
Styczeń – Luty | nr 1 – 2 (112 – 113) / 2013 |  nakład 2000 szt. Informator Gminny

egzemplarz bezpłatny | wersja elektroniczna na www.moksir.chelmek.pl

ISSN: 1644-1133

Burmistrz Chełmka oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zapraszają na otwarcie „Centrum
Sportowego” zrealizowanego w ramach projektu ‘Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem 
rekreacyjnym – etap I. Uroczystość odbędzie się w sobotę 9 marca 2013 roku o godzinie 11.00 w Chełmku 
przy ul Krakowskiej 22. Przecięciu wstęgi towarzyszyć będą prezentacje drużyn i zespołów sportowych,  
popis Krzysztofa Golonki, Mistrza Świata w żonglerce piłką oraz parada mażoretek z zespołu Gracja.

„Centrum Sportowe” zostało zrealizowane ze środków Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 
Działanie 6.1 „Rozwój miast”, Schemat A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji”.
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SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mają Państwo przed oczami najważniejsze 
zapisy budżetu Gminy Chełmek na rok 2013, 
uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 
22.01.2013r.  W tym roku skupiamy się przede 
wszystkim na dokończeniu zadań rozpoczę-
tych w  latach ubiegłych. Priorytetem jest: 
kontynuacja budowy kanalizacji, budowa 
mostu oraz modernizacja skrzyżowania dro-
gi wojewódzkiej nr 780 z ul. Śląską, ul. Oświę-
cimską  i ul. Mieszka I w Chełmku. Na terenie 
sołectw Bobrek i Gorzów będą prowadzone 
dalsze prace  w ramach PROW na lata 2007 
– 2013 działanie: „Odnowa wsi”. Zostanie wy-
budowany parking przy ul. Szkolnej, prze-
prowadzone zostanie utwardzenie placów 
przy Domach Ludowych w Bobrku  i Gorzo-
wie wraz z ich utrzymaniem będą budowa-
ne nowe drogi i modernizowane parkingi. 
Przede wszystkim chcielibyśmy skoncentro-
wać się na zadaniach z obszaru: sportowego, 
drogowego oraz rewitalizacji miasta, pod ką-
tem pozyskania dofinansowania ze środków 
unijnych z budżetu na lata 2014 – 2020.
Poniżej przedstawiam charakterystykę naj-
ważniejszych inwestycji zaplanowanych na 
bieżący rok. Pozostaje mi życzyć Państwu, 
moim Współpracownikom oraz sobie, sa-
mych  sukcesów w realizacji wszystkich za-
mierzeń oraz planów w ramach budżetu na 
rok 2013.
Kluczowe Inwestycje w tegorocznym budże-

cie to miedzy innymi pomoc finansowa dla 
województwa na realizację zadania „prze-
budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej  
nr 780 z ul. Śląską, ul. Oświęcimską i ul. Miesz-
ka I w Chełmku” przy nowobudowanym mo-
ście na Przemszy.
Inwestycja ta pochłonie 519 000 zł w tym 
udział gminy Chełmek 77 682 zł.
W zakresie remontów i przebudowa układu 
komunikacyjnego ulic: 25 Stycznia, Ander-
sa, 11 Listopada i dróg wewnętrznych od  
ul. Piłsudskiego, ul. Kolejowa, ul. Paprot-
nik, ul. Brzechwy i Leśmiana w Chełmku;  
ul. Świnna i Wrzosowa w Gorzowie; ul. Leśna 
w Bobrku – dokumentacja i wykonanie za-
bezpieczono kwotę 654 000 zł. 
W tegorocznym budżecie gminy Chełmek 
zabezpieczono również 150 000 zł na pomoc 
finansową dla Powiatu Oświęcimskiego. Z tej 
puli na realizację zadania „budowa chodnika” 
przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku” przewi-
dziano 50 000 zł.
Na zadania „budowa chodnika przy ul. Szkol-
nej w Gorzowie” 30 000 zł
Na „remont chodnika przy ul. Krasińskiego  
w Chełmku” 70 000 zł.
O realizacji tych zadań zdecyduje Zarząd Po-
wiatu Oświęcimskiego.
W zakresie gospodarki gruntami i nieru-
chomościami na budowę parkingu przy  
ul. Szkolnej wraz z zagospodarowaniem te-

renu i przystosowaniem do form rekreacyj-
nych przy Domu Ludowym przy ul. Kwia-
towej w Gorzowie i Domu Ludowego przy  
ul. Nadwiślańskiej w Bobrku
223 337 zł.
Budowa parkingu przy Samorządowym Ze-
spole Szkól nr 1 w Chełmku 60 000 zł.
Wymiana instalacji w bloku mieszkalnym 
przy ul. Żeromskiego, która pochłonie 
150 000 zł.
Wydatki związane z przygotowaniem do-
kumentacji techniczno – budowlanej dla 
potrzeb nadbudowy oraz zmiany sposobu 
użytkowania budynku byłego przedszkola 
przy ul. Brzozowej w Chełmku 157 500 zł.
Zabezpieczono również środki na rewitaliza-
cję i przygotowanie koncepcji terenów „Sta-
rej Kolonii” - prace projektowe w kwocie
 300 000 zł.
W budżecie na 2013 zaplanowano również 
znaczne kwoty na dotacje celowe. 
Na Ochotnicze Straże Pożarne z Terenu gmi-
ny w sumie zabezpieczono 160 000 zł. 
Na pomoc dla Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji zabezpieczono 15 000 zł.
W zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmo-

skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Śląską, 
ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w Chełmku
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Czas na aktywność

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chełmek
Uprzejmie informuję, że od stycznia 2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chełmku podjął działania w ramach projektu systemowego w latach 2013-2014 pod nazwą „Czas na aktywność – program rozwoju i upo-
wszechniania aktywnej integracji w Gminie Chełmek”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji 
społecznej. Opracowywany na bieżąco przez MOPS w Chełmku projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet 
projektu wynosi 372 895,87 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 322 517,64 zł.
Podkreślić trzeba, że szczególnie osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, korzystające w Gminie Chełmek ze świadczeń pomocy społecz-
nej są w trudnej sytuacji. Często brak umiejętności poruszania się na rynku pracy, niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, bierna 
postawa niejednokrotnie powodują ich wykluczenie społeczne lub uzależnienie od świadczeń pomocy społecznej. Taki stan rzeczy wymaga 
podjęcia kompleksowych działań podnoszących kompetencje i umiejętności społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem 
naszych działań jest integracja wymienionych wyżej osób z otoczeniem oraz wyprowadzenie z uzależnienia od świadczeń pomocy społecznej. 
Możliwości takie daje m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach projektów systemowych. Planujemy objąć wsparciem 50 osób, w 
tym co najmniej 15 z obszarów wiejskich. Nie mniej niż 60% uczestników projektu będą stanowiły kobiety. Zakłada się większy udział w pro-
jekcie kobiet niż mężczyzn, gdyż wynika to z analizy i faktu, iż skala bezrobocia wśród kobiet jest większa. W każdym roku w projekcie będzie 
brało udział nie mniej niż 25 osób.
Głównym celem projektu jest podwyższenie umiejętności poruszania się na rynku pracy, pozyskanie świadomości własnych predyspozycji i 
celów zawodowych, wzmocnienia poczucia własnej wartości, poprawa funkcjonowania rodziny.  
W ramach aktywnej integracji przewidziano, iż wobec każdego z uczestnika projektu zostanie przeprowadzona indywidualna diagnoza po-
trzeb oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. Po dokonaniu przez doradcę zawodowego i psychologa indywidualnej 
diagnozy potrzeb nastąpi opracowanie planu działania oraz skierowanie uczestników projektu na odpowiednie formy wsparcia. W ramach 
projektu zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.  
Ponadto planowane jest przeprowadzenie warsztatów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych. W projekcie uwzględniono zwrot 
kosztów dojazdu na zajęcia oraz zapewnienie opieki nad osobami zależnymi, jeżeli takie potrzeby wynikają podczas opracowania diagnozy 
potrzeb uczestnika projektu.
Informuję ponadto, że nadal trwa możliwość przystąpienia do projektu systemowego „Czas na aktywność – program rozwoju i upowszech-
niania aktywnej integracji w Gminie Chełmek”. Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Chełmku pok. nr 4 lub pod numerem tel. 033/846-13-39.   
        
 
            Michał Bochenek
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

wi przewidziano 293 000 zł w tym 143 000 
zł zostało przeznaczone na inwestycje m. 
in budowę placów zabaw. Kwota 35 000 zł 
z przeznaczeniem na działalność Klubu „Pa-
protnik” w Chełmku a 10 000 zł na akcję letnią 
dla dzieci z rodzin patologicznych. 
Na działalność kulturalno sportową w bu-
dżecie gminy został zabezpieczone środki  
1 640 480 zł
W tym 285 000 zł na działalność klubów spor-
towych.

KS Chełmek 108 000 zł
UKS „Grunwald” Chełmek 48 000 zł
LKS Bobrek 48 000 zł
LKS Gorzów 48 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w 
Chełmku 30 000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Narten & Fun” 3 000 zł.
Zabezpieczono również 400 000 zł na prace 
projektowe oraz dalszy rozwój infrastruktury 
sportowej i drogowej w centrum sportowym 

w Chełmku. W bieżącym roku w budżecie 
Gminy Chełmek zaplanowano 143 000 zł na 
zakup nowych urządzeń na place zabaw. Pla-
nowane jest doposażenie kilku istniejących 
placów w nowe, atrakcyjne dla dzieci urzą-
dzenia zabawowe. Gmina zamierza dodat-
kowo skorzystać z dofinansowania w ramach 
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.
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ZMIANY W EWIDENCJI LUDNOŚCI

KONIEC INKASO

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

SZEREG UŁATWIEŃ W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO
Zmiany obejmują:
• zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji 
Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
• likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
• likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku 
meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
• wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
• wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
• wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli 
UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
• odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym 
oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
• wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Inf. UM

W związku z wdrożeniem w Urzędzie Miejskim w Chełmku od 1 stycznia 2013 roku nowego systemu informatycznego obsługującego płatności 
masowe dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych informujemy, iż uchylona została uchwała w sprawie poboru ww. 
podatków w drodze inkasa. Mając na uwadze powyższe od tego roku nie ma możliwości regulowania zobowiązań podatkowych ustalonych 
w drodze decyzji u inkasenta (sołtysa). Należny podatek można wpłacać gotówką bez prowizji, wykorzystując blankiety załączone do decyzji 
podatkowych, w Banku Spółdzielczym Andrychów, którego najbliższe oddziały mieszczą się w budynku tut. Urzędu oraz przy ul. Wojska Pol-
skiego w Chełmku, lub przelewem bezgotówkowym na indywidualny rachunek wskazany w doręczonej decyzji podatkowej. 
Jednocześnie wyjaśniamy, że wdrożenie systemu obsługującego płatności masowe w Urzędzie Miejskim w Chełmku w znacznym stopniu 
ograniczy koszty administracyjne związane z koniecznością wprowadzenia od 1 lipca 2013 roku nowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która również rozliczana będzie przy pomocy 
wspomnianego systemu obsługi płatności masowych. Na podstawie złożonej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną wygenerowane przez system komputerowy a następnie dostarczone na adres wskazany 
w ww. deklaracji blankiety, za pomocą których będzie można dokonywać wpłat gotówkowych na identycznych zasadach jak przy podatku od 
nieruchomości osób fizycznych. Wpłat będzie można również dokonywać przelewem bezgotówkowym na indywidualny rachunek wskazany 
na blankiecie.  Za powstałe utrudnienia, polegające na konieczności zniesienia poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, przepraszamy 
mieszkańców Bobrka i Gorzowa, którzy dotychczas mieli możliwość regulowania zobowiązań podatkowych u sołtysów.    
  

Inf. UM

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 nie-
ruchomościami oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek z późn. zm., przeznacza do sprzedaży w drodze przetargowej następujący lokal miesz-
kalny położony w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 8/8 o powierzchni użytkowej 33,57 m2. 
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 10 stycznia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2013 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

02.12.2012 – W Chełmku na ul. Chrobrego zatrzymano nietrzeźwego 
kierującego motorowerem – 1,5 promila 
05.12  – W Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano kradzieży gier zręcz-
nościowych z lokalu – straty 35 000 zł.
11.12 – W Chełmku na ul. Krakowskie dokonano kradzieży paliwa ze sta-
cji BP – straty 225 zł
14.12 – Kolejna kradzież paliwa z w/w stacji tym razem starty wyniosły 
200 zł.
16.12 – W Chełmku na ul. Jaworznickiej podczas awantury domowej 
dokonano znieważenia i naruszenie nietykalności policjantów przyby-
łych na interwencję. Sprawcę zatrzymano.

20.12 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano osobę przy której 
wykryto 6,5 g amfetaminy. Sprawcę zatrzymano.
23.12 – W Chełmku na ul. Piastowskiej uszkodzono drzwi do Komisaria-
tu Policji. Sprawcę zatrzymano – straty oszacowano na 2 000 zł.
25.12 – W Chełmku na ul. Krakowskiej zatrzymano samochód VW po 
krótkotrwałym użyciu. 
29.12 – W Chełmku na ul. Krakowskiej dokonano kradzieży paliwa ze 
stacji BP – straty 136 zł.

CIEMNA STRONA GMINY
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INFORMACJA
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Echa Chełmka system odbioru odpadów komunalnych ulegnie w bieżącym roku całkowi-
tej zmianie, można powiedzieć, że będzie to prawdziwa rewolucja. Przypominamy, od 1 lipca 2013 roku to gmina zadba o odbiór 
odpadów. Zmienią się nie tylko obowiązki gminy względem mieszkańców, ale także obowiązki mieszkańców względem gminy. 
Wprowadzenie nowego systemu pociągnie za sobą szereg istotnych zmian, dlatego też Urząd Miejski w Chełmku prowadzić 
będzie dla mieszkańców naszej Gminy kampanię informacyjną. Mamy nadzieję, że zamieszczane informacje będą użyteczne i 
ułatwią Państwu dostosowanie się do nowych zasad. W bieżącym numerze zamieszczamy następujące informacje:
- nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek.
- Jak prawidłowo uzupełnić deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- W jaki sposób, zgodnie z nowym systemem, segregować śmieci.

