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Szanowni Państwo,
Rok 2015 powoli dobiega końca. Tradycyjnie, gdy zbliża się 31 grudnia,
przychodzi pora podsumowań. Dla naszej gminy był to czas intensywnego przygotowywania się do aplikowania o kolejne środki w ramach
nowego budżetu Unii Europejskiej, które pomogą nam w najbliższych
latach zrealizować liczne inwestycje. Gotowa jest dokumentacja między
innymi na modernizację ulic Brzozowej, Topolowej, Głogowej i Andersa,
zagospodarowanie skweru przy ulicy Topolowej z przebudową budynku
biblioteki i Domu Rencisty, rozbudowę placu zabaw wraz ze skateparkiem przy ulicy Kolejowej, modernizację stadionu piłkarskiego oraz przebudowę budynku przy ulicy Brzozowej w Chełmku. Przygotowaliśmy
także plany zagospodarowania centrum Bobrka i Gorzowa, które będą
realizowane w najbliższych latach.
Jednym z najważniejszych zadań nie tylko minionego roku, ale także
kilku ostatnich lat, była budowa kanalizacji sanitarnej. Za ponad 53 miliony złotych zbudowaliśmy na terenie naszej gminy ponad 33 kilometry kolektorów kanalizacyjnych. W 2015 roku prace koncentrowały się
na terenie Gorzowa i Bobrka, gdzie wykonano łącznie ponad 19 kilometrów sieci kanalizacyjnej, z której będzie korzystało około 2,5 tysiąca
mieszkańców. Obecnie prace dobiegają końca i trwa proces odbudowy
nawierzchni dróg na ulicach Parkowej, Kwiatowej, Cichej, Kasztanowej,
Bagiennej, Podkomorskiej, Krótkiej, Granicznej, Nowowiejskiej, Szkolnej, Sportowej i Gorzowskiej oraz częściowo na ulicy Długiej. Realizacja
tego typu zadania to ogromne wyzwanie logistyczno-finansowe, które
zapewni nam znaczny postęp cywilizacyjny. W tym miejscu pragnę do
Państwa zaapelować o podłączanie domów do istniejącej sieci kanalizacyjnej, abyśmy mogli uzyskać efekt ekologiczny, wymagany przez
Ministerstwo Środowiska. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja na kolejne 10 kilometrów kolektorów kanalizacyjnych, których
budowę chcemy realizować w najbliższych latach, korzystając ze środków Funduszu Spójności.
W kończącym się roku przeprowadziliśmy kilkanaście inwestycji drogowych. W części wybudowaliśmy ulice Paprotnik i Jagodową w Chełmku oraz ulicę Leśną w Bobrku. Zagospodarowaliśmy także teren wraz
z parkingami przed budynkiem Piłsudskiego 10. Warto wspomnieć
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o budynku tak zwanej „harcówki” przy ulicy Kochanowskiego, który
w latach 2013-2015 za kwotę blisko miliona złotych został gruntownie
zmodernizowany, dzięki czemu mogliśmy częściowo zmienić jego przeznaczenie. W 2014 roku w budynku zaczął funkcjonować Środowiskowy
Dom Samopomocy, oferujący pracę z podopiecznymi w pracowniach
i pomieszczeniach, spełniających najwyższe standardy. W tym roku do
wyremontowanej siedziby wprowadzili się także harcerze, którzy bardzo
aktywnie pracują z dziećmi i młodzieżą, integrując tym samym społeczność lokalną. Powstało tam między innymi pomieszczenie główne, zwane salą kominkową, pomieszczenie magazynowe, zaplecze socjalne oraz
pomieszczenie gospodarcze. W trakcie prac remontowych zadbaliśmy
także o teren wokół budynku oraz potrzebne wyposażenie.
W 2015 roku, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, 49 mieszkańców skorzystało z 50 procentowego dofinansowania, które otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Pieniądze przeznaczone były na wymianę starych
pieców węglowych na wysokosprawne, ekologiczne piece z automatycznym podajnikiem. Duże zainteresowanie tego typu przedsięwzięciami skłoniło mnie do aplikowania o kolejne środki ze wspomnianego
Programu Ograniczania Niskiej Emisji, które przeznaczone będą dla
mieszkańców Chełmka, Gorzowa i Bobrka oraz z programu KAWKA,
w którym dofinansowanie sięga aż 90 procent, jednak przeznaczony
jest tylko dla miejscowości powyżej pięciu tysięcy mieszkańców, przez
co mogą z niego skorzystać tylko osoby, posiadające dom w Chełmku.
Mam nadzieję, że w latach 2016-2017 z takiej możliwości skorzysta 85
mieszkańców, którzy w listopadzie złożyli stosowne oświadczenie. Do
31 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miejskim będziemy przyjmowali zgłoszenia osób, które będą chciały uzyskać 50 procentowe dofinansowanie
w ramach programu PONE. Zachęcam do skorzystania z takiej możliwości. Pieniądze będą przeznaczone na wymianę starego źródła ciepła na
nowe-ekologiczne, między innymi wspomniane wysokosprawne piece
węglowe klasy 5, piece gazowe i przyłącza do sieci ciepłowniczej.
Bardzo dużo działo się w naszych szkołach. Na początku roku każdą placówkę doposażyliśmy w nowoczesny sprzęt komputerowy. Zorganizowaliśmy także dodatkowe zajęcia, rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, których podsumowaniem była gala w Miejskim Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chełmku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć
był projekt „Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Chełmek”. Program
zakładał uświadomienie młodzieży jaki wpływ na środowisko ma styl życia każdego człowieka a także zapoznanie dorosłych z zagrożeniami, jakie
niosą ze sobą spalanie śmieci i różnych odpadów. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono w szkołach łącznie ponad 728 godzin różnych
zadań edukacyjnych, obejmujących takie elementy, jak między innymi
warsztaty ekologiczne, rowerowy rajd ekologiczny oraz turniej i pokaz
mody ekologicznej. W naszych szkołach dzięki programowi zakupiliśmy
elektroniczne stacje pogodowe z WiFi, zestawy odczynników do badania powietrza, gleby i wody, analizator zanieczyszczenia powietrza oraz
plansze edukacyjne o tematyce proekologicznej. Natomiast od drugiego
półrocza we wszystkich klasach drugich realizowany jest projekt „Szachy
w szkole”, dzięki któremu najmłodsi rozwijają swoje umiejętności w tej
bardzo wymagającej grze planszowej, co także bardzo dobrze wpływa na
rozwój strategicznego myślenia i analizowania faktów.
Niestety w 2015 roku nie obeszło się bez strat, spowodowanych niesprzyjającą aurą. Początkiem lipca nad naszą gminą przeszła nawałnica, która
pozostawiła liczne szkody. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz osób ze służb porządkowych,
którzy pracowali nawet po kilkanaście godzin dziennie, udało się je usunąć. Pragnę im jeszcze raz podziękować, ponieważ zawsze są gotowi
bezinteresownie nieść pomoc, gdy tylko nadejdzie taka potrzeba.
W tym kończącym się powoli roku miały miejsce dwa ważne wydarzenia,
dedykowane młodzieży oraz seniorom. Pierwszym z nich były pierwsze
w historii wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku. Młodzi
radni mają za sobą kilka przedsięwzięć i są już na etapie planowania kolejnych, dzięki czemu możemy z nadzieją patrzeć na przyszłość tej grupy.
Drugim było rozpoczęcie zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który
działa w naszym mieście od października. Słuchacze korzystają z cotygodniowych wykładów i zajęć, między innymi florystycznych, tanecznych,
kabaretowo-teatralnych i ruchowych. W przyszłym roku oferta zajęć będzie rozszerzana, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Za kwotę
ponad 81 tysięcy złotych od początku lutego do końca listopada będzie-
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my realizować projekt „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji
z młodzieżą” w postaci klubu samopomocy. W ramach programu, który
zakłada między innymi wspieranie aktywności osób starszych, walkę
z wykluczeniem społecznych i wzbudzenie poczucia przynależności
i dumny do miejsca, w którym żyjemy, słuchacze pięć razy w tygodniu
będą uczestniczyli w czterogodzinnych warsztatach. Serdecznie zachęcam wszystkich emerytów i rencistów, aby dołączyli do tego grona.
Cieszę się, że udało nam się stworzyć takie formy aktywności młodzieży
i seniorów, które w perspektywie czasu mogą łączyć pokolenia, co deklarowałem, wsłuchując się w Państwa wnioski, zgłaszane w czasie spotkań
przed wyborami samorządowymi w 2014 roku.
W minionym roku na terenie gminy Chełmek zwiększyła się liczba miejsc
pracy, dzięki czemu ponad 100 osób w tym czasie znalazło zatrudnienie.
Cieszą mnie informacje, przekazane mi w trakcie licznych spotkań z prezesami i dyrektorami firm z naszej gminy, z których wynika, że w 2016
roku ponownie pojawi się kilkadziesiąt nowych ofert pracy. Przykładem
może być firma Boryszew S.A. oddział Maflow, która zadeklarowała pla-

ny zwiększania zatrudnienia nawet o 100 osób. To bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że nowy, 2016 rok, będzie czasem dalszej realizacji ciekawych inicjatyw, aby nasza gmina dalej rozwijała się dla dobra
wszystkich mieszkańców.

