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Nowy wzór dowodu osobistego

Urząd Miejski w Chełmku przypomina, że od 1 marca 2015 r. obowiązuje
nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie zawiera już informacji
o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.
Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która jest wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem

dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który
będzie ważny przez okres 5 lat.
Po 1 marca 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność
do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Nowością będzie możliwość złożenia wniosku
o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą
elektroniczną. Wniosek składany w gminie należy podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy.
Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli
uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną
do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia
zachowuje dotychczasowe wymiary 35x45 mm. Do elektronicznego
wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. W każdym
przypadku fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Nowy dowód osobisty można odebrać w terminie 30 dni.
Nowością jest możliwość sprawdzenia on-line na stronie www.obywatel.
gov.pl czy dowód osobisty jest już gotowy do odebrania w urzędzie.

W dniu 3 maja zmarł najstarszy mieszkaniec gminy Chełmek - Pan Józef Matyja.
Doczekał się On licznego potomstwa: dwóch synów, czworo wnucząt, dziewięcioro prawnucząt
i jednego pra-pra wnuka.
W lutym tego roku obchodził 103 urodziny.
Rodzinie Pana Józefa składamy wyrazy współczucia oraz kondolencje.

Finansowe wsparcie komisariatu w Chełmku
Gmina Chełmek przekazała 15 tysięcy złotych na Fundusz Wsparcia dla Policji z przeznaczeniem
na zadania inwestycyjne komisariatu w Chełmku. Przekazane pieniądze pozwolą policjantom na
wymianę starej, zniszczonej bramy wjazdowej oraz zamontowanie monitoringu zewnętrznego,
który będzie pilnował nie tylko budynku, ale także mieszkańców oraz kierowców, poruszających
się w okolicy komisariatu.
Nowa brama będzie nie tylko szersza, ale też w pełni zautomatyzowana, z osobnym wejściem dla
osób. Dodatkowo policjanci planują zainstalować monitoring. Początkowo mają być trzy kamery,
dzięki którym możliwa będzie obserwacja nie tylko miejsca parkingowego dla radiowozów, ale
także okolic komisariatu. W przypadku różnych zdarzeń nagranie z monitoringu może posłużyć
jako dowód w sprawie. Kamery zabezpieczą także sam budynek, który już kilka razy w przeszłości
był dewastowany przez wandali.
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25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce
Do roku 2002 na czele gminy stali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie,
wybierani w wyborach pośrednich. Mieszkańcy głosowali na przedstawicieli rad miejskich (miast, gminy), którzy ze swojego grona wybierali
osobę, która będzie organem wykonawczym. 20 czerwca 2002 parlament przyjął ustawę, która zakładała bezpośrednie wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów. Od tej pory to obywatele bezpośrednio decydowali o tym, kto przez najbliższe cztery lata będzie piastował funkcję
organu wykonawczego w samorządzie.
Gmina Chełmek należy do samorządów miejsko-wiejskich, na czele których stoi burmistrz. Wszystko za sprawą zasięgu terytorialnego, który
obejmuje nie tylko miasto, ale także sołectwa Gorzów i Bobrek. Do zadań
samorządu należy między innymi ochrona środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej, dbanie o gminne drogi, ulice, mosty, place, zapewnianie mieszkańcom dostępu do kultury i edukacji oraz zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego.

Początek lat 90 XX wieku był dla naszego kraju czasem bardzo ważnym
i przełomowym. Datą, którą warto zapamiętać, jest na pewno 8 marca
1990 roku, kiedy to Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym.
Wtedy było już wszystko wiadome - samorządność po wielu latach powróciła do Polski. Kilka tygodni później, 27 maja 1990 roku mieszkańcy po
raz pierwszy po upadku komunizmu uczestniczyli w wolnych wyborach
samorządowych. Był to jeden z pierwszych kroków do tego, aby obywatele sami decydowali o sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą.
Nie doszłoby także do tego, gdyby nie ratyfikowanie przez Polskę 30 lat
temu Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, która oznaczała akceptację i przyjęcie kluczowych zasad budowania samorządności. Dziś
z trudem można sobie wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę, gdyby
nie wspomniane zmiany, które uchodzą za jedne z najbardziej udanych
przemian minionego ćwierćwiecza.
Początki, jak to często bywa, były trudne. Był to czas ustalania praw i obowiązków, które miały spocząć na samorządach terytorialnych. 17 października 1992 roku Sejm przyjął ustawę o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o samorządzie terytorialnym, która przywróciła jednostkom samorządu
wszystkie prawa, zlikwidowane uprzednio przez władzę komunistyczną.
Do roku 1998 funkcjonował dwuszczeblowy podział administracyjny
kraju. Administracja państwowa dotyczyła poziomu województw, natomiast samorządowa poziomu gmin. W latach 90. samorząd uzyskał także
podmiotowość prawną i niezależność ekonomiczną, przez co w jeszcze
większym stopniu gminy mogły korzystać ze swoich praw. Kolejnym krokiem była w 1993 roku próba utworzenia powiatów oraz zmniejszenia
liczby województw. Prace nad tym projektem zostały jednak wstrzymane na kilka lat. Rok później uruchomiono jedynie program pilotażowy,
w którym samorządy największych miast w Polsce przyjmowały dodatkowe zadania. Wzięły w nim udział 44 miasta na 46 wytypowanych.
Ważnym wydarzeniem było przyjęcie w kwietniu 1997 roku Konstytucji
RP, w której rozdział VII poświęcono właśnie samorządowi terytorialnemu. Wspomniany rozdział wymienia m.in. zasady samodzielności, subsydiarności i domniemania kompetencji. Same zaś organy samorządu,
poddane zostają nadzorowi co do prawomocności, sprawowanemu
przez wojewodę, Prezesa Rady Ministrów oraz Regionalną Izbę Obrachunkową (ﬁnanse).
W 1998 roku premier Jerzy Buzek przywrócił samorządność na szczeblu
powiatowym oraz wojewódzkim. Reforma administracji publicznej, która weszła w życie w styczniu 1999 roku, była jedną z najbardziej przełomowych w ostatnim ćwierćwieczu. Z wcześniejszych 49 województw
zostało tylko 16. Pojawiło się ponad 300 powiatów. Miasta, które utraciły
status województw, w większości weszły do grupy powiatów grodzkich,
czyli miast na prawach powiatu. Efektem tych zmian było chociażby
zmniejszenie roli wojewody, czyli organu administracji państwowej, na
rzecz marszałka województwa i samorządu regionalnego.

