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Wakacje w pe³ni.

Wszystkim mieszkañcom naszej gminy

¿yczymy udanego wypoczynku.

Kazimierz Trêbacz

z amurem „gigantem”
wiêcej na str. 2
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BURMISTRZ CHE£MKA OG£ASZA I PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY (LICYTACJÊ) NA SPRZEDA¯:

Nieruchomoœci gruntowej niezabudowa-
nej oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 842/274 o pow. 0.5730 ha obrêb
Che³mek, po³o¿onej w Che³mku przy ul. Kra-
kowskiej za cenê wywo³awcz¹: 2.928.000,00
z³otych brutto (w tym 22 % VAT tj.
528.000,00 z³otych)

Dla przedmiotowej nieruchomoœci pro-
wadzona jest przez S¹d Rejonowy w Oœwiê-
cimiu, Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych KW Nr
28 575, w której w dziale III ciê¿ary i ograni-
czenia zosta³a wpisana s³u¿ebnoœæ drogowa
polegaj¹ca na prawie przechodu i przejazdu
przez przedmiotow¹ dzia³kê, na rzecz ka¿do-
czesnego w³aœciciela i posiadacza dzia³ek
oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 842/267 i 842/245. Dzia³ka bêd¹ca
przedmiotem przetargu powsta³a w wyniku
podzia³u dzia³ki oznaczonej jako 842/246 na
dzia³kê nr 842/273, 842/274 oraz 842/275,
decyzja znak: AGK. 7430-1-3/2006 z dnia 17
stycznia 2006 roku. Nieruchomoœæ po³o¿ona
jest przy drodze przelotowej nr 780 z Krako-
wa w kierunku Œl¹ska w obszarze przestrze-
ni publicznej w samym centrum miasta. Od
drogi publicznej oddzielona dzia³k¹ nr 842/
273, która stanowi drogê wewnêtrzn¹. Po
stronie lewej nieruchomoœci: stacja paliw w
budowie, po prawej: plac targowy, z ty³u sta-
dion sportowy. Aktualnie brak miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
przedmiotowej nieruchomoœci. W planie obo-
wi¹zuj¹cym do dnia 31 grudnia 2003 roku
dzia³ka znajdowa³a siê na terenach oznaczo-
nych symbolami: A 2 UC – koncentracja
us³ug, oœrodek us³ugowy II poziomu.

W studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dzia³ka
znajduje siê w strefie C1 - œcis³e centrum
miasta. Zabudowa wymaga uzyskania decy-
zji o warunkach ustalenia zabudowy.

Przy sprzeda¿y zostanie ustanowiona nie-
odp³atna s³u¿ebnoœæ drogowa której treœæ
bêdzie polega³a na tym ¿e w³aœcicielowi nie-
ruchomoœci w³adn¹cej tj. 842/274 przys³uguje
prawo przejazdu i przechodu przez nierucho-
moœæ oznaczon¹ jako dzia³ka nr 842/273. W

dniu 04 czerwca 2007 roku up³yn¹³ termin
do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym
przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu w/w
nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.).

Warunkiem udzia³u w przetargu jest oka-
zanie:

1. Dowodu wp³aty wadium.

2. Dowodu to¿samoœci.

3. Aktualnego wypisu z w³aœciwego re-
jestru, stosownych pe³nomocnictw, dowodów
to¿samoœci osób reprezentuj¹cych podmiot
zamierzaj¹cy nabyæ nieruchomoœæ.

Wadium w kwocie 300.000,00 z³otych
nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 13 sierp-
nia 2007 roku na konto Urzêdu Miejskiego
w Che³mku Nr 34 8123 0000 0000 1283 2000
0030 Bank Spó³dzielczy Oœwiêcim z dopi-
skiem “wadium – ul. Krakowska”

Wadium wp³acone przez uczestnika prze-
targu, który wygra przetarg, zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia nieruchomoœci,
pozosta³ym uczestnikom niezw³ocznie zwró-
cone. Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia siê uczestnika, który wygra³ prze-
targ od zawarcia umowy.

PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W URZÊ-
DZIE MIEJSKIM W CHE£MKU, UL.
KRAKOWSKA 11 W DNIU 16 SIERPNIA
2007 ROKU O GODZ. 13.00.

W³aœciciel nieruchomoœci zastrzega sobie
prawo do odwo³ania og³oszonego przetargu
lub jego uniewa¿nienia.

Szczegó³owe informacje zwi¹zane z prze-
targiem uzyskaæ mo¿na w pok. 14 Urzêdu

Miejskiego w Che³mku lub pod nr tel.
844-90-33 lub 844-90-30 osoba do kontaktu
Naczelnik

Wydzia³u Architektury Geodezji i Zaso-
bów Komunalnych S³awomir Kalemba.

Che³mek, dnia 14 czerwca 2007 roku.
Inf. UM

1.05. – w Che³mku na ul. Brzozowej dosz³o
do kolizji dwóch pojazdów. Sprawca pro-
wadzi³ po u¿yciu alkoholu – 0,46 promila;

4.05.– w Che³mku na ul. Staicha dokonano
kradzie¿y portfela z dokumentami oraz
kart¹ bankomatow¹. Straty 660 z³;

7.05. – w Che³mku na ul. Mieszka I zatrzy-
mano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem
– 1,3 promila;

7.05. – w Che³mku na ul. Przemys³owej do-
konano kradzie¿y z w³amaniem do maga-
zynu jednej z firm. Straty 1 000 z³;

7.05. – w Che³mku na ul. Jaworznickiej z
wysypiska œmieci dokonano kradzie¿y
bramy. Straty 400 z³;

8.05. – w Che³mku na cmentarzu dokonano
zniszczenia grobowca. Straty 4 000 z³;

9.05. – w Bobrku na ul. Nadwiœlañskiej do-
konano kradzie¿y plandeki. Straty 150 z³;

11.05. – w Che³mku na ul. Krakowskiej do-
konano kradzie¿y roweru wartoœci 300 z³;

14.05. – w Che³mku na ul. Przemys³owej
dwaj sprawcy zniszczyli sterowniki
oczyszczania. Straty 300 z³. Sprawców za-
trzymano.

14.05. – w Che³mku na ul. Brzozowej zatrzy-
mano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem
– 0,9 promila,

16.05. – w Che³mku na ul. Piastowskiej za-
trzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego samo-
chodem marki Mercedes – 2,8 promila;

24.05. – W Che³mku na ul. Krakowskiej za-
trzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego rowe-
rem – 1,1 promila;

26.05. – w Che³mku na ul. 11 Listopada za-
trzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego – 1, 4
promila. Sprawca prowadzi³ pojazd pomi-
mo zakazu s¹dowego.

31.05. – w Che³mku na ul ̄ eromskiego znisz-
czono parasol ogrodowy. Straty 3 500 z³.

Taka ryba
Piêkny okaz amura uda³o siê z³owiæ panu

Kazimierzowi Trêbaczowi z Che³mka. W
pi¹tkowy poranek 22 czerwca na „pierw-
szym” stawie w Che³mku pan Kazimierz po-
czu³ szarpniêcie wêdk¹, a sp³awik poszed³
pod wodê. Po 30 minutach „walki” i wydat-
nej pomocy znajomego wêdkarza uda³o siê
wyci¹gn¹æ rybê na brzeg. Jak siê okaza³o,
amur mia³ 85 cm d³ugoœci i wa¿y³ 6 kg.

Na stawach ³owiê ju¿ od 30 lat, udawa³o
mi siê wyci¹gaæ du¿e karpie, ale takiego du-
¿ego amura z³owi³em po raz pierwszy – mówi
Kazimierz Trêbacz.

Szczêœliwemu wêdkarzowi gratulujemy,
¿ycz¹c jeszcze niejednej takiej du¿ej ryby
oraz smacznego.

Uwaga!!!
 Urz¹d Miejski w Che³mku przypomi-

na, ¿e termin obowi¹zkowej wymiany
ksi¹¿eczek dowodów osobistych up³ywa
w dniu 31 grudnia 2007 roku. Z dniem 1
stycznia 2008 roku wszystkie ksi¹¿eczko-
we dowody osobiste trac¹ wa¿noœæ, co
uniemo¿liwi obywatelom za³atwienie
spraw urzêdowych.

Ustawowy termin oczekiwania na
wydanie dowodów osobistych wynosz¹-
cy 30 dni, pod koniec 2007 roku mo¿e
siê znacznie wyd³u¿yæ. Chc¹c unikn¹æ
k³opotów przy za³atwianiu spraw urzê-
dowych, prosimy o zg³aszanie siê do
Urzêdu Miejskiego w Che³mku celem
wymiany dowodu.
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Komunikat Komendanta Komisariatu Policji w Che³mku
Czas wakacji to okres, w którym corocznie w policyjnych staty-

stykach odnotowuje siê zwiêkszon¹ iloœæ przestêpstw w kilku kate-
goriach. Dlatego w trosce o Pañstwa bezpieczeñstwo pozwolê sobie
zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce zagro¿enia:

I. Kradzie¿e
Okres wakacji jest czasem wzmo¿onej aktywnoœci z³odziei kie-

szonkowych. Sprawcy tych przestêpstw wykorzystuj¹ t³ok na dwor-
cach, przystankach, w œrodkach komunikacji oraz lekkomyœlnoœæ po-
tencjalnych ofiar. Apelujê o zachowanie ostro¿noœci przy przecho-
wywaniu pieniêdzy. Z³odzieje zawsze wykorzystuj¹ t³ok i nieuwagê
osób.  Rozwa¿nie jest nosiæ przy  sobie tylko tak¹ iloœæ gotówki, jaka
jest nam niezbêdna.

Podczas podró¿y nale¿y równie¿ zwracaæ ci¹g³¹ uwagê na swój
baga¿. Pod ¿adnym pozorem nie wolno pozostawiaæ go bez
dozoru, choæby na chwilê – z³odziej w³aœnie czeka na  wy-
korzystanie takiego  momentu.

II. Kradzie¿e mieszkaniowe
Wielokrotnie ostrzega³em Pañstwa przed tego typu zda-

rzeniami. W ostatnim czasie do organów œcigania dochodz¹
sygna³y o aktywnoœci z³odziei mieszkaniowych.

Dlatego przypominam po raz  kolejny.

Do przestêpstw tego typu dochodzi, gdy wpuszcza-
my do mieszkania osoby, których nie  znamy.
Zwykle s¹ to ludzie, którzy oferuj¹ coœ do sprze-
da¿y, b¹dŸ podaj¹ siê za przedstawicieli ró¿nych
instytucji, np. ZUS-u, Pomocy Spo³ecznej itp. lub
próbuj¹cy uzyskaæ od nas pomoc. Osoby te po-
trafi¹ skutecznie odwróciæ nasz¹ uwagê, i niezau-
wa¿alnie okradaj¹ nam  mieszkania.

Proszê byæ krytycznym wobec nieznanych osób. Starajmy siê nie
wpuszczaæ ich do mieszkania. Gdy prosz¹ np. o wodê, to spe³niaj¹c
ich proœbê, pozostawmy ich na zewn¹trz. Tê uwagê kierujê szczegól-
nie do osób starszych, które najczêœciej padaj¹ ofiar¹ tego typu prze-
stêpstw. Przed tego typu zdarzeniami mo¿emy siê ustrzec, nie wpusz-
czaj¹c obcych do mieszkania – dlatego w przypadkach kradzie¿y
mieszkaniowych du¿o zale¿y od naszej czujnoœci.

Jeœli wydaje siê nam, ¿e pieni¹dze i kosztowne rzeczy mamy scho-
wane w takim miejscu, ¿e nikt siê nie domyœli gdzie, to jesteœmy w
b³êdzie. Z³odzieje mieszkaniowi doskonale znaj¹ miejsca  ich prze-
chowywania i jeœli nie bêdziemy czujni, to nas przechytrz¹. Zwykle
s¹ to osoby, które nie pochodz¹ z terenu, na którym dzia³aj¹, a potra-
fi¹ przemieszczaæ siê po ca³ym kraju. Dlatego ujêcie ich przez Poli-
cjê, bez udzia³u pomocy ludzi jest prawie niemo¿liwe.

Jeœli zaobserwujemy w rejonie naszego miejsca zamieszkania
podejrzane osoby lub samochody, to powiadommy o tym telefonicz-
nie Policjê ( nr 112 lub 997), zapiszmy numer rejestracyjny samocho-
du. Policja wylegitymuje takie osoby prewencyjnie. Byæ mo¿e bêd¹
to jacyœ przypadkowi ludzie, ale istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e
mog¹ to byæ z³odzieje lub oszuœci. Jeœli nie przyczyni siê to do ujêcia
ewentualnego przestêpcy, to przynajmniej mo¿e go odstraszyæ. Cho-

dzi o to, by reagowaæ w momencie, gdy podejrzane osoby jeszcze s¹
w danym miejscu. Jeœli powiadomimy o tym po fakcie, to uniemo¿li-
wiamy Policji podjêcie interwencji.

III. Kradzie¿e z w³amaniem
W okresie wakacji  nasze mieszkania i domy s¹ szczególnie nara¿o-

ne na kradzie¿e z w³amaniem – zwi¹zane jest to z wyjazdami wakacyj-
nymi. Najlepszym sposobem na  zabezpieczenie siê przed tego typu zda-
rzeniami jest pomoc s¹siedzka. Jeœli zauwa¿ycie Pañstwo podejrzane
osoby krêc¹ce siê wokó³ opuszczonych domostw s¹siadów –  zawia-
domcie o tym Policjê. Wzajemna pomoc i zainteresowanie s¹siadów s¹
o wiele skuteczniejsze ni¿ jakiekolwiek zabezpieczenia techniczne.

