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Artystyczne spotkanie na stawach
W dniu 29 września o godz. 12.00 w Chełmku odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń Twórców Kultury, w którym uczestniczyli: Przewodniczącym Zarządu Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury prof. Paweł Soroka, Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” z Andrychowa, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie, Stowarzyszenie Twórców Kultury In Gremio
w Chrzanowie, Jaworznickie Stowarzyszenie Twórców Kultury, Małopolskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Krakowie, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tychach. W trakcie obrad gościliśmy również
Burmistrza Chełmka - Andrzeja Saternusa. Głównym organizatorem było nasze Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury.

Budowa nowych mieszkań komunalnych w Chełmku

W oparciu o modyfikowane obecnie przepisy
regulujące wspieranie budownictwa mieszkaniowego Gmina Chełmek rozważa możliwość budowy w Chełmku mieszkań komunalnych na wynajem. Przewiduje się budowę
budynku, w którym znajdzie się 26 mieszkań
o różnym metrażu. Wybrana została wstępna
lokalizacja projektowanego budynku – rejon
ulicy Andersa w Chełmku (na zdjęciu).
Budowa mieszkań finansowana będzie w
głównej mierze z kredytu bankowego i dotacji gminy. Przewidziana jest partycypacja
przyszłego najemcy w kosztach budowy
na poziomie około 10 - 20 % (wkład własny)
wartości mieszkania, płatna w trakcie realizacji inwestycji. Szacunkowy koszt mieszkania
„pod klucz” o powierzchni 50 m² to około 150
000 złotych. Ponadto czynsz za lokale mieszkalne będzie wynosił na poziomie około 12
zł/m² + media.
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Przykładowe wyliczenie kosztów dla najemcy mieszkania o pow. 50 m²:
1. wkład własny 20% - 30 000,00 zł,
2. miesięczny czynsz – 600,00 zł + media
Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety i złożenie jej w siedzibie Administracji Domów Mieszkalnych sp. z o.o.
w Chełmku ul. Piłsudskiego 8 w terminie do
30 września 2015 roku.
Z uwagi na prowadzone prace legislacyjne
w zakresie nowelizacji ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego, niniejsza ankieta ma charakter
wstępnego rozpoznania zapotrzebowania
na budowę nowych mieszkań w Chełmku.
					
			
Burmistrz Chełmka
			
Andrzej Saternus

Echo Chełmka | nr 7, 8 (141, 142) / 2015

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA
DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE OPISANYCH NIŻEJ NIERUCHOMOŚCI T.J.:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działek
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako nr:
•
184/1 o pow. 0,0611 ha (klasa ŁV, ŁVI), 184/2 o pow. 0,0651 ha (klasa
ŁV, ŁVI), 185/1 o pow. 0,0960 ha (klasa ŁV, ŁVI), dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V
Ksiąg Wieczystych KW nr KR1E/00037909/4,
•
185/3 o pow. 0,0960 ha (klasa ŁV, ŁVI), 185/2 o pow. 0,1931 ha (klasa
ŁV, ŁVI), 192/1 o pow. 0,3046 ha (klasa ŁV), 193/2 o pow. 0,3241 ha
(klasa ŁV), 193/3 o pow. 0,2114 ha (klasa ŁV), 197/10 o pow. 0,0683
ha (klasa ŁV), 197/9 o pow. 0,0639 ha (klasa ŁV, ŁVI), 230/1 o pow.
0,2429 ha (klasa ŁVI), 208 o pow. 0,2154 ha (klasa ŁV), 207 o pow.
0,0295 ha (klasa ŁV), 217 o pow 0,0252 ha (klasa N), 216 o pow.
0,1460 ha (klasa N), 215 o pow. 0,0432 ha (klasa N), 213/1 o pow.
0,1182 ha (klasa N), 210/1 o pow. 0,0714 ha (klasa ŁV), dla której
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych KW nr KR1E/00035823/3,
•
189 o pow. 0,4600 ha (klasa ŁV), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych
KW nr KR1E/00026373/7,
•
202 o pow. 0,1378 ha (klasa ŁV), 200 o pow. 0,0586 ha (klasa ŁV),
199/1 o pow. 0,0103 ha (klasa ŁV), dla których prowadzona jest
w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych KW nr KR1E/00027669/6.
a) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Chełmek,
w Chełmku przy ul. Jaworznickiej,
b) przeznaczenie nieruchomości: dzierżawa z przeznaczeniem na
cele rolnicze.
c) cena wywoławcza:
362,00 złotych netto, do stawki czynszu doliczony zostanie podatek
VAT w wysokości 23 %.
441,10 złotych netto, zwolnienie z podatku VAT w przypadku gdy
umowa zawierana będzie z rolnikiem indywidualnym w myśl
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.).

III. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
23 WRZEŚNIA 2015 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11.
IV. Wysokość wadium: wadium, uprawniające do uczestnictwa
w przetargu, w kwocie: 40,00 złotych słownie: czterdzieści złotych.
V. 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.
VI. 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

Informacja
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 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku
przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działki nr:
1. 1158/97 o pow. 2.4749 ha,
2. 1158/98 o pow. 5.0647 ha,
3. 1158/99 o pow. 2.4604 ha, obręb Gorzów, położona w Gorzowie rejon ul. Oświęcimskiej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 28 sierpnia 2015 roku do dnia 18 września 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy,
w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska
11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Chełmku.
Inf. UM

Zaprasza 		
Zajęcia plastyczne.
Godz. 16.00, siedziba MOKSiR.

15, 22, 29 września

Zaprasza 		

24 września

„Spotkanie z dokumentem”.
godz. 10.00, sala kinowa MOKSiR.
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Ludowa Sielanka nad Przemszą
W sobotę 22 sierpnia mieszkańcy oraz przyjezdni goście uczestniczyli
w „Ludowej Sielance w Dolinie Przemszy”, zorganizowanej w ramach
autorskiego pomysłu Roberta Babiucha w ramach projektu „Chełmek
– kierunek kultura”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między
innymi Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka, Marek Palka, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni miejscy. Nie zabrakło tradycyjnych
śpiewów i tańców, tradycyjnych potraw oraz dzielenia się chlebem.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.30 mszą świętą w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Chełmku. Po niej barwny korowód, składający się między innymi z konnych zaprzęgów i sprzętu

rolniczego, przeszedł ulicami miasta w stronę błoni nad Przemszą.
W programie znalazły się występ zespołu góralskiego „Odrowązianie”,
grup śpiewaczych „Kopciowiczanki”, „Bobrowianki”, „Chełmkowianki”
i „Malwa”, degustacja smacznych, tradycyjnych potraw, warsztaty kulinarne a także wystawa tradycyjnej twórczości ludowej. Całość zakończyła zabawa taneczna.
Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”.