Szanowni Państwo,

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia: radosnych dni odpoczynku, wypełnionych ciepłem i miłością, płynących
z rodzinnego ogniska. W tym najpiękniejszym czasie szczególnie łączę się ze
wszystkimi osobami, których w minionym roku dotknęło jakiekolwiek nieszczęście. Niech nowonarodzone Boże Dziecię przyniesie nam, naszym rodzinom
i naszej gminie wiele szczęścia oraz odsunie codzienne troski. Życzę także, aby
nadchodzący Nowy Rok 2016 przepełniony był spełnionymi marzeniami i sukcesami w każdej sferze życia.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

KOMUNIKAT KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMKU
W związku ze zbliżającym się okresem świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę Państwu przypomnieć na jakie niebezpieczeństwa
jesteśmy narażeni właśnie w tym okresie.
Okres przedświąteczny , świąteczny oraz noworoczny to czas wzmożonej aktywności złodziei
kieszonkowych. Czujność i rozwaga jaką powinniśmy wykazywać podczas robienia przedświątecznych zakupów, udziału w zabawach
noworocznych organizowanych np. na wolnym
powietrzu czy też krytyczne podejście do osób
zajmujących się handlem obnośnym pozwoli
zapobiec wielu kradzieżom. Okres Świąt dla
wielu z nas jest okazją do wyjazdu, czy to do
rodziny czy też znajomych i właśnie wtedy pozostawiamy nasze mieszkanie, dom który jest
pusty i ciemny, a to jest właśnie sygnałem, informacją dla złodziei że maja czas na splądrowanie
pomieszczeń mieszkalnych i pozbawienie nas
dobytku. Właściwe zabezpieczenie mieszkania
oraz tzw. pomoc sąsiedzka również jest nieoce-

nionym sprzymierzeńcem służb zajmujących się
ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń.
Ponownie przypominam iż, zbieranie korespondencji oraz reklam jakie pozostawiane są na
progach mieszkań oraz bramkach naszych sąsiadów, których akurat nie ma w domu w znacznym stopniu działa odstraszająco dla złodziei.
Jedną z najprostszych i w miarę skutecznych
metod jaką można i należy zastosować w celu
odstraszenia złodzieja podczas naszej nieobecności w miejscu zamieszkania jest pozostawianie włączonego oświetlenia przynajmniej w jednym pomieszczeniu.
Jeżeli jakiekolwiek zachowania osób, nieznane
zaparkowane pojazdy wzbudzają Państwa
podejrzenia, proszę niezwłocznie poinformować o tym Policję pod bezpłatny nr telefonu
997 lub 112.
Jak co roku proszę Państwa o zwrócenie uwagi
w okresie zimowym na osoby starsze, samotnie mieszkające lub osoby bezdomne. Zima

to pora roku, która naraża takie osoby na niebezpieczeństwa, a zwłaszcza na utratę zdrowia
i życia poprzez wychłodzenie organizmu. Każda informacja o takiej osobie będzie dla nas
bardzo cenna i sprawdzona by nikt nie został
bez pomocy.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
2016 Roku, w imieniu własnym i podległych mi
policjantów, składam Państwu życzenia zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności.
Z poważaniem:
Komendant Komisariatu w Chełmku
asp. szt. Tomasz Balon

Rezolucja Rady Miejskiej w sprawie wstrząsów
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku radni przyjęli dwie rezolucje: pierwszą,
wyrażającą sprzeciw wobec decyzji Zarządu
Powiatu w Oświęcimiu o zamknięciu naboru
w Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Druga dotyczyła
wstrząsów, które coraz częściej występują
w naszej gminie i została skierowana do organów i właścicieli Zakładu Górniczego w Libiążu.
Treść tej rezolucji można przeczytać poniżej.
Rezolucja Rady Miejskiej w Chełmku
Działając w imieniu mieszkańców Gminy Chełmek oraz organów Gminy wzywamy organy
i właścicieli TAURON Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego Janina w Libiążu do podjęcia
wszystkich możliwych działań i wykorzystania
wszelkiej dostępnej technologii wydobycia
w celu zabezpieczenia terenów sąsiadujących
z Kopalnią, a znajdujących się na obszarze
Gminy Chełmek, przed kolejnymi wstrząsami
górotworu.
Nasilające się w ostatnim czasie ruchy tektoniczne, bezpośrednio związane z ruchem Zakładu Górniczego oraz prowadzonym obecnie

i w poprzednich latach wydobyciem stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia
i mienia mieszkańców Gminy. Nadrzędnym
celem, który nie może być pomijany przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kierunku rozwoju eksploatacji górniczej, powinno
być bezpieczeństwo mieszkańców terenów sąsiednich do Kopalni, objętych zakresem jej oddziaływania. Ostatnie, występujące w krótkich
odstępach czasu, nasilające się wstrząsy budzą
uzasadnioną obawę o życie, zdrowie i mienie
mieszkańców Gminy. Wnosimy o niezwłoczne
podjęcie działań, które w przyszłości uchronią
mieszkańców Gminy od negatywnych skutków eksploatacji górniczej. Wnosimy również
o informowanie organów Gminy o podjętych
działaniach i o przewidywanych ich skutkach.
Mamy nadzieję, że dla dobra mieszkańców
Gminy oraz dalszych planów dotyczących
eksploatacji wykażecie Państwo zrozumienie
dla wyrażonej przez Radę Miejską w Chełmku
troski i zostaną podjęte niezbędne działania
mogące w przyszłości uchronić Gminę przed
negatywnym wpływem eksploatacji górniczej.
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Hodowcy Gołębi świętowali 65-lecie istnienia

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie chełmecki oddział
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych świętował 65-lecie
istnienia. Była to okazja nie tylko do wspomnień, ale także odznacze-

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim mieszkańcom Gminy
Chełmek najserdeczniejsze życzenia, niech
przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary
i nadziei, a pomyślność nie opuszcza Was
przez każdy dzień Nowego Roku.
Przewodniczący RM w Chełmku
Marek Palka wraz z Radnymi RM

nia osób, zasłużonych dla związku oraz wręczenia nagród za najlepsze wyniki w zawodach.
Za szczególne zasługi dla związku srebrną odznakę otrzymali Zdzisław Mytnik, Edward Pędrys i Mieczysław Baran. Złotą odznaką
wyróżnieni zostali Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Stanisław
Bogudziński, Mieczysław Ledwoń oraz Rufin Synowiec, natomiast
Stanisław Kozub i pośmiertnie Franciszek Szyjka otrzymali honorowe
odznaki.
Pierwsze walne zebranie związku odbyło się 10 grudnia 1950 roku
w szkole podstawowej w Chełmku. Na czele PZHGP stanął Piotr Kasperek. Początkowo prace były bardzo trudne, ponieważ nie było
między innymi klatek transportowych i zegarów kontrolnych. Spotkania odbywały się na dworcu kolejowym, w tartaku, w lasku przy
ulicy Żeromskiego lub na działkach, ponieważ związek nie miał lokalu. Środkiem transportu był tragacz lub rower. Pierwszy zegar kontrolny pojawił się dopiero po dwóch latach, w 1952 roku. Kolejne lata
były czasem zmian i rozwoju związku. W swojej 65-letniej karierze
hodowcy doczekali się wielu sukcesów nie tylko krajowych, ale także
międzynarodowych.
Inf.UM