NOWY REGULAMIN UTZRYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CHEŁMEK.
Rada Gminy podjęła uchwałę  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek. Do-
kument ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie naszej Gminy, między innymi wymagania 
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w miejscach publicznych, zawiera także niezbędne infor-
macje o tym jak prawidłowo zbierać i pozbywać się odpadów komunalnych. Poniżej przedstawiamy w całości tekst Regulaminu. 
Każdy kto chce prawidłowo dbać o czystość i porządek wokół siebie powinien zapoznać się z poniższym tekstem. Zapraszamy 
do lektury.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CHEŁMEK
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Chełmek, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w miejscach publicznych;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomo-
ści oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z tere-
nów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla 
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 
2012r. poz. 391 z późn. zm.);
2) nieruchomości – należy prze to rozumieć, zgodnie z art. 46 K.C. części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot 
własności (grunty), jak również budynki trwałe z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szcze-
gólnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Istnieją następujące rodzaje nieruchomości:
- nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na 
nieruchomości rolne, leśne oraz inne nieruchomości (nierolne i nieleśne) zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę,
- nieruchomości budynkowe,
- nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);
3) miejsce zamieszkania – oznacza centrum życiowe, miejsce w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpo-
czynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, 
interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi;
4) właścicielach nieruchomości – zgodnie z treścią art. 2 ust.1 pkt 4 rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne pod-
mioty władające nieruchomością;
5) gospodarstwo domowe - jedno- lub wieloosobowy podmiot gospodarczy, oparty zazwyczaj na więziach rodzinnych, dzia-
łający w sferze konsumpcji, którego celem jest zaspokajanie potrzeb wszystkich członków, dzięki wspólnemu rozporządzaniu 
dochodami uzyskiwanymi przez wszystkich lub tylko niektórych z nich.
6) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – to zgodnie z treścią art.3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
to budynek wolno- stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku;
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7) zabudowie wielorodzinnej – zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji 
budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
8) odpadach komunalnych – zgodnie z zapisem art. 3 ust.3 pkt  4 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. 
zm.) rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploata-
cji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu 
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
9) odpadach wielkogabarytowych – jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący 
się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przezna-
czonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z 
budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50kg;
10) odpadach ulegających biodegradacji – zgodnie z treścią art.3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach rozumie się przez to odpady, 
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z KPGO 2014 do odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:
- papier i tekturę,
- odzież i tekstylia,
- odpady z terenów zielonych,
- odpady kuchenne i ogrodowe,
- drewno (50%)
- odpady wielomateriałowe (40%),
- frakcję drobną < 10 mm (30%).
11) odpadach zielonych – zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach, tj. jako stanowiące części roślin odpady komu-
nalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
12) odpadach budowlano – remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, 
budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budow-
lano – architektonicznej;
13) odpadach niebezpiecznych – zgodnie z treścią art.3 ust.2 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na od-
pady komunalne,a  więc np. baterie, akumulatory, świetlówki resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji 
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania 
po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;
14) nieczystości ciekłych – to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 
1 ustawy;
15) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (art. 3 
ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach – Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
16) punktach selektywnego zbierania odpadów– należy przez to rozumieć punkty o których mowa w art.3 ust.2 pkt 6 ustawy, z 
tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne; punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane 
odpady sprzed nieruchomości;
17) przedsiębiorcy odbierającym odpady – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
18) odzysku – rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, po-
legające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów 
lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy (art. 3 ust. 3 pkt 9 ustawy o odpadach – Dz. U. z 2001r. Nr 
62, poz. 628 z późn. zm.);
19) przetwarzaniu – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk 
lub unieszkodliwianie (art. 3 ust. 3 pkt 13a ustawy o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn.zm.);
20) recyklingu – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawar-
tych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym 
przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii (art. 3 ust. 3 pkt 14 ustawy o odpadach – Dz. U. z 
2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
21) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku na 
podstawie upoważnienia zawartego w art.6k ust.1 ustawy;
22) metodzie ustalania opłat – należy rozumieć przez nią jeden z przewidzianych w ustawie sposobów opierających się na zade-
klarowanej liczbie mieszkańców, (art. 6j ust. 1 ustawy);
23) harmonogramie – harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Chełmek dostarczany właścicielom nie-
ruchomości przez gminę;
24) przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne 
jest uzyskanie zezwolenia, lub gminna jednostka, która nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, oraz zarejestrowany w re-
jestrze działalności regulowanej podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w 
sytuacji gdy gmina/związek gmin nie podjęły uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, wpisany do rejestru działalności 
regulowanej zgodnie z zapisami art. 9c ustawy;
25) kompostowniku – rozumie się przez to specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania odpadów organicznych – ich 
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lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

ROZDZIAŁ II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
§ 3
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmek zobowiązani są do utrzymania nieruchomości w czystości i 
porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy, a w szczególności:
I. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w związku z czym ustala się:
1) obowiązek wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale III, pojemniki i worki służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym;
2) obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w  terminie 6 miesięcy od dnia:
a). wejścia w życie Regulaminu, przy sieci istniejącej,
b). przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej, o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przy-
domową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszcza-
nia poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;
4) obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Regulaminie,  polegający na:
a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniej-
szym regulaminie w § 4,
b) systematycznym, w taki sposób by nie zalegały, zbieraniu i uprzątaniu odpadów z powierzchni nieruchomości zabudowa-
nych lub przeznaczonych pod zabudowę i wnętrza budynków,
c) zamiataniu, grabieniu, zmywaniu itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod 
zabudowę, mającym na celu utrzymanie ich należytego stanu sanitarno – higienicznego,
d) usuwaniu ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów oraz budowli, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. nieaktu-
alnych już lub umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami, w tym prawa miejscowego, a więc także 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
e) utrzymywaniu czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych w ich linach rozgranicza-
jących, drogach rowerowych, przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach,  w granicach działek, na których obiekty 
te są zlokalizowane,
f ) niezwłocznym zbieraniu i usuwaniu z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, 
powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków,
g) utrzymywaniu w czystości nieruchomości niezabudowanych, niebędących rolnymi ani obszarami chronionymi w trybie Usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których 
wydobywane są kopaliny, poprzez regularne wykaszanie ich pokrycia roślinnością do wysokości maksimum 15 cm,
h) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych har-
monogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości oraz dysponującym lokalem przez gminę,
i) rezygnacji, zgodnie z zapisami ustawy, z indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz opróżniania zbior-
ników bezodpływowych, przez właścicieli nieruchomości;
5) obowiązek realizowania innych czynności warunkujących możliwość zbierania odpadów komunalnych i utrzymania czystości 
i porządku, polegający na:
a) umieszczeniu w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia tablic zawierających dane adresowe właściciela lub zarządcy 
oraz numery telefonów alarmowych,
b) umieszczaniu w razie potrzeby plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych,
c) umieszczaniu na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw itp. regulaminów ko-
rzystania z nich,
d) niedopuszczaniu do malowania, np. graffiti, poza wyznaczonymi do tego celu ścianami,
e) wyprowadzaniu psów i innych zwierząt domowych na tereny do tego celu dopuszczone, wyłączając m.in. place zabaw dla 
dzieci i tereny przeznaczone do uprawiania sportu,
6). obowiązek uwzględniania w trakcie zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i zabiegów 
związanych z utrzymaniem czystości i porządku, innych przepisów obligujących do:
a) postępowania z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalno-
ści gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 
628 z późn. zm.),
b) oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w wypadku prowa-
dzenia działalności rolniczo-hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawo-
zach i nawożeniu (Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.),
c) stosowania oraz gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach 
spełniających wymogi przepisów Ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu,
d) nieużywania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin (art. 60 Ustawy z dnia 20 czerw-
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ca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602),
e) utrzymywania odłogowanych dla poprawy żyzności nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego lub zajętego zgodnie z 
wymogami Kodeksu dobrej praktyki rolniczej,
f ) utrzymywania nieruchomości rolnych stanowiących łąki i pastwiska, zgodnie z wymogami Kodeksu dobrej praktyki rolniczej,
g) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów 
budowlanych oraz wykonywania podłączeń do kanalizacji deszczowej wyłącznie po uzyskaniu wymaganej zgody zarządcy dro-
gi, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),
h) likwidowania śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami 
art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.), przy 
użyciu piasku, środków chemicznych nie działających szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być 
używane na drogach publicznych ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230, poz. 1960),
i) stosowania środków chemicznych nieszkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu z terenu nieruchomości zgodnie 
z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środ-
ków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach (Dz.  U. z 2005r. Nr 230, poz. 1960),
j) zgłaszania Policji faktu zauważenia bezdomnego zwierzęcia domowego lub gospodarskiego, zwierzęcia podejrzanego o 
wściekliznę albo zwierzęcia, które jest ofiarą wypadku drogowego (Ustawa z dnia 16 września 2011r. o ochronie zwierząt – Dz. U. 
z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
k) niszczenia produktów roślinnych w związku z podejrzeniem lub wystąpieniem organizmów kwarantannowych, zgodnie z 
zapisami art. 8 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.);
l) spalania  odpadów, w tym komunalnych, wyłącznie zgodnie z zapisami art.13 ust 4 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, 
poz. 628 z późn. zm.),
m) rezygnacji z wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi (Ustawa z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne – Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm),
n) niedopuszczania do zasypywania rowów przydrożnych służących odprowadzaniu wód deszczowych (Ustawa z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.),
o) wykonywania przepustów na rowach lub ich kanalizowaniu wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, spółki wodnej lub 
zarządu melioracji (Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm., Ustawa z dnia 
18 lipca 2001r. Prawo wodne – Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm).
II. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są do zawarcia umowy 
na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy 
Chełmek.
III. Do obowiązków właściciela nieruchomości, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie 
jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodo-
wych.
IV. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:
1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej 
ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub 
gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośred-
nio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

V. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie w następujących miejscach 
na terenie nieruchomości właściciela w odniesieniu do drobnych napraw, należących do właściciela nieruchomości, pojazdów 
mechanicznych polegających na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach, w sytuacji gdy 
nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich 
usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.
§ 4
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca zaś oni mają obowiązek 
przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać;
2) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki i umieścić je w miejscach gromadzenia odpa-
dów komunalnych spełniających wymagania § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690);
3) zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych musi odbywać się w sposób selektywny zapewnia-
jący wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych:
a). odpadów zielonych z ogrodów i parków,
b). papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),
c). szkła,
d). tworzyw sztucznych i metali,
e). zużytych baterii i akumulatorów,
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f). zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
g). przeterminowanych leków,
h). chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itd.),
i). mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
j). odpadów budowlano-remontowych, takich jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i     elementów wyposa-
żenia, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia, usu-
nięte tynki, tapety, okleiny itp.,
           k). zużytych opon wyłącznie z pojazdów osobowych.
4) inne wytwarzane na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które właści-
ciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w przeznaczonym do tego celu pojemniku
5) odpady, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą być odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpa-
dów zbieranych selektywnie. Za odbieranie tych odpadów od właściciela nieruchomości zamieszkałej odpowiedzialny będzie 
podmiot wyłoniony w trybie przetargu. Za odbieranie tych odpadów z nieruchomości niezamieszkałej odpowiedzialny będzie 
podmiot, z którym właściciel nieruchomości niezamieszkałej podpisze umowę na wywóz odpadów komunalnych.
6) odpady zielone, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, nie mogą być kompostowane w przydomowym 
kompostowniku, należy je przekazać przedsiębiorcy. Ustala się maksymalną ilość odpadów zielonych pochodzących z ogrodów, 
które odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie jednorodzinnym i 
wielorodzinnym w ilości 1 m3. Każda dodatkowa ilość odpadu traktowana będzie jako usługa dodatkowa, płatna dodatkowo.
7) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem 
do worka umyć;
8) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by 
zachowały zmniejszoną objętość;
9) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;
10) na obszarze zabudowy jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomo-
ści; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub 
pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy; 
11) na obszarach zabudowy  wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc zlokalizo-
wanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; dysponujący lokalem mają obowiązek, podobnie jak właściciele nieruchomo-
ści, zamknąć worki: dysponujący lokalem mają także obowiązek systematycznie je tam wstawiać, 
12) odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć 
dostęp osób trzecich;
13) odpady wielkogabarytowe wystawiane są przed wejściem na teren nieruchomości lub w punktach zbiórki, bez umieszczania 
ich w workach;
14) przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i roz-
biórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady niespełniające tego warunku przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodat-
kową opłatą, której wysokość określona została określona w uchwale podjętej na mocy art. 6r ust. 4 ustawy; 
15) Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
- wyposażenia miejsca, w którym impreza lub zgromadzenie się odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady oraz 
zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
- oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy lub zgromadzenia
- oczyszczenie terenów przyległych, jeżeli istnieje taka potrzeba.
§ 5
 Ustala się następującą częstość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych:
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 
nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 5 dni od 
złożenia;
2) częstość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności;
3) częstość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 6
Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność go-
spodarcza, zobowiązany jest do:
1. wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz w 
szczególności w okresie sezonu letniego do codziennego ich opróżniania,
2. bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu,
3. skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania dzia-
łalności gospodarczej,
4. selektywnego gromadzenia odpadów.

ROZDZIAŁ III
      CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 
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ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 7
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób syste-
matyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
§ 8
1. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, 
jednak nie może być ona mniejsza niż:
1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości, dla których zamiesz-
kują mieszkańcy:
a). co    najmniej    trzy    razy    w tygodniu    tj.    w poniedziałek,    środę    i piątek    w odniesieniu do budynków wielolokalowych,
b). dwa razy w miesiącu w odniesieniu do budynków jednorodzinnych,
2). dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy co najmniej jeden raz w miesiącu,
3). dla odpadów papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzywa sztucznego typu: PET i typu opakowania po che-
mii gospodarczej oraz metali gromadzonych w pojemnikach lub workach odbierane będą:
a). z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym - jeden raz w miesiącu,
b). w budownictwie wielorodzinnym, w odniesieniu do szkła bezbarwnego i szkła kolorowego co najmniej jeden raz w miesiącu, 
w odniesieniu do papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych i metalu co najmniej dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem, że od 
maja do września pojemniki z odpadami na tworzywa sztuczne i metal opróżniane będą z częstotliwością trzy razy w miesiącu,
c). z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeden raz w miesiącu.
4). dla odpadów przeterminowanych leków, zużytych baterii i chemikaliów wchodzących w strumień odpadów komunalnych 
dwa razy w roku  tj. na wiosnę i jesień. Zbieranie tego rodzaju odpadów będzie się odbywało poprzez mobilny punkt zbiórki 
odpadów niebezpiecznych, do którego wytwórca odpadów będzie mógł  przynieść odpady w ustalonym dniu do wcześniej 
wskazanego miejsca, w którym odpady te zostaną odebrane, dodatkowo odpady przeterminowanych leków i zużytych baterii 
będą zbierane w stałych punktach zlokalizowanych w aptekach i instytucjach użyteczności publicznej. Dokładna liczba i lokali-
zacja tych punktów zostanie przekazana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty,
5). dla odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku tj. na wiosnę i jesień. Zbieranie tego rodzaju odpadów będzie się od-
bywało w systemie objazdowym wg wcześniej ustalonego harmonogramu. W dzień odbioru odpadów wielkogabarytowych 
wytwórcy odpadów powinni wystawić je przed nieruchomość lub we wskazane miejsce zbiórki,
6). dla odpadów zielonych siedem razy w roku tj. w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, we wrześniu i w październiku. 
Odbiór tego rodzaju odpadów będzie odbywał się w wyznaczone soboty miesiąca i musi zostać poprzedzony wcześniejszym 
zgłoszeniem przez właściciela nieruchomości zapotrzebowania na odbiór odpadów zielonych z danej nieruchomości.
7). dla odpadów remontowo-budowlanych pochodzących z wykonywania drobnych robót do dwóch razy w roku. Odbiór tego 
rodzaju odpadów będzie się odbywał w wyznaczone dni miesiąca i musi być poprzedzony wcześniejszym zgłoszeniem przez 
właściciela nieruchomości zapotrzebowania na odbiór odpadów remontowo-budowlanych.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na 
czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające 
swobodny do nich dojazd.
3. Częstotliwość pozbywania się odpadów z terenów miasta, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub ho-
telarska powinna być dostosowana do specyfiki prowadzonej działalności i nie może być mniejsza niż co najmniej jeden raz w 
tygodniu.