Dożynki 2015
Dożynki zgodnie z definicją to ludowe święto połączone z uroczystościami dziękczynnymi związanymi z zakończeniem żniw i prac
polowych. Tradycja dożynek kultywowana jest również w gminie
Chełmek gdzie święto plonów obchodzi się w sołectwach Bobrek
i Gorzów. W sołectwie Bobrek dożynki organizowane są corocznie 15
sierpnia. Dożynki rozpoczyna uroczysta msza święta z dziękczynieniem za zbiory, następnie korowód dożynkowy udaje się pod Dom
Ludowy w Bobrku na świecką część obchodów. Tą część zapoczątkowało przekazanie przez gospodarzy dożynek symbolicznych bochenków chleba gospodarzowi gminy – burmistrzowi Andrzejowi
Saternusowi, a także marszałkowi województwa małopolskiego Markowi Sowie oraz wicestaroście oświęcimskiemu Jarosławowi Jurzakowi. Po podzieleniu bochenków chleba i poczęstowaniu uczestników
święta plonów nadszedł czas na występy zespołów śpiewaczych
Bobrowianki, Chełmkowianki i Malwa oraz wokalne popisy młodzieży z SZS w Bobrku, a także nagrodzenie właścicieli najpiękniejszych
ogrodów w sołectwie. W dalszej części imprezy młodzież zaprezentowała umiejętności taneczne a członkowie rady sołeckiej organizowali
zabawy i konkursy. Zakończeniem imprezy była zabawa taneczna
i pokaz sztucznych ogni. W podsumowaniu Bobreckich dożynek poza
sołtysem, członkom rady sołeckiej, kołem gospodyń i druhom z OSP
Bobrek szczególne podziękowania należą się Państwu Łozińskim
z Bobrka, którzy corocznie fundują nagrody dla najzdolniejszych
uczniów z SZS w Bobrku oraz Małopolskim Dworcom Autobusowym,
które w tym roku wsparły organizacje imprezy.
16 sierpnia odbyły się dożynki w Gorzowie. Tutaj tradycją stało się
przejście korowodu dożynkowego z spod kapliczki w Gorzowie do
kościoła na msze dziękczynną za zbiory. Następnie korowód dożyn-
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kowy wraz z gośćmi udał się pod remizę OSP Gorzów na dalszą część
imprezy. Tutaj też dzielono dożynkowe bochny chleba, nagradzano
najpiękniejsze ogrody i podziwiano występy wokalne pań z zespołów śpiewaczych. Nowością był niezapomniany występ wokalno taneczny zespołu z Wilamowic oraz niezwykłe taneczne umiejętności
młodzieży z zespołu „Arabeska” z Gorlic. Zabawa taneczna i pokaz
sztucznych ogni zakończyły tegoroczne dożynki w sołectwie Gorzów.
Tutaj również należą się podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację imprezy m.in. sołtysowi, radzie sołeckiej, KGW,
druhom z OSP Gorzów.

Zwycięzcy w kategorii najpiękniejszy ogród
w sołectwach Bobrek i Gorzów
Bobrek:
Maria i Stanisław Siuda – 1 miejsce
Elżbieta i Janusz Szostek – 2 miejsce
Anna Witkowska – 3 miejsce
Gorzów:
Maria i Władysław Pactwa – 1 miejsce
Małgorzata i Seweryn Pactwa – 2 miejsce
Barbara i Jan Król – 3 miejsce

Zaprasza 		

9 września (środa)

„Aktywny senior 60+” - zajęcia ruchowe dla seniorów.
Spotkanie organizacyjne, godz. 18.00. Dom Ludowy w Chełmku.
Koszt 10 zł – w karnecie, 20 zł - pojedyncze zajęcia.
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WSPOMNIENIE O NACZELNIKU OSP CHEŁMEK ALOJZYM MACY.
W środę, 20 maja br., w wieku 80 lat, odszedł od nas na zawsze druh
ś.p. Alojzy M a c a – honorowy członek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chełmku z 64 letnim stażem przynależności do Związku OSP RP
i zaangażowany społecznik.
dh Alojzy Maca rocznik 1935 był ikoną strażaka ochotnika który całe
życie pracował i działał społecznie w Chełmku.
Rozpoczął pracę w Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego
„CHEŁMEK”, najpierw jako kierowca samochodów ciężarowych, dowożących towary z całej Polski do produkcji obuwia i rozwożących
gotowe towary po Kraju, a potem jako kierowca autobusu, dowożącego ludzi do pracy. Przepracował w tym zawodzie do emerytury.
Równocześnie z pracą zawodową działał społecznie, od 1951 roku
jako młodzieżowiec, potem pełnoletni członek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chełmku, a w latach 1961 - 2000 roku pełnił funkcję członka zarządu i Naczelnika OSP Chełmek. Tę ostatnią funkcję pełnił przez
38 lat. Niezależnie od tych funkcji był : przez jedną kadencję – 3 letnią
Komendantem Gminnym OSP RP w Chełmku i przez trzy kadencje –
5 letnie członkiem Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Chełmku.
Uczestniczył w tym czasie w licznych i niebezpiecznych akcjach ratowniczych , między innymi: pożar Rafinerii Nafty w Trzebini, pożar Rafinerii
Nafty w Czechowicach Dziedzicach, pożar lasów w Kuźni Raciborskiej.
Organizował i brał udział w licznych zawodach sportowo - pożarniczych, na których nierzadko zdobywano I miejsca w Gminie i na zawodach powiatowych, czy wojewódzkich , jak w 1972 roku w Krakowie. W tym samym roku sekcja pod jego kierunkiem na zawodach
Krajowych zdobyła II miejsce.
Za zasługi na polu ochrony przeciwpożarowej i za swoją działalność
strażacką otrzymał liczne wyróżnienie, listy pochwalne i odznaczenia
korporacyjne jak : Brązowy, Srebrny i Złoty Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Złoty Znak Związku i Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.
Jego pogrzeb z ceremoniałem strażackim odbył się 22 maja br. w kościele parafialnym NMP Królowej Polski w Chełmku , z udziałem rodziny i licznie zebranych mieszkańców Chełmka , któremu przewodniczył kapelan naszej OSP ks. Rafał Ryczek.

Urna z jego prochami spoczęła w grobowcu rodzinnym, na miejscowym
cmentarzu a słowo pożegnalne nad otwartą mogiłą wygłosił Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Chełmku, dh Roman Witkowski.
Przy dźwiękach syreny alarmowej w strażnicy i syren wozów strażackich żegnały go pochylone sztandary delegacji strażackich Chełmka,
Bobrka Gorzowa, Libiąża-Moczydo, Poręby Wielkiej i Zagórza.
Ze śmiercią druha Alojzym utraciliśmy oddanego pasjonata strażackiego i legendarnego społecznika.
Rodzinie zmarłego ś.p. Alojzego Macy wyrazy współczucia i szczere
kondolencje składa Zarząd OSP Chełmek.
Cześć Jego Pamięci !
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku

OSP Chełmek otrzymała dotację w ramach „Małopolskich Remiz”
13 lipca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Marek Sowa,
marszałek Małopolski wręczył przedstawicielom samorządów i jednostek pożarniczych umowy dotacji w ramach programu „Małopolskie
Remizy 2015” oraz „Bezpieczna Małopolska 2015”. Z projektu skorzysta
także OSP Chełmek, która otrzyma 19 123 złote dofinansowania.
Ochotnicy z Chełmka wzięli udział w programie „Małopolskie Remizy
2015” z zadaniem pn. „Remont budynku remizy OSP w Chełmku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy”. Wartość całkowita prac szacowana jest na 43 246 złotych, z czego 24 123 złote pochodzi z budżetu gminy.
W ramach remontu wymienione zostaną drzwi garażowe, podłoga w
sali szkoleniowej oraz wykonane zostaną wszelkie inne niezbędne prace
remontowe. Modernizacja powinna zakończyć się do 15 października.
- Cieszę się, że naszej gminie po raz kolejny udało się pozyskać dofinansowanie remontu siedziby ochotniczej straży pożarnej. Wcześniej, w pierwszym roku funkcjonowania programu„Małopolskie Remizy”, zmodernizowaliśmy strażnicę w Gorzowie, gdzie między innymi wymieniliśmy bramy
garażowe, instalację centralnego ogrzewania oraz wyremontowaliśmy
dach. Teraz przyszedł czas na OSP Chełmek. Ochrona przeciwpożarowa
na wysokim poziomie jest dla nas bardzo ważna i potrzeba, co pokazują
chociażby wydarzenia związane z zeszłotygodniową nawałnicą, a tylko
posiadając dobre zaplecze możemy usprawniać funkcjonowanie tych
jednostek - mówi Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka.

Program „Małopolskie Remizy” realizowany jest w województwie małopolskim od 2009 roku. Ma na celu udzielanie pomocy finansowej na
wykonanie prac remontowych i budowlanych w remizach. Od 2013
realizowany jest razem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera między innymi działania
termomodernizacyjne czy ograniczające niską emisję. Z kolei dzięki
konkursowi „Bezpieczna Małopolska” możliwy jest zakup sprzętu czy
umundurowania potrzebnych OSP.
KS
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Informacja
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr
XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku
przeznacza w dzierżawę w trybie przetargowym następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Chełmek tj. działki nr:
1. 184/1 o pow. 0,0611 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00037909
2. 184/2 o pow. 0,0651 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00037909
3. 185/1 o pow. 0,0960 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00037909
4. 185/3 o pow. 0,0960 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00035823
5. 185/2 o pow. 0,1931 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00035823
6. 189 o pow. 0,4600 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00026373
7. 192/1 o pow. 0,3046 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823
8. 193/2 o pow. 0,3241 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823
9. 193/3 o pow. 0,2114 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823
10. 197/10 o pow. 0,0683 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823
11. 197/9 o pow. 0,0639 ha (klasa ŁV, ŁVI), KW nr KR1E/00035823
12. 230/1 o pow. 0,2429 ha (klasa ŁVI), KW nr KR1E/00035823
13. 202 o pow. 0,1378 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00027669
14. 208 o pow. 0,2154 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823
15. 207 o pow. 0,0295 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823
16. 217 o pow 0,0252 ha (klasa N), KW nr KR1E/00035823

17. 216 o pow. 0,1460 ha (klasa N), KW nr KR1E/00035823
18. 215 o pow. 0,0432 ha (klasa N), KW nr KR1E/00035823
19. 213/1 o pow. 0,1182 ha (klasa N), KW nr KR1E/00035823
20. 210/1 o pow. 0,0714 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00035823
21. 200 o pow. 0,0586 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00027669
22. 199/1 o pow. 0,0103 ha (klasa ŁV), KW nr KR1E/00027669
Łączna powierzchnia działek wynosi 3,0421ha obręb Chełmek. Działki
położone są w Chełmku przy ul. Jaworznickiej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.:
w terminie od dnia 22 lipca 2015 roku do dnia 12 sierpnia 2015 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz
niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie
całej gminy, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00
lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Inf.UM

Informacja o wywieszeniu wykazu
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr V/48/2015 Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek, przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców,
następujące lokale mieszkalne położone w Chełmku przy ul.:
1.
Generała Andersa 2/9 o powierzchni użytkowej 48,02 m2,
2.
Wojska Polskiego 5/29 o powierzchni użytkowej 32,92 m2,
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 14 lipca 2015 roku do dnia 4 sierpnia 2015 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul.

Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach
ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej
urzędu www.chelmek.pl.
Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. 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

Sprawdź paragon – komunikat Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje o kolejnej
odsłonie kampanii paragonowej resortu finansów prowadzonej pod
nazwą „Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon”. Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych – to cel tej akcji.
Małopolska Administracja Podatkowa zwraca uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne.
Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.
„Zjawisko to nie jest powszechnie znane, ma jednak negatywny wpływ
nie tylko na kondycję całego społeczeństwa jako odbiorcy usług finansowanych przez państwo, jak edukacja czy bezpieczeństwo, ale
również na uczciwą konkurencję w poszczególnych branżach. Stąd
decyzja o rozszerzeniu zakresu kampanii paragonowej” – mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. „Wierzę, że nasza akcja będzie cieszyć się
dużym społecznym zainteresowaniem, bo propaguje takie wartości
jak uczciwość i współodpowiedzialność za państwo” – dodaje.
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1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie stanowiące, że w przypadku świadczenia takich czynności jak np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, prawnicze, usługi opieki medycznej świadczonej
przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne konieczne jest stosowanie kas rejestrujących. Niemniej jednak przy wprowadzaniu wymogu
bezwzględnego ewidencjonowania zdecydowano się na wprowadzenie
okresu przejściowego na zainstalowanie kasy (2-3 miesięcy od rozpoczęcia ich wykonywania). Oznacza to, że podatnik nowootwierający działalność gospodarczą np. w zakresie usług fryzjerskich (który nie prowadził
wcześniej w ogóle działalności) ma 2-3 miesięcy (w zależności od tego
kiedy w miesiącu dokona pierwszej czynności) na zainstalowanie kasy.
Dlatego dziś zwracamy uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu – prosimy również o jego sprawdzenie. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak:
• centralnie umieszczony napis paragon fiskalny;
• NIP wystawcy, jego nazwę i adres;
• nazwę towaru lub świadczonej usługi;
• cenę;
• logo i numer unikatowy kasy.
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Droga do pracy