Pamiêtajmy równie¿ o samochodach. Zmniejszymy prawdopodo-
bieñstwo w³amania do auta, jeœli w samochodzie nie pozostawimy na

widoku toreb, saszetek, etui na dokumenty, odzie¿y, itp. Jeœli na-
wet rzeczy te nie przedstawiaj¹ du¿ej wartoœci, to potencjalny
z³odziej o tym nie wie i po to, by siê do nich dostaæ, w³amie siê
do auta. Stosowanie siê do tej rady w 100 %  nie zagwarantuje
nam bezpieczeñstwa, ale z ca³¹ pewnoœci¹ zmniejszy prawdo-
podobieñstwo w³amania.

IV. Bezpieczeñstwo w ruchu
drogowym

Podczas wakacji na polskich drogach, dochodzi
do zastraszaj¹cej iloœci wypadków. Czêsto spraw-
cami tych zdarzeñ drogowych s¹ nietrzeŸwi uczest-
nicy ruchu drogowego – zarówno kieruj¹cy pojaz-
dami jak i piesi. Apelujê do Pañstwa o rozwagê i
rozs¹dek na drodze. Oprócz alkoholu, jedn¹ z g³ów-
nych przyczyn wypadków komunikacyjnych jest
nadmierna prêdkoœæ oraz nieprawid³owo wykona-
ny manewr wyprzedzania. Zwykle s¹ wynikiem

brawury i braku wyobraŸni. Proszê pamiêtaæ, ¿e do wypadków do-
chodzi równie¿ z przemêczenia – dlatego kierowca  d³ug¹ podró¿
winien rozpocz¹æ od wypoczynku. Na trasie nale¿y równie¿ robiæ
przerwy na odpoczynek, lub zmieniaæ siê podczas jazdy.

V. Bezpieczeñstwo nad wod¹
Z k¹pielisk wodnych nale¿y korzystaæ tylko w miejscach prze-

znaczonych do tego Szczególn¹ trosk¹ nale¿y otoczyæ dzieci. Wcho-
dz¹c do wody, trzeba liczyæ si³y na zamiary – wybieraj¹c zbyt am-
bitn¹ trasê p³ywack¹, nara¿amy siê na skurcze miêœni lub po prostu
na utratê si³.  Apelujê o bezwzglêdn¹ rezygnacjê z k¹pieli przez oso-
by bêd¹ce pod dzia³aniem alkoholu lub narkotyków. Proszê informo-
waæ Policjê o dzikich k¹pieliskach – szczególnie gdy korzystaj¹ z
nich dzieci, które maj¹ czêsto zbyt ma³o wyobraŸni, by oceniæ zagro-
¿enie. Co roku, pomimo podejmowanych w tym zakresie akcji me-
dialnych, wzrasta liczba osób poszkodowanych wskutek skoków do
wody. Pamiêtajmy o zachowaniu rozwagi i ostro¿noœci.

Na koniec ¿yczê Pañstwu, w swoim imieniu i podleg³ych mi
policjantów, udanych i bezpiecznych wakacji oraz szczêœliwych
powrotów do domu.
Komendant Komisariatu Policji w Che³mku  nadkom. Piotr Grabowski

Poznaj swojego dzielnicowego

M³odszy aspirant
Tomasz Malik
Lat 34
Sta¿ w Policji 9 lat
Rewir – Nowopole

Ulice: Krakowska (parzy-
ste numery), D¹browskiej,
¯eromskiego, Kasprowicza,
Broniewskiego, Wyspiañskie-
go, Staffa, Tetmajera, Orkana,
Rydla, Zapolskiej, Struga,
Reymonta

Sprzedam – wynajmê kiosk drewniany - 9 m2, ocieplony, z przy-
³¹czem elektrycznym zlokalizowany w Che³mku przy ul. Andersa.

Kontakt tel. 0 601-698–178 lub 0600555078

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku
informuje, i¿ w okresie wakacyjnym Biblioteka Publiczna
MOKSIR na ul. Topolowej bêdzie czynna w dniach od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9.00 do 16.00.

GABINET STOMATOLOGICZNY
PE£NY ZAKRES US£UG

 stomatologia zachowawcza,  kosmetyka i higiena,  protetyka,

chirurgia, leczenie aparatami sta³ymi i ruchomymi

Che³mek pl. Kiliñskiego 2 ( I p.)  Tel. ( 0 -33 ) 846 13 65

nadkom. Piotr Grabowski
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Najlepsi uczniowie w gminie
22 czerwca zakoñczy³ siê rok szkolny 2006/07. A uczniowie i nauczyciele udali siê na zas³u¿ony wakacyjny wypoczynek. Dla podkreœlenia i
nagrodzenia szczególnych osi¹gniêæ uczniów oraz prowadz¹cych ich nauczycieli publikujemy osi¹gniêcia poszczególnych szkó³ z terenu
gminy Che³mek.

SAMORZ¥DOWY ZESPÓ£ SZKÓ£ W CHE£MKU.  PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1
Lp   Kl. Nazwisko i imiê ucznia Osi¹gniêcia Nazwisko opiekuna
1 3 Ga Matra Kwiatkowska Udzia³ w etapie rejonowym Ma³opolskiego Konkursu Matematycznego Ma³gorzata Wójtowicz

2 2 Gb Iga Bunalska Udzia³ w etapie rejonowym Ma³opolskiego Konkursu Jêzyka Angielskiego Renata Dêbska-Konik

3 2 Gb Iga Bunalska Ogólnopolski Konkurs Jêzyka Angielskiego FOX Joanna Domaga³a

4 1 Gb Marta Hebda, Beata Jeleñ, SIATKÓWKA: I miejsce w turnieju w Kozach

Katarzyna Piecuch, I miejsce w turnieju z nauczycielami

Marta Hebda, I miejsce w turnieju w Che³mie Œl¹skim

Wioletta Matyja, II miejsce w turnieju im. Edwarda Hagno w Che³mku

Karolina Piegza, II miejsce w zawodach powiatowych

Paulina Walocha, III miejsce w turnieju w Krakowie z okazji 750 rocznicy lokacji Krakowa

Olga Wieczorek, TENIS STO£OWY: I miejsce w zawodach gminnych

Edyta Zieliñska, III miejsce w zawodach gminnych w Deblu Mariusz Janik

5 3 Gb A. Sojka, A. Piwowarczyk, Wyró¿nienia w Konkursie Miêdzynarodowym „Oxford”

M. Matyja, Budowa i administracja strony www klasy i forum internetowego

A. Szewczak, S. Plata Budowa i administracja strony UKS Grunwald Ma³gorzata Wójtowicz

6 2 Ga Bartosz Sojka, 1 miejsce w Turnieju Tenisa Sto³owego w gminie w zawodach

Agnieszka Bednarczyk  indywidualnych i zespo³owych, IV miejsce w powiecie w szachach Ewa Patyk

7 2 Ga Justyna Jeleñ IX miejsce w XIII Krakowskim Turnieju Wiedzy o Antyku i Mitologii

Zofia Urbañczyk

8 2 Gb Justyna Mazurkiewicz, Agnieszka Krzyœciak-

Iga Bunalska Finalistki Powiatowego Konkursu Ortograficznego Kalemba

9 3 Ga Seweryn Wanat, 1 miejsce w gminie w tenisie sto³owym w zawodach

Sebastian Plata  indywidualnych i zespo³owych Mariusz Janik

10 3 Ga Magdalena Ponikowska Wyró¿nienie w gminnym konk. plastycznym „Podaj innym kropelkê ¿ycia” Zofia Urbañczyk

11 3 Ga Joanna Dolej Aktywny udzia³ w gminie „Miêdzy innymi” dzia³aj¹cej przy PZS nr 8

Kamila Witkowska  – praca na rzecz osób potrzebuj¹cych pomocy - wolontariat Zofia Urbañczyk

Katarzyna Ganobis

Jolanta £atka

Magdalena Ponikowska

Barbara S³owiñska

12 Uczniowie klas 1-3 gim. Udzia³ w IV edycji Konkursu

„Z klasy do klasy” organizowanego przez Gazetê Wyborcz¹ i NBP

SZKO£A PODSTAWOWA NR 1
Lp Klasa Nazwisko i imiê ucznia Osi¹gniêcia Nazwisko opiekuna
1 2 a Beniamin Mêdela Wyró¿nienie w konkursie plastycznym „Wymarzony zawód”

Aleksandra Gadocha zorganizowany przez PUP Oœwiêcim

Wyró¿nienie w Powiatowym Konkursie Ortograficznym Magdalena Grygiel

2 6a Micha³ Gurgul Ogól. Konkurs Jêzyka Angielskiego FOX – najlepszy wynik w szkole podst. Joanna Domaga³a

3 6a Patrycja Szymczak I miejsce w Konkursie Recytacji Bajek Niemieckojêzycznych

Partycja Bunalska II miejsce w Konkursie Recytacji Bajek Niemieckojêzycznych

Konrad Cupia³ III miejsce w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych – etap powiatowy Damian Grzonka

El¿bieta Kubas III miejsce w Konkursie Recytacji Prozy Niemieckojêzycznej

Ewa Patyk

El¿bieta Kubas

4 3a Maksymilian PaŸdzior Wyró¿nienie w konkursie plastycznym „Wymarzona zawód”

Wioletta Klimek zorganizowany przez PUP w Oœwiêcimiu

Maksymilian PaŸdzior Wyró¿nienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moje marzenia”

Mateusz Porwit 84/100 w Konkursie Matematycznym „Oxford” Ewelina Gregorczyk-

Kordian £ysak 64 pkt/100 w „Konkursie Matematycznym” Smo³a

5 4a Igor £opuszyñski Wyró¿nienie w Konkursie Matematycznym „Oxford” – 82/100pkt Beata Babiuch

6 1 b Natalia Kulawik Wyró¿nienie w konk. plast. „Bo¿e Narodzenie 2006” – org.MOKSiR Katarzyna ¯o³dak

7 5a Szymon Dudek 6 miejsce w Pow. Konk. Ortograficznym „Ortograficzna Corrida 2006” Agnieszka K.-Kalemba
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SZKO£A PODSTAWOWA NR 2 W CHE£MKU

- Powiatowy Konkurs „Ma³y Mistrz Ortografii”

Karolina Kruk z kl. IIb- laureatka – opiekun mgr Urszula Palka

Agata Szyjka i Anna Kasperczyk kl. II c – wyró¿nienie – opiekun
mgr Ewa Piwowarczyk

Jakub Zajas z kl. III b – opiekun mgr Iwona Bochenek

- Gminny Festiwal Piosenki Harcerskiej i Podwórkowej „Trzepak 2007”:

Klasa Ia, III b – I miejsce – opiekun mgr £ucja Dydyñska, mgr Iwona
Bochenek

Klasa IIc – II miejsce – opiekun mgr Ewa Piwowarczyk

- Ma³opolski Konkurs Humanistyczny dla uczniów szko³y podsta-
wowych:

Dominika Radziun z kl VI – finalistka – opiekunka mgr Jadwiga
Ganobis

- Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortograficzna Corrida”

 Martyna Kula z kl. VI d – finalistka – opiekun mgr Jadwiga Ganobis

Ogólnopolski Konkurs Jêzyka Angielskiego „FOX 2007”

Dominika Radziun z kl. Via – wynik bdb,

 Martyna Kula z kl. VId – wynik db – opiekun mgr Joanna Baran

- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Pingwin”

Dominika Radziun – IX miejsce – opiekun mgr Joanna Baran

- Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Kangur 2001”

Krzysztof Gomó³ka z kl. IV a – wyró¿nienie – opiekun mgr Daria Nowak

Dawid Szyndler z kl. Vc- wyró¿nienie – opiekun mgr Barbara Koby³czyk

- Konkurs Matematyczny  „Oxford Educational”

Krzysztof Gomó³ka z kl. IV a – laureat III stopnia – opiekun mgr
Daria Nowak

Dominika Radziun z kl. VI a – laureat V stopnia – opiekun mgr Bar-
bara Koby³czyk

- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko –Planeta”

Konga Juszyñska z kl. VI b- wynik bdb

Dawid Szyndler z kl. V c – wynik bdb

Marta Chwieruta z kl. Va – wyró¿nienie

Marcin Potoczny z kl. V a – wyró¿nienie

Katarzyna Mazur z kl. Vc – wyró¿nienie

Aleksandra Szklarczyk z kl. VI b – wyró¿nienie - opiekun mgr Ur-
szula Kowalska

- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mój wymarzony zawód” zorga-
nizowany przez PUP w Oœwiêcimiu :

Krystian Szklarczyk z kl. VI a – I miejsce

Dawid Szynder z kl. V c- III miejsce – opiekun mgr Celina Rudyk

- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zêby myj, radoœnie ¿yj”

Karolina Król – uczestnik œwietlicy szkolnej – II miejsce – opiekun
Ewa Wêdzina

- Miêdzyœwietlicowy Konkurs Plastyczny „Jesieñ w oczach dziecka”

Jakub Kuchta – wyró¿nienie – opiekun Ewa Wêdzina

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Piêkno kwiatów”

Bernadeta Knapik, Martyna Kuras – uczestniczki œwietlicy szkolnej
– wyró¿nienie – opiekun Ewa Wêdzina

- Powiatowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w szachach

Patryk Kurdziel z kl. IV c – II miejsce – opiekun mgr Jan Karweta

- Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w szachach

Patryk Kurdziel z kl. IV c – III miejsce – opiekun mgr Jan Karweta

- Powiatowe Zawody Mini Siatkówki dziewcz¹t i ch³opców

I miejsce, a w rejonie IV miejsce – opiekun Bogdan Sidorowicz

 - Powiatowe Zawody w Mini Pi³ce Koszykowej ch³opców

II miejsce – opiekun £ukasz Hobora

- Powiatowe Igrzyska M³odzie¿y w Biegach Prze³ajowych”

Marta Król, Magdalena Szymoñczyk, Daniela Król, Ernest Chmura

– I miejsce  - opiekun mgr Joanna Czarnota, £ukasz Hobora

Sylwester Mi³oñ, Jakub Lidyt – II miejsce – opiekun  £ukasz Hobora

- Wojewódzkie Igrzyska M³odzie¿y w Biegach Prze³ajowych

Jakub Lidyt – VII miejsce

Daniel Król – VIII miejsce – opiekun £ukasz Hobor

- Powiatowe Zawody w Mini Pi³ce Rêcznej ch³opców

I miejsce, a w rejonie II miejsce – opiekun £ukasz Hobor

- Powiatowe Zawody w Mini Pi³ce No¿nej ch³opców:

III miejsce – opiekun £ukasz Hobora

- Powiatowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej – Czworobój Lekkoatle-
tyczny dziewcz¹t:

 II miejsce, a w rejonie III miejsce – opiekun mgr Joanna Czarnota

- Powiatowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej – Czworobój Lekkoatle-
tyczny ch³opców

  I miejsce, w rejonie I miejsce, a  w województwie III miejsce  -
opiekun £ukasz Hobor

- Dru¿ynowy Tenis Sto³owy – eliminacje powiatowe:

Patryk Kurdziel z kl. IV c – II miejsce

Matra Chwieruta z kl V a – III miejsce – opiekun mgr Joanna Czarnota

- Dru¿ynowy Bieg Prze³ajowy dziewcz¹t

w gminie I miejsce, a w powiecie IV miejsce – opiekun mgr Joanna
Czarnota

- Dru¿ynowy Bieg Prze³ajowy ch³opców:

w gminie I miejsce, a w powiecie II miejsce – opiekun £ukasz Hobora

- Miko³ajowy Turniej Gier i Zabaw – Fina³ Wojewódzki „Puchar
Piêciu Milionów”

III miejsce – opiekun mgr Joanna Czarnota , £ukasz Hobora

- Gminny Turniej Wiedzy Po¿arniczej pt.” M³odzie¿ zapobiega po-
¿arom”

Konrad Gil z kl. Va – I miejsce, Agnieszka Sarna z kl. Vb – opiekun
Ewa Wêdzina

- IX Powiatowe Eliminacje „Turniej wiedzy Po¿arniczej”

Agnieszka Sarna – III miejsce – opiekun Ewa Wêdzina

- Ogólnopolski Integracyjny Miting P³ywacki – Olimpiada Razem 2006”

Marcin Potoczny z kl. Va – zwyciêzca

- Ogólnopolska Spartakiada M³odzie¿y Niepe³nosprawnej  w P³y-
waniu

Marcin Potoczny z kl. Va – z³oty medal

GIMNAZJUM NR 2 W CHE£MKU
Osi¹gniêcia uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Che³mku:

1. Szkolny konkurs matematyczny dla klas III „Jeden z dziesiêciu”

* I miejsceKuchta Dominika III a

* II miejsce Czaicka Katarzyna III b

* III miejsce Róg Marta III a

2. Liga zadaniowa klas trzecich – konkurs ca³oroczny

* I miejsceMateusz Portka III b

* II miejsce  Radecki Marcin III c

* III miejsce Ksiê¿arczyk Tomasz III b

3.  Szkolny konkurs z fizyki „Jeden z dziesiêciu”

* I miejscePawe³ Youssef
 * II miejsce Tomasz Kapusta
 * III miejsce Tomasz Malczyk

4. Osi¹gniêcia sportowe w roku 2006/2007

Dziewczyny:

* pi³ka rêczna powiaty m-ce VI

* indywidualne biegi prze³ajowe Król ¯aneta, awans wojewódzki.

* szachy powiat : 1 m-ce Róg Marta; 3 m-ce Karweta Paulina i awans
wojewódzki.



6

6/2007
Ch³opcy:

* Wojewódzkie zawody w biegach prze³ajowych

* Pi³ka rêczna I miejsce w eliminacjach powiatowych, awans do fi-
na³u, II miejsce w finale

* Pi³ka no¿na halowa I miejsce w powiecie, awans do zawodów rejo-
nowych, na rejonach IV miejsce.

5. Kangur 2007 – Mateusz  Róg wyró¿nienie

6. Polsko – Ukraiñski Konkurs Fizyczny „Lwi¹tko 2007” Mateusz
Róg – wyró¿nienie

7. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a
polskiego w latach 1768 – 1864” – Beata Zieliñska, Anna Mikulska,
Izabela Gwizdom.

8. Iweta Musia³ (kl. III A) wyda³a tomik wierszy „Bez poœpiechu”.

9. Osi¹gniêcia Iwetty Musia³:

* Wyró¿nienie w XXVI Miêdzynarodowym Konkursie – V Mi-
strzostw Polski w Poezji – 2007 organizowanym przez Towarzystwo
Przyjació³ Wêglan w kategorii „Dzieci i M³odzie¿ do lat 18” – kwie-
cieñ 2007.

* Zajêcie I miejsca w konkursie z j. angielskiego na szczeblu szkol-
nym

* Zajêcie I miejsca w szkole w konkursie z j. angielskiego „FOX”  w
kategorii „LIONS”

* Udzia³ w finale energetyzuj¹cego konkursu „Zielonej Akademii
PKE” – 2006.

10. Joanna Piwowarczyk (kl. IIa) – tytu³ „Najlepszy w Szkole”                        w
Ogólnopolskim Konkursie z J. Angielskiego „FOX” w kategorii „DUCKS”.

11. Marek Pytka – udzia³ w finale XIV Konkursu Ortograficznego
(kl. II a) Mistrz Ortografii 2007.

POWIATOWY ZESPÓ£ NR 8 SZKÓ£ ZAWODOWYCH I
OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH W CHE£MKU
Rok 2006/2007 obfitowa³ w wyj¹tkowe przedsiêwziêcia i osi¹gniê-
cia uczniów Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogól-
nokszta³c¹cych im. Jana Kiliñskiego w Che³mku.

Mo¿emy pogratulowaæ uczniom  i ich opiekunom.

       Najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu osi¹gnêli uczniowie:

Liceum Ogólnokszta³c¹ce – Barbara Gurbisz œr. ocen 5,1

Technikum                        -  Grzegorz Dzi¹ba œr. ocen 4,63

Zasadnicza Szko³a Zawodowa-Barbara Rola œr. ocen 4,67,

Liceum Ogólnokszt. dla Doros³ych – Bogdan Grabowski – œr. ocen 4,5

Szko³a Policealna – Stefañska Magdalena, -œr.5,1, Wiatr Jolanta-œr.5,1,
Zajas Agnieszka-œr.5,1, Zajas Iwona-œr.5,1, Sêdrak Marcin-œr.4,6

Osi¹gniêcia sportowe:

 w Powiatowej Licealiadzie M³odzie¿y Szkolnej 2006/07

1 miejsce w pi³ce no¿nej

2 miejsce w szachach -Sebastian Gabryœ

3 miejsce  lekkiejatletyce ch³opców dru¿ynowo

opiekunowie: mgr El¿bieta Poznañska-Gondek, mgr in¿. Marek No-
wotarski oraz mgr W³odzimierz Wojtala

najlepsi sportowcy szko³y: Mañkut Andrzej, Budek Marcin, Telby³o
Mateusz

Uczestniczyliœmy w wielu konkursach osi¹gaj¹c nastêpuj¹ce wyniki:

1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie ,,Folklor mojego regionu-hi-
storia ludzi i miejsc” opiekunowie; mgr El¿bieta Kubas, mgr Magda-
lena Firek, uczniowie: Biesik Kasia,  Koczwara  Patrycja, Kubas Piotr,
Banaœ Jan, Sibik Ania, Stelmach Ania, Dzi¹ba Grzegorz, Pawlak
Grzegorz, Majecki Tomek, Opszañska Ma³gorzata, Trzeciak Dagma-
ra, Ziajka Aneta.

1 miejsce w Powiatowym Konkursie na plakat ,,Spo³eczeñstwo dla
wszystkich” opiekun mgr Magdalena Firek

          2 miejsce w Powiatowym Konkursie z j.polskiego ,,Granice
jêzyka’’ Grzegorz Dzi¹ba opiekun mgr Izabela Sieranc

          udzia³ w Rejonowym Konkursie ,,Olimpiada promocji zdro-
wia”  Anna

Jasiñska, Marek Dziêdziel - opiekun mgr Zbigniew Wac³awek, in¿.
Janina Buliñska

         organizacja i udzia³ w miejskiego Konkursu plastyczno-literac-
kiego ,,PODARUJ INNYM KROPELKÊ ¯YCIA” opiekun mgr Ur-
szula Guja

        udzia³ w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po¿arniczej -nasi
uczniowie zakwalifikowali siê do etapu powiatowego: Andrzaj Mañ-
kut, Tomasz Szczepañski pod opiek¹ mgr in¿. Ma³gorzaty Huczek

       udzia³ w etapie okrêgowym Olimpiady Wiedzy o Unii Europej-
skiej Barbara Gurbisz, Tomasz  Raszpunda pod opiek¹ mgr Katarzy-
ny Wy¿kiewicz- Tenerowicz

Uczniowie brali tak¿e udzia³ w miêdzynarodowym forum m³odzie¿y
EUROWEEK SZKO£A LIDERÓW w Bystrzycy K³odzkiej:

Aneta Ziajka, Piotr Kubas, Marek Dziêdziel, Jan Banaœ

koordynator mgr El¿bieta Kubas

OFERTA  PRACY
Alma Polska Sp. z o.o. – producent plastikowych materia³ów opa-
kowaniowych do ¿ywnoœci zatrudni:

operatorów  wyt³aczania

wymagany profil: doœwiadczenie w bran¿y, gotowoœæ do dosko-
nalenia siê, wykszta³cenie mechaniczne.
oferujemy: umowê o pracê na pe³ny etat, szkolenia, mo¿liwoœæ
rozwoju.

Zainteresowane osoby prosimy  o sk³adanie podañ pod adres:
Alma Polska Sp. z o.o. ul. Przemys³owa 4, 32-660 Che³mek

alma@alma.pl tel.(0-33) 846-44-44, 0-697-629-080

Ma³¿eñstwo z ma³ym dzieckiem szuka mieszkania lub
domu do wynajêcia w Libi¹¿u, Che³mku, Zagórzu lub ¯ar-
kach. Kontakt 0 698 -294 -786

Lato z folklorem

Mi³oœników folkloru i tradycji pragniemy poinformowaæ, ¿e uro-
czystoœci do¿ynkowe w naszej gminie odbêd¹ siê w terminach 15 sierp-
nia w Bobrku, 19 sierpnia w Gorzowie oraz 2 wrzeœnia w Che³mku.

Natomiast 8 wrzeœnia odbêd¹ siê X jubileuszowe Spotkania Folk-
lorystyczne „Nad Przemsz¹”. Szczegó³owy program imprez zostanie
przedstawiony na plakatach oraz na stronie www.moksir.chelmek.pl

Sprostowanie
W numerze 4(53) Echa Che³mka w art. „Sztuka z nici i koronek”

przez nieuwagê pominêliœmy jedn¹ z  uczestniczek przegl¹du. T¹
pani¹ by³a Halina Kasperczyk z Oœwiêcimia. Za niedopatrzenie au-
torkê prac oraz czytelników przepraszamy.
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Odnowione place zabaw
Przed okresem wakacyjnym gruntownemu odnowieniu poddano

place zabaw na terenie gminy Che³mek. Na wszystkich zamontowa-
no nowe urz¹dzenia, m.in. huœtawki wagonowe czy zestawy Bambi-
no oraz wyremontowano i odnowiono starsze urz¹dzenia.

£¹czny koszt nowo zainstalowanych wyniós³ blisko 28 000 z³.

Oprócz nowych urz¹dzeñ na placach zabaw wykonano nastêpu-
j¹ce roboty o ³¹cznej wartoœci 12 230,00 z³ :

 - przebudowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Fredry,

 - przebudowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Brzozowej,

 - przeniesienie zje¿d¿alni z placu zabaw przy Domu Ludowym
w Bobrku na plac zabaw przy szkole w Bobrku,

Konkurs
Burmistrz Che³mka og³asza konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadania publicz-

nego w roku 2007 w obszarze wspó³pracy, zadania okreœlonego w Programie wspó³pra-
cy Gminy Che³mek z organizacjami pozarz¹dowymi w roku 2007, uchwalonym przez
Radê Miejsk¹ w Che³mku w dniu 21 grudnia 2006 r.

Oferty przyjmowane s¹ do 14 sierpnia
2007 r.

Rodzaj zadañ i wysokoœæ œrodków prze-
znaczonych na realizacjê:

I. Porz¹dek i bezpieczeñstwo publicz-
ne oraz przeciwdzia³anie patologiom spo³ecz-
nym:

22. warsztaty rekreacyjno – terapeutycz-
ne dla rodzin z problemami alkoholowymi –
kwota 1.500 z³.