Pierwszym burmistrzem, wybranym pośrednio po wyborach w 1990
roku został Zbigniew Kulczyk. Od 2002 roku, już w głosowaniu bezpośrednim, wybrany został Andrzej Saternus, piastujący to stanowisko do
chwili obecnej. W październiku 2014 roku mieszkańcy wybrali także po
raz siódmy Radę Miejską.
Dla gminy Chełmek ostatnie 25 lat to czas ciągłego rozwoju nie tylko na
rzecz mieszkańców, ale także przedsiębiorców. Ważnym wydarzeniem
był oczywiście wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.
Otworzyło to drogę do jeszcze intensywniejszego rozwoju, związanego z możliwością dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich.
Za pozyskane pieniądze udało się na przykład wyremontować wiele
gminnych budynków i placów, zdecydowanie poprawić jakość dróg,
przeprowadzić liczne konkursy i imprezy a także inwestować w rozwój
mieszkańców, szczególnie borykających się z brakiem pracy. Do najważniejszych zadań wpływających na poprawę życia mieszkańców oraz
rozwój gospodarczy można bez wątpienia zaliczyć takie projekty, jak
„Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku”,„Budowa
centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym”, „Gospodarka
Wodno – Ściekowa Gminy Chełmek” oraz projekty dotyczące odnowy
sołectw Bobrka i Gorzowa. Dzięki powyższym inwestycjom gmina stała
się nie tylko przyjaznym miejscem do życia, ale również interesującym
miejscem dla inwestorów.
Wiele z tych rzeczy nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie pomoc firm oraz
mieszkańców, działających w gminie Chełmek. Pojawiła się więc potrzeba podziękowania tym wszystkim osobom, którzy poświęcają nie tylko
swoje pieniądze, ale także czas i zaangażowanie na rzecz wszystkich
mieszkańców. Z tej okazji burmistrz Chełmka postanowił rokrocznie
przyznawać specjalne nagrody. Od 2004 roku przyznawana jest statuetka „Złota Sakiewka”, symbolizująca szczodrość oraz dar serca ludzi. Od
tego samego roku przyznawany jest także medal „Z zasługi dla rozwoju
gminy Chełmek”, przeznaczony dla osób i innych podmiotów, za szczególny wkład w rozwój gminy w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i promocji. Rok później Burmistrz Chełmka postanowił przyznać także dodatkową nagrodę „Lidera” dla osób,
które bezinteresownie działają na rzecz społeczności lokalnej.
Praca i starania ludzi odpowiedzialnych za rozwój gminy w z Burmistrzem Chełmka na czele, w minionych 25-latach nie mogła pozostać
niezauważona. Tego dowodem są liczna nagrody, które otrzymała
gmina Chełmek, między innymi zwycięstwo w plebiscycie Trzy Korony
Małopolski w latach 2006 i 2010, wyróżnienie w Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” w latach 2007, 2008, 2009, uzyskanie tytułu Euro – Gminy dla miasta i gminy Chełmek i uhonorowanie Andrzeja Saternusa nagrodą Burmistrza Roku.
Najbliższe lata zapowiadają się bardzo intensywnie dla rozwoju gminy
Chełmek. Wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej a Chełmek stał się miejscem przyjaznym dla wszystkich.
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Doposażony plac zabaw przy ul. Mickiewicza w Chełmku
W związku z doposażeniem w grudniu ubiegłego roku placu zabaw przy
ul. Mickiewicza w Chełmku, istnieje możliwość bezpiecznego korzystania
z obiektu przez dzieci. Plac został wzbogacony o nowe wielofunkcyjne
urządzenie sprawnościowe wyposażone m.in. w zjeżdżalnię, 4 wieże
z podestami, słupy wspinaczkowe, łukową drabinkę wejściową z linami,
mostek z belką zawieszoną na linach, łukowy mostek z poprzecznymi
drążkami, ściankę wspinaczkową z uchwytami, zjazd strażacki, dwie pionowe ścianki z ratownicą linową. W związku z tym, iż plac zabaw znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie bardzo ruchliwej drogi, celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, wykonano ogrodzenie całego obiektu.
Przypominamy, że projekt pn. „Doposażenie istniejącego placu zabaw
przy ul. Mickiewicza w Chełmku” został dofinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Całkowy koszt zadania
wyniósł 99 799,99 zł, w tym kwota z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 50 000 zł.

Seniorzy zawsze do przodu

Blisko 34 tys. zł otrzyma Kolpingowski Klub Seniora w Chełmku z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt pt. „Seniorze! Zawsze do przodu, chociaż pod wiatr!”, który będzie realizować Kolpingowski Klub Seniora ze Stowarzyszenia

„Rodzina Kolpinga” w Chełmku został bardzo wysoko oceniony przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Zajął 6 miejsce wraz z 6 innymi organizacjami (pod poniższym linkiem znajduje się pod poz. 9, priorytet I).
Wystartowałyśmy w priorytecie I - edukacja osób starszych, w którym
złożyło swoje oferty 1098 organizacji.
Uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć m.in. w: zajęciach komputerowych, ruchowych (nording walking i rytmika), wyjazdach edukacyjno - integracyjnych do muzeów i teatru oraz wykładach (z zakresu: profilaktyki zdrowia, edukacji dla bezpieczeństwa, udzielania
pierwszej pomocy, praw konsumenta, ekonomii, literatury i sztuki).
Zostanie utworzona grupa 40 osobowa.
Do udziału w projekcie zapraszamy zainteresowanych seniorów
w wieku 60+ z Gminy Chełmek. Spotkanie informacyjne odbędzie się
28 kwietnia (wtorek) o godz. 16.00 w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego 1 w Chełmku.
Dorota Pietrzyk - Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”
w Chełmku
Wyniki otwartego konkursu ofert ASOS 2014-2020 edycja 2015
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/
ar t,7151,wyniki-otwar tego-konkursu-ofer t-asos-2014-2020edycja-2015.html
Kolping startował w PRIORYTECIE I

Miłość nie zna tam i granic
„Miłość nie zna żadnych tam i granic”, tymi słowami Williama Szekspira przywitała młodzież gimnazjum gości podczas Wieczoru Otwartych Serc. Spotkanie miało miejsce w placówce szkolnej przy ulicy
Piłsudskiego. Wśród zacnych gości znalazł się Burmistrz Chełmka,
Pan Andrzej Saternus oraz seniorzy z terenu miasta a także Zespół
Charytatywny, wraz z prezes, Panią Marią Gonsior. Nie zabrakło też
przewodniczącej Rady Szkoły, Pani Sylwii Szewczyk. Uczniowie
zważywszy na Dzień Chorego obchodzony w tym czasie a także ze
względu na nadchodzące Walentynki przygotowali piękny i nostalgiczny program artystyczny oparty na montażu słowno muzycznym.
Spotkanie zostało przygotowane w ramach projektu edukacyjnego
z języka polskiego i współtworzonego przez bibliotekę szkolną pod
tytułem „Od średniowiecza do współczesności czyli o ponadczasowej
miłości”. Nad całością przedsięwzięcia czuwały panie Mariola Krzeczkowska i Aldona Krawczyk, oprawe plastyczną przygotowała Pani
Celina Rudyk.
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Motyw miłości występuje w literaturze od samych jej początków. Nie
ma chyba epoki czy nurtu, którego twórcy nie opiewaliby bądź nie
przeklinali miłości. Jest odwiecznym motywem wszystkich pokoleń
pisarzy i poetów. Miłość jest tak wdzięcznym tematem dlatego młodzież chętnie sięgnęła po taką myśl przewodnią tych występów artystycznych. Czym jest miłość? Nikt do końca nie wie, dlatego ludzie
wciąż próbują ją definiować, ujmować w nowe ramy. Pewne jest, że
świat bez miłości nie mógłby istnieć, a jej brak powoduje największe
cierpienia i spustoszenia w duszy człowieka. Poprzez program artystyczny uczniowie zaprezentowali się widzom zarówno w scenkach
teatralnych, pokazali swój talent taneczny jak i zachwycili pięknym
wokalem. Uczniów klasy drugiej, odpowiedzialnych za projekt wsparli młodsi i starsi uczniowie SZSP nr 2 w Chełmku a także absolwenta tej szkoły, Karolina Twardy. Cieszymy się, że te spotkania, które są
od kilkunastu lat tradycją naszej szkoły, przyciągają w progi naszej
placówki tak miłych i wrażliwych gości spragnionych artystycznych
doznań.