Większość ludzi, chodzi do pracy, z łatwością codziennie, pokonując
tą samą trasę, nie zastanawiają się oni dłużej nad tym, jakie przeszkody na niej się zanajdują, bądź mogą się znależć. Wyrastają one niczym
„grzyby, po deszczu”. Natomiast, dla osoby mającej spore trudności
w samodzielnym poruszaniu się, sprawa dojścia do pracy oraz z pracy do domu, wygląda całkiem inaczej, nabiera zupełnie innego wymiaru.Takie prozaiczne przeszkody, (które dla osób sprawnych, są
niezauważalne), jak: schody, krawęźniki, progi stanowią bariery, nie
dopokonania bez pomocy opiekuna. Rozpoczynając od początku.
Pierwszy problem pojawia się już przy wyjsciu z mieszkania. Znajduję się ono w bloku, na piętrze. W związku, z tym trzeba zejść ze
schodów, jest ich niewiele, jednak bez pomocy dla osoby mającej
problem z niedowładami oraz spastycznością mięśni samodzielne

zejście z nich bez pomocy jest praktycznie niemożliwe. Brak windy,
podjazdu przy schodach zewnętrznych stanowią utrudnienie, chcąc
sobie z nim poradzić, należało wraz
z opiekunem wymyślić swój wlasny sposób schodzenia i poradzenia sobie z problemem. Strategię radzenia sobie trzeba zazwyczaj
w większości spraw, opracowywać samodzielnie. Jednak brak wind
i udogodnień w blokach, nie jest problemem tylko i wyłącznie
w chełmeckich blokach. Taka sytuacja ma miejsce w większości
polskich bloków. Kolejnymi problemami, są wszelkie nierówno ułożone, często wystające kostki na chodniku oraz wysokie krawęzniki,
jak również rynienki znajdujace się pomiędzy krawędzią krawęźnika
a jezdnią, nierzadko mogą zaskoczyć, gdyż male koło wózka może
ugrzęznąć w rynience. Często bezpieczniej jest zjechać obracając
wózek tyłem. Takie manewry czasami trudne, są do wykonania przez
opiekuna a jeszcze trudniejsze przez samą osobę niepełnosprawną
w Chelmku pod tym względem sytuacja wygląda dobrze, wzdłuż
głównej drogi, w większości kostki chodnikowe, są równo ułożone
a zjazdy odpowiednio wyprofilowane, jednak, są jeszcze miejsca,
w których można by było coś ulepszyć, poprawić. Trudność stanowi,
również przejazd wózkiem przez przejazd kolejowy. Trzeba dużo siły
oraz krzepy aby tą przeszkodę pokonać.
Te wszystkie elementy sprawiają, że droga, którą można pokonać w dziesięć, piętnaście minut, osoba niepełnosprawna z opiekunem pokonuje dlużej.
Niby, codzienność, zwykla czynność chodzenie, które pomaga przejść z punktu A do B. Na trasie pokonywanej przynajmniej
dwa razy dziennie, mechanicznie bez zastanowienia, wymaga od
osoby z niepełnosprawnością omówienia strategii poszczególnych
działań oraz nie lada sztuki opanowania trików pozwalających poradzić sobie w danej sytuacji.

Gorące lato Zespołów Śpiewaczych
Tegoroczne upalne wakacje minęły bardzo szybko. Urlopowicze bawili się i odpoczywali, a nasze Zespoły Śpiewacze ciężko pracowały.
Tak to już bywa, że nie wszyscy w równym stopniu i o tej samej porze mogą korzystać z kanikuły. 26 sierpnia Zespół Śpiewaczy Malwa
wystąpił z bardzo interesującym programem w VII Biesiadzie Fundacji Krzyż Dziecka z Pisarzowic. Scenariusz występu Malw obejmował
piosenki w wykonaniu całego Zespołu oraz prezentacje duetu: Maria
Waliczek i Krzysztof Kubek. Dodatkowym urozmaiceniem był dialog
w wykonaniu Marii Melon oraz Krzysztofa Kubka. Artystyczne wykonanie programu spotkało się z aplauzem widzów i zapewnieniem
organizatorów, że Malwy zostaną zaproszone do udziału w przyszłorocznej Biesiadzie. Udział w tym przedsięwzięciu jest wsparciem działalności Fundacji Krzyż Dziecka, której celem jest „pomoc chorym,
biednym, niepełnosprawnym, upośledzonym dzieciom” , a inspiracją
do powołania Fundacji do życia była „mała Ania, która poprzez swoje
nieme cierpienie nauczyła nas szerzej otwierać nasze serca na cierpienie innych” - czytamy na stronie internetowej. Fundacja istnieje
od kwietnia 2009 roku. Zespół Śpiewaczy Malwa został zaproszony
przez burmistrza gminy Wilamowice i z wielkim zaangażowaniem
przygotował się do udziału w VII Biesiadzie. Równie wielkim zaangażowaniem i ogromnym wkładem pracy wykazały się członkinie
Zespołu Śpiewaczego Chełmkowianki, które 2 sierpnia wzięły udział
w VII Festiwalu Śliwki Miodu i Sera w Laskowej. Udział w konkursie
kulinarnym wymagał starannego przygotowania. Najpierw należało
wybrać potrawy, w których składzie znajdują się śliwki, miód lub ser,
a potem wystarczyło już „tylko” przygotować pyszny poczęstunek.
Chełmkowianki ugotowały wspaniały barszcz z serem i doskonałe
ciasto ze śliwkami. Uczestnicy Festiwalu ze smakiem degustowali
nasze potrawy, a komisja konkursowa nagrodziła kulinarny trud nagrodą rzeczową. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w pracy. A trzeba wiele pracy, by stworzyć niepowtarzalne dzieła kultury ludowej,
o której z nostalgią wspominać będziemy po wielu latach. Do takich
bardzo pracochłonnych imprez należą coroczne dożynki, które tradycyjnie odbywają się 15 sierpnia ( święto Matki Boskiej Zielnej) w Bobrku i w pierwszą niedzielę po tym święcie w Gorzowie - w tym roku go-

rzowskie dożynki odbyły się 16 sierpnia. 22 sierpnia świętował Zespół
Śpiewaczy Chełmkowianki. Dożynki są okazją do prezentacji dorobku artystycznego naszych Zespołów, ale poprzedza je ciężka praca
związana z przygotowaniem dożynkowego wieńca. Najpierw trzeba
ściąć nie do końca dojrzałe zboża, przemyśleć konstrukcję stelaża, na
którym wieniec zostanie uwity, wykonać, stelaż, a potem przez wiele
dni wić wieniec. Kolejnym etapem jest wykonanie kwiatów z bibułki,
a następnie końcowe prace dekoracyjne. Członkinie Zespołów spotykają się w tym czasie bardzo często, bo muszą przygotować się do
występu oraz przygotować wieniec, dekoracje, poczęstunek. Dożynki
to wspaniały czas wspólnego świętowania . Zespół Śpiewaczy Bobrowianki reprezentował naszą gminę na XVII Dożynkach Województwa
Małopolskiego w Piwnicznej – Zdroju. Wieniec dożynkowy wykonany
przez Bobrowianki był podziwiany przez licznych gości. Jak widać,
gorące lato sprzyja odpoczynkowi, ale jest tez okresem wytężonego wysiłku. Dziękujemy Członkiniom Zespołów za zaangażowanie
i wielki wkład pracy. Bez pracy nie ma kołaczy, powtarzają nasze Artystki i już przygotowują się do udziału w Spotkaniach nad Przemszą,
do udziału w konkursie Pawie Pióro i w dożynkach w Kopciowicach.