Spotkanie opłatkowe w Chełmku
Spotkajmy się w zimowy wieczór, by wspólnie przełamać się opłatkiem i cieszyć się
nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.
Burmistrz Chełmka, Parafia pw. Miłosierdzia
Bożego oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zapraszają mieszkańców na
przedświąteczne spotkanie opłatkowe, które
odbędzie się na „Nowym Placu” obok Urzędu
Miejskiego w Chełmku
22 grudnia /wtorek / 2015 roku o godz.
17.00.
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Zmiany dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek
Szanowni Państwo
W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej Gminy w dniu
26 listopada bieżącego roku Rada Miejska w Chełmku podjęła min.
uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek, a także uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełmek. Uchwały te będą
obowiązywały od początku 2016r. Pełne teksty wszystkich uchwał dostępne są na stronie Gminy Chełmek: www.chelmek.pl
Największą zmianą będzie utworzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w skrócie PSZOK. Będzie on
zlokalizowany na terenie bazy MZGK w Chełmku Sp. z o.o. przy ul.
Piastowskiej 18 w Chełmku. PSZOK będzie czynny przez cały rok, 6 dni
w tygodniu od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 i w soboty – w godzinach 9-11. Do
PSZOK-a będzie można przywieść zebrane selektywnie odpady takie
jak: papier i tektura, szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, chemikalia, detergenty, oleje, leki, zużyte opony, baterie, odpady
remontowo-budowlane, odzież, lampy fluorescencyjne, urządzenia
elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z ogrodów. Odpady do PSZOK-a będzie trzeba dowieźć swoim
transportem, przyjmowane będą jednak bez ograniczeń ilościowych.
Jednocześnie zachowano zbiórki objazdowe odpadów takich jak
wielkogabaryty, opony i urządzenia elektryczne i elektroniczne. Będzie można zamówić również, tak jak poprzednio, kontener na odpady remontowe odbierane z terenu nieruchomości (do 200 kg na
osobę). Utrzymano również zbiórkę odpadów zielonych z terenu nieruchomości (do 1m3 na nieruchomość) wydłużono jednak okres jej
trwania od kwietnia do listopada.
Do nowych przepisów Regulaminu będą także musieli dostosować
się mieszkańcy, których domy wyposażone są w szamba. Ze wzglę-

16 dni Przeciw Przemocy
Wobec Kobiet
Od 25 listopada do 10 grudnia 2015 roku trwały obchody międzynarodowej kampanii zatytułowanej „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec
Kobiet”. Z uwagi na znaczenie problematyki przemocy wobec kobiet,
również MOPS w Chełmku we współpracy z Policją zaangażował się
w ww. działania.
Kampania ma na celu eliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez budowanie świadomości o tym, że stanowi ona
pogwałcenie praw człowieka, wzmacnianie lokalnych systemów
przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań
pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz
powstrzymania przemocy wobec kobiet, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie przeciwko tej formie przemocy. Celem
kampanii jest również uświadomienie społeczeństwom z różnych
krajów jak ważny jest męski głos solidarności z ofiarami oraz wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet.
Kampania skupia się na symbolice „Białej Wstążki”, która przypięta
przez mężczyznę oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy jest się jej świadkiem.
Między innymi w ramach ww. kampanii istnieje możliwość uzyskania w MOPS w Chełmku (Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie) lub w Komisariacie Policji
w Chełmku stosownej porady w zakresie postępowania, jakie można podjąć w stosunku do sprawcy przemocy, jak i również uzyskania
bezpośredniej pomocy w przypadku wystąpienia przemocy”
W czasie trwania akcji z inicjatywy Izabeli Grzesik ze Stowarzyszenia
„Strefa Wenus z Milo” 4 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji w Chełmku zorganizowano projekcję filmu pt. „DELIKATNIE NAS ZABIJAJĄ 3” oraz towarzysząca jej prelekcję.

du na troskę o środowisko oraz jakość wód w naszym rejonie wprowadzono obowiązek opróżniania szamba przynajmniej jeden raz na
kwartał.
Jednocześnie biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców naszej Gminy
oraz ilość powstających odpadów komunalnych, a także po przeanalizowaniu wszystkich kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, na które składają się koszty: odbierania,
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi, koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub
worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc
nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, konieczna okazała się
zmiana obowiązującej stawki za wywóz odpadów komunalnych.
W związku z tym podjęto również uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia tej opłaty. Nie zmieniono metody ustalania opłaty –
nadal obowiązuje opłata od osoby, natomiast nowa stawka opłat za
odbiór odpadów komunalnych przedstawia się następująco:
– 9,50 zł za osobę za miesiąc za odpady zbierane w sposób selektywny,
– 13,00 zł za osobę za miesiąc za odpady nie zbierane w sposób selektywny.
Nowe stawki opłat będą obowiązywały od stycznia 2016r. (płatność
za styczeń można uregulować do 15 lutego). W związku z wprowadzoną zmianą nie będzie konieczności składania nowych deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zawiadomienia o wysokości opłaty zostaną do Państwa przesłane
pocztą w styczniu 2016r.
Inf.UM

Sylwester w Parku Rodzinnym

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza
do Parku Rodzinnego wszystkich mieszkańców gminy i przybyłych
gości na pożegnanie starego i przywitanie NOWEGO ROKU.
23.00 - 1.00 dyskoteka przy ognisku
00.00 pokaz ogni sztucznych
Serdecznie zapraszamy.
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Adwokat radzi...
Kto ma uprawnienie do dochodzenia zachowku po zmarłym członku
rodziny?
Zmarły może rozdysponować swoim majątkiem w testamencie według
własnego uznania co może skutkować pominięciem w nim wszystkich
najbliższych członków rodziny i zapisaniem majątku osobie zupełnie
obcej lub zapisaniem całego swojego majątku jednemu z członków najbliższej rodziny przy jednoczesnym pominięciu pozostałych.
W takim przypadku zabezpieczeniu interesów pominiętych członków
rodziny służy instytucja zachowku.
Zgodnie z treścią art.991 k.c zstępnym, małżonkowi spadkodawcy oraz
rodzicom, którzy byliby powołani do spadku z ustawy należą się, jeżeli
uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny jest małoletni dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł
przy dziedziczeniu ustawowym, w innym zaś wypadku połowa wartości
udziału spadkowego.
Wynika z powyższego przepisu, iż w pierwszej kolejności uprawnieni są
do zachowku dzieci (bądź wnuki, jeżeli ich rodzice zmarli) i małżonek
spadkodawcy, a w przypadku ich braku w dalszej kolejności rodzice
spadkodawcy. Prawo do zachowku nie przysługuje w żadnym wypadku
rodzeństwu spadkodawcy oraz członkom rodziny, którzy zostali wydziedziczeni w testamencie, uznani za niegodnych, zrzekli się dziedziczenia
przed śmiercią spadkodawcy, odrzucili spadek oraz małżonkowi będącemu ze spadkodawcą w separacji przed jego śmiercią.
Uprawniony może dochodzić w postępowaniu sądowym sumy pieniężnej odpowiadającej połowie lub dwóm trzecich wartości udziału, który
by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Wysokość udziału, który jest podstawą do ustalenia zachowku zależy od liczby osób, które są
zaliczane do kręgu spadkodawców ustawowych na podstawie przepisów prawa spadkowego.
Przy ustaleniu wysokości zachowku należy wziąć również pod uwagę
długi spadkowe, które zmniejszają wysokość należnego nam zachowku
oraz darowizny dokonane przez spadkodawcę przed śmiercią. Dokonane przez spadkodawce przed śmiercią darowizny zwiększają wartość
substratu zachowku. Pewne darowizny zostały jednak wyłączone od
doliczenia, w szczególności drobne zwyczajowo przyjęte, dokonane

