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Budynek mieści wiele funk-
cjonalnych sal i jest wypo-

sażony w najnowocześniejszy
sprzęt sportowo-rekreacyjny.
Są w nim nie tylko pomieszcze-
nia dla klubu sportowego, ale
również duża aula z przeszkle-
niem umożliwiającym obserwa-
cje rozgrywek piłkarskich na
boisku połączona z tarasem wi-
dokowym.
W obiekcie znajduje się kom-
pleks rekreacyjny z siłownią,
sauną, jacuzzi i sala fitness. Ten
nowoczesny obiekt, przystoso-
wany dla osób niepełnospraw-

OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ
EUROPEJSKĄ
W gminie Chełm Śląski inwestycja goni inwestycję. W styczniu otwarto super nowoczesną świetlicę środowi-
skową z salą widowiskową, natomiast 20 lutego również na wysokim poziomie budynek zaplecza boisk sporto-
wych przy Klubie Sportowym „Stal”. Przecięcia wstęgi dokonał wójt Stanisław Jagoda wraz z przewodniczącym
RG Janem Ochmańskim i prezesem klubu Piotrem Resiakiem.

nych, nadaje się do całoroczne-
go korzystania zarówno przez
mieszkańców gminy Chełm Ślą-
ski jak i gmin i miast ościennych
- o czym zapewnił na otwarciu
wójt Stanisław Jagoda.
Dla komfortu korzystających z
tego budynku będzie działała
tam również kawiarenka połą-
czona z tarasem widokowym.
By obiekt służył zdrowiu po-
przez sport wszystkim, którzy
będą z niego korzystać został, w
dniu otwarcia, poświęcony przez
proboszcza chełmskiej parafii, ks.
Piotra Guzego.

* od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 22.00
* w soboty od godz. 8.00 do 20.00

Na zajęcia aerobiku zapraszamy :
* we wtorki godz. 18.30 aerobik dance
godz. 19.30 aerobik figura
* w czwartki  godz. 18.30 aerobik dance
godz. 20.00 aerobik figura
Informacje i zapisy pod nr telefonu: 513 826 297

Cennik korzystania z urządzeń sportowych i rekre-
acyjnych (obowiązuje od 1.04.2009r do 30.06.2009r.)

1) Siłownia: (60 min)
a) jednorazowe wejście: 5zł
b) karnet miesięczny: 60 zł (bez limitu wejść)
2) Sauna i jacuzzi (45 min. maks. 4 osoby) - 32 zł
3) Zajęcia fitness: aerobik itp. (60 min w grupie maks. 15 osób)
a) jednorazowe wejście 1 godz.: 6 zł
b) karnet 5 wejść: 25 zł
c) karnet 10 wejść: 40 zł
4) Zniszczenie lub zagubienie kluczyka do szatni: 10 zł

Zapraszamy do korzystania
z Obiektu Sportowego
znajdującego przy ul. Techników 4b
w Chełmie Śląskim
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* W kwietniu rozpoczyna się budowa ka-
nalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przyłączami dla ulicy Wspólnej w Cheł-
mie Śląskim.
* Dobiega końca procedura przetargowa
na wyłonienie wykonawcy budowy wodo-
ciągu na ulicy Błękitnej w Chełmie Śląskim.
* Kontynuowana jest budowa kanalizacji
sanitarnej ETAP B. Obecnie prace prowadzo-
ne są na ulicach Śląskiej, Chełmskiej, Skalnej.
* Trwają prace projektowe dla następują-
cych inwestycji:
- przebudowa ulicy Błękitnej;
- budowa ulicy Dębowej;
- budowa chodnika wraz z kanalizacją desz-
czową przy ulicy Odrodzenia;
- aktualizacja kanalizacji sanitarnej ETAP C.
* W kwietniu rozpoczyna się remont uli-
cy Śląskiej odcinka drogi powiatowej. W
koszcie remontu partycypuje Gmina Chełm
Śląski. Starostwo Powiatowe zakończyło
procedurę przetargową i podpisało umo-
wę z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.
W ramach tego remontu planuje się prze-
budowę sieci elektroenergetycznej i tele-
technicznej.
* W grudniu 2008 roku została podpisana
umowa na konserwację oświetlenia ulicz-
nego z firmą ENION z Mysłowic. W przy-
padku awarii oświetlenia ulicznego fakt ten
można zgłosić telefonicznie pod nr tel.(032)
222-28-55 lub osobiście w siedzibie firmy
w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północ-
nej 12; bądź w siedzibie Urzędu Gminy przy
ul. Konarskiego 2 pokój 101 tel.(032) 225-
75-03 wew. 46.
* Ze względu na coraz częstsze akty wan-
dalizmu i niszczenia wiat przystankowych,
tablic ogłoszeniowych, znaków drogo-
wych ławek prosimy o zgłaszanie w/w zda-
rzeń do Agencji Ochrony Mienia Ziemo-
wit tel. 0 604-628-466, która podejmie sto-
sowne kroki w zgłaszanej interwencji. Pa-
trol znajduje się na terenie naszej gminy
od godziny 18.00 do godziny 6.00 każde-
go dnia.
* W dniach 16 - 25 marca br. na terenie
gminy Chełm Śląski została przeprowadzo-
na zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
którą przeprowadziła Firma Master z Ty-
chów. Podobne zbiórki planuje się prze-
prowadzić jeszcze trzykrotnie do końca
2009 roku. Przeprowadzenie zbiórki poprze-
dzi stosowne ogłoszenie, które będzie
umieszczone na tablicach ogłoszeń zloka-
lizowanych na terenie gminy.

Duża przestrzeń daje wiele możliwości,
są dwie piękne sale do zajęć świetlico-

wych oraz duża sala koncertowa na 150 osób.
W ładnych i nowoczesnych pomieszcze-
niach dzieci i młodzież na pewno chętniej
będą korzystać z oferowanych zajęć.
Lewe skrzydło budynku można wynająć na
prowadzenie działal-
ności gospodarczej -
jest to 300 metrów
kwadratowych po-
wierzchni biurowej
do wynajęcia przez
małe i średnie firmy.
Oficjalne otwarcie
Parku Przemysłowe-
go, a i tej pięknej
świetlicy, miało miej-
sce 22 stycznia.
Uroczystość uświet-
nił śpiewem chór pa-
rafialny im. Ks. An-
toniego Hlonda
Chlondowskiego,
przecięta została -
jak nakazuje tradycja - wstęga u wejścia
przez wójta gminy Stanisława Jagodę, wi-
ceprezydenta Katowic Józefa Kocurka i
prezesa Euro-Centrum Mirosława Bo-
brzyńskiego. Obiekt, by jak najlepiej i jak
najdłużej służył potrzebom mieszkańców
gminy, poświęcił proboszcz chełmskiej
parafii, ks. Piotr Guzy. Na nowej sali i sce-
nie wystąpił znany artysta Alosza Awdie-
jew.
Współpraca gminy ze spółką Euro-Centrum

Nową, elegancką siedzibę na miarę XXI wieku, uzyskała Gminna Świe-
tlica Środowiskowa w Chełmie Śląskim. Placówka mieści się obecnie
na terenie nowoczesnego Parku Przemysłowego Euro-Centrum w Cheł-
mie Śląskim przy ul. Owocowej 10.

Świetlica na nowym
miejscu

rozpoczęła się kiedy firma poszukiwała part-
nerów budowy parku przemysłowego.
Chełm Śląski był jedną z wielu gmin, które
zgłosiły chęć współpracy, jednak jako jedy-
na zaoferowała tak atrakcyjnie skomuniko-
waną działkę. W 2005 roku w maju, podpisa-
no porozumienie. W sierpniu 2007 roku roz-

poczęto budowę parku. Budowę obiektu
zakończono we wrześniu 2008 roku a już w
styczniu tego roku został on całkowicie od-
dany do użytku publicznego. Park ma do-
godne położenie, w centrum miejscowości,
u zbiegu drogi krajowej nr 938 i ulicy Owo-
cowej łączącej się z ulicą Śląską w samym
„sercu” gminy. Ta lokalizacja oraz duży par-
king ma wiele zalet i świetlica ma tu komfor-
towe i dogodne warunki na prowadzenie
swojej działalności.

Wiadomości
gminne

Zapraszamy najmłodszych do korzy-
stania z ogólnodostępnego placu za-
baw przy ul. Wiosennej w Chełmie
Śląskim. Do dyspozycji dzieci są ka-
ruzele, huśtawki, zjeżdżalnia, prze-
plotnie oraz piaskownica. Dzieci
mogą tu mile spędzić czas a opieku-
nowie odpocząć na ławeczkach.
Przed placem zabaw znajduje się
parking, teren jest ogrodzony i
oświetlony.
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Jak co roku na przełomie zimy i wiosny oraz
wczesną wiosną rozpoczyna się regularne
wypalanie traw. Wzrasta liczba pożarów, a
tym samym interwencji na łąkach i terenach
leśnych. Pożary te stwarzają wysokie zagro-
żenie zarówno dla ludzi jak i dla przyrody
oraz wszelkich dóbr materialnych.
Podobnie jak to miało miejsce w latach po-
przednich, tak i tego roku od połowy marca
notujemy wzrost ilości interwencji związa-
nych z wypalaniem traw w rejonie tyskim i
bieruńsko - lędzińskim.
Mimo iż wypalanie traw jest niedozwolone
i niebezpieczne, to pomimo stałych apeli,
co roku setki nierozważnych i bezmyśl-
nych osób właśnie w ten sposób „oczysz-
cza” swoje pola, łąki i nieużytki. Pożary te
niszczą rodzimą faunę i florę, i nic bar-
dziej błędnego niż przekonanie, że w ten
sposób gleba jest lepiej przygotowana do
późniejszej uprawy. Jest wręcz przeciwnie!
Pożary takie szkodzą środowisku natural-
nemu, zagrażają zwierzętom, zabijają pisklę-
ta. Płomienie niszczą mikroorganizmy nie-
zbędne do utrzymania równowagi biologicz-
nej, naruszają strukturę gleby i powodują
jej jałowienie. Ogień niszczy najbardziej war-
tościowe gatunki roślin, zostaje zahamowa-
ny naturalny rozkład resztek roślinnych oraz
asymilacja azotu z powietrza. Ponadto do
atmosfery przedostaje się szereg związków
chemicznych będących truciznami zarówno
dla ludzi jak i dla zwierząt. Pozbawiona życia
gleba szybciej ulega zubożeniu. Na wypa-
lonej łące nowe życie pojawi się bardzo póź-
no.
Niestety okazuje się, że co roku w takich
pożarach giną też ludzie, najczęściej ci co
wypalają. Przyczynami tych zgonów są naj-
częściej zawały serca, udary termiczne lub
zasłabnięcia przy gwałtownych zmianach
kierunku i siły wiatru, a tym samym wielko-
ści płomienia, co zaskakuje wypalacza. Na-
wet niewielki wiatr wystarczy, aby mały
ogień wymknął się spod kontroli i bardzo
szybko rozprzestrzenił się i zmienił w tragicz-
ny w skutkach pożar niszcząc pobliskie za-
budowania czy lasy. Takie przypadki na na-
szym terenie notowaliśmy.
Wypalanie traw to ogromne zagrożenie w
ruchu drogowym. Duże zadymienie w oko-
licy ciągów komunikacyjnych utrudnia po-

APEL O ZAGROŻENIU POŻAROWYM
ZWIĄZANYM Z WIOSENNYM

WYPALANIEM TRAW
ruszanie się po drogach publicznych kierow-
com samochodów, w wyniku czego docho-
dzi do wypadków i kolizji.
Pamiętać należy o jeszcze jednej bardzo waż-
nej kwestii - strażacy zadysponowani do
akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużyt-
ków mogą w tym samym czasie być potrzeb-
ni w innym miejscu np. do ratowania życia
ludzi poszkodowanych w wypadku drogo-
wym. Ich zaangażowanie w akcję gaszenia
trawy powoduje znaczne wydłużenie czasu
dojazdu do miejsca zdarzenia gdzie często o
życiu człowieka decydują minuty.

Apelujemy więc do świadomości ludzi i wie-
rzymy w ich rozsądek. Prosimy o głębokie
zastanowienie się przed przyłożeniem zapa-
lonej zapałki lub zapalniczki do kępki wysu-
szonej trawy. Warto zastanowić się czy przez
bezmyślność nie narazimy życia swojego i
innych.

Wypalanie traw narusza obowiązujący po-
rządek prawny, a w szczególności:

* Art. 124 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r Nr 92,
poz. 880
z późn. zm.) zabrania wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów,
* Art. 30 ust. 3. Ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz.U. z
2005 r Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) zabrania w
lasach oraz na terenach śródleśnych, jak
również w odległości do 100 m od granicy
lasu działań i czynności mogących wywo-
łać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
rozniecania ognia poza miejscami wyznaczo-
nymi do tego celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego, korzystania z otwartego pło-
mienia oraz wypalania wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych,
* § 36 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)
zabrania w lasach i na terenach śródleśnych,
na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak
również w odległości do 100 m od granicy

lasów wykonywania czynności mogących
wywołać niebezpieczeństwo pożaru, nato-
miast § 39 zabrania wypalania słomy i pozo-
stałości roślinnych na polach w odległości
mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów,
zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub
stogów bądź w sposób powodujący zakłó-
cenia w ruchu drogowym.
Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków.
* Art. 82 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń (tekst jednolity w Dz.U.
z 2007 r. Nr 109, poz. 756) - za wykroczenia
tego typu przewiduje karę aresztu, nagany
lub grzywny, której wysokość według art.
24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł,
* Art. 131 pkt 12 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody - „Kto wypala
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przy-
drożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szu-
wary - podlega karze aresztu albo grzywny”.
* Art. 163 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r Kodeks Karny (tekst jednolity w Dz.U. z
1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) - „Kto
sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach, mające postać pożaru, (...) pod-
lega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10”. Art. 163 § 3 stanowi, że jeżeli następ-
stwem czynu określonego powyżej jest
śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na
zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

st. bryg. mgr inż. Kazimierz Utrata
Komendant Miejski PSP w Tychach
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W ramach sztabu kwestowało 24 wo-
lontariuszy z ZSP oraz Gimnazjum im.

Karola Miarki, którzy z poświęceniem od
wczesnych godzin porannych do późnego
wieczora kwestowali na rzecz WOŚP. Środki
zebrane w tym roku zostaną przekazane na
wczesne wykrywanie chorób nowotworo-
wych u dzieci.
Mieszkańcy Chełmu Śląskiego okazali się
bardzo hojni - w puszkach wolontariuszy
wylądowało ponad 8 tys. złotych. Naj-
większą kwotę zebrała Magdalena Synowiec
z gimnazjum - 814,26 zł.
Impreza finałowa rozpoczęła się o godz. 16.00
w auli ZSP. Na zaproszenie sztabu przybyli
m.in. wójt gminy Stanisław Jagoda oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Jan Ochmański.
Zainteresowanie imprezą było bardzo duże.
W trakcie imprezy, którą poprowadził Mar-
cin Socha, swój program artystyczny przed-
stawiły przedszkolaki z Gminnego Przed-
szkola nr 1, uczniowie z Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz uczniowie Techni-
kum. Pokaz udzielania pierwszej pomocy
przygotowali ratownicy z Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego w Bieru-
niu.
Jak w ubiegłych latach, organizatorzy przy-
gotowali loterię fantową, w której każdy los
wygrywał. Na zakończenie imprezy wyloso-
wano zwycięzców bardzo atrakcyjnych na-
gród głównych, m.in. odkurzacz i odtwarzacz
DVD ( sponsor Gminna Spółka Komunal-
na), aparat cyfrowy (BRAM-POL), zegar
ścienny (TOPAZ), odtwarzacz mp3 i radio
łazienkowe (Alojzy Socha), komplet poście-
li (SARA), a także dwa zaproszenia na obiad
do restauracji OAZA.
W trakcie finału przeprowadzono również
kilka licytacji atrakcyjnych gadżetów WOŚP
oraz misia strażackiego, którego podarowali
chełmskiemu sztabowi strażacy z OSP w
Chełmie Śląskim. Największym zaintereso-
waniem cieszyła się licytacja podarunku
OSP - miśka strażaka.
Ten misiek-strażak podbił serca wszystkich
obecnych na licytacji, został sprzedany za
1.30 zł, a szczęśliwym nabywcą okazała się
Beata Opitek.
- Nie spodziewałem się, że podarunek stra-
żaków, który otrzymaliśmy kilka minut przed
licytacją, może zrobić taką furorę, a licytacja
dostarczy nam tylu emocji - powiedział nam
Damian Urbańczyk, szef sztabu.

Na licytację został przeznaczony również
ogromny miś ufundowany przez Adama
Zientka. Licytacja była równie emocjonują-
ca, a ostatecznie misia za 400 zł wylicyto-
wał.. sam Adam Zientek. Łącznie z licytacji
przeprowadzonych w czasie finału uzyska-
no ponad 2.300 zł.
Rodzice uczniów ZSP przygotowali słodki
poczęstunek - pyszne domowe ciasta. Do-
chód ze sprzedaży został całkowicie prze-
znaczony na WOŚP. Dla każdego coś się
znalazło - było ponad 10 rodzajów ciast.
Nabywcy ciasta brali również udział w loso-
waniu nagród głównych w loterii.
Impreza zakończyła się tradycyjnym świateł-
kiem do nieba - wszyscy otrzymali zimne ognie,
a strażacy z chełmskiej OSP zadbali o bezpie-
czeństwo podczas profesjonalnego kilkuminu-
towego pokazu sztucznych ogni, który ponow-
nie ufundowali Beata i Jan Opitek.
- Organizowana przez naszą szkołę impreza
finałowa się udała, a chełmskie finały z roku
na rok cieszą się coraz większą popularno-

Po raz siedemnasty w Polsce i po raz trzeci w Chełmie Śląskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Chełmski sztab orkiestry powstał ponownie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, a koordynatorem jego dzia-
łań został - również kolejny raz - Damian Urbańczyk.

CHEŁMSKI REKORD WOŚP POBITY!
ścią - powiedziała Renata Ticman, dyrektor
ZSP w Chełmie Śląskim, gdzie odbywał się
finał.
Rekord z poprzedniego roku (8.605,12 zł)
został pobity. Późnym wieczorem po impre-
zie finałowej trwało jeszcze liczenie zebra-
nych pieniędzy, jednak pewne już było, że
sztab zebrał ponad 13 tysięcy złotych. To
na prawdę rekord!
- Chełmska orkiestra grała po raz trzeci. W
ciągu trzech finałów zebraliśmy ponad 28
tys. złotych. Ciszy mnie, że mieszkańcy gmi-
ny są tak hojni i dobrze nastawieni do Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcia-
łem podziękować wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób wsparli nasze działania. Je-
stem pewien, że za rok zagramy wszyscy po-
nownie - powiedział po zakończeniu finału
Damian Urbańczyk, szef chełmskiego szta-
bu WOŚP.
Całkowite rozliczenie chełmskiego sztabu jest
na stronie internetowej www.wosp.chelmsla-
ski.com.
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W najbliższym czasie uczniowie klas III
Gimnazjum podejmować będą bardzo

ważne decyzje dotyczące wyboru szkoły po-
nadgimnazjalnej. Zachęcamy uczniów i ro-
dziców do zapoznania się z ofertą Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmie Śl.,
która proponuje kształcenie w Technikum,
Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz w szko-
łach dla dorosłych. Niewątpliwym atutem
Szkoły jest wykwalifikowana kadra pedago-
giczna - również z przedmiotów zawodo-
wych, doskonałe wyposażenie sal w pomo-
ce naukowe i sprzęt komputerowy oraz za-
plecze sportowe. Wielu absolwentów pod-
nosi zdobyte w szkole kwalifikacje na uczel-
niach technicznych. Absolwenci, którzy nie
podejmują nauki na studiach wyższych lub
studiują w systemie zaocznym, są chętnie
zatrudniani w okolicznych zakładach pracy
i cenieni jako dobrze wykwalifikowani pra-
cownicy. W tym roku, po raz pierwszy, z ini-
cjatywy Wójta Gminy - Stanisława Jagody,
uczniom z kierunku Technik Mechanik za-
pewniono bezpłatny kurs prawa jazdy. Li-
czymy, że również wielu uczniów z naszej
gminy skorzysta z tej okazji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.chelmslaski.com lub zadając pytanie
na adres: zsp@chelmslaski.com.

Kierunki kształcenia w ZSP
w roku szkolnym 2009/2010:

Technikum:
Technik Mechanik
i Technik Informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształci w dwóch zawodach: ślusarz
i operator obrabiarek skrawających.

Technikum Uzupełniające
dla Dorosłych -
w zawodzie technik mechanik

Dorosłym ZSP oferuje ponadto moż-
liwość przekwalifikowania się lub
zdobycia dodatkowych kwalifikacji
w Szkole Policealnej w zawodach:
- technik informatyk,
- technik prac biurowych,
- technik BHP.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chełmie Śląskim - oprócz wy-
kształcenia zapewnia bezpłatne pra-
wo jazdy!

Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania,
bezpieczeństwa, ciepłej i przyjaznej at-

mosfery, sprzyja wzajemnemu poznaniu się,
wyzwalaniu inicjatyw, pozyskaniu rodziców
jako sojuszników przedszkola. Działania te,
wymagają ustawicznego doskonalenia.
Nasza placówka przystępując do recertyfi-
katu z pełną świadomością opisywała kon-
tynuację zadań w poszczególnych obsza-
rach, które wpływają na prawidłowe funk-
cjonowanie przedszkola, współpracę z po-
tencjalnymi klientami, ale przede wszystkim
przedstawiła jakość świadczonych usług.
 Harmonijne współdziałanie trzech środo-
wisk życia i edukacji dziecka - domu, przed-
szkola oraz społeczności lokalnej - jest nie-
zbędnym warunkiem sukcesu edukacyjne-
go i wychowawczego - mówi dyr. Urszula
Myalska. 28 stycznia 2009 roku w Galerii Por-
czyńskich w Warszawie przedstawiciele

Gminnego Przedszkola nr 1 w Chełmie Ślą-
skim w składzie: dyr. Urszula Myalska, na-
uczyciel Joanna Wisiorek, przewodniczący
Rady Rodziców Krzysztof Ziajka, odebrali z
rąk przewodniczącego kapituły oraz hono-
rowego gościa Jana Klimka recertyfikat ja-
kości Partnerskie Przedszkole na kolejne 5
lat, a więc do stycznia 2014 roku. Myślę, iż
recertyfikat ten jest kolejnym osiągnięciem
placówki ale też wyzwaniem do dalszej efek-
tywnej pracy ku zadowoleniu wszystkich
potencjalnych klientów przedszkola mówi
dyrektor placówki. Najbardziej jednak będzie
służyć wszechstronnemu rozwojowi dziec-
ka. Dziękuję całemu personelowi przedszko-
la, rodzicom, Radzie Rodziców, sponsorom,
władzom gminy za współudział w osiąganiu
jak najlepszej jakości świadczonych usług,
za współpracę i otwarte serce.

Dyr. Urszula Myalska

RECERTYFIKAT JAKOŚCI
PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE
DLA GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników
prawidłowego działania przedszkola i rodziny, warunkuje harmonijny roz-
wój dzieci. Jakość to jest to, co zadawala , a nawet zachwyca klienta. Tak
więc miarą jakości usług przedszkola jest stopień zadowolenia przede
wszystkim dzieci ale też rodziców.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmie Śląskim przekazuje:

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku
do zasiłku rodzinnego  z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia
się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że mat-
ka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia
ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia,
formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek
nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposo-
bienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie
prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r.

W poniedziałek, 23 marca, zmarł w
Chełmie znany folklorysta Józef

Wadas, zwany też przez lata „Furgołem”.
W tym roku miał odebrać zasłużonego
Clemensa Pro Cultura za upowszechnia-
nie kultury, niestety choroba nie pozwo-
liła mu osobiście stawić się po nagrodę.
Statuetka została mu wręczona 16 lute-
go br. w domu przez przedstawicieli po-
wiatu i wójta gminy Chełm Śląski Stani-
sława Jagodę.
Odszedł człowiek twórczy, ceniony przez
środowisko, otwarty na ludzi. Józef Wa-
das urodził się w 1941 roku, „chełmiok”
od urodzenia, kochał muzykę i śpiew. Był
jednym z założycieli zespołu muzyczne-
go, sam pisał teksty. W 1981 roku wstą-
pił do kapeli regionalnej w Katowicach i
występował z nią w całym kraju i za gra-
nicą. W 1987 roku sam założył kapelę
podwórkową „Tyskie elwry”. Tworzył
muzykę, pisał teksty piosenek i przed-
stawień. M.in. dla zespołu folklorystycz-
nego „Bierunianki”, pisał wiersze i wice
gwarowe. Był autorem scenariuszy ślą-
skich widowisk - „Wilijo w Chełmie”,
„Betlyjka”, „Jasełka”, „Chełm z Imie-
lyniym”. Publikował krótkie teksty gwa-
rowe na łamach tygodnika „Nowe Echo”
i „Dziennika Zachodniego”. W dorobku
Józefa Wadasa pozostanie pięć tomików
utworów: „W chałpie u Szymlów czyli
chełmskie fulanie Furgoła”, „Ślonskie
fanzolynie Furgoła”, „Beromy po naszy-
mu”, „Nasza godka”, „Nasze beranie”.
Był nominowany do nagrody Clemensa
w ubiegłych latach za ochronę i popula-
ryzację gwary śląskiej i krzewienie kul-
tury, w tym roku udało mu się ją zdobyć,
niejako na zakończenie swojego praco-
witego życia.

Zmarł
chełmski
folklorysta

Organizowane co roku, na stałe weszło
do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Głównym celem tej imprezy czytelniczej jest
reklama biblioteki szkolnej i zachęcenie naj-
młodszych uczniów do korzystania z jej zbio-
rów. To miejsce w szkole powinno kojarzyć
się z miejscem bezpiecznym, przyjaznym,
radosnym, gdzie uczniowie są mile widziani,
miejscem, które będą chętnie odwiedzać.
Podczas specjalnych lekcji bibliotecznych
pierwszoklasiści zapoznali się z regulaminem,
zasadami zachowania się w bibliotece, uczyli
się wypożyczać i szanować książki.

Pasowanie na czytelnika

Uroczystość pasowania odbyła się 13 lute-
go. Uświetnił ją występ uczniów klasy III a:
D. Protasewicz, A. Hochuł, K. Jarnot i G.
Sajdoka, którzy wystąpili w przedstawieniu
pt.: „Urodziny Kopciuszka”.
Każdy pierwszoklasista po złożeniu przyrze-
czenia dobrego czytelnika, otrzymał pamiąt-
kowy dyplom „Pasowania na czytelnika”
oraz kolorową zakładkę do książek wykonaną
w świetlicy. Na zakończenie dzieci zostały
poczęstowane cukierkami. Cała uroczystość
została przygotowana przez panią bibliote-
karkę Małgorzatę Adamską.

Pasowanie na czytelnika to uroczyste, oficjalne przyjęcie pierwszoklasi-
stów w poczet czytelników biblioteki szkolnej.



INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NR 1 (20) 20098

Nowy rok kalendarzowy uczniowie z SP 1
rozpoczęli „Dniem Bezpiecznego Interne-

tu”, w ramach którego odbyły się pogadanki z
uczniami na temat bezpiecznego korzystania z
sieci oraz quizy i konkursy z nagrodami. Z te-
matyką „Dnia Bezpiecznego Internetu” zapo-
znano także rodziców, podczas spotkań klaso-
wych. Opiekunowie zostali zobligowani do
podpisania oświadczeń, w których deklarowali
właściwe użytkowanie przez swoje dzieci in-
ternetu w domu. Nauczycielkami odpowiedzial-
nymi za przygotowanie i przeprowadzenie im-
prezy były Anna Krzystanek i Barbara Ryt.

W styczniu uczniowie klas IV, V i VI wyje-
chali do teatru Groteska w Krakowie na

przedstawienie pt. „Przygody Odyseusza”. Po spek-
taklu dzieci wraz z opiekunami - Anitą Moćko, Anną
Krzystanek oraz Aleksandrem Kiszką zwiedzili Ko-
ściół Mariacki, Sukiennice oraz Bramę Floriańską.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego
zabrała głos pani dyrektor, która przy-

witała uczniów i pracowników szkoły oraz
zaproszonych gości - kierownika Gminne-
go Zespołu Oświaty panią Gabrielę Pen-
czek, Sekretarz Gminy panią Celinę Gano-
bis, a także przedstawiciela Rady Rodzi-
ców panią Katarzynę Nowrocką. Następ-
nie uczniowie naszej szkoły przedstawili
program artystyczny. W pierwszej części
akademii uczniowie klasy IVA zaprezento-
wali montaż słowno - muzyczny ukazują-
cy sylwetkę patrona naszej szkoły, zapalili
znicz pod tablicą pamiątkową i złożyli w
hołdzie symboliczne róże. Później cała mło-
dzież zgromadzona w sali gimnastycznej
odśpiewała uroczyście hymn szkoły.
W drugiej części akademii swój występ
przedstawiły cheerlaedereki z naszej szko-
ły,  a szkolna reprezentacja siatkarzy za-
prezentowała układ sportowy.
Następnie uczniowie klasy III B recyto-
wali wesołe wiersze o szkole przeplatane
piosenkami.
Po programie artystycznym uczniowie
udali się na poczęstunek ufundowany
przez Radę Rodziców. Kolejnym elemen-

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej nr 1
Pierwsze półrocze zakończono balem prze-

bierańców dla uczniów klas I-III. Anna
Pyrczek, Urszula Bigaj oraz Anita Moćko zor-
ganizowały atrakcyjne zabawy i konkursy ta-
neczne oraz poczęstunek dla wszystkich
uczestników balu. Uczniowie klas starszych,
pod opieką swoich wychowawców również
bawili się na balu karnawałowym wieńczą-
cym naukę szkolną w I semestrze.

Uczennica klasy I Agata Żórawik, uczenni-
ca klasy II Karolina Zbylut oraz uczeń kla-

sy III Adrian Hetmański reprezentowali szkołę
w powiatowym konkursie recytatorskim, po-
święconym twórczości księdza Jana Twardow-
skiego. Wszystkie dzieci, biorące udział w kon-
kursie zostały wyróżnione i nagrodzone. Do
przeglądu recytatorskiego dzieci zostały przy-
gotowane przez wychowawców klas - Annę
Pyrczek, Urszulę Bigaj oraz Anitę Moćko.

W ramach akcji „Każda zebrana puszka,
to radość dla ziemi serduszka” opie-

kunka samorządu uczniowskiego Anna
Krzystanek przeprowadziła akcję zbierania
puszek we wszystkich klasach, ucząc w ten
sposób konieczności segregowania śmieci i
ich recyklingu. Tego dnia uczniowie przebra-
li się w stroje ekologiczne, w ten sposób ma-
nifestując swoje zaangażowanie na rzecz
ochrony środowiska. Wszyscy uczestnicy,
którzy przygotowali strój otrzymali nagrody.

W marcu br. odbyła się również impreza
pod hasłem „Poczytaj mi przyjacie-

lu”. Uczniowie ze szkoły średniej w Chełmie
Śląskim czytali dzieciom naszej szkoły bajki
w języku angielskim i niemieckim. Spotkanie
miało na celu zachęcenie uczniów do nauki
języków obcych. Współorganizatorkami
były - Anna Krzystanek i Barbara Ryt.

ŚWIĘTO SZKOŁY  Podstawowej Nr 2

tem uroczystości był koncert muzyczny
„Świat Instrumentów”. Zaproszeni artyści
są dobrze znani naszej młodzieży z licznych
wcześniejszych występów. Zawsze ich kon-

certy cieszyły się dużym uznaniem wśród
uczniów.
Później, po krótkiej przerwie przeprowadzo-
no pogadankę na temat „Bezpieczne ferie”.

23 stycznia 2009r. obchodziliśmy Święto Szkoły, uroczystość w trakcie której złożyliśmy hołd naszemu
patronowi - Florianowi Adamskiemu.
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REJONY
W CHEŁMSKIM
GIMNAZJUM
24 marca br odbyły się w chełmskim gimna-
zjum rejonowe zawody piłki siatkowej chłop-
ców. Zagrali mistrzowie trzech powiatów czyli
drużyny z Mikołowa, Tychów oraz gospoda-
rze Chełm Śląski. Zawody rozegrane zostały
systemem każdy z każdym. W decydującym
o zwycięstwie meczu nasz zespół niesiony
głośnym dopingiem uległ po zaciętej walce
drużynie z Mikołowa. Klasyfikacja turnieju
wyglądała następująco: I miejsce - Gimnazjum
nr 1 Mikołów, II miejsce- Gimnazjum Chełm
Śląski, III miejsce- Gimnazjum nr 4 Tychy. Nasz
zespół wystąpił w składzie: Michał Wadas
IIIc- kapitan, MichałWadas IIIa, Bartosz Ksią-
żek IIIa, Tymoteusz Rajski IIIc, Maciej Myal-
ski IIIc, Damian Wilczok IIb, Sebastian Wie-
czorek Ib, Artur Sajdok IIIa, Dawid Wisiorek
IIIa, Daniel Nowak IIIb.

MATEMATYKA W
ZASTOSOWANIACH
16 marca br w Bieruniu Starym odbył się konkurs
„Matematyka w zastosowaniach”. Drużyna na-
szego gimnazjum w składzie Adam Jagoda i Iwo-
na Mazurek zajęli pierwsze miejsce. Konkurs miał
zasięg powiatowy - wzięły w nim udział gimnazja
powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

CYBERPRZEMOCY
MÓWIMY STOP
Pod takim hasłem odbył się w lutym konkurs
dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy.
Zaangażowana do niego została niemal cała
młodzież gimnazjalna. Uczniowie poszczegól-
nych klas przygotowali bardzo różnorodne i

DZIEŃ EUROPEJSKI 23 marca br jak co roku odbył się
w gimnazjum Dzień Europejski.
Młodzież, głównie klas pierwszych
i trzecich przedstawiła program ar-
tystyczny, w którym zaprezentowa-
ła kraje należące do Unii Europej-
skiej. Uczniowie program przygoto-
wali pod kierunkiem nauczyciela
języka angielskiego Małgorzaty
Maneckiej.
Po programie artystycznym po dwóch
uczniów z każdej klasy zaproszonych zosta-
ło do wzięcia udziału w konkursie dotyczą-
cym znajomości krajów Unii Europejskiej.
Konkurs przygotowała nauczycielka języka
niemieckiego Aleksandra Leńdźwa- Wyci-
ślok.

niejednokrotnie zaskakujące scenki nawiązu-
jące do tematu. Każda klasa sama napisała
tekst i przygotowała scenografię. Ponadto
dwaj uczniowie klasy Ib Michał Balion i Do-
rian Korejwo przygotowali prezentację multi-
medialną dotyczącą tego tematu. Inicjatorem
konkursu był Samorząd Uczniowski wraz z
opiekunem mgr Katarzyną Żórawik.

OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE
DZIEWCZĄT
I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcz-
nej, I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki
Ręcznej Dziewcząt, II miejsce w Rejonowym
Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt, II miej-
sce w Powiatowym Turnieju Piłki Koszyko-
wej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Gimna-
zjum nr 1 w Bieruniu,  III miejsce w Rejono-
wym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt.

FERIE
W SZKOŁACH
Chełmskie dzieci i młodzież nie nudziły się w
czasie tych ferii, i choć nie było śniegu to atrak-
cji na wolny czas miały pod dostatkiem.  Urząd
Gminy zadbał o to, by szkoły zapewniły im
zajęcia, każdy więc mógł z przygotowanego
programu wybrać coś dla siebie. W Kopcio-
wicach, w Szkole nr 1 przez cały tydzień pro-
wadzone były gry i zabawy sportowe. Przy-
chodziło na nie około dwudziestu uczniów, ale
też i szkoła kopciowicka to mała placówka. Za-
jęcia z nimi prowadził Aleksander Kiszka. Dzieci
mogły tu przebywać od 9.00 do 13.00, dostały
ciepłą herbatkę i były bardzo zadowolone z
takich zajęć z panem Olkiem. W Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Chełmie zajęcia świetlicowe
prowadzone były od 9.00 do 11.00 natomiast

zajęcia sportowe od 11.do 13.00 . Zajęcia świe-
tlicowe prowadziły: Ewa Bialucha, Klaudia
Urbańczyk i Bernadeta Kuś, natomiast zajęcia
na sali gimnastycznej prowadził  Rafał Jaskóła
. Przychodziło tu ponad  sześćdziesiąt dzieci,
najwięcej chętnych było, głównie dziewczy-
nek, na świetlicę, gdzie prowadzone były zaję-
cia plastyczne. Również w gimnazjum przez
tydzień ferii w godz. od 9.00 do 12.00 prowa-
dzone były zajęcia sportowe dla młodzieży,
przychodziło na nie około dwudziestu mło-
dych ludzi. Rozgrywki sportowe w sali gimna-
stycznej, dla dziewcząt i chłopców, prowadził
Krzysztof Kracla.

WARSZTATY
BEZPIECZEŃSTWA
11 marca 2009r uczniowie klas III-V Szkoły
Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim wzięli
udział w zajęciach warsztatowych „Bądź
świadomy i odpowiedzialny” z zakresu ucze-
nia bezpiecznych postaw i zachowań w kon-
tekście przemocy rówieśniczej. Warsztaty
przygotowała firma Al- Koal-Prof. Waldemar
Saltarius. Zajęcia poprowadził specjalista w
dziedzinie profilaktyki i prewencji kryminal-
nej Komendy Powiatowej Policji w Cieszy-
nie mgr Ireneusz Brachaczek. Warsztaty sfi-
nansowano z funduszy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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WOLNI
OD NAŁOGÓW
W Zespole Szkół Pond-
gimnazjalnych w Chełmie
Śląskim odbył się II finał
konkursu „Wolni od nało-
gów”.

Celem konkursu było podsumowanie
działań profilaktycznych prowadzo-

nych na terenie szkoły. Po cyklu zajęć z
wychowawcami, pedagogiem szkolnym
i zewnętrznych szkoleń uczniowie mieli
możliwość zaprezentowania swojej wie-
dzy i umiejętności w trzech konkuren-
cjach: najlepsza reklama społeczna, wie-
dza teoretyczna na temat skutków odu-
rzania się i umiejętności asertywne. Do
walki o cenne nagrody ufundowane przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych o łącznej wartości
ponad 1400 zł ruszyły cztery drużyny.
W konkurencji na najlepszą reklamę spo-
łeczną wygrała drużyna klasy III Techni-
kum. Podczas prezentacji ich pracy za-
milkła cała społeczność szkolna i z uwagą
obejrzała ponad 5 minutowy pokaz. Dru-
żyna ta była najlepsza również w drugiej
konkurencji - wiedzy teoretycznej o praw-
nych, społecznych i zdrowotnych skut-
kach odurzania. Zdobyła 23 punkty na
24 możliwe do zdobycia. Trzecia konku-
rencja polegała na odegraniu przez dru-
żyny scenek problemowych, w których
trzeba było zastosować wybraną techni-
kę asertywną. Wszystkie drużyny wy-
kazały znajomość technik asertywnych i
umiejętność ich zastosowania. Najbar-
dziej przekonujące były jednak drużyny
klasy III Technikum i II Technikum.
Po podsumowaniu punktacji jury ogło-
siło wyniki, a dyrektorka szkoły Renata
Ticman wręczyła nagrody.
Zwycięzcy konkursu, klasa III Techni-
kum w składzie Sandra Kryjak, Kamila
Ciszewska i Magdalena Skalińska, otrzy-
mali odtwarzacze MP 4 firmy Creative.
Drugie miejsce zajęła drużyna klasy II
Technikum w składzie Dominik Białek,
Dominik Łaszkow i Dawid Urbańczyk za
co otrzymali bezprzewodowe myszki la-
serowe.
Trzecie miejsce zajęła klasa I Technikum
w składzie Mateusz Tabaka, Jakub Bęg-
ziak, Paweł Zagórski, oni w nagrodę do-
stali pendrive.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chełmie Śląskim odbył się II Szkol-

ny Turniej Wiedzy o Internecie. Uczniowie
biorący udział w turnieju musieli wykazać
się wiedzą z zakresu sieci komputerowych
oraz Internetu, a zwłaszcza kwestii bezpie-
czeństwa w sieciach.Turniej ten stał się jed-
nocześnie eliminacjami wewnątrzszkolnymi
do ogólnopolskiej Olimpiady Dialnet Ma-

Buszujący w internecie
sters, w której szkołę będzie reprezentowała
4-osobowa grupa. Turniej zorganizował na-
uczyciel przedmiotów informatycznych - Da-
mian Urbańczyk, który będzie również opie-
kunem drużyny w czasie olimpiady.
W turnieju pierwsze miejsce zajął Marcin
Socha, a kolejne miejsca przypadły Kamili
Ciszewskiej, Jackowi Kołodziejczykowi oraz
Magdalenie Skalińskiej.

Ośmioro uczniów Szkoły Podstawowej nr
2 i Gimnazjum Chełmu Śląskiego pod

opieką nauczyciela wychowania fizycznego
Grzegorza Zyzaka uczyła się oraz doskonaliła
technikę jazdy na nartach. W zależności od
swoich umiejętności narciarskich uczniowie
zostali przydzieleni po wstępnej selekcji do
różnych grup. Paulina Stolarska i Paulina Sto-
lorz w grupie początkującej uczyły się pod-
stawowych elementów związanych z narciar-
stwem natomiast Monika Horst, Klaudia Pio-
skowik, Emilia Barchnicka, Anna Pacwa, Kac-
per Powichrowski, Mateusz Powichrowski
zostali przydzieleni do grup zaawansowa-
nych jeżdżących bardzo dobrze. Wszyscy

uczestnicy zgrupowania zostali wyróżnieni
za postępy w nauce oraz za posiadane umie-
jętności narciarskie a dodatkowo Anna Pa-
cwa zajęła 1 miejsce w slalomie wśród zawod-
niczek z rocznika 1994,1995,1996, natomiast
w kategorii dziewcząt i chłopców rocznik 1997
i 1998 srebrne medale zdobyli Monika Horst
i Mateusz Powichrowski. Oprócz zmagań na
stoku na uczestników wyjazdu czekały zaję-
cia na sali gimnastycznej, siłowni oraz krę-
gielni, gdzie odbywały się turnieje sportowe,
oraz sprawdziany umiejętności. Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum byli
czołowymi zawodnikami w tenisie stołowym
oraz piłce nożnej halowej.

OBÓZ NARCIARSKI
NOVY HROZENKOV CZECHY

Od 31 stycznia do 6 lutego dzieci z gminy przebywały na tygodniowym
obozie narciarskim w miejscowości Novy Hrozenkov w Czechach.
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Czwarty raz z kolei reprezentacja Gimna
zjum im. K. Miarki w Chełmie Śląskim

zdobyła mistrzostwo powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego w piłce siatkowej dziewcząt. Tur-
niej ten odbył się w sali chełmskiego gimna-
zjum. I miejsce wywalczyła znakomita dru-
żyna Gimnazjum Chełm Śląski, na II miejscu
uplasował się Bieruń Gimnazjum nr 1, a na
III - Lędziny Gimnazjum nr 2.Drużyna Cheł-
mu Śląskiego wystąpiła w składzie: Aleksan-
dra Tymińska, Angelika Adamczyk, Ewa
Opitek, Aleksandra Skrzypczyk, Iwona Ma-
zurek, Magdalena Synowiec, Klaudia Ko-
ścielniak, Monika Trebuniak, Sabina Płaza,
Klaudia Pioskowik, Ewa Jarnot, Patrycja
Koziorz. Drużynę prowadzi Sebastian Gdak.

W Bieruniu odbył się turniej powiato
wy w piłce ręcznej dziewcząt.Dziew-

czyny z chełmskiego Gimnazjum stanowiły
drużynę nie do pobicia.Zajęły I miejsce, za
nimi uplasowała się drużyna z Gimnazjum nr
2 z Bierunia a na trzeciej pozycji - Gimnazjum
nr 1 Lędziny. Reprezentacja Gimnazjum w
Chełmie Śląskim w składzie: Magdalena  Sy-
nowiec, Angelika Adamczyk, Iwona Mazu-
rek, Tymińska Aleksandra, Koziorz Patrycja,
Płaza Sabina, Skrzypczyk Aleksandra, Ko-
ścielniak Klaudia, Pioskowik Klaudia, Jarnot
Ewa.Reprezentacje prowadzi Sebastian Gdak.

Za nimi uplasowali się gracze z Bierunia,
Chełm - gospodarz imprezy - stanął na

III miejscu, czwarte przypadło powiatowi a
piąte - Bojszowom. Mecze sędziował Anto-
ni Mocarski. Turniej, który odbył się 28 lu-
tego na sali gimnastycznej chełmskiego gim-
nazjum, jest turniejem piłki siatkowej, w któ-
rym biorą udział samorządowcy z Powiatu
Bieruńsko-Ledzińskiego.Grupa chełmska
miała licznych kibiców, młodzież z SP2 - siat-
karki i siatkarzy - których trenuje Grzegorz

Mistrzynie
powiatu

Chełmianki
górą!!

Urząd Gminy w Chełmie Śląskim zaprasza na
Otwarty Turniej Koszykówki o Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski

Turniej odbędzie się 18 kwietnia br. (sobota) o godz. 9.00
w Gimnazjum w Chełmie Śl. przy ul. Śląskiej 12

Drużyny należy zgłaszać telefonicznie do 15 kwietnia br. pod  numerem telefonu 667 273 235

GOSPODARZE
ustąpili
zwycięstwa

Tegoroczny, piąty już turniej piłki siatkowej o puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Chełm Śląksi, zakończył się tym
razem zwycięstwem zawodników z Lędzin.

Zyzak. Młodzież nie tylko wspaniale dopin-
gowała ale również pomagała w organizacji
turnieju.Drużynę chełmską stanowili: Prze-
wodniczący RG Jan Ochmański, Grzegorz
Zyzak, Rafał Grudniok, Leszek Maciejowski,
Kazimierz Plewnia, Henryk Mańka, Bernard
Nagi. Puchary drużynom, wraz z przewodni-
czącym Janem Ochmańskim, wręczał również
wójt gminy Stanisław Jagoda, który choć
osobiście nie stanął na boisku to mocno trzy-
mał kciuki za swoich gminnych zawodników.
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8 lutego br w auli widowi-
skowej budynku Euro-Cen-
trum przy ul. Owocowej 10
w Chełmie Śląskim odbył się
koncert inaugurujący sezon
koncertowy organizowany
przez Gminną Świetlicę Śro-
dowiskową w Chełmie Ślą-
skim.

W nowej sali wystąpił jeden z niewielu
zespołów w Europie wykonujący

muzykę a capella tj. bez użycia instrumen-
tów. AVOCADO, grupa wykonująca znane
przeboje z gatunku muzyki popularnej, któ-
ra używa tylko i wyłącznie ludzkiego głosu
zgromadziła w Euro-Centrum komplet pu-
bliczności. Wokaliści dali wyjątkowy mu-
zyczny show, pokazując co można osiągnąć
posługując się tylko głosem, bez pomocy
techniki dźwiękowej i jakiegokolwiek instru-
mentarium. Zespół AVOCADO powstał na
bazie grup Voices i Tonam & Synowie. Pierw-
szy w 1995 roku zdobył wyróżnienie na Kra-
jowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole
1995 (koncert „Debiuty”) drugi jest żywą
legendą piosenki żeglarskiej.
Ich wzorcem są amerykańskie projekty głów-
nie czarnoskórych muzyków („Take 6” „Fly-

AVOCADO i AVALANCHE
na scenie w nowej siedzibie
Gminnej Świetlicy Środowiskowej

ing Pickets””TheNylons”). W swoim dorob-
ku mają dwie płyty („Pytania”, „Lion”) oraz
koncerty w Europie Zachodniej (Holandia,
Niemcy, Belgia, Francja, Hiszpania), Euro-
pie Wschodniej (Czechy, Estonia),w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie oraz na
dużej scenie festiwalu Woodstock 2007 jak
również w programie Marzenia Marcina
Dańca.
Tydzień później w dzień Świętego Walente-

go, również w auli budynku Euro-Centrum
mieliśmy okazję wysłuchać koncertu zespo-
łu AVALANCHE (w wolnym tłumaczeniu -
lawina). Zespół wykonał żywiołowy, rocko-
wy koncert dla chełmskiej młodzieży. Grupa
ta powstała w 2004 roku i już ma na koncie
wiele sukcesów. Największym osiągnięciem
tego zespołu jest zdobycie 3 miejsca na Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej Debiuty 2005 w
Opolu.

AVOCADO

AVALANCHE
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Gminna Świetlica Środowiskowa w Cheł-
mie  Śląskim przygotowała dla dzieci

pozostających w gminie szereg atrakcji na
tegoroczne ferie zimowe.
Zajęcia prowadzone były w godzinach od
9.00 do 14.00, były to gry świetlicowe, zaba-
wy, poranki filmowe.
Firma Zig Zig Zag udostępniła na czas ferii
urządzenia rekreacyjne dla dzieci.
Odbyło się też, w ramach ferii, spotkanie z
książką, zajęcia prowadziły bibliotekarki z
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Ślą-
skim - Barbara Cyroń i Monika Wisiorek.
Dzieci obejrzały przedstawienie teatralne
„Gucio i Maja” a potem był wielki świetlico-
wy bal karnawałowy.

Gry, zabawy i poranki

Konkurs odbył się już po raz drugi, w
tym roku  do scenicznych zmagań sta-

wiło się pięć aktorskich zespołów gimnazjal-
nych z Chełmu, Bierunia, Lędzin i Goławca.
Humanistyczny konkurs krótkiej formy sce-
nicznej , organizowany jest dla gimnazjali-
stów z powiatu przez chełmską placówkę i
Starostwo Powiatowe a organizatorkami z
ramienia szkoły były nauczycielki: Grażyna
Buras-Chrostek i Beata Wesecka.
Do konkursu zgłoszone były czteroosobo-
we grupy, które przygotowały scenki z twór-
czości mickiewiczowskiej.
W tych teatralnych zmaganiach najlepszy
okazał się zespół z chełmskiego Gimnazjum
w składzie: Karolina Bajura, Aleksandra
Manecka, Karolina Pioskowik, Bożena Wy-
ciślok.
Uczennice wykazały się ogromnym talen-
tem aktorskim, również znakomita była de-
koracja do wykonywanej formy scenicznej,
która dodatkowo wzbogaciła scenkę. W
przygotowaniu sceny i strojów dużą pomoc
wykazała mama występującej Karoliny - Te-
resa Bajura.
Konkurs wygrał Chełm, na II miejscu na-
grodzono Gimnazjum nr 2 z Bierunia, na III -
Gimnazjum nr 1 z Bierunia. Jury przyznało
też nagrody indywidualne dla utalentowa-
nych uczniów. Przyznano je Dorocie Śmi-
gielskiej z G-2 z Lędzin, Robertowi Bindzie z

Ballady i romanse na gminnej scenie
Ballady i romanse wielkiego wieszcza Adama Mickiewicza stały się tematem konkursu humanistycznego,
którego organizatorem było chełmskie Gimnazjum.

G-2 z Bierunia i Bartkowi Szwajnochowi z
Gimnazjum w Goławcu.
Każdy uczestnik konkursu został obdaro-
wany książką a laureaci otrzymali w nagro-
dę cyfrowy aparat fotograficzny. Nagrody,

które ufundowała gmina i firma Marko- Hit,
wręczyła dyrektorka Gimnazjum Krystyna
Malcharek, dziękując wszystkim za udział w
tym konkursie i zapraszając już na kolejną
jego edycję za rok.
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W niedzielny wieczór 22 marca br
przed chełmską publicznością za-

prezentowała się Miejska Orkiestra Kame-
ralna ARCHETTI działająca pod auspicja-
mi Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.
Prawie dwugodzinny koncert przyciągnął
do nowej sali świetlicy środowiskowej
przy ul. Owocowej 10 prawie komplet pu-
bliczności.
Pomysłodawcą, założycielem i opiekunem
ten orkiestry jest Marzena Synowiec- na-
uczyciel skrzypiec w  Państwowej Szkole
Muzycznej im. G. Bacewicza w Jaworznie.
Orkiestra składa się z muzyków szkół mu-
zycznych II stopnia oraz akademii muzycz-
nej.
Owacjom nie było końca do momentu kie-
dy to dyrygent orkiestry Maciej Koczur
podziękował tłumnie zebranej publiczno-
ści za przybycie.
Na koncercie można było wysłuchać
utworów znakomitych kompozytorów ta-
kich jak: W.A.Mozart, J.S.Bach, P.Sarasa-
te, W.Kilar, H.M.Górecki na zakończenie
koncertu były również utwory zespołu
The Beatles.

W sali chełmskiej organistówki w stycz-
niu br odbył się koncert kolęd w wy-

konaniu znanego tyskiego chóru Gospel
Gods, Property -Własność Boga.
Imprezę z udziałem tego zespołu zorganizo-
wała Gminna Świetlica Środowiskowa.
Artyści tyscy wystąpili w Chełmie już po
raz drugi i ponownie ich występ zgromadził
bardzo liczną publiczność.
Zespół pochodzi z Tychów, w jego skład
wchodzi 50 chórzystów i kilkuosobowy ze-
spół instrumentalny. Jego założycielem i jed-
nocześnie dyrygentem jest Adam Ryszard
Saczka - absolwent Akademii Muzycznej w
Katowicach, który współpracuje również z
„Aukso” orkiestrą kameralną miasta Tychy.
Chór istnieje trzy lata i ma za sobą koncerty
w całej Polsce, które cieszyły się dużym za-
interesowaniem, podobnie jak i w Chełmie
Śląskim.

Gospel w organistówce

K O N C E RTO WA
NIEDZIELA
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22 lutego br. nowa sala koncertowa w Gmin-
nej Świetlicy Środowiskowej zapełniła się po
brzegi, podczas koncertu muzycznego ze-
społu Wolna Grupa Bukowina, który wyko-
nuje poezję śpiewaną.
Grupa zadebiutowała w 1971 roku na Gieł-
dzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej
Porębie. Zespół przyjechał z Buska - Zdro-
ju, a założył go ówczesny maturzysta Woj-
ciech Bellon. Piosenką Wojtka „Ponidzie”
wyśpiewali jedną z głównych nagród.
Po śmierci lidera zespołu Wojciecha Bello-
na w 1985 roku grupa zawiesiła działalność.
Powróciła na scenę po siedmiu latach przy
okazji promocji pierwszej płyty dokumentu-
jącej dorobek zespołu i towarzyszącego jej
śpiewnika. Obecnie Wolna Grupa Bukowi-
na występuje w składzie: Grażyna Kulawik -
śpiew, Wojciech Jarociński - śpiew, gitara,
Wacław Juszczyszyn - śpiew, gitara i Woj-
ciech Maziakowski - gitara basowa. Wyko-
nuje przede wszystkim dawne piosenki

Koncert zespołu
WOLNA GRUPA BUKOWINA

ŻEGLARZE NAGLOB 2009

Uczniowski klub sportowy Silesia Sto
warzyszenie Żeglarstwa Regatowego

Chełm Śląski rozpoczął sezon w dość niety-
powy sposób. Z dużym rozmachem i wspa-

Wojciecha Bellona, a także Wojciecha Jaro-
cińskiego oraz kompozycje Wacława Jusz-

czyszyna. Pozostaje wierna klimatowi, jaki
stworzył jej lider.

niałym stoiskiem zaprezentował się na XV
Międzynarodowych Targach Turystyki,
Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Spor-
towego GLOB 2009, które odbywały się w

dniach 27-29 marca 2009r. W czasie wysta-
wy zademonstrowano łódki klasy optymist,
na których to młodzi żeglarze trenują i z po-
wodzeniem startują w regatach! Pokazano
również nowy ponton trenerski. Klub dwa
tygodnie temu przystąpił do programu NI-
VEA błękitne żagle, czego efekty były bar-
dzo widoczne. Jednocześnie prowadzono
nabór do szkółki żeglarskiej. Duże zaintere-
sowanie targami i bardzo aktywna postawa
UKS Silesia Chełm Śląski z pewnością przy-
czyniły się do promocji żeglarstwa regato-
wego w śród dzieci i młodzieży. Foto relacja
na www.ukssilesia.pl
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Gminna Świetlica Środowiskowa
w Chełmie Śląskim
zaprasza na koncert
Stanisława Soyki,
 który odbędzie się 24 maja br.
w niedzielę o godz. 18.00
w auli widowiskowej Euro-Centrum
przy ul. Owocowej 10
w Chełmie Śląskim
wstęp wolny

Dwie z nich - Jan i Jadwiga Polko oraz Ro-
man i Stefania Straszak - obchodziły „zło-
te gody” a Józef i Joanna Limańscy - „dia-
mentowe gody”.
Niestety na uroczystość z powodu choroby
nie mogli stawić się państwo Straszokowie,
ale medale za długoletnie pożycie małżeńskie
zostały im dostarczone do domu wraz z upo-
minkiem z Urzędu. - Ta doniosła dzisiejsza
chwila, kiedy świętujecie tak wspaniałe ju-
bileusze, zapadnie na długo w Waszą pa-
mięć - powiedział wójt Stanisław Jagoda.
Docenił to również prezydent RP, przyzna-
jąc „złotym” parom pamiątkowe medale.
„Diamentowi” jubilaci otrzymali tylko dyplo-
my i upominki, bo ten medal z „różyczką”
państwo Limańscy już otrzymali 10 lat temu
w tym budynku i z rąk wójta Jagody. Po ofi-
cjalnej uroczystości urzędowej był czas na
pogawędkę, na słodki poczęstunek kołoczem
i na weselną lampkę szampana. Małżonko-
wie pracowali, wychowywali dzieci, docze-
kali się wnucząt, teraz wiodą spokojne, szczę-
śliwe życie w otoczeniu najbliższych.

ZŁOTO I DIAMENTY
W Gminnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmie Śląskim

trzy pary świętowały jubileusze małżeńskie.

Zaproszenie na koncert