Zaprasza 		
23 września (środa) „Rytmika”
- spotkanie organizacyjne. Godz. 17.00, w siedzibie MOKSiR.
25 września (piątek) „XXXVI Bieg Szewców”.
Godz. 12.00, Stawy w Chełmku.
30 września (środa) „Warsztaty sztuki”
zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych.
Koszt - 10 zł.
4 października (niedziela)
„43 Rajd Nordic Walking - Szlakami Beskidu Małego”,
Godz. 7.00, MOKSiR w Chełmku.
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PORADA. Gwarancja to nie wszystko!
Co nowego w przepisach konsumenckich. Jak skutecznie złożyć reklamację? - Wybór trybu składania reklamacji jest bardzo istotny. Od
tego na co się powołamy - na gwarancję czy też niezgodność towaru
z umową lub rękojmię - będzie zależało to, jakie prawa nam przysługują - podkreśla Joanna Maciąga, powiatowy rzecznik konsumentów.
Od 25 grudnia 2014 r. obowiązuje nowa Ustawa o prawach konsumenta. Na co, my - konsumenci, szczególnie powinniśmy zwracać uwagę?
Joanna Maciąga, powiatowy rzecznik konsumentów: - Klienci często
nie wiedzą, jak skutecznie złożyć reklamację. Konsument zazwyczaj
ma świadomość tego, że dany towar obejmuje tylko gwarancja. Gwarancja to jednak nie wszystko! Zgodnie z przepisami, klienci mogą
reklamację wnosić przede wszystkim w stosunku do sprzedawcy.
Poprzednio nazywało się to odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu
niezgodności towaru z umową, a obecnie jest to odpowiedzialność
z tytułu rękojmi. Okres odpowiedzialności sprzedawcy pozostał taki
sam i są to dwa lata. Zmieniła się jednak sekwencja czynności, które
może podejmować klient. Poprzednio mógł najpierw zażądać naprawy albo wymiany produktu, a dopiero gdy zaszły dodatkowe przesłanki, żądać albo obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy - czyli
domagać się zwrotu pieniędzy. W nowych przepisach te uprawnienia
- czyli wymiana towaru, naprawa, obniżenie ceny i możliwość odstąpienia od umowy - funkcjonują równorzędnie.
Co zyskujemy składając reklamację w stosunku do sprzedawcy?
- Rozpoczynając proces składania reklamacji warto pamiętać, że to
klient decyduje czy skorzystać z gwarancji czy też z ustawowej, obligatoryjnej odpowiedzialności sprzedawcy. Wybór trybu składania
reklamacji jest bardzo istotny. Od tego na co się powołamy - na gwarancję czy też niezgodność towaru z umową lub rękojmię - będzie zależało to, jakie prawa nam przysługują. Można założyć, że powołanie
się na uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową oraz rękojmi w większości przypadków będzie dla nas znacznie korzystniejsze,
uprawnia bowiem do otrzymania zwrotu ceny towaru.
Co daje nam w takim razie gwarancja?
- Udzielenie gwarancji jest dobrowolne i uprawnienia przyznane
z tytułu gwarancji są niezależne od tych, które wynikają z rękojmi.
Oświadczenie gwarancyjne czyli karta gwarancyjna lub oświadczenie zamieszczone w reklamie produktu określa obowiązki gwaranta
i uprawnienia kupującego. Gwarancja jest najczęściej oświadczeniem
producenta, który zapewnia o jakości produktu i określa jakie uprawnienia przysługują klientowi jeśli produkt nie spełni tych właściwości.
W praktyce zauważam, że są to zwykle tylko naprawy towaru. Dlatego uprawnienia z tytułu gwarancji są zazwyczaj węższe niż w przypadku roszczeń, które możemy kierować pod adresem sprzedawcy.
Jeżeli wada towaru ujawni się po okresie 2-letniej odpowiedzialności
sprzedawcy, a posiadamy gwarancję na okres dłuższy np. 5 lat, możemy wówczas reklamację złożyć w stosunku do gwaranta.
Towar okazał się wadliwy. Chcemy złożyć reklamację. Od czego zacząć?
- Przy składaniu reklamacji zachowujemy formę pisemną. To bardzo
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ważne! Reklamacje składane telefonicznie czy ustnie w praktyce są
nie do udowodnienia. Jeżeli pisemnej reklamacji nie możemy złożyć
w sklepie, wysyłamy list polecony za potwierdzeniem odbioru, zachowując kopię pisma. W reklamacji należy określić czego żądamy
od sprzedawcy. Dla towarów kupionych po 25 grudnia 2014 r. możemy żądać: wymiany, naprawy, obniżenia ceny albo zwrotu pieniędzy.
Gdy z kolei chodzi o towar zakupiony do 25 grudnia ub. roku, kierujemy się starymi przepisami i przysługuje nam najpierw nieodpłatna
naprawa lub wymiana towaru na nowy, a dopiero w następnej kolejności, jeżeli naprawa lub wymiana z jakichś powodów są niemożliwe
lub wymagają nadmiernych kosztów albo narażają klienta na znaczne niedogodności, zwrot pieniędzy czy obniżenie ceny.
Złożyliśmy reklamację. Obowiązkowo na piśmie. Co teraz?
- Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do niej, pod rygorem
uznania roszczenia, które wskazaliśmy. Jeżeli nie określimy czego żądamy, upływ terminu niestety niczym nie skutkuje. Przy starym stanie
prawnym - jeżeli sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację
- oznacza to, że uznał żądanie naprawy lub wymiany. W świetle nowych przepisów dotyczy to również żądania obniżenia ceny. Termin
14 dni nie ma zastosowania do żądania zwrotu pieniędzy. Pamiętajmy też, że wspomniane 14 dni to nie jest termin załatwienia reklamacji. W jakim terminie mamy otrzymać naprawiony lub nowy towar?
Sprzedawca ma dokonać tego niezwłocznie, przepisy nie określają
jednak konkretnej liczby dni. Jeżeli czas załatwienia sprawy naszym
zdaniem nadmiernie się przedłuża i jesteśmy w stanie udowodnić, że
naraża nas na znaczne niedogodności, wówczas składamy oświadczenie, że odstępujemy od umowy i żądamy zwrotu pieniędzy.
Nowe przepisy lepiej chronią konsumentów?
- Ważną zmianą w stosunku do starych przepisów - na korzyść klientów - jest to, że przy rękojmi jeżeli produkt będzie już naprawiony lub
wymieniony, kolejna reklamacja uprawnia klienta do zwrotu pieniędzy. Może nawet ujawnić się zupełnie inna wada, jedyne ograniczenie
jest takie, że musi to być wada istotna. Wcześniej sprzedawca próbował niemal w nieskończoność naprawiać produkt lub go wymieniać.
Kolejna zmiana, to wydłużenie terminu domniemania wady towaru
w chwili jego wydania z 6 do 12 miesięcy. Istotne zmiany dotyczą zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli na pokazach
lub w domu klienta oraz na odległość (np. przez internet). Termin
na odstąpienie od takich umów bez podania przyczyny wydłużono
z 10 do 14 dni. Nowe przepisy uściśliły terminy gwarancji. Jeżeli gwarant nie zastrzegł innego terminu, np. 1 roku czy 5 lat przyjmuje się, że
trwa ona 2 lata. Jeśli natomiast nie określono czasu naprawy, powinna ona nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Czy
zmiany w przepisach będą działały na korzyść konsumentów? Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało w praktyce. Reklamacji towarów
na nowych zasadach, czyli dla produktów zakupionych po 25 grudnia
2014 roku, jest jeszcze stosunkowo niewiele.
Inf. Powiat Oświęcimski

Topolowa Akademia Malucha

„Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o.
zwraca się z prośbą, do osób korzystających z usług naszego zakładu
(dostawa wody i/lub odprowadzanie ścieków) o uaktualnianie zawartych umów w przypadkach zmiany lub śmierci dotychczasowego
właściciela/użytkownika budynku/posesji. Prosimy o zgłaszanie się
- w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 - do wydz. wod.kan.
- Chełmek ul. Żeromskiego 10, z dowodem osobistym i dokumentem
potwierdzającym prawo do własności/użytkowania budynku/posesji.”