§ 9
Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
1) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą w zakresie bazy transportowej, wyposa-
żenia w pojazdy specjalistyczne i uniwersalne oraz przestrzegania standardów sanitarnych spełniać wymogi opisane w Rozpo-
rządzeniu w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art. 9d ust. 2 ustawy;
2) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracowni-
cy przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;
3) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 
aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmono-
gramem;

§ 10
Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpły-
wowego przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie Burmistrza Chełmka.
ROZDZIAŁ IV
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W 
ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM. 
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§ 11
Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości:
1) pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wymaganiom zawartym w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, 
poz. 935);
b) spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi pochodzącymi z ogrodów, które odbierane będą od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym w  (Dz. U.z 2005r. Nr 
219, poz. 1858);
c) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy;
2) ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości gdzie za-
mieszkują mieszkańcy tj: od 1-go pojemnika 120 l dla nie więcej niż 2 osób do wielokrotności tych pojemników w zależności od 
liczby osób z nich korzystających. Szczegółowe określenie ilości pojemników w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość zawiera aktualnie obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Pojemniki na odpady 120 l, 240 l muszą posiadać pokrywę, dwukołowy system jezdny i być wykonane z polietylenu niskoci-
śnieniowego o wysokiej gęstości (PE-HD), wysokiej odporności na działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne i niskie 
temperatury;
3) w razie zwiększenia ilości produkowanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, powyżej pojemności posiadanych 
pojemników możliwy jest dodatkowy wywóz pojemnika lub odpadów zgromadzonych w szczelnych workach z tworzywa, do-
starczonych przez, podmiot który wygra przetarg , który usunie odpady za dodatkową opłatą.
4) Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy:
a).pojemniki na odpady z pokrywą i dwukołowym systemem jezdnym o pojemności 120 litrów i/lub 240 litrów i/lub 340 litrów ;
b). pojemniki na odpady z pokrywą płaską lub półokrągłą z czterokołowym systemem jezdnym o pojemności 1100 litrów 
c). pojemniki na odpady z pokrywą płaską z czterokołowym systemem jezdnym o pojemności 2 500 litrów i 5 000 litrów;
d). pojemniki kontenerowe na płozach o pojemności od 5 000 litrów do 7 000 litrów typu KP,
e).prasokontenery o pojemności 10 000 litrów oraz 20 000 litrów.
5) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań wytwarzane, a więc pro-
wadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, 
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normaty-
wy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:
a) sklepy i kioski spożywcze 25 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
b) sklepy i kioski warzywnicze oraz kwiaciarnie 20 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
c) lokale gastronomiczne 15 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
d) sklepy mięsne i pokrewne 10 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
e) hurtownie różne (spożywcze, chemiczne, itp.) 10 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
f ) sklepy i kioski przemysłowo – chemiczne 10 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
g) sklepy np. odzieżowe, obuwnicze, tekstylne, meblowe, motoryzacyjne, itp. 10 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
h) punkty usługowe: fryzjerskie, szewskie, krawieckie i in. 7 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
i) warsztaty remontowe (blacharstwo, mechanika pojazdowa, itp.) 5 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
j) gabinety lekarskie, apteki, pomieszczenia biurowe 2 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
k) inne niewymienione w pkt a-j 1 litr/m2 pow. użytkowej /m-c
6) Pojemniki, o których mowa  w ust.4, powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową lub mieć wytłoczoną pojemność, 
być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami europejskimi lub równoważnymi normami kraju producenta oraz 
powinny posiadać atest higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny.
7) Dopuszcza się zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z segregowania odpa-
dów komunalnych w workach wykonanych z folii LDPE pod warunkiem, że:
a). worki te będą w kolorze czarnym z wyraźnym opisem informującym o rodzaju odpadów, jakie mogą być w nich zbierane oraz 
nazwą, adresem i nr telefonu przedsiębiorcy odpowiedzialnego za odebranie odpadów,
b). worki te będą służyły właścicielowi nieruchomości do krótkotrwałego gromadzenia odpadów, jako uzupełnienie urządzeń, 
o których mowa w pkt a)..
8) Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność worka przeznaczonego do 
zbierania na terenie nieruchomości:
a). papieru i tektury - 120 litrów,
b). szkła bezbarwnego i kolorowego - po 80 litrów,
c). tworzywa sztucznego typu PET i typu opakowania po chemii  gospodarczej oraz metalu -120 litrów,
d). odpadów ulegających biodegradacji wyłącznie w zakresie liści, traw i gałęzi w formie zezrębkowej (odpady zielone) - 120 
litrów,
9) Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, zbierać i unieszkodliwiać w przydomowych kompostowniach
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10) Do zbierania odpadów papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzywa sztucznego typu: PET i opakowań po 
chemii gospodarczej oraz metali stosowane będą dla zabudowy wielorodzinnej pojemniki typu „dzwon” o pojemności od 1 500 
do 3 500 litrów, a dla zabudowy jednorodzinnej worki o pojemności od 80 do 120 litrów wykonane z folii przezroczystej LDPE 
lub HDPE w następującej kolorystyce:
a). makulatura - niebieski,
b). szkło bezbarwne  - biały,
c). szkło kolorowe - zielony,
d).tworzywa sztuczne i metal - żółty,
11) W pojemnikach i workach na tworzywa sztuczne i metal mogą być także zbierane odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
tzw. TETRAPAKI.
12) Pojemniki i worki, o których mowa w ust. 7 powinny:
a). zostać oznakowane napisem odpowiednio „PAPIER”, „SZKŁO BEZBARWNE” „SZKŁO KOLOROWE”, „METALE, TWORZYWA 
SZTUCZNE”,
b). zawierać, w prostej formie graficznej, informacje o przeznaczeniu i sposobie ich użytkowania w tym nazwę podmiotu odpo-
wiedzialnego za odbieranie odpadów z danymi teleadresowymi.
13) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić zawiązane worki z odpadami segregowanymi w dniu odbioru zgodnie 
z harmonogramem przed posesję w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu ciężarowego.
14) w przypadku znacznego zanieczyszczenia odpadów selektywnie zebranych innymi odpadami komunalnymi, podmiot wy-
konujący odbieranie odpadów w workach foliowych upoważniony jest do ich nieodebrania z jednoczesnym obowiązkiem po-
zostawienia informacji o przyczynie nieodebrania worka z tymi odpadami.
§ 12
Określa się pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego które powinny 
być:
1) rozmieszczone w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym,
2) rozmieszczone w takiej liczbie, aby łączna ich pojemność była dostosowana do potrzeb wynikających z intensywności ruchu 
pieszych z tym, że na na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach kosze uliczne po-
winny mieć pojemność od 10 l do 60 l.
§ 13
Właściciele nieruchomości, którzy organizują lub wyrażają zgodę na organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyj-
nych, widowiskowych i innych, na czas ich trwania zobowiązani są do zapewnienia dostępu do toalet, a jeżeli jest to niemożliwe, 
do wyposażenia miejsca na którym impreza się odbywa w szalety przenośne, ustawienia dodatkowych koszy lub pojemników 
na odpady komunalne oraz oczyszczenia tego terenu po przeprowadzonej imprezie najpóźniej do godziny 10°° dnia następne-
go; ilość szaletów przenośnych, koszy ulicznych i pojemników na odpady komunalne powinna być dostosowana do planowanej 
liczby uczestników imprezy

§ 14
Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przed-
siębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz; 
2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;
4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opado-
we i dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do pojemników w nich 
ustawionych oraz do worków odpady, a także odbierać z nich odpady komunalne;
5) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.
6) w pojemnikach, workach iw koszach zabrania się gromadzenia w szczególności śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, szla-
mów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczal-
ników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowla-
no-remontowych, części samochodowych, eternitu, wszelkiego rodzaju złomu, ponadnormatywnych opon np. z pojazdów 
ciężarowych, kombajnów, traktorów itp.
7) zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach oraz na powierzchni ziemi w instalacjach grzewczych budyn-
ków oraz ich zakopywania.

ROZDZIAŁ V
OBOWIĄZKI FORMALNOPRAWNE I SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA.

§ 15
Wprowadza się obowiązki w zakresie: 
1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy służący do gromadzenia nieczystości ciekłych zobowiąza-
ny jest do zapewnienia pracownikom podmiotu uprawnionego do ich odbioru dostępu do tych zbiorników w czasie ustalonym 
w umowie lub zleceniu na świadczenie usługi, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, budyn-
ków bądź pojazdów.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów w postaci umów lub zleceń    na    świadczenie    
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usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości 
ciekłych zawartych z podmiotem, oraz wystawionych przez ten podmiot faktur za te usługi. Okres przechowywania dowodów, 
nie może być krótszy niż 1 rok od daty ich wystawienia.
3. Rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bez-
odpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe;
4. Właściciel nieruchomości, na której ma być organizowana impreza masowa, przed jej udostępnieniem ma obowiązek spraw-
dzić, czy organizator imprezy masowej, zgodnie z przepisami art. 25 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr62, poz. 504 z późn. zm.), wystąpił z wnioskami o opinię i powiadomił stosowne służby oraz 
wystąpił do Burmistrza o zgodę, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki, o których mowa w § 10 w terminie do 
31.12.2014 r. Do tego czasu może korzystać z pojemników o innej pojemności, które nie są wyposażone w system jezdny.

§ 16
Konsekwencje nierealizowania obowiązków:
1. wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące 
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wy-
posażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy albo wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, 
uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; 
w wypadku stwierdzenia nie wykonywania tych obowiązków Policja w zakresie swoich kompetencji ma prawo nałożyć mandat, 
zaś Burmistrz Chełmka występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 
2008r. Nr 133, poz. 848) albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów 
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz. 1015);
2. Burmistrz Chełmka dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz wszystkich nieruchomości, które powinny być wyposażone w 
szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, a także wy-
konywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;
3. w wypadku stwierdzenia nie wykonywania obowiązków opisanych w pkt 2, Burmistrz Chełmka wydaje z urzędu decyzję, 
w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich 
opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje 
przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem 
daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data 
utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy Działu III Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1999r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749);
4. w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o i 6p ustawy, sto-
suje się przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;
5. w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usu-
nięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i do powiadomienia o tym gminę;
6. w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie, może wykonać te prace za niego 
gmina i obciążyć go kosztami.

§ 17
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy 
Chełmek oraz termin jej płatności, zostanie określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Chełmku. Właściciele nieruchomo-
ści zamieszkałych opłatę uiszczać będą poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Chełmku.
2. Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Chełmek, za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych, zostaną określone odrębną Uchwałą Rady Miejskiej.
§ 18
Na terenie Gminy Chełmek dopuszcza się:
1. kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby,
2. spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi, o ile 
nie narusza to odrębnych przepisów

ROZDZIAŁ VI
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.

§ 19
Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o. o. w Oświęcimiu zostało ujęte w aktualnie obowiązującej uchwale Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”, jako:
1. instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
2. instalacja do zastępczej obsługi regionu do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
3. instalacja regionalna do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmie-
szanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
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ROZDZIAŁ VII
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻ-
LIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 20
     Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniają-
cych ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt, a w szczególności:
1) w odniesieniu do psów:
a) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na smyczy, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przed-
nich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm;
b) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), która nakłada obowiązek 
szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, 
straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;
c) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Chełmka na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687);
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór;
b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności do do-
łożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały 
miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku,
c) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów, ptaków i innych zwierząt eg-
zotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości; 
d) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych;
e) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej placówek handlowych i gastronomicznych, z wyłączeniem 
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, ko-
rzystających z pomocy psów przewodników;
f ) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych oraz mało uczęszczanych, a także 
wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras 
uznanych za agresywne;
g) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy 
nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób 
trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem oraz pod warunkiem że przebywanie takie nie jest 
uciążliwe dla sąsiadów i innych osób;
h) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na in-
nych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, te-
renach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających 
szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie 
to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów 
opiekunów;
i) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
j) utrzymywanie gołębi w rejonach zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej nie może powodować uciążliwości dla mieszkań-
ców i przebywających tam, ponadto nie może powodować zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 
oraz nieruchomości i budynków sąsiednich;
k) posiadanie dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby wetery-
naryjne przez utrzymujących koty i inne zwierzęta domowe;
l) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować środki ochrony niezbędne dla 
bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku;
3) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.
ROZDZIAŁ VIII
WYMAGANIA ODNOŚNIE  UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 21
1. Zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednoro-
dzinnej i zagrodowej pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt 
określonych odrębnymi przepisami.
2. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1)zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich,
2) wytwarzane podczas chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami odrębnymi i nie będą powo-
dować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 
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3) pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 5 metrów od granicy nieruchomości w taki sposób, 
aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
3. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarczych wykorzystywanych do wykonywania usług przemysłowych zobowiązany 
jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

ROZDZIAŁ XI
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 22
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa 
razy w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, 
może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 23
W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Chełmka określi, w uzgodnieniu z Pań-
stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie ter-
min jej przeprowadzenia.

§ 24
Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciąża się właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Chełmka poprzez działania  
Policji oraz uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku.

§ 26
Kto nie wykonuje obowiązków wynikających z Regulaminu podlega karze grzywny, na podstawie art.10 ust. 2a ustawy z 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   

§ 27
Urząd Miejski w Chełmku będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu popra-
wę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego i estetycznego gminy.
JAK PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 W związku z przejęciem przez gminę od 01 lipca 2013 roku obowiązków gospodarowania odpadami komunalnymi, każdy 
właściciel nieruchomości będzie musiał do 15 marca 2013 złożyć w Urzędzie Miejskim w Chełmku deklarację o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wychodząc z inicjatywą ułatwienia mieszkańcom złożenia w/w deklaracji informuje-
my, że będzie można ją uzupełnić w domu, podczas odbioru wymiaru podatkowego. Pracownik Urzędu Miejskiego w Chełmku 
lub Sołtys w przypadku Sołectw Bobrek i Gorzów, będzie miał ze sobą deklarację, pomoże Państwu ją uzupełnić a następnie 
dostarczy ją do urzędu. Wszyscy, którym się to nie uda będą musieli deklarację wypełnić i dostarczyć osobiście. Aby lepiej zro-
zumieć jak prawidłowo wypełnić deklarację, zamieszczamy wzór uzupełniony przez fikcyjnego Pana Jana Kowalskiego.
 Pan Jan Adam Kowalski urodził się 30 czerwca 1963 roku, mieszka w Chełmku, przy ul. Krakowskiej 250, w domku jednoro-
dzinnym z ogródkiem. Dom położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 1234. Dom należy do Pana Jana i jego żony Anny, 
są więc współwłaścicielami domu, jednak ze względu na to że są małżeństwem deklarację może wypełnić i podpisać tylko jeden 
ze współmałżonków. W tym przypadku zrobi to Pan Jan. Państwo Kowalscy mają dwoje dzieci: Piotra, lat 15 i Katarzynę lat 21. 
Piotr uczy się i mieszka z rodzicami, Kasia natomiast studiuje w Gdańsku i przyjeżdża do domu jedynie na święta i rodzinne uro-
czystości. Pan Jan wskaże więc, że na terenie nieruchomości zamieszkują tylko 3 osoby, on sam, jego żona i syn Piotr, Katarzyna 
będzie składać deklarację w Gdańsku.  Pan Jan i jego rodzina dbają o środowisko i starannie segregują swoje śmieci, dlatego za-
płacą niższą opłatę 9,50 zł miesięcznie od osoby zamiast 12.50 zł. W ogrodzie mają kompostownik, do którego wyrzucają odpady 
ulegające biodegradacji. Ze względu na to, że Pan Jan ma dość duży ogród i sporo drzew, pomimo że posiada kompostownik, co 
roku ma problem z nadmiarem liści i skoszonej trawy. Teraz może wskazać, że na terenie nieruchomości powstawać będą odpa-
dy biodegradowalne. Gmina za darmo odbierać będzie takie odpady w ilości do 1 m3. Jeżeli takich odpadów powstanie więcej, 
będzie można je oddać ale za dodatkową opłatą. Ścieki bytowe rodzina Kowalskich odprowadza do szczelnego zbiornika na 
ścieki sanitarne czyli do szamba. 
 Oto prawidłowo uzupełniona deklaracja Pana Jana Kowalskiego:
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W JAKI SPOSÓB, ZGODNIE Z NOWYM SYSTEMEM, SEGREGOWAĆ ŚMIECI.
 Od 1 lipca 2013 roku sposób segregowania odpadów komunalnych ulegnie pewnym zmianom. Zgodnie z nowymi przepisa-
mi segregacja śmieci się opłaca, nie chodzi tylko o zysk dla środowiska, ale też o faktyczne oszczędności dla naszego portfela. 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i oddawanymi w sposób selektywny, zgodnie z nową 
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są niższe. W naszej Gminie stawka opłat za oddanie niesegregowanych 
odpadów wynosi 12,50 zł za osobę, za miesiąc, jeżeli śmieci posegregujemy opłata będzie niższa prawie o 25%, za śmieci se-
gregowane zapłacimy 9,50 zł za osobę, za miesiąc. Jednak żeby zaoszczędzić śmieci muszą być odpowiednio posegregowane. 
Podpowiadamy jak to zrobić. 
 Każdy mieszkaniec powinien ze strumienia odpadów komunalnych wydzielić takie odpady jak:
 odpady zielone z ogrodów i parków,
 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),
 szkło,
 tworzywa sztuczne i metale,
 zużyte baterie i akumulatory,
  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 przeterminowane leki,
 chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlano-remontowe, takie jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmie-
szane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, ta-
pety, okleiny itp.,
 zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych.
 Pozostałe odpady wytwarzane na terenie nieruchomości stanowić będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
które należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (ostudzony popiół też będzie traktowany jako odpad 
niesegregowany). Gdzie wyrzucić wysegregowane odpady podpowie niżej zamieszczona tabelka:

L.p. Rodzaj odpadu zbieranego selektywnie Gdzie wyrzucić

Budynki wielorodzinne Budynki jednorodzinne

1 Makulatura – papier i tektura – w tym opa-
kowania, gazety, czasopisma

Pojemnik typu „dzwon” w kolorze nie-
bieskim, oznaczony napisem „PAPIER”, 
umieszczone w wyznaczonych miejscach 
na terenie osiedli

Worki z foli HDPE, w kolorze niebieskim, 
oznaczone napisem „PAPIER”, o pojem-
ności 120l, dostarczane do gospodarstw 
domowych

2 Szkło bezbarwne Pojemnik typu „dzwon” w kolorze białym, 
oznaczony napisem „SZKŁO BEZBARWNE”, 
umieszczone w wyznaczonych miejscach 
na terenie osiedli

Worki z foli LDPE, w kolorze białym, ozna-
czone napisem  „SZKŁO BEZBARWNE”, o 
pojemności 80l, dostarczane do gospo-
darstw domowych

3 Szkło kolorowe Pojemnik typu „dzwon” w kolorze zielo-
nym, oznaczony napisem „SZKŁO KOLO-
ROWE”, umieszczone w wyznaczonych 
miejscach na terenie osiedli

Worki z foli LDPE, w kolorze zielonym, 
oznaczone napisem  „SZKŁO KOLOROWE”, 
o pojemności 80l, dostarczane do gospo-
darstw domowych

4 Tworzywa sztuczne, metal i odpady wielo-
materiałowe – tzw. tetrapaki (kartony po 
sokach, mleku)

Pojemnik typu „dzwon” w kolorze żółtym, 
oznaczony napisem „METALE, TWORZY-
WA SZTUCZNE”, umieszczone w wyzna-
czonych miejscach na terenie osiedli

Worki z foli HDPE, w kolorze żółtym, ozna-
czone napisem „METALE, TWORZYWA 
SZTUCZNE”, o pojemności 120l, dostarcza-
ne do gospodarstw domowych

5 Zużyte baterie i akumulatory Specjalne pojemniki zlokalizowane w  Urzędzie Miejskim,  szkołach i  przychodni, a 
także dwa razy w roku w mobilnym punkcie odbioru odpadów

6 Przeterminowane leki Specjalne pojemniki (konfiskatory) zlokalizowane we wszystkich aptekach na terenie 
gminy, a także dwa razy w roku w mobilnym punkcie odbioru odpadów 

7 Odpady wielkogabarytowe Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady 
należy wystawić w wyznaczonych punk-
tach poszczególnych osiedli

Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady 
należy wystawić przed nieruchomość

8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady 
należy wystawić w wyznaczonych punk-
tach poszczególnych osiedli

Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady 
należy wystawić przed nieruchomość

9 Odpady budowlano-remontowe W ilości do 200 kg na mieszkańca rocznie odpady należy dostarczyć do punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów (punkt mobilny lub stacjonarny)

10 Opony Odpady należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (punkt mobilny 
lub stacjonarny)

11 Odpady zielone Odpady można gromadzić w kompostownikach przydomowych. Odpady z ogrodów  
w ilości do 1 m3na nieruchomość rocznie, będzie można przekazać przedsiębiorcy od-
bierającemu inne odpady komunalne, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego odbioru 
(uwaga: odpady odbierane będą od kwietnia do października każdego roku)
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Z OSTATNIEJ CHWILI:

1. W styczniu ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zajął się ponownie Sejm i Senat i dokonał wielu zmian. 
Zmiany te zatwierdził Prezydent i wejdą one w życie 28 lutego 2013. Najbardziej istotna jest nowelizacja dająca możliwość róż-
nicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym.  
W związku z powyższym wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie poddana ponownej analizie, po 
rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wtedy będzie ustalona ostateczna cena za 
odbiór śmieci. 
 Wyrażamy nadzieję i przekonanie, że obecna stawka ulegnie zmniejszeniu.

2. W związku z pojawiającymi się opiniami, że przejęcie gospodarki odpadami komunalnymi jest dla Gminy Chełmek doskona-
łym interesem  i gmina „zarobi” na śmieciach, pragniemy poinformować, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, wszystkie środki, które zostaną wpłacone przez mieszkańców, zostaną umieszczone na wyodrębnionym rachunku i 
w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi. W przypadku gdyby pojawiła się nadwyżka – wolne środki - zostaną one obowiązkowo przeznaczone na realizację szeroko 
rozumianych zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku, w tym np. likwidację dzikich wysypisk, których na terenie naszej 
Gminy nie brakuje. 

3. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających na terenie naszej Gminy, i korzystając z możliwości , które 
w tym zakresie daje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Chełmku wprowadziła nowe uregulo-
wania, w ramach których, z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, zostały wyłączone nieruchomości niezamiesz-
kałe, na których powstają odpady komunalne. Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych spowoduje, że obowiązywać będzie 
system dotychczasowy, czyli sytuacja gdy każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunal-
ne, czyli między innymi przedsiębiorcy, kierujący instytucjami kultury, oświaty, zdrowia i zarządzający ogródkami działkowymi, 
posiadać będzie indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych, podpisaną z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis 
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Nie oznacza to więc, że przedsiębiorcy pozo-
staną poza kontrolą. Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek, Burmistrz 
posiada kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia w/w umowy na odbiór odpadów, a co za tym idzie pozostawienie 
dotychczasowego systemu nie powinno spowodować zagrożenia dla należytego utrzymania czystości i porządku na terenie 
naszej Gminy. Podjęcie decyzji o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych związane jest również z potrzebą dłuższego okre-
su przygotowania się do objęcia systemem gminnym przedsiębiorców, co może nastąpić od 1 stycznia 2015 roku. 

Jednocześnie informujemy, że  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z prawem, są obowiązkowo włą-
czone do systemu gminnego i Rada Miejska nie ma możliwości ich wyłączenia i pozostawienia systemu dotychczasowego.

Złote Sakiewki 2012 rozdane!

Po raz 9 rozdano statuetki „Złotych sa-
kiewek” w Chełmku.  24 Stycznia w Miej-
skim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku, odbyła się uroczysta gala, 
podczas której uhonorowano przedsię-

biorców i osób fizyczne, które wykazały 
się wielką hojnością i ofiarnością. Gala 
rozpoczęła się od wręczenia medali „Za 
zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek”, od-
znaczenia za szczególny wkład w rozwój 

gminy w różnych dziedzinach życia go-
spodarczego, społecznego, sportowego, 
kulturalnego i promocji. Laureatami zo-
stały firmy:
VG POLSKA sp. z o.o. oraz Przedsiębior-
stwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” s.j.
Podczas uroczystości zostały wręczone 
również wyróżnienia dla przedstawicieli 
firm, które w 2012 roku hojnie wspiera-
ły – finansowo oraz rzeczowo przedsię-
wzięcia gminne. Wyróżnieni zostali:
• ENWOS sp. z o.o. - Sławomir Szkółka
• Daria i Rafał Poznańscy
• Bogusława i Wiesław Szyjka
• Dermex Sp. z o.o. - Kazimierz Zamarlik 
• Grażyna Hajda - Sklep „POD JEDYNKĄ” 
• Firma SZAN S.C. - Anna Wojciechowska 
 i Szymona Hebda
• Transport Spedycja Łoziński s.j. 
 - Adam Łoziński
• Stanisława Kopiejka – Stacja Paliw 
 BOBREK
• Elżbieta i Janusz Szostek
• L TRANS LOGISTICS - Janusz Stanucha 
• Techformont Sp. z o.o. - Jan Smoter
Następnie, już po raz dziewiąty, Bur-
mistrz Chełmka wręczył „Złote Sakiewki 

„Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry! 
Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot.” 
/Johann Wolfgang Goethe/
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2012” podmiotom, które przekazały naj-
większe środki dla Instytucji gminnych 
w ubiegłym roku. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się:
• Firma ASFOR Poznański s.j.
• Firma VG POLSKA sp. z o.o
• Firma ZŁOM-MET sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Metali Nieżela- 
 znych „BOBREK” s. j.
• Bank Spółdzielczy w Andrychowie
• Południowy Koncern Węglowy S.A.  
 w Jaworznie
• Biuro Turystyczne - KULIG TRAVEL  
 z Jastrzębia Zdrój
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc  
 Chłopska” w Chełmku

Następnie wręczono statuetki „LIDER 
2012” to forma uhonorowania osób, któ-
re bezinteresownie działały na rzecz na-
szej Gminy w ubiegłym roku.
Statuetkę otrzymali:
Roman Witkowski - Pan Roman jest 
Druhem, który od wstąpienia w szeregi 
OSP w 1967 roku sumiennie  i niezwykle 
skrupulatnie prowadzi kronikę Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Chełmku. Pra-
ca Pana Romana została nagrodzona w 
2012 roku I miejscem w wojewódzkim 
konkursie kronik. 
Halina Misterek, Janina Kapela, Tere-
sa Handzlik, Jadwiga Romaniuk, Sta-
nisław  Gustowski - Wieloletni człon-
kowie Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału 
Rejonowego w Chełmku. Pełnią nale-
życie ważne związkowe funkcje, w tym 
członków zarządu oraz komisji rewizyj-
nej. Dbają sumiennie o finanse organi-
zacji, o jej sprawne funkcjonowanie, a 
także realizowanie zamierzonych celów 
i pomaganie osobom samotnym i cho-
rym. 

Paweł Sidorowicz - Pana Pawła można 
nazwać z powodzeniem człowiekiem 
sportu. Jest nauczycielem wychowania 
fizycznego w Samorządowym Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Chełm-
ku. Ponadto pełni funkcje Gminnego 
koordynatora Sportu, a także trenera pił-
karskiej drużyny seniorów w Uczniow-
skim Klubie Sportowym „KS Chełmek”. 
Pan Paweł największe sukcesy odnosi  
z młodzieżą, którą w minionym roku 
doprowadził do licznych sukcesów, rów-
nież na arenie krajowej
Agnieszka Wrona - Pani Agnieszka 
od 2 lat jest liderem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Chełmku. Pod jej 

przewodnictwem orkiestra bije kolejne 
rekordy ilości zebranej gotówki, a w całą 
akcję włącza się coraz więcej wolonta-
riuszy.
Artur Olejniczak - Prezes Ludowego 
Klubu Sportowego w Gorzowie. Z pew-
nością jeden z najmłodszych prezesów 
w historii lokalnego futbolu. Dzięki jego 
wzmożonej pracy i zapałowi w klubie 
panuje przyjazna atmosfera a sprawy or-
ganizacyjne nabrały właściwego rytmu. 
Dla kibiców LKS Gorzów ważne są coraz 
lepsze wyniki zespołu, co jest po części 
zasługą młodego sternika klubu.
Barbara Kania - Harcmistrz Związku 
Harcerstwa Polskiego w Chełmku. Dba  
o kontynuowanie tradycji i kultury har-
cerskiej. Pod jej przewodnictwem zwią-
zek sprawnie funkcjonuje, a w jego sze-
regi wstępują nowi adepci. W zeszłym 
roku ZHP w Chełmku obchodził jubile-
usz 80-lecia istnienia. 
Marek Bajorek - Wieloletni skarbnik  
w Uczniowskim Klubie Sportowym „KS 
Chełmek”. Niezwykle skrupulatny, zor-
ganizowany i pełen zapału - społecznik, 

który niejednokrotnie wykonuje trudną, 
a czasem żmudną pracę dla dobra KS-u. 
Danuta Nowak i Urszula Mayerberg 
- Panie należą do Robotniczego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury w Chełmku. 
Wśród członków stowarzyszenia wyróż-
niają się talentem malarskim, którym 
starają się zarażać inne osoby poprzez 
organizowanie warsztatów w zakresie 
sztuki malarskiej. Twórcza działalność 
Pań została niejednokrotnie zauważona 
podczas różnego rodzaju wystaw, ple-
nerów i przeglądów.
Andrzej Rybak - Wieloletni Prezes OSP 
Gorzów. Znakomicie zarządza jednost-
ką i organizuje pracę strażaków. Jego 
działalności przyświeca pomoc miesz-
kańcom gminy w obliczu zagrożeń nie-
sionych przez żywioły. Pan Andrzej dba 
również o interesy sołectwa Gorzów  
i gminy Chełmek, jako Radny rady Miej-
skiej w Chełmku
Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEM-
KA” Chełmek - Klub funkcjonuje na 
terenie gminy Chełmek od 2008 roku. 
Swoją działalność opiera na szkoleniu 
młodzieży w zakresie gry w piłkę ręczną 
oraz popularyzacji tej dyscypliny. Pro-
ces szkoleniowy daje bardzo wymierny 
efekt, bo działalność klubu to pasmo 
wielu sukcesów w rozgrywkach o za-
sięgu krajowym. Dzięki „SIÓDEMCE” – 
wśród mieszkańców wzrosło zaintereso-
wanie popularnym „szczypiorniakiem”,  
a podczas meczów hala – widowiskowo 
– sportowa pęka w szwach. Oby tak da-
lej! 
Kolpingowski Klub Seniora w Chełm-
ku - Stowarzyszenie od wielu lat prowa-
dzi działalność charytatywną. W domu 
parafialnym funkcjonuje prężnie świetli-
ca dla dzieci z rodzin ubogich i nie tylko. 
Członkowie stowarzyszenia organizują 
także kółka zainteresowań dla dzieci  
i młodzieży. Ponadto w ramach organi-
zacji aktywnie działa grupa wolontariatu 
oraz Kolpingowski Klub Seniora, który 
został otwarty w 2012 roku. Wszystkie 
inicjatywy podejmowane przez Rodzinę 
Kolpinga w Chełmku zasługują na wiel-
kie uznanie i szacunek.
Galę zakończył występ zespołu „Śląska 
Biesiada”.

INFORMACJA
Przypomina się wszystkim właścicielom czworonogów o przestrzeganiu obowiązku :
„ natychmiastowego usuwania przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach, placach, parkingach, 
terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu 
rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania  odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewi-
domych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów.”

Inf.UM
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O tym, że życie może mieć wymiar bezcennego dzieła sztuki, 
przekonali się uczestnicy spotkania, które miało miejsce 12 
grudnia 2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku. Uroczystość poświęcona została upamiętnieniu 
dokonań Lekarzy-Artystów: Alberta Schweitzera, Janusza Kor-
czaka i Andrzeja Szczeklika. Uczniowie szkół z terenu Gminy 
Chełmek, którzy wzięli udział w konkursie literackim „Dzieło ży-
cia – dzieło sztuki, czyli jaki testament przekazali nam Lekarze-
-Artyści: Albert Schweitzer, Janusz Korczak, Andrzej Szczeklik”, 
odebrali dyplomy, przekazane na tę okazję przez patronów 
przedsięwzięcia – Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitze-
ra w Poznaniu. Prezes Towarzystwa, dr Bogusław Stelcer, skie-
rował do uczestników i organizatorów konkursu list, w którym 
podkreślił, jak ważne w życiu są głęboko humanitarne postawy 
wierności ideom człowieczeństwa, kształtowania wrażliwości 
na potrzeby cierpiących oraz wzrastania 
w rozwoju duchowym i sięgania wyżyn. Gratulując organiza-
torom pomysłu wyraził nadzieję, że „kultura, godność, ducho-
wość, troska o otaczający nas świat i piękno wielorakiego życia 
nie znikną z powodu ludzkich egoizmów”. 
Szczególną rangę nadał uroczystości profesor Henryk Gaert-
ner, również Lekarz-Artysta, założyciel Polskiego Towarzystwa 
Schweitzerowskiego, autor biografii Alberta Schweitzera, ho-
norowy patron konkursu, który osobistymi dedykacjami opa-
trzył podarowane chełmeckim szkołom egzemplarze książek. 
Dyplomy oraz nagrody otrzymali uczniowie: Ewa Stanek – Sa-
morządowy Zespół Szkół w Gorzowie - I miejsce; Daria Kraw-
czyk - Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie - 
II miejsce; Klaudia Raźniak oraz Kacper Kiślewski: PZ 8 w Chełm-
ku - III miejsce.
Wyróżnienia otrzymali: Paulina Górczyńska oraz Weronika Lu-
kasek: Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie; Judyta Mazur-
kiewicz oraz Klaudia Knapik (Samorządowy Zespół Szkół nr 1 
w Chełmku). Dyplomy dla finalistów Konkursu wręczono: Mar-
celinie Suskiej oraz Mateuszowi Mroczkowi (PZ 8 w Chełmku). 
Nagrody książkowe ufundowały krakowskie Wydawnictwa: 
Znak oraz WAM
W prezentacji multimedialnej, poświęconej wielkim lekarzom, 
uczeń IV kl. Technikum Informatycznego w Chełmku Michał 
Gałka przybliżył realizowane przez nich idee, wskazując na 
piękno życia ludzi, którzy ofiarowali swoje siły i zdolności w 
służbie innym. Jako wspólne motto ekspresywnie brzmiały 
słowa Alberta Schweitzera: „Choć 
w dzisiejszych czasach przemoc przybrana w kłamstwo siedzi 
na tronie świata groźna jak nigdy dotąd, trwam w przekona-

niu, że prawda, miłość, przyjazne nastawienie, łagodność 
i dobroć są potęgami wyższymi nad wszelkie potęgi. Do nich 
będzie należeć świat, jeśli znajdzie się wystarczająca liczba 
osób, które będą dość czysto, mocno i wytrwale myśleć 
i żyć ideami. Te idee to miłość, prawda, pokój i łagodność (…) 
Dobroć, którą człowiek emituje w świat, pracuje w sercach i 
umysłach ludzi.”
Kolejny punkt spotkania potwierdził, że nie brakuje młodych 
ludzi, angażujących się w pracę na rzecz potrzebujących. Doro-
ta Pietrzyk, przewodnicząca  Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga 
w Chełmku, wręczyła wolontariuszom upominki i podziękowa-
nia za ofiarność, zaangażowanie w dzieła pomocy, poświęcone 
siły, czas i serce. Jowita Janoszka, Jolanta Janoszka, Dagmara 
Linowska, Anna Bobko, Natalia Kamińska, Paweł Poznański, 
Dariusz Niemczyk, Wiktor Wiercioch, Tomasz Swoszowski – 
uczniowie klas liceum, technikum 
i zasadniczej szkoły zawodowej w Chełmku na pytanie, po co 
to robią, odpowiedzieli „śpiewająco”, że „ życie nie po to tylko 
jest, by brać/ Życie nie po to, by bezczynnie trwać/ i żeby żyć, 
siebie samego trzeba dać…” 
Pod tymi słowami podpisują się też wolontariusze kampanii 
„Drugie życie” – akcji, propagującej ratowanie życia i zdro-
wia dzięki transplantacjom. Szkolni liderzy programu: Natalia 
Stanclik, Nina Kowalik i Kamil Bąba (wszyscy z II kl. Technikum 
Informatycznego) rozdawali przybyłym na spotkanie gościom 
oświadczenia woli oraz informowali, jak bardzo potrzebne jest 
propagowanie wiedzy na temat przeszczepiania narządów w 
celu ratowania życia i zdrowia. Zapytani o powody angażowa-
nia się w tego typu działalność poprosili 
o przywołanie słów Alberta Schweitzera, które usłyszeli w 
sali i które im się spodobały: „Kto w życiu otrzymał wiele do-
bra, musi odpowiednio dużo w zamian za to ofiarować. Komu 
oszczędzono własnego cierpienia, powinien czuć się powoła-
ny do niesienia ulgi w cierpieniu (…) Pod ziemią płynie wiele 
wody, która nie wytryska jako źródło. Bądźmy więc ufni. Sami 
wszakże winniśmy być wodą, która znajduje drogę, by stać 
się źródłem, przy którym ludzie zaspokajają swe pragnienia 
wdzięczności.”
Wyrazy takiej wdzięczności oraz uznania skierowane zostały 
do Kasi Kozłowskiej, uczennicy kl. III LO, która, dzieląc się da-
rem krwi, stała się chlubą szkoły, działającego 
w niej Klubu HDK „Ósemka” i wspaniałym przykładem ofiarne-
go człowieczeństwa, co podkreśliła dyrektor Szkoły Agnieszka 
Kuczyńska-Gondzik, wręczając Kasi dyplom oraz drobne upo-
minki.
Wyjątkowym prezentem dla wszystkich uczestników spotka-
nia stał się program „Afrykańskie szlaki” w wykonaniu Marty 
Artymiak, aktorki, uczestniczki wyprawy do Afryki w ramach 
projektu „Misja Martyna”. Niezwykle barwna opowieść o życiu 
Masajów, ilustrowana zdjęciami oraz przywiezionymi z po-
dróży pamiątkami, przybliżyła słuchaczom intrygujący świat 
nieznanych i często niezrozumiałych obyczajów plemion 
afrykańskich oraz uwrażliwiła na konieczność niesienia po-
mocy biednym i cierpiącym. Przywołane przy tej sposobności 
starania „dobrego białego człowieka”, w postaci działalności 
takich osób jak Albert Schweitzer, czy organizacji, jak Polska 
Akcja Humanitarna ujawniają swój głęboko ludzki, uniwersal-
ny charakter i wyraźnie pokazują, że życie w globalnej wiosce 
powinno wiązać się z poczuciem odpowiedzialności za kształt 
człowieczeństwa w każdym miejscu na ziemi.
Ciepłym  akcentem w tym grudniowym, mroźnym dniu spo-

Życie w służbie dla życia
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tkania był kiermasz ozdób świątecznych, wykonanych przez 
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. św. 
Brata Alberta w Chełmku. Artystyczne rękodzieło, będące wy-
razem ludzkiej potrzeby piękna w życiu, harmonijnie współ-
grało z tematem uroczystości.
„Mam nadzieję, że dobro i myśli Lekarzy – Artystów będą 
nieustannie w nas „kiełkować”. Dobra jest przecież zawsze za 
mało, o wiele mniej, niż powinno być – zarówno w świecie, jak 
i w nas samych” – napisała w nagrodzonej pracy Ewa Stanek. 

„Janusza Korczaka, Alberta Schweitzera oraz Andrzeja Szcze-
klika w pełni można nazwać lekarzami artystami, ponieważ ich 
wpływ na innych ludzi sprawia, że zaczynają oni bardziej cenić 
i szanować każdego, bez względu na jago wiek, rasę, upośle-
dzenia czy też choroby. Przekazali nam wspaniały testament 
w postaci myśli, jakimi powinno kierować się w życiu” – pod-
sumowała swoje rozważania Daria Krawczyk. Pozostaje zatem 
wierzyć, że dobre inspiracje zaowocują dobrymi dziełami życia 
w pełnym wymiarze człowieczeństwa.

L.p. Data Dzień Opis imprezy

1. 12.01.2013 r. sobota Spotkanie noworoczne turystów i sympatyków turystyki

2. 10.02.2013 r. niedziela Uroki zimy w górach – Beskid Śląski - Błatnia

3. 02-03.03.2013 r. sob.- niedz. XXIX Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

4. 24.03.2013 r. niedziela Niedziela Palmowa na Leskowcu

5. 07.04.2013 r. niedziela Dolinki Podkrakowskie.

6. 27.04.2013 r. sobota Tatry – Rusinowa Polana - Gęsia Szyja

7. 03.05.2013 r. piątek Okolice Krakowa: Tyniec, Bielany (klasztory), Wola Justowska

8. 19.05.2013 r. niedziela Beskid Żywiecki – Krawców Wierch.

9. 08.06.2013 r. sobota Gorce: Tobołów – Turbacz – Kudłoń

10. 23.06.2013 r. niedziela Beskid Żywiecki – Wielka Racza.

11. 01-06.07.2013 r. pon. - sobota Sandomierz – Lublin – Zamość – Lwów

12. 27.07.2013 r. sobota Beskid Śląski – Stożek

13. 18.08.2013 r. niedziela Beskid Żywiecki – Pilsko

14. 14-15.09.2013 r. sob - niedz. Góry Stołowe – Ziemia Kłodzka

15. 05-06.10.2013 r. sob.- niedz. Zakończenie sezonu w górach – Dolina Chochołowska

16. 10.11.2013 r. niedziela Kraków 

17. 07.12.2013 r. sobota Kopalnia Soli w Bochni, miasto Wieliczka.

Kalendarz PTTK w Chełmku na rok 2013

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12 stycznia 
2013 r. wybrano nowe władze Koła w tym Zarząd. Członkowie 
jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządo-
wi, następnie zgłosili kandydatów do władz Koła; Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej.     W wyniku wyborów i ukonstytuowania 
się Zarządu, władze Koła Miejskiego PTTK przedstawiają się 
następująco: kol. Marek Klisiak – Prezes Koła, kol. Jan Pawela –  
Wiceprezes, kol. Rozalia Żurawik – Skarbnik, kol. Franciszek Ma-
tyja i kol. Jan Ptasiński – Członek Zarządu. Komisja Rewizyjna 
to same panie: kol. Teresa Dadej – Przewodnicząca, oraz Zofia 
Piwowarczyk i Aleksandra Klimas – Członkowie Komisji. 
Po części oficjalnej odbyło się wręczenie odznak „25 lat w 
PTTK”. Odznakami zostali uhonorowani członkowie naszego 
Koła: Grażyna Antos, Teresa Dadej, Marian Dadej, Elżbieta Heb-
da, Zofia Maria Piwowarczyk, Zofia Piwowarczyk, Stanisław Pi-
wowarczyk
i Dorota Pietrzyk. 
Koło Miejskie PTTK w Chełmku działa nie tylko na terenie na-
szej gminy, o czym świadczy ilość należących do niego osób. 
Stan liczebności Koła w 2009 r. wynosił 58 osób a 31 grudnia 
2012 r. wynosił 132 osoby. Zarząd pracuje w oparciu o statut 
PTTK, spotykając się raz w miesiącu lub częściej w zależności 
od potrzeb. W ciągu czterech lat zorganizowano 45 imprez-wy-
cieczek, w których wzięło udział aż 2.252 osoby. Wszystkie za-

planowane imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem nie 
tylko wśród członków PTTK  ale również wśród sympatyków 
turystyki. Na każdy rok tworzony jest kalendarz imprez tury-
stycznych w oparciu o propozycje składane przez uczestników 
wycieczek. Każdy może spełnić swoje „turystyczne marzenie”. 
Na wycieczkach panuje zawsze miła, koleżeńska atmosfera a 
co najważniejsze, przewodnik wycieczki zapewnia dobrą po-
godę. Koło Miejskie ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. Na stronie internetowej 
Ośrodka posiada swoją stronę, gdzie zamieszcza roczny ka-
lendarz imprez, szczegółowy program wycieczek jak również 
fotogalerie z odbytych imprez. Współpracuje również z Urzę-
dem Miasta w Chełmku i z Powiatowym Zespołem nr 8 Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku. Nad Kołem 
Miejskim PTTK w Chełmku czuwa nieustannie Zarząd Oddzia-
łu PTTK Ziemi Oświęcimskiej, z którym koleżeńska współpraca 
rozwija się wzorowo.
Cieszymy się, że do Koła wstępują coraz młodsi „turyści”, którzy 
od swoich rodziców
i dziadków biorą przykład pożytecznego spędzania czasu i in-
tegracji społecznej.
Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z turystycznych pro-
pozycji Koła PTTK w Chełmku. 
Poniżej zamieszczamy kalendarz imprez na rok 2013.  

Koło Miejskie PTTK w Chełmku rośnie w siłę!
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W dniu 19 grudnia 2012r. uroczyście oddano do użytku porad-
nie stomatologiczną w budynku Samodzielnego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.
Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Saternus dokonał sym-
bolicznego otwarcia przy udziale Pani Bernadety Weide-
mann-Nimptsch - Dyrektor SG ZOZ, Przewodniczącego oraz 
Radnych Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości. Koszt mo-
dernizacji, dostosowania i doposażenia poradni stomatolo-
gicznej (II etap) wyniósł ok. 70 000zł na co złożyło się: projekt , 
modernizacja i dostosowanie, umeblowanie oraz unit stoma-
tologiczny.

Nowa poradnia stomatologiczna

INFORMACJA

INFORMACJA

Unijna „Aktywizacja zawodowa”

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 
roku przeznacza w dzierżawę: nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/5 o pow. 127,00 m2 obręb Bobrek, 
położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 07 stycznia 2013 roku do dnia 28 stycznia 2013 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. 
Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy wymienionego wyżej fragmentu nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Chełmku ul. Krakowska 11, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 osoba do kontaktu Naczelnik Wydziału 
Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Inf. UM

W dniu 21 marca 2013 r. w godz. 8:00-14:00w Urzędzie Miejskim w Chełmku na sali sesyjnej /półpiętro/ odbędzie się przyjmowanie zeznań 
podatkowych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.

Burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki z Unii Europejskiej na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie oświęcim-
skim w roku 2013 na realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tegoroczna edycja projektu pozwoli objąć wsparciem 473 
osoby bezrobotne z terenu naszego powiatu. Projekt skierowano w szczególności do: osób młodych do 24 roku życia, a także bezrobotnych 
po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Z pomocy przewidzianej w projekcie skorzystają także osoby bez 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub nie posiadające wykształcenia średniego. Całkowite wydatki przewidziane na re-
alizację projektu w 2013r. wyniosą 4 376 366,53 zł. W ramach projektu PUP realizowane będą: Szkolenia zawodowe – dla 75 osób. (Magazynier, 
Pracownik kadrowo płacowy, Operator Koparko-ładowarki, Nowoczesny sprzedawca, Spawanie MAG TIG), Staże – dla 278 osób (5 miesięczne). 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 120 osób (w kwocie maksymalnie. 20 tys. zł /osobę). Uczestnicy projektu zo-
staną objęci również wsparciem w ramach poradnictwa zawodowego/Indywidualne Plany Działania oraz pośrednictwem pracy. Zapraszamy 
do udziału w projekcie osoby bezrobotne, które dotychczas nie uczestniczyły w tym projekcie, a w szczególności po 50 roku życia oraz osoby 
niepełnosprawne. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 lub  
z Filią PUP w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a lub pod numerami telefonów:
- środki na podjęcie działalności gospodarczej (tel. 33 842 49 07 wew. 1110) lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).
- szkolenia (tel. 33 842 49 07 wew. 1104) lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).
- staże (tel. 33 842 49 07 wew. 1114) lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).

Rozliczenia roczne, rozliczenia budowlane VAT, 
rozliczenia firm z Urzędem Skarbowym i ZUS. 

Bezpłatna pomoc przy zakładaniu nowej firmy. 
Atrakcyjne, przystępne i konkurencyjne ceny.

Biuro Rachunkowe 
32-590 Libiąż, ul. Plac Zwycięstwa 3 

(przy Szkole Podstawowej nr 2)
tel. 606-334-925; 664-830-900;

www.ksiegowosc.eho.pl
e-mail: beata.ksiezarczyk@o2.pl

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” 

Chełmek

posiada lokale do wynajęcia 
przy ul. Krakowskiej 26 w Chełmku I i II piętro

Kontakt pod numerem 

33-846-17-39 w 32.
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Obchody Światowego Dnia Chorego w Chełmku
W Domu Rencisty w Chełmku odbyło się spo-
tkanie z okazji Światowego Dnia Chorego. 
Przybyłych na spotkanie gości przywitała 
przewodnicząca PZERiI Maria Gołyźniak. Pani 
przewodnicząca złożyła zebranym seniorom 
życzenia zdrowia, szcęscia i zadowolenia 
z życia rodzinnego oraz przybliżyła plany 
imprez i wyjazdów organizowanych przez 
związek. Następnie głos zabrał burmistrz 
Chełmka Andrzej Saternus, który przywitał 
wszystkich obecnych oraz złożył im serdecz-
ne życzenia: zdrowia oraz wytrwałości w 
trudach, jakie niesie ze sobą zmaganie się z 
chorobą, na co dzień. Spotkanie było okazją 
do rozmowy m.in. na temat sytuacji osób 

starszych, samotnych, chorych i cierpiących. 
Święto to przypadające na dzień 11 lutego, 
zostało ustanowione przez Papieża Jana Paw-
ła II w 1992r. Pisał on wtedy: „Dzień Chorego 
ma pobudzać do działania wszystkich ludzi 
dobrej woli. Istotne pytania stawiane przez 
rzeczywistość cierpienia oraz wezwanie do 
niesienia ulgi choremu, zarówno fizycznej, 
jak  duchowej, nie są bowiem skierowane 
tylko do wierzących, ale do całej ludzkości, 
naznaczonej ograniczeniami swojej śmier-
telnej natury. (…) Każdy człowiek doświad-
cza choroby i bólu: miłość do cierpiących jest 
znakiem i miarą poziomu cywilizacji i rozwo-
ju narodu”.

Miejscowość Data Uwaga
Dzień Kobiet - Gorzów i Bobrek 08.III.
Teatr - Misterium - Cieszyn 19.III
Częstochowa - Piekary 11.IV.
Białka Tatrzańska - Termy 23.IV.
Żywiec Browar, Inwałd 9.V.
Wrocław - Panorama Racławicka 10.V. Gorzów
Wczasy Grecja 24.V - 4.VI
Wczasy Chorwacja 2.VI -14.VI
Bukowina - Termy 6.VI
Wczasy Rewal 3.VI-15.VI
Wczasy Bułgaria 12.VI -23.VI
Wczasy Mielno 17.VI-29.VI
Licheń - Gołuchów - Charupia 3,4. VII
Bochnia Kopalnia Soli, Łagiewniki 11 .VII
Wczasy Świnoujście 17.VII-29.VII
Łańcut i okolice 13 -14.VII Bobrek
Bieszczady i okolice 6 – 8. VIII Gorzów
Wczasy Mrzeżyno 12.VIII-24.VIII
Wczasy Dziwnów 21 .VIII -2.IX
Budapeszt - Poronin - Zakopane 3-6.IX
Wczasy Chorwacja 7.IX-19.IX
Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice 12.IX
Częstochowa 17.IX. Gorzów
Pożegnanie lata 26.IX Gorzów
Dni Seniora Oddział Rejonowy 10.X. Dom Rencisty
Dni Seniora Koło nr 3 13.X. Stare Miasto
Dni Seniora Koło nr 1 19.X. Gorzów
Dni Seniora Koło nr 2 16.XI Bobrek
Dni Seniora Oddział Rejonowy 23.XI MOKSiR
Teatr Cieszyn Gość oczekiwany

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.
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Chełmek ul. Topolowa 6 
Czynne:
Poniedziałek:  14.oo -17.oo
Środa  9.oo   -12.oo
Tel.  846 - 15 - 66,  694 366 200

Kalendarz Imprez turystyczno - pielgrzymkowych Polskiego Związku Emerytów – Rencistów 
i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Chełmku na 2013 r. 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Chełmku bije kolejne 
rekordy zebranych pieniędzy. Tym razem ponad 40 wolonta-
riuszy pod przewodnictwem Agnieszki Wrony zebrało ponad 
18 000 zł. Na tak dobry wynik złożyły się ciężka praca wolon-
tariuszy zbierających pieniądze do puszek, zespołów które 
wspierając orkiestrę wystąpiły na scenie w Parku Rodzinnym 
– były to Nakład Kontrolowany, PRATUM, HUSH, HRDZ, Domi-
nika, Buszmen oraz gwiazda wieczoru Cheep Tabacco.  Nie za-
wiedli także miszkancy gminy Chełmek, którzy wpierali WOŚP 
wrzucając pieniądze do puszek lub biorąc udział w licytacjach 
przedmiotów – tutaj szczególne wyróżnili się goście baru  
„U Wiśni” którzy wygrali 6 licytacji przedmiotów. 
Chełmecki WOŚP wsparł również akcję  „Transplantacja – dar 
życia”, którą propagowali ubrani w białe koszulki z charakte-
rystycznym logo uczniowie powiatowej „Ósemki” – liderzy 
Kampanii „Drugie życie”. Rozdawali oni mieszkańcom Chełm-
ka, odwiedzającym w tym czasie Park Rodzinny, plakietki 
z deklaracją zgody na pobranie w razie śmierci organów do 
przeszczepu. Tobiasz Szyba, Dominik Szostek, Nina Kowalik  
i Kamil Bąba z PZ 8 w Chełmku promowali w ten sposób ideę 
transplantacji, jako metody ratowania życia i zdrowia. Po raz 

kolejny młodzi wolontariusze pokazali swoje możliwości. Udo-
wodnili, że pomagając innym, kształtują swój charakter i dają 
nadzieję, że „ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”!

Za wzorowe prowadzenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Chełmku Agnieszka Wrona została uhonorowana 
statuetka lidera – nagrody przyznawanej przez Urząd Miejski  
w Chełmku za szczególne zasługi dla lokalnej społeczności.

Marcin Janiga z Oświęcimia chce pomóc małemu Błażejkowi 
Dutce w powrocie do zdrowia. Specjalnie dla niego 14 kwietnia 
wystartuje w łódzkim charytatywnym maratonie Dbam o Zdro-
wie. Do przebiegnięcia ma 42 kilometrów i 195 metrów.  Jego cel 
to zebranie 4 219 zł na leczenie małego oświęcimianina. Każdy z 
nas może mu dopingować i tym samym pomóc w realizacji za-
mierzonego celu wpłacając nawet kilka złotych na specjalne kon-
to znajdujące się na stronie www.siepomaga.pl
Roczny Błażejek, podopieczny Fundacji Zdążyć z Pomocą oraz 
Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy urodził się z jedną z naj-
poważniejszych wad serduszka – brakiem lewej komory. Jest już 
po dwóch operacjach i czeka na trzecią, która ma zostać przepro-
wadzona pod koniec tego roku w jednej z niemieckich klinik. Jej 
koszt to blisko 36 tys. euro. Do tej pory dzięki determinacji rodzi-
ców chłopczyka, ich przyjaciół, rodzinie, wolontariuszom fundacji 
MOWP, a przede wszystkim dzięki mieszkańcom powiatu oświę-
cimskiego na trzecią operację udało się już zebrać 60 tys. zł.
- Bardzo się cieszymy, że nieznani nam ludzie chcą pomóc naszemu 
synkowi. Sami nie bylibyśmy w stanie uzbierać tak ogromnej kwoty 
na operację - mówi Wioleta Dutka, mama Błażejka. Dodaje, że Bła-
żejek mimo ciężkiej choroby czuje się dobrze. Ma apetyt i coraz bar-

dziej przybiera na wadze.  Jest wesoły i roześmiany. Jednak to trzecia 
operacja, która powinna zostać przeprowadzona, gdy skończy dwa 
latka, pozwoli mu na w miarę normalne dzieciństwo. Odsunie też  
w czasie perspektywę przeszczepu serca.
Maratończyk z Oświęcimia już rozpoczął przygotowania do 
biegu. Codziennie , mimo mrozu i śniegu, przebiega kilkana-
ście kilometrów. W kulminacyjnym momencie przed starem 
ma zamiar przebiec nawet 70 kilometrów tygodniowo. W mię-
dzy czasie wystartuje też w biegach : 26 stycznia Grand Prix 
Oświęcimia 1/6 oraz 23 luty 2013, 9 lutego Grand Prix Krakowa 
w biegach górskich4/5, 24 luty Panewnicki Pieg Dzika Katowice 
9 marzec  III Bieg o Złote Gacie Brzeszcze
17 marzec  XIV Pół maraton dookoła Jeziora Żywieckiego
14 kwiecień łódzki maraton Dbam o Zdrowie
- Przygotowania do maratony, ale i sam bieg jest wyczerpujący, po-
nieważ trzeba się zmierzyć z własnymi słabościami, ale mając taki 
cel, jak pomoc Błażejkowi  w powrocie do zdrowia, będzie mi łatwiej 
go pokonać - przyznaje Marcin Janiga.
By zdopingować oświęcimianina w realizacji jego celu wystarczy 
kliknąć na stronę www.siepomaga.pl/r/blazej w zakładkę Wesprzyj.  
Na tej stronie można również śledzić, ile pieniędzy zostało już wpła-
conych na leczenie Błażejka. Do tej pory udało się już zebrać 1 552,00 
zł.
Zachęcamy też osoby lubiące biegać ,aby dołączyły do Marcina. 
Tak jak zrobili  to już, maratończycy z Oświęcimskiego Klubu Bie-
gacza ,,Zadyszka,, W grupie siła.-mówi Lucyna Pasternak koordy-
nator projektu
Razem możemy uratować serduszko Błażejka.
Więcej informacji o Błażejku i jego chorobie oraz przygotowa-
niach do maratony można znaleźć na stronach:
www.blazejdutka.pl www.facebook.com/BlazejekDutka
www.facebook.com/events/411802522241404/?ref=ts&fref=ts 
oraz www.mowp.pl

Koordynator projektu Lucyna Pasternak
Autor tekstu Paulina Łysak

WOŚP z kolejnym rekordem

Na pomoc Błażejkowi
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W sobotę 12 Stycznia 2013 roku gorzowscy Seniorzy uczestni-
czyli w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Zarząd 
Koła Emerytów i Rencistów.

W spotkaniu uczestniczyli: proboszcz gorzowskiej parafii, ks. 
Kanonik Stanisław Rapacz, burmistrz Chełmka Andrzej Sater-
nus, p. Marek Palka - sołtys wsi oraz prezes OSP w Gorzowie -  
p. Andrzej Rybak.
Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz, składając wszystkim życze-
nia dobrego zdrowia, opieki Bożej i nadziei na lepsze jutro. Po 
noworocznym toaście i ogólnych życzeniach, zespół Malwa 
pod kierunkiem p. Małgorzaty Wabik przedstawił bardzo na-
strojową, piękną inscenizację bożonarodzeniową, przeplata-
ną wspólnie śpiewanymi kolędami.
Później już rozpoczęła się zabawa taneczna przy dobrej mu-
zyce, która trwała do późnych godzin nocnych. Nowoczesne 
rytmy i te z dawnych lat pozwoliły seniorom zapomnieć o róż-
nych dolegliwościach i z radością rozpocząć nowy rok 2013.

Halina Klima

W dniu 17 listopada 2012r. W Remizie OSP w Gorzowie od-
było się zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W spotkaniu, 
oprócz członków i sympatyków związku uczestniczyła: p. M. 
Gołyźniak - przewodnicząca Zarządu Rejonowego w Chełmku, 
oraz inni zaproszeni goście.

Przewodnicząca wstępującego zarządu Koła - p. Zofia Mar-
kiel złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2008 
- 2012. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwróciła na 
realizowaniu przez Zarząd zadań Statutowych Związku.
W okresie sprawozdawczym organizowane były coroczne tra-
dycyjne imprezy okolicznościowe takie jak: „Opłatek”, „Dzień 
Kobiet”, „Pożegnanie lata” i „Dzień Seniora”. W każdym roku or-
ganizowane były wycieczki turystyczno - krajobrazowe jedno  
i wielodniowe. Odbywały się również odwiedziny chorych.
Po krótkim wystąpieniu przewodniczącej Zarządu Rejonowe-
go p. M. Gołyźniak, odbyły się wybory. Zarząd koła ukonstytu-
ował się następująco: przewodnicząca - p. Zofia Markiel, z-ca 
przewodniczącej - p. Halina Klima, sekretarz - p. Irena Bebak, 
Skarbnik - p. Janina Kapela, członkowie - p. Zofia Kawała, p. 
Halina Kubas i p. Krystyna Wałach.
Wybrano również 4 delegatów na Zjazd Rejonowy w Chełm-
ku. Po wyborach odbyła się zabawa taneczna z okazji Dnia 
Seniora.

Halina Klima

W Oświęcimiu odbyła się Powiatowa Gimnazjada Młodzieży 
Szkolnej w Szachach.
Reprezentantami szkoły i gminy byli uczniowie klasy II gim-
nazjum: Ewa Stanek, Paulina Górczyńska, Patryk Wójcik oraz 
Daniel Pik.
Do zawodów zgłosiło się 12 zawodników, którzy grali syste-
mem szwajcarskim i 9 zawodniczek grających systemem ko-
łowym z całego powiatu oświęcimskiego. 
Uczennica Ewa Stanek nie dała szans rywalkom, zwyciężając 
wszystkie pojedynki w wielkim stylu. Należy nadmienić, że to 
już trzeci tytuł z rzędu- Mistrzyni Powiatu w tej konkurencji. 
W lutym, Ewa będzie reprezentowała gminę i powiat w zawo-
dach wojewódzkich. 
GRATULUJEMY!

OPŁATEK u Seniorów w Gorzowie

Wybory u seniorów

Sukces uczennicy 
z Gorzowa
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Galeria Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji w Chełmku  miała okazję  zaprezentować wystawę „Al-
chemia i sztuka” fotografii wykonanej w XIX-wiecznej technice 
mokrego kolodionu autorstwa Mirosława Mironowicza. 
11 stycznia przybyli na wystawę goście mieli okazję podziwiać 
niepowtarzalne fotografie zapisane na szkle jak również po-
rozmawiać z samym autorem Mirosławem Miranowiczem 
fotografikiem specjalizującym się w szlachetnych technikach 
fotograficznych. Podczas wernisażu wystawy można było rów-
nież wysłuchać koncertu Duetu  „The Missing Part” który two-
rzą  Natalia Kwiatkowska i Robert Kapkowski. 
Mokra płyta kolodionowa.
W 1851r. Frederick Scott Archer określił formułę mokrego ko-
lodionu i wykonał pierwsze fotografie w tej technice. Skład 
odczynników chemicznych, przebieg procesu został udostęp-
niony do powszechnego stosowania. Metoda polegała na na-
świetleniu szklanej lub czernionej metalowej płytki (ferroty-
pia), oblanej wcześniej roztworem kolodionu fotograficznego  
i uczulonej w roztworze azotanu srebra, następnie wywo-
łanej i utrwalonej. Cechą, ale i niedogodnością procesu, jest 

konieczność wykonywania czynności niezwłocznie, jedna po 
drugiej. Płyta powinna pozostawać cały czas w stanie mokrym, 
wysychająca traci światłoczułość. Cechą charakterystyczną fo-
tografii na szkle, jest obraz będący zarówno negatywem, jak 
i pozytywem. Powstanie negatywu szklanego umożliwiało 
teraz wielokrotne kopiowanie obrazu. Pozytyw na szkle uzy-
skuje się przez zamalowanie na czarno odwrotnej strony lub 
umieszczenie na czarnym tle. Obraz pozostaje w odbiciu lu-
strzanym. Współcześnie, zakres dostępnych materiałów jest 
znacznie większy. Jako płytę fotograficzną można stosować 
czarne szkło, pleksi, anodyzowaną płytę aluminiową. Fotogra-
fie na materiałach nieprzeźroczystych, noszące nazwę ambro-
typów, są jedynymi, niepowtarzalnymi i unikalnymi egzem-
plarzami. 