Echo Chełmka | nr 4, 5 (138, 139) / 2015

Przyłącze kanalizacyjne - informacje
W związku z ukończeniem budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie naszej Gminy, przedstawiamy najważniejsze informacje, które mogą być dla Państwa pomocne przy wykonywaniu przyłącza kanalizacyjnego.
Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej rozumiane jest jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną
kanału głównego, a podłączanym budynkiem. Obowiązek wykonania
przyłącza do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielach nieruchomości.
Koszt budowy przyłącza jest uzależniony od wielu czynników, przede
wszystkim od jego długości, głębokości wykopu, rodzaju użytych materiałów, a także konieczności odtworzenia terenu. Można przyjąć, że cena
wykonania 1 mb przyłącza wynosi ok 100,00 - 200,00 zł.
Budowę przyłącza kanalizacyjnego należy rozpocząć od uzyskania w
Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek, warunków przyłączenia do sieci, a następnie
dokonać zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu lub do
MZGK w Chełmku.
Mając na uwadze, że przyłączenie do sieci może być znacznym obciążeniem dla budżetu domowego informujemy, że istnieje możliwość
uzyskania na ten cel preferencyjnego kredytu. Kredyt taki udzielany jest
przez Bank Ochrony Środowiska SA we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Najbliższy oddział Banku Ochrony Środowiska zlokalizowany jest w Oświęcimiu
przy ul. Mickiewicza 9. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania takiego kredytu są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą i inne podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy). Ogólne warunki kredytowania:
• oprocentowanie: 3,90 %
• okres kredytowania: do 8 lat,
• maksymalny okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy, nie później niż
do 30.10.2015r.,
• kwota kredytu do 100% kosztów przedsięwzięcia (brutto dla nie będących płatnikami podatku VAT, netto dla będących płatnikami podatku VAT),
• WFOŚiGW w Krakowie dokonuje jednorazowej dopłaty do częściowej spłaty kapitału po okresie 3 miesięcy spłaty kredytu,
• dodatkowe opłaty i prowizje, związane z uruchomieniem i bieżącą
obsługą kredytu, nie mogą przekroczyć 2 % kwoty kredytu.
Wysokość kosztu kwalifikowanego za wykonanie 1 mb przyłącza wynosi
80 zł. Ponadto wysokość dotacji na częściową spłatę kapitału:
1. nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych wykonania zadania,
2. może wynieść maksymalnie 5000,00 zł na jedno zadanie.
Wszystkie w/w warunki muszą być spełnione jednocześnie.
Przy składaniu wniosku o przyznanie kredytu wymagane są następujące
dokumenty:
1. Nr księgi wieczystej na której położona jest nieruchomość, w przypadku braku wersji elektronicznej odpis z księgi wieczystej.
2. Wypis z rejestru gruntów i kserokopia mapy ewidencyjnej nieruchomości.
3. Kosztorys lub faktura pro-forma zakupu i montażu.
4. Umowa z wykonawcą (m.in. musi zawierać termin od-do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, kwotę zakupu i montażu urządzenia
i trzyletnią rękojmię).
5. Harmonogram rzeczowo – finansowy wg wzoru banku.
6. Dowód osobisty.
7. Dokumenty finansowe ( przy kwocie kredytu do 20.000 zł pełny wyciąg z konta osobistego za 3 ostatnie miesiące), przy kwocie kredytu
powyżej 20.000 zł dodatkowo zaświadczenie o zarobkach na druku
BOŚ S.A., dla osób uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę,
dla emerytów/rencistów, ostatnia waloryzacja, poręczenie.
Koszty kredytu:
1. Prowizja za przyznanie kredytu – 2% kwoty kredytu
2. Opłata za rozpatrzenie wniosku – 50,00 złotych
Przydatne adresy i telefony:
•
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel: 12 422 94 90, strona
internetowa: www.wfos.krakow.pl
•
Bank Ochrony Środowiska Oddział Operacyjny w Oświęcimiu, 32-

600 Oświęcim, ul. Mickiewicza 9, tel. 33 847-54-31, strona internetowa: http://www.bosbank.pl/
Poniżej przedstawiamy symulację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego przy skorzystaniu z opisanego kredytu.
WARIANT I
Założenia:
•
koszt kwalifikowany budowy 1 mb przyłącza: 80,00 zł
•
wysokość kredytu 2000,00 (przyjmujemy realny koszt wykonania
przyłącza wynoszący 100 zł/mb)
•
długość przyłącza 20mb,
•
okres kredytowania 2 lata
Wysokość dotacji: 800,00 zł
1. opłata za rozpatrzenie wniosku: 50,00 zł (stała)
2. prowizja (2%, minimum 50 zł – od prowizji odlicza się opłatę za rozpatrzenie wniosku tj. 40,00 prowizja – 50,00 zł opłata stała) łącznie
do zapłaty: 0.00 zł
3. odsetki od kapitału 2000,00 zł przez 3 miesiące (przed dotacją): 17,49 zł
4. odsetki od kapitału po dotacji przez 21 miesięcy: 66,92 zł
RAZEM koszty kredytu: 134,41 zł
RAZEM DO ZAPŁATY ZA WYKONANIE PRZYŁĄCZA: 1200,00 zł wkład własny + 134,41 koszty kredytu = 1 334,41 zł
WARIANT II
Założenia:
•
koszt kwalifikowany budowy 1 mb przyłącza: 80,00 zł
•
wysokość kredytu 5000,00 (przyjmujemy realny koszt wykonania
przyłącza wynoszący 100 zł/mb)
•
długość przyłącza 50 mb,
•
okres kredytowania 2 lata
Wysokość dotacji: 2000,00 zł
1. opłata za rozpatrzenie wniosku: 50,00 zł (stała)
2. prowizja (2%, minimum 50 zł – od prowizji odlicza się opłatę za rozpatrzenie wniosku tj. 100,00 prowizja – 50,00 zł opłata stała) łącznie
do zapłaty: 50.00 zł
3. odsetki od kapitału 2000,00 zł przez 3 miesiące (przed dotacją): 43,72 zł
4. odsetki od kapitału po dotacji przez 21 miesięcy: 167,29 zł
RAZEM koszty kredytu: 311,01 zł
RAZEM DO ZAPŁATY ZA WYKONANIE PRZYŁĄCZA: 3000,00 zł wkład własny + 311,01 koszty kredytu = 3 311,01 zł
PLAN DZIAŁAŃ W CELU WYKONANIA PRZYŁĄCZA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

uzyskanie technicznych warunków przyłączenia,
zgłoszenia wykonania przyłącza do Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu lub do MZGK w Chełmku,
wybranie wykonawcy i oszacowanie kosztów realizacji przyłącza,
złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Banku Ochrony Środowiska S A,
realizacja zadania w ciągu maksimum 6 m-cy (jednak nie później niż
do 30.10.2015r.),
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
Inf. UM

OGŁOSZENIA DROBNE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS
w Chełmku Plac Kilińskiego 1 zatrudni pracownika do obsługi urządzeń poddozorowych - palacz kotłowy . Podanie i CV można składać w siedzibie firmy lub mailowo
na adres dyrekcja@enwos.pl

Kupię działkę budowlaną w Chełmku

tel. 507 954 600
5
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Informacja o przetargu

Burmistrz chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisaną nieruchomości tj.:
I. Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca własność Gminy Chełmek położona w Chełmku przy ul. Jaworznickiej,
a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości: działka nr 126/1 objęta jest Księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych
nr KR1E/00037909/4, działki nr 147/10, 148/1, 138/5, 137/1, 137/2, 138/3, 135/3,
135/1 objęte są Księgą Wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr KR1E/00050325/3, działka nr 136/1,
135/2, 128/6, 127/1, 126/2 objęta jest Księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr KR1E/00024296/9.
Działka oznaczona jako nr 138/5 powstała w wyniku podziału działki nr 138/2,
działka nr 147/10 powstała w wyniku podziału działki nr 147/6, na podstawie
decyzji Burmistrza Chełmka znak: AGK. 6831.37.2014 z dnia 14 listopada 2014
roku.