Rusza III edycja Grupy zabawowej dla dzieci i rodziców w Bibliotece
przy ul. Topolowej 8.
Biblioteka MOKSiR zaprasza dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola w wieku 2 – 4 lat i ich opiekunów do uczestnictwa w T.A.M.
(Topolowa Akademia Malucha).
Zapisy uczestników do Grupy zabawa przyjmuję do 19.09.2015 roku
telefonicznie pod numerem 33 846 13 36 lub osobiście w Bibliotece
Publicznej – dział dla dzieci, przy ul. Topolowej 8. Zajęcia, są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

PROKURENT
Z-ca Dyrektora Zakładu
Jerzy Obstarczyk

Inf. Biblioteka
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Pod znakiem wzajemnego zrozumienia - pierwsza rewizyta
młodzieży z Samorządowego Zespołu Szkół z Bobrku i Gorzowa
w Schieder - Schwalenberg w Niemczech

Na przestrzeni lat 2010 - 2015 już trzykrotnie gimnazjaliści z Bobrku
i z Gorzowa spotykali się w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku
ze swoimi rówieśnikami z zaprzyjaźnionego Centrum Młodzieżowego i ich opiekunami Ekkehardem Loch oraz Lindą Hermann z miejscowości Schieder - Schwalenberg w Niemczech. Jednak dopiero
w tym roku udało się zorganizować rewizytę polskiej młodzieży u naszych zachodnich sąsiadów. Realizacja projektu nie byłaby jednak
możliwa bez ogromnego finansowego wsparcia tej inicjatywy udzielonego zarówno przez władze polskie jak i niemieckie. Szczególne
wyrazy wdzięczności należą się Burmistrzowi Chełmka Panu Andrzejowi Saternusowi, który, dołożył wszelkich starań, aby znaleźć środki
finansowe i umożliwić młodym ludziom z Polski odwiedzenie swoich
przyjaciół w Niemczech.
W wymianie, która odbyła się w dniach 29.06.- 05.07.2015r. wzięło
udział 21 uczniów gimnazjów wraz z opiekunkami paniami Agnieszką

Wizyta w Piwniczej
Realizacja zadania publicznego Letni wypoczynek dzieci
i młodzieży w Piwnicznej Zdrój „Filarówka”
Dnia 11-14 sierpnia 2015r. młodzież i dzieci z gminy Chełmek mieli
możliwość wyjazdu do Piwnicznej Zdrój. Głównym celem wyjazdu
było utrwalenie u młodych właściwej formy wypoczynku poprzez
wędrówki górskie, wspinaczki w parku linowym oraz kąpiele wodne.
Jak również utrwalenie prawidłowych relacji społecznych poprzez
wspólne zabawy i gry na świeżym powietrzu. Odbył się cykl pogadanek, który miał na celu uświadomić uczestnikom szkodliwy wpływ
używek na organizm i wyrabianie postawy asertywnej w stosunku
do używek proponowanych przez środowisko. Wyjazd był również
propozycją dla młodych ludzi do włączenia się w przygotowania do
zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Głównym organizatorem
był Wolontariat ks. Kolpinga działający przy Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga” w Chełmku. Organem udzielającym dofinansowanie do
wyjazdu był Urząd Miejski Chełmek. Uczestnicy wyjazdu wraz z koordynatorami dziękują Urzędowi Miejskiemu za umożliwienie letniego
wypoczynku.
zew

Kolasą, Anną Droździewicz i Anną Majewską. Niezwykle gościnni gospodarze przyjęli nas bardzo serdecznie, doceniliśmy również przygotowany specjalnie dla nas ciekawy i urozmaicony program pobytu.
Obok odwiedzin ważnych miejsc pamięci z czasów drugiej wojny
światowej takich jak Wewelsburg w Paderborn znalazły się wycieczki
rekreacyjne do miast Detmold, Lippe czy Paderborn. Istotne, a może
najważniejsze było przede wszystkim wzajemne poznanie młodzieży, ich odmiennych zwyczajów, odrębności kultury, zainteresowań,
a także podniesienie umiejętności językowych. Kompetencje komunikacyjne doskonaliliśmy m. in. na licznych warsztatach, w trakcie
których, wspólnie wykonywaliśmy zadania, organizowaliśmy spotkania integracyjne oraz dużo rozmawialiśmy w wolnym czasie.
Temat przewodni projektu brzmiał „70 lat po zakończeniu drugiej
wojny światowej Europa się jednoczy”, dlatego zarówno polska jak
i niemiecka młodzież przygotowała prezentacje, które podejmowały
temat rozwoju obu krajów od zakończenia drugiej wojny światowej,
do czasów współczesnych. Okazją do przedstawienia wyników pracy
i dyskusji na ten temat była oficjalna wizyta w siedzibie powiatu Lippe i spotkanie z tamtejszym starostą - panem Friedlem Heuwinkel
oraz pracownikami wydziału do spraw wspierania młodzieży. Reakcję
młodych Niemców na przedstawione treści trafnie skomentował pan
Karl-Eitel John następującymi słowami: „Dla młodzieży szczególnie
fascynujące było poznanie spojrzenia ich polskich rówieśników na
historię ich ojczyzny”. Jak się dowiedzieliśmy niemieckie podręczniki
do historii rzadko w pełni prezentują powojenną historię Polski, czasy
komunizmu, czy też odzyskania wolności i powrotu do demokracji.
Dlatego bardzo istotne jest podejmowanie także takich tematów
podczas polsko - niemieckich wymian młodzieży. Podsumowaniem
spotkania były znamienite słowa starosty Heuwinkel: „Ten program
pracy z dziećmi i młodzieżą ma charakter pojednawczy, który pomaga nam w zacieśnianiu współistnienia w Europie”.