dawnej niż przed dziesięciu laty oraz dokonane na rzecz osób, które nie
byłyby spadkobiercami lub uprawnionymi do zachowku. Szanowni czytelnicy, jak możecie sami zauważyć wyliczenie wartości zachowku jest
dosyć skomplikowane i w tym celu najlepiej udać się do profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże ustalić wartość przysługującego Wam
zachowku.
Po wyliczeniu wysokości należnego nam zachowku następnym krokiem
będzie wniesienie do Sądu pozwu przeciwko osobom, które dziedziczyły na podstawie testamentu. Właściwym miejscowo do wniesienia pozwu będzie Sąd w okręgu którego spadkodawca miał ostatnie miejsce
zamieszkania. W zależności od wartości przedmiotu sporu właściwym
rzeczowo będzie natomiast bądź to Sąd Rejonowy bądź Sąd Okręgowy.
Każda osoba mająca zamiar wystąpić na drogę sądową musi pamiętać,
iż warunkiem przyjęcia sprawy do rozpoznania przez Sąd jest uprzednie
opłacenie pozwu. Wysokość opłaty w sprawie o zachowek wynosi pięć
procent wartości przedmiotu sporu.
Ostatnim istotnym elementem, o którym musi pamiętać każdy uprawniony do zachowku, jest okoliczność, iż roszczenie o zachowek przedawnia się po upływie 5 lat od chwili otwarcia testamentu. Otwarcie testamentu następuje przed Sądem w postępowaniu o stwierdzenie nabycia
spadku lub przed notariuszem w przypadku jeżeli zdecydujemy się na
załatwienie spraw spadkowych w kancelarii notarialnej. Po upływie tego
okresu strona przeciwna w trakcie postępowania Sądowego może zgłosić zarzut przedawnienia roszczenia co niesie za sobą skutki w postaci
przegranego postępowania oraz zapłaty wszelkich kosztów sądowych
przez powoda.
W trakcie swojej praktyki zawodowej wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, iż właściwie napisany i wniesiony w terminie pozew skutkował
zasądzeniem należnej kwoty pieniężnej uprawnionemu do zachowku.
Szanowni Czytelnicy jeżeli nurtują Was inne problemy prawne z chęcią
Wam pomogę. Proszę o nadsyłanie wiadomości na email zapytaj@adwokat-szajdak.pl, a w kolejnym artykule postaram się rozwiązać Państwa
wątpliwości dotyczące kwestii prawnych.
Adwokat z Lędzin
Paweł Szajdak
tel.508-810-835

Stypendia artystyczne przyznane
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus przyznał stypendia artystyczne na 2016 rok dla uzdolnionych uczniów ze szkół gminy Chełmek. Otrzymali je Mateusz Rybak, Michał Rybak i Mariusz Kciuk z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie oraz Klaudia Helbin i Patrycja Kuligowska z Samorządowego
Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku. Stypendystom serdecznie gratulujemy!
Inf.UM

Bal Seniora
W tym roku Bal Seniora odbył się w Zajeździe „Józstach” w Chełmku. Spotkanie
otwarła przewodnicząca PZERil w Chełmku
Maria Gołyźniak, która powitała dostojnych
gości oraz podsumowała działalność koła
w Chełmku oraz przybliżyła przyszłoroczne
plany.
Szczególne podziękowania przewodnicząca
złożyła na ręce burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa za coroczne wsparcie finansowe
działalności PZERiL, prezesa GS Samopomoc
Chłopska Tomasza Warzechy za słodki poczęstunek oraz właścicielom biura podróży Kulig Travel za wsparcie. Po uroczystym
wstępie nastąpiło wręczenie gratulacji oraz
upominków członkom, którzy w tym roku
obchodzili swoje 70 urodziny.
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KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWYCH
PZERiI W CHEŁMKU NA 2016 r.
Lp

Miejscowość

Data

Uwaga

1.

Kolędowanie O/R Chełmek

7.I

Dom Rencisty

2

Spotkanie opłatkowe Koło nr 1

9.I

Gorzów

3

Spotkanie opłatkowe Koło nr 2

16.1

Bobrek

4

Jasełka - Teatr Cieszyn

19.1

5

Jasełka - Teatr Cieszyn Koło nr 2

25.1

Bobrek

6

Spotkanie karnawałowe koło nr 3

7.11

Stare Miasto

7

Światowy Dzień Chorego

11.11

8

Międzynarodowy Dzień Kobiet - Gorzów i Bobrek

8.III

9

Misterium - Teatr Cieszyn

15.111

10

Termy Podhalańskie - Szaflary

2.IV

11

Częstochowa - Piekary

19.IV

12

Białka Tatrzańska - Termy

5.V

13

Wiedeń - Morawski Kras

18-20.V

14

Bośnia i Hercegowina

30.V-10.VI

15

Szaflary - Termy

2.VI

16

Warszawa i okolice

3-5.VI

17

Bukowina Tatrzańska - Termy

7.VI

18

Rewal - Skrzat

11-23.VI

19

Jastarnia - Posejdon

12-24. VI

20

Dziwnów - Zastał

21.VI-3.VII

21

Ustroń - pieczenie kiełbasek

2.VII

22

Wieliczka - Kopalnia Soli - Łagiewniki

7.VII

23

Przemyśl i okolice

15-17.VII

24

Świnoujście - Złoty Kłos

17-29.VII

25

Pszczyna Zamek - Tychy Browar

19.VII

26

Licheń - Kopalnia soli Kłodawa

3-4.VIII

27

Mrzeżyno - Koral

12-24.VIII

28

Rewal - Skrzat

16-28.VIII

29

Karkonosze - Szklarska Poręba

31 .VIII - 1-2.IX

30

Częstochowa

4.IX

31

Porąbka Elektrownia - Szczyrk - zakończenie lata

8.IX

32

Chorwacja - Crkvenica

9-19.IX

33

Kalwaria Zebrzydowice - Wadowice

15.IX.

34

Częstochowa

20.IX

Bobrek

Bobrek
Gorzów

Bobrek
Gorzów

Bobrek

Gorzów

35

Zakończenie lata

29.IX

Gorzów

36

Dzień Seniora - Oddział Rejonowy

27.X

Dom Rencisty

19.XI

Ciżemka

37

Dzień Seniora - Oddział Rejonowy

38

Dzień Seniora - Koło nr 2

39

Cieszyn Gość Oczekiwany - Teatr

Bobrek

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Chełmek
ul. Topolowa 6
Czynne:
Poniedziałek: 14.oo -17.oo
Środa: 9.oo -12.oo
Tel: 33/846-15-66, 694 366 200
Prosimy o uiszczanie opłaty za wycieczki na 14 dni przed planowanym wyjazdem!
Nie zgłoszenie się w w/w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem
z listy uczestników!
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Informacja

I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości
gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek położonych w Gorzowie przy skrzyżowaniu ul. Orliska i ul. Małowy.
A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą
Wieczystą nr KR1E/00029400/7, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczone są jako
działki nr: 342/64 o pow. 0.2501 ha, 342/65 o pow. 0.2184 ha, 342/66 o pow.
0.2201 ha.
C) przeznaczenie nieruchomości: Działki znajdują się na terenach dla
których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki w nowej edycji studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajdują się na terenach oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: U/MN – tereny
usługowo mieszkaniowe:
Funkcja podstawowa – tereny zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej. Funkcja uzupełniająca - funkcja usługowa jako towarzysząca zabudowie mieszkaniowej oraz jako funkcja samoistna: w tym rekreacja indywidualna, usługi publiczne, handel, gastronomia, rzemiosło, budynki
gospodarcze, garaże, tereny zieleni towarzyszącej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji. Zabudowa przedmiotowych działek jest
możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Gmina Chełmek jest w trakcie opracowywania planu miejscowego na
przedmiotowy teren.
D) Cena wywoławcza: 88.000,00 złotych brutto, 77.000,00 złotych brutto, 77.500,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek
VAT w wysokości 23 %.
E) Termin i miejsce w/w przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16
GRUDNIA 2015 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU,
UL. KRAKOWSKA 11 I BĘDZIE TRWAŁ OD GODZ. 10.00 W ODSTĘPACH
CZASU CO 10 MINUT DLA POSZCZEGÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI.
F) Wysokość wadium: 8.000,00 złotych (osiem tysięcy złotych).
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.
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. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział Architektury Geodezji
i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku
Inf. UM

Drodzy Mieszkańcy
Z okazji zbliżających się pięknych świąt Bożego Narodzenia
życzę Wam dużo, radości i miłości, na co dzień każdego dnia 2016.
Radna Rady Miasta Gleba Bożena