b) powierzchnia nieruchomości: 1.5676 ha.
c) przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek: brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa przedmiotowej
nieruchomości jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w
Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku):
P – tereny o dominującej funkcji produkcyjno – magazynowej i składowej,
Z – tereny zieleni nieurządzonej, obszary bezpośrednio zagrożone powodzią, wodami Q 1 %.
d) cena wywoławcza: 155.000,00 złotych netto słownie: sto pięćdziesiąt pięć
tysięcy złotych 00/100. W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 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.).
II. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 MAJA
2015 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU,
UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.
III. Wysokość wadium: 20.000,00 złotych słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.
IV. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu:
ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na
tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie
internetowej urzędu www.chelmek.pl.
V. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0 33
844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Inf.UM

Wyniki wyborów w Bobrku i Gorzowie
Mieszkańcy Gorzowa i Bobrka wybierali sołtysów oraz po siedmiu członków rad sołeckich. W Gorzowie sołtysem nadal pozostanie Marek Palka, w Bobrku Helenę Szewczyk zastąpi Tomasz Szostek. W obu miejscowościach głosowanie trwało od godziny 8 do 18.
Gorzów:
Bobrek:
Sołtys – Marek Palka
Sołtys – Tomas Szostek
Rada sołecka:
Rada sołecka:
1. Andrzej Rybak
1. Marek Idzik
2. Alicja Małecka
2. Stanisław Kądzior
3. Stanisław Waliczek
3. Władysław Wiśniowski
4. Stanisław Staszel
4. Halina Kojdecka
5. Jakub Szumlakowski
5. Rafał Stachura
6. Marta Homoncik
6. Edward Buchała
7. Stanisław Skoczylas
7. Estera Łowczynowska

Wyniki wyborów w dzielnicach Nowe Miasto i Stare Miasto
W środę 15 kwietnia w Domu Pamięci Tomasza Baty mieszkańcy „Starego Miasta” w głosowaniu tajnym wybrali przedstawicieli, którzy będą
ich reprezentować w Zarządzie Osiedla. Spotkanie było także okazją do
podsumowania minionej kadencji.
Nowymi członkami Zarządu Osiedla „Stare Miasto” zostali:
1. Piotr Grygiel
2. Krzysztof Kaleta
3. Aleksander Kobyłczyk
4. Henryk Kowalski
5. Agnieszka Kuczyńska-Gondzik
6. Jadwiga Radwańska
7. Anna Żak-Kopciewicz
Przewodniczącym zarządu został Aleksander Kobyłczyk. Wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców.
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16 kwietnia w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Chełmku mieszkańcy osiedla „Nowe Miasto” wybrali nowych członków Zarządu Osiedla. Poniżej przedstawiamy osoby, które będą pełniły tę funkcję w bieżącej kadencji.
1. Marian Miłak
2. Mirosława Oleś
3. Artur Kapitan
4. Paweł Legut
5. Józefa Ostrowska
6. Krystyna Dębska
7. Paweł Maca
8. Henryk Wiśniewski
Przewodniczącym Zarządu Osiedla „Nowe Miasto” został Paweł Legut. Wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

PO SKARB INKÓW

W dniach 07.04.2015 – 12.04.2015 uczniowie Publicznego Gimnazjum
nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Chełmku realizowali kolejny
projekt edukacyjny z partnerem niemieckim. Do Chełmka przyjechała 22 – osobowa grupa z partnerskiego miasta Leinefelde – Worbis
i Heilbad Heiligenstadt ( Turyngia).
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Bazą wypadową projektowych działań była Niedzica położona
na Spiszu w otoczeniu pięknych Pienin. W ramach działań uczestnicy projektu odwiedzili Szczawnicę, zwiedzili: zamek w Niedzicy, Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, komnaty królewskie na Wawelu. Znalazł się także czas na zajęcia sportowe
w nowoczesnej hali w Niedzicy, wyjazd na Kotelnicę Białczańską i odpoczynek w basenach Terma Białka.
Szczególne zainteresowanie uczestników projektu wzbudziła gra
dydaktyczna „Po skarb Inków” . Polacy i Niemcy podzieleni zostali na
dwie mieszane grupy. Pierwsza z nich przygotowała różnego rodzaju zadania i wskazówki dla grupy drugiej, której celem było dotarcie
do zamku w Niedzicy. Grę zakończył quiz wiedzy. Skarbu niestety nie
udało się odnaleźć i jak głosi legenda nadal pozostaje on w nieznanym miejscu.
W czasie realizacji projektu, oprócz poznawania historii, tradycji i kultury, uczestnicy ćwiczyli kompetencje językowe (angielski i niemiecki), a także uczyli się współpracy w grupie. Opiekę nad uczestnikami
projektu sprawowali: Renata Księżarczyk i Marek Idzik. Projekt uzyskał dofinansowanie z organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca
Młodzieży z siedzibą w Poczdamie.
			
Marek Idzik

Nie wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci – segreguj i zyskaj

6 maja na sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku podsumowano VIII Gminny Konkurs Ekologiczny „Nie
wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci - segreguj i zyskaj”. Wzięli w
nim udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum. Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka, objął konkurs swoim
patronatem.
Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, aktywizacja uczniów do działań na rzecz
środowiska i społeczności lokalnej, ukazanie wpływu codziennych
czynności i zachowań na stan najbliższego otoczenia, kształtowanie
zachowań zmierzających do świadomego, ekologicznego postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów i rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku
do przyrody. Dzieci rywalizowały ze sobą w siedmiu kategoriach: test
ekologiczny, mozaika, drugie życie butelki, plakat, komiks, biżuteria
oraz uszczelniacz do okien. Wszystkie prace musiały być wykonane
z surowców wtórnych.
W trakcie uroczystej gali, podsumowującej wydarzenie, rozdano
w sumie 70 nagród. Dodatkowo dzieci przygotowały edukacyjno-ekologiczne przedstawienie „Jaś i Małgosia”, zwracające uwagę na
konieczność dbania o środowisko oraz zwracania uwagę na jakość
produktów, które spożywamy na co dzień.
Organizatorami konkursu byli: Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o oraz Gminny

Komitet Konkursowy w Chełmku.
Nagrody za zwycięstwo oraz wyróżnienie w konkursie otrzymali:
1. Test ekologiczny: Paulina Plata, Izabela Baran, Wiktor Morawiec, Paweł Dróżbik, Sebastian Basta, Agnieszka Cebula, Julia Kowolik, Piotr
Gancarczyk, Kacper Śniadek, Kamil Czechowicz, Mateusz Rybak, Piotr
Boruń, Nina Kozioł, Barbara Kalicińska, Klaudia Kalicińska, Natalia Waliczek, Michał Wilczak, Małgorzata Saternus, Mateusz Mika, Tomasz
Gołowieszko.
2. Mozaika: Paulina Plata, Patrycja Markiewicz, Julia Kowolik, Wiktor
Wilkosz, Weronika Stępień, Aleksandra Mrożek, Łukasz Ładocha.
3. Drugie życie butelki: Jan Babiuch, Joanna Kowaliczek, Przemysław Klimek, Julia Urzędowska, Julia Dworniczek, Marta Piotrowska,
Maksymilian Mastalerz, Martyna Adamczyk, Martyna Masłowska,
Mateusz Rybak, Jakub Hutniczak, Oliwia Janiga, Olga Bogudzińska,
Gabriela Piwowarczyk,
4. Plakat: Aleksandra Gurgul, Kornelia Hudzik, Jakub Palka, Natalia
Legut, Paulina Zabłocka, Katarzyna Włodarska, Natalia Wanat, Kinga
Zabawska, Anna Malik.
5. Biżuteria: Patrycja Nycz, Sabina Czardyban, Weronika Śniadek, Julia
Niemczyk, Aleksandra Piotrowska, Nina Kozioł, Gabriela Gwiżdż, Paulina Wolarek, Maciej Wanat.
6. Uszczelniacz: Natalia Kulawik, Anna Jawień, Agnieszka Ludwisiak,
Paulina Szyjka, Julia Urban, Karolina Paździora.
7. Komiks: Judyta Kulisz, Karolina Terenowicz, Arkadiusz Kciuk, Gabriela Kozioł, Aleksandra Gołowieszko.
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Piłkarski sukces strażaków z Chełmka
28 i 29 marca w Gąsawie w województwie
kujawsko-pomorskim zorganizowano VI
Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej
Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar
Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP
Waldemara Pawlaka. Pożarnicy z naszej gminy zajęli wysokie, piąte miejsce.
Gminę Chełmek, a jednocześnie województwo małopolskie, w reprezentowała zawodach drużyna z OSP Chełmek w składzie:
Jacek Urban,Waldemar Górecki, Damian Bodziony, Tomasz Opitek, Wojciech Ćwieląg, Tomasz Krzysko, Mirosław Dłubisz, Marcin Kołaciak, Bartłomiej Waliczek, Radosław Gąska,
Andrzej Skrzypiński oraz Tomasz Gondzik.
W turnieju wzięło udział 16 drużyn z 12 woje-

