
NNNNAAAASSSSZZZZEEEE    SSSSPPPPRRRRAAAAWWWWYYYY
BBeezzppłłaattnnyy  BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  GGmmiinnyy  CChheełłmm  ŚŚlląąsskkii  nnrr  11  ((2288))  22001111

"agrodę Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w kategorii 
Clemens Pro Cultura 

otrzymał Pan Rafał Bula z Chełmu Śląskiego 

Clemensy przyznane

Pełnych spokoju i radości 
Świąt Wielkanocnych

oraz serdecznych spotkań 
przy świątecznym stole 

Mieszkańcom Gminy Chełm Śląski

CCzzwwaarrttkkoowwyy  wwiieecczzóórr,,  2244  mmaarrccaa
bbrr..  mmiiaałł  wwyyjjąąttkkoowwyy  cchhaarraakktteerr..
JJuużż  ppoo  rraazz  ddzziieessiiąąttyy  zzoossttaałłyy
wwrręęcczzoonnee  nnaaggrrooddyy  SSttaarroossttyy  
BBiieerruuńńsskkoo--LLęęddzziińńsskkiieeggoo  
ww  ddzziieeddzziinniiee  kkuullttuurryy,,  kkttóórree  
ww  iissttoocciiee  ssąą  nnaaggrrooddąą  ccaałłeejj  nnaa--
sszzeejj  ppoowwiiaattoowweejj  ssppoołłeecczznnoośśccii
ddllaa  nnaajjwwyybbiittnniieejjsszzyycchh,,  
nnaajjaakkttyywwnniieejjsszzyycchh  ttwwóórrccóóww,,  
aanniimmaattoorróóww  ii  mmeecceennaassóóww  
kkuullttuurryy..  OOddbbyyłłoo  ssiięę  ttoo  ppooddcczzaass
ddrruuggiieejj,,  uurroocczzyysstteejj  cczzęęśśccii  sseessjjii
RRaaddyy  PPoowwiiaattuu..  SSeessjjęę  pprroowwaaddzziiłł
pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  JJóózzeeff  BBeerrggeerr..
WWeerrddyykktt  kkaappiittuułłyy  ooffiiccjjaallnniiee
ooggłłoossiiłł  ssttaarroossttaa  
BBeerrnnaarrdd  BBeeddnnoorrzz..                            CCzzyyttaajj  ss..22

życzą

foto: B. Marzec

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Plewnia  

Wójt Gminy 
Stanisław Jagoda
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Nagrodę w kategorii Clemens Pro
Cultura Kapituła przyznała Panu
Rafałowi Buli za wieloletnią

pracę i wybitne dokonania Laureata - pas-
jonatowi, badaczowi, dokumentaliście i po-
pularyzatorowi historii Lędzin, Chełmu
Śląskiego i innych miejscowości powiatu
bieruńsko-lędzińskiego. Na bogaty doro-
bek Laureata składają się kroniki kopal-
niane, opracowania i artykuły poświęcone
historii górnictwa węglowego w okolicy
oraz książki o losach i tragedii Górno-
ślązaków w latach II wojny światowej i w
okresie powojennym, prezentujące nie-
znane lub zapomniane fakty, stanowiące
cenne źródło wiedzy i materiał do dalszych
badań historycznych.

Pan Krzysztof Gryksa otrzymał nagrodę
w kategorii Pro Arte za kunszt artystyczny
i twórcze dokonania, dzięki którym
znacząco zaistniał na rynku sztuki wit-
rażowej. Na Jego dorobek składają się
dzieła realizowane według własnych pro-
jektów oraz rekonstrukcje i prace konser-
watorskie. Witraże z bieruńskiej pracowni
zdobią obiekty sakralne, użyteczności pub-
licznej i domy prywatne w regionie i kraju.
Są świadectwem talentu i umiejętności
młodego twórcy.

Kapituła przyznała nagrodę Clemens Pro
Publico Bono Panu Zygmuntowi Folcie za
wspieranie inicjatyw kulturalno-naukowych
sprzyjających kultywowaniu tradycji górni-
czych oraz wzmacnianiu odwiecznych

śląskich wartości związanych z pracą, ro-
dziną, domem i religią. Poprzez zaan-
gażowanie w przedsięwzięcia, których
celem jest pomoc najbardziej potrze-
bującym, Laureat aktywnie realizuje ideę
społecznej odpowiedzialności biznesu. Na
szczególne podkreślenie zasługuje mecenat
sprawowany przez Laureata oraz współpra-
cowników Centrum Dozoru Górnictwa
Podziemnego w Lędzinach nad akcjami o
charakterze społecznym i kulturalnym w
Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.

Uroczystości, która miała miejsce w sali
widowiskowo-kinowej „Piast” w Lędzi-
nach towarzyszyła wystawa w holu Urzędu
Miasta, która przedstawiała sylwetki i do-
robek laureatów nagrody za rok 2010, a

także przypominała wszystkich laureatów
nagrody Clemensa od roku 2001. 

W uroczystości udział wzięli między in-
nymi wojewoda śląski Piotr Spyra, radny
sejmiku województwa śląskiego Piotr
Czarnynoga, laureaci nagrody z lat po-
przednich,  ludzie kultury, samorządowcy.
Życzenia laureatom , a w szczególności
Panu Rafałowi Buli złożyli Wójt Gminy
Chełm Śląski Stanisław Jagoda oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Chełm Śląski Ka-
zimierz Plewnia. Laudacje na cześć
laureatów wygłosili: o. Eliasz Hetmański,
prof. Ryszard Kaczmarek, prof. Jan Ma-
licki. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił
Bojszowski Zespół Kameralny „Ponticello”
pod kierunkiem Roberta Koźbiała.

Clemensy przyznane

foto: B. Marzec

W spotkaniu już od 16 lat, co roku w ko-
lejnej gminie, uczestniczą wójtowie, bur-
mistrzowie, przewodniczący rad, skarbnicy
i sekretarze. 

Pierwsze spotkanie miało miejsce w
1996 roku w Chełmie Śląskim i odbyło
się z inicjatywy Wójta Gminy Stanisława
Jagody.

Podczas trzeciej już wizyty w Chełmie
Śląskim goście obejrzeli zaplecze klubu
sportowego przy KS ,,STAL” oraz budynek
Euro –Centrum.

W czasie spotkań samorządowcy dzielą
się cennymi doświadczeniami, inicjaty-
wami, które niejednokrotnie wdrażane są w
pracy samorządowej. 

SSPPOOTTKKAANNIIEE  PPIIĘĘCCIIUU  GGMMIINN
1100  mmaarrccaa  bbrr..  ww  CChheełłmmiiee  ŚŚlląąsskkiimm  ssppoottkkaallii  ssiięę  ssaammoo--

rrzząąddoowwccyy  zz  55  ggmmiinn  ttjj..  CChheełłmmuu  ŚŚlląąsskkiieeggoo,,  IImmiieelliinnaa,,  MMiiaass--
tteecczzkkaa  ŚŚlląąsskkiieeggoo,,  MMaarrkklloowwiicc  ii  PPsszzoowwaa,,  kkttóórree  ww  11999955  rrookkuu  nnaa
mmooccyy  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  RRaaddyy  MMiinniissttrróóww  zzoossttaałłyy  wwyyddzziieelloonnee  zz
wwiięękksszzyycchh  mmiiaasstt  ttjj..  zz  MMyyssłłoowwiicc,,  WWooddzziissłłaawwiiaa  ŚŚlląąsskkiieeggoo  ii  TTaarr--
nnoowwsskkiicchh  GGóórr  jjaakkoo  ssaammooddzziieellnnee  jjeeddnnoossttkkii  ssaammoorrzząądduu  tteerryy--
ttoorriiaallnneeggoo..  22.02.2011r. w naszym Gimnazjum

odbył się Szkolny Turniej Gier Kompu-
terowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie
klas I i II. Turniej odbywał się w dwóch
etapach. Zwycięzcy konkursu: I miejsce –
Patryk Stolecki, II miejsce - Maciej Sto-
lorz, Kamil Kołodziej, III miejsce –
Dawid Zemczak, Jakub Mądry. Turniej
zorganizowała Pani Barbara Ochojska.