W tych dniach składamy życzenia zdrowia, miłości i radości, które
będziecie mogli dzielić z bliskimi.
Niech betlejemska gwiazda oświetla nadchodzący Nowy Rok
napełniając Państwa szczęściem, optymizmem i pomyślnością.
W imieniu Członków koła Prawo i Sprawiedliwość w Chełmku
i własnym
Jacek Pyrek
Świąt pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery,
a także pomyślności i samych sukcesów
w Nowym 2016 Roku
życzy
Maciej Dworniczek

Słodkości dla Miłosza
Fot. Andrzej Legut

3 050 zł zebrano, w miniony weekend, dla Miłosza z Chełmka podczas
charytatywnych warsztatów dekorowania pierniczków w Ptyś Cafe
w Chełmku. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację 14-letniego Miłoszka Jaśko z Chełmka, cierpiącego na zaburzenia mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego. Z inicjatywą organizacji akcji dekorowania pierników zgłosiły się do Małej Orkiestry dwie
firmy: Cukiernia Ptyś oraz Ptyś Cafe z Chełmka.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży
oraz dorosłych. Każdy uczestnik za dobrowolny datek do puszki mógł
wziąć do domu własnoręcznie wykonane smakołyki – informuje Julianna Gołębiowska-Kalisz z Ptyś Cafe.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i Wasze dobre serduszka
(nie tylko te z pierników)!!!
Pełna fotogaleria: https://www.facebook.com/events/425228941002891/
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Młodzi entuzjaści dobrych działań

Uczennice i uczniowie z SZS-P nr 2 w Chełmku nie boją się odpowiedzialnych zadań. Radosny entuzjazm i chęć stworzenia czegoś dobrego
skłoniły młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum do realizacji kilku
projektów edukacyjnych i społecznych.
Silną drużynę szesnastu „Aniołów ze Szkoły” utworzyli przedstawiciele
klas: IV b, V a oraz VI b, którzy założyli Szkolne Koło Towarzystwa Obrony
Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej. „Anioły ze Szkoły” to projekt, skupiający młodzież, która chce pomagać zwierzętom.
Działalność Klubu rozpoczęło spotkanie z lekarzem weterynarii panem
Mateuszem Urbańczykiem, który w ciekawej prezentacji przedstawił los
pokrzywdzonych zwierząt oraz możliwości opieki nad nimi. Uwrażliwił
na konieczność udzielania pomocy „braciom mniejszym” i uświadomił,
że prawdziwe człowieczeństwo wyraża się w obronie słabszych, bezbronnych stworzeń, które doznają cierpienia i potrafią okazywać swoją
wdzięczność za ludzką dobroć.
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Inicjatywę młodzieży poparł dyrektor Szkoły Marek Idzik, który pogratulował pomysłu i 1 grudnia uroczyście otworzył Koło TOZRP, a pan Mateusz Urbańczyk, życząc młodzieży sukcesów i satysfakcji, objął przedsięwzięcie honorowym patronatem.
Innym projektem, realizowanym we współpracy z Miejską Biblioteką
jest „Dyskusyjny Klub Edukacyjny – Ja czytam”. Bardzo brzydka pogoda, jaka 2 grudnia mogła zniechęcać do wyjścia z domu, nie stanowiła
przeszkody dla uczniów kl. V a oraz VI b, którzy przyszli na inauguracyjne spotkanie. Słowo powitania wygłosił dyrektor Marek Idzik i wspólnie
z młodzieżą uczestniczył w pierwszych zajęciach, poświęconych sztuce
rozmowy i dyskutowania. Spotkania z literaturą, filmem, sztuką i muzyką
w gościnnej Bibliotece przy ul. Topolowej, będą odbywać się w każdą
środę o godz. 18.00. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VI
szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Twórczy zapał młodzieży z pewnością zaowocuje nowymi umiejętnościami i doświadczeniem, a świadomość współodpowiedzialności za
współczesny świat skłoni do promowania właściwych postaw wobec
jego wyzwań. Właśnie taką motywacją kierują się uczniowie klasy VI b
oraz klas gimnazjalnych, którzy postanowili zrealizować projekt „Stop
mowie nienawiści”. We współpracy z MOKSiR w Chełmku przygotują
program sceniczny, w którym, zgodnie z założeniami projektu, zainicjowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, uświadomią odbiorcom
destrukcyjną siłę mowy nienawiści, obecnej
w cyberprzestrzeni oraz w świecie realnym. Przeprowadzą również szereg działań, promujących postawę tolerancji i życzliwości względem
drugiego człowieka.
Projekty, którymi opiekuje się Urszula Guja, realizują: Katarzyna Baranowska, Olimpia Bąba, Adela Bisaga, Wiktoria Borowy, Konrad Bojdak, Jakub
Buda, Agnieszka Cebula, Kacper Cnota, Szymon Czarnocki, Klaudia Gwizdoń, Igor Kała, Emilia Klicner, Martin Kowalcze, Kacper Kulikowski, Judyta
Kulisz, Anna Maca, Kordian Moskalik, Wiktoria Sarna, Maciej Szczepanek,
Oliwia Syska, Wiktoria Wołek, Julia Gut, Małgorzata Niciewicz.
Każdy, kto chciałby przyłączyć się do działań, będzie mile widziany!
Szczegóły na plakatach oraz pod adresami: http://aniolyzeszkoly.pl/

X lat Klubu HDK „Ósemka” w Chełmku

26 listopada, na zakończenie Dni Honorowego Krwiodawstwa odbyła się
w Sali MOKSiR uroczystość X-lecia Klubu HDK PCK „Ósemka”. W krótkich
prezentacjach ukazane zostały początki oraz najważniejsze wydarzenia
w działalności Klubu. Opiekująca się organizacją Urszula Guja podziękowała Krwiodawcom, władzom samorządowym, instytucjom oraz sympatykom Klubu za ofiarność, wsparcie i uznanie dla szlachetnych postaw,
prezentowanych w geście dzielenia się cząstką siebie z chorymi, potrzebującymi bezcennego daru krwi.
W imieniu Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera oraz Przewodniczącego Małopolskiej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Jerzego
Kornausa podziękowania zasłużonym dla rozwoju honorowego krwio-

dawstwa wręczył Henryk Jurecki, prezes Oddziału Rejonowego PCK
w Oświęcimiu.
Nie od dziś wiadomo, że społeczność Chełmka może poszczycić się
imponującą liczbą honorowych krwiodawców, a do tych najbardziej
wiernych (nadal oddających krew, którzy zdołali już ofiarować od 10 – 30
litrów) należą: Dawid Bus, Jerzy Bączek, Jan Gustowski, Wacław Hryniewicki, Henryk Hryniewicki, Janusz Jasiński, Zbigniew Mirocha, Damian
Latocha, Grzegorz Bolek, Bogdan Szypulski, Artur Smędzik, Wojciech
Raczek, Rafał Piętoń, Karina Pawela, Przemysław Trethan, Łukasz Wątroba
Paweł Wójtowicz, Piotr Adamczyk.
Podczas uroczystości do grona Krwiodawców została przyjęta Dominika
Lebica, uczennica IV klasy technikum w Chełmku, która w październiku
po raz pierwszy oddała krew. Dyplom Honorowego Krwiodawcy oraz
drobne upominki były dodatkiem do wyrazów uznania i podziękowań.
Choć Klub HDK „Ósemka” kończy swoją działalność w dotychczasowej
formie, dzięki ofiarności Krwiodawców oraz osób promujących tę szlachetną ideę chełmeckie krwiodawstwo rozpocznie kolejny, piękny etap
społecznych działań.

Nowa ulica
Burmistrz Chełmka informuje, że dnia 17 listopada 2015 roku weszła w życie Uchwała Nr X/99/2015 Rady Miejskiej z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wsi Gorzów.
Nazwę „Zaciszna” otrzymała ulica biegnąca równolegle do ulicy Nowowiejskiej w Gorzowie, składająca się z fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1158/89.
Inf. UM
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Karta Dużej Rodziny – Sprawdź jej ważność
Zapraszamy wszystkie rodziny, które posiadają nieważną Kartę Dużej Rodziny (data ważności na karcie) do jej przedłużenia w Urzędzie
Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11, biuro Nr 12.