wództw, podzielonych na dwie grupy.
Nasza reprezentacja w wyniku losowania
znalazła się w grupie „A” razem z: OSP Drzewce (woj. łódzkie), OSP Turek (woj. wielkopolskie), OSP Moszczanica (woj. łódzkie), OSP
Gąsawa (gospodarz turnieju), OSP Tele-Fonika Kable Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), OSP Santocko (woj. lubuskie), OSP
Chojczany (woj. łódzkie). Po intensywnej
walce w fazie grupowej, strażacy z OSP Chełmek uplasowali się w tabeli na 2 miejscu.
W ćwierćfinale drużyna OSP Chełmek zmierzyła się z drużyną OSP Szemud (woj. pomorskie). Nasi reprezentanci niestety przegrali to
spotkanie 0:2.

Strażacy sprawdzili swoją gotowość bojową

We wtorek 28 kwietnia przeprowadzono wojewódzkie ćwiczenia
taktyczno-bojowe straży pożarnej „Chełmek 2015”, zorganizowane
przez Komendę Powiatową PSP w Oświęcimiu, we współpracy z Nadleśnictwem Chrzanów i Grupą Boryszew S.A. Pożarnicy, w tym także
ochotnicy z gminy Chełmek i powiatu oświęcimskiego, w praktyce
sprawdzili swoje przygotowanie do akcji ratowniczo-gaśniczych.
- W dniu 28.04.2015 ok. godz. 9 w Zakładzie Chełmek 1 Oddział Maflow
w Tychach dochodzi do rozszczelnienia zbiornika magazynującego
gaz propan. Po chwili następuje zapalenie się zbiornika. Pożar rozprzestrzenia się na pobliski magazyn oraz las zlokalizowany bezpośrednio za miejscem pożaru. W wyniku silnych podmuchów wiatru
płomienie przerzucane są na dalej położone tereny leśne. Zagrożone są również inne zabudowania na terenie zakładu. W związku ze
zdarzeniem poszkodowani zostają pracownicy znajdujący się w pobliżu miejsca zdarzenia - brzmiała nota rozpoczynająca ćwiczenia
praktyczne. Działania na terenie zakładu związane były z ewakuacją
pracowników, chłodzeniem zbiornika magazynującego gaz propan,

gaszeniem pożaru laboratorium oraz udzielaniu pomocy poszkodowanym. Druga grupa strażaków walczyła z rozprzestrzeniającym się
pożarem lasu w okolicach stawów w Chełmku. Do tego celu użyto nie
tylko wozów bojowych, ale także specjalnych pomp, których strażacy
wykorzystali do pobierania wody ze stawu. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Chrzanów dwa razy samoloty typu Dromader zrzuciły
wodę na palące się obszary.
- Przejazd jednostek do miejsc prowadzonych działań zabezpieczała
Policja. Do pracy sztabu oprócz przedstawicieli nadleśnictwa włączono funkcjonariuszy Policji, pracowników struktur zarządzania
kryzysowego szczebla gminy i powiatu. Działania strażaków pod
względem medycznym zabezpieczała Maltańska Służba Medyczna tłumaczy Robert Mazgaj z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
Wtorkowe ćwiczenia były drugim etapem wojewódzkiego testu gotowości bojowej strażaków. W poniedziałek przeprowadzono zajęcia
teoretyczne.
KS

Wę dkar s ki sukces nasz ych re p re z e n ta n tó w
W zawodach Powiatu Oświęcimskiego rewelacyjne, drugie miejsce indywidualnie zajął
Maciej Dworniczek. Jest to kolejny bardzo
dobry wynik utytułowanego mieszkańca
Chełmka. Maciej Dworniczek wystąpił także
w drużynie wraz z żoną Urszulą i debiutującym w zawodach wędkarskich Łukaszem
Wierońskim. Naszym reprezentantom niewiele zabrakło do podium i ostatecznie zajęli
czwarte miejsce.
Serdecznie gratulujemy wyniku i życzymy
jeszcze wielu sukcesów!
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Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Chełmku zaprasza na:
XVI Wiosenny Przegląd
Sztuki Nieprofesjonalnej.
15 maja (piątek)
Galeria Epicentrum, godz. 18.00.
Przed wernisażem zapraszamy na
komedię pt. „Oświadczyny”
w wykonaniu Teatru Ludowego
„TRADYCJA”
Sala widowiskowa MOKSiR
WSTĘP WOLNY!
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Powiększyła się gromada zuchów
Zanim jednak najmłodsi dołączyli do tej zacnej grupy musieli wykonać kilka zadań, z którymi poradzili sobie bezproblemowo. Najważniejszym wydarzeniem było jednak złożenie ślubowania. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowe dyplomy oraz książeczkę zucha,
do której będzie wpisywał zdobyte sprawności.
Każdy członek ZHP musi przestrzegać sześciu zasad:
1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz lepszy.

23 kwietnia na wzgórzu „Skała” w Chełmku 17 uczniów z klas 1-3 szkoły
podstawowej dołączyło do 1 Gromady Zuchowej „Przyjaciele Bajkowej
Akademii”. Dzięki złożonej obietnicy bycia dobrym zuchem oraz przestrzegania praw zucha dzieci dołączyły do Związku Harcerstwa Polskiego.

Zachęcamy do polubienia strony Gromady Zuchowej „Przyjaciele Bajkowej Krainy” na facebooku: https://www.facebook.com/1GZPrzyjacieleBajkowejAkademii