Wakacyjne warsztaty hipiczne

Wakacje z koniem

Grupa nieformalna „Wolontariusze” z Chełmka wygrała konkurs grantowy w ramach projektu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Małopolska Lokalnie” edycja 2015r. Okres realizacji projektu trwał od 01. 07.do
05.08.2015r. W projekcie brało udział 10-cioro dzieci z gminy Chełmek,
które miały możliwość uczestniczyć w warsztatach jazdy konnej. Zaplanowane działanie skierowane były na aktywność ruchową z rozwojem zainteresowań jakim było obcowanie z koniem. Projekt zastał
zrealizowany w Ośrodku Jeździeckim” Ikarion”w Bobrku.
zew
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„Dziedzictwo utracone”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału
w wydarzeniu Europejskie dni dziedzictwa „Dziedzictwo utracone”.
„CHEŁMEK FABRYKA”- modernistyczna wizja Baty i obuwniczy kombinat czasu PRL - 20.09.2015 r.
„Dom Pamięci Baty” – zwiedzanie z przewodnikiem, ul. Staicha 3,
godz. 10.00-18.00
Dom Pamięci Baty w Chełmku powstał w 2006 roku dzięki staraniom
lokalnego samorządu oraz finansowemu wsparciu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Mieszczą się
w nim sale muzealne poświęcone rodzinie Bata, historii przemysłu
obuwniczego oraz przeszłości ziemi Chełmeckiej.
I set – „Fabryka” godz. 16.00 zbiórka uczestników pod siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, pl. Kilińskiego 3 – (konieczne zapisy – tel. 601 -661-771 tel. 33 846 12 96 mail: moksir@chelmek.pl)
II set - „Kolonia” godz. 17.40 zbiórka uczestników pod Willą Gabesama
(obecnie Dom Rencisty), ul. Topolowa 6 – (konieczne zapisy – tel. 601
-661-771, tel. 33 846 12 96, mail: moksir@chelmek.pl)
„Fabryka” oraz „Kolonia” to dwa odrębne intermedialne spacery
w przestrzeni dawnej fabryki „Bata”, byłego kombinatu obuwniczego
PZPS Chełmek oraz robotniczej kolonii. Przedsięwzięcie zaangażuje
aktorów, performerów, lokalnych twórców a także rdzennych mieszkańców Chełmka. To rodzaj kroniki „drobnych wspomnień” powstałej
dzięki spotkaniom i rozmowom z pracownikami i mieszkańcami koloni. Intermedialny charakter zdarzenia połączony będzie z aplikacją
multimedialną dostępną dla posiadaczy smartfonów. Będzie to zaproszenie do podróży, w której historyczne fakty spotykać się będą
z osobistymi refleksjami i pamięciowymi śladami oraz nowymi technologiami.
Chełmek, pierwotnie niewielka uboga galicyjska wieś, w latach trzydziestych XX wieku za sprawą czeskiego przemysłowca Tomasza Baty
przeistoczyła się w nowoczesny ośrodek przemysłu obuwniczego.
Ta metamorfoza stała się urzeczywistnieniem modernistycznej wizji
budowania lepszego świata. Wybuch II wojny światowej unicestwił

pełną realizację koncepcji powstania około 40 tysięcznego ośrodka,
którego mieszkańcy mieli żyć i pracować według wizjonerskiej koncepcji Baty.
Na murach fabrycznych i osiedlowych budynków pojawią się kody
QR dzięki,, którym posiadacze smartfonów będą mieli dostęp do pełnego zbioru opracowań i informacji o historii i dziedzictwie kulturowym Chełmka.
„Maszyny harować, ludzie myśleć” Koncert muzyki elektronicznej
oraz wizualizacje. Godz. 19.00. Przestrzeń dawnego przedpola fabryki pl. Kilińskiego 3 obok siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chełmku. Wstęp wolny.
„Maszyny harować, ludzie myśleć” to plenerowe zdarzenie będące połączeniem elektronicznych brzmień śląskiego muzyka SLPWK
z projekcjami industrialnych obrazów. https://m.soundcloud.com>slpwk
Udział w niektórych wydarzeniach wymaga wcześniejszych zapisów
i rejestracji.
Dodatkowymi atrakcjami będą:
- zwiedzanie wystawy fotograficznej w Galerii Epicentrum, (siedziba
MOKSiR, pl. Kilińskiego 3)
- degustacja specjałów miejscowej kuchni,
- prezentacja twórczości malarzy skupionych w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury.
- wydanie pocztówki wraz z okolicznościowym stemplem
- opracowanie elektronicznego albumu zawierającego informacje
o dziedzictwie kulturowym Chełmka oraz dokumentacje zdarzeń
„Chełmek Fabryka”
- stworzenie aplikacji kodów QR
- projekcja archiwalnych materiałów fotograficznych ukazujących
dawny Chełmek i życie jego mieszkańców, Kino Iluzja. MOKSiR, pl.
Kilińskiego 3.
Kontakt z organizatorem: gorczynska.k@gmail.com, moksir@chelmek.pl tel. 33 846 12 96