Ponadto zapraszamy rodziny z terenu naszej gminy, posiadające co
najmniej 3 dzieci do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Inf.UM

Podatki w Gminie Chełmek na rok 2016
Urząd Miejski w Chełmku informuje, iż na mocy Uchwały Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r., w roku 2016 wysokość stawek podatku od nieruchomości nie ulegnie zmianie za wyjątkiem stawki przewidzianej dla gruntów pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, która w znacznym stopniu
odbiega od stawki maksymalnej, ogłaszanej co roku przez Ministra Finansów:
Rok

Stawka maksymalna ogłoszona
przez Ministra Finansów

Stawka z Uchwały Rady Miejskiej obowiązująca na terenie
Gminy Chełmek

2014

0,46 zł za 1 m2

0,18 zł za 1 m2

2015

2

0,47 zł za 1 m

0,18 zł za 1 m2

2016

0,47 zł za 1 m2

0,21 zł za 1 m2

Jednocześnie wyjaśniamy, iż na mocy Uchwały z dnia 26 listopada 2015r., Nr XI/106/2015 od 1 stycznia 2017 roku przestanie obowiązywać zwolnienie z podatku od nieruchomości piwnic i strychów w budynkach mieszkalnych. Zwolnienie to funkcjonuje na terenie Gminy Chełmek od
lat 90-tych i na dzień dzisiejszy żadna z okolicznych gmin nie posiada podobnego zapisu w Uchwale, wobec czego w ościennym Libiążu czy
Oświęcimiu mieszkańcy płacą podatek od części budynków mieszkalnych zajętych na strychy i piwnice wg stawki jak dla budynków mieszkalnych. W tym miejscu należy podkreślić, że na rok 2017 planuje się zróżnicować stawkę przewidzianą dla budynków mieszkalnych w ten sposób,
że dla wspomnianych piwnic i strychów stanowić ona będzie połowę stawki podstawowej przewidzianej dla budynków mieszkalnych. Dla
przypomnienia, stawka dla budynków mieszkalnych obowiązująca na terenie Gminy Chełmek w roku bieżącym wynosi 0,64 zł za 1 m2 i na
rok 2016 nie ulegnie zmianie, wobec czego przewiduje się, iż stawka podatkowa dla piwnic i strychów począwszy od 1 stycznia 2017 roku wynosić będzie ok. 0,32 zł za 1 m2. Nie bez znaczenia pozostaje, iż zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, powierzchnię pomieszczeń
o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m,
powierzchnię tę pomija się – nie podlega ona opodatkowaniu.
Wyjaśnienia wymaga również okoliczność, iż od 1 stycznia 2017 roku opodatkowaniu podlegać będą wyłącznie strychy (poddasza) użytkowe
– to znaczy takie, które nadają się do zamieszkania ludzi albo mogą być użytkowane w inny sposób, np. pełnić rolę składu czy magazynu.
Z opodatkowania wyłączone są i będą poddasza nieużytkowe – to znaczy takie, które nie nadają się do przystosowania na pomieszczenia
mieszkalne czy inne o charakterze użytkowym, ale spełniają funkcję konstrukcyjną (pełnią funkcję pomieszczeń na wiązary kratowe dachu
czy przestrzeń wentylacyjną). Tego typu poddasze występuje pod dachami o tradycyjnej konstrukcji – więźbach dachowych. Nieużytkowe są
zatem powierzchnie o charakterze konstrukcyjnym czy technicznym, natomiast za użytkowe uznać należy poddasze, które jest lub może być
wykorzystane na pomieszczenia o charakterze gospodarczym, technicznym czy pomocniczym. Należy również mieć na uwadze że z opodatkowania nie zwalnia fakt, że poddasze jest nieocieplane czy nie ma przyłączy i mediów, bowiem brak wykończenia nie przesądza automatycznie o braku walorów użytkowych danego pomieszczenia.
Inf.UM

Podziękowania
Pojawiła się iskierka nadziei dla Miłosza, by mógł poczuć co znaczy widzieć świat z góry, poczuć dotyk trawy bosymi stopami, pochodzić po
kałużach w czasie deszczu. Rodzina jest najważniejsza, to fundament,
na którym stoi dom. Cztery ściany, drzwi, okna i dach. Padło jedno zdanie i zaczęło toczyć się koło młyńskie, wystarczyły dwie osoby by je uruchomić ale by kręciło się ciągle i był z tego chleb potrzebna była pomoc każdego mieszkańca Gminy Chełmek. Młodzież młodsza i starsza,
która pomagała w przygotowaniach do kiermaszu. Harcerze wspaniale
kwestowali z puszkami przy kościele i Nasi parafianie, którzy ambitnie
podeszli do zbiórki pieniędzy dla Miłosza.
Wielkie słowo DZIĘKUJĘ! Kierujemy do: Księdza Proboszcza Andrzeja
Leśnego oraz księży z Parafii p.w Miłosierdzia Bożego, głównego organizatora kiermaszu. Dzieci ze świetlicy przy Parafii Miłosierdzia Bożego.
Harcerzy ze Związku Drużyn im. Bohaterów Westerplatte w Chełmku.
Uczniów z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Chełmku, Wolontariuszy ks. Kolpinga. Świetlicy Środowiskowej
w Chełmku. Wszystkim mieszkańcom Gminy Chełmek za wsparcie,
wiarę i chęć pomocy.
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Ekoprzedszkole
Przedszkole nr 2 w Chełmku przystąpiło do WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO „EKOPRZEDSZKOLE 2016” .
Projekt ma na celu:
• utrwalić i pogłębić wiadomości przyrodniczo – ekologiczne,
• budować świadomość ekologiczną,
• wdrażać do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt w swojej
miejscowości,
• pobudzać wrażliwość na piękno środowiska naturalnego,
• inspirować dzieci, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony
środowiska,
• prezentować na forum posiadane wiadomości, umiejętności
i działania z zakresu ekologii .
W ramach Projektu , przedszkolaki będą dokarmiać ptaki i zwierzęta

zimą , założą na terenie przedszkola ogródek kwiatowo – ziołowy , będą
uczestniczyć :
• w zajęciach zawierających wiadomości ekologiczno-przyrodnicze ,
• akcji sprzątania świata ,
• spotkaniu z leśnikiem lub innymi ciekawymi ludźmi ,
• obchodach dnia wiosny ,
• konkursie wiedzy ekologicznej,
• konkursie plastycznym Ekoprzedszkole 2016 ,
• wycieczkach ekologicznych.
Wszelkie działania na rzecz akcji będą prowadzone pod okiem wysoko
wykwalifikowanej kadry przedszkola i w istotny sposób przyczynią się
do kształtowania aktywnej postawy oraz kultury ekologicznej naszych
przedszkolaków.

Leśniczy w przedszkolu
10 listopada 2015 roku Przedszkole nr 2 w Chełmku odwiedził niezwykły
gość , pani Anna – leśniczy nadleśnictwa Chrzanów. Na początku pani
Anna zaprezentowała dzieciom swój mundur , następnie opowiedziała
zgromadzonym o swojej pracy, o lesie i o mieszkających w nim zwierzętach. Podkreśliła, że człowiek jest tylko gościem w lesie i musi szanować
zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać zwyczaje zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób pomóc zwierzętom
przetrwać zimę i dlaczego niektóre z nich gromadzą zapasy a niektóre
zapadają w sen zimowy. Przedszkolaki odpowiadały na pytania zadawane przez panią leśniczy. Okazało się, że posiadają ogromną wiedzę nie
tylko na temat zwierząt leśnych ale też na temat gatunków ptaków zarówno tych, które odlatują, jak i tych, które pozostają w Polsce na zimę.
Na koniec spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawać pytania na które gość cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał. Dzieci serdecznie podziękowały pani Annie za spotkanie i z niecierpliwością czekają na kolejne
- tym razem w leśniczówce.

Dzień z misiem
Dzień 25 listopada ustanowiony został ŚWIATOWYM DNIEM PLUSZOWEGO MISIA. Zaproszone do BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Bobrku dzieci starsze z klas I, IIa, IIb, III i nieco młodsze „Zerówkowicze” z naszej bobreckiej
szkoły, rozważały temat spotkania „Dlaczego kochamy misie i czy misie
uczą życzliwości…?” Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć wierszem, piosenką, głośnym czytaniem tekstów, zabawą…
Uczestnicy tej czytelniczej imprezy zgonie i jednogłośnie uznali, że:
Czy to jutro, czy to dziś
Wszystkim jest POTRZEBNY MIŚ!