Pierwsze decyzje młodych radnych

W czwartek 9 kwietnia na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku spotkali się uczniowie, którzy będą reprezentować swoje szkoły
w czasie trwania pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Podczas sesji zapadły pierwsze ważne decyzje. Młodzi radni nie tylko
przyjęli zaświadczenia o wyborze oraz serdeczne gratulacje, przekazane przez Andrzeja Saternusa, Burmistrza Chełmka, ale także wybrali ze swojego grona prezydium oraz członków komisji rewizyjnej.
Sesję otworzyła i poprowadziła najstarsza wybrana radna Młodzieżowej Rady Miejskiej, czyli Dominika Wrona z Powiatowego Zespołu nr
8 w Chełmku. Pierwszym punktem spotkania było wręczenie przez
Burmistrza Andrzeja Saternusa zaświadczeń o wyborze oraz krótkie
przemówienie obecnych osób.
- Chciałbym Wam bardzo serdecznie pogratulować wyboru na członków pierwszej w historii Chełmka Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Kiedy przedstawiłem pomysł o utworzeniu takiego organu radnym
Rady Miejskiej, przyjęli go z zadowoleniem i duża akceptacją, o czym
świadczy fakt, że wszyscy poparli go jednogłośnie. I wiele sobie
obiecujemy po Waszej pracy, przede wszystkim powiewu młodości,
Waszych inicjatyw, pomysłów. Liczymy bardzo mocno, że będziecie
nas wspierać we wspólnej pracy dla dobra naszej „Małej Ojczyzny”.
Bardzo istotne jest wasze inne spojrzenie na problemy gminy, czyli
spojrzenie z perspektywy człowieka młodego. Chcemy też, abyście
się przez to wiele nauczyli o samorządzie i dobrze poznali demokrację. W ten sposób chcemy także przygotowywać osoby, które przyjdą
po nas i będą decydować o rozwoju naszej gminy - mówił Andrzej
Saternus, Burmistrz Chełmka.
- To czy ten nasz pomysł odniesie sukces, czy też nie, teraz zależy
głównie od Waszego zaangażowania. Patrząc jednak na to, jak profesjonalnie podeszliście do tego tematu, jak wielu było chętnych do
tego grona, jak angażowaliście się w kampanię wyborczą, jak staraliście się pozyskać głosy swoich kolegów i koleżanek, to można stwier-
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dzić, że macie szansę na sukces. Trzymam kciuki i życzę wielu ciekawych pomysłów i samych sukcesów - dodał Burmistrz.
Gratulacje młodym radnym przekazał także Marek Palka, przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku.
- Być może przez to, że teraz znaleźliście się w młodzieżowej radzie,
w przyszłości dobrze zaistniejecie nie tylko na rynku pracy, ale także
w polityce. Może mamy wśród nas przyszłych ministrów, premierów,
różnie w życiu bywa. Nigdy nie należy mówić nigdy. Wszystko przed
Wami. Życzę Wam dobrej współpracy między sobą, między nami
- radnymi, między pracownikami urzędu. Życzę także, żeby dzięki
Waszemu zaangażowaniu nasza gmina zmieniała się i odpowiadała
w miarę możliwości na potrzeby młodych - stwierdził przewodniczący Rady Miejskiej.
Po tych słowach rozpoczęła się główna część pierwszej sesji. Każdy
z nowych radnych złożył przyrzeczenie „Ślubuję uroczyście godnie,
rzetelnie i uczciwie sprawować obowiązki członka Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Chełmku, mając na względzie dobro mojej gminy”.
Każdorazowe wypowiedzenie słów „ślubuję” było równoznaczne
z objęciem mandatu radnego.
Kolejnym punktem programu był wybór przewodniczącego rady. Na
to stanowisko zgłosiło się 7 chętnych. W tajnym głosowaniu młodzi
zadecydowali, że tę funkcję powierzą najstarszej wśród nich osobie,
czyli Dominice Wronie z PZ nr 8. Była to pierwsza wiążąca decyzja
młodej rady. Kolejnymi punktami programu były wybór zastępcy,
którym została Natalia Grochal z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, oraz sekretarza, którym została Kornelia Hudzik z Samorządowego Zespołu nr 1 w Chełmku.
Przedostatnim punktem programu pierwszej sesji było powołanie
pięcioosobowej komisji rewizyjnej. Tym razem w głosowaniu jawnym
na członków komisji wybrano Izabellę Rybak, Maksymiliana Mastalerza, Natalię Waliczek, Agnieszkę Cebulę i Karolinę Paździorę.
Młodzieżowa Rada Miejska liczy 16 osób i składa się z przedstawicieli
wszystkich szkół, funkcjonujących na terenie gminy Chełmek. Celem
działania rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród
młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb
i oczekiwań młodych mieszkańców gminy a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. Kadencja pierwszej Młodzieżowej Rady Miejskiej potrwa do 31 października 2016
roku. Kolejne kadencje potrwają pełne dwa lata szkolne.
Młodzi radni będą między innymi opiniować sprawy dotyczące młodzieży na wniosek organów administracji samorządowej gminy Chełmek poprzez podejmowanie uchwał i stanowisk. Ponadto zajmą także swoje stanowiska w sprawach działań o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym. Nad całością prac czuwa doradca Rady Młodzieży.

Z punktu „zero” do Orleanu.

25 kwietnia w Bobrku w miejscu gdzie Wisła łączy się z Przemszą
czyli na tak zwanym kilometrze zerowym rozpoczęła się niewiarygodna podróż galarem, który jest rekonstrukcją dawnych galarów
wiślanych. Współtwórcą i opiekunem „Szwajcarki” bo o niej mowa,
pierwszej od 50 lat rekonstrukcji jest Józef Ratajczak ,flisak, który zapewnia, że jest to wierna kopia galara z pierwszej połowy XX wieku,
wykonana jednak w dwukrotnym pomniejszeniu. Należy ona do Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu. Została zbudowana dzięki dotacji szwajcarskiej na program Ochrony Wiślisk. Załoga
„Szwajcarki” udała się do Płocka .
Kolejna repliką, która uświetniła wydarzenie była „ćwierć-szkutka”,
pomniejszona czterokrotnie w porównaniu z oryginałem. Szkuty
w przeciwieństwie do galarów były statkami, które po załadowaniu
i dowiezieniu towarów Wisłą do np. Gdańska wracały, ponieważ miały żagle oraz były specjalne trasy dla koni, które mogły je z powrotem ciągnąć. Tego można było dowiedzieć się od twórcy i właściciela
„ćwierć-szkutki” czyli Marka Strzelichowskiego, który, wyruszył w podróż do francuskiego Orleanu na największy europejski Festiwal Loary. Został on zaproszony ze swoją ekipą jako goście honorowi festi-
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walu. Również startujący z wiślanego punktu „0”. Na festiwalu raz na
dwa lata zbiera się około 250 – 300 drewnianych statków z całej Europy. Jak mówi Strzelichowski jest to pierwszy Krakowski Królewski Flis
wiślany zaczynający się na kilometrze zerowym, ponieważ wcześniej
zrzucano jednostkę za ostatnim jazem na Sole i tam zaczynał się flis.
Obecna podróż jest największa. Z punktu zero Wisły przez Kraków,
Warszawę, Bydgoszcz, Kostrzyn nad Odrą, Szczecin, Berlin, Brukselę,
Paryż i z Paryża do Orleanu co daje łącznie około 2700 kilometrów.
Z Polski popłynie około 4- 5 jednostek wodnych.
Do Orleanu popłynął również m.in. Zygmunt Ponikiewicz ,którzy posiada flisackie korzenie.
- Dawniej flisacy nie tylko wozili towary, pływali, ale i żon szukali po
brzegach - żartuje Ponikiewicz.
Celem wyprawy jest również ogłoszenie roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły”, który to cel ma szansę się ziścić, dzięki takim inicjatywom oraz
poparciu obywateli i polityków.
„Szwajcarka” Józefa Ratajczaka wspomaga „ćwierć-szkutke” eskortując ją do Warszawy i Płocka.
Na miejsce wydarzenia dotarł również Jacek Paris, który wraz z żoną
w 2014 roku dmuchanym kajakiem przepłynął z Mysłowic do Gdańska, natomiast w tym roku wybierają się tymże kajakiem do Paryża.
Swoja obecnością zaszczycili również flisacy seniorzy pan Franciszek
Madejczyk i pan Emanuel Sworzeń, którzy kilkadziesiąt lat temu budowali i pływali galarami, przewożąc towary.
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku jako współorganizator wydarzenia pod przewodnictwem Waldemara Rudyka
wraz z Jakubem Stonawskim kierownikiem śluzy w Dworach II przytwierdzili znak, wykonany przez Iwo Cebrata, który przedstawia żeglugowy kilometr zerowy. Jest to czarne „0” na białym tle. Znak został umieszczony dokładnie w tym miejscu gdzie stał kilkadziesiąt lat
wcześniej.
Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszańców całej gminy Chełmek, którzy licznie przybyli aby wziąć w nim
udział. Atrakcją dla przybyłych osób były krótkie rejsy po rzece oraz
niesamowita lekcja historii rzeki.
Izabela Uroda

Ułani podążyli śladami ucieczki rotmistrza Pileckiego
i okolic mieli okazję dowiedzieć się więcej o postaci rotmistrza oraz
zobaczyli film „Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego”, zrealizowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento. I Rajd Konny
zakończył się wspólnym nabożeństwem majowym w Klasztorze oo.
Bernardynów w Alwernii.

