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W numerze:

* Stulecie szkoły

* Gminne konkursy
rozstrzygnięte

* Wiadomości szkolne

* Jubileuszowe
Kopciowiczanki

* Lato w Gminie

Dzień 17 maja 2010r. przez wiele lat zostanie zapamiętany przez mieszkańców naszej gminy,
jako początek wielkiej powodzi w Chełmie Małym. Tragedia ta dotknęła naszą gminę jako

jedną z pierwszych. Ciągłe deszcze powodowały wprawdzie podnoszenie się stanu Przemszy, ale
nikt nie spodziewał się takiej tragedii. Przemsza wystąpiła z koryta w poniedziałek po południu. W
akcji napełniania i układania worków z piaskiem brali udział strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Chełmie Śląskim oraz Zawodowa Straż Pożarna z Tychów. Wieczorem i w nocy rozpoczęła
się ewakuacja mieszkańców z kilkudziesięciu posesji. Wyłączony prąd, brak ogrzewania w domach,
wciąż podnosząca się tafla wody i ogromne przerażenie wśród ewakuowanych mieszkańców – to
obraz Chełmu Małego w nocy z 17 na 18 maja.

Powódź nie ominęła naszej gminy

Dokończenie na str.2

* Sport
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Następnego dnia na miejsce przybyło
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
a także wojsko wraz ze sprzętem. W sumie
do dyspozycji były 2 łodzie Straży Pożar-
nej Tychy, 2 łodzie WOPR, 1 wojskowa i 1
z Jacht Klubu Chełm Śląski. Służyły one do
ewakuacji ludzi i dostarczania posiłków
tym mieszkańcom, którzy nie zdecydowali
się opuścić swoich domów .Do każdego do-
wożono wrzątek w termosach, paczki żyw-
nościowe, wodę i jeden gorący posiłek w
ciągu dnia.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
zalanych domów uruchomiono patrole po-
licji i wojska , które na dwie zmiany kon-
trolowały zalany teren .
W całej gminie rozpoczęła się akcja zbiera-
nia najpotrzebniejszych w tej sytuacji rze-
czy . W dniach od 24 maja do 21 czerwca
na posesji Państwa Kolnych przy ul. Gór-
nośląskiej uruchomiono specjalny punkt
wydawania środków czystości, żywności,
odzieży, pościeli i innych artykułów prze-
kazanych w formie darów. Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pracowali tam od godziny 8.00 do 20.00
(do 4 czerwca) a następnie od 10.00 do
14.00 (do 21 czerwca). W ciągu kilku dni
41 rodzinom przekazano też drewno
opałowe.

Na terenie popowodziowym przez cały czas
zapewnione były gorące posiłki (ok.100
porcji dziennie), które wydawane były przy
ul. Górnośląskiej przy sklepie i kapliczce
oraz przy ul. Romera. Wszystkim miesz-
kańcom przekazywane były również ważne
informacje przeciwepidemiczne. Sukce-
sywnie na ulicach gdzie woda opadała usta-
wiane były kontenery do usuwania m.in.
zniszczonych mebli i sprzętu. Obecnie kon-
tenery ustawione są w 5 miejscach i
opróżniane na bieżąco (2 przy ul. Górno-
śląskiej, po jednym przy ul. Głogowej , Jas-
nej i Romera) .

Zakupionymi przez gminę karcherami
czyszczone były płoty i budynki. Stałą po-
mocą oprócz strażaków z OSP Chełm

Śląski służyli również mieszkańcom
Chełmu Małego pracownicy Gminnej
Spółki Komunalnej z Chełmu Śląskiego.