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. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007
roku przeznacza:
1. w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, następujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Chełmek, oznaczone w ewidencji
gruntów i budynków jako tj.:
- Nieruchomość nr 595/2 o pow. 100,00 m2, obręb Bobrek, ul. Spacerowa objęta KW nr KR1E/00052618/8,
- Fragment działki nr 595/18 o pow. 200,00 m2, obręb Bobrek, ul. Długa, objęta KW nr KR1E/00052618/8,
- Fragment działki nr 514/27 o pow. 16,00 m2, obręb Gorzów, ul. Gorzowska, objęta KW nr KR1E/00029400/7,
- Nieruchomość zabudowana nr 11/4 o pow. 206,00 m2 obręb Bobrek,
ul. Starowiejska objęta KW nr KR1E/0002618/8,
- Fragment działki zabudowanej (budynek mieszkalny o pow. użytkowej 37,58 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. użytkowej 27,65

m2) nr 836/487 o pow. 800,00 m2, obręb Chełmek, ul. Przemysłowa,
objęta KW nr KR1E/00032113/2
- Fragment działki nr 842/275 o pow. 12,00 m2, obręb Chełmek, ul. Krakowska 20/18, objęta KW nr KR1E/00056798/1.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 10 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 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 – sposób zwyczajowo przyjęty, 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
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Uwaga! Czad!
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym,
bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w
wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu,
benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to
wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do
urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte
lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla
jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu
przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.
Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje
uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego
zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.
Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego
może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego
odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza
napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić
możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca
gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Pamiętaj aby:
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła
ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług
wykwalifikowanej osoby,
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i
przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla
i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół
roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu
instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się
proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń
grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez
producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Naszej Koleżanki

Krystyny Kotowskiej
Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składają
Prezes, członkowie Zarządu i Oddziału ZNP
w Chełmku

dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej
szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą
pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie
zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
• rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja
rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto
umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet
jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
• nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności
serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu
czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
- senność,
- nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie
bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie
rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż
pożarna – tel. 998 lub 112),
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha,
należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie
Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.
Inf. PSP
Zarząd oraz Członkowie
Prawa i Sprawiedliwości w Chełmku
składają wyrazy najszczerszego współczucia
Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

śp. Juliana Klimczaka
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.
Wisława Szymborska
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O finansach… w bibliotece
Z radością informujemy, że nasza biblioteka znalazła się wśród 98
placówek z 15 województw zakwalifikowanych do udziału w IV edycji
programu „O finansach… w bibliotece”.
Biblioteka Publiczna MOKSIR po raz drugi weźmie udział w projekcie.
„O finansach… w bibliotece” to projekt, dzięki któremu osoby po 50.
roku życia poznają świat finansów w bibliotekach publicznych. Podczas szkoleń, jakie organizują dla nich bibliotekarze, dowiadują się,
jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić
oprocentowanie kredytu czy jak skutecznie zarządzać domowym
budżetem.
Do tej pory w przedsięwzięciu wzięło udział 274 biblioteki i blisko
6500 mieszkańców.
Wzrost wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania
z nowoczesnych produktów i usług finansowych przy wykorzystaniu
nowych technologii – to główny cel projektu
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W ramach programu zorganizowane zostaną dwa cykle szkoleniowe
– dla prowadzących – jesień/zima 2015 oraz dla uczestników zima/
wiosna 2016.
Cykl szkoleniowy dla uczestników obejmie zajęcia (5 modułów) na
poziomie podstawowym i zaawansowanym. W tej edycji mogą wziąć
udział dodatkowo osoby młodsze, które ukończyły 35 lat pochodzące
z tych samych gospodarstw domowych , wspólnie prowadzące domowe finanse.
Z województwa małopolskiego zakwalifikowały się też biblioteki:
GBP w Pleśnej, MBP w Andrychowie, GB P w Białym Dunajcu ,M B
P w Chrzanowie,MB P w Trzebini,G B P w Starej Wsi,P i M B Publiczna
w Wieliczce,M B P w Bukownie,G B P w Lanckoronie,MB P w Limanowej, B P w Zielonkach, P i GB P w Jerzmanowicach, G B P w Kamionce
Wielkiej,GB P w Oleśnie, Szaflary G B P w Szaflary,MBP w Wolbromiu.

Sprawozdanie “Miś”
„Czy to wczoraj czy to dziś wszystkim jest potrzebny miś”
25.11.2015r. przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia , biblioteka
jak co roku świętuje urodziny tego sympatycznego pluszaka. Książnicę odwiedziły dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 grupy:
”Biedroneczki” i „Misie” oraz z Przedszkola Językowo-Artystycznego
grupy: „Biedronki” i „Słoneczka”, Świetlica Szkolna oraz Świetlica Środowiskowa .Było wspólne czytanie, konkursy, zabawy ruchowe i zajęcia plastyczne.
A tak wspólnie świętowaliśmy
Bibliotekarki

“Miś” w bibliotece
Ruszyła III edycja Topolowej Akademii Malucha w Bibliotece Publicznej w Chełmku.
Za nami już cztery spotkania z nową grupą zabawową. Uczestnikami
są dzieci 2 letnie: Zosia, Zuzia, Iwetka, Kalinka, Jaś, Przemek, Tymek,
Kamil, Miłosz, Ksawery i ich opiekunowie.
Na pierwszym spotkaniu dzieci poznawały bibliotekę, swoich rówieśników, brały udział w zajęciach integracyjnych.
Na drugich i trzecich zajęciach zawitała do nas „Pani Jesień”. Dzieci
poznawały jesienne kolory, liśćmi wyklejały drzewo, segregowały
dary jesieni, z jabłek, gruszek i winogron tworzyły jeżyka.

Miś uczy życzliwości
Miś uczy życzliwości” - pod takim właśnie hasłem biblioteka publiczna i szkolna zorganizowały tegoroczny Dzień Pluszowego Misia. W spotkaniu wzięły udział klasy I-III szkoły podstawowej, grupa 0 oraz przedszkolaczki. Uczennice Daria Czopek, Hania Gołąb, Oliwia Suder oraz Karolina
Tarkowska przedstawiły historię Misia oraz przeprowadziła gry i zabawy integrujące zgromadzone dzieci. Elżbieta Wilczak razem z Hanią Gołąb
zadbały o oprawę muzyczną spotkania.
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Słuchaczki UTW
podróżowały po Kirgistanie

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 najemcy,
lokal mieszkalny nr 35 położony w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 10 o powierzchni użytkowej 27,09 m2.

Piotr Tarczyński, znany podróżnik i redaktor naczelny portalu „Przełom.pl”, zabrał słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmku
w wirtualną podróż po Kirgistanie, czyli kraju zamkniętym w kolorach. Przez blisko dwie godziny fascynującego wykładu, poświęconego państwu, sąsiadującemu z Chinami, opowiadał między innymi o podróżowaniu pomiędzy górami bardzo starym samolotem,
przyprawach, które trudno znaleźć w Polsce, lokalnej kulturze i …
toaletach bez drzwi. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła duża liczba pytań, zadawanych przez
słuchaczki.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie
od dnia 03 listopada 2015 roku do dnia 24 listopada 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

Projekt „Chełmek Fabryka”… wyróżniony!
W gmachu opolskiej filharmonii odbyła się ogólnopolska gala podsumowująca tegoroczną, 23. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa.
Niemal 2 tysiące wydarzeń na terenie całego kraju i ponad 320 tysięcy
uczestników sprawia, że EDD to coraz bardziej rozpoznawalna marka pośród imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym w Polsce.
5 listopada wręczono wyróżnienia organizatorom najlepszych wydarzeń oraz uhonorowano marszałków województw za wspieranie
działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Odbyło się również rozdanie nagród dla uczestników konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym.
Narodowy Instytut Dziedzictwa uznał województwo małopolskie za
rekordzistę w ilości podjętych inicjatyw. Spośród 260 wydarzeń wyróżnił organizatorów pięciu najciekawszych. Wśród małopolskich lau-