Ponad 20 ułanów uczestniczyło w I Rajdzie Konnym śladami ucieczki Witolda Pileckiego z KL Auschwitz. Trasa pomiędzy Muzeum Auschwitz i Alwernią wiodła także przez Bobrek. Wydarzenie zorganizowały: Stowarzyszenie Auschwitz Memento / Akcja Projekt: Pilecki
oraz Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji Kawalerii im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie.
Rajd rozpoczął się od zapalenia zniczy pod „Ścianą Straceń” na terenie
byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Uczestnicy wałami
nad Sołą przejechali do Bobrka, gdzie pod domem ludowym zorganizowano pierwszy postój. Wcześniej jednak mieszkańcy Bobrka

Witold Pilecki ps. „Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman
Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold
Smoliński”; kryptonim T-IV (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja
1948 w Warszawie) - rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor pierwszych na świecie raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany
przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony
w 1948. Oskarżenie anulowano w 1990. W 2006 otrzymał pośmiertnie
Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.
Pilecki z Redzejem i Ciesielskim zbiegli z obozu KL Auschwitz w nocy
z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Poprzez Babice, Alwernię, Tyniec, Puszczę Niepołomicką w pierwszych dniach maja dotarli do Bochni i Nowego Wiśnicza, gdzie ukrywali się przez następne miesiące. W majątku Koryznówka należącym do Tomasza Serafińskiego Pilecki pisał dla
władz Armii Krajowej swój pierwszy raport z Auschwitz.
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„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono...”.

Tyle wiemy o sobie, ile wspólnie przemierzymy dróg radości i smutków, ile połączy nas łez
i uśmiechów, ile wyczytamy w oczach bliskich
i przyjaciół. Ile wiedziała o sobie Ania? Dziś to
my sobie musimy odpowiedzieć, ile my wiemy
o niej...
Urodziła się 27 lipca 1958 roku i prawie całe swoje życie spędziła w Bobrku, gdzie
miała rodzinę, przyjaciół i pacjentów. Anna
Kopciewicz dla wszystkich była Panią Anią lub
po prostu- Anią. Serdeczna wobec każdego napotkanego człowieka, miała ciepły uśmiech dla
dzieci i dorosłych, zdrowych i chorych, smutnych i wesołych. Ania była pielęgniarką przekonaną o wielkiej mijsi, jaką miała do wypełnienia
w związku ze swoim zawodem, ale była przede
wszystkim życzliwym, dobrym człowiekiem.
Kiedy w 1973 roku ukończyła Szkołę
Podstawową im. Władysława Broniewskiego
(takie imię nosiła wtedy bobrecka szkoła), wybrała Liceum Medyczne w Oświęcimiu, gdzie
w 1978 roku zdała maturę (nauka w tej szkole
trwała 5 lat). Pierwszą pracę znalazła na oddziale położnictwa Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, gdzie od 1.09.1978 roku opiekowała się
pacjentkami. Życie doświadczyło ją boleśnie
w 1979 roku, kiedy to zmarł jej ojciec- Stanisław
Borowiec. Będąc uczennicą „Medyka” poznała
swego męża Andrzeja. Podczas obozu wędrownego w sierpniu 1976 Anna Borowiec wywarła miłe wrażenie na Andrzeju Kopciewiczu.
W 1980 roku Andrzej wciąż pamiętał tamto spotkanie i przypomniał się sympatycznej dziewczynie z obozu. Połączyła ich dozgonna miłość,
którą przypieczętowali ślubem 14 września
1980 roku. W 1981 roku przyszedł na świat syn
Łukasz, a w 1982 roku urodził się Przemysław.
15 maja 1984 roku Ania została pielęgniarką środowiskową zatrudnioną w SG ZOZ
w Chełmku. Czy jest w Bobrku dom, w którym
nie pojawiłaby się Ania? Nazywałam Ją „Matką
Teresą z Bobrka”, bo jak tamta święta i Ona bez
reszty oddała się ludziom cierpiącym. Robiła
zastrzyki, zmieniała opatrunki, podwoziła do
przychodni, realizowała recepty tym, którzy
nie mogli wyjść z domu, pocieszała i dodawała
otuchy.
Jeździła na rowerze, bo za tamtych
czasów na tyle było ją stać. Potem dostała rower
służbowy- kiepsko wyposażony, bo nie miał
nawet świateł. Kiedyś wracała ciemną nocą od
nagłego wezwania do chorego i zatrzymała ją
milicja.- Gdzie ma Pani światło?- zapytał groźnie funkcjonariusz. Ania zdziwiona spojrzała
na przód roweru i odpowiedziała: -Patrz, Pan...
Miałam świeczkę, ale mi zgasła.- Roześmiali się
i pouczyli... bo przecież Anię wszyscy znali. Była
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wyjątkowa. Mądrość jej rad, medyczny profesjonalizm i niezwykłą życzliwość odczuwaliśmy
przy każdym kontakcie z nią.
„Nawet nie wiesz, jak działa na mnie
syrena karetki... ze strachem myślę, czy to nie
mój pacjent, któremu właśnie robiłam zastrzyk. Wiele razy wracałam żeby upewnić się,
że wszystko w porządku”- zwierzała się. Nigdy
nie zdradziła żadnej powierzonej Jej tajemnicy.
Była dyskretna, więc ludzie chętnie się jej zwierzali ze swych bolączek, a Ona starała się jakoś
zaradzić, pocieszyć, uspokoić. Miała ten dar,
jakim jest empatia, zdolność odczuwania ludzkich emocji. Pamiętam, że w szkole podstawowej modne były pamiętniki, w których wpisywaliśmy się sobie nawzajem krótkie sentencje
lub fragmenty wierszy. Często powtarzał się
taki tekścik- „Śmiej się wśród ludzi, płacz tylko
w ukryciu, bądź lekką w tańcu, lecz nigdy w życiu”. Ania tak żyła- pogodnie dla ludzi, głęboko
ukrywała swoje cierpienia. Była odpowiedzialna i solidna, nikogo nie zawiodła.
„Kiedy pracowała, jej gabinet pielęgniarski tętnił życiem. Leczyła w nim nie
tylko ciało, ale i duszę.”- wspominają terapeuci Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chełmku. W ŚDS Pobyt Dzienny A, gdzie
Ania pracowała od 1 maja 2004 roku. „Umiała
doradzić, pomóc, odwiedzała w szpitalu, woziła samochodem, gdy była taka potrzeba.”. „Pamiętam sytuację, gdy obcy człowiek skaleczył
się wrzucając śmieci do kosza. Wtedy Pani Ania
udzieliła mu pomocy. Podziwiam ją za bardzo
dobre serce.” „Pomogła mi, gdy zostałam bez
leków”- wspominają domownicy ŚDS-u. „Ania
była kimś więcej niż koleżanką z pracy”- dodaje
terapeutka Edyta.
„Dobro dawałaś, jak kromkę chleba
daję się”- pisze o niej w swym wierszu jedna
z uczestniczek zajęć w ŚDS-ie. Dobro dawała
niczego nie oczekując w zamian. Bardzo martwiła się po operacji guza mózgu: „Ja już nie
będę mogła nikomu pomóc... teraz ja potrzebuję pomocy...”
Ania zawszę pomagała innym, opiekowała się innymi, poświęcała się dla innych.
Nigdy nie pomyślała, że kiedykolwiek będzie
inaczej. W jej naturze była głęboka potrzeba
życia dla innych.
9 grudnia 2011 Łukasz Kopciewicz