Pe³ny tekst og³oszenia o konkursie zawie-
raj¹cy:

- zasady przyznawania dotacji,

- terminy i warunki realizacji w/w zadañ,

- terminy sk³adania ofert,

- terminy, tryb i kryteria stosowane przy
wyborze oferty,

- informacjê o zrealizowanych w latach
2005 i 2006 zadaniach publicznych tego sa-
mego rodzaju oraz wzór oferty i innych do-
kumentów dostêpny jest: w Urzêdzie Miej-
skim w Che³mku, ul. Krakowska 11, na ta-
blicy og³oszeñ, w pokoju nr 121, w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie interne-
towej: www.chelmek.pl

Warunkiem przyst¹pienia do konkursu
jest z³o¿enie oferty zgodnej ze wzorem okre-
œlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005
r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty
dostêpny jest na stronach internetowych

www.chelmek.pl oraz w Urzêdzie Miejskim
w Che³mku, ul. Krakowska 11, pok. nr 121.

Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿-
sza od wnioskowanej w ofercie. Burmistrz
zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu
finansowania zadañ w kosztorysie sk³adanej
oferty.

Warunkiem zawarcia umowy jest otwar-
cie wyodrêbnionego rachunku bankowego
dla przyjêcia dotacji.

Zadanie skierowane jest do dzieci, m³odzie-
¿y i osób doros³ych z terenu Gminy Che³mek.

Dodatkowych informacji udziela:

- Janina Œwierz tel. (0 33) 844 90 20 –
Sekretarz Miejski, - pok. nr 112

- Agnieszka Rola tel. (033) 844 90 18 -
Wydzia³ Ogólno Organizacyjny i Spraw Oby-
watelskich Urzêdu Miejskiego w Che³mku
pok. nr 121.

Inf. UM

Nowe kwietniki
 Ka¿dego roku w Che³mku powstaj¹ nowe kwietniki, a co za tym

idzie gmina staje siê coraz bardziej kolorowa. Kolejne dwa  klomby
powsta³y przy ul. Krakowskiej pomiêdzy placem targowym a nowo
budowan¹ stacj¹ paliw.

Kwietniki maj¹ wymiary: jeden  10 m x 2,5 m oraz drugi 8 m x
2,5 m, a ich wybudowanie i obsadzenie kwiatami kosztowa³o 5 000
z³. Tak¿e 5 000 z³ poch³onê³y prace umacniaj¹ce skarpê w okolicach
przejazdu kolejowego w Che³mku. Podczas prac wyprofilowano skar-
pê, po³o¿ono krawê¿niki oraz nasadzone zosta³y roœliny – kosodrze-
wina oraz tawu³a.

 - przeniesienie przeplotni z placu zabaw przy Domu Ludowym
w Bobrku na plac zabaw przy ul. D³ugiej w Bobrku,

 - przeniesienie wszystkich urz¹dzeñ z placu zabaw przy ul. Le-
œnej na teren przy ul. Wcis³y w Che³mku,

 - monta¿ kratownicy ³añcuchowej w urz¹dzeniu „œciana æwiczeñ”
na placu zabaw przy ul. Brzozowej w Che³mku.

Sprzedam
Cocker Spaniele
Angielskie rude.

Odrobaczone,
z ksi¹¿eczk¹ zdrowia.
Odbiór koniec lipca.

tel. 0661432553
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UCHWA£A NR XLV/345/06
Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Che³mek.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm. ) oraz art. 4 ustawy z
dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czy-
stoœci i porz¹dku w gminach (tekst jednolity
; Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), Rada
Miejska w Che³mku uchwala Regulamin
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy Che³mek, zwany dalej Regulaminem,
o nastêpuj¹cej treœci :

Rozdzia³  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin okreœla szczegó³owe zasady
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy Che³mek.

§ 2

Regulamin obowi¹zuje w³aœcicieli nieru-
chomoœci, mieszkañców, osoby przebywaj¹-
ce czasowo na terenie gminy Che³mek oraz
przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi w za-
kresie utrzymania czystoœci i porz¹dku, o któ-
rych mowa w art. 7 ust.1 ustawy o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku  w gminach.

Rozdzia³  II

Wymagania w  zakresie  utrzymania  czy-
stoœci  i  porz¹dku  na   terenach   nierucho-
moœci i w miejscach publicznych

§ 3

1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹za-
ni s¹ do utrzymania na ich terenie porz¹dku,
czystoœci oraz nale¿ytego stanu sanitarno-hi-
gienicznego.

2. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹za-
ni s¹ do uprz¹tania b³ota, œniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeñ z chodnika po³o¿onego
bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci
zgodnie z art. 5  ust.1 pkt 4 ustawy o utrzy-
maniu czystoœci i porz¹dku w gminach.

2a. Usuwanie b³ota, œniegu i lodu powin-
no odbywaæ siê niezw³ocznie, natomiast in-
nych zanieczyszczeñ systematycznie w mia-
rê potrzeb. B³oto,  œnieg i lód nale¿y pryzmo-
waæ przy krawêdzi jezdni, w sposób nie utrud-
niaj¹cy ruchu pieszych i pojazdów, inne za-
nieczyszczenia nale¿y umieszczaæ w stosow-
nych pojemnikach.

3. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹za-
ni s¹ do usuwania sopli i nawisów œniegu z
dachów, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla prze-
chodniów.

4. Utrzymanie czystoœci i porz¹dku na
drogach publicznych, terenach s³u¿¹cych ko-
munikacji publicznej i innych, nie wymienio-
nych w pkt 2 reguluj¹ przepisy art. 5 ust. 2, 3,
4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹d-
ku w gminach.

5. Mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami samochodowymi mo¿na przepro-

wadzaæ pod warunkiem, ¿e œcieki odprowa-
dzane s¹ do kanalizacji lub zbiorników bez-
odp³ywowych. Zabrania siê odprowadzania
œcieków bezpoœrednio do zbiorników wod-
nych lub do ziemi.

6. Naprawy pojazdów poza warsztatami
samochodowymi, zwi¹zane z ich bie¿¹c¹ eks-
ploatacj¹, mog¹ byæ przeprowadzane w ob-
rêbie nieruchomoœci, je¿eli nie spowoduj¹
zanieczyszczenia wód   i gleby oraz uci¹¿li-
woœci dla s¹siadów.

§ 4

W³aœcicielom nieruchomoœci zabrania siê:

1) gromadzenia i usuwania odpadów ko-
munalnych i nieczystoœci ciek³ych w sposób
inny ni¿ okreœlony w niniejszym regulaminie,

2) wprowadzania nieczystoœci ciek³ych
bezpoœrednio do wód lub do ziemi,

3) spalania odpadów komunalnych, przy
czym dopuszcza siê spalanie powsta³ych na
terenie nieruchomoœci suchych pozosta³oœci
roœlinnych oraz papieru, je¿eli spalanie to nie
narusza odrêbnych przepisów i nie jest uci¹¿-
liwe dla s¹siadów.

Rozdzia³ III

Wymagania w zakresie zbierania i pozby-
wania siê odpadów komunalnych i nieczy-
stoœci ciek³ych

§ 5

1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹za-
ni s¹ do zbierania odpadów w sposób selek-
tywny polegaj¹cy na wydzielaniu ze strumie-
nia odpadów komunalnych nastêpuj¹cych
odpadów: papieru i tektury ,  szk³a bezbarw-
nego i kolorowego, tworzyw sztucznych,
metali, biodegradalnych, niebezpiecznych tj.:
rozpuszczalniki, kwasy, œrodki ochrony ro-
œlin, odpady zawieraj¹ce rtêæ, urz¹dzenia za-
wieraj¹ce freony, oleje i t³uszcze niejadalne,
farby, tusze, kleje, lepiszcze i ¿ywice zawie-
raj¹ce substancje niebezpieczne, detergenty
zawieraj¹ce substancje niebezpieczne, leki,
baterie i akumulatory, wielkogabarytowych,
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-
nego, z remontów.

2. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹za-
ni s¹ do zbierania odpadów wg nastêpuj¹cych
zasad :

1) odpady niebezpieczne wydzielone ze
strumienia odpadów komunalnych w³aœcicie-
le nieruchomoœci przekazuj¹ : do gminnego
punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub
podmiotowi posiadaj¹cemu zezwolenie na
transport odpadów niebezpiecznych lub do
zak³adu unieszkodliwiania odpadów niebez-
piecznych wg wykazu znajduj¹cego siê
w Urzêdzie Miejskim w Che³mku.

2) odpady zu¿ytego sprzêtu elektryczne-
go i elektronicznego pochodz¹ce z gospo-
darstw domowych, w³aœciciele nieruchomo-

œci u¿ytkuj¹cy ten sprzêt: przekazuj¹ do sprze-
dawcy detalicznego lub hurtowego, je¿eli
nabywaj¹ nowy sprzêt tego samego rodzaju,
przekazuj¹ do punktu zbierania, o którym
mowa w art. 3 ust.1 pkt 16 ustawy o zu¿ytym
sprzêcie elektrycznym i elektronicznym,
wystawiaj¹ w miejscu ustawienia urz¹dzeñ
do zbierania odpadów lub w miejscu, w któ-
rym te urz¹dzenia bêd¹ wystawiane w dniu
odbierania odpadów.

3) odpady wielkogabarytowe w³aœciciele
nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ gromadziæ
w urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych
i udostêpnianych w miejscu i czasie okreœlo-
nym w § 15 ust. 5 regulaminu.

Rozdzia³  IV

Wymagania w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych

§ 6

1. Podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ w
zakresie odbierania odpadów komunalnych
jest obowi¹zany do odbierania wszystkich
selektywnie zebranych rodzajów odpadów
komunalnych (za wyj¹tkiem odpadów nie-
bezpiecznych), w tym powstaj¹cych w go-
spodarstwach domowych odpadów wielko-
gabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektryczne-
go i elektronicznego, odpadów z remontów
oraz ograniczania iloœci odpadów ulegaj¹cych
biodegradacji kierowanych do sk³adowania.

2. Podmiot ma obowi¹zek tak zorganizo-
waæ odbiór i transport odpadów oraz opró¿nia-
nie  zbiorników bezodp³ywowych, aby nie za-
gra¿a³y one bezpieczeñstwu ruchu drogowego.

3. Pracownicy podmiotu s¹ zobowi¹zani
do natychmiastowego usuniêcia zanieczysz-
czeñ powsta³ych w wyniku za³adunku i trans-
portu odpadów oraz nieczystoœci ciek³ych.

Rozdzia³ V

Wymagania w zakresie urz¹dzeñ przezna-
czonych do zbierania i gromadzenia odpadów

§ 7

W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹
wyposa¿enie nieruchomoœci:

a) w urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania nie-
segregowanych (zmieszanych) odpadów ko-
munalnych lub  pozosta³oœci   z  segregowa-
nia  odpadów  komunalnych  poprzez  ich
zakup, dzier¿awê  b¹dŸ w inny sposób usta-
lony w drodze umowy z podmiotem posia-
daj¹cym zezwolenie na odbieranie odpadów,
przy czym dozwolone jest korzystanie przez
w³aœcicieli nieruchomoœci s¹siednich z jed-
nego lub kilku pojemników ustawionych ra-
zem, za zgod¹ w³aœciciela pojemnika,

b) w bezodp³ywowy zbiornik do okreso-
wego gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na
nieruchomoœciach nie pod³¹czonych do ka-
nalizacji i nie wyposa¿onych w przydomo-
we oczyszczalnie œcieków.
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§ 8

1. Odpady komunalne mog¹ byæ zbiera-
ne jedynie w urz¹dzeniach przeznaczonych
wy³¹cznie do tego celu. Wymóg stosowania
urz¹dzeñ do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych lub
pozosta³oœci z segregowania odpadów komu-
nalnych wyposa¿onych w pokrywy umo¿li-
wiaj¹ce zamykanie tych urz¹dzeñ jest bez-
wzglêdny.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje i pojem-
noœci urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych, o których mowa w
ust.1:

a) pojemniki do zbierania odpadów wy-
posa¿one w pokrywê o pojemnoœci; 0,11m3,
0,12 m3,  0,24 m3,  1,1 m3,

b) kontenery KP 7 o pojemnoœci 7,0 m3,

c) kosze uliczne o pojemnoœci od 0,02 m3

do 0,05 m3,

d) pojemniki na odpady niebezpieczne.

3. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 2
powinny byæ wykonane zgodnie z aktualnie
obowi¹zuj¹cymi normami europejskimi lub
równowa¿nymi normami kraju producenta
oraz posiadaæ atest higieniczny wystawiony
przez Pañstwowy Zak³ad Higieny.

4. Dopuszcza siê zbieranie niesegregowa-
nych odpadów komunalnych lub pozosta³oœci
z segregowania odpadów komunalnych w wor-
kach wykonanych z folii  pod warunkiem ¿e;

- worki bêd¹ dostarczane przez  dany pod-
miot odpowiedzialny za odbieranie i trans-
port odpadów,

- worki te bêd¹ przeznaczone do krótkotrwa-
³ego gromadzenia odpadów jako uzupe³nienie
urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 2 pkt a.

5. Kosze na odpady ustawione na drogach
publicznych, przystankach komunikacyjnych
oraz innych terenach przeznaczonych do
u¿ytku publicznego powinny byæ :

1) ustawione w miejscach nie powoduj¹-
cych utrudnieñ w ruchu pieszym i ko³owym,

2) rozmieszczone w takiej liczbie, aby
³¹czna ich pojemnoœæ by³a dostosowana do
potrzeb wynikaj¹cych z intensywnoœci ruchu
pieszych z tym, ¿e na przystanku autobuso-
wym nie mo¿e byæ mniej ni¿ 1 kosz o pojem-
noœci minimum 0,03 m3.