Nakręceni
13 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku miała miejsce premiera filmu „Nakręceni”. Film powstał z pomysłu
Urszuli Hagno-Cebrat w ramach projektu „ Dom Kultury + Inicjatywy
Lokalne 2015” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury. W dokumencie zostały ukazane sylwetki kolekcjonerów, którzy poza codziennymi obowiązkami znajdują czas na pielęgnowanie
swojej pasji. Anna Syska, Urszula Guja, Paweł Waligóra, Rafał Matyja,
Piotr „Ivo” Cebrat to bohaterowie, o których mowa. Film ukazuje niemały dorobek kolekcjonerski każdej z osób, ich refleksje. Dokument
został zrealizowany przez Bertę Cebrat.
Po projekcji filmu odbyła się prezentacja kolekcji przedstawionych
w filmie. Pasjonaci prezentowali swoje zbiory i brali udział w dyskusjach na ich temat.
Izabela Uroda
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reatów znaleźli się - Stowarzyszenie Dwór Karwecjanów i Gładyszów
w Gorlicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu, Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu oraz
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. Przypomnijmy, że 20 września 2015 roku ośrodek był organizatorem projektu
„CHEŁMEK FABRYKA”- modernistyczna wizja Baty i obuwniczy kombinat czasu PRL. Oczywiście wyróżnienie ogromnie ucieszyło organizatorów, którzy w pierwszej kolejności chce podziękować Annie Sysce, Franciszkowi Matyi i chełmeckiej firmie „Szan” za bezinteresowną
pomoc.
Więcej o projekcie na stronie http://edd.nid.pl/page/relations?id=656&title=Chelmek-Fabryka--modernistyczna-wizja-Baty-i-obuwniczy
-kombinat-czasu-PRL
WR

Mural Mony Tusz
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Ścianę Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zdobi mural Mona Tusz. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach, od 2007 roku realizuje, głównie na Śląsku, projekty
związane ze street-artem. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach
i akcjach kulturalnych i społecznych, festiwalach, warsztatach, działaniach z młodzieżą. Pracuje jako fotoreporterka, grafik i scenograf.
Jest miłośniczką postindustrialnych przestrzeni, miejskiej zieleni i roweru. Jest współzałożycielka Fundacji Modro. Mona Tusz uczestniczy
w projekcie „Chełmek – kierunek kultura” realizowanego w ramach
Programu Narodowego Centrum Kultury DOM KULTURY + Inicjatywy lokalne 2015. Plonem jej pobytu w dawnej stolicy obuwia, będzie
mural inspirowany klimatem naszego miasteczka i jego kulturowym
dziedzictwem. Gorąco zachęcamy do podziwiania powstałej pracy na
frontowej ścianie siedziby ośrodka przy pl. Kilińskiego 3.
Więcej o Monie Tusz i jej dokonaniach na stronach:
http://www.monatusz.art.pl/
https://www.tumblr.com/search/mona%20tusz
Więcej informacji o naszych planach i realizacjach znajdziecie Państwo na stronie www.moksir.chelmek.pl

Tyle spojrzeń
6 listopada 2015 Galeria „Epicentrum” Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji, w ramach wernisażu „Tyle spojrzeń” gościła twórców, których
dzieła reprezentują kierunek sztuki zwany art brut. Celem organizatorów wernisażu- Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku oraz
MOKSiR było odkrycie talentów na miarę wybitnych polskich przedstawicieli tego gatunku takich jak: Maria Wnęk, Henryk Żarski czy Nikifor
Krynicki.
Sam termin „art brut” pochodzi z języka francuskiego i tłumaczony jest
jako „sztuka surowa”- samorodna, nie poddana jakiejkolwiek presji, tworzona przez artystów posługujacych się własnymi, odrębnymi środkami
wyrazu i komunikatu. Artystów tych charakteryzuje niezwykła wrażliwość a nawet nadwrażliowść , wynikająca z doświadczania bólu i swiadomości trudu egzystencji.
Wystawa zgromadziła 39 twórców głównie z terenu małopolski, ale
mamy swiadomość,że jeszcze do wielu nie udało nam się dotrzeć. Często jest tak, że artyści art brut nie maja świadomości tego, że ich dzieła
są wyjątkowe i warte pokazania szerszej publiczności. Dla nich jest to

po prostu forma komunikatu, a nawet jedyny sposób, aby opowiedzieć
o swoich emocjach, niepokojach, marzeniach. I właśnie ta swoista forma
opowiadania świata sprawiła, że widzowie wystawy stali się uczestnikami subtelnego dialogu i mogli, jak mówi tytuł wystawy „Tyle spojrzeń”
poznać, ich sposób odbioru rzeczywistości.
Ta wystawa nie doszłaby do skutku bez współpracy z terapeutami pracującymi w ośrodkach wsparcia takich jak: Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztay Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej a także
w Oddziale Szpitalnym w Oświęcimiu i w Szkole Specjalnej w Mysłowicach. To oni zauważyli talent i wrażliwość twórców i zgłosili ich udział
w wystawie.
Wernisaż został uświetniony wykładem dr Anny Matyji na temat roli sztuki w procesie terapii oraz koncertem zespołu Stado Pędzących Imadeł.
Gratulacje dla Karoliny Gorczyńskiej i Anny Waligóry za pomysł i wybór
adresatów wernisażu a wszystkim którzy przyczynili się do organizacji –
podziękowania.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku Galeria Epicentrum zaprasza na wystawę Karoliny Gorczyńskiej „Żywiołak”
Wystawę można oglądać od piątku 11 grudnia 2015 r. Uroczysty finisaż 8 stycznia 2016 r. o godz. 18:00

15

Mikołaj też ma „Otwarte Serce”

Na zaproszenie naszej Fundacji Otwartego Serca 6 grudnia do
Chełmka przyjechał Święty Mikołaj. Spotkanie z tym ważnym gościem zorganizowaliśmy na hali sportowej przy Powiatowym Zespole
nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku. Imprezę
zaś honorowym patronatem objął Starosta Oświęcimski, Zbigniew
Starzec.

Nasz szacowny gość zjawił się w towarzystwie uroczych Aniołków,
które pomagały mu rozdawać przywiezione prezenty. Podarków było
aż 140 więc przydali się też pomocnicy z Fundacji Otwartego Serca.
Na wszystkie dzieci czekał także smaczny poczęstunek. O to, aby pozytywne emocje udzielały się wszystkim zgromadzonym zadbał także teatrzyk „Skrzat”. Dzięki temu hala wypełniła się po brzegi wesołym
śmiechem i radością z otwieranych paczek.
Święty Mikołaj po wizycie w Chełmku udał się z prezentami do Domu
Dziecka w Oświęcimiu, gdzie zabawa była równie wyśmienita.
Prezes Fundacji Otwartego Serca, Grażyna Hajda pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji spotkania ze Świętym Mikołajem:
A są to: Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimia, Andrzej Saternus –
Burmistrz Chełmka, Zbigniew Biernat – poseł na Sejm RP, Ewa Pawlusiak i Jacek Pyrek – członkowie zarządu Starostwa w Oświęcimiu,
Łukasz Brzózka, i Renata Małodobry, Dorota Knapik, Zbigniew Kontny, Stanisław Trąbka, Ireneusz Wolak, Paweł Budniak, Marek Kuśniarek
i Marcin Kuśniarek, Bogusława Szyjka, Elżbieta Dwornik, Piotr Ciuła,
Franciszka Górska, Anna Bednarek, Dariusz Kot, Henryk Dolej, Maria
Dolej, Firma ASFOR firma Adeko, MOKSIR w Chełmku oraz nasi wolontariusze.
Dziękujemy!
PU
Fundacja Otwartego Serca

Najmłodsi z prezentami od świętego Mikołaja

Do Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku zawitał burmistrz
Chełmka Andrzej Saternus, który tradycyjnie pomógł świętemu Mikołajowi w trudnej pracy doręczania prezentów dla grzecznych dzieci, wywołując sporą radość na twarzach najmłodszych. Przedszkolaki

otrzymały między innymi słodycze, misie, puzzle oraz różnego rodzaju zabawki. Spotkaniu dzieci z gospodarzem naszego miasta towarzyszyło również przedstawienie, poświęcone świętemu Mikołajowi.