Mirosław Miranowicz,
urodzony, mieszkający i pracujący w Jaworznie, od lat zajmuje 
się fotografią amatorsko. Członek Szkoły Widzenia w Jaworznie 
założonej i prowadzonej przez prof. Jakuba Byrczka oraz członek 
Klubu Miłośników Fotografii w Chełmku. Współtwórca albumu 
fotograficznego Jaworzno - Miasto w fotografii „Szkoły Widze-
nia” i uczestnik kilku wystaw zbiorowych. Na zaproszenie KMF 
w Chełmku prowadził pokaz wykonywania fotografii w technice 
mokrej płyty kolodionowej. Od kilku lat z pasją zgłębia tajniki fo-
tografii w historycznych i szlachetnych technikach, w tym szuka 
odpowiedzi jak stare techniki mogą pomagać w przekazywaniu 
treści dzisiaj. Najnowsze prace w technice mokrej płyty kolodio-
nowej to kilka różnych, ciągle otwartych cykli oraz pojedyncze 
fotografie. Cechą łączną dla poszczególnych
fotografii, składających się na pierwszy cykl, jest brak widocz-
nego związku z tematem - raz jest nim słowo, dwa słowa, innym 
razem pojęcie lub zbiór określeń. To próba wciągnięcia widza  
w odgadnięcie tematu fotografii. Kolejne cykle to ogród, bukiety, 
lampy i fotografie pojedyncze.

Muzycznym wydarzeniem kwietnia będzie koncert Eli Dęb-
skiej. Aktorka, kompozytorka    ale przede wszystkim niepo-
wtarzalna polska piosenkarka wystąpi na scenie MOKSiR
w Chełmku w środę10 kwietnia o godzinie 19.00. Towarzyszyć 
jej będą Waldemar Dąże (gitara) i Sebastian Wojnowski (bas).
Ela Dębska jest absolwentką szkoły muzycznej II st. oraz Aka-
demii Teatralnej we Wrocławiu. Podczas studiów pracowała 
we Wrocławskiej Operze, z którą odbyła tournee po Włoszech 
śpiewając opery Verdiego. Będąc aktorką grała w wielu filmach, 
a także współtworzyła do nich muzykę. Współpracowała m.in. 
z takimi reżyserami jak: Jan Jakub Kolski, Janusz Kondratiuk, 
Krzysztof Zanussi. Występowała również w warszawskich te-
atrach. Jednak swoje miejsce odnalazła dopiero w muzyce. 
Gra koncerty, w których najważniejszym elementem stał się 
kontakt z publicznością. Przez wiele lat współpracowała
 z Maciejem Zembatym, śpiewając ballady Leonarda Cohena. 
Wspólnie nagrali kilka płyt
i zagrali setki koncertów w całej Polsce.
Samodzielnie nagrała singiel „Odeszła„ który podbił lokalne 
rozgłośnie radiowe i gościł na pierwszym miejscu listy przebo-
jów Radia Kraków. Zaistniał również w audycji „Złote Przeboje” 
Marka Niedźwieckiego. Śpiewa z powodzeniem zarówno co-
very jak i własne utwory, ale zawsze w jej własnym oryginal-

nym stylu. W listopadzie 2012 r. ukazała się jej długo oczeki-
wana płyta koncertowa „Kochałam cię dziś rano/I lived you in 
the morning”,  na którą składają się ballady Leonarda Cohena, 
Janis Joplin oraz autorskie utwory.
Koncert zapowiada się znakomicie a bilety w „przyjaznej” ce-
nie 15 zł można nabywać w MOKSiR od 8.00 do 19.00. 

Alchemia i sztuka w Epicentrum 

Koncert Eli Dębskiej Trio
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Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza na spek-
takl Teatru Muzycznego IWIA:
„RETROMANIA”
-Lata 20-te, Lata 30-te
Znane brzmienia z lat 20-tych, 30-tych,
szlagiery Ordonki, Fogga...
Przepiękne melodie i prawdziwe emocje... Futra, baskinki, ka-
pelusze, fraki, tango, walc, po prostu glamour. Dawne, dobre, 
naiwne czasy... Powyższy opis charakteryzuje klimat i charak-
ter panujący w widowisku stworzonym na dwóch aktorów 
śpiewających. Usłyszeć w nim można między innymi piosenki 
Fogga i Ordonki oraz charakterystyczne dla tamtego obra-
zu tanga i walce. Akcja rozgrywa się w romantycznym parku 
pomiędzy zakochanymi małżonkami. Śpiewają i opowiadają  
o swojej miłości, ale i o marzeniach i pragnieniach...
To muzyczne przedstawienie jest muzyczną retrospekcją wy-
darzeń z tamtych lat i lekcją historii dla współczesnych. Obec-
ność na tym spektaklu gwarantuje różnorodne doznania, od 
radości po smutek i emocje jak z przedwojennego kina.

Wystąpią: Izabela Witwicka oraz Sebastian Dylnicki
http://www.grupaiwia.pl/
Zapraszamy
11 MARCA 2013, GODZ. 18.00, BILET 15 ZŁ
Sala widowiskowo–kinowa MOKSiR

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zapra-
sza na wędrówkę po malowniczych terenach Ziemi Pszczyń-
skiej. Rozległe lasy, liczne stawy, zbiorniki wodne i zabytki 
historyczne, sprawiają, że okolica jest prawdziwą enklawą 
przyrody i kultury.
Wyjazd uczestników z Chełmka z parkingu obok siedziby 
MOKSiR przy pl. Kilińskiego 3 w dniu 17 marca 2013 r. o godz. 
8.00. Rajd ma charakter rekreacyjno – krajoznawczy, Trasa wy-
nosi ok. 20 km. Wyruszamy z Pszczyny a kończymy marsz na 
rynku w Strumieniu. Koszt wyprawy 20 zł. (Wpłaty transport  
+ ubezpieczenie). Zapisy i informacje moksir@chelmek.pl 
tel. 601661771. można będzie dokonywać 
na konto nr 60812300000017659020000010
w Banku Spółdzielczym w Andrychowie z dopiskiem Pszczyna
Mile widziane kamizelki odblaskowe.
Przydatne strony:
http://tinyurl.com/ae83fw9, http://tinyurl.com/bgs693z

http://tinyurl.com/akwy6pt, http://tinyurl.com/akwy6pt
http://www.strumien.pl/, http://www.parafia.strumien.com/

Organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Chełmku konkurs plastyczny  pt. „Boże Narodzenie 2012 
” dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli, został rozstrzy-
gnięty. Z pośród 139 prac.
Komisja w składzie:
1. Martyna Paluchiewicz – artysta plastyk, przewodnicząca 
komisji
2. Waldemar Rudyk – artysta plastyk, dyr. MOKSiR w Chełmku
3. Stanisława Pędrys-Klisiak, inst. K-O  MOKSiR w Chełmku
zgodnie z regulaminem zakwalifikowała do konkursu 119 prac, 
do wystawy wytypowała 68, spośród których przyznała 15 
równorzędnych wyróżnień:

1. Martyna Florek –  SZS nr 1 w Chełmku
2. Antonina Syska –  SZS nr 1 w Chełmku
3. Dawid Gąsiewski – Świetlica Środowiskowa w Chełmku
4. Emilia Gierek – SZS-P nr 2 w Chełmku
5. Ada Buńda – SP nr 5 w Zakopanem 

6. Nikola Pawlak – SZS-P nr 2 w Chełmku
7. Kamil Skupień – SZS nr 1 w Chełmku
8. Kinga Zając – SZS w Bobrku
9. Liliana Walkosz – SP nr 5 w Zakopanem
10. Pola Syska – SZS nr 1 w Chełmku
11. Patrycja Witos – SP nr 5 w Zakopanem
12. Bartłomiej Miłak – Świetlica Środowiskowa w Chełmku
13. Martyna Adamczyk – Świetlica  Środowiskowa w Chełmku
14. Julia Warzecha – SZS nr 1 w Chełmku
15. Judyta Kulisz – SZS-P nr 2 w Chełmku.

Wręczenie nagród nastąpiło w dniu 10 stycznia 2013 r. 

RETROMANIA

XXVII Rajd Nordic Walking „Doliną Górnej Wisły”

Konkurs plastyczny

Serdecznie dziękujemy za otrzymaną pomoc związaną   
z pożarem naszego domu, przede wszystkim Strażakom, 
Burmistrzowi i wszystkim ludziom, którzy przyszli nam  
z pomocą w tej tragicznej dla nas sytuacji.

Rodzina Bialików
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2, 3 MARZEC  „360. POŁĄCZENI”
produkcja: Austria, Francja, Brazylia, Wiel-
ka Brytania 2011 Melodramat czas trwania: 
1 h 50 min bilet 12 zł / Film dla widzów od 
lat 15

„360” to nowoczesna i stylowa panorama 
związków międzyludzkich, które składają się 
na wyrazisty, pełen napięcia i autentycznych 
wzruszeń obraz miłości w XXI wieku. Decy-
zja przystojnego biznesmena, który zdoła 
oprzeć się pokusie i pozostaje wierny swojej 
żonie, wywołuje nieoczekiwaną serię zdarzeń, 
mających miejsce w tak odległych od siebie 
zakątkach świata, jak Wiedeń, Paryż, Londyn, 
Bratysława, Rio i Denver. Każdy z bohaterów 
zaskakującego „360” przeżywa chwile miło-
snych uniesień i dotkliwych dramatów, które 
równoważy zadziwiająca dawka ironii losu i 
humoru sytuacyjnego. 

9, 10 MARCA  „BEJBI BLUES”
produkcja: Polska 2012  Dramat obyczajo-
wy / czas trwania: 1 h 45 min
bilet 12 zł / Film dla widzów od lat 15 

Katarzyna Rosłaniec, reżyserka kultowych 
i wielokrotnie nagrodzonych „Galerianek”, 
przedstawia historię niedojrzałej 17-latki, która 
zostaje matką. Chciała mieć dziecko, bo fajnie 
jest mieć dziecko. Wszystkie młode gwiazdy 
jak Britney Spears czy Nicole Richie mają dzie-
ci. Ale dlaczego tak naprawdę Natalia zdecy-
dowała się na macierzyństwo w tak młodym 
wieku? Może odpowiedź kryje się w tym co pi-
szą nastolatki na internetowych forach? Chcą 
mieć dziecko, żeby w końcu ktoś je naprawdę 
kochał, żeby same miały kogoś do kochania. 

16 MARCA (sobota) godz. 16.00
17 (niedziela) godz. 18.00
„FELIX, NET I NIKA ORAZ TEORETYCZNIE 
MOŻLIWA KATASTROFA”
Dla dzieci, Przygodowy, Sci-Fi / 1 h 43 min
produkcja: Polska 2012 / bilet 12 zł 

Gimnazjaliści Felix, Net i Nika przeżywają pod-
czas wakacji niezwykłą podróż w czasie. Felix 
jest młodym wynalazcą, Net znakomicie zna 
się na komputerach, a Nika ma zdolności pa-
ranormalne. Towarzyszy im Manfred, program 
sztucznej inteligencji stworzony przez Neta 
i jego tatę. Podczas swoich przygód młodzi 
bohaterowie napotykają wiele trudności i nie-
bezpieczeństw, ale siła ich przyjaźni i nadzwy-
czajne umiejętności pomagają im wyjść cało z 
największych opresji.

23 marca (sobota) GODZ. 18.00
FILMOWY DYCHANEK – „SPISKOWCY ROZ-
KOSZY” WSTĘP WOLNY
Animacja/Czarna komedia
produkcja: Czechy, Szwajcaria, Wielka Bry-
tania 1996, 1 h 25 min Film dla widzów od 
lat 15

Akcja filmu toczy się we współczesnej Pradze, ale 
miasto jest jedynie tłem. „Niedziela” - tylko tyle 
napisano w anonimowym liście, który listonoszka 
Malkova wręcza nieśmiałemu młodzieńcowi imie-
niem Peony... Od tej chwili „spiskowcy rozkoszy” 
pracują ile sił, żeby stworzyć odpowiednie warunki 
do urzeczywistnienia swoich fantazji: Peony wyko-
nuje dla siebie skrzydła nietoperza i lepi figurkę bę-
dącą podobizną jego gospodyni, Lubalovej, ta zaś 
szyje szmacianą kukłę przedstawiającą Peonego. 
Niestrudzona listonoszka gniecie dziesiątki kulek  
z chleba. Nadchodzi niedziela i „spiskowcy rozko-
szy” dają ujście swoim fantazjom. 

3 marca - „Wyjazd narciarski do Białki Tatrzańskiej. Wyjazd  
z Chełmka z parkingu obok siedziby MOKSiR przy pl. Kilińskie-
go 3 o godz. 6.30. Koszt wyjazdu 36 zł. / przejazd, ubezpiecze-
nie/, wyciągi we własnym zakresie.
6 marca - „Ożenek” Mikołaj Gogol – spektakl w wykonaniu Te-
atru Ludowego „Tradycja” z Okleśnej. Sala widowiskowo – ki-
nowa w Chełmku. Godz. 18.00. Wstęp wolny.       
7 marca – „Poranek z dokumentem”. Kino Iluzja, godz. 11.00 
wstęp wolny.
8 marca – XV Turniej Oldbojów Tenisa Stołowego. Impreza 
sportowa. MOKSiR w Chełmku. godz. 16.30
9 marca – Uroczyste otwarcie Centrum Sportowego w Chełm-
ku – ul. Krakowska 22 godz. 11.00 Wstęp wolny.
10 marca – Wyjazd narciarski do Białki Tatrzańskiej. Wyjazd  
z Chełmka z parkingu obok siedziby MOKSiR przy pl. Kilińskie-
go 3 o godz. 6.30. Koszt wyjazdu 36 zł. / przejazd, ubezpiecze-
nie/, wyciągi  we własnym zakresie.
10 marca – III Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MOKSiR 
- MOKSiR godz. 10.00. Wpisowe –Seniorzy 60+ (1953 i starsi)  
- 10 PLN, Juniorzy do lat 16 (1997 i młodsi) - 10 PLN, Pozostali 
zawodnicy - 15 PLN
11 marca – „Retromania” – Teatr Muzyczny IVIA zaprezentuje 
szlagiery lat 20 tych - 30 tych, przeboje Ordonki, Fogga. Sala 
widowiskowo – kinowa MOKSiR godz. 18.00. Bilet 15 zł.
15 marca –  XIV Wiosenny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej  
– galeria „Epicentrum” MOKSiR. godz. 18.00
16 marca „Teatralny Autobus” wyjazd do Teatru Słowackiego  
w Krakowie na sztukę pt. „Peer Gynt” Wyjazd: godz. 15.00 spod 
MOKSiR w Chełmku. Bilet 63 zł.

16 marca – Wyjazd studyjny z cyklu „Szlakami dziedzictwa kul-
turowego Śląska, Zagłębia i Małopolski”.  Anioły, gitarowe trio  
i miasteczko jak ze snu – czyli wieczór w Lanckoronie. Szcze-
góły na plakatach. Wyjazd spod siedziby MOKSiR w Chełmku
godz. 15.00. Cena 50 zł.
17 marca – XVII Rajd Nordic Walking „Doliną Górnej Wisły”. Wy-
jazd spod MOKSiR w Chełmku godz. 8.00 - Cena 20 zł.
17 marca – „Denat”- sztuka Teatru Żywego Słowa z MOKSiR – 
wstęp wolny, godz. 16.00, sala widowiskowo-kinowa MOKSiR
20 marca – Spotkanie „Klubu Miłośników Ziemi Chełmeckiej”. 
Spotkanie z dr Jackiem Pyką poświęcone batowskiej idei go-
spodarczej i społecznej - godz. 16.00 - sala widowiskowo – ki-
nowa MOKSiR
22 marca – XV Bieg Poszukiwaczy Wiosny – impreza sportowa 
– Start Park Rodzinny godz. 12.00 
23 marca – „FILMOWY DYCHANEK” – Film pt. „Spiskowcy Roz-
koszy” film prod. Czeskiej – godz. 18.00. Sala widowiskowo – 
kinowa MOKSiR. Wstęp wolny. 
24 lutego – „Kabaret Młodych Panów” – Z programem „Bez-
czelnie młodzi”. Sala widowiskowo – kinowa MOKSiR. godz. 
20.00. Bilet 50 zł.
27 marca – Spotkanie Klubu Miłośników Fotografii w Chełmku. 
Sala widowiskowo – kinowa MOKSiR godz. 17.30. Wstęp wolny

Szczegółowych informacji dotyczących programu 
udzielamy telefonicznie pod nr 601 661 771 
oraz listownie email:  moksir@chelmek.pl

PROGRAM MOKSiR NA MARZEC 2013
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Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji w Chełmku wraz z Powiatowym Zespołem nr 8 Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących zorganizowała spotkanie 
dla młodzieży z „młodym profesjonalistą”.
Z młodzieżą z PZ nr 8 spotkała się Małgorzatą Jastrzębską- 
Absolwentką wydziału Pedagogiki w zakresie Kształcenia 
Dorosłych oraz wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz Absolwentką Szkoły Trenerów 

Biznesu. Od najmłodszych lat związana z teatrem i międzyna-
rodowym programem kreatywności Destination Imagination. 
Kilkukrotnie wraz z drużyną była laureatką polskiej oraz świa-
towej Olimpiady Kreatywności. 
Podczas spotkania młodzież dowiedziała się, jaka była droga 
do sukcesu „młodego profesjonalisty”, jak wygląda jego dzień 
pracy. Rozmawiali o nowych zawodach, zastanawiali się, które 
z nich są najbardziej przyszłościowe. Całość miało charakter 
warsztatowy – były quizy, pytania, wspólne ćwiczenia.  
Celem projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” 
jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w pla-
nowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i niesza-
blonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjne-
go i gospodarki opartej na wiedzy.
Zajęcia w ramach projektu Link Do Przyszłości. Młodzi. Inter-
net. Kariera, realizowany był przez Fundację Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach 
inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. 
Pani Małgorzacie serdecznie dziękujemy za spotkanie jak rów-
nież Dyrekcji oraz Uczniom z Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku za współpracę.

Bulińska Sylwia, Ciepiela-Babińska Anna, Cygan Olga, Czerw 
Jolanta, Dłubisz Krystyna, Dziąba Marzena, Fidyt Kazimiera, 
Goliszewski Roman, Jachna Emilia, Kosicki Wojciech, Lorek 
Dorota, Oleś Sebastian, Pędrys-Klisiak Stanisława, Strąk Mag-
dalena, Wanat Wioletta
Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji składa serdeczne podziękowania wszystkim wymienio-
nym powyżej, dzięki którym zbiory biblioteki zarówno oddzia-
łu dla dzieci jak i dla dorosłych zostały wzbogacone o nowe 
pozycje. Mamy również zaszczyt przedstawić osoby prywatne 
i firmy, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie działań kul-

turalnych i edukacyjnych Biblioteki w minionym roku...
Pani Sylwi Król, która wsparła słodkościami, organizację Świę-
ta Pluszowego Misia. Panu Jackowi Wojtków – firma „Kwadrat”, 
który zapewnił baner informacyjny w ramach I Ogólnopolskiej 
akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Panu Tomaszowi Warzecha, 
Piekarnia GS za dostarczenie drożdżówek na rajd rowerowy. 
Wolontariuszce Oldze Cygan za pomoc w przygotowaniu 
„Wieczoru Halloween” w bibliotece. Dzięki Państwa pomocy, 
ofiarności i wsparciu możemy dążyć do stałego podnoszenia 
poziomu i rozwoju Biblioteki.

Biblioteka Publiczna Filia Nr 1, Chełmek ul. B. Chrobrego 77
Już po raz szósty ZAPRASZA Dzieci w wieku od 8 do 10 lat

do udziału w 

MIĘDZYNARODOWEJ IMPREZIE CZYTELNICZEJ 
NOC Z ANDRSENEM

Baśniowa Noc rozpocznie się 5 kwietnia 
o godzinie 18.00 a zakończy 6 kwietnia 
o godzinie 8.00 

Szczegółowych informacji nt. imprezy udzielają bibliotekarze:
Biblioteka Publiczna w Chełmku ul. Topolowa 8 tel. 33 846 13 36 

Biblioteka Publiczna Filia Nr 1 w Chełmku ul. B. Chrobrego 77  
tel. 33 846 31 43

Impreza odbędzie się w Domu Ludowym w Chełmku 
ul. B. Chrobrego 77
Spotkanie organizowane dla czytelników bibliotek gminy 
Chełmek
Ilość miejsc ograniczona
Zapisy do 19.03.2013r.

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go nr 2 w Chełmku ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok 
szkolny 2013/2014. Od dnia 01.03.2013 r. w sekretariacie szko-
ły przy ul. Brzozowej 7 wydawane będą karty zgłoszeń dziecka 
do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku (karty można 
pobrać również ze strony internetowej www.szspchelmek.pl) 
Przypominamy, że zapisy dotyczą również dzieci 6 - letnich oraz dzie-
ci już uczęszczających do naszego przedszkola.
Termin składania kart zgłoszeń upływa dnia 29.03.2013 r.
Informację można uzyskać pod numerem tel. 0-33 846-12-97
Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2  
w Chełmku informuje, że od 01.03.2013 r. do 29.03.2013 r. w sekreta-
riacie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 odbędą się zapisy uczniów do 
klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 
Przy zapisie dziecka należy:
1. Wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka (dostępna w sekretariacie lub 
do pobrania ze strony www.szspchelmek.pl)
2. Okazać do wglądu dowód osobisty rodziców/prawnych opieku-
nów
3. Okazać do wglądu akt urodzenia dziecka
4. W przypadku dziecka zameldowanego poza obwodem, a za-
mieszkującego w obwodzie szkoły należy złożyć podanie do dyrek-
tora szkoły.
Informację można uzyskać pod numerem tel. 33 846-13-86

Spotkanie z młodym profesjonalistą

Sponsorzy i Darczyńcy Biblioteki Publicznej w Chełmku 2012 

Zapisy do przedszkola



Echo Chełmka | nr 1 - 2 (112 - 113) / 2013

31

Na deskach sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chełmku, odbyła się premiera spektaklu 
Grzegorza Śmiałka” Denat” w reżyserii Krzysztofa Kalety w wy-
konaniu młodych aktorów Teatru Scena Żywego Słowa.
Spektakl ten to zderzenie tradycji i nowoczesności. Pod wo-
alką czarnej komedii kryje się historia ludzi dotkniętych nie-
szczęściem, które w ich przekonaniu jest błahe i nieistotne. 
Aktorzy mimo młodego wieku potrafili poruszyć i doskonale 
oddać istotę problemu, jakim jest: współczesne zepsucie spo-
łeczne i zanik podstawowych wartości.
Doskonała gra młodych aktorów, scenografia oraz reżyseria 
spektaklu zachwyciła licznie przybyłych widzów, którzy na-
grodzili reżysera oraz obsadę spektaklu gromkimi brawami.
Spektakl „Denat” będzie można ponownie obejrzeć w MOKSi-
Rze 17 marca o godz. 16.00. 
Obsada: Gizela – Maja Janaszek, Wózkowy, paczkowy – Szy-
mon Znaleźniak, Krematoria – Dorota Ponikowska, Córka – Ka-
rolina Gradek, Benedykta – Aleksandra Pactwa, Młody intelek-
tualista – Damian Grzonka, Gienia – Klaudia Knapik, Ciemna 

wdowa – Aleksandra Kuras, Płaczki – Natalia Kaleta i Oliwia 
Gleba.
Scenariusz: Grzegorz Śmiałek
Reżyseria: Krzysztof Kaleta

W dniu 9 lutego 2013r. w hali sportowej Powiatowego Zespołu 
Szkół Nr 8 w Chełmku odbył się II Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Drużyn OSP o Puchar Starosty Oświęcimskiego. O zwycięstwo 
w turnieju rywalizowało 6 zespołów. Awans do półfinału wy-
walczyły ostatecznie zespoły: OSP Libiąż Moczydło, OSP Cheł-
mek, OSP Bestwinka oraz OSP Kaniów. Po emocjonującym 
finale zwyciężyła w rzutach karnych (2:1) drużyna OSP Libiąż 
Moczydło. Na podium uplasowały się tuż za nią: z drugą loka-
tą punktową OSP Chełmek i na trzecim miejscu OSP Kaniów. 
Strażakom z Chełmka gratulujemy!

JW

W obecnym sezonie w Małopolskiej Lidze Juniorów w Piłce 
Ręcznej walczyło osiem drużyn: UKS Krakowiak 85 Kraków, 
SKS Kusy Kraków, LUKS Skrzyszów, MOSiR Bochnia, MOSiR Tu-
chów oraz MKS Pałac Młodzieży Tarnów, UMKS POMS Chrza-
nów i UKS Siódemka Chełmek. W rozgrywkach liczyły się te 
trzy ostatnie zespoły, ale tylko dwa mogły awansować do 
ćwierćfinałów MP.
Chełmeccy zawodnicy mecze z drużynami z Bochni, Krakowa, 
Skrzyszowa traktowali raczej jako dobry trening przed kolej-
nymi bojami, gdyż z łatwością radzili sobie z przeciwnikami. 
Pierwszy trudne spotkanie miało miejsce w Tarnowie i rozpo-
częło się fatalnie, lecz później Siódemka odrobiła starty, a tym 
samym odnotowała pierwsze cenne zwycięstwo na swoim 
koncie. 

Potem były potyczki ze słabszymi zespołami i kolejne trium-
fy. Na koniec rundy jesiennej wielkie wyzwanie, czyli mecz z 
Chrzanowem, niestety ci drudzy wygrali trzema bramkami. 
Szansa na udział w Ćwierćfinałach MP stanęła pod znakiem 
zapytania, bo tydzień później Chrzanów przegrał w Tarnowie, 
co dało możliwość Tarnowianom na awans. 
Kolejne starcie, czyli rewanż z Tarnowem, zapowiadało się 
niezwykle emocjonująco, gdyż dla naszych gości był to mecz 
ostatniej szansy, a dla Siódemki potwierdzenie siły zespołu, a 
tym samym awansu. Szala zwycięstwa tylko na krótko prze-
chyliła się na stronę Tarnowa. Zawodnicy Siódemki szybko 
osiągnęli nieznaczną przewagę, którą utrzymali już do końca 
spotkania. Dzięki temu zwycięstwu zapewnili sobie, na dwie 
kolejki przed końcem rozgrywek, awans do Ćwierćfinałów Mi-
strzostw Polski.
Na koniec ponowna przegrana (jednym punktem!) z PMOS 
Chrzanów. Ostatecznie podopieczni Grzegorza Solarskiego 
zdobyli tytuł wicemistrza Małopolski w sezonie 2012/2013 oraz 
awansowali do ćwierćfinałów z drugiego miejsca.
Co przed nimi? Udział w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Ju-
niorów w Puławach, gdzie czeka ich bój z Kielcami, gospoda-
rzami i drużyną z kujawsko – pomorskiego. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za zwycięstwo.
Sylwia Pyrek

„DENAT” w Chełmku

Strażacy z Chełmka w ogniu walki o podium

Siódemka Chełmek w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Juniorów
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Centrum Sportowe w Chełmku
ul. Krakowska 22
32-660 Chełmek
tel. 33 474 00 17   600 602 615
e-mail: cs@chelmek.pl 

Boisko pełnowymiarowe: - boisko piłkarskie o wymiarach 106m x 
66m, oświetlone pokryte trawą syntetyczną posiadającą atest FIFA 
Boisko - parametry:
•    boisko piłkarskie o wymiarach 106m x 66m, oświetlone i pokryte 
trawą syntetyczną EDEL FUTURE DS,  
•    trybuna - widownia na 120 miejsc, 
•    sztuczne oświetlenie, 
•    boksy zawodnicze 8 miejscowe,
•    4 bramki treningowe 5 m x 2 m,
 
CENNIK KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
1. Trening 60 min. - 100 zł, 
2. Trening 60 min. z oświetleniem - 130 zł, 
3. Kluby sportowe z terenu gminy - trening 60 min. - 50 zł, 
4. Kluby sportowe z terenu gminy - trening 60 min. z oświetleniem 
- 80 zł, 
5. Sparing, mecz towarzyski (2x45 min.) - 400 zł, 
6. Sparing, mecz towarzyski z oświetleniem (2x45 min.)  - 500 zł. 
7. Kluby sportowe z terenu gminy - sparing, mecz towarzyski (2x45 
min.) - 200 zł, 
8. Kluby sportowe z terenu gminy - sparing, mecz towarzyski z oświe-
tleniem (2x45 min.) - 250 zł, 
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Posiadamy Certyfikat  FIFA STAR 2

Dysponujemy kortem ceglastym o nawierzchni CONIPUR TENNIS 
FORCE HS. Kort znajduje się w wysokiej hali pneumatycznej o wy-
miarach 18 x 36,4 x 8 m. Latem balon chroni przed deszczem, Doświe-
tlenie namiotu stanowią dwa okna o wymiarach 2,5 x 36 m, wyko-
nane z materiału doskonale przepuszczającego światło. Oświetlenie 
hali umożliwia grę do późnych godzin wieczornych. Zimą balon jest 
ogrzewany.  

Kort czynny jest przez cały rok.
Godziny otwarcia: 
poniedziałek – niedziela  08.00 - 22.00  
Rezerwacja kortów:
tel. 880 682 740
Rezerwację należy odwołać co najmniej 24 godz. przed terminem.

Cennik wynajęcia krytego kortu tenisowego: 

od pn. do pt. do godziny 14.00 - 40 zł/60 minut  
od pn. do pt. po godzinie 14.00 i przez cały weekend - 45 zł/60 minut  
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Lodowisko sezonowe o wymiarach 30x20 m posiada sztucznie mro-
żoną tafle. Lodowisko konserwowane jest  za pomocą maszyny do 
pielęgnacji lodu typu ROLBA (szlifowanie i wylewanie nowej tafli)
Na miejscu: wypożyczalnia łyżew, serwis łyżew, oświetlenie, 
nagłośnienie, bezpłatny parking
Miłośników jazdy na łyżwach serdecznie zapraszamy i życzymy miłej 
zabawy.
Wszystkich, którzy nie mają łyżew zapraszamy do wypożyczalni, któ-
ra funkcjonuje przy ślizgawce.
Godziny otwarcia lodowiska sezonowego na zimę 2013
Poniedziałek – piątek
10.00 – 13.00
13.00 – 15.00 – przerwa techniczna
15.00 – 20.00
Sobota – niedziela
9.00 – 13.00
13.00 – 15.00 – przerwa techniczna
15.00 – 21.00
Godziny otwarcia lodowiska są zależne od temperatury otoczenia i 
warunków atmosferycznych, mogą ulec zmianie.

Cennik korzystania z Lodowiska:
1.    Wstęp na lodowisko:
a)    dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia* - 2 
zł / 60 min.
b)    dla studentów do ukończenia 25 roku życia**  - 3 zł / 60 min. 
c)    dla dorosłych - 4 zł / 60 min.
d)    dla amatorskich grup zorganizowanych wynajęcie płyty lodowi-
ska - 100 zł / 60 min.
e)    dla amatorskich grup zorganizowanych wynajęcie płyty lodowi-
ska z oświetleniem - 130 zł / 60 min.
f )    Uczniowie szkół z terenu gminy z opiekunem - 1 zł / 60 min. 
2.    Wypożyczenie 1 pary łyżew - 5 zł / 60 min.
3.    Usługa ostrzenia 1 pary łyżew  - 5 zł / 1 para
  *         za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
 **         za okazaniem ważnej legitymacji studenta;
***    terminy indywidualnych wynajmów należy ustalać z obsługą 
lodowiska.   
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Centrum Sportowe w Chełmku zaprasza!