Wystawa sztuki nieprofesjonalnej
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku wspiera
zdolnych ludzi w związku z czym po raz XVI. został zorganizowany Wiosenny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej. 15 maja 2015r.
w Galerii Epicentrum mogliśmy przyjrzeć się pracom artystów
z Chełmka oraz miast sąsiadujących. Myląca mogła wydawać się
nazwa gdyż wszystkie prace wykonane były z niezwykłą precyzją i widocznym zaangażowaniem twórców. Po wernisażu i wręczeniu dyplomów przybyli goście zostali zaproszeni na komedię
„Oświadczyny” na podstawie dzieła Antoniego Czechowa w wykonaniu Teatru Ludowego „Tradycja”.
Jednym z artystów, którego obrazy mogliśmy podziwiać był pan
Antoni Korycik, który zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań
związanych z jego pasją:
Jaką techniką maluje Pan obrazy?
Jest to technika akrylowa a styl mój własny.
Długo Pan maluje?
Już ponad trzydzieści lat.
A skąd to zamiłowanie do malarstwa?
Na początku zajmowałem się rysunkiem, rysowałem. Potem stworzyliśmy grupę, jeszcze w Domu Ludowym w latach 60.
Ta grupa do dzisiaj istnieje?
Nie istnieje już. To była grupa niezarejestrowana, przy klubie.
Jak się grupa nazywała?
Nie miała nazwy .Dopiero później w latach 83-84 zarejestrowaliśmy Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury.
I Pan do niego należy cały czas?
Ja byłem założycielem tego stowarzyszenia. Do tego jeszcze trzy osoby,
ponieważ musiała to być grupa inicjatywna.
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Jak dużo macie teraz członków?
Około czterdzieści osób.
To sporo. Jako założyciel to Pan decyduje o przyjęciu do tej grupy?
Jest zarząd i pani prezes. Ja jestem tylko wiceprezesem.
To nie tak „tylko”. Proszę opowiedzieć o obrazie, który możemy dzisiaj podziwiać , zatytułowanym „Pokusa”. Co on przedstawia?
Obraz przedstawia kobietę i jabłko. Czyli wiadomo, że jest to pokusa.
Inspirował się Pan jakąś konkretną kobietą?
Malowałem ten obraz tutaj w MOKSIRze i miałem modelkę…
Proszę powiedzieć czy woli Pan malować w plenerze czy w pomieszczeniach mając konkretny obiekt do uwiecznienia?
Na plener jeździmy w celu spotkania się ze znajomymi, poobserwować
jak każdy z nich maluje. Natomiast najlepiej maluje się w pracowni.
W jakich porach dnia najlepiej się Panu maluje?
Rano. Wstaję wcześnie, o godzinie szóstej. Po śniadaniu od razu zaczynam malować.
Dużo czasu zajmuje Panu namalowanie obrazu?
To zależy od obrazu.
Obraz, który malował Pan najdłużej?
Wstyd się przyznać, ale około trzech lat.
Czyli to już coś poważniejszego?
Zacząłem obraz, potem został on odłożony i zapomniany. Potem do niego wróciłem.
Co ten obraz przedstawiał?
Był to pejzaż ,który zacząłem na jednym z plenerów .
Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Izabela Uroda
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Kamień, obraz i dźwięk
Już 18 września wzgórze skała będzie obiektem naukowych i artystycznych eksploracji. Kilka słów o tym niezwykłym miejscu.
Wzgórze „Skała” w Chełmku + 291,54 m n.p.m. wznosi się na równoleżnikowym paśmie wzgórz ciągnących się wzdłuż doliny Wisły. Dominuje w krajobrazie miasteczka a z jej zboczy roztacza się widok
na pasma Karpat i Wyżynę Śląsko – Krakowską. Wyrobiska dawnych
kamieniołomów uznawane są za jedno z najlepszych stanowisk dla
prowadzenia studiów porównawczych nad powstaniem osadów
środkowego triasu (wapienia muszlowego) w zbiorniku germańskim.
Należą do 175 obiektów na polskiej liście GEOSITES. Projekt Global
GEOSITES zainicjowały Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych
(IUGS) i UNESCO. Jego celem jest ustalenie listy obiektów reprezentatywnych dla dziedzictwa geologicznego Ziemi. Wyjątkowym znaczeniu wzgórza Skała poświęcona jest publikacja geologa Marka Szuwarzyńskiego zamieszczona na stronie .
http://moksir.chelmek.pl/index.php…
Tajemnice i fenomen wzgórza „Skała” uczestnikom projektu „Kamień,
obraz i dźwięk” ukarze geolog Marek Szuwarzyński.
Marek Szuwarzyński - Geolog, zajmujący się przede wszystkim geologią złóż kopalin. Uczestniczy w popularyzacji nauk o Ziemi i ich dorobku. Autor lub współautor ok. 120 publikacji z dziedziny geologii,
hydrogeologii i geochemii oraz historii górnictwa.
Koncert muzyki elektronicznej da Sebastian Pypłacz - artysta, bloger
i animator pochodzący z Katowic. Wcześniej tworzył pod różnymi
szyldami (Meet The Ambient, Pan Stian, Fantazman i inne), od 2014
roku występuje głównie pod swoim imieniem i nazwiskiem. Na koncie ma kilka albumów muzycznych, jak i projekty na granicy różnych
dziedzin sztuki. Nie stroni przed improwizacją czy współpracą z innymi artystami. Aktywnie koncertuje, zagrał między innymi na: Sziget
Festival 2012 na Węgrzech, Bunte Republik Neustadt w Niemczech,
Innym Graniu w Chorzowie, AlterFest w Mysłowicach, wielu innych
festiwalach i koncertach klubowych. W styczniu 2015 roku wydał album STRUKTURA, który właśnie promuje.
https://panstian.bandcamp.com/album/struktura
W trakcie projektu „Kamień, obraz i dźwięk” na skalnych ścianach kamieniołomu pojawią oniryczno - geometryczne projekcje VJ Malagi.
Mistrzyni elektronicznych obrazów i wizualizacji gościła już w Chełmku wraz z Zamilską w 2012 roku. https://www.youtube.com/watch?v=yx2EVd-MGXk
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KS Chełmek po transferach
Okres przygotowawczy do nowych rozgrywek o mistrzostwo Klasy Okręgowej dobiega końca. Przedstawiamy zatem wszystkie transfery i
zmiany personalne, które miały miejsce w ostatnich tygodniach w drużynie KS Chełmek.
Pierwsza zmiana nastąpiła na stanowisku trenera seniorów. Sławomira Frączka na tym stanowisku zastąpił Łukasz Jagoda.
Poniżej przedstawiamy pełne podsumowanie transferów KS Chełmek.
Transfery do klubu:					
• Dominik Bachowski (Unia Kwaczała)			
• Michał Domżał (Unia Oświęcim)			
• Michał Kysiak (KS Górnik Piaski)			
• Kamil Pater (Unia Oświęcim)			
• Krzysztof Wesecki (LKS Gorzów)			
• Kamil Warzecha (Orzeł Balin)			
							
							

Transfery z klubu:
• Grzegorz Bąk (LKS Rajsko)
• Kamil Górski (LKS Gorzów)
• Sebastian Kowalczyk (LKS Gorzów)
• Kamil Kaczor (LKS Gorzów)
• Krzysztof Skrobacz (Zatorzanka Zator)
• Przemysław Światłowski (Unia Oświęcim)
• Łukasz Zawadzki (LKS Poręba Wielka)
• Bartosz Chylaszek (LKS Bobrek)

Wszystkim zawodnikom, którzy opuścili klub dziękujemy za wszystkie mecze w barwach KS Chełmek.
Nowych zawodników witamy na pokładzie i życzymy wielu sukcesów w biało-zielonych barwach.

Michał Krcil trzecim zawodnikiem świata
w badmintonie!
Michał Krcil, badmintonista ze Spartakusa Bobrek, działającego przy
Domu Pomocy Społecznej, zajął trzecie miejsce w trakcie XIV Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, rozgrywanych od 24
lipca w Los Angeles. Lepszymi okazali się tylko Nigeryjczyk Rasaq
Muraina oraz Duńczyk Adam Dfrederik Bidstrup. Panu Michałowi serdecznie gratulujemy tak dobrego wyniku i dziękujemy za wspaniałe
reprezentowanie naszej gminy i kraju na arenie międzynarodowej!
Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w 1968 roku zapoczątkowała Eunice Kennedy Shriver. W Los Angeles, oprócz zawodników, pojawiło się ponad trzy tysiące trenerów oraz 30 tysięcy wolontariuszy.

14

Bieg, sztuka i Rock’n’Roll

Mieszkańcy Chełmka sportowo-artystyczno-muzycznie zakończyli tegoroczne wakacje. W sobotę 29 sierpnia w Parku Rodzinnym
w Chełmku nie zabrakło atrakcji. Wszystko rozpoczęło się „Biegiem
z rampy do rampy”, w którym udział wzięli nie tylko biegacze, ale
także fani nordic walking. Później przyszedł czas na pokaz uczestników zajęć „poprzez taniec” prowadzony przez instruktorkę ze szkoły
tańca „Grawitacja” z Oświęcimia oraz koncert duetu Grzegorz Kosowski i Marcin Boiński. Wielkim finałem imprezy było otwarcie pieca
ceramicznego autorstwa Karoliny Gorczyńskiej, w której wypalone
zostały rzeźby, wykonane przez artystkę oraz dzieci, biorące udział
w warsztatach ceramicznych.
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Remonty w gminnych szkołach
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