§ 9

W urz¹dzeniach, o których mowa w § 8
ust 2 pkt a, b i c zabrania siê gromadzenia
œniegu, lodu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la, szla-
mów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wy-
buchowych, przeterminowanych leków, zu-
¿ytych olejów, resztek farb, rozpuszczalni-
ków, lakierów i innych odpadów niebezpiecz-
nych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elek-
tronicznego oraz odpadów z remontów.

§ 10

1. Do zbierania odpadów opakowanio-
wych, tzw. surowców wtórnych stosowane
bêd¹ dla zabudowy wielorodzinnej pojemni-
ki typu „dzwon”, a dla zabudowy jednoro-
dzinnej worki wykonane z folii przezroczy-
stej LDPE lub HDPE w nastêpuj¹cej kolory-
styce:

1) makulatura - niebieski,

2) szk³o - bia³y,

3) tworzywa sztuczne  - czerwony,

Pojemniki i worki, o których mowa w ust.
1 powinny;

1) zostaæ oznakowane napisem odpo-
wiednio „PAPIER”, „SZK£O”, „TWORZY-
WA SZTUCZNE”,

2) zawieraæ, w prostej formie graficznej,
informacje o przeznaczeniu i sposobie ich
u¿ytkowania,

2.  W  przypadku  znacznego   zanieczysz-
czenia  zebranych  odpadów  opakowanio-
wych   innymi odpadami komunalnymi, pod-
miot wykonuj¹cy odbieranie odpadów w
workach foliowych upowa¿niony  jest  do ich
nieodebrania  z  jednoczesnym  obowi¹zkiem
pozostawienia  informacji o przyczynie nie-
odebrania worka z tymi odpadami.

3. Sposób postêpowania z odpadami opa-
kowaniowymi powinien byæ zgodny z prze-
pisami aktualnie obowi¹zuj¹cego Rozporz¹-
dzenia Ministra Gospodarki i Pracy w spra-
wie szczegó³owego sposobu postêpowania z
odpadami opakowaniowymi.

§ 11

Organizator imprezy lub zgromadzenia o
charakterze publicznym zobowi¹zany jest do:

1) wyposa¿enia miejsca, w którym im-
preza lub zgromadzenie siê odbywa w odpo-
wiedni¹ iloœæ pojemników na odpady oraz
zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,

2) oczyszczenia terenu i wywiezienia od-
padów bezpoœrednio po zakoñczeniu impre-
zy lub zgromadzenia,

3) oczyszczenia terenów przyleg³ych, je-
¿eli istnieje taka potrzeba.

§ 12

Rozmieszczenie pojemników do groma-
dzenia odpadów komunalnych oraz usytu-
owanie zbiorników bezodp³ywowych do gro-
madzenia nieczystoœci ciek³ych winno byæ
zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy dostêp pracownikom jed-
nostki wywozowej w celu ich opró¿nienia bez
nara¿enia na szkodê ludzi i mienia.

Rozdzia³ VI

Wymagania w zakresie maksymalnego
poziomu odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowa-
nia na sk³adowisku odpadów

§ 13

1. Wytwarzane na terenie nieruchomoœci
odpady zielone pochodz¹ce z utrzymania te-
renów zieleni i terenów zieleni nieurz¹dzo-
nej, w tym ogrodów dzia³kowych  i przydo-
mowych, sadów itp. nale¿y:

a)  poddaæ procesowi kompostowania we
w³asnym zakresie na miejscu,

b) wywoziæ na sk³adowisko odpadów w
przypadku braku mo¿liwoœci kompostowa-
nia odpadów zielonych na nieruchomoœci.

2. Odpady zielone nie mog¹ byæ zbierane
do urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

komunalnych lub pozosta³oœci z segregowa-
nia odpadów komunalnych.

§ 14

W³aœciciele nieruchomoœci, podmioty
prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych oraz podmiot pro-
wadz¹cy sk³adowisko odpadów komunal-
nych s¹ zobowi¹zane, ka¿dy w swoim zakre-
sie, do podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu
zapewnienie ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kie-
rowanych do sk³adowania do wysokoœci po-
ziomów ustalonych w art. 16a pkt 4 lit. a, b i
c ustawy o odpadach.

Rozdzia³ VII

Czêstotliwoœæ i terminy wykonywania
przez w³aœcicieli nieruchomoœci prac zwi¹-
zanych z utrzymaniem czystoœci i porz¹dku

§ 15

1. Czêstotliwoœæ odbierania odpadów z
nieruchomoœci powinna byæ dostosowana do
iloœci i rodzaju wytwarzanych odpadów, jed-
nak nie mo¿e byæ ona mniejsza ni¿:

a) jeden raz w tygodniu dla budynków
wielorodzinnych,

b) jeden raz na dwa tygodnie dla budyn-
ków jednorodzinnych,

c) jeden raz na dwa tygodnie dla przed-
siêbiorców.

2. Czêstotliwoœæ opró¿niania koszy ulicz-
nych powinna byæ dostosowana do iloœci od-
padów gromadzonych w tych koszach, jed-
nak nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ :

- 1 raz w tygodniu w okresie letnim,

- 1  raz na dwa tygodnie w okresie zimo-
wym.

3.  Czêstotliwoœæ  opró¿niania  zbiorni-
ków  bezodp³ywowych  powinna  byæ  dosto-
sowana  do iloœci zu¿ywanej na terenie nie-
ruchomoœci wody oraz pojemnoœci zbiorni-
ków do gromadzonych nieczystoœci ciek³ych,
jednak nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1 raz na
trzy  miesi¹ce,  z  zastrze¿eniem, ¿e nie na-
st¹pi przepe³nienie powoduj¹ce zanieczysz-
czenie tymi nieczystoœciami powierzchni zie-
mi i wód podziemnych.

4. Czêstotliwoœæ zbierania odpadów po-
segregowanych gromadzonych w:

1) pojemnikach typu np. „dzwon” powin-
na byæ dostosowana do iloœci odpadów gro-
madzonych w tych pojemnikach, jednak nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1 raz w miesi¹cu z
zastrze¿eniem, ¿e w okresie od czerwca do
wrzeœnia czêstotliwoœæ ta nie mo¿e byæ mniej-
sza ni¿ 2 razy w miesi¹cu,

2) workach nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1
raz w miesi¹cu.

5. Czêstotliwoœæ ustawiania kontenerów
przeznaczonych do zbierania odpadów wiel-
kogabarytowych nie powinna byæ mniejsza
ni¿ 2 razy w roku z zastrze¿eniem, ¿e:

1) iloœæ miejsc wyznaczonych w poszcze-
gólnych miejscowoœciach (osiedlach) powin-
na byæ dostosowana do liczby mieszkañców
tam zamieszkuj¹cych,

2) czas wystawienia kontenera nie mo¿e byæ
krótszy ni¿ 5 dni dla ka¿dego wystawienia.



10

6/2007
6. Czêstotliwoœæ zbierania odpadów zu-

¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-
nego pochodz¹cego z gospodarstw domo-
wych nie powinna byæ mniejsza ni¿ 2 razy
na rok.

7. Czêstotliwoœæ oczyszczania dróg,
chodników, ci¹gów pieszych i rowerowych
powinna byæ dostosowana do intensywnoœci
odbywaj¹cego siê na nich ruchu z tym, ¿e
oczyszczanie pozimowe nale¿y wykonaæ nie
póŸniej ni¿ do 30 kwietnia ka¿dego roku.

8. Czêstotliwoœæ zbierania odpadów po-
wstaj¹cych przy wykonywaniu prac na tere-
nach zieleni nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ dwa
razy w roku.

9. Urz¹dzenia do zbierania odpadów ko-
munalnych, pojemniki do zbierania odpadów
opakowaniowych oraz kosze uliczne nale¿y
myæ i dezynfekowaæ nie mniej ni¿ jeden raz
w kwartale.

10. Czêstotliwoœæ zbierania odpadów nie-
bezpiecznych nie powinna byæ mniejsza ni¿
1 raz na rok.

§ 16

1. Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne
wskaŸniki nagromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych lub
pozosta³oœci z segregowania odpadów komu-
nalnych:

1) gospodarstwa domowe w budynkach
wielolokalowych, - 0,11 m3/osobê/miesi¹c

2) gospodarstwa domowe w zabudowie
luŸnej  - 0,05 m3/osobê/miesi¹c

3) lokale handlowe  - 0,02 m3/m2pow./m-
c , nie mniej ni¿ jeden pojemnik o pojemno-
œci 0,11 m3/ miesi¹c,

4) zak³ady us³ugowe, produkcyjne, rze-
mieœlnicze w odniesieniu do pomieszczeñ
biurowych i socjalnych  - 0,05m3 na ka¿dych
10 pracowników/ miesi¹c

5) pozosta³e podmioty - wed³ug indywi-
dualnych umów.

2. Przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ
w lokalach oraz inni w³aœciciele nieruchomo-
œci, którzy ze wzglêdów technicznych nie
mog¹ posiadaæ w³asnego urz¹dzenia do zbie-
rania odpadów i korzystaj¹ z urz¹dzeñ, w któ-
rych zbierane s¹ odpady przez innych w³a-
œcicieli nieruchomoœci (urz¹dzenia wspólne),
zobowi¹zani s¹ do ponoszenia op³at za od-
bieranie, transport i unieszkodliwianie odpa-
dów komunalnych na rzecz w³aœciciela urz¹-
dzeñ, do których wsypuj¹ wytworzone przez
siebie odpady.

§ 17

1. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹-
zani do podania upowa¿nionemu przedstawi-
cielowi podmiotu zgodnej ze stanem ewiden-
cji ludnoœci liczby osób zamieszkuj¹cych na
terenie nieruchomoœci lub, gdy stan faktycz-
ny ró¿ni siê od niej, oœwiadczenia na piœmie
o odstêpstwach i ich przyczynie.

2. W³aœciciele nieruchomoœci prowadz¹-
cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ s¹ zobowi¹zani
do podania upowa¿nionemu przedstawicie-
lowi podmiotu, informacji umo¿liwiaj¹cej
obliczenie zapotrzebowania na urz¹dzenia do

zbieranie odpadów komunalnych.

§ 18

1.  Œwiadczenie  us³ug  w  zakresie  od-
bioru  odpadów  komunalnych  oraz  opró¿-
niania zbiorników bezodp³ywowych w³aœci-
ciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ udoku-
mentowaæ rachunkiem lub faktur¹ wysta-
wion¹ przez uprawniony podmiot.

2. Rachunki lub faktury za wykonanie
us³ugi nale¿y  przechowywaæ  przez  okres  1
roku  od  daty wystawienia oraz okazaæ na
ka¿de ¿¹danie upowa¿nionych osób kontro-
luj¹cych realizacjê postanowieñ niniejszego
regulaminu.

Rozdzia³ VIII

Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe, maj¹ce na celu ochronê przed za-
gro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przezna-
czonych do wspólnego u¿ytku

§ 19

1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe
s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñ-
stwa i œrodków ostro¿noœci, zapewniaj¹cych
ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹
dla ludzi  oraz przed zanieczyszczeniem tere-
nów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.

2. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobo-
wi¹zani s¹ do sprawowania nad nimi w³aœci-
wej opieki a w szczególnoœci nie pozostawia-
nia ich bez dozoru.

§ 20

1. Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymu-
j¹cych zwierzêta domowe nale¿y:

1) w odniesieniu do psów:

a) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy
zagra¿aj¹cej otoczeniu dodatkowo w na³o¿o-
nym kagañcu,

b) zwolnienie przez w³aœciciela psów ze
smyczy na terenie nieruchomoœci mo¿e mieæ
odpowiednio oznakowana tabliczk¹ ze sto-
sownym ostrze¿eniem oraz ogrodzona w spo-
sób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez
psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t
domowych:

a) sta³y i skuteczny nadzór,

b) nie wprowadzanie zwierz¹t do obiek-
tów u¿ytecznoœci publicznej, z wy³¹czeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich
jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹-
cych z pomocy psów przewodników,

c) nie wprowadzanie zwierz¹t domowych
na tereny placów gier i zabaw, piaskownic
dla dzieci, k¹pielisk oraz na tereny objête
zakazem na podstawie odrêbnych przepisów,

d) zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiê-
zi dopuszczalne jest wy³¹cznie na terenach zie-
lonych do tego przeznaczonych i specjalnie
oznakowanych oraz w sytuacji, gdy w³aœci-
ciel ma mo¿liwoœæ sprawowania kontroli nad
ich zachowaniem; postanowienie to nie doty-
czy psów ras uznanych za agresywne,

2. Postanowienia ppkt.2 dotycz¹ tak¿e
zwierz¹t nieudomowionych, utrzymywanych

w charakterze zwierz¹t domowych.

Rozdzia³ IX

Wymagania odnoœnie utrzymania zwie-
rz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych
z produkcji rolniczej

§ 21

Wprowadza siê ca³kowity zakaz chowu i
utrzymywania zwierz¹t gospodarskich w bu-
dynkach wielolokalowych na osiedlach
mieszkaniowych .

§ 22

Na terenach innych ni¿ wymienione w §
21 zwierzêta gospodarskie mog¹ byæ utrzy-
mywane pod warunkiem przestrzegania na-
stêpuj¹cych zasad:

1) gromadzenia i usuwania powstaj¹cych
w zwi¹zku z hodowl¹ odpadów i nieczysto-
œci w sposób zgodny z prawem, w tym
zw³aszcza z wymaganiami niniejszego Regu-
laminu i nie powodowanie zanieczyszczenia
terenu nieruchomoœci oraz wód powierzch-
niowych i podziemnych,

2)  nie  powodowania   przez  prowadzon¹
hodowlê,  wobec  innych  osób  zamieszkuj¹-
cych  na nieruchomoœci oraz nieruchomo-
œciach s¹siednich, uci¹¿liwoœci takich jak
ha³as i odory.

3) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych prze-
pisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdzia³ X

Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej de-
ratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23

1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹za-
ni s¹ do przeprowadzania deratyzacji w czê-
œciach wspólnych budynków wielolokalo-
wych, budynkach produkcyjnych, handlo-
wych oraz gospodarczych.

2. Deratyzacjê, o której mowa w ust.1,
przeprowadza siê na terenie gminy Che³mek
dwukrotnie w ci¹gu roku w terminach:

1) wiosennym – od 20 marca do 20 kwiet-
nia,

2) jesiennym – od 15 paŸdziernika do 15
listopada.

3. Deratyzacjê przeprowadza siê œrodka-
mi dostêpnymi w handlu oraz w sposób zgod-
ny z zaleceniami producenta.

Rozdzia³ XI

Postanowienia koñcowe

§ 24

Traci moc Uchwa³a Nr XLIV/335/2002
Rady Miejskiej w Che³mku z dnia 25 kwiet-
nia 2002 r.  w sprawie szczegó³owych zasad
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy Che³mek.

§ 25

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Che³mka.

§ 26

Uchwa³a podlega opublikowaniu i wcho-
dzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Ma³opolskiego.
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Uczniowie Powiatowego Zespo³u Nr 8 najlepsi w kraju
Niedawno  uczniowie Powiatowego Zespo³u Nr 8 uczestniczyli

w uroczystoœci rozdania nagród w konkursie  ogólnopolskim „Folk-
lor mojego regionu – historie ludzi i miejsc”, w którym zdobyli
I miejsce w kategorii szkó³ ponadgimazjalnych. Ceremonia odby³a
siê w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie, a poprze-
dzi³o j¹ zwiedzanie Zamku i udzia³ w lekcji muzealnej.

Laptop, aparat cyfrowy, pakiet multimedialny dla biblioteki, kurs
jêzyka angielskiego Euro-Plus to tylko niektóre z nagród, jakie ucznio-
wie wywalczyli  dla  szko³y, pokonuj¹c 76 dru¿yn z ca³ego kraju. A
wszystko to za opracowanie strony internetowej w jêzyku polskim,
niemieckim i angielskim pod tytu³em „Che³mek - moja ma³a Ojczy-
zna”.

Zespó³ w sk³adzie: Joanna Sibik, Patrycja Koczwara, Anna Stel-
mach, Aneta Ziajka, Ma³gorzata Opszañska, Katarzyna Biesik, Dag-
mara Trzeciak, Jan Banaœ, Piotr Kubas, Tomasz Majecki, Grzegorz
Dzi¹ba oraz Grzegorz Pawlak zbiera³ materia³y do strony, przepro-
wadzaj¹c wywiady z miejscowymi rze¿biarzami, malarzami, cz³on-
kami zespo³ów folklorystycznych, dyrektorami szkó³ i domów kultu-
ry oraz najstarszymi mieszkañcami miasta. M³odzie¿ pyta³a ich m.in.
o  zami³owania, o historiê miasta, o kultywowanie tradycji, a rozmo-
wy dokumentowa³a  na stronie. O swoich wra¿eniach m³odzi ludzie
napisali  w osobnym dziale,  nie ukrywaj¹c  zdziwienia, ¿e wczeœniej
tak ma³o wiedzieli o swoim  mieœcie.

Jasiek Banaœ mi³o wspomina wekendowe „burze mózgów” u ko-
ordynatora projektu –  El¿biety Kubas oraz wspólne wizyty na werni-
sa¿ach i wystawach organizowanych przez MOKSiR i Dom Ludo-
wy. Podkreœla, jak bardzo by³ zaskoczony np. udzia³em ca³ych rodzin
w niedzielnym kursie wikliniarskim w Domu Ludowym i faktem,
jakie wspania³e rzeczy wyczarowaæ mo¿na z wikliny.

Ania Stelmach zaœ mówi, ¿e te wszystkie rozmowy z ludŸmi sztuki
jeszcze bardziej uwra¿liwi³y j¹ na piêkno i inaczej patrzy na otacza-
jac¹ rzeczywistoœæ.

Asia Sibik, Patrycja Koczwara i Aneta Ziajka opowiada³y w trzech
jêzykach  o wra¿eniach zespo³u z 5 min. prezentacji podczas uroczy-
stoœci na Zamku Królewskim. Podkreœla³y fakt, i¿ swój sukces za-
wdziêczaj¹ tak¿e cierpliwoœci i ¿yczliwoœci swoich rozmówców, któ-

Mamo, Tato, kochamy Was
Dzieñ Mamy i Taty w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Che³m-

ku jest jedn¹ z najwa¿niejszych uroczystoœci. Obchodzony jest wspól-
nie jako wyraz szacunku i mi³oœci dzieci wobec rodziców. Uroczyste
spotkania z rodzicami odby³y siê w dniach 22.05. i 01.06.2007r.

Podczas uroczystych spotkañ z rodzicami dzieci wyrazi³y sw¹
mi³oœæ i wdziêcznoœæ s³owami wierszy, piosenek i w tañcu.

Mama jest jak s³oñce,

które, grzej¹c w dni gor¹ce,

sprawia, ¿e o¿ywa wszystko,

tak jak mama, gdy jest blisko.

Tata jest jak ksiê¿yc w pe³ni,

który nawet w œrodku nocy

tworzy jasnoœæ w samej czerni,

gotów zawsze do pomocy.

Czym bezchmurne niebo w lecie?

Rozpromienia ziemiê ca³¹.

Tym rodzice dla swych dzieci.

Zawsze bêdzie siê ¿yæ chcia³o

Rodzicom bardzo podoba³y siê wystêpy przedszkolaków, czego
dowodem by³ uœmiech na  twarzach i gromkie brawa. Dzieci z³o¿y³y
rodzicom ¿yczenia, wrêczy³y upominki i kwiaty, dziêkuj¹c w ten spo-
sób za mi³oœæ, cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ. Rodzice mogli podzi-
wiaæ tak¿e swoje portrety wykonane przez ich pociechy. Po zakoñ-
czonych wystêpach wszyscy delektowali siê s³odkim poczêstunkiem
i cieszyli siê swoj¹ obecnoœci¹.

rzy poœwiêcili im  wiele czasu, udostêpniaj¹c czêsto równie¿ swoje
osobiste archiwa i kroniki. Swoje wyst¹pienie zakoñczy³y strof¹ u³o-
¿onego przez zespó³ na tê okazjê wiersza: „Che³mek - Ojczyzna na-
sza - choæ ma³a, to ca³¹ Polskê pokona³a”.

Europos³anka Gra¿yna Staniszewska powiedzia³a, gratuluj¹c
zwyciêskim zespo³om   sukcesu, i¿ Unia Europejska to jednoœæ w
ró¿norodnoœci, dlatego cieszy siê, ¿e m³odzi ludzie chc¹ poznawaæ
swoje tradycje i korzenie, dokumentuj¹c je jednoczeœnie przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych technologii.

Warto podkreœliæ tak¿e fakt, i¿   sukces m³odzie¿y  zosta³ zauwa-
¿ony przez w³adze Che³mka, o czym pisaliœmy ju¿ w naszej gazecie.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej pani Zofia Urbañczyk zaprosi³a ze-
spó³ na uroczyste posiedzenie Rady, gdzie wraz z burmistrzem pa-
nem Andrzejam Saternusem pogratulowa³a m³odzie¿y i ich  opieku-
nom, El¿biecie Kubas i Magdalenie Firek, oraz podziêkowa³a za roz-
s³awianie miasta w Polsce i œwiecie.

Tak¿e dyrektor szko³y Micha³ Kaczmarczyk jest dumny ze swych
uczniów i nauczycieli, i deklaruje, ¿e zawsze bêdzie ich wspiera³ w
podejmowaniu takich wyzwañ. A zespó³  nie spoczywa na laurach,
ju¿ zbiera materia³y do kolejnej edycji konkursu.

Aktorzy z gimnazjum
Zespó³ teatralny dzia³a dopiero drugi rok a ma na swoim koncie

ju¿ sukcesy. W ubieg³ym roku grupa teatralna prowadzona przez
Mariolê Krzeczkowsk¹ z PG nr 2 w Che³mku zwyciê¿y³a w powiato-
wym Przegl¹dzie Teatrów Szkolnych i otrzyma³a nagrodê za spek-
takl pt. „Czerwony Kapturek inaczej”. Opiekunka grupy otrzyma³a
wówczas wyró¿nienie za najlepsz¹ re¿yseriê TEATRA£EK 2007.
Teraz,  aktorzy otrzymali zaproszenie do Kêt  na XXII Festiwal Te-
atrów Dzieci M³odzie¿y „Bajdurek” i równie¿ odnieœli sukces. Gru-
pa otrzyma³a wyró¿nienie z r¹k samego Krzysztofa Jasiñskiego, za-
³o¿yciela, dyrektora i re¿ysera Teatru Stu w Krakowie. M³odzie¿ za-
chwyci³ê jury innowacyjn¹ form¹ sztuki pt „Ksiê¿niczka na popcor-
nie” autorstwa pani Krzeczkowskiej. Wspó³czesna muzyka i  nowo-
czesny taniec nada³y spektaklowi charakter musicalu. Tytu³ow¹ ksiê¿-
niczkê nie by³o ³atwo znaleŸæ ,ksi¹¿ê pokusi³ siê nawet o casting na
ksiê¿niczkê.. niestety wszystkie kandydatki nie okaza³y siê godne rêki
ksiêcia. Na szczêœcie w strugach deszczu pojawi³a siê wyborna kan-
dydatka na ¿onê, a wszystko to dziêki pomys³owej ksiê¿nej. Ta wy-
stawi³a dziewczynê na próbê i przygotowa³a jej pos³anie na …. po-
pcornie. Po nieprzespanej nocy nikt nie ma ju¿ w¹tpliwoœci. To jest
najprawdziwsza ksiê¿niczka! Nie pozosta³o nic innego jak tylko wy-
znanie mi³oœci
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W wid³ach Wis³y i Przemszy (35)

Che³mek w latach  okupacji  (24)
Okupacja hitlerowska przerwa³a na d³ugie lata piêkny sen o roz-

kwicie naszej miejscowoœci zapowiadany na pocz¹tku 1939 roku przez
dyr Gabesama, który przedstawi³ za³odze fabryki Bata swoj¹ wizjê
„dziesiêciotysiêcznego Che³mka, miasta nowoczesnego, wyposa¿o-
nego w urz¹dzenia o najnowszych rozwi¹zaniach technicznych w za-
kresie budownictwa, transportu, spraw socjalnych i kulturalnych, têt-
ni¹cego i ciesz¹cego siê ¿yciem”.

Po wejœciu okupanta do Che³mka dyr. Gabesam postanowi³ tu wró-
ciæ, choæ móg³ wyjechaæ za granicê nawet poza Europê. Postanowi³ zo-
staæ przy powierzonym mu przez Batê zak³adzie, jednak wkrótce przed-
stawiciele niemieckiego zarz¹du komisarycznego nakazali mu opuœciæ
zak³ad. Powróci³ wiêc do Zlina, gdzie pracowa³ w zarz¹dzie firmy. W
1942 roku przysz³a wiadomoœæ o jego œmierci. Zmar³ na atak serca w
czasie podró¿y do Pragi, wezwany do  Gestapo. Znane by³y jego proro-
cze s³owa : „Niemcy ponios¹ klêskê, jakiej œwiat nie widzia³”.

Podczas dzia³añ wojennych fabryka Bata nie uleg³a powa¿niej-
szym zniszczeniom, co wynika³o st¹d, ¿e ta czêœæ Che³mka nie by³a
objêta zasadniczymi dzia³aniami obronnymi naszego wojska, a Niem-
cy nie byli zainteresowani zniszczeniem zak³adu, którego produkcja
obuwia wojskowego  w przysz³oœci by³a bardzo wa¿na.

Wkrótce po zajêciu naszej miejscowoœci administracja niemiec-
ka przyst¹pi³a do uruchomienia fabryki, wykorzystuj¹c pozosta³e ma-
szyny i urz¹dzenia i znajduj¹ce siê w magazynach materia³y, a si³ê
robocz¹ uzyskano wœród mieszkañców Che³mka i jego okolicy zmu-
szaj¹c ich do pracy (od 14 do 60 lat) pod groŸb¹ wywiezienia do
Rzeszy.

W grudniu 1939 roku kluczowe stanowiska w fabryce objêli Niem-
cy m. in. przybyli z Otmêtu, zaœ œredni dozór techniczny stanowili
Œl¹zacy nie nadaj¹cy siê do wojska i nieliczni Polacy, a robotnikami
byli wy³¹cznie Polacy.

Z koñcem tego¿ roku fabryka pracowa³a ju¿ niemal normalnie, z
tym ¿e w niewielkim stopniu przypomina³o to warunki istniej¹ce w
zak³adzie Bata przed wojn¹. Produkowano obuwie dla wojska, a
oprócz tego obuwie „cywilne”   przydzielane na kartki, g³ównie jed-
nak drewniaki dla jeñców i wiêŸniów.

Niemcy konsekwentnie wprowadzali zasadê bezwzglêdnej eks-
ploatacji œrodków produkcji i si³y roboczej. Wydajnoœæ pracowni-
ków podniesiona zosta³a przez wprowadzenie 10 godzinnego dnia
pracy, dwuzmianowej produkcji, g³odowych stawek p³ac („takich, aby
wystarczy³o na wykupienie tego, co przys³ugiwa³o na kartki”). Stwo-
rzone tak warunki spowodowa³y du¿y wzrost produkcji obuwia w
stosunku do najwy¿szej produkcji przedwojennej w 1938 roku – 2
mln. 260 tys., a w 1942, kiedy to produkcja w czasie okupacji by³a
najwiêksza – 3 mln. 900 tys. Wprowadzono drakoñsk¹ dyscyplinê, a
niepodporz¹dkowanie siê jej by³o natychmiast karane poprzez wpro-
wadzenie kar finansowych,  a w powa¿niejszych przypadkach wysy-
³aniem na przymusowe roboty do Niemiec, a nawet do obozu KL
Auschwitz.  Znane by³o zdarzenie, gdy w rzeŸni, która znajdowa³a
siê wraz z piekarni¹ na terenie fabryki, jeden z robotników ukrad³
serce krowy, za to przestêpstwo znalaz³ siê w obozie Auschwitz.

Ludzie traktowani w niewolniczy sposób i w miarê up³ywu czasu
coraz wyraŸniej zdaj¹cy sobie sprawê z hitleryzmu, buntowali siê i
podejmowali czynny opór , m. in. ros³y akty sabota¿u na terenie fa-
bryki i udzia³ m³odych ludzi w oddzia³ach partyzanckich.  W grudniu
1944 roku oddzia³ partyzancki Armii Ludowej noc¹ opanowa³  fa-
brykê, unieruchamiaj¹c pewn¹ iloœæ maszyn i urz¹dzeñ i pal¹c maga-
zyny z materia³ami ³atwopalnymi. Akcja ta na kilka tygodni wstrzy-
ma³a tempo produkcji, tu¿ przed wkroczeniem Armii  Radzieckiej do
Che³mka.

Dzia³ania wojenne i pozosta³oœci po zniszczonych mostach wstrzy-
ma³y ¿eglugê na Przemszy i Wiœle. W po³owie 1941 r. rozpoczêto
ponowne sp³awianie lêdziñskiego wêgla do Krakowa i Sandomierza.
W drodze powrotnej przewo¿ono z Dworów k/ Oœwiêcimia ¿wir na
budowê licznych bunkrów na terenie Che³mka. Iloœæ sp³awianego wê-
gla podczas okupacji by³a wiêksza ni¿ przed wojn¹. Galarnicy otrzy-

mywali podobn¹ zap³atê za sw¹ pracê jak w okresie miêdzywojen-
nym.

Podobnie jak w ca³ej Polsce, ju¿ w pierwszych latach okupacji
rozpocz¹³ siê tragiczny okres niszczenia ¯ydów, których kilkanaœcie
rodzin w latach trzydziestych zamieszkiwa³o w Che³mku, z tym ¿e
przed sam¹ wojn¹ kilkunastu z nich,  zw³aszcza m³odych, przed 1939
rokiem wyjecha³o do Ameryki i Izraela.

Pierwsze wywózki u nas rozpoczê³y siê w roku 1941 najpierw do
Chrzanowa, a stamt¹d przewa¿nie do obozu Auschwitz. Jak podaj¹
trudne do sprawdzenia Ÿród³a, wywiezionych z Che³mka zosta³o 35
¯ydów, a okres okupacji prze¿y³o z nich prawdopodobnie 5. Za ukry-
wanie ¯ydów i udzielanie jakiejkolwiek pomocy, nawet sprzedawa-
nie im ¿ywnoœci, grozi³a kara œmierci, mimo to w przysió³ku Wygie³-
zów, wed³ug relacji jednej z mieszkanek, przez pewien czas ukrywa-
no  2 m³odych ¯ydów – uciekinierów z obozu.

¯ycie mieszkañców wsi toczy³o siê w atmosferze strachu i bez-
nadziejnoœci. Ludzie, którzy przed wojn¹ zaznali ju¿ lepszych wa-
runków ¿ycia, pogr¹¿yli siê w niewyobra¿alnie trudnych warunkach,
ci¹gle dowiadywali siê, ¿e ktoœ zosta³ wywieziony do obozu, ¿e m³o-
dych zabrano na roboty do Niemiec, ¿e ktoœ siê ukrywa. Przera¿aj¹cy
by³ bilans tragedii mieszkañców Che³mka – 2 osoby rozstrzelane na
miejscu, aresztowano 53 osoby, a z nich 24 zginê³o w obozach kon-
centracyjnych, ponad 30 wywieziono na przymusowe roboty do Nie-
miec.

Widmo obozu KL Auschwitz, oddalonego tylko 8 kilometrów w
linii prostej, dodatkowo przyt³acza³o ludzi che³meckich, szczególnie
od 1942 roku. Wiosn¹ tego roku przeprowadzono na wiêŸniach ra-
dzieckich pierwsze próby masowego uœmiercania za pomoc¹ gazu
(cyklon B). Zw³oki pocz¹tkowo zakopywano, póŸniej palono w kre-
matoriach i na stosach, w specjalnie wykopanych do³ach. Straszliwy,
charakterystyczny odór spalanych noc¹ na stosach cia³ wraz z chmur¹
dymu dociera³ do naszej wsi nad zak³ad i Ska³ê, widoczne te¿ by³y
noc¹ ³uny nad krematoriami. Liczne naloty aliantów na Oœwiêcim,
poprzedzane wypuszczaniem ogromnych balonów, spadaj¹ce na
Oœwiêcim bomby i ostrzeliwanie alianckich bombowców przez dzia-
³a przeciwlotnicze na terenie Nowopola, sia³y grozê wœród miesz-
kañców Che³mka.

Przez ca³e  piêæ lat nie nast¹pi³ jakikolwiek rozwój tak w fabryce
jak i w naszej miejscowoœci, za wyj¹tkiem budowy trzech baraków
drewnianych  i jednej willi  dla dyrektora zak³adu Schulz Bundte’go,
Niemca pochodz¹cego z Bawarii.

Willa Schulz Bundte’go.

Dyrektor zak³adu pe³ni³ jednoczeœnie funkcjê „burgermeistra”
gminy zbiorczej, którego siedziba mieœci³a siê w dawnym domu Wul-
kana.

W ca³kowitej zapaœci by³o szkolnictwo w Che³mku, podobnie jak
w ca³ym okupowanym kraju. Istnia³a jedna szko³a, a w niej tylko
dwie nauczycielki, nadano jej inn¹ nazwê, w miejsce „powszechna”
wprowadzono „szko³a ludowa z jêzykiem polskim wyk³adowym”.
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Ograniczono program do nauki czytania, pisania i rachowania.
Wymiar godzin dla klas I-IV – 12 godzin tygodniowo, a w klasach V-
VII 16 godzin.

Zlikwidowano wszystkie dotychczasowe polskie podrêczniki i ksi¹¿ki
w bibliotece (pamiêtam, ¿e w klasie I i II uczy³am siê czytaæ z obowi¹zu-
j¹cej ksi¹¿eczki pt. „Bunt zabawek” bajeczki dla ma³ych dzieci).

Dzieci mia³y obowi¹zek zbieraæ ustalon¹ iloœæ zió³ leczniczych,
suszyæ je na strychu szkolnym i pakowaæ w odpowiednie porcje. Na-
uczyciele wraz z uczniami byli zatrudniani przy ci¹g³ych spisach dro-
biu, zwierz¹t i do hodowli jedwabników. W tych warunkach przerwy
w nauce trwa³y przeciêtnie pó³ roku. W Che³mku brakowa³o nauczy-
cieli, dlatego czêœæ starszych dzieci musia³a chodziæ do szko³y w
Dêbie. Spalono wszystkie pomoce naukowe wraz z dokumentacj¹,
której nie pozwolono wynieœæ. Zniszczono te¿ dokumentacje Zwi¹z-
ku Harcerstwa Polskiego, m.in. piêkn¹ kronikê dru¿yny prowadzon¹

przez Tadeusza Staicha.

W czasie okupacji mieliœmy
ju¿ swój w³asny koœció³ pw. Naj-
œwiêtszej Maryi Panny Królowej
Polski, jeszcze bardzo skromny,
ale nasz.

W ma³ej wie¿yczce umiesz-
czona by³a sygnaturka, mo¿e to i
dobrze – dzwony by³yby zagra-
bione przez Niemców i przezna-
czone, po przetopieniu, na zwiêk-
szenie potencja³u militarnego
Rzeszy.

Wnêtrze koœcio³a by³o przed
wojn¹ wstêpnie urz¹dzone:
skromny o³tarz z piêknym obra-
zem Matki Boskiej Czêstochow-
skiej wykonany przez oœwiêcim-
skiego malarza Franciszka Krzy-
¿a, który podj¹³ siê tak¿e pierw-
szego malowania wnêtrza ko-
œcio³a, sfinansowanego przez
pana Korycika wraz z ¿on¹, bê-
d¹cego wczeœniej gajowym u
ksi¹¿¹t Ogiñskich w Bobrku.

Nad wejœciem do koœcio³a znajdowa³ siê w¹ski, drewniany chór,
na którym niewiele osób siê zmieœci³o obok fisharmonii zastêpuj¹cej
organy. Z wielkim wysi³kiem ukoñczona zosta³a w 1941 roku pleba-
nia, której budowê rozpoczêto w 1939 roku. Ksi¹dz Proboszcz mia³
ju¿ gdzie mieszkaæ, przyjmowaæ parafian, a w wolnych chwilach zaj-
mowaæ siê warzywnikiem, sadem i swoimi pszczó³kami.

W czasach niemieckiego terroru – jak pisze ks. Wcis³o – „potê¿nia-
³a konsolidacja duchowa ca³ego spo³eczeñstwa: znali siê wszyscy i
³¹czyli w che³meckim koœciele. By³o to sol¹ w oczach Niemców, zw³asz-
cza widok gdy po ca³odziennej pracy w fabryce, pracownicy pod¹¿ali
wprost do koœcio³a”. Naoczny œwiadek- prawdopodobnie pan Franci-
szek Pactwa w 1946 roku w Echo Che³mka tak oto napisa³: „Œwi¹tynia
ta sta³a siê dla nas w tych koszmarnych dniach prawdziw¹ pociech¹ i
bodŸcem do przetrwania wielu nieszczêœæ i doczekania siê wolnoœci na-
szej Ojczyzny. Tuœmy siê zbierali, p³akali i ¿ebrali mi³osierdzia, nie zwa-
¿aj¹c na szykany i s³owa Niemców – Co wam ta Czarna Pani pomo¿e? A
my wierzyliœmy w sprawiedliwoœæ Bo¿¹ –  i doczekaliœmy siê”.Budynek gminy zbiorczej.

Pierwszy o³tarz, obraz i
malowanie w prezbiterium.

W prezbiterium z lewej strony
by³ namalowany orze³ piastowski,
na pocz¹tku okupacji tak zmyœlnie
zakryty przez proboszcza, ¿e Niem-
com nie uda³o siê go znaleŸæ i znisz-
czyæ.

Ksi¹dz Proboszcz
Eugeniusz Wcis³o.

Koœció³ z plebani¹
Ciekawym epizodem w historii Che³mka podczas okupacji nie-

mieckiej by³o stacjonowanie tutaj w 1944 roku jednej z oœmiu ciê¿-
kich baterii artylerii przeciwlotniczej (ka¿da z nich mia³a po 18 dzia³).
Wszystkie one mia³y broniæ przed bombami amerykañskich „lataj¹-
cych fortec” zak³ady chemiczne Igefarben w Oœwiêcimiu. Najbli¿ej
nas znajdowa³y siê w Bobrku, a poza tym w Brzezince, Polance Wiel-
kiej, Przeciszowie, ¯arkach i Wilkowicach

Po wykarczowaniu sporej przestrzeni starego lasu w Nowopolu
Niemcy zaczêli przygotowywaæ siê do instalowania urz¹dzeñ zwia-
dowczych i dzia³ przeciwlotniczych, wtedy to zostali powo³ani do
tego oddzia³u uczniowie ostatniej klasy liceum z Ludwigsburga. M³o-
dzi ludzie zostali wys³ani z Niemiec do Che³mka, aby pomagaæ w
przygotowaniu miejsca pod instalowanie dzia³ (karczowanie korze-
ni, wyrównywanie terenu, wykonywanie betonowych stanowisk
ochronnych), przyuczaæ siê do obs³ugi dzia³ i jednoczeœnie uczyæ siê
przedmiotów obowi¹zuj¹cych w ostatniej klasie liceum (przyjechali
z nauczycielami). Tak pisze jeden z ch³opców Konrad Plieninger –
„17 lipca osi¹gnêliœmy nasz¹ militarn¹ miejscowoœæ zamieszkania
Che³mek. Le¿y on w dawnej Polsce. Harujemy ca³y dzieñ, aby przy-
gotowaæ bateriê do strzelania. Prze¿yliœmy w tej drugiej po³owie roku
[1944] w Che³mku dwie lub trzy d³u¿sze strzelaniny.

Pocz¹tkowo zostaliœmy zakwaterowani w klasach niemieckiej szko-
³y podstawowej i zatrudnieni przy ciê¿kiej pracy fizycznej przy budo-
wie pozycji strzeleckich w mokrej, przeroœniêtej przez grube korzenie
drzew ziemi, czêsto do póŸnych godzin nocnych. Tak¿e przy wlecze-
niu 16 kilogramowych ciê¿kich granatów, co nie by³o ³atwe.