Powódź nie ominęła naszej gminy

Mieszkańcy Chełmu Małego intensyw-
nie pracują przy porządkowaniu i re-

montowaniu swoich domów, zalanych w
czasie majowej powodzi. Rozwiązywanie
ich bieżących problemów wciąż jest też
jednym z głównych zadań samorządu i
Wójta Gminy. - Szkody są bardzo duże i po-
chłoną znaczne środki finansowe. Ich osza-
cowanie nie jest jeszcze do końca
zakończone. �ajgorsze jednak będzie usu-
nięcie szkód niematerialnych, spowodowa-
nych przez lęk, niepokój i ogromną trwogę
– stwierdza Wójt Stanisław Jagoda.
Nasza Gmina jako jedna z pierwszych, już
28 maja wypłacała zasiłki celowe z budżetu
Państwa, które przyznawane były nieza-
leżnie od dochodu poszkodowanych.
Łącznie wypłacono 89 zasiłków w wyso-
kości do 6 000zł dla każdego gospodarstwa
domowego, gdzie zamieszkują 252 osoby,
w tym 52 dzieci do 18 lat. Ogółem wydat-
kowano kwotę 405.000zł.
Z budżetu państwa wypłacane też będą po-
szkodowanym zasiłki celowe na remont lub
odbudowę budynku mieszkalnego w wyso-
kości: do 20 tys. złotych w przypadku gdy
uprawniony do zasiłku nie przewiduje
większych kosztów remontu i zrezygnował
z wyceny, lub od 20 tys. zł do 100 tys. zł na
podstawie wyceny przez rzeczoznawcę. Za-
siłki wypłacane będą przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Chełmie
Śląskim na podstawie faktur i rachunków

potwierdzających poniesione wydatki
związane z remontem lub odbudową bu-
dynku mieszkalnego.
- Przeanalizowany został budżet Gminy na
2010 rok. Urząd Gminy i wszystkie jednostki
organizacyjne zostały zobowiązane do wpro-
wadzenia oszczędności. Podjąłem decyzje o
ograniczeniu lub całkowitej rezygnacji z za-
planowanych imprez, by środki przeznaczyć
na cele związane z usuwaniem skutków po-
wodzi. �awiązałem też współpracę z fir-

mami, które deklarują przekazanie
materiałów budowlanych i opału. Mam za-
pewnienie o przekazaniu 4 ton cementu,
dużej ilości płyt kartonowo – gipsowych do
budowy ścianek działowych, 20 ton węgla i
16 ton retopalu (opał wydawany będzie w
formie talonów). Bardzo znacząca jest też
pomoc finansowa przekazana naszej Gminie
przez inne samorządy – mówi Wójt.

Po powodzi 9
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Znaczącą pomocą dla mieszkańców do-
tkniętych powodzią jest umożliwienie
złożenia na zasadach ogólnych wniosków o
dofinansowanie zakupu pieców CO w ra-
mach Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji, realizowanego od tego roku w na-
szej Gminie (dotyczy to łącznie 59 budyn-
ków). Kwota dofinansowania do pieca
ekologicznego o wartości do 10.000 zł bę-
dzie wynosić, tak jak dla pozostałych
mieszkańców 7.000zł, natomiast na tzw.
udział własny – 3.000zł zostanie wypłacony
zasiłek celowy z budżetu gminy.
Dodatkowym wsparciem finansowym bę-
dzie też dofinansowanie do mediów – wody
i prądu oraz wywozu fekalii. Jednorazowy
zasiłek celowy będzie wynosił 1.000zł na
budynek mieszkalny.
Do robót związanych z usuwaniem skut-
ków powodzi na terenie Chełmu Małego w
ramach robót publicznych od 1 lipca br.
skierowanych zostało przez Powiatowy

Urząd Pracy w Tychach 10 bezrobotnych.
Na bieżąco mieszkańcy korzystają z zaku-
pionych przez Gminę osuszaczy, a w naj-
bliższym czasie zakupione zostaną kolejne.
Przeprowadzony został oprysk przeciw ko-
marom, a także wapnowanie gleb oraz od-
każanie części budynków mieszkalnych.
Inną formą pomocy, finansowaną z budżetu
Państwa, jest organizacja wypoczynku dla
dzieci. Już w maju na tzw. „Zieloną Szkołę”
wyjechało 5 dzieci. Obecnie, w miesiącach
wakacyjnych, ze zorganizowanego wypo-
czynku (głównie nad morzem), skorzysta
13 dzieci w wieku do 7 lat ze swoimi mat-
kami oraz rodzeństwem w wieku szkolnym
(7 dzieci).
Również na miejscu – w Gminnej Świetlicy
Środowiskowej, dzieci mogą korzystać z
bezpłatnych zajęć w ramach półkolonii.
- Obecnie najważniejszą kwestią jest wy-
ciągnięcie wniosków i odