 
korzystnie wpływają na nasze zdrowie, a przez to zapobiegają nowotwo-
rowi. Mamy nadzieję, że dzięki krótkim pokazom udało nam się wpłynąć 

na psychikę słuchaczy i uświadomić im, że RAK TO NIE WYROK! 
Przygotowane przez kilka mniejszych zespołów z różnych klas scenki 
można streścić w następujących nakazach:
1. Zerwij znajomość z papierosem !
2. Odrzuć alkohol !
3. Rower, rolki czekają! Nie zapominaj, że ruch to zdrowie.
4. Zamień czekoladki, chipsy na owoce i warzywa!
5. Regularnie odwiedzaj specjalistów!
6. Uważaj na skórę, nie przesadzaj z opalenizną i nie odwiedzaj zbyt czę-
sto solarium. 
Zalecamy wszystkim znajomym i przyjaciołom stosowanie się do po-
wyższego i systematyczne badania kontrolne. 
Pamiętajcie : RAK NIE WYROK.

Uczestnicy happeningu z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

RAK NIE WYROK
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Marek Pytka
Z historii Chełmka

Mała Wielka Piłka: KS Chełmek
Powszechnie uważa się, że zespoły grające w najwyższych klasach roz-
grywkowych powinny pochodzić z większych miast. Niektórzy zawod-
nicy zgodnie mówią, że piłka nożna jest stworzona dla kibiców. Historia 
KS-u Chełmek pokazuje jednak, że skromnych miasteczek nie należy ni-
gdy skreślać, gdyż mogą być one zalążkiem wspaniałych i pasjonujących 
dziejów.
Trudne początki
Powstanie Klubu Sportowego Chełmek wiąże się z założeniem i bardzo 
szybkim rozwojem fabryki obuwia „Bata” w tej miejscowości. Wiosną 
1932 ruszyła już produkcja. Do Chełmka przybywali ludzie (w tym spor-
towcy), szukający pracy i lepszego zarobku. Piłką nożną zajmowali się 
oni w czasie wolnym. Zawodnicy wykazywali sporą ambicję – trenowali 
codziennie, a raz na tydzień grali z lokalnymi rywalami. Gracze zespołu 
zorganizowali także zbiórkę. Zebrana dzięki niej kwota 50 zł pozwoliła 
na zakup biało-czerwonych pasiastych koszulek, w których pracownicy 
fabryki zagrali u siebie z Brzezinką.
Problemy z KOZPN, pierwsze starcie międzynarodowe
27 listopada 1932 po raz pierwszy wybrano zarząd klubu. W tym histo-
rycznym walnym zebraniu sportowym uczestniczyły 62 osoby. Nazwę 
„Biało-zieloni” uzyskali 2 grudnia tego samego roku, kiedy to po dłuższej 
dyskusji spośród: „KS”, „KS Przemsza” i „KS But” zdecydowano się na tę 
pierwszą. W debiutanckim sezonie w B klasie, zespół wygrał 11 spotkań, 
dwa zremisował, zaś w siedmiu musiał przełknąć gorycz porażki. Na-
stępny sezon przyniósł niespodziewaną pauzę – Krakowski Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej wykluczył klub, który został uznany za fabryczny 
(podstawą decyzji był wręczony podczas sparingu z Brygadą Trzebinia, 
proporzec z wyhaftowanym butem i podpisem „Bata”). KS Chełmek, po 
uprzednim zdobyciu poparcia Związku Strzeleckiego w Chrzanowie, wy-
startował	później	jako	Klub	Sportowy	Związku	Strzeleckiego	Chełmek.	
W roku 1935 KS Chełmek został mistrzem podokręgu chrzanowskiego, 
jednak w decydującym o awansie barażowym spotkaniu przegrał w Tar-
nowie	z	Tarnovią	3:1	(w	Chełmku	był	remis	1:1).	Niedługo	później	rozegra-
no bardzo prestiżowy mecz międzynarodowy – KS uległ KS-owi Beograd 
Jugosławia 2:3.
Odrzucona oferta Wilimowskiego
W Chełmku grali reprezentanci Polski – Gustaw Bator (zdobył bramkę na 
2:0 w meczu Polska – Szwecja, rozegranym 10 lipca 1932) i Adam Halisz-
ka. W klubie chciał też grać sam Ernest Wilimowski, zdobywca czterech 
bramek w spotkaniu z Brazylią na mundialu w 1938, jednak klub nie sko-
rzystał z jego propozycji. W 1937 udało się awansować do klasy A, prze-
mianowanej	później	na	klasę	okręgową,	którą	„Biało-zieloni”	wygrali	rok	
później.	Następne	 lata	to	kryzys,	którego	dopełnieniem	była	okupacja	
niemiecka.
Sparing z Cracovią – „Legendarna drużyna z Chełmka”
O tym, jak poważnym klubem był niegdyś KS, może świadczyć relacja 
„Przeglądu Sportowego” z towarzyskiego spotkania rozegranego z Cra-
covią Kraków 20 lutego 1938 roku.
„Tym razem Cracovia wybrała już poważnego sparing partnera, sięgając 
po legendarną drużynę Chełmka, na razie nieznaną w drużynowych mi-
strzostwach okręgu krakowskiego (…). Mimo osłabienia Cracovia była 
jednak	wyraźnie	lepsza	od	Chełmka,	który	tym	razem	nie	zachwycił”.
Ostatecznie 1500 widzów zgromadzonych na trybunach stadionu w Kra-
kowie mogło się cieszyć zwycięstwem gospodarzy, którzy pokonali KS 
4:3 po hat-tricku Józefa Korbasa i bramce Stępienia.
Pookupacyjna reaktywacja
Po okresie okupacji, zespół z Chełmka, dzięki wsparciu zarządu fabryki 
na czele z J. Janotą, J. Korycikiem i R. Kowalikiem wrócił do gry jako RKS. 
Rok 1945 to zwycięstwa w towarzyskich spotkaniach z Fablokiem Chrza-
nów, Victorią Jaworzno, BBTS Bielsko i Sołą Oświęcim.
„Biało-zieloni” odnieśli sukces już w pierwszym sezonie – zostali mi-
strzem	podokręgu	chrzanowskiego!	Rok	i	dwa	lata	później	KS	zajął	dru-
gie miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A krakowskiego OZPN, 
ustępując najpierw Garbarni, a potem Dębskiemu. 1948 to upragniony 
awans do II ligi – w mistrzostwach klasy A „Biało-zieloni” nie mieli sobie 
równych – nie przegrali ani jednego meczu, kończąc sezon fantastycz-

nym bilansem bramkowym 62:20. Piłkarze z Chełmka wykorzystali też 
szansę gry w barażach o udział w ligach państwowych, awansując do 
nich wraz z Polonią Przemyśl.
„Wielka piłka” w Chełmku
Lata 1949-1952 to złoty czas lokalnej piłki. Rozwijający się klub cztery se-
zony z rzędu spędził na zapleczu najwyższej wówczas klasy rozgrywko-
wej. Zespół z południa Polski toczył wtedy boje z takimi zespołami, jak 
Skra Częstochowa, Pafawag Wrocław, Polonia Bytom (wówczas Ogniwo), 
OWKS Kraków, Zagłębiem Sosnowiec (wówczas Stal), Związkowiec Kra-
ków (dzisiaj Garbarnia).
Karierę w klubie zaczynał wówczas Witalis Piotrowski, który z piłką noż-
ną był związany ponad 50 lat! Pierwsze treningi w zespole podjął w 1950 
roku, kiedy to miał 13 lat. Można powiedzieć o nim, że jest żywą legen-
dą „Biało-zielonych”. Do niedawna trener juniorów starszych tego klubu 
wspomina:
– W Chełmku, kiedy grał w II lidze, niemal żaden z zawodników nie był 
tutejszy. Większość z nich, np. trójka braci Zatorskich, Obtułowicz pocho-
dzili z Krakowa i do Chełmka przyjechali za chlebem – powiedział Witalis, 
który po zakończeniu kariery zawodniczej z sukcesami prowadził druży-
ny juniorskie.
Dwukrotnie wygrywał z nimi rozgrywki regionalne, jednak na wyższym 
szczeblu jego podopieczni nie zdołali wywalczyć awansu. Owe czasy 
były jednak przesiąknięte wieloma dziwnymi zmianami oraz skanda-
lami. Jeden z nich miał miejsce właśnie w czasie jednego z turniejów, 
kiedy to młodzi piłkarze z Chełmka polegli 0:4 z innym zespołem, który  
w drugiej połowie wprowadził na boisko trzech nowych graczy. Prze-
sądzili	oni	o	losach	spotkania,	a	później	awansu.	Okazało	się	jednak,	że	
zawodnicy nie należeli do właściwej temu turniejowi kategorii wiekowej 
i	po	wielkiej	aferze	odebrana	im	została	nagroda,	wygrana	na	później-
szym turnieju.
W debiutanckim sezonie na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej 
klub z prężnie rozwijającego się dzięki fabryce obuwia miasta zajął 
szóste miejsce w dziesięciozespołowej tabeli. Fatalne mecze, takie jak 
z Tarnovią w Tarnowie na inaugurację (porażka 1:8), „Biało-zieloni” prze-
platali bardzo dobrymi występami, np. rozgromieniem Naprzodu Lipiny 
u siebie 6:1 czy pokonaniem Stali Katowice 4:3. O tym drugim spotkaniu 
„Przegląd Sportowy” pisał:
„Grając z niesłychaną ambicją i ofiarnością, Chełmek zdołał po przerwie 
rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść”.
W drugim sezonie w II lidze, grający pod nazwą „Związkowiec” zespół  
z Chełmka powtórzył swoje osiągnięcie zarówno jeśli chodzi o miejsce, 
jak i punkty. Do I ligi awansowało Ogniwo Bytom, które dwukrotnie roz-
gromiło Chełmek 5:0. Rok 1951 upłynął pod znakiem lęku związanego  
z utrzymaniem w szeregach zespołów drugoligowych. Włókniarz Cheł-
mek zajął przedostatnie, siódme miejsce w tabeli, jednak ligę opuścił tyl-
ko jej ostatni zespół – Stal Dąbrowa Górnicza. 6 maja Chełmek w czwar-
tej kolejce podejmował u siebie Stal Sosnowiec, z którą przegrał 0:2. Tak 
mecz opisywał „Przegląd Sportowy”:
„Drużyna sosnowiecka przewyższała miejscowych szybkością i zrozu-
mieniem gry zespołowej. Wygrała, zdobywając bramki przez Macugę  
i Czykalskiego, którzy byli najlepszymi zawodnikami na boisku. W druży-
nie Włókniarza wyróżnił się Obtułowicz, nieznajdujący jednak zrozumie-
nia u partnerów”.
Do I ligi awansował krakowski OWKS (dzisiaj Wawel), który w 1953 roku 
wywalczył wicemistrzostwo Polski. Tymczasem rok wcześniej KS Cheł-
mek rozegrał najlepszy sezon w swojej ponad 70-letniej historii, zajmując 
piąte miejsce w grupie D II ligi. Na osiemnaście spotkań piłkarze z okolic 
Oświęcimia remisowali zaledwie dwukrotnie, wygrywając i przegrywa-
jąc po osiem meczy. Mimo dobrego występu Włókniarz spadł z II ligi...
Po 1952 roku planowano bowiem podjęcie reform. Opracowano plan 
na lata 1953-1955, który m.in. zakładał zwiększenie liczby drużyn w I lidze  
o minimum połowę.
W roku 1953: I liga liczyła 12 zespołów, na starcie II ligi zameldowało się 
14 drużyn, z kolei niższa klasa to dwie ligi wojewódzkie (katowicka i kra-
kowska) oraz sześć lig międzywojewódzkich. Sami autorzy książki „40 lat 
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KS Chełmek” wspominają, że czasy powojenne przepełnione były na-
stępującymi jedna po drugiej zmianami w organizacji rozgrywek celem 
„kształtowania odpowiedniego, a dostosowanego do nowych warun-
ków rozwojowych, właściwego profilu”.
Rok 1956 i historyczny mecz z Legią
Złotymi głoskami w historii klubu zapisał się rok 1956. W czwartym roku 
gry w ligach międzywojewódzkich Chełmek odniósł sukces i wygrał roz-
grywki, wyprzedzając jednym punktem Unię Oświęcim. Ale to nie zwy-
cięstwo w III lidze było największym sukcesem grającego wówczas pod 
szyldem „Włókniarza” zespołu. Sławę klubowi z niegdyś małej wsi przy-
niósł bowiem Puchar Polski, który wówczas miał o wiele wyższą rangę 
niż obecnie. Najpierw piłkarze z Chełmka pokonali po dogrywce finali-
stę	tych	rozgrywek	sprzed	roku	–	Lechię	Gdańsk	3:2,	a	tydzień	później	w	
takim samym stosunku prawa gry w ćwierćfinale pozbawili wicemistrza 
Polski – Stal (dziś Zagłębie) Sosnowiec! Przebieg spotkania ze śląskim 
klubem dla „Głosu Sportowca” relacjonował red. Janusz Jeleń:
„Trudno więc opisać olbrzymią radość trzytysięcznej rzeszy kibiców, gdy 
sędzia odgwizdał koniec zawodów. Jedenastkę gospodarzy, przy nie-
milknącej owacji, zniesiono na rękach do szatni.”
W walce o półfinał naprzeciw zespołowi trenera Henryka Jandudy stanę-
ła CWKS (dziś Legia) Warszawa, w barwach której grali tacy zawodnicy, 
jak:	Edward	Szymkowiak,	Ernest	Pol,	Lucjan	Brychczy,	Zientara,	Woźniak	
czy Strzykalski. Pomimo trudnych warunków zimowych, które uniemoż-
liwiły dobre przygotowanie się gościom do tego spotkania, postawili oni 
w Warszawie utytułowanemu zespołowi bardzo trudne warunki. Wyrów-
nująca bramka Zatorskiego w 55. minucie musiała bardzo zaniepokoić 
„Wojskowych”, którzy do tego meczu przygotowywali się na obozie kon-
dycyjnym na Węgrzech. Ostatecznie brak zimnej krwi  w końcówce i tra-
fienie Brychczego na siedem minut przed końcem zniweczyły świetną 
postawę „Biało-zielonych”, którzy godnie pożegnali się z udziałem w tych 
rozgrywkach.  
Dzięki wywalczonemu mistrzostwu do II ligi piłkarze z Chełmka powró-
cili w 1957 roku, jednak wówczas niżej w tabeli uplasowała się jedynie 
drużyna Broni Radom, z którą KS opuścił drugoligowe szeregi. Godne 
odnotowania są jednak dwa zwycięstwa KS-u – zespół ten pokonał u sie-
bie bowiem Piasta Gliwice 2:0 oraz Szombierki Bytom 3:0. Najmocniejszą 
wówczas drużyną południowej grupy II ligi okazała się Cracovia Kraków.
Lata 70 i mecze z „Pasami”
W	latach	siedemdziesiątych	KS	Chełmek	najpierw	grał	w	IV	lidze.	Później	
ze względu na reorganizację rozgrywek i likwidację III ligi, IV liga nieja-
ko awansowała w hierarchii i jako krakowska liga okręgowa była trzecią 
klasą rozgrywkową. KS Chełmek dwukrotnie zajmował siódme miejsce, 
raz plasując się na dziewiątej pozycji.  20 czerwca 1973 roku KS odniósł je-
dyne w swojej historii ligowe zwycięstwo nad „Pasami”. „Biało-zieloni” po-
konali u siebie krakowski zespół 3:1, a łupem bramkowym w zwycięskim 
zespole podzielili się Edward Matyja (dwa trafienia) oraz Księżarczyk.
17 sierpnia 1972 – mecz z kadrą olimpijską
1972 rok wiąże się z pierwszym wielkim osiągnięciem naszej reprezen-
tacji. Prowadzeni przez Kazimierza Górskiego „Biało-czerwoni” sięgnęli 
wówczas po złoto w XX igrzyskach olimpijskich, pokonując w finale 
Węgrów 2:1. Królem strzelców został Kazimierz Deyna, zdobywca dzie-
więciu bramek. Do udziału w tej imprezie Polacy przygotowywali się w 
Zakopanem, a jednym z ich rywali był KS Chełmek, który razem z Gór-
nikiem Libiąż rozegrał po jednej połowie. „Biało-zieloni” stawili drużynie 
występującej w składzie: Kostka – Szymanowski, Ostafiński, Gorgoń, An-
czok – Szołtysik, Deyna, Maszczyk – Kmiecik, Lubański, Gadocha niespo-

dziewanie duży opór i stracili zaledwie jedną bramkę, której autorem był 
Włodzimierz Lubański.
Wychowanek KS-u podbija Polskę
„Już kiedy odbijał się od ziemi wiedział, że będzie gol. Trafił ją idealnie, 
środkiem czoła (…). Tak strzelił swoją pierwszą bramkę w barwach Wisły 
Jacek Matyja, młody obrońca Białej Gwiazdy”.
Tak dziennikarze „Tempa” przed ponad trzydziestu laty pisali o pierw-
szym trafieniu Jacka Matyi w Ekstraklasie.
Los sprawił, że pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w Chełmku,  
w którym grał do 19 roku życia.
„Kiedy zaczynał grać w piłkę, nigdy nie przypuszczał, że wyrośnie z niego 
taki dryblas(…). Wyrósł gwałtownie w 17. roku życia. W tym okresie przy-
było mu około 10-12 cm. Wtedy też z pomocnika, trener przestawił go na 
forstopera” – tak opisywano w majacym już ponad 15 lat archiwalnym 
wydaniu dziennika „Tempo”.
Początkowo ze względu na niechęć jego ojca ukrywał fakt swoich tre-
ningów, które w klubie podjął już od najmłodszych lat. Warto dodać, że 
Edward Matyja, który grał w KS-ie za jego najlepszych, drugoligowych 
czasów, po przykrych doświadczeniach i kontuzji kolana, zakończył ka-
rierę. Ambicja i pasja syna przekonały jednak ojca, który wspierał go na 
dalszych krokach w piłkarskiej karierze.
Systematyczne postępy zawodnik łączył z transferami do coraz silniej-
szych zespołów. Po krótkim epizodzie w grających wówczas w II lidze 
wschodniej Błękitnych Kielce, Matyja trafił pod Wawel. W barwach „Białej 
Gwiazdy” zawodnik rozegrał sześć sezonów, a swoją przygodę z krakow-
skim klubem zakończył zdobyciem tytułu mistrza Polski. W Ekstraklasie 
grał jednak dalej – najpierw w Odrze Wodzisław, a w sezonie 2002/2003 
Matyję zakontraktował Ruch Chorzów.
„(…) choć w Wiśle gra dopiero od 3. miesięcy, dał się już poznać kibicom 
z dobrej strony. Twardy, waleczny w obronie, równie ochoczo zapędza 
się pod bramkę przeciwnika” – tak opisywał go redaktor „Tempa”, Jacek 
Gucwa. Pytany o receptę i klucz do swojego sukcesu Matyja powiedział:
– Do wszystkiego doszedłem pracą. Nie żałowałem i nie żałuję potu. Wie-
le jeszcze muszę się nauczyć, ale czas pracuje dla mnie – mówił mający 
wówczas 23 lata młody obrońca.
„Mała” piłka – czasy współczesne
II liga, mecze z Legią, Cracovią i kadrą olimpijską to już jednak histo-
ria. Obecnie, KS Chełmek gra w V lidze krakowsko-wadowickiej. Warto 
dodać, że miejsce w tej klasie rozgrywkowej „Biało-zieloni” wywalczyli 
dzięki dwóm sukcesywnym awansom. Czy rundę wiosenną w 2011 roku 
zakończą kolejnym? Zadanie będzie ułatwione, gdyż ze względu na reor-
ganizację rozgrywek, do jednej z dwóch grup nowej IV ligi małopolskiej 
awansuje więcej zespołów niż zwykle. Na razie klub z Chełmka zajmuje 
siódme miejsce, co stawia go w doskonałej sytuacji przed rundą rewan-
żową. Po słabym początku i kilku porażkach, prowadzony przez byłe-
go piłkarza Szczakowianki Jaworzno – Jacka Dobrowolskiego – zespół 
udowodnił, że na tym szczeblu rozgrywek może walczyć z każdym jak 
równy z równym i jeżeli dobrze przygotowuje się do rundy wiosennej,  
w Chełmku może zagościć IV liga. Klubu z liczącego około 9000 miesz-
kańców miasta nie należy przekreślać… Coraz częstsze przypadki dru-
żyn z małych miejscowości, które stają naprzeciw krajowym potentatom 
pokazują, że wspaniała historia liczącego ponad 75 lat klubu może zato-
czyć koło. 

Marek Pytka

drużyna KS Chełmek, rok 1964
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28 lutego 2012r. po krótkiej chorobie, w wie-
ku 81 lat w Gorzowie zmarł Stanisław Dłubisz. 
Koło Pszczelarzy w Chełmku, wchodzące  
w skład Beskidzkiego Związku Pszczelarzy  
w Bielsku-Białej, którego był  wieloletnim i ak-
tywnym członkiem poniosło bolesną stratę. 
Stanisław Dłubisz urodził się 5 marca 1931r.
w Gorzowie. Po zakończeniu II wojny świa-
towej rozpoczął pracę w Południowych Za-

kładach Przemysłu Skórzanego w Chełmku 
gdzie pracował aż do emerytury. Pszcze-
larstwem zainteresował go teść Stanisław 
Plewniak, od którego otrzymał pierwsze ule 
z pszczołami. Jego przydomowa pasieka 
stopniowo rozwijała się i liczyła około 10 – 12 
rodzin. Pszczelarska pasja i zamiłowanie do 
ogrodnictwa i hodowli  spowodowały, że 
wraz z kilkoma kolegami z Chełmka i Gorzo-
wa 22.02.1981r. wstąpił do Koła Pszczelarzy  
w Oświęcimiu. Po zawiązaniu się w 1983 roku 
Koła Pszczelarzy w Chełmku, kolega Stani-
sław wstąpił do niego i stał się jednym
 z najaktywniejszych jego członków. Chętnie 
wyjeżdżał  na szkolenia i imprezy pszczelar-
skie. Będąc miłośnikiem hodowli pszczół i 
przyrody, aktywnie zwalczał niszczycielskie 
w skutkach wiosenne wypalanie traw, sadził 
na nieużytkach w Gorzowie krzewy i drzewa 
miododajne. Interesował się rolnictwem, 
hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, czytał 
pszczelarskie czasopisma fachowe. Pracę za-
wodową łączył z pracą na roli, pielęgnował 
swój przydomowy sad, własnoręcznie wy-
konywał drewniane ule i podręczny sprzęt 

pszczelarski. W uznaniu jego aktywności  
i zaangażowania się w propagowanie pszcze-
larstwa, został odznaczony brązową a w 1995 
roku srebrną  odznaką Polskiego Związku 
Pszczelarskiego. Kolega Stanisław Dłubisz 
był człowiekiem wyjątkowo uczynnym, 
sumiennym, powszechnie szanowanym,  
o dobrym sercu i szlachetnym charakterze. 
Zawsze życzliwy, koleżeński, uczynny, chęt-
nie dzielił się swoją wiedzą z zakresu hodowli 
pszczół.
1 marca, w dniu Jego pogrzebu, grono kole-
gów pszczelarzy z Koła Pszczelarzy w Chełm-
ku oddało Mu ostatnią przysługę, uczestni-
cząc w mszy żałobnej w kościele w Gorzowie              
i w kondukcie pogrzebowym na miejsce 
wiecznego spoczynku na cmentarzu w Bo-
brku. Kolego Stanisławie – będzie nam Cie-
bie bardzo brakowało, a Twoje imię i pamięć  
o Tobie pozostanie głęboko i na zawsze  
w naszych sercach.

Cześć Jego Pamięci 
– niech spoczywa w pokoju.

Prezes Koła Pszczelarzy w Chełmku
Jacek Witkowski

KS Chełmek na ostatniej prostej w drodze do awansu!

Wspomnienie 
o Stanisławie Dłubiszu

Musicalowe Spotkanie integracyjne 

Drużyna KS Chełmek dzięki bardzo dobrej 
dyspozycji w rundzie wiosennej rozgrywek 
wadowickiej ligi okręgowej, jest na najlep-
szej drodze do awansu. Podopieczni Pawła 
Sidorowicza na kilka kolejek przed końcem 
sezonu plasują się w ścisłej czołówce ligo-

wej tabeli.  Przypominamy, że bezpośredni 
awans do IV ligi wywalczy drużyna, która 
zajmie 1 miejsce. Zespołowi z 2 miejsca po-
zostanie rozegranie meczów barażowych  
z w-ce liderami z krakowskich lig okręgo-
wych. KS-owcy są już pewni zajęcia mini-

mum 2 miejsca, ale jak zapowiadają sami 
zawodnicy, będą walczyć do końca, aby 
bezpośrednio uzyskać upragniony awans. 
Występy biało – zielonych z całą pewnością 
będą wzbudzały wielkie emocje do ostatnich 
minut kończącego się sezonu.

W gimnazjum miało miejsce spotkanie inte-
gracyjne zespołu teatralnego „Awangarda” 
oraz wychowanków Fundacji im Brata Alber-
ta. Te imprezy od kilkunastu lat wpisały sie na 
stałe w kalendarz oraz plan pracy Samorzą-
dowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
nr 2 w Chełmku. Spotkania utrzymane były  
w klimacie muzycznych przebojów. Insce-
nizacja pt. „„Burlesca moja miłość”, którą 
przygotowano, była małą formą musicalo-
wą wzorowaną na ubiegłorocznym przebo-

ju kinowym. Inscenizacja powstała według 
scenariusza uczennicy Karoliny Twardy, 
reżyserii pani Marioli Krzeczkowskiej, cho-
reografii tanecznej absolwentki gimnazjum 
Marty Chwierut   i oprawy muzycznej ucznia 
Konrada Bradeckiego. Wśród występujących 
znaleźli	 się	 absolwenci	 tej	 szkoły,	 na	 stałe	
współpracujący z „Awangardą”, tj. Krystian 
Piasecki, Kornel Świder, Marta Chwierut i 
Patryk Pazdan. Nie sposób nie wspomnieć 
o najmłodszych adeptach sztuki teatralnej, 

którzy wykazali sie talentem tanecznym  
i aktorskim. Jednak słowa podziękowania 
należą się wszystkim uczniom z koła teatral-
nego, którzy wzięli udział w występach i wło-
żyli dużo pracy w jego przygotowanie. Po 
przedstawieniu młodzież zaprosiła Fundację 
Brata Alberta i opiekunów oraz wszystkich 
gości na słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców gimnazjalistów.
Młodzi aktorzy zapowiedzieli, że to nie ko-
niec ich możliwości i wyrazili nadzieję, że 
jeszcze wielokrotnie zaskoczą widzów swą 
inwencją twórczą. 



Echo Chełmka | nr 4, 5 (103, 104) / 2012

Ponad 80 miłośników fotografii przybyło na 
wernisaż I wystawy fotograficznej Klubu Mi-
łośników Fotografii w Chełmku. 
13 kwietnia 2012 r godz. 18.00 dyrektor cheł-
meckiego Moksir Waldemar Rudyk przywitał 
przybyłych oraz dokonał otwarcia wystawy.
– Jedni fotografują od dziecka, inni od kilku lat. 
Łączy ich jedno – pasja do robienia zdjęć, po-
kazywania tego, czego inni często nie zauwa-
żają. Obrazuje to przede wszystkim fotografia 
makro – mówił piątkowym popołudniem 
otwierający wystawę Waldemar Rudyk, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chełmku, cytując nieco wcze-
śniej Susan Sontag: „Gdyby nie fotografia, to 
czasami ludzie by nie zauważyli, że trawa jest 
zielona”. 
– KMF załozyło kilku pasjonatów. Później gru-
pa rozrosła się do kilkunastu osób i wciąż się 
powiększa. Naszą największą dumą jest ciem-
nia w podziemiach MOKSiR – cieszył się Paweł 
Waligóra, pomysłodawca i główny inspirator 
nie tylko pierwszej wystawy, ale dziesiątek 

spotkań, warsztatów fotograficznych i ple-
nerów,	by	chwilę	później	zachęcać	do	oglą-
dania zdjęć 18 twórców. 
Podczas wernisażu licznie przybyli goście 
mieli okazję zobaczyć prezentacje multime-
dialne z plenerów i warsztatów fotograficz-
nych KMF a także uczestniczyć w mini warsz-
tatach fotograficznych, na których członek 
KMF Maciej Dworniczak wykonał pamiątko-
wą fotografie metodą Vandyke.
Klub Miłośników Fotografii w Chełmku po-
wstał w grudniu 2010 roku, stworzyli go 
pasjonaci z Chełmka i okolic. Prawdziwą 
przystanią, centrum i chlubą „KMF” stała się 
wspólnie urządzona pracownia fotograficzna 
w podziemiach MOKSiR-u. Atelier to miejsce 
magiczne, niemal każdego dnia pojawiają 
się nowe eksponaty, odczynniki, pieczołowi-
cie odtwarzane jest tradycyjne laboratorium. 
To tutaj spotyka się współczesna cyfrowa 
technika z analogową klasyką. Członkowie 
KMF poszukują odpowiedzi na wiele kwestii 
artystycznych i technicznych, by zgłębiać 

wiedzę i mechanizmy postrzegania, organi-
zują plenery, warsztaty i wykłady. Wspólne 
spotkania, dyskusje, eskapady cementują 
środowisko i staja się impulsem do długo 
oczekiwanej wspólnej wystawy. Pierwsza 
prezentacja w galerii „Epicentrum” to uka-
zanie różnorodnych postaw i indywidualno-
ści, obszarów poszukiwań i zainteresowań.      
W projekcie uczestniczy osiemnastu foto-
grafików zajmujących się krajobrazem, por-
tretem, fotografia kreacyjna, przyrodniczą  
i spotterską. 
W wystawie uczestniczyli:
Kamila Trybuś, Katarzyna Czaicka, Bernade-
ta Sędrak – Legut, Anna Piotrowska, Jacek 
Krawczyk, Kamil Szyjka, Ireneusz Pokładnik, 
Sławomir Bartula, Dariusz Bartula, Maciej 
Dworniczek, Mariusz Sajak, Artur Faruga, Mi-
rosław Saternus, Marcin Jeż, Robert Witański, 
Andrzej Zemła, Piotr Tarczyński, Paweł Wali-
góra.

Już po raz 16 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Chełmku miał okazję gościć młodych 
aktorów uczestniczących w spotkaniach teatral-
nych „Teatrałki”.  
Licznie przybyli widzowie w zachwycie oglądali 
poszczególne przedstawienia podziwiając wkład 
pracy, jaki musieli włożyć młodzi aktorzy, panie 
opiekunki oraz rodzice w pracochłonną sceno-
grafie, kostiumy, reżyserie oraz przygotowanie się 
do ról. W nagrodę na występ każda z grup otrzy-
mała dyplom, a wszyscy młodzi aktorzy maskotki.
W XVI Spotkaniach Teatralnych „TEATRAŁKI 2012” 
można było zobaczyć przedstawienia:
„Czarodziejska stokrotka” – Oświęcimski Centrum 
Kultury - Pani Halina Kulig.
„Szewczyk Dratewka” – SZS nr 1 w Chełmku – Pani 
Magdalena Grygiel.
„Czerwony Kapturek – SZS w Gorzowie – Pani 
Anna	Milowska	i	Pani	Anna	Droździewicz.
„Trzy świnki” – SZS – P nr 2 w Chełmku – Pani Ewa 
Piwowarczyk i Pani Grażyna Szyjka.
„Topienie wianków” – SZS w Bobrku – Pani Zofia 
Cichy.

„ Zamieszanie w krainie bajek” - SP nr 4  
w Oświęcimiu - Pani Aneta Górska–Janusz i 
 Pani Katarzyna Szczepanik.

„Kopciuszek współcześnie – czyli potyczki ro-
dzinne” – SZS – P nr 2 w Chełmku - Pani Barbara 
Leja, Pani Izabela Tołwińska i Pani Anna Remsak

Wystawa fotograficzna KMF w Epicentrum

XVI Spotkania Teatralne „TEATRAŁKI 2012”