Po 3 tygodniach mogli wprowadziæ siê do wybudowanych dla
nich drewnianych baraków – najpierw brak œwiat³a, a póŸnej jesieni¹
i zim¹ przenikliwe zimno. Ale jeszcze latem – orzeŸwiaj¹ca k¹piel w
basenie w Paprotniku wybudowanym przez ¿o³nierzy niemieckich.

Konrad pisze dalej o Che³mku: „Ludnoœæ jest tutaj w 93% pol-
ska, jest tu 14 Niemców. Internowani z obozu KL Auschwitz musz¹
nam pomagaæ przy budowie pozycji. W miarê up³ywu czasu szkole-
nia i zwiêkszaj¹cych siê potrzeb militarnych awansujemy na pomoc-
ników artylerii i obs³ugujemy urz¹dzenia zwiadowcze”.

Gdy na pocz¹tku trzeciej dekady stycznia 1945 roku Armia Ra-
dziecka zbli¿a³a siê do Che³mka ch³opcy spakowali swoje rzeczy –
„Wszystko inne pójdzie w powietrze” – powiedzieli. I jeszcze zajêli
siê detonacj¹ amunicji, a póŸniej wyjechali do Niemiec.       Hah
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Zapraszamy WSZYSTKIE KOBIETY BEZROBOTNE I POSZUKUJ¥CE PRACY do uczestniczenia w projekcie

 ” TERAZ POLKA - wyrównywanie szans na rynku pracy”
Oferujemy nieodp³atne:

* kursy zawodowe * pomoc doradcy zawodowego * pomoc poœrednika pracy i aktualn¹ bazê ofert pracy

Wszelkie informacje dostêpne w Centrum Wsparcia Kolping Praca ul.Krakowska 18  Che³mek

tel./ fax 033 /  846-17-10 e-mail: chelmek@kolping.pl

 Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. 

Od kamienia po p³ótno
8 czerwca galeria Epicentrum Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji w Che³mku wype³ni³a siê po brzegi przyby³ymi goœæmi.
Powodem wizyty by³ rozpoczynaj¹cy siê wernisa¿ prac znanego che³-
meckiego artysty Antoniego Korycika. Autor wystawy jest rdzen-
nym mieszkañcem Che³mka, równie¿ tu w latach osiemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia zaczyna³ sw¹ przygodê ze sztuk¹.

„Dwójka” najlepsza w powiecie
Tradycj¹ staj¹ siê ju¿ corocznie sukcesy sportowe odnoszone przez

uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku. W tym roku ucznio-
wie z „Dwójki” uplasowali siê na pierwszym miejscu w rankingu szkó³
podstawowych Powiatu Oœwiêcimskiego, a nasza gmina dziêki punk-
tom zdobytym przez uczniów z SP 2 na drugim miejscu w powiecie.

M³odzi sportowcy odnieœli sukcesy w ró¿nych dyscyplinach: mi-
strzostwo powiatu w mini koszykówce dziewcz¹t i ch³opców, mi-
strzostwo powiatu w pi³ce rêcznej ch³opców, vice mistrzostwo w mini
koszykówce ch³opców, vice mistrzostwo w dru¿ynowych biegach
prze³ajowych, cztery mistrzostwa powiatu w biegach prze³ajowych
dziewcz¹t i ch³opców, mistrzostwo i vice mistrzostwo powiatu w
czwórboju LA ch³opców i dziewcz¹t, trzecie miejsce w dru¿ynowym
tenisie sto³owym dziewcz¹t, w zawodach rejonowych pierwsze i trze-
cie miejsce w czwórboju LA ch³opców i dziewcz¹t oraz drugie miej-
sce mini pi³ce rêcznej ch³opców. Najwiêkszym osi¹gniêciem jest trze-
cie miejsce ch³opców w wojewódzkich zawodach w czwórboju LA
oraz siódme i ósme miejsce w indywidualnych biegach prze³ajowych
– Jakuba Fidyta, i Daniela Króla.

Z wizyt¹ u stra¿aków
Uczniowie z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku przyje-

chali z wizyta do remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Che³mku. 50
uczniów z bliska mog³o zapoznaæ siê z trudn¹ i niebezpieczn¹ prac¹
stra¿aków. Dzieci mog³y zobaczyæ, jak wygl¹daj¹ wozy stra¿ackie,
ubrania, w których stra¿acy wyje¿d¿aj¹ do po¿arów i innych akcji
gaœniczych czy ratunkowych oraz sprzêt i wyposa¿enie, którego stra-
¿acy u¿ywaj¹ do ratowania dobytku, a tak¿e zdrowia i ¿ycia ludzkie-
go. Poza remiz¹ uczniowie z boreckiej szko³y zwiedzili te¿ Izbê Pa-
miêci Tomasza Baty, czeskiego przemys³owca, który wybudowa³ w
Che³mku Fabrykê Obuwia Bata, co spowodowa³o, ¿e nasze miasto
na sta³e wpisa³o siê w historiê polskiego obuwnictwa.

Antoni Korycik jest twórc¹, który nie ogranicza siê wy³¹cznie do
jednej techniki. RzeŸbi w drewnie, kamieniu, maluje, nie stroni te¿
od ceramiki. Tak¿e wymiar prac nie robi na nim wra¿enia, tworz¹c
od ma³ych obrazów, rzeŸb czy ceramiki do kilkumetrowych rzeŸb
monumentalnych. Jego nazwisko jest rozpoznawalne w szerokich
krêgach artystów amatorów, a prace zdobi¹ wnêtrza i place w oko-
licznych miastach.

Antoni Korycik znany jest równie¿ ze swoich zdolnoœci organi-
zacyjnych i animatorskich. By³ jednym z za³o¿ycieli Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury w Che³mku, organizacji artystów
amatorów, która od swojego za³o¿enia do dnia dzisiejszego dzia³a,
rozs³awiaj¹c miasto Che³mek oraz cz³onków stowarzyszenia tak w
kraju jak i za granicami.

Podczas wernisa¿u Antoni Korycik przedstawi³ jedynie ma³¹ czeœæ
swojej kolekcji. Na wystawie znalaz³y siê prace wykonane ró¿n¹ tech-
nik¹ i odzwierciedlaj¹ce ró¿ne etapy twórczej kariery.

Do wyró¿niaj¹cych siê zawodników nale¿eli: Jakub Fidyt, Ernest
Chmura, Robert Piwowarczyk, Patryk P³aszczak i Adrian Wandas
oraz Rita Klicner i Agnieszka Borys. Nad odpowiednim przygotowa-
niem uczniów do zawodów czuwali £ukasz Hobora, Bogdan Sidoro-
wicz i Joanna Czarnota.
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I Memoria³ Edwarda Hagno
Samorz¹dowy Zespól Szkó³ w Che³mku zorganizowa³ I Memo-

ria³ im. Edwarda Hagno. Dla uczczenia pamiêci nietuzinkowego ar-
tysty, rzeŸbiarza, malarza, metaloplastyka, który na trwa³e wpisa³ siê
w poczet che³meckich twórców i animatorów kultury w SZS w Che³m-
ku zorganizowano turniej siatkówki.

Do rozgrywek przest¹pi³y trzy zespo³y dziewcz¹t gimnazjalnych
reprezentuj¹cych Che³mek, Kozy i Tychy. Bior¹ce udzia³ w rozgryw-
kach zespo³y mog¹ pochwaliæ siê wieloma sukcesami sportowymi.
Ze startuj¹cych w turnieju zespo³ów najwiêkszymi sukcesami mog¹
pochwaliæ siê zawodniczki z Tychów, maj¹ na swoim koncie wielo-
krotne zwyciêstwa w Mistrzostwach Œl¹ska oraz s¹ wysoko sklasyfi-
kowane w Mistrzostwach Polski. Du¿ymi sukcesami mog¹ pochwa-
liæ siê tak¿e zawodniczki z UKS Grunwald z Che³mka, na co dzieñ
trenuj¹ce w sali gimnastycznej SZS w Che³mku. Ostatecznie ca³y turniej wygra³a dru¿yna z Tychów, pokonuj¹c

Che³mek 2:1 w setach.

Dziewczêta zagra³y dobry turniej, chocia¿ pozosta³ pewien nie-
dosyt po finale, widaæ, ¿e zawodniczki z Tychów s¹ bardziej utytu³o-
wane, ograne i doœwiadczone, potrafi¹ zachowaæ zimn¹ krew w ka¿-
dej sytuacji, tego zabrak³o naszej dru¿ynie i dziewczêta, prowadz¹c,
da³y sobie wydrzeæ zwyciêstwo – mówi³ po meczy trener siatkarek
UKS Grunwald Mariusz Janik.

Takie turnieje jak ten, pozwalaj¹ lepiej zgraæ zespó³ i zdobyæ
doœwiadczenie, ale potrzebny jest równie¿ dobry trening, dlatego
ju¿ koñcem czerwca wyje¿d¿amy ca³¹ dru¿yn¹ na obóz sportowy do
Wis³y na 11 dni, gdzie dziewczêta bêd¹ przygotowywa³y siê do no-
wego sezonu. A jeœli chodzi o nadchodz¹cy sezon, no có¿, w lidze
„m³odziczek” liczymy na dostanie siê do  fina³ów wojewódzkich, a
w rozgrywkach szkolnych fina³ wojewódzki, a mo¿e i coœ wiêcej.
Jestem spokojny o formê i umiejêtnoœci moich zawodniczek, i jedy-
nie czego sobie ¿yczê, to ¿eby omija³y nas kontuzje – koñczy trener
Mariusz Janik.

PW

Sam turniej sta³ na wysokim poziomie. Mecze rozgrywano do
dwóch wygranych setów, a walka na boisku, mocne serwisy i po-
œwiêcenie zawodniczek rozgrzewa³y kibiców, którzy licznie przybyli
na mecz. Jednak najwiêksze emocje czeka³y wszystkich w meczu fi-
na³owym, w którym spotka³y siê dru¿yny Che³mka i Tychów.

Wizopol gromi
Wizopol to niewielka firma z bran¿y metalowej dzia³aj¹ca w

Che³mku. Chocia¿ zatrudnia niewielu pracowników, a jej siedziba
nie przypomina wielkich hal monta¿owych, to jednak sprawia, ¿e
miasto Che³mek jest rozpoznawalne w najodleglejszych czêœciach
kraju. To dziêki dru¿ynie pi³ki no¿nej halowej wystawionej przez
Wizopol Che³mek.

O sile dru¿yny Wizopol przekona³o siê ju¿ wielu potentatów bran-
¿y metalowej, bo ta ma³a firma wywozi³a najwy¿sze laury z wiêkszo-
œci turniejów i rozgrywek, w których wystêpowa³a. Jednak ostatnie
pó³ roku to dla Wizopolu z³oty okres.

Przypominaj¹c tylko niektóre sukcesy, mo¿na wymieniæ: 9 – 10
grudzieñ 2006 – III miejsce w Mistrzostwach Polski Bran¿y Metalo-
wej, 10 luty 2007 – I miejsce w Turnieju w Bieruniu, 14 luty 2007 –
wygrana Wizopolu 11:5 z dru¿yn¹ KS Che³mek ( mecz w hali), sezon
2006/07: II miejsce w Regionalnej Lidze Biznesu, 24 – 25 marzec
2007 – IV miejsce w Turnieju w Bielsku – Bia³ej, I miejsce w Regio-

nalnej Lidze Biznesu ( runda wiosenna, II liga), 16 – 17 marzec I
miejsce w Mistrzostwach Polski Bran¿y Metalowej  (Szczyrk).

Moi zawodnicy ciesz¹ siê gr¹, graj¹ dla przyjemnoœci a nie dla
pieniêdzy – mówi w³aœciciel firmy Wizopol Wies³aw Niemczyk. Stwo-
rzy³em tê dru¿ynê, poniewa¿ kocham pi³kê no¿n¹. Sama dzia³alnoœæ
sportowa wi¹¿e siê z pewnymi kosztami (np. trzeba op³aciæ wyjazdy,
stroje, wpisowe w turniejach), to jednak pasja moja i moich zawodni-
ków, a odnoszone sukcesy wynagradzaj¹ nam to z nawi¹zk¹. Kiedy
startowaliœmy w rozgrywkach, nikt nie bra³ nas powa¿nie, taka ma³a
firma ma walczyæ z zak³adami zatrudniaj¹cymi po kilka tysiêcy pra-
cowników, maj¹cymi bogatych sponsorów i zaplecze sportowe? Jed-
nak postawa dru¿yny na boisku, poœwiêcenie i walecznoœæ po³¹czona
ze œwietnym zgraniem pozwoli³a nam wygrywaæ niemal ze wszystki-
mi. Teraz dziêki sukcesom i wywalczonym trofeom stajemy siê rozpo-
znawalni. Inne firmy interesuj¹ siê nami i Che³mkiem – miastem, z
którego pochodzimy  - koñczy Wies³aw Niemczyk.
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NAJLEPSI UCZNIOWIE W GMINIE
Nagrody Burmistrza Che³mka otrzymali uczniowie:

1. Beata Zieliñska – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Che³mku

2. Dominika Radziun  – Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku

3. Judyta Rybak  – Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie

4. Kinga Zawora  – Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku

5. Agnieszka Sojka – Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku

6. Iwetta Musia³ – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Che³mku

Za najwy¿szy wynik egzaminu po gimnazjum nagrody otrzy-
mali równie¿:

1. Hendzlik Katarzyna – Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie

2. Dziuba El¿bieta – Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku


