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Street festival 
od młodych dla młodych 

– Chcemy pokazać, że młodzież po-
trafi nie tylko rozrabiać, ale również coś
pożytecznego zorganizować – mówią i
udowadniają członkowie stowarzysze-
nia. Oficjalnie stowarzyszenie funkcjo-
nuje od czerwca br. ale jako nieformalna
grupa działają od ubiegłego roku. Na

parkingu przed Urzędem Gminy wy-
stąpiły młodzieżowe zespoły z Tychów,
Gliwic, Pszczyny, oraz debiutujący przed
szerszą publicznością hip hopowy skład
z Chełmu Śląskiego LRK. Pod sceną na
dużej planszy powstało graffiti z logo
stowarzyszenia. 

Organizację imprezy wsparł samorząd,
który udostępnił parking przy urzędzie,
scenę, nagłośnienie, pomogli też chełmscy
przedsiębiorcy i prywatne osoby. 

Do otwarcia imprezy stowarzyszenie za-
prosiło wójta gminy Stanisława Jagodę,
który życzył młodzieży udanej zabawy.

Chełmskie Stowarzyszenie ,,Młodzi dla Młodych” zorganizowało
24 czerwca br. koncert pod hasłem street festiwal – festiwal ulicy
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Zakończenie roku szkolnego sta-
nowi szczególną okazję do pod-
sumowania pracy placówek

oświatowych. Cztery szkoły naszej gminy
mogą poszczycić się wysokimi wynikami
nauczania, które co roku stają się powo-
dem do dumy i satysfakcji uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli. Tak też było w tym
roku. Na szczególne traktowanie zasługują
ci, którzy do pracy przyłożyli się bardziej
niż inni i oni właśnie zapisali się złotymi
zgłoskami w historii naszych chełmskich
szkół.

Najwyższą średnią wyników nauczania –
5,75 i najwyższy wynik ze sprawdzianu oraz
tytuł Najlepszego Absolwenta wraz z na-
grodą ufundowaną przez radnych gminy w
Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmie Śląskim
uzyskała Paulina Żórawik. Nagrody Wójta
Gminy otrzymali następujący uczniowie:
Karolina Amrozik, Martyna Jaronicka,
Krystyna Jeruzol, Paweł Pyrczek, Ale-
ksandra Swoboda, Paulina Żórawik. 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie
Śląskim najwyższe wyniki nauczania i tytuł
Najlepszych Absolwentek przyznano Ewe-
linie Lech i Annie Wycik. Najwyższy
wynik ze sprawdzianu uzyskali Michał
Szopa i Cecylia Borek. Nagrodę radnych
gminy wręczono Ewelinie Lech. Nagrody
Wójta Gminy przyznano: Ewelinie Lech,
Annie Wycik, Adriannie Ryszce, Cecylii
Borek, Szymonowi Drybczewskiemu,
Sonii Głąb, Paulinie Stolarskiej. Tytuł
Najlepszego Sportowca uzyskał Rafał
Szary, a Najlepszą Sportsmenką została
Adrianna Ryszka.

Nie mniej utytułowani są tegoroczni ab-
solwenci Gimnazjum im. Karola Miarki.
Do tych najbardziej z pewnością należy
Magdalena Kuś, którą wytypowano jako
Najlepszą Absolwentkę i przyznano jej na-
grodę radnych gminy. Najwyższą średnią
wyników nauczania – 5,44 - i bardzo wy-
soki wynik z egzaminu uzyskał Michał
Ścierski. Do Nagrody Wójta typowano
uczniów ze średnią ocen 5,00 i powyżej, a
nagrody te uzyskali: Krzysztof Budzyń,
Dawid Datoń, Joanna Kornaś, Barbara

Kozieł, Zuzanna !iesyto, Katarzyna
Przyłucka, Rafał Ciora,  Aleksandra Ja-
goda, Karolina Kudra, Sabina Płaza, Mi-
chał Ścierski, Katarzyna Wanat,
Magdalena Kuś, Paweł Sajdok, Izabela
Szałkowska.

Najlepszym uczniem w Technikum w
ZSP został Tomasz Wielgosz ze średnią
4,47 oraz bardzo dobrą frekwencją - tylko 2
godziny opuszczone w całym roku szkol-

nym. Wśród absolwentów, którzy w kwiet-
niu opuścili mury szkoły, najlepszy był
Marcin Socha, który ze średnią 4,83 ukoń-
czył szkołę z wyróżnieniem. Wyniki egza-
minów zewnętrznych będą znane dopiero
30 czerwca (egzaminy maturalne) i 26
sierpnia (egzamin potwierdzający kwalifi-
kacje zawodowe). 

Wyróżnionym gratulujemy, a wszystkim
życzymy udanych  i bezpiecznych wakacji.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w chełmskich szkołach

WWaakkaaccjjee  cczzaass  zzaacczząąćć!!
Poważny nastrój, podniosła atmosfera, ważni goście, nauczyciele, rodzice – tak przedstawiała się oprawa

czterech akademii wieńczących trud dziesięciomiesięcznej pracy. !iejednemu uczniowi  łza zakręciła się w
oku, gdy nadszedł czas pożegnania. Szczególne emocje przeżywali z pewnością Ci, którzy opuszczali zna-
jome mury szkoły podstawowej,  gimnazjum czy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

NNoowwyy  ddyyrreekkttoorr  
ww  nnoowweejj  ppllaaccóówwccee

W skład Zespołu Szkół wchodzić bę-
dzie: Gimnazjum im. Karola Miarki w
Chełmie Śląskim przy ul. Śląskiej 12 oraz
szkoły ponadgimnazjalne (Liceum Profi-

lowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa, Technikum Uzupełniające dla
Dorosłych, Szkoła Policealna) przy ul.
Techników 18 w Chełmie Śląskim.

Z dniem 1 września br. utworzony zostanie Zespół Szkół 
w Chełmie Śląskim, którym kierować będzie Pani Grażyna
Buras – Chrostek, wybrana na stanowisko dyrektora Zespołu
w postępowaniu konkursowym.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski – etap C
Kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. Do tej pory wybudowano ok. 15 km sieci. 

Prace prowadzone są na ulicach: Romera i Gamrot. Wybudowana została przepompownia P6.1 
zlokalizowana w rejonie ul. Gamrot. Ponadto trwają prace związane z uzbrojeniem 
studzienek kanalizacji podciśnieniowej w rejonie Kopciowic oraz końcowe prace 

związane z uruchomieniem przepompowni PT3 na ul. Karłowicza. 
Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze w  Chełmie Małym. 

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

W sobotę, 2 lipca, przed Urzędem Gminy już 
kolejny raz stanął ambulans do pobierania krwi 
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Katowic.

Kierownikiem ekipy, która czekała na honorowych dawców z
gminy, była Bożena Jasińska, pomagało jej pięć osób:

Lekarz Karina Goniewicz oraz Elżbieta Buchalska, Katarzyna
Piechota, Genowefa Szymkowiak. Ambulansem kierował Ja-
rosław Pietruszka.

Na hasło „Uwaga – potrzebna krew!!!” zgłosiło się 9 osób, z czego
tylko 6 mogło ją oddać. Razem oddano 2,7 litra krwi.

Oddając krew wszyscy wiemy, że to ratunek życia, dając swoją krew
ratujemy teraz komuś życie a kiedyś ona może być potrzebna nam.
Każda kropla ofiarowana drugiemu człowiekowi daje nadzieję po-
wrotu do zdrowia. Jednak by można krew oddać trzeba spełniać okreś-
lone warunki, krwiodawcą może być wyłącznie zdrowy człowiek,
tylko wówczas oddanie krwi nie przyniesie szkody tylko pożytek.

Rozpoczęto II etap modernizacji istniejących systemów
grzewczych w Gminie Chełm Śląski. Do wymiany
planowanych jest 135 starych niskowydajnych i nie-

ekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowe ekologiczne
źródło ciepła tj. kotły na paliwo węglowe nowej generacji, które
posiadają certyfikat bezpieczeństwa tj. świadectwo o spełnie-
niu standardu energetyczno – ekologicznego wystawionego
przez akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jedno-
stkę badawczą. Kotły posiadają nominalną sprawność co naj-
mniej 80% i konstrukcję uniemożliwiającą spalanie odpadów.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do
udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Chełm Śląski , Gmina pokryje każdemu mieszkańcowi uczest-
niczącemu w programie 70 % wartości kosztów kwalifikowa-
nych wynoszących 10.000 zł wymiany starego źródła ciepła na
nowe, ale nie więcej niż 7.000 zł brutto, z czego 6.000 zł to
środki finansowe uzyskane w ramach pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach a 1.000 zł
to środki finansowe pochodzące bezpośrednio z budżetu Gminy
Chełm Śląski. 

Operatorem programu tak jak w roku ubiegłym jest 
Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych .

Dyżur operatora programu 
w Urzędzie Gminy Chełm Śląski :

wtorek od godz. 13.00 do godz. 16.00
czwartek od godz. 8.00 do godz. 14.00

Kontynuacja  Programu
Ograniczenia 
Niskiej Emisji 
w Gminie Chełm Śląski 

Chełmianie 
oddawali krew
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Do końca listopada ma powstać w
Chełmie Śląskim  budynek socjalny wie-
lorodzinny z ośmioma mieszkaniami .  Ze
względu na bardzo  zły stan budynku
przy ul. Owocowej zaszła konieczność
budowy nowego budynku, a na jego lo-
kalizację została wybrana działka przy ul.
Techników.

Inwestycję wykonywać będzie firma
Mazur z Jankowic wybrana w postępo-
waniu przetargowym. Zaprojektowanie i
wybudowanie budynku kosztować będzie
981 tys. zł. 

Mieszkania
socjalne

Z okazji objęcia przez Polskę przewod-
nictwa w Radzie Unii Europejskiej w nie-
dzielę 3 lipca, w samo południe, przed
Urzędem Gminy zagrała Gminna Or-
kiestra Dęta, którą dyrygował Michał
Urbańczyk. Chociaż pogoda wyjątkowo
nie sprzyjała koncertowi pod gołym nie-
bem, to jednak nie odstraszyła meloma-
nów, delektujących się przy chełmskim
ratuszu rozbrzmiewającymi wspaniałymi
utworami. 

Koncert 
z okazji 

prezydencji 

Stanisław Jagoda bardzo obrazowo
przedstawił młodym obywatelom
rolę samorządu oraz referatów,

które działają w chełmskim urzędzie. Po
prelekcji uczniowie zwiedzili najważniejsze
biura, w których mieszkańcy załatwiają
swoje sprawy. W gabinecie wójta mieli

możliwość wczuć się na chwilę w rolę
wójta gminy i zasiąść w fotelu za biurkiem.
Na pamiątkę pobytu w urzędzie uczniowie
wręczyli wójtowi akwarium ze złotą rybką
spełniającą wszystkie życzenia i grosikiem
na szczęście, a wójt nie zapomniał o drob-
nym upominku i słodkim poczęstunku. 

Lekcja 
samorządności 
Klasy szóste Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie
Śląskim wraz z dyrekcją i nauczycielami uczestniczyły w
spotkaniu z Wójtem Gminy. Celem wizyty było zapoznanie
młodych ludzi  z działalnością Urzędu Gminy.

Podczas Gali Laureatów wojewódz-
kich konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjów, nagrodę otrzymała również wy-
bitna uczennica chełmskiego Gimnazjum
Magdalena Kuś. Zdobyła największą ilość
punktów w konkursie z języka polskiego,
odebrała gratulacje, medal i zaświadczenie z
rąk Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława
Fabera. Jako laureatka może wybrać do-
wolną szkołę ponadgimnazjalną, gdzie zo-
stanie przyjęta niezależnie od wymogów
naboru. Magdę przygotowała do konkursu
Grażyna Buras – Chrostek, nauczyciel dy-
plomowany z chełmskiego Gimnazjum.

Laureatka 
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Klamrę kompozycyjną przedsta-
wienia stanowiła pantomima
ukazująca zabieganych ludzi

XXI w. Wieczór poezji poprzedziła sztuka
teatralna pt. „Drewniana miska” przygo-
towana przez młodzież licealną w reżyse-
rii ks. M. Chmielewskiego. Spektakl w
wykonaniu gimnazjalistów pod kierun-
kiem polonistki Beaty Weseckiej i ks.
Marcina Chmielewskiego nawiązywał
do przedstawienia z 2006 r. – rocznica
śmierci Jana Pawła II – o życiu i twór-
czości Karola Wojtyły. Na zakończenie
poetyckiego wieczoru wystąpił chórek
gimnazjum przygotowany przez K.
Kraclę, a młodzi artyści złożyli kwiaty
przed obrazem papieża Polaka.

W spektaklu wystąpili:
Słowo wiążące, recytacja: Krzysztof Bu-

dzyń, Karolina Ciechalska, Dawid
Datoń, Karolina Parzniewska;

Recytacja wierszy: Patryk Achtelik, Ka-
tarzyna Bajura, Karolina Biesek, Rafał
Ciora, Katarzyna Czerny, Julia Jaro-
nicka, Magdalena Kuś, Dawid !owrocki;

Pantomima: Patryk Achtelik, Rafał

Ciora, Katarzyna Filipowska, Magda-
lena Górkiewicz, Arkadiusz Musik, Mi-
chał !owosad, Klaudia Pioskowik;

Śpiew: solistki: Katarzyna Bajura, Ale-
ksandra Jagoda, Paulina Szubert;

chórek: Magdalena Górkiewicz, Kata-
rzyna Kontny, Dawid !owrocki, Sławo-
mir Palka, Sonia Skrzypiec;

Akompaniament: ks. Marcin Chmielew-

ski - gitara, Wojciech Mandrela - gitara;
Podkłady muzyczne: Ks. Marcin

Chmielewski - gitara, Monika Horst - flet,
Damian Misterek klarnet, Katarzyna
Wanat- organy, flet.

Chórek gimnazjum: Barbara Buchta,
Sabina Janota, Katarzyna !iesyto,
Jakub Piegrzyk, Martyna Polko, Ale-
ksandra Tymińska.

Gimnazjaliści w hołdzie
Janowi Pawłowi II
30 kwietnia w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II gimnazjaliści
oddali hołd temu wielkiemu Polakowi, prezentując spektakl słowno
– muzyczny, na który złożyły się wiersze ks. J. Twardowskiego 
ilustrowane utworami muzycznymi.

Wdniu 10 maja w Gimnazjum w Chełmie Śląskim odbyły się dwie uroczystości
szkolne. Klasa III a wraz z wychowawcą Panią Barbarą Ochojską przygoto-
wała akademię z okazji Dnia Ziemi, pod hasłem „Pokochajmy nasze drzewa”;

następnie rozpoczęły się obchody Dnia Europejskiego, który został przygotowany przez
uczniów gimnazjum oraz nauczycieli języków obcych: Panią Małgorzatę Manecką oraz
panią Aleksandrę Leńdźwę-Wyciślok. W tym roku Dzień Europejski miał formę kon-
kursu Piosenki Europejskiej. Kilka tygodni wcześniej każda klasa gimnazjum wylosowała
dla siebie kraj, z którego utwór miała zaprezentować. Na szczególną uwagę i pochwałę
zasługuje zaangażowanie wszystkich klas, pomysłowość, ciekawe aranżacje i kostiumy.
Decyzja jury była bardzo trudna, jednak udało się wybrać wyróżniony zespół, klasę III A,
której trzech uczniów zaprezentowało piosenkę czeską. Uczniowie wszystkich klas otrzy-
mali słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum. Chełmscy gim-
nazjaliści po raz kolejny wykazali się poczuciem humoru, kreatywnością i umiejętnością
pracy w grupie, z niecierpliwością czekamy na następne obchody Dnia Europejskiego.

DDzziieeńń  ZZiieemmii  ii  DDzziieeńń  EEuurrooppeejjsskkii
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W Gimnazjum w Bojszowach – 24
maja - odbył się konkurs czytelniczy z ję-
zyka niemieckiego i angielskiego pod
hasłem „Czytamy w oryginale”. Zada-
niem uczestników było przeczytanie
książki anglo- lub niemieckojęzycznej.
Następnie dwuosobowe drużyny roz-
wiązywały test ze znajomości lektury,
uczniowie musieli również odpowiedzieć
pisemnie na dwa pytania. W drugim eta-
pie, ustnym, uczniowie wykazywali się
nie tylko znajomością treści lektury, ale
również języka obcego. Gimnazjum w
Chełmie Śląskim reprezentowały 4
drużyny: 2 drużyny z języka angielskiego
i dwie drużyny z języka niemieckiego.
Grupa w składzie: Michał Kolny oraz
Fabian Misterek, przygotowana przez
nauczycielkę języka niemieckiego, Ale-
ksandrę Leńdźwę-Wyciślok, zdobyła
pierwsze miejsce. Natomiast drużyna ję-
zyka angielskiego, w składzie: Izabela
Szałkowska i Michał Ścierski, przygo-
towana przez Małgorzatę Manecką,
uplasowała się na miejscu czwartym. W
konkursie wzięli również udział: Justyna
Klimek, Jakub Mądry, Katarzyna
Przyłucka i Dawid Datoń.

Chełmscy 
gimnazjaliści  
laureatami 

Konkurs ogłoszono w kwietniu, w miesiącu
Ziemi a jego organizatorem była Gminna
Świetlica Środowiskowa w Chełmie Śląskim.

Finał, wernisaż i rozdanie nagród odbyło się
18 maja, laureatom wręczono nagrody.

Laureaci - Dzieci przedszkolne: Marcin
Majda, Marek Balon, Patrycja Wołoch.

Dzieci do 7 lat: Lech Machał, Marcin Pta-
siński, Michalina Bacior, Barbara Seidel.
Dzieci od 8 do 12 lat: Marta Tarapacz,
Agata Hochuł, Justyna Kozdęba. Młodzież
13 do 18 lat: Sonia Głomb, Julia Kracla,
Izabela Błaszczyk. Dorośli: Anna Tarapacz,
Dorota Mizga-Garyga

25 maja grupa gimnazjalistek z opieku-
nem - Beatą Wesecką uczestniczyła w
warsztatach teatralnych zorganizowanych
przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Dziewczęta poznawały tajniki sztuki teat-
ralnej i doskonaliły swój warsztat. Mamy
nadzieję, że zajęcia zaowocują sukcesami
w konkursach teatralnych i recytatorskich. 

Gimnazjaliści na warsztatach teatralnych

Ponad 30 uczestników wzięło udział w gminnym konkursie plastycznym pod hasłem:

,,Las wokół nas”

Od3 stycznia 2011r. do 20
czerwca 2011r. Szkole Pod-
stawowej nr 1 trwała trzecia

edycja Projektu Edukacyjnego współfinan-
sowanego przez Unię Europejską „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wie-
dzy”. Pod kierunkiem wychowawcy pani
Urszuli Bigaj pierwszoklasiści uczestniczyli
w zajęciach przewidzianych w ramach prze-
prowadzenia projektu. Dzieci z chęcią i
ogromnym zaangażowaniem brały udział w
warsztatach. Miały do dyspozycji wiele at-
rakcyjnych pomocy dydaktycznych. Była to
nauka połączona z zabawą, która dawała
uczniom satysfakcję oraz mnóstwo radości. 

Koncepcja Projektu zakłada, że każde
dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest to

dostrzec, rozwijać i wspierać. Zwłaszcza na
etapie nauczania początkowego uczeń po-
trzebuje wsparcia, aby mógł w pełni zreali-
zować swój potencjał. Dlatego też proces
oparty na aktywności i samodzielności,
wiązaniu poznania z działaniem i respekto-
waniu indywidualnego profilu inteligencji
to istota nowoczesnej szkoły. Zajęcia te
przyczyniają się do rozwijania indywidual-
nych zdolności dzieci w taki sposób, aby
potrafiły wykorzystać je w życiu.

Trzeci etap Projektu w naszej szkole za-
kończył się pokazem pt. „Z piosenką wokół
wierszy Jana Brzechwy” zaprezentowanym
przez uczniów w obecności Pani Dyrektor
Alicji Sobocińskiej oraz rodziców dnia 9
czerwca 2011r.

Każdy inny, 
wszyscy zdolni
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Dnia 13 kwietnia  w naszej szkole
odbył się wielkanocny kiermasz
świąteczny, podczas którego można

było zakupić ręcznie wykonane przez naszych
uczniów pisanki wielkanocne, pachnące ko-
szyczki z mydła, gipsowe obrazki i inne
piękne ozdoby świąteczne. Dzieci wykony-
wały prace pod opieką pani Agaty Żołneczko.

Wielkanocny 
kiermasz świąteczny

Wdniu 5 maja w naszej szkole goś-
ciliśmy przedstawicielkę Powiato-
wej Komendy Policji w Bieruniu.

Podczas spotkania  z uczniami  klas młod-
szych policjantka wygłosiła wykład na temat
bezpieczeństwa dzieci  w ruchu drogowym
oraz w trakcie zabaw z rówieśnikami. Nato-
miast młodzież z klasy szóstej wysłuchała
prelekcji na temat odpowiedzialności karnej
nieletnich. W celu pogłębienia tematów
uczniowie zadawali pytania, na które nasz
Gość udzielał wyczerpujących odpowiedzi.
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie od-

powiednio wykorzystywana przez naszych
młodych mieszkańców na co dzień. 

„!ajważniejsze jest bezpieczeństwo”

Wramach trwającej ogólnopolskiej
akcji związanej z problematyką
dopalaczy dnia 24 maja odbyła się

w naszej szkole prelekcja dla rodziców. Pani
pedagog Agata Żołneczko wspólnie z higie-
nistką zorganizowały spotkanie, podczas któ-
rego został pokazany film, rozdano ulotki
informacyjne oraz odbyła się dyskusja po-
święcona tematyce dopalaczy i bezpieczeń-
stwa naszych dzieci. Materiały wykorzystane
w trakcie spotkania zostały przygotowane
przez Powiatową Stację Epidemiologiczno-
Sanitarną w Tychach. Dziękujemy rodzicom
za zainteresowanie i przybycie na prelekcję.

Stop dopalaczom !

Uczniowie klasy III wraz z wycho-
wawczynią panią Anną Pyrczek
przebywali od 21.05.2011- 03.06

2011r. na Zielonej Szkole w przepięknej
nadmorskiej miejscowości - Dziwnówku.
Uczniowie mieszkali w hotelu ,,Rezyden-
cja”, położonym prawie nad samym mo-
rzem. Codziennym rytuałem był spacer nad
morze, które wabiło piękną piaszczystą
plażą. W trakcie pobytu dzieci zwiedziły:
miasto i port w Dziwnowie, Wolinski Park
Narodowy: zagrodę żubrów, orlika białego,
dzików oraz saren, Miedzyzdroje- Muzeum

Figur Woskowych, Aleję Gwiazd, molo,
Świnoujscie - przeprawę promem, rejs stat-
kiem po morzu, Jeziorko Turkusowe, górę
Zieleniec z pięknymi widokami, najwyższy
klif na wybrzeżu na górze Gosań.

Ponadto uczniowie wesoło bawili się na
dyskotekach, piekli kiełbaski na ognisku,
budowali wspaniałe budowle z piasku, opa-
lali się, kapali w zimnym Bałtyku, zdoby-
wali nową wiedzę i przeżywali ciekawe
przygody. Podczas całego pobytu dopisy-
wała słoneczna pogoda i dobre humory
wszystkich uczestników.

Zielona szkoła

Minione trzy miesiące obfitowały w
liczne konkursy, w których nasza
młodzież mogła sprawdzić swoją

wiedzę i umiejętności. W Gminnym Kon-
kursie z Historii, którego organizatorką
była pani Renata Dłucik uczniowie naszej
szkoły w składzie: Paulina Żórawik, Kry-
styna Jeruzol, Karolina Amrozik, Paweł
Pyrczek, Aleksandra Swoboda zajęli
pierwsze miejsce pokonując dwie drużyny
z SP2, natomiast w Gminnym Konkursie
z Języka Angielskiego, który przygotowy-
wała pani Barbara Ryt, pierwsze miejsce
zdobyła nasza szóstoklasistka Paulina
Żórawik, która także odniosła sukces w Po-
wiatowym Konkursie Poetyckim, w któ-
rym zajęła drugie miejsce. Nasi uczniowie
wzięli również udział w Ogólnopolskim
Konkursie o Janie Pawle II „Olimpus”, w
którym na 9876 osób piszacych  test przed-
stawiciele naszej szkoły zajęli następujące
miejsca: Paulina Żórawik (28), Krystyna
Jeruzol (38), Karolina Amrozik (43), Sa-
bina Twardoch (44), Rafał Jarczok (49).
Naszym zwycięzcom jeszcze raz dzięku-
jemy za  wspaniałą reprezentację naszej
szkoły i gratulujemy wyników.

Konkursy
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WSzkole Podstawowej nr 2 w
Chełmie Ślaskim odbył się Po-
wiatowy Konkurs Bezpieczeń-

stwa Ruchu Drogowego. Konkurs
zorganizowany został przez Powiatową Ko-
mendę Policji w Bieruniu przy udziale
Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach
i Starostwa Powiatowego. Dyrektor szkoły
Regina Pioskowik i goście – starosta powiatu
Bernard Bednorz i komendant Policji Jan
Słoninka, życzyli młodym zawodnikom
dobrych wyników, walki fair play , oraz
przede wszystkim dobrej zabawy. W konkur-
sie uczestniczyło 10 drużyn ze szkół podsta-

wowych i gimnazjów. Konkurs odbył się w
dwóch kategoriach- części pisemnej oraz
części praktycznej (tory jazd i przeszkód).

W kategorii szkół podstawowych I
miejsce zdobyła drużyna z SP 2 z Chełmu
Śląskiego, II miejsce SP im.Gawlikowi-
cza z Bojszów, III miejsce SP z Imielina.

Indywidualnie I i II miejsce zdobyli
uczniowie chełmskiej szkoły Michał Pacwa
i Arkadiusz Łański oraz III miejsce Robert
Koch z SP Bojszowy.

W kategorii gimnazja I miejsce Gimnaz-
jum nr 3 z Lędzin-Goławiec, II miejsce
Gimnazjum z Bojszów, III miejsce Gim-
nazjum z Imielina.

Indywidualnie I miejsce Mateusz Sklorz
z Bojszów, II miejsce Dariusz Mrowiec z
Lędzin-Goławca, III miejsce Mateusz Ko-
walski z Lędzin-Goławca.

Nagrody ufundowała Powiatowa Ko-
menda Policji z Bierunia oraz Śląskie Ku-
ratorium Oświaty. Całe to przedsięwzięcie
było dziełem Komendy w Bieruniu , a w
szczególności aspiranta Krzysztofa Chu-
dzikowskiego.

Bezpieczni na drodze

Wspaniały wynik naszego
ucznia w konkursie

matematycznym 

Zprzyjemnością infomujemy, że
Mateusz Wesecki uczeń klasy
4a został laureatem największego

Konkursu matematycznego „Kangur”.
Uplasował się na 1. miejscu - zdobył ma-
ksymalną ilość 120 punktów - 0 błędów.
SERDECZ!IE GRATULUJEMY!!! 

27maja 2011 odbył się w naszej
szkole konkurs historyczny
„Europa w latach 1918 –

1939” Konkurs był rywalizacją uczniów klas
VI, wzięło w nim udział 15 osób. Składał się
z 4 etapów: tablica pytań, zdjęcia znanych
postaci lat 1918 – 1939, mapa, pytania lo-
sowe. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie SP
nr 1, miejsce drugie uczniowie naszej szkoły:
Michał Szopa, Daniel Kazimierczak,
Jakub Działas, Arkadiusz Łański, Szymon
Drybczewski. Miejsce trzecie: Ewelina
Lech, Adrianna Ryszka, Anna Wycik,
Magdalena Wieczorek, Sonia Głomb.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i symboliczne nagrody. Konkurs
zorganizowany został przez R. Dłucik. 

Konkurs języka angielskiego 
Dnia 31.05.2011r. o godz. 9:00 odbył się

międzyszkolny konkurs języka angiel-
skiego w Kopciowicach. Naszą szkołę re-
prezentowały Kamila Jarnot, Oliwia
Poloczek oraz Daria Protasewicz, które
systematycznie uczęszczały na dodatkowe
zajęcia organizowane przez nauczycielkę
języka angielskiego – Ewę Jarosz. Według

opinii uczniów konkurs nie był łatwy, a
samo przygotowanie wymagało od nich
wiele wysiłku i ciężkiej pracy. Najlepsze
wyniki osiągnęli: I miejsce: Paulina Żóra-
wik – kl. VI, II miejsce: Oliwia Poloczek –
kl. IV, III miejsce: Kamila Jarnot – kl. V 

Wyniki konkursu historycznego
„Chełm Śląski – moja mała ojczyzna”
4 kwietnia 2011r ogłoszono wyniki kon-

kursu historycznego „Chełm Śląski – moja
mała ojczyzna”. Zadaniem uczestników
było przygotowanie albumów opisujących
zabytki naszej miejscowości. Prezentując
ważne dla Chełmu Śląskiego miejsca
uczniowie poza opisem wykonywali zdję-
cia lub rysunki. Prace uczniów oceniane
były przez nauczycieli naszej szkoły: D.
Baranowska, M.Golak, R.Dłucik. I
miejsce zajęła uczennica klasy IVa Karo-
lina Cieplok, II miejsce Szymon Dryb-
czewski z klasy VIa, III miejsce otrzymały
uczennice klasy IVb: Magdalena Plew-
niok i Paulina Sikora. Zwycięzcy odebrali
z rąk pani Dyrektor nagrody oraz pa-
miątkowe dyplomy. Konkurs przygotowany
został przez nauczyciela historii R. Dłucik. 

Konkursy

7kwietnia 2011 uczniowie klas
piątych wybrali sie na wycieczkę do
Muzeum Misyjnego w Mysłowi-

cach-Brzęczkowicach. Muzeum to zostało
utworzone przez naszych parafian: ks. Ber-
narda Halembę proboszcza parafii MB Bo-
lesnej i jego brata ks. dr Andrzeja Halembę,
który przez wiele lat był misjonarzem w
Zambii. Uczniowie po zapoznaniu się z his-
torią muzeum i specyfiką pracy na misjach,
obejrzeli film „Afrykańska szkoła”, a na-
stępnie odbyli wycieczkę po krajach Afryki,
Ameryki i Oceanii. Zobaczyli jak wygląda
chata afrykańska i mogli poczuć się jak w
Afryce – przebierając się w stroje naszych
„czarnych braci w wierze”. Zachęcamy
wszystkich do odwiedzenia tego Muzeum.

Wycieczka 
do Muzeum Misyjnego
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Poprawie rocznych staraniach,
21 maja, do Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Chełmie

Śląskim przyjechali z wizytą zawodnicy
Ruchu Chorzów. Klub reprezentowali lu-
biani przez fanów sportu Krzysztof Nykiel i
Maciej Jankowski.  Spotkanie odbyło się w
bardzo miłej atmosferze. Sala gimnastyczna
wypełniona była po brzegi młodymi kibi-
cami. Przyszli również kibice z nieco więk-
szym stażem i uświetnili spotkanie głośnymi
okrzykami na cześć ”niebieskich” . Na spot-
kaniu pojawił się również wieloletni wierny
kibic Ruchu Chorzów, były wikary
chełmskiej parafii ks. Mirosław Friedrich
oraz Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty
Gabriela Penczek.  Zawodnicy odpowiadali
dzieciom i młodzieży na wiele pytań. Roz-
dali setki autografów i pamiątek klubowych,
które ufundował Ruch Chorzów. Dla dzieci
spotkanie na żywo było niecodziennym
przeżyciem. Piłkarze przyznali. że nie spo-
dziewali się że w Chełmie Śląskim mają tylu
fanów. 

Niebieski Chełm

Wdniach od 25 maja do 7 czewca
2011 r. Uczniowie klas III a i
III b przebywali na Zielonej

Szkole w ośrodku “Magnat” w Łebie. Pod-
czas dwutygodniowego pobytu nad morzem
zobaczyli krainę ruchomych wydm na tere-
nie Słowińskiego Parku Narodowego. Naj-

pierw jechali Kolejką Bajkową , a następnie
meleksem dotarli do wyrzutni rakietowej z
czasów II wojny światowej.Potem pieszo
wędrowali malowniczym szlakiem na szczyt
Łąckiej Góry- największej wydmy, z której
roztacza się niezapomniany widok. Kolejną
atrakcją była całodniowa wycieczka do

Gdańska i Gdyni. W Gdańsku przeszli
Długim Targiem, zobaczyli Fontannę Nep-
tuna, Ratusz, Dwór Artusa, odwiedzili ma-
nufakturę słodyczy.

W Gdyni zwiedzili niszczyciel “Błyska-
wica” i oglądali zacumowane statki .
Uczniowie odbyli rejs statkiem wycieczko-
wym. Byli też na wycieczce w Parku Dino-
zaurów z mini ZOO i placem zabaw. Spacer
do Nowęcina zakończył się ogniskiem z pie-
czeniem kiełbasek, przejażdżką bryczką i
zwiedzaniem stadniny koni. 

Na terenie ośrodka “Magnat ”znajdował
się basen, na którym zajęcia odbywały się
codziennie oprócz niedziel. W trakcie
długich spacerów dzieci odwiedzały port ry-
backi i jachtowy. Wiele czasu spędziły na
plaży gdzie grały w piłkę, opalały się i bu-
dowały zamki z piasku. Uczestnicy “Zielo-
nej Szkoły” brali udział w dyskotekach
wieczorach karaoke i rozgrywkach sporto-
wych. Nad Bałtykiem wszystkim dopisy-
wały humory i słoneczna pogoda. 

ZZiieelloonnaa  SSzzkkoołłaa
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Impreza od samego początku  ma cha-
rakter tylko i wyłącznie amatorski,
nie mogą w niej brać udziału zawod-

nicy zrzeszeni w klubach strzeleckich,
drużyna może składać się maksymalnie z
pięciu zawodników. Umiejętności strzelec-
kie radnych powiatowych oceniała komisja
sędziowska Okręgowego Związku Strze-
lectwa Sportowego z Katowic w składzie:
Jarosław Witoszek, Andrzej Sutkowski,
Krzysztof Rymski i Joachim Siwiak.

Wielu z zawodników już kolejny raz
wzięło udział w tym turnieju. To jest nie
tylko dobra, sportowa zabawa ale też możli-
wość rozmów w gronie radnych, wymiana
doświadczeń samorządowych, bo każdy
jest na luzie, swobodnie bez stresów.

Do udziału w turnieju zgłosiły się drużyny
reprezentujące : Powiat, Imielin, Chełm
Śląski, Lędziny, Bojszowy, nie dojechała
tylko w tym roku drużyna bieruńska.

Drużyna z Chełmu Śląskiego  wystąpiła
w składzie: Stanisław Jagoda, Kazimierz
Plewnia, Henryk Buchta, Andrzej Pyr-
czek, Henryk Mańka

Turniej rozgrywany był w dwóch ka-
tegoriach – w pistolecie sportowym i w
krótkim bojowym karabinku sporto-
wym.

!aodbywających się w Diisel-
dorfie 02.07.2011 Mistrzo-
stwach Europy w Formach

Sztuk Walki Federacji WMAA-R.O.C.
nasz reprezentant Mateusz Saternus wy-
stępujący w barwach BIG BUDO POL-
SKA wywalczył tytuł Mistrza Europy w
konkurencji kata twarde. 

Ponadto Mateusz wywalczył jeszcze dwa
tytuły wicemistrza Europy w konkurencjach
kata z bronią i kata miękkim. Współtwórcą
tego sukcesu jest Mistrz Wiesław Bigos 10
DAN, który przygotował młodego wojow-
nika do tego turnieju. 

W maju w Svetla nad Săzovou w Repub-
lice Czeskiej odbyły się otwarte mistrzostwa
Czech Federacji IBF w sztukach walki,
gdzie Mateusz wystartował w dwóch kategoriach: kata oraz kata z bronią i w obydwu
wywalczył złote medale zdobywając tym samym tytuł najwszechstronniejszego zawodnika
mistrzostw Juniorów do lat 15.

Na co dzień Mateusz uczy się i trenuje w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim.
Za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

zawodnik otrzymuje stypendium sportowe  przyznane przez Wójta Gminy Chełm Śląski. 

MMłłooddyy  wwoojjoowwnniikk  zz  CChheełłmmuu  
mmiissttrrzzeemm  EEuurrooppyy
ffeeddeerraaccjjii  WWMMAAAA--RR..OO..CC..  
ww  ffoorrmmaacchh  sszzttuukk  wwaallkkii

Chełmska drużyna wzięła udział w turnieju strzeleckim

Już po raz dziesiąty radni  powiatu bieruńsko-lędzińskiego stawili się na imielińskiej
strzelnicy, by powalczyć o puchar Przewodniczącej Rady Miasta Imielin.

Uczniowie klas IV i V ze Szkoły
Podstawowej nr 2 pod opieką swo-
ich nauczycieli - Danuty Koziołek,

Grzegorza Zyzaka i Rafała Jaskóły - wy-
brali się na pieszą wycieczkę do miejscow-
ego Klubu Sportowego „Stal” Chełm
Śląski. Dzieci mogły zwiedzić cały obiekt i
spędzić aktywnie czas, na sportowo.

O klubie sportowym opowiedział
uczestnikom wycieczki prezes klubu
Krzysztof Ziajka, każdy kto chciał mógł
też poćwiczyć na siłowni pod opieką Ar-
tura Lekkiego. Na boisku rozegrany zos-
tał również klasowy turniej piłki nożnej,
były gry i zabawy ruchowe.

Wycieczkę zakończono ogniskiem.

Wycieczka do KS ,,STAL”
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Reprezentacja chełmskiego Gim-
nazjum zaprezentowała się znako-
micie zajmując I miejsce w

turnieju. W pierwszym meczu pokonali 5:4
drużynę z Imielina w drugim meczu zwy-
ciężyli Gimnazjum z Goławca 6:4, II
miejsce zdobyła drużyna z Imielina wygry-
wając z Goławcem 12:2.

Młodzi piłkarze z Chełmu, których przy-
gotował mgr Krzysztof Kracla wystąpili

w składzie: Rafał Ciora, Sebastian Wie-
czorek, Michał Ścierski, Krzysztof Bu-
dzyń, Dawid Datoń, Paweł Sajdok,
Daniel Długajczyk, Patryk Siwiec, Fa-
bian Misterek, Tomasz Pomietło, Adam
Głos, Marek Szary, Wojciech Mi-
kołajek.

Królem strzelców turnieju został Rafał
Ciora z Chełmu a puchary i nagrody ufun-
dował Urząd Gminy Chełm Śląski.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ 
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

O PUCHAR WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

6 maja 2011 roku w Gimnazjum w Chełmie Śląskim odbył się turniej piłki
nożnej halowej o puchar Wójta Gminy Chełm Śląski. Organizatorem imprezy
był nauczyciel wychowania fizycznego mgr Grzegorz Zyzak. 

18kwietnia zostały rozegrane
XV Grand Prix Lędzin w te-
nisie stołowym. Reprezenta-

cja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie
Śląskim pod opieką Grzegorza Zyzaka
zaprezentowała się znakomicie.
Drużynowo szkoła zajęła 1 miejsce zdo-
bywając 484 punkty i z ogromną przewagą
wyprzedziła SP 3 Bieruń 182 punkty i SP
3 Lędziny 117 punktów. W zawodach
uczestniczyło 7 szkół podstawowych. 

Indywidualnie zaś w grupie klas I – III
w kategorii dziewcząt : 1 miejsce zajęła

Anna !owrocka, 2 miejsce Sabina Sob-
czyk. Rewelacyjnie spisali się chłopcy ka-
tegorii klas I-III gdzie pierwsza szóstka to
uczniowie SP 2 najlepszy okazał się
Adrian Brzenk, 2 miejsce zajął Daniel
Miemczok, 3 miejsce Stefan Borek, 4
miejsce Jakub Mysiorski, 5 miejsce
Kamil Bonias, 6 miejsce Rafał Achtelik.  

W kategorii klas IV – VI dziewcząt in-
dywidualnie zawodniczka SP 2 Paulina
Richter zajęła 5 miejsce, 6 miejsce zdo-
była Ewelina Lech.

W kategorii klas IV – VI chłopców in-
dywidualnie Rafał Szary z Chełmu
Śląskiego zajął 3 miejsce.

Chełmska „dwójka” którą przygotował
Grzegorz Zyzak zagrała w składzie:
Adrianna Ryszka, Ewelina Lech, Pau-
lina Richter, Katarzyna Opitek, Kamila
Jarnot, Agata Piwowarczyk, Anna
!owrocka, Sabina Sobczyk, Rafał
Szary, Krzysztof Orzeł, Damian Biesek,
Michał Szubert, Jakub Martinson, Ma-
teusz Saternus, Michał Pacwa, Stefan
Borek, Jakub Mysiorski, Daniel Miem-
czok, Kamil Bonias, Rafał Achtelik,
Adrian Brzenk.

XXVV  GGRRAANNDD  PPRRIIXX  LLĘĘDDZZIINN  
WW  TTEENNIISSIIEE  SSTTOOŁŁOOWWYYMM

PPooddiiuumm  
ddllaa  cchheełłmmsskkiieejj

„„ddwwóójjkkii””

Wrozgrywkach brały udział re-
prezentacja SP 1 Kopciowice
oraz reprezentacja Szkoły Pod-

stawowej nr 2 zarówno w kategorii
dziewcząt jak i chłopców.

Dziewczęta rozegrały mecz piłki siatko-
wej. Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej
nr 2 zwyciężyły 3:0 w setach rówieśniczki
z SP 1 Kopciowice (25:16, 25:21, 25:13).
Siatkarki chełmskiej „dwójki” wystąpiły w
składzie: Agata Piwowarczyk, Paulina
Richter, Katarzyna Opitek, Kamila Jarnot,
Sara Cieślewicz, Adrianna Ryszka, Sonia
Głomb, Ewelina Lech, Sabina Palka, An-
gelika Miemczok, Katarzyna Załuska.

W meczu piłki siatkowej chłopców za-
wodnicy Szkoły Podstawowej nr 2 wy-
grali z SP 1 Kopciowice 3:2 w setach
(25:21, 20:25, 15:25, 25:19, 17:15).
Młodzi siatkarze z Chełmu, których przy-
gotował mgr Grzegorz Zyzak wystąpili
w składzie: Rafał Szary, Krzysztof
Orzeł, Robert Kasperczyk, Damian Bie-
sek, Kamil Hudzikowski, Tomasz So-
kołowski, Michał Szubert, Jakub
Martinson, Michał Pacwa, Michał Sa-
ternus, Kamil Siwek. 

Nagrody dla szkół podstawowych oraz
poczęstunek dla dzieci ufundował Urząd
Gminy Chełm Śląski.

MECZ PIŁKI SIATKOWEJ
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

2 czerwca 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kopciowicach odbyły się gminne
rozgrywki piłki siatkowej z okazji Dnia Dziecka. Impreza została zorganizowana przez
nauczycieli wychowania fizycznego mgr Grzegorza Zyzaka i mgr Aleksandra Kiszkę.
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Parafialni mistrzowie tenisa

Wtym roku  do turnieju stanęło aż dziesięć drużyn, or-
ganizatorem mistrzostw gminnych był Grzegorz
Zyzak, mecze sędziowali Katarzyna Sajdok i Bar-

tosz Kilijański. Zagrały: Kultywator, UKS Wolny, UKS 2, Promil,
Dębowi Mocni, OSP Chełm, SMOKI, NIE MA,  Drink Team,
ZAŚ MY. Fundatorem nagród był Urząd Gminy, zawodnicy zwy-
cięskich drużyn otrzymali puchary i piłki, nagrody wręczył, w
imieniu wójta gminy, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz
Plewnia. Mistrzowie gminy wystąpili w składzie: Szymon
Tworzydło, Bartłomiej Bogucki, Tomasz Horst, Marek Mu-
sioł, Jan Resiak, Daniel Stasiczyn i Błażej Penczek.

W tegorocznym – piętnastym już - turnieju siatkarskim
o mistrzostwo gminy Chełm Śląski mistrzami zostali za-
wodnicy drużyny  „ NIE MA”, która w finale pokonała „Pro-
mil”, na III miejscu znalazła się drużyna „Dębowi Mocni”.

28m a j a
w Bie-
runiu

odbył się turniej
piłki siatkowej rad-
nych o puchar Bur-
mistrza miasta
Bieruń. 

Samorządowcy z
Chełmu zaprezento-
wali się znakomicie
wygrywając roz-
grywki. 

W pierwszym
meczu pokonali drużynę z Imielina 3:0 w setach (25:20, 25:10,
25:10), w drugim spotkaniu wygrali z gospodarzami również 3:0 w
setach (25:10, 25:15, 25:20). W meczu o drugie miejsce radni z Imie-
lina wygrali z Bieruniem 3:1 w setach (25:17, 22:25, 25:16, 25:16)

Radni z Chełmu Śląskiego wystąpili w składzie: Aleksandra
Łańska-Gawlik, Leszek Maciejowski, Grzegorz Zyzak, Hen-
ryk Mańka, Andrzej Pyrczek, Rafał Grudniok.

TUR!IEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
RAD!YCH O PUCHAR 

BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ

WSali Szkoły Podstawowej
nr 2 – 9 kwietnia – roze-
grany został finał XI tur-

nieju parafialnego tenisa stołowego.
Organizatorem i sędzia turnieju jest od
początku Grzegorz Zyzak, nauczyciel
wychowania fizycznego w tej szkole.

Turniej odbywa się w gminie od 2000
roku, w tym roku rozgrywki toczyły się w
marcu i na początku kwietnia .

Na finał zaproszono przedstawicieli
gminy - przewodniczącego Rady Gminy
Kazimierza Plewnię, który wręczył lau-
reatom nagrody, również kierowniczkę
Gminnego Zespołu Oświaty Gabrielę Pen-
czek, swoim uczniom kibicowała też dy-
rektorka szkoły Regina Pioskowik. Turniej
zgromadził też liczną publiczność.

Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym za-
interesowaniem, szczególnie wśród dzieci i
młodzieży (mecze rozegrało 91 uczniów i
uczennic Szkoły Podstawowej nr 2).
Łącznie w zawodach wystąpiło 155 zawod-
ników i zawodniczek w ośmiu kategoriach
wiekowych. 

Wyniki rozgrywek w poszczególnych ka-
tegoriach przedstawiają się następująco :

Kategoria dziewcząt do lat 13
1 miejsce – Ewelina Lech,  2 miejsce –

Adrianna Ryszka 3 miejsce – Katarzyna
Opitek, 4 miejsce  – Kamila Jarnot

Kategoria dziewcząt do lat 18 
1 miejsce – Sabina Janota, 2 miejsce –

Magdalena Synowiec 3 miejsce – Kata-
rzyna !iesyto, 4 miejsce – Sandra Jo-
chymczyk

Kategoria kobiet powyżej lat 18
1 miejsce – Aleksandra Łańska, 2

miejsce – Magdalena Janota 3 miejsce –
Monika Miemczok, 4 miejsce – Kata-
rzyna Synowiec

Kategoria chłopców do lat 13 
1 miejsce – Rafał Szary, 2 miejsce  –

Krzysztof Orzeł 3 miejsce – Michał Szu-
bert, 4 miejsce  – Damian Biesek

Kategoria chłopców do lat 18
1 miejsce – Marek Szary, 2 miejsce –

Patryk Achtelik 3 miejsce – Dawid Ach-
telik, 4 miejsce – Paweł Sajdok

Kategoria mężczyzn do lat 30
1 miejsce – Adam Wadas, 2 miejsce –

Michał Jaronicki 3 miejsce – Maciej Ja-
goda, 4 miejsce – Robert Koziołek

Kategoria mężczyzn powyżej lat 30
1 miejsce – Adam Jochymczyk, 2

miejsce – Tomasz Jaronicki, 3 miejsce –
Sebastian Gdak, 4 miejsce – Jacek Kli-
mek

Kategoria mężczyzn powyżej lat 50
1 miejsce – Henryk Górkiewicz, 2

miejsce – Andrzej Grudniok 3 miejsce –
Jan Wadas, 4 miejsce – Henryk Urbańczyk

W najmłodszej kategorii klas I-III
dziewcząt klasyfikacja przedstawia się na-
stępująco:

1 miejsce – Anna !owrocka, 2 miejsce
– Sabina Sobczyk 3 miejsce – Anna
Śmiałkowska, 4 miejsce – Renata Urbań-
czyk.

W najmłodszej kategorii klas I-III
chłopców klasyfikacja końcowa przedsta-
wia się następująco:

1 miejsce – Stefan Borek, 2 miejsce –
Jakub Mysiorski 3 miejsce – Daniel
Miemczok, 4 miejsce – Kamil Bonias

Nagrody i puchary  ufundował dla naj-
lepszych zawodników Urząd Gminy Chełm
Śląski, ks. proboszcz i sponsorzy.
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Wójt Gminy Chełm Śląski
zaprasza na

XV D�I CHEŁMU ŚLĄSKIEGO
FESTY! RODZI!!Y

27 sierpnia 2011r. (sobota)
Szkoła Podstawowa nr 2 w  Chełmie Śląskim, ul. Kolberga 1

W programie: 
program dla dzieci, koncert Gminnej Orkiestry Dętej, 

występ Zespołu ,,Leszek &Kornelia Filec”, występ zespołu ,,MARAQUJA”,
gwiazda wieczoru 
Zespół ,, ŁZY”

zabawa taneczna z DJ-em

DOŻY!KI GMI!!E
4 września 2011r. (niedziela)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kopciowicach, ul. Górnośląska 45

W programie: 
obrzędy dożynkowe w wykonaniu Zespołu Regionalnego KOPCIOWICZA�KI, 

występ Regionalnego Zespołu Folklorystycznego PODLESIA�KI, 
występ tanecznego Zespołu ,,RAZ, DWA, TRZY”,

koncert Gminnej Orkiestry Dętej, 
występ zespołu B.A.R.,

zabawa taneczna  

BIEG TRZEŹWOŚCI 
10 września 2011r. (sobota)

Podczas festynu i dożynek dla dzieci udostępnione 
będą bezpłatnie pneumatyczne urządzenia rekreacyjne!
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.II. ADRESESACI KO!KURSU
Dwie kategorie wiekowe:

1. uczniowie szkół podstawowych
2. uczniowie gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III. KATEGORIE PRAC
Dla uczniów szkół podstawowych – tematyka dowolna 

(ciekawe miejsce, przyroda, spędzanie wolnego czasu, uroczystości, imprezy sportowe, Dni Chełmu, ważne wydarzenia itp.)
Dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:

1. „Mieszkańcy naszej gminy”  (portrety, ważne wydarzenia, prezentacja obyczajów, zwyczajów, uroczystości rodzinnych i lokal-
nych, formy spędzania czasu wolnego, pracy, sportu,  itp.)

2. „Ciekawe miejsca” - budynki, przyroda.
3 .Temat dowolny

IV. WARU!KI UCZEST!ICTWA
1. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, nie brały udziału 

w I i II edycji konkursu ani w żadnym innym konkursie.
2. Prace mogą być dziełem jednego autora albo dziełem zespołu osób.

3. Do konkursu można złożyć dowolną liczbę zdjęć. Mogą to być zdjęcia pojedyncze lub zestawy maksymalnie 5 zdjęć, które będą
traktowane jako jedna praca – pod warunkiem wyraźnego opisu na odwrocie: ‘’ Zestaw nr – ilość zdjęć (np.5) zdjęcie Nr (np.2).
4. W przypadku zgłoszenia przez jednego autora (ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej) więcej niż jednej fotografii,

wśród prac powinna być fotografia z  kategorii „ mieszkańcy naszej gminy”.
5. Technika wykonywania prac jest dowolna ( tradycyjna i cyfrowa). Zdjęcia powinny mieć format nie mniejszy niż 21×30 cm; w

przypadku fotografii cyfrowej rozdzielczość minimum 300 dpi. (zalecane więcej).
6. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD z nagranymi zdjęciami i opisem pliku nazwą identyczną jak zdjęcie 

– tytuł zdjęcia i godło autora.
7. Do konkursu można zgłosić fotografie wykonane w poprzednich porach roku.

8. Nie można zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej, nie można też przesyłać fotografii mailem. Oceniane będą wyłącznie
prace wydrukowane metodą fotolaboratoryjną.

9. Na odwrocie zdjęcia należy umieścić tytuł, miejsce i czas wykonania oraz godło autora (na zdjęciach nie można zamieszczać
żadnych danych autora!). Zdjęcia należy składać w zaklejonej kopercie, w której powinna też być druga zaklejona koperta 

oznaczona godłem autora, w której będzie wypełniona karta zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej www.chelmsl.pl,)
a w przypadku osób niepełnoletnich również pisemna zgoda rodziców na udział w konkursie.

10. W przypadku portretów autor powinien uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikację złożonych fotografii oraz na przetwarzanie

swoich danych osobowych przez organizatora konkursu.
12. Prace konkursowe stają się własnością organizatora, który może je wykorzystać z podaniem imienia i nazwiska autora 

– w materiałach promocyjnych gminy, w prasie oraz w internecie.
13. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

V. CZAS TRWA!IA KO!KURSU
- do 21 października 2011 r.

VI. MIEJSCE SKŁADA!IA PRAC
Gminny Zespół Oświaty w Chełmie Śląskimul. Techników 25, 41-403 Chełm Śląski

w kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – III edycja”

�ajlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane w publikacji Kalendarza Gminnego na
2012 rok i innych wydawnictwach promujących naszą Gminę

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Oświaty w Chełmie Śląskim ul. Techników 25; tel. 032/ 225-66-50

Regulamin Konkursu Fotograficznego 
„Gmina Chełm Śląski – moja mała ojczyzna”
WWóójjtt  GGmmiinnyy  CChheełłmm  ŚŚlląąsskkii  ooggłłaasszzaa  IIIIII  eeddyyccjjęę    kkoonnkkuurrssuu  ffoottooggrraaffiicczznneeggoo  pptt..::  

„„GGmmiinnaa  CChheełłmm  ŚŚlląąsskkii  ––  mmoojjaa  mmaałłaa  oojjcczzyyzznnaa””

I. CEL KO!KURSU
Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży tematyką związaną z lokalną społecznością

i zainspirowanie do poszukiwań walorów naszej Gminy
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BEZPŁATNY BIULETYN 
INFORMACYJNY 

URZĘDU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 
NR 2 (29) 2011

Nakład 2000 egz.
Druk INTROART

Mysłowice ul. Katowicka 21

Dzieła wielkich i uznanych mist-
rzów - van Gogha, Leonarda da
Vinci, Rembrandta, Moneta bar-

dzo często stają się inspiracjami dla po-
czątkujących twórców. Młodzi ludzie,
zachwyceni mistrzostwem swoich idoli, sta-
rają się choćby po części zbliżyć do nich. Za-
czynają swoją przygodę ze sztuką,
podejmują wyzwanie, kształcą się w tym
kierunku. Chcą dotknąć świata sztuki - i w
nim uczestniczyć jako autonomiczni artyści.
Ci właśnie wielcy mistrzowie byli też inspi-
racją dla cyklu linorytów 22-letniego Sebas-
tiana Szafarczyka. Głębokie upośledzenie
(autyzm) nie przeszkodziło mu w rozwijaniu
talentu. Jego grafiki stały się swoistym środ-
kiem komunikacji. Sebastian nie ma werbal-
nego kontaktu z otoczeniem. Transponując
przez pryzmat siebie dzieła mistrzów - Wy-
spiańskiego, Gaugina, Bocklina - manifes-
tuje to, jak odbiera sztukę. Czym jest dla
niego sztuka. Nauczycielką Sebastiana Sza-
farczyka jest Izabela Harvlent. To ona od-
kryła przed nim technikę linorytu, która tak
bardzo zafascynowała młodego człowieka.