przeżył ciężki wypadek samochodowy. Przeżył chyba cudem, bo lekarze nie wierzyli w
jego wybudzenie ze śpiączki. Ania nie zastanawiała się- musi ratować swoje dziecko. 25
lipca 2012 roku rezygnuje z pracy zawodowej,
by wspierać synową w mozolnej rehabilitacji
Łukasza. Opiekuje się wnukami, wozi Łukasza
na rehabilitację i na wizyty lekarskie. Trud całej
rodziny zaczyna przynosić widoczne efekty.
Pasmo nieszczęść powinno się urwać. Wypadek Łukasza nie był pierwszym ciosem losu. 23
września 2006 roku poważnemu wypadkowi
samochodowemu uległ mąż Ani- Andrzej. Długie leczenie, rehabilitacja, wysiłek całej rodziny... i powrót Andrzeja do sił.
Największym,
najboleśniejszym
i najbardziej tragicznym ciosem była diagnoza
12 czerwca 2014 roku- guz mózgu. Ania szybko
podjęła decyzję- operacja. Operacja na krótką
chwilę przyniosła nadzieję i wiarę w wyzdrowienie. Niestety październikowe badania nie
pozostawiły złudzeń. Tylko najbliżsi znali całą
prawdę. Przyjaciele, znajomi, podopieczni
wciąż żyli płonną nadzieją. Czy czuli jak Ania żegna się z nimi, gdy odwiedzali słabnącą z dnia
na dzień chorą? Czy domyślali się? Uśmiechała
się, dopytywała o wieści, zdrowie... Była jak zawsze- troskliwa, uśmiechnięta, życzliwa.
20 lutego 2015 roku nad ranem
śmierć zgasiła jej uśmiech. O czwartej rozmawiała jeszcze ze swoim ukochanym mężem Andrzejem, potem zasnęła... Jej serce zakończyło
krótką ziemską pracę. Zamilkło na zawsze.
Pożegnanie Ani było żywym hołdem składanym przez tych, którzy zaznali Jej
dobroci, którym ulżyła w cierpieniu. Ilu z jej
podopiecznych czekało po drugiej stronie na
wspaniałą pielęgniarkę? Ania często powtarzała „Jak sympatycznie...” i cieszyła się każdym
spotkaniem z drugim człowiekiem.
Aniu, uśmiechamy się do Ciebie
przez łzy i dziękujemy, że byłaś nam jasnym
promykiem dobroci.
„A gdy będzie wiosna... lato Pani Aniu,
To przyjdziemy do Pani z kwiatami...
To Edytka zagra- a my Pani zaśpiewamy...
Będziemy znów- jakby razem,
choć już inaczej...”

„Śmierć nie jest nocą, ale światłem,
nie jest końcem, ale początkiem,
nie jest nicością, ale wiecznością.”
			
/Viktor Hugo					
Wszystkim, którzy byli z nami w bolesnym czasie choroby i odchodzenia
Ani -serdecznie dziękujemy. Wszystkim, którzy towarzyszyli Ani w jej
ostatniej drodze- serdecznie dziękujemy. Wszystkim, którzy złożyli intencje mszalne za duszę Ani- serdecznie dziękujemy. Wszystkim, którzy
wciąż otaczają nas dowodami pamięci o Ani- serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, że byliście z Anią i przy Ani, a teraz jesteście z nami i przy nas.
Wdzięczni
Mąż, Synowie, Synowe i Wnuki

Turniej piłkarski z Fundacją Otwartego Serca
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Do finału dostały się drużyny Lear Mielec oraz Magna CTS Tychy. Lepszymi zawodnikami okazali się tyszanie, którzy wygrali cały turniej. Na
pozostałych miejscach uplasowali się Lear Tychy Metal, Lear Jarosław
Trim i Lear Tychy JIT.
W czasie spotkań wolontariusze fundacji Otwartego Serca z Chełmka
zbierali do puszek pieniądze. Udało się zebrać 1400 złotych. W formie
stypendium otrzyma je dwójka uzdolnionych dzieci z biednych rodzin
z gminy Chełmek i Libiąż.

W Chełmku rozegrano I Ogólnopolski Amatorski Turniej w Halowej Piłce Halowej, zorganizowany przez Fundację Otwartego Serca. Najlepszą
drużyną okazali się piłkarze z zespołu Magna CTS Tychy. Turniej był także
okazją do finansowego wsparcia fundacji. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na stypendia dla zdolnych dzieci, pochodzących z biednych
rodzin.
W czasie dwudniowego turnieju rywalizowało ze sobą 100 zawodników,
którzy zgromadzili się w 10 drużynach. Początkowo mecze odbywały się
w dwóch grupach. Wyniki decydowały o pozycji w rundzie pucharowej.

Szymon Dębski ze złotym medalem Brąz Marcina Potocznego

Końcem kwietnia w Tarnowie zorganizowano Mistrzostwa Polski Południowej w Oyama Karate. Wśród najlepszych zawodników znalazł się
także chełmkowianin Szymon Dębski (na zdjęciu pierwszy z prawej),
który nie miał sobie równych w kategorii „młodzik do 45 kg” w lekkim
kontakcie. Szymon, reprezentujący Oświęcimski Klub Karate, jest jednym z najbardziej utytułowanych sportowców z naszej gminy. Zawody
w Tarnowie były ostatnim sprawdzianem przed Pucharem Europy, który
odbędzie się w Wieliczce. Szymonowi serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!

Dużym sukcesem dla Marcina Potocznego z Chełmka zakończył się
udział w 29. Międzynarodowych Mistrzostwach Pływackich w stolicy Niemiec - Berlinie. Reprezentantowi naszego kraju wystarczyło zaledwie 48
sekund do przepłynięcia 50 metrów stylem klasycznym. Znakomity wynik jest dla Marcina przepustką do udziału w lipcowych Mistrzostwach
Świata IPC w Glasgow w Szkocji. Marcinowi serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy powodzenia w zbliżających się zawodach

Czytelnicy na rowery!

Edukacja przez szachy

W czwartek 21 maja o godzinie 16.30 z Parku Rodzinnego w Chełmku po
raz kolejny wyruszy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Impreza, organizowana
przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy ulicy Topolowej 8 w Chełmku
jednoczy ze sobą bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sympatyków dwóch kółek i słowa pisanego. Na mecie na uczestników czekają
liczne atrakcje, między innymi bookcrossing, czyli wymiana książek z innymi fanami literatury. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę,
mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie
osób o podobnych pasjach. W tym roku Chełmek po raz kolejny dołączył
do kilkuset miast w całej Polsce. W 2014 roku odbyło się w sumie ponad
240 lokalnych edycji imprezy, w której wzięło udział ponad 10 tysięcy
osób. Zapisy na „Odjazdowego Bibliotekarza” trwają do 18 maja. Swój
udział można zgłaszać telefonicznie pod numerem 33 846 13 36 oraz mailowo biblioteka_chelmek@poczta.fm. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.biblioteka-chelmek.blogspot.com

Gmina Chełmek przystąpiła do programu„Edukacja przez szachy w szkole”, realizowanego przez Polski Związek Szachowy. Zajęcia dla uczniów
klas drugich prowadzone będą od początku roku szkolnego 2015/2016
we wszystkich szkołach podstawowych. Obowiązkowe ćwiczenia, finansowane przez gminę, prowadzone będą przez przeszkolonych przez Polski Związek Szachowy pedagogów. Sprzęt szachowy zapewnia PZSzach.
Korzyści dla dzieci płynące z udziału w projekcie to między innymi rozwinięcie zmysłu twórczego, intuicji oraz pamięci, nabycie umiejętności
analitycznego myślenia i podejmowania decyzji, wyrobienie koncentracji, cierpliwości i wytrwałości oraz ukształtowanie motywacji i determinacji do realizacji celu.
/Referat Oświaty/
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