Konkurs Informatyczny
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"ARODOWY SPIS POWSZECH"Y 
LUD"OŚCI I MIESZKAŃ 2011 r.

W związku ze spisem powszechnym prowadzonym w ramach
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 

na terenie całego kraju  będzie przeprowadzany 
w dniach od 11 kkwwiieettnniiaa  ddoo  3300  cczzeerrwwccaa  bbrr. 

spis powszechny ludności i mieszkań.

Cel spisu:
Spis powszechny dostarcza najbardziej

szczegółowych informacji o liczbie ludności,
jej terytorium, rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno-społecznej i zawodowej a także
społeczno-ekonomicznej charakterystyce
gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich
zasobach i warunkach mieszkaniowych na
wszystkich szczeblach podziału terytorialnego
kraju tj.ogólnokrajowym, regionalnym i
lokalnym.

Dane będą zbierane według stanu na
dzień 31 marca 2011r. na godz. 24.00.

Spis obejmuje:
- osoby stale zamieszkałe i czasowo

przebywające w mieszkaniach, budynkach,
obiektach i pomieszczeniach niebędących
mieszkaniami

- mieszkania i budynki, w których
znajdują się mieszkania oraz zamieszkane
obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami

- osoby niemające miejsca zamieszkania.
Ustawa o narodowym spisie powszechnym

ludności i mieszkań zobowiązuje respondentów
do udzielania ścisłych i wyczerpujących oraz
zgodnych z prawdą odpowiedzi. 

Wszystkie uzyskane dane podlegają
prawnej ochronie i objęte są tajemnicą
statystyczną.

Dane przekazywane rachmistrzom przez
respondentów są automatycznie kodowane
i przekazywane do centralnej bazy danych
ulokowanej poza ogólnodostępną siecią
informatyczną.

Podajemy do wiadomości mieszkańców,
iż rachmistrzami obsługującymi teren
naszej Gminy są:

1 .Pani Ewa Hoczek
2. Pani Inga Foryś
3. Pan Bartosz Zawadzki
4. Pan Sebastian Giel

Wyżej wymienieni są osobami
przeszkolonymi w zakresie pozyskiwania
danych od respondentów. Zaopatrzeni będą
w imienne identyfikatory wydane przez
Urząd Statystyczny w Katowicach. 

Tożsamość rachmistrza  przeprowadzającego
wywiad będzie można potwierdzić również w
Gminnym Biurze Spisowym mieszczącycm się

przy Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim
(tel.32/225-75-03 wew.22 – p.Daria Jagoda)

W związku z powyższym prosimy
mieszkańców o życzliwy stosunek
do rachmistrzów oraz umożliwienie
sprawnego przeprowadzania spisu.
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Przypomnijmy, że Gmina Chełm Śl.
przejęła ZSP od Powiatu Bieruńsko
– Lędzińskiego w 2005 roku, gdy

uczęszczało tam  około 300 uczniów –
młodzieży i dorosłych. Od tego czasu w bu-
dynku i jego otoczeniu wykonano szereg in-
westycji – termomodernizację budynku,
wymianę okien, budowę boisk ze sztuczną
nawierzchnią, doposażenie w sprzęt i po-
moce dydaktyczne. Jednak obserwowane w
całym kraju problemy związane ze zmniej-
szającą się liczbą uczniów w szkołach po-
nadgimnazjalnych, a do tego spadek
zainteresowania uzupełnianiem wy-
kształcenia przez osoby dorosłe (głównie
przez stałą grupę mężczyzn, którzy w ten
sposób unikali służby wojskowej) dotknęły
również naszej szkoły. Od kilku lat stale
zmniejsza się liczba uczniów, a właśnie w
oparciu o ilość uczniów Gmina otrzymuje
subwencję oświatową z budżetu państwa.
Dlatego konieczna jest wzmożona praca
nad podniesieniem jakości funkcjonowania
i zmianą sposobu myślenia o tej placówce.
Wszystko po to, by uchronić ją przed lik-
widacją, tak często stosowaną przez organy
prowadzące – Gminy i Powiaty - jako me-
toda na szybkie pozbycie się problemu. -
�ależy bardzo stanowczo podkreślić, że
połączenie tych szkół w zespół nie będzie
miało żadnego wpływu na ich funkcjono-
wanie w swoich budynkach – nie będzie
sytuacji, że młodzież z Gimnazjum będzie
miała lekcje w budynku przy ul. Techni-
ków i odwrotnie. Zakładamy jedynie możli-
wość korzystania przez młodzież szkół
ponadgimnazjalnych z sali gimnastycznej
w Gimnazjum. Liczymy też, że w miarę
możliwości, nauczyciele Gimnazjum będą
prowadzić lekcje i zajęcia z młodzieżą po-
nadgimnazjalną, organizowane będą
wspólne uroczystości, akcje, imprezy itp.
Po przeprowadzeniu postępowania kon-

kursowego, kierowanie Zespołem Szkół zo-
stanie powierzone jednemu dyrektorowi –
mówi Wójt.

Ponieważ jest to mała placówka, w krót-
kiej perspektywie możliwe będzie też takie
dostosowanie kierunków kształcenia do
oczekiwań młodzieży, rodziców, a przede
wszystkim do potrzeb rynku pracy, aby
większość uczniów naszego Gimnazjum,
którzy chcą uzyskać wykształcenie zawo-
dowe – na poziomie technikum lub szkoły
zawodowej, nie musiała szukać szkoły poza
Chełmem. Od września planujemy utwo-
rzyć klasy technikum: mechanik i informa-
tyk, klasę szkoły zawodowej – w różnych
zawodach (przedmioty ogólne odbywać się
będą w szkole a praktyki u pracodawców)
oraz klasy kształcące w trybie zaocznym
dorosłych m. in. w zawodzie technik BHP i
technik prac biurowych. Specjalną zachętą
dla uczniów, którzy wybiorą naukę w za-
wodzie technik mechanik jest fundowany z
budżetu Gminy kurs prawa jazdy!

- Od września rozpoczniemy bardzo in-
tensywne działania wśród pracodawców
w celu podpisania porozumień do-
tyczących zapewnienia miejsc pracy dla
absolwentów naszych szkół, chociaż z do-
tychczasowej obserwacji wynika, że mimo
bezrobocia, absolwenci naszych szkól nie
mają problemu ze znalezieniem pracy w

swoim zawodzie – dodaje Wójt. Wiemy, że
wielu z nich pracuje w okolicznych fir-
mach i zakładach, wielu ukończyło studia
wyższe i zajmuje wysokie stanowiska, a
wszyscy bardzo mile wypowiadają się o
spędzonych tu latach i panującej rodzinnej
atmosferze. Podsumowując, Wójt do-
daje, że - Tak jak większość działań w ob-
rębie Gminy ma służyć polepszeniu
jakości życia naszych mieszkańców, tak i
połączenie szkół ma się przyczynić do ta-
kiej organizacji procesu nauczania, aby
młodzież i dzieci miały jak najlepsze wa-
runki do zdobywania wiedzy w naszej
miejscowości, by bezpiecznie spędzały
czas w szkole, a rodzice nie ponosili
dużych kosztów związanych z dojazdem
dziecka do szkoły. Dziękuję w tym miejscu
wszystkim nauczycielom, z którymi spot-
kałem się przed podjęciem ostatecznych
działań. Budująca dyskusja utwierdziła
mnie w przekonaniu, że bardzo poważnie
potraktowali ten projekt, szczerze podzie-
lili się swoimi obawami ale też zadeklaro-
wali chęć pomocy przy jego wdrożeniu.
Korzystając z okazji życzę też wszystkim
uczniom, którzy w najbliższym czasie
będą zdawać egzaminy i sprawdziany ze-
wnętrzne, aby skutecznie wykazali się
zdobytą wiedzą i z sukcesem startowali w
kolejny etap edukacji.

Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne 
będą połączone 

w Zespół Szkół w Chełmie Śląskim
NNaa  sseessjjii  ww  ddnniiuu  3311  mmaarrccaa  22001111  rr..  rraaddnnii  ppooddjjęęllii  mm..iinn..  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  rroozz--

wwiiąązzaanniiaa  ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł  PPoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnnyycchh  ww  CChheełłmmiiee  ŚŚlląąsskkiimm  ii  ppoołłąącczzeenniiaa
sszzkkóółł  ppoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnnyycchh  zz  GGiimmnnaazzjjuumm..  --  TToo  ppoowwaażżnnaa  ddeeccyyzzjjaa,,  ppoonniieewwaażż  ddoo--
ttyycczzyy  zzaappeewwnniieenniiaa  ddoobbrreeggoo  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  ppllaaccóówweekk  oośśwwiiaattoowwyycchh  ww  nnaasszzeejj
GGmmiinniiee  ––  ssttwwiieerrddzzaa  WWóójjtt  SSttaanniissłłaaww  JJaaggooddaa..  
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Oferta Oferta 
Zespołu Szkół Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Ponadgimnazjalnych 
w Chełmie Śląskimw Chełmie Śląskim

dla młodzieży
��  4-letnie TECH"IKUM

technik mechanik 
– kurs prawa jazdy gratis!

technik informatyk
– każdy uczeń posiada 

własne stanowisko pracy!

��  3-letnie Liceum Profilowane
profil usługowo-gospodarczy

��  2 i 3-letnią Zasadniczą 
Szkołę Zawodową 

z klasami wielozawodowymi, a w tym: 
blacharz samochodowy, blacharz, 

mechanik pojazdów samochodowych, 
fryzjer, cukiernik, dekarz, ślusarz, 

monter instalacji gazowych, 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 

betoniarz-zbrojarz, murarz, 
kominiarz i lakiernik! 

Szkoła jest objęta patronatem 
Izby Rzemieślniczej 

oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach.

Zapewniamy praktyki 
w okolicznych zakładach!!!

Szkoła bierze udział 
w elektroniczym systemie rekrutacji
„"abór Optivum” firmy VULCA"

Oferta Oferta 
dla dorosłychdla dorosłych

��  Technikum 
Uzupełniające 
dla Dorosłych

Oferta szkoły skierowana jest 
dla absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych. 
Kształcenie odbywa się

w systemie wieczorowym.

Zawód: technik mechanik!

��  Szkoła Policealna
Oferta szkoły skierowana jest 

dla absolwentów szkół średnich. 
Kształcenie odbywa się w systemie 

wieczorowym i zaocznym 
w następujących 

zawodach:

* technik usług kosmetycznych
* technik bezpieczeństwa 

i higieny pracy
* technik prac biurowych

* technik informatyk
* technik mechanik

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chełmie Śląskim

ul. Techników 18
41-403 Chełm Śląski
tel./fax: 32 225 7692

e-mail: zsp@chelmslaski.com
www.zsp.chelmslaski.com
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski – etap C

Po okresie zimowym wznowiono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzone są na uli-
cach: Chełmska, Gamrot i Górnośląska. W dalszej kolejności rozpoczną się prace w rejonie Chełmu Małego. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W dniu 31 marca 2011r. Rada
Gminy Chełm Śląski podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu w rejonach
ulic Osada i Chełmskiej, którego
przedmiotem jest ustalenie prze-
znaczenia terenu objętego pla-
nem. 

Sporządzenie kolejnego fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest konsekwencją podję-
tej przez Radę Gminy Chełm Śląski
uchwały nr VII/46/2007 z dnia
21.06.2007r. w sprawie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Chełm
Śląski. 

Będzie to 12 miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, opracowy-
wany w Gminie Chełm Śląski.

NNoowwyy  ffrraaggmmeenntt
mmiieejjssccoowweeggoo  ppllaannuu
zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa
pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo  

Zgodnie z zapisem art. 3 ust. 2 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czys-
tości oraz uchwały nr IV/27/2007 z dnia 09.02.2007 Rady Gminy w
Chełmie Ślaskim rozdział 7 mając na uwadze zapis art. 2 pkt. 1 oraz
art. 4 pkt. 17 i art. 6 pkt. 11 ustawy o ochronie zwierząt zabrania
się porzucania, pozostawiania bez opieki zwierząt będących pod
opieką człowieka.
WWoobbeecc  ppoowwyyżżsszzeeggoo  pprrzzyyppoommiinnaa  ssiięę  wwłłaaśścciicciieelloomm  ppssóóww,,  iiżż  zzaabbrroo--

nniioonnee  jjeesstt  pprrzzeebbyywwaanniiee  ww  mmiieejjssccaacchh  ppuubblliicczznnyycchh  zzwwiieerrzząątt  bbeezz  kkaa--
ggaańńccaa  ii  bbeezz  ssmmyycczzyy..
Psy luźno biegające stanowią zagrożenie dla osób trzecich.
W momencie wyrządzenia szkody przez zwierzę za jego skutki 
(w tym pogryzienia) odpowiada jego właściciel.

OOggłłoosszzeenniiee

W dniach od 7 do 16marca 2011 została
przeprowadzona na terenie gminy Chełm
Śląski zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Od wielu już lat mieszkańcy naszej gminy
mają możliwość wywozu niepotrzebnych ,
zużytych starych mebli czy innych przed-
miotów, które nie mieszczą się w tradycyj-
nych kubłach stojących na posesjach .

W miarę posiadanych środków finanso-
wych planuje się przeprowadzenie takich
zbiórek w późniejszym terminie, o czym
mieszkańcy zostaną powiadomieni – po-
przez ogłoszenia w tablicach ogłoszeń na
terenie gminy oraz na naszej stronie inter-
netowej  www.chelmsl.pl.

Jest on ogrodzony i dlatego też jest co-
dziennie otwierany wczesnym rankiem (go-
dzina 6.00) i zamykany po zapadnięciu
zmroku (obecnie godzina 20.00 ).

Dostępny do zabawy dla naszych malu-
chów jest również plac zabaw usytuowany
w Małym Chełmie przy ul. Głogowej.

Prosimy dorosłych by zwracali uwagę na
nasze wspólne dobro a wszelkie próby nisz-
czenia urządzeń zgłaszali drogą telefo-
niczną na policję (tel. 32-323-32-55)

bądź do patrolu Agencji Ochrony Ziemo-
wit (tel. 604-628-466). 

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Z nastaniem wiosny został
udostępniony dla naszych
najmłodszych plac zabaw 

przy ul. Wiosennej.
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* Chełmscy strażacy zdobyli dwie na-
grody za walkę z żywiołem i pomoc po-
szkodowanym podczas ubiegłorocznej
powodzi. 

Pierwsza to motopompa pływająca „Po-
sejdon” od Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. 

Drugą nagrodę w wysokości 10 000zł
przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział
w konkursie „Powódź 2010”. Pieniądze zo-
staną przeznaczone na sprzęt strażacki. 

* Podczas walnego zebrania członków
OSP w dniu 26 lutego, doceniono zaan-
gażowanie dotychczasowego zarządu, wy-
bierając jej członków

na kolejną kadencję. Obecny skład to pre-
zes Mariusz Ganobis, naczelnik Łukasz

Kolny, zastępca naczelnika Tomasz Czer-
nik, sekretarz Kamil Borzucki, skarbnik
Paweł Majda.

* Sukces odnieśli nasi ochotnicy z Młod-
zieżowej Drużyny Pożarniczej na Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w dniu
9 kwietnia w Lędzinach. Drugie miejsce in-
dywidualnie zdobył dh Michał Kałuża. 

Na tym samym stopniu podium stanę-
liśmy drużynowo. Skład uzupełnili dh Jan
Woźniak oraz dh Artur Szumański.

* Chłopców chcących zostać strażakami,
zapraszamy w każdą środę o godzinie 18.00
do remizy przy ulicy Stacyjnej 26a.  

Warunki jakie trzeba spełnić to ukoń-
czony 12. rok życia, pisemna zgoda rodzi-
ców i dużo dobrych chęci. 

15. kwietnia na terenie remizy odbędzie
się pokaz sprzętu przeciwpowodziowego.

* Apelujemy również o niewypalanie
traw. Każde takie zdarzenie ma szansę
na przerodzenie się w rozległy pożar, co
w tym roku miało już kilka razy miejsce.
Pamiętajmy, że na naszych łąkach żyje
wiele stworzeń, których na pierwszy rzut
oka nie widać, a które giną bezpowrotnie
podczas pożogi. 

Warto również wspomnieć iż gospo-
darz złapany na gorącym uczynku, może
zostać pozbawiony dopłat unijnych. 

Również Kodeks Karny mówi: „kto
sprowadza bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo pożaru podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8 lat” [KK, art.
163 i 164]

WIADOMOŚCI Z OSP

"a tak spektakularny suk-
ces ucznia składa się
wiele czynników. Wśród

tych najbardziej oczywistych jak
talent, a przede wszystkim ciężka
praca znajdują się i te z pozoru
błahe, niemające bezpośredniego
wpływu na końcowy wynik. Mam
tutaj na myśli rzetelne przygoto-
wywanie się do zajęć przez
wszystkie lata nauki gimnazjum,
wówczas nie wolno zbagatelizo-
wać żadnej lektury, nie należy bez
refleksji i krytycznej analizy po-
minąć utworu poetyckiego, nie
można zaniedbać gramatyki i or-
tografii, a nawet graficznej strony
tworzonych tekstów. 

Należy kształtować swego humanistycz-
nego ducha nie pomijając przedmiotów ma-

tematyczno-przyrodniczych, gdyż tylko
wtedy zyskuje się niezbędną wiedzę o
człowieku. Trzeba także zadbać o swój cha-
rakter, stąd konieczność sięgnięcia w głąb
siebie, do wnętrza swej duszy. Wtedy od-
najdujemy się w tradycji kultury śródziem-
nomorskiej i chrześcijańskiej Europy i
jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania,
jakim jest zdobycie tytułu laureata kon-
kursu przedmiotowego. Tym wszystkim
obowiązkom i zadaniom podołała uczen-
nica klasy 3c - Magdalena Kuś, którą do
konkursu przygotowywała Pani Grażyna
Buras - Chrostek. Uroczysta gala wręcze-
nia zaświadczeń  miała miejsce 8 kwietnia
w Katowicach 

O wadze tego osiągnięcia może świad-
czyć fakt, iż w dotychczasowej historii
Gimnazjum im. Karola Miarki w Chełmie
Śląskim ten tytuł uzyskało dwóch
uczniów: Jan Resiak (matematyka) i To-
masz Horst (język niemiecki), dlatego te-

goroczny sukces Magdy należy w pełni
docenić. Poza zaszczytnym tytułem uczen-
nica zyskuje i inne wymierne korzyści,
takie jak: zwolnienie z egzaminu gimnaz-
jalnego z części humanistycznej i uzyska-
nie awansem 50 punktów (maksymalna
liczba), możliwość wyboru dowolnej
szkoły ponadgimnazjalnej oraz celującą
ocenę z języka polskiego na świadectwie
ukończenia gimnazjum.

Takie wydarzenia, które stają się powo-
dem do dumy z osiągnięć naszych uczniów,
skłaniają również do innej refleksji. Oto
okazuje się, że ta praca trudna, żmudna,
często wydawałoby się niemająca końca,
ma jednak sens. Wypracowany przez lata
system działań w gimnazjum przekłada się
nie tylko na sukces pojedynczego ucznia,
ale także na inne wyniki uczniów. Tutaj
właśnie odkrywamy sens i celowość
współpracy wszystkich nauczycieli dla
dobra naszych uczniów.

NNiieeccooddzziieennnnyy  ssuukkcceess  uucczzeennnniiccyy  GGiimmnnaazzjjuumm  iimm..  KKaarroollaa  MMiiaarrkkii

Magdalena Kuś 
laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego
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Osukcesach Gimnazjalistów w
konkursach teatralnych i recyta-
torskich pisaliśmy już nie raz.

Dzisiaj również możemy się pochwalić wy-
sokimi lokatami uczniów chełmskiego
Gimnazjum w Powiatowym Konkursie
Pięknego Słowa w Imielinie.

Miejsca trzecie w kategorii recytacja za-
jęły: Karolina Ciechalska – kl. III a oraz
Karolina Parzniewska – kl. II c, natomiast
w kategorii będącej połączeniem recytacji i
teatru „Wywiedzione ze słowa” najlepszy
okazał się uczeń kl. III a Krzysztof Bu-
dzyń, który oprócz nagrody otrzymał za-
proszenie na przesłuchanie w
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim –
„Mały OKR” dla uczniów gimnazjum. Suk-
ces młodych artystów jest tym większy, że
w skład jury konkursu wchodzą osoby od
lat pracujące z uzdolnioną młodzieżą:
Adam Radosz – dyrektor Regionalnego
Ośrodka Kultury w Katowicach oraz M.
Skiba – aktor, instruktor teatralny. Do kon-
kursu uczniów przygotowała polonistka
Beata Wesecka.

Utalentowani Gimnazjaliści

1 lutego 2011 r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Chełmie Śląskim pod
opieką pani Anny Krzystanek i pani Bar-
bary Ryt przygotowali program artystyczny
pt. „Z JĘZYKAMI ZA PAN BRAT”. Licz-
nie przybyli goście mogli podziwiać przed-
stawienie pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków” w języku niemieckim i j.an-
gielskim. Uczniowie nie tylko przygotowali
występy w językach obcych ale również po-
pisy wokalno – taneczne. 

10 marca 2011 r. po raz drugi w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Augusta Kardynała Hlonda
w Chełmie Śląskim odbył się gminny konkurs z
języka niemieckiego, w którym wzięli udział
uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w
Chełmie Śląskim. Konkurs składał się z dwóch
etapów: szkolnego i gminnego. Organizatorem
konkursu była pani Anna Krzystanek.

Jury w składzie: kierownik Gminnego Ze-
społu Oświaty w Chełmie Śląskim Gabriela
Penczek, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr
2 w Chełmie Śląskim Ewa Sońta oraz pani
Urszula Bigaj wyłoniło zwycięzców konkursu. 

I miejsce zajęła uczennica  Szkoły Podsta-
wowej nr 1: Paulina Żórawik

II miejsce zdobyła uczennica  Szkoły Pod-
stawowej nr 1: Martyna Jaronicka,  a III
miejsce wywalczył Paweł Pyrczek również
uczeń SP nr 1.

Uczestnicy biorący udział w konkursie mu-
sieli wykazać się dobrą znajomością języka
niemieckiego. Wszyscy uczniowie zostali na-
grodzeni. Nagrody dla uczestników konkursu
zostały ufundowane przez: Regionalne Cen-
trum Informacji Europejskiej oraz Instytut
Goethego.

II GMINNY KONKURS 
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZZ  JJĘĘZZYYKKAAMMII  
ZZAA  PPAANN  BBRRAATT
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Pierwszy dzień kalendarzowej
wiosny upłynął w SP1 pod znakiem
imprezy integracyjnej, której

główną organizatorką  była pani Agata
Żołneczko. Bogaty program przygotowany

na tę okazję rozpoczął występ naszej grupy
teatralnej, która wystawiła sztukę pt.”Inna
Historia Bajkowych Księżniczek”. Aktorzy
w oryginalny sposób  przedstawili  spotka-
nie wybranych postaci bajkowych, które po-

stanowiły się zmienić. Autorką scenariusza
jest uczennica klasy szóstej-jednocześnie
aktorka- Paulina Żórawik . Nad występem
naszych artystów czuwała pani Renata Ga-
nobis. Po zejściu aktorów na scenie poja-
wiły się dziewczęta z klasy piątej, które
pokazały zbiorowy układ taneczny.

Kolejnym punktem imprezy było roz-
strzygnięcie zapowiedzianych konkursów.
W wyborach na  Miss Wiosny zwyciężyła
klasa piąta, której przedstawiciel Dominik
Powązka wystąpił w najciekawszym prze-
braniu. W Klasowym Quizie Wiosennym
połączonym z wybraniem najładniejszej
marzanny najlepsi okazali się także  ucznio-
wie klasy piątej, którzy łącznie uzyskali
największą ilość punktów. 

Najwięcej emocji dostarczył widzom
„Wiosenny Mam Talent Show”, w którym
nasza młodzież zaprezentowała swoje
umiejętności. Były pokazy tańca, pięknego
śpiewu, gry na instrumentach oraz występy
uczniów, którzy przedstawiali scenki rodem
z kabaretu. Wszyscy poważnie podeszli do
konkursu i pięknie się przygotowali. Statu-
etkę zwycięzcy otrzymała uczennica klasy
trzeciej "atalia Jochymczyk, która grą na
akordeonie podbiła serca jury i publicz-
ności. Wszystkim uczestnikom konkursów
dziękujemy za zaangażowanie. Mamy
zdolną i obiecującą młodzież.

Dnia 8 lutego w SP nr 1 obchodzono
Dzień Bezpiecznego Internetu. Specjalnie
na tę okazję zostały przygotowane tema-
tyczne gazetki i dekoracje, dzięki którym
uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę
na temat sieci. Odbył się również szkolny
quiz, w którym młodzież  wykazała się bo-
gatym zasobem wiadomości dotyczących
Internetu. Zwyciężczyniami zostały uczen-
nice klasy piątej: Paulina Hetmańska i
Justyna Kozdęba. W ramach obchodów
także wychowawcy klas przeprowadzili ze
swoimi podopiecznymi rozmowy na temat
bezpiecznego i umiejętnego korzystania z
sieci. Dzień Bezpiecznego Internetu zorga-
nizowały i przeprowadziły panie Agata
Żołneczko i Anna Krzystanek.

Dnia 23 lutego młodzież SP1 żegnała te-
goroczny karnawał. Panie Agata
Żołneczko i Anna Krzystanek zorganizo-
wały zabawę, w której udział wzięli ucznio-
wie wszystkich klas. Pod opieką
nauczycieli i przy dźwiękach dobrej mu-

zyki dzieci dobrze się bawiły. W dosko-
nałych humorach i ciekawych przebraniach
tańczyły  nie tylko na parkiecie, ale i na ga-
zecie, wykonywały najbardziej oryginalne
nakrycia głowy z papieru oraz losowały na-
grody w loterii fantowej. 

Dzień 
Bezpiecznego 
Internetu

Zabawa karnawałowa

PPrrzzyywwiittaanniiee  WWiioossnnyy
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2 marca 2011 w świetlicy szkolnej odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na czytel-
ników biblioteki. Głównym celem tej uroczystości czytelniczej było zachęcenie najmłod-
szych uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. 

Na początku widzowie obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów kl. III a,
który wprowadził ich w świat bajek i baśni
oraz uczył poszanowania książek. Potem
przyszedł czas na złożenie przez nich przy-
rzeczenia i dokonanie aktu pasowania na
czytelnika. Wszystkie dzieci otrzymały pa-
miątkowe zakładki do książek wykonane
w świetlicy szkolnej. 

Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka
będzie kojarzyła się najmłodszym z miejs-
cem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym,
gdzie uczniowie są mile widziani i które
będą chętnie odwiedzać. 

sszzkkoollnnee  wwiiaaddoommoośśccii  SSPP  22
Pasowanie uczniów klas pierwszych 
na czytelnika biblioteki szkolnej

17 lutego obchodziliśmy Światowy
Dzień Kota.Święto to przyczynia się do in-
tegracji miłośników kotów. Zarówno ho-
dowcy kotów rasowych, jak i miłośnicy
kotów domowych wspólnie propagują sza-
cunek dla kotów. Z tej okazji w naszej
szkole odbyły się konkursy i zajęcia z tym
związane. Została przygotowana gazetka
“Kocia literatura” z tekstami popularnych
wierszy o kotach. Klasy pierwsze i drugie
wysłuchały baśni “ Kot w butach”, a klasy
trzecie - ciekawostek z życia kotów.
Uczniowie mogli wziąć udział w konkursie
plastycznym pt. “Koci świat” i przynosić
fotografie swoich ulubieńców. Najlepsze
prace plastyczne i wszystkie przyniesione
zdjęcia zostały wyróżnione dyplomami i
drobnymi upominkami. Dzień Kota został
przygotowany przez p.M.Adamską i p.E.
Bialuchę. Laureaci konkursu plastycznego:
I miejsce - Jakub Mysiorski kl. IIIa II
miejsce - Natalia Cieplok kl. IIIb III
miejsce- Emilia Stachoń kl. Ib 

Światowy 
Dzień Kota

9.02.2011 w Szkole Podstawowej nr 2 w
Chełmie Śląskim odbyło się spotkanie w ra-
mach ogólnopolskiej akcji: „Bądź wi-
doczny na drodze”. Szkoła w tym dniu
gościła przedstawiciela Komendy Powiato-
wej Policji w Bieruniu, który wygłosił po-
gadankę dla dzieci klas I-III na temat
bezpieczeństwa na drodze, oraz bezpiecz-
nej drogi do szkoły. Dzieci odpowiadały na
pytania zadawane przez Gościa, a także
bardzo chętnie zadawały pytania na temat
bezpieczeństwa. Na koniec spotkania
wszyscy uczniowie klas I-III otrzymali od
Pana Policjanta „elementy odblaskowe”,
dzięki którym będą z daleka widoczne pod-

czas drogi do szkoły. W maju planowane
jest kolejne spotkanie w ramach akcji - tym
razem dla uczniów klas IV-VI. 

„Bądź widoczny na drodze”

14 stycznia 2011 r. uczniowie i
nauczyciele obchodzili Święto
Szkoły. Uroczystość rozpoczęła
się odśpiewaniem hymnu szkoły i
powitaniem zaproszonych gości,
wśród których byli: kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty p. G.
Penczek, sekretarz Gminy p.C.
Ganobis i ks. Proboszcz P. Guzy. 

Podczas akademii uczniowie klasy V a
przypomnieli postać patrona szkoły Flo-
riana Adamskiego, zapalili znicze przed

tablicą pamiątkową oraz przedstawili wier-
sze o tematyce szkolnej przeplatane pio-
senkami wykonanymi przez szkolny chórek
pod kierunkiem p. A. Kury. 

Obchody Święta Szkoły uświetnił
występ zespołu wokalno-muzycznego
oraz tanecznego “Raz, dwa trzy”. Za-
prezentowali się finaliści szkolnego
konkursu 

“Mam talent “– kabaret “Dom się pali” z
kl. Vb, Dominika Litwińska – kl.Va, Mi-
chał Szubert - kl. VIa z pokazem broni,
Piotr Kołodziej i Piotr Koziołek z kl. IVb
.Akademię zakończył występ szkolnych
czirliderek. 

Cała uroczystość została przygotowana
przez p. M. Adamską, E. Jarosz, A. Pyr-
cik, B. Ryt. 

ŚŚwwiięęttoo  SSzzkkoołłyy
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UUrroocczzyyssttoośśćć  zz  ookkaazzjjii  DDnniiaa  BBaabbccii  ii  DDzziiaaddkkaa
Już od kilku lat świetlica szkolna w SP-

2 w Chełmie Śląskim organizuje Dzień
Babci i Dziadka. W dniu 3 lutego 2011 r.
babcie i dziadkowie bardzo licznie przybyli
na tę uroczystość, która odbyła się w sali
gimnastycznej. Na początku p. Dyrektor R.
Pioskowik powitała wszystkich zebranych.
Następnie dzieci z klas I - III uczęszczające
do świetlicy przedstawiły wiersze i pio-
senki . Zaproszeni goście obejrzeli również
dwie inscenizacje: "Kopciuszka" w wyko-
naniu świetlicowego kółka teatralnego oraz
" Poczytaj mi babciu" przygotowane przez

p. M.Adamską wraz z uczniami klasy III a.
Imprezę uświetniły występy cheerleaderek
z naszej szkoły pod opieką p. G. Zyzaka i
grupy tanecznej "Raz, dwa, trzy"
działającej w świetlicy środowiskowej. Z
tekstami w gwarze śląskiej wystąpili:
M.Siedlaczek, J.Wojtowicz, M. Wesecki,
P.Szafrański. Uczniowie klasy III b zatań-
czyli " Trojaka", do którego choreografię
przygotowała p.B. Kuś Wystąpiła również
D. Litwińska z piosenką "Bailando". Wy-
stępy dzieci nagrodzone zostały gromkimi
brawami. Po odśpiewaniu tradycyjnego

„Sto lat” wnuczęta wręczyły swoim bab-
ciom i dziadkom prezenty – wazoniki z
kwiatkami wykonane w świetlicy. 

Na zakończenie uroczystości jeden z
dziadków podziękował dzieciom za wy-
stępy, a jedna z babć wyrecytowała wiersz
z lat dziecięcych. Za organizację uroczys-
tości odpowiedzialna była wychowaw-
czyni świetlicy Ewa Bialucha . W
organizację tego święta włączyły się rów-
nież mamy, które upiekły ciasto oraz za-
dbały o to, aby gościom nie zabrakło kawy,
herbaty i ciasteczek. 

sszzkkoollnnee  wwiiaaddoommoośśccii  SSPP  22

Od 3 stycznia 2011 r. do 20
czerwca 2011 r. w naszej szkole rea-
lizowany jest III etap Projektu
Pierwszaki – Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do wiedzy. 

Projekt ten realizowany jest w
klasie Ia pod kierunkiem wych.
Barbary Tworzydło.

W 50-godzinnych zajęciach pozalekcyj-
nych udział bierze 24 uczniów. 

Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską w Ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wdrożenie elastycz-
nego modelu edukacji dostosowanego do
indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów z wykorzystaniem nowatorskich
metod treści kształcenia.. 

Jego istota to wielokierunkowe i wielo-
aspektowe wspieranie rozwoju
umysłowego, emocjonalnego, społecznego,
fizycznego i motorycznego uczniów rozpo-
czynających naukę szkolną poprzez prak-

tyczne działanie dzieci pod kierunkiem nau-
czyciela. Kształtowanie kompetencji klu-
czowych w oparciu o głęboko
humanistyczną teorię inteligencji wielora-
kich Howarda Gardnera. 

Projekt stwarza warunki wszechstron-
nego rozwoju dziecka, jego kreatywność,
ciekawość poznawczą i otwartość na wie-
dzę. 

Odkrywamy swoje talenty 

Szkoła uczestniczy w Projekcie edukacyjnym „Pierwszaki”
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
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14 marca 2011 roku Szkoła Podstawowa w Imielinie była gos-
podarzem zawodów powiatowych w mini piłce siatkowej
dziewcząt. Młode siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezen-
towały się znakomicie zajmując I miejsce w turnieju. W finale po-
konali 2:0 w setach drużynę z Bojszów (25:3, 25:9) III miejsce
zdobyła drużyna z Imielina z którą SP 2 Chełm Śląski wygrał
(25:21, 25:9). 

Reprezentacja dziewcząt z Chełmu Śląskiego, którą przygoto-
wał mgr Grzegorz Zyzak wystąpiła w składzie: Agata Piwowar-
czyk, Paulina Richter, Katarzyna Opitek, Kamila Jarnot, Sara
Cieślewicz, Małgorzata Wasilik, Adrianna Ryszka, Sonia
Głomb, Anna Wycik, Ewelina Lech, Sabina Palka, Angelika
Miemczok, Katarzyna Załuska. 

Zawody powiatowe w mini piłce
siatkowej dziewcząt Imielin 2011

11 marca 2011 roku Szkoła Podstawowa
nr 2 w Chełmie Śląskim była gospodarzem
zawodów powiatowych w mini piłce siatko-
wej chłopców. Organizatorem imprezy była
dyrekcja szkoły oraz nauczyciel wychowa-
nia fizycznego mgr Grzegorz Zyzak. Repre-
zentacja SP nr 2 zaprezentowała się
znakomicie zajmując I miejsce w turnieju. W
pierwszym meczu pokonali 2:0 w setach
drużynę z Lędzin (25:9, 25:10) w drugim
meczu wygrali z SP Świerczyniec (25:4,
25:23) a następnie zanotowali wygraną z
drużyną z Imielina (25:3, 25:13) II miejsce
zdobyła drużyna SP nr 1 z Lędzin, III miejsce
SP Świerczyniec natomiast IV miejsce zajęła

drużyna z Imielina. Młodzi siatkarze z
Chełmu, których przygotował mgr Grzegorz
Zyzak wystąpili w składzie: Rafał Szary,
Krzysztof Orzeł, Robert Kasperczyk, Da-
mian Biesek, Kamil Hudzikowski, Tomasz

Sokołowski, Dawid Wieczorek, Daniel
Mysiorski, Michał Szubert, Jakub Mar-
tinson, Michał Pacwa, Mateusz Rodzyn. 

W roku szkolnym 2001/2002 reprezentacja
siatkarzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 zdobyła
po raz pierwszy mistrzostwo powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego w mini piłce siatkowej
chłopców i od tej pory dzielnie broni pierwszego
miejsca wygrywając coroczne zawody w siat-
kówce. W tym roku po raz kolejny młodzi siat-
karze z Chełmu Śląskiego udowodnili że grają
naprawdę na bardzo dobrym poziomie. 

Zawodnicy SP 2 Chełm Śląski awansowali do
dalszych rozgrywek, obecnie przygotowują się
do udziału w zawodach na szczeblu rejonowym. 

ZZaawwooddyy  ppoowwiiaattoowwee  ww  mmiinnii  ppiiłłccee  ssiiaattkkoowweejj  cchhłłooppccóóww  CChheełłmm  ŚŚlląąsskkii  22001111

Dziewiąty raz mistrzami 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego

W pierwszym tygodniu ferii nasi uczniowie mieli możliwość spę-
dzenia ferii w szkole. Zajęcia trwały w dniach 17-21.01.2011r. w godz.
9.00-13.00. W godz. 9.00-11.00 dzieci przebywały w świetlicy, gdzie
miały zorganizowane zajęcia pod hasłem „W Królestwie Pani Zimy”.
Były konkursy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów,
m.in. masy solnej, waty, koronek, brokatu. Ponieważ zimowa pogoda nie
dopisała, konkurs na najładniejszego bałwanka odbył się w świetlicy.
Uczniowie rywalizowali między sobą w zespołach, aktywnie uczestni-
czyli we wszystkich zajęciach. O godzinie 11.00 rozpoczynały się zaję-
cia sportowe na sal gimnastycznej, gry zespołowe, zabawy, zawody
bardzo lubiane przez uczniów. W ostatnim dniu szkolnych ferii zostały
rozdane nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Chełmie Śląskim. 

Ferie w szkole

W dniu 17.03.2011 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
konkursie matematycznym „Kangur”. Łącznie 25 osób w 3 kate-
goriach wiekowych. Wśród piszących znaleźli się 3 uczniowie
klasy drugiej w kategorii „Kangurek”: Sabina Sobczyk, Bartosz
Burzyński i Adrian Pomietło. Organizatorkami „Kangura” na te-
renie szkoły były : pani Barbara Wycik i pani Barbara Two-
rzydło. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała również
pani Małgorzata Adamska. Wyniki będą dopiero w maju, ale już
dziś gratulujemy wszystkim, którzy odważyli się zmierzyć z niełat-
wymi zadaniami. 

Konkurs matematyczny
„Kangur”
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Gimnazjalistki z Chełmu Śląskiego
uczestniczą w Oświęcimskiej Lidze
Siatkówki. Liga jest podzielona na

2 grupy po 7 zespołów. Rozgrywki grupowe
ukończyły na pierwszym miejscu. Wygrały 6
meczy z rzędu nie przegrywając nawet seta.

W fazie play-off w ćwierćfinałach wyelimino-
wały gimnazjalistki z BKS Bielsko w dwumeczu
2:0, 2:0. W półfinale spotkały się z gimnazjalist-
kami z UKS Setbol B, wygrały w dwumeczu 2:1,
2:1 tym samym zakwalifikowały się do finału.

Skład drużyny: Sabina Płaza (kapi-
tan), Klaudia Pioskowik, Ewa Jarnot,
Paulina Stolorz, Barbara Błaszczyk,
Patrycja Kruk, Angelika "iesyto , Mo-
nika Horst, Sabina Janota, Anna Kra-
marczyk, Katarzyna "iesyto. Trener
drużyny Sebastian Gdak.

Rejonowy turniej piłki siatkowej dziewcząt
Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum z Chełmu Śląskiego wywalczyła II
miejsce w rejonowym turniej piłki siatkowej.

Skład drużyny: Sabina Płaza (kapitan), Klaudia Pioskowik, Ewa Jarnot, Paulina Stolorz, Barbara Błaszczyk, Patrycja Kruk,
Magdalena Górkiewicz, Monika Horst, Sabina Janota, Anna Kramarczyk, Sandra Jochymczyk, Katarzyna "iesyto. Trener
drużyny Sebastian Gdak.

Oświęcimska 
liga 

siatkówki

Zawodnicy rywalizowali w dwóch kate-
goriach tj. drużynowej oraz indywidualnej.
Każda gmina była reprezentowana przez
czterech przedstawicieli, trzy najlepsze
wyniki zaliczono do punktacji drużyno-
wej. Po trzech rozegranych rundach, naj-
lepszą drużyną okazała się drużyna
Chełmu Śląskiego przed reprezentacją
gminy Bojszowy, III miejsce zajęli samo-
rządowcy z Imielina, IV miejsce przy-
padło Lędzinom, natomiast samorządowcy
z Bierunia zajęli V miejsce.  Chełm Śląski
reprezentowali: wójt gminy Stanisław Ja-

goda oraz radni: Aleksandra Łańska –
Gawlik, Kazimierz Plewnia i Andrzej
Pyrczek.

Indywidualnie najlepszym „szkacio-
rzem” okazał się Stanisław Biela z Boj-
szów, II miejsce zajęła Aleksandra
Łańska- Gawlik z Chełmu Śląskiego, III
miejsce Jan Gruca z Lędzin.

Na zakończenie Przewodniczący Rady
Gminy podziękował za uczestnictwo, po-
gratulował zwycięzcom wręczając oko-
licznościowe puchary i zaprosił na
kolejny turniej za rok.

Turniej skata 
PPiięęćć  zzeessppoołłóóww  rreepprreezzeennttuujjąąccyycchh  wwłłaaddzzee  ssaammoorrzząąddoowwee

ppoowwiiaattuu  wwzziięęłłoo  uuddzziiaałł  ww  II  TTuurrnniieejjuu  SSkkaattaa  SSppoorrttoowweeggoo  oo
PPuucchhaarr  PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo  RRaaddyy  GGmmiinnyy  CChheełłmm  ŚŚlląąsskkii..
TTuurrnniieejj  ooddbbyyłł  ssiięę  1199  mmaarrccaa  bbrr..  ww  llookkaalluu  OOMMEEGGAA  ww  bbuu--
ddyynnkkuu  zzaapplleecczzaa  ssppoorrttoowweeggoo  pprrzzyy  uull..  TTeecchhnniikkóóww..  
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W dniach 18-19.03.2011 w Holender-
skim Dolfsen odbyły się Otwarte Mistrzo-
stwa Holandii Federacji IBF w Sztukach
Walki. Barwy Polski reprezentowali za-
wodnicy z Teamu BIG BUDO POLSKA w
których szeregach wystąpili reprezentanci
Chełmu Śląskiego ze Szkoły Podstawowej
nr.2 Sabina Palka i Mateusz Saternus. 

Reprezentacja BIG BUDO POLSKA
zdobyła 12 medali (2 złote, 6 srebrnych i 4
brązowe). Chełmscy zawodnicy jak zwykle
osiągnęli bardzo dobre wyniki. Mateusz
Saternus po zaciętej walce został Wice-
mistrzem Holandii w kategorii juniorów do
lat 16 w konkurencji kata oraz brązowym
medalistą w konkurencji kata z bronią, na-
tomiast Sabina Palka po dobrych wystę-
pach uplasowała się tuż za podium. 

Sabina i Mateusz na co dzień trenują w
BIG KUNG FU AKADEMIA PRINC
DSCHERO KHANA w  Chełmie Śląskim
pod okiem swojego Mistrza Wiesława Bi-
gosa 10 DAN. 

W dniu 29.01.2011r. od-
było się XIV GRA"D
PRIX BIERU"IA o pu-
char Burmistrza Miasta
Bieruń we Wschodnich
Sztukach Walki. W po-
szczególnych konkuren-
cjach wystartowało 150
zawodników, wśród nich
reprezentanci Chełmu
Śląskiego. Nasi reprezen-
tanci, występujący w bar-
wach BIG BUDO
POLSKA, i tym razem nie
zawiedli. Mateusz  Sater-
nus 3 złote, 1 brązowy,
Sabina Palka 2 złote, 1
srebrny, 1 brązowy, Mi-
chał Szubert 2 złote i
Ewa Balion srebrny
medal w walkach semi-
kontakt. 

Dwa medale Mateusza w sztukach walki 
w Mistrzostwach Holandii  w Dolfsen

DDoobbrree  wwyyssttęęppyy  nnaasszzyycchh  
rreepprreezzeennttaannttóóww  

nnaa  XXIIVV  GGRRAANNDD  PPRRIIXX  
BBIIEERRUUNNIIAA  

W powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej
Dziewcząt, którego organizatorem było boj-
szowskie Gimnazjum, drużyna z Chełmu
Śląskiego, pod trenerską opieką Sebastiana
Gdaka, zdobyła pierwsze miejsce (przed
Gimnazjum w Bojszowach i Gimnazjum nr
1 w Bieruniu). Chełmianki zagrały w
składzie: Sandra Jochymczyk, Klaudia
Pioskowik, Ewa, Jarnot, Sabina Płaza,
Patrycja Kruk, Barbara Błaszczyk,
Paulina Stolorz, Monika Horst, Ange-
lika "iestyto, Klaudia Stolorz, Sabina
Janota, Anna Kramarczyk

Chełm na podium

W rejonowych zawodach szachowych
które odbyły się w Tychach reprezentacja
chłopców w składzie: Karol Stasiowski i
Sławomir Palka zajęła I miejsce a repre-
zentacja dziewcząt w składzie Katarzyna
Wanat i Julia Kracla zajęła II miejsce.

Uczniowie ci i wielu innych trenują na
co dzień pod okiem p.Andrzeja Wilka,
który prowadzi zajęcia w każdą środę w
godzinach 14.30-16.00 w Gimnazjum w
Chełmie Śląskim. Następnym etapem ry-
walizacji dla chłopców będzie wyjazd na
wojewódzkie zawody. Trzymamy kciuki.

"ajlepsi szachiści
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Młodzi ludzie, dla których czasy II
wojny światowej, to odległa his-
toria, mogli na własne oczy zoba-

czyć byłego więźnia największego obozu
koncentracyjnego – KL Auschwitz i wysłuchać
jego gawędy zza obozowych krat. Po spotka-
niu promował również swoją książkę opisującą
losy swoje i więźniów Auschwitz Birkenau.

Kowalczyk, po przejściu na emeryturę, opuś-
cił sceny i zajął się działalnością społeczną,
mającą na celu krzewienie prawdy historycznej
o oświęcimskim obozie zagłady. Objeżdża
miasta z monodramem „ 6804 – z pamięci ga-
węda osobista Augusta Kowalczyka”.

Do 2010 roku zaprezentował już prawie
7000 razy wspomniany monodram. Występuje

nie tylko w Polsce ale i poza granicami, m.in.
w Niemczech, Japonii, Czechach, Rosji, Ho-
landii.

Te trwające już kilkanaście lat akcje eduka-
cyjne przynoszą słuchaczom realną wiedzę
historyczną o oświęcimskim koszmarze,
uwrażliwiają młodych  ludzi na nieszczęścia,
ból i cierpienie.

August Kowalczyk jest honorowym obywa-
telem gminy Bojszowy i miasta Oświęcimia, był
wieloletnim wiceprezesem Zarządu Głównego
Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.

Znany jest z wielu kreacji teatralnych i fil-
mowych, m.in. zagrał w „Chłopach”, „Stawce
większej niż życie”, „Pokolenie”, „Janosik”,
„Polskie drogi”. Zagrał prawie 50 ról teatral-
nych, wyreżyserował 37 inscenizacji, na ak-
torskim koncie ma 30 ról filmowych. Grał w
teatrach w Krakowie, Warszawie, Częstocho-
wie. Urodził się w 1921 roku w województwie
kieleckim, ukończył studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim, autor książki „ Refren kolczas-
tego drutu” i tomiku poezji „ Zakład asekura-
cyjny”. Odznaczony m.in Krzyżem
Oświęcimskim, Krzyżem Komandorskim z
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i wieloma
innymi.

Na emeryturę odszedł w 1981 roku

ZZ  cchheełłmmsskkąą  mmłłooddzziieeżżąą  ssppoottkkaałł  ssiięę  ww  GGmmiinnnneejj  ŚŚwwiieettlliiccyy  ŚŚrrooddoowwiisskkoowweejj  
zznnaannyy  ii  ppooppuullaarrnnyy  aakkttoorr  tteeaattrraallnnyy  ii  ffiillmmoowwyy  AAuugguusstt  KKoowwaallcczzyykk

Gawęda Kowalczyka

Wokresie zimowym dzieci z te-
renu gminy uczestniczyły w
zajęciach przygotowanych

przez Gminna Świetlicę Środowiskową.
Zajęcia odbywały się w dwóch turnusach
17.01 – 21.01 i 24.01 – 28.01 od godz. 9.00
– 15.00. Wszystkie dzieci uczestniczące w
feriach otrzymywały dwa razy posiłek,
drożdżówki oraz ciepłe napoje.

Na dzieci czekało wiele atrakcji i zajęć
świetlicowych, w których wszyscy bar-
dzo chętnie uczestniczyły. Odbywały się
zajęcia ruchowe, konkursy, gry świetli-
cowe, wspólne oglądanie bajek oraz
konkurs Mini Playback Show. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się zabawy
integracyjne oraz zajęcia plastyczne. Nie
zabrakło również dodatkowych atrakcji.
Wszystkie  dzieci z terenu gminy  mogły
obejrzeć  dwa przedstawienia teatralne
�ie do wiary to Klaun Hary z Akademic-
kiego Inkubatora Przedsiębiorczości z
Rybnika oraz Kwiat paproci Krakow-
skiego Studia” ART-RE”. Zorganizo-
wano również dzień z urządzeniami
rekreacyjnymi ZIG ZIG ZAG, zajęcia
szachowe oraz lekcję biblioteczną z
okazji 60-lecia Gminnej Biblioteki Pub-
licznej.

FFeerriiee  zziimmoowwee  

BEZPŁATNY BIULETYN 
INFORMACYJNY 

URZĘDU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 
NR 1 (28) 2011

Nakład 2000 egz.
Druk INTROART

Mysłowice ul. Katowicka 21
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14stycznia br. Gminna Świet-
lica Środowiskowa zorgani-
zowała koncert kolęd.

Koncert był jednocześnie popisem mu-
zycznym dzieci i młodzieży uczącej się gry
na instrumentach w ramach organizowa-
nych przez placówkę zajęć nauki gry na
instrumentach. Podczas muzycznego wie-
czoru mogliśmy podziwiać grupę  14  osób
wśród nich: trębaczy: Andrzeja Kubicę,
Szymona Penczka, flecistki: Honoratę
Stachoń, Monikę Horst, gitarzystów: Pau-
linę Żórawik, Magdalenę Kuś,, Martynę
Jaronicką, Macieja Bołdysa, Patryka
Mendrelę, "atalię Szpitalny; klarnecistę
Sebastiana Otrębę, saksofonistów: Klau-
dię Kubica, Damiana Borutę. 
Całość swoim śpiewem urozmaicała 
Aleksandra Jagoda. 

12lutego w Gminnej Świetlicy
Środowiskowej rozbrzmie-

wała muzyka szantowa
oraz piosenki rosyjskie. W koncercie gi-

tarowym wystąpili: Andrzej Korycki i 
Dominika Żukowska - niepospolity
duet znakomicie dobranych głosów.

Wspaniałe teksty oraz bogactwo rytmów
i nastrojów przekazywane 

radośnie przy akompaniamencie gitar
pozwoliły słuchaczom na spędzenie

miłego wieczoru .

5marca mieszkańcy Chełmu
Śląskiego mieli możliwość
wysłuchania koncertu zaty-

tułowanego Wieczór z gwiazdami. W
spektaklu wystąpili aktorzy, absol-
wenci wydziału wokalno-aktorskiego
przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, Jo-
anna i Marcin Gałka – Wałczykiewicz,
którzy w barwnych strojach parodio-
wali znanych wykonawców . Podczas
koncertu  rozbrzmiewały  przeboje ta-
kich gwiazd jak: Maryla Rodowicz,
Liza Minnelli, Wioletta Villas, Marilyn
Monroe, Frank Sinatra, Elvis Presley
oraz Ryszard Rynkowski. Koncert ten
zapewnił publiczności dobrą zabawę i
dużą dawkę dobrego humoru. 

Popis gry na instrumentach muzycznych 

Koncert gitarowy

Dzień Kobiet na wesoło

chelm1_11:Makieta 1  2011-04-14  15:49  Strona 16