Sebastian realizuje się twórczo w tej tech-
nice od 2006 roku. Pracuje według określo-
nego przez siebie schematu – mówi Izabela
Harvlent - przed przystąpieniem do pracy
Sebastian szuka inspiracji w albumach ma-
larstwa, wśród fotografii lub we własnej
wyobraźni. Ten etap pracy trwa zaledwie
minutę, dwie, po czym następuje wykona-
nie wzoru na matrycy, jego rysunek, bez po-
prawek, kopiowania, gumowania jest
zawsze świetnie zakomponowany, spójny i

pełen ekspresji – dodaje
nauczycielka.

Interesujące jest to, że
młody artysta tak sponta-
nicznie przystępuje do
pracy, nie potrzebuje pro-
jektów i nie przenosi ich na
linoleum. Szybki szkic mar-
kerem świetnie oddał cha-
rakter „Nigdy więcej” Paula
Gaugina. Sebastian precy-
zyjnie ujął kompozycję i
wyważył proporcje. Co
dodał od siebie? Z pewnoś-

cią swoją pasję i zdolność obserwacji. Li-
noryty i matryce Sebastiana można było
oglądać w Galerii Stańczyk w Krakowie
(luty 2011 r.), działającej w ramach Funda-
cji Sztuki Osób Niepełnosprawnych oraz w
Miejskim Centrum Kultury w Mysłowi-
cach. 

Myślę, że Sebastian sprawdzi się również
w technikach barwnych, pozostał przy li-
norytach dlatego, że daje mu to ogromną
satysfakcję, a do tego jest świetnym rysow-
nikiem – mówi o nim Izabela Harvlent.
Dzięki linorytom poznawał świat oczami
mistrzów i rozwijał się.

Gdy zaczynałam z nim pracę, rysując
postać posługiwał się schematem, w tym
momencie dostrzega nie tylko postać, jej
strój, układ ciała, ale również wszystkie
szczegóły otoczenia znajdujące się w wy-
branym kadrze, jak zegar, fragment gazetki
szkolnej i wiele innych drobiazgów. Do
tego Sebastian widzi i rysuje przedmioty w
ujęciu perspektywicznym, początkowo była
to jedynie perspektywa kulisowa, a teraz ry-
suje już zbieżną.

Podczas wernisażu  młodemu artyście ta-
lentu i wspaniałych prac pogratulował wójt
gminy Stanisław Jagoda wręczając drobny
upominek, a także Dyrektor Gminnej
Świetlicy Środowiskowej - Gabriela Żóra-
wik.

Podczas otwarcia wystawy Sebastianowi
towarzyszyli m.in. dyrekcja , nauczyciele i
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z
Mysłowic. Nie zabrakło również młodzieży
z chełmskiego gimnazjum.

W Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Chełmie Śląskim 
16 czerwca br. otwarta została wystawa prac niepełnospraw-
nego, bardzo młodego artysty – Sebastiana Szafarczyka. 
Sebastian mieszka w Chełmie a uczy się w Zespole Szkół 
Specjalnych w Mysłowicach. Jego prace prezentowane były już
w galeriach w Krakowie i Warszawie.

Ukryty talent

Półkolonie letnie 
Gminna Świetlica Środowiskowa wraz z

Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych tradycyjnie
organizują półkolonie letnie dla dzieci 

z terenu Gminy Chełm Śląski .
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Gmin-

nej Świetlicy Środowiskowej tj. w budynku
Euro-Centrum przy ul.Owocowej 10 

I turnus trwa od 27 czerwca do 15 lipca
finansowany ze środków na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 
II turnus trwa od  18 lipca do 5 sierp-

nia finansowany ze środków 
świetlicy środowiskowej

W I i II turnusie bierze udział
po 45 dzieci, w 3 grupach 

(zapisanych na półkolonie) 
Zajęcia prowadzone są w godzinach

od godz. 9.00-do 15.00

Zajęcia obejmują: 
*  program profilaktyczny:
„Przeciwdziałanie przemocy

rówieśniczej” autor i prowadzący 
Gabriela Żórawik

* program edukacyjny: „Podróżujemy
po Polsce wyobraźnią dziecka - Parki
Narodowe Polski” autor i prowadzący

Joanna Ryguła
* program edukacyjny: „Sztuka na we-

soło” autor i prowadzący 
Barbara Kula - Jurek

* program edukacyjny: „Sztuka na we-
soło” autor i prowadzący 

Karolina Gębala
Ponadto prowadzone są gry i zabawy ze-

społowe, zajęcia integracyjne, zajęcia
plastyczne, zajęcia szachowe, filmy na

DVD, zajęcia na placu zabaw
W każdym z turnusów co piątek organi-
zowane są wycieczki i wyjazdy rekrea-
cyjne tj. 2 razy wyjazd na basen oraz

wycieczka do Ojcowskiego Parku 
Narodowego ,,Śladami odkrywców”. 

Kierownik półkolonii:
Gabriela Żórawik

Wychowawcy: Karolina Gębala, Joanna
Ryguła, Barbara Kula - Jurek, Grażyna
Myalska, wolontariusze: Michał Manda,

Julia Kracla, Barbara Stasiowska

chelm2_11:Makieta 1  2011-07-11  14:07  Strona 15



WGminnym Urzędzie Stanu
Cywilnego odbyła się uro-
czystość „złotych godów”

czyli pięćdziesiąt lat wspólnej drogi
małżeńskiej. 

Pamiątkowe medale z rąk wójta gminy
Stanisława Jagody, przyznane przez pre-
zydenta RP, otrzymali: Ryszard i Sylwia
Domańscy, Franciszek i Hildegarda
Urbańczyk, Jan i Henryka Żydzik, 
Antoni i Jadwiga Palka, Walerian 
i Gertruda Warchał.

Po wręczeniu medali jubileuszowych
małżonkowie otrzymali upominki a potem
zostali przez wójta gminy zaproszeni na
słodki poczęstunek „weselnym”

ZZłłoottoo  ddllaa  wwyyttrrwwaałłyycchh

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alko-

holowych wraz z Gminną
Świetlicą Środowiskową w
Chełmie Śląskim zorganizo-
wały, po raz kolejny, imprezę
dla dzieci z terenu gminy.

W świetlicy i wokół przygo-
towano szereg atrakcji, zarówno
dla maluchów jak i dla nieco
większych dzieci, które zdecy-
dowały się tu spędzić ten naj-
milszy dla nich dzień. 

Były dmuchańce uwielbiane
przez dzieci, takie jak zjeżdżal-

nia tygrys, statek piracki, gąsie-
nica, suchy basen z piłeczkami.

Dzieci mogły zjeść watę cu-
krową a dla relaksu  i zabawy –
pomalować na kolorowo buzię z
czego korzystały głównie dziew-
czynki dając sobie malować
kwiatki i motylki na policzkach.

Pogoda, choć w
przysłowiową kratkę – trochę
słońca, trochę burz - nie znie-
chęciła do zabawy, organiza-
torzy byli dobrze
przygotowani nawet na
deszczową aurę, więc dzieci
bawiły się do wieczora.

Dzień dziecka w świetlicy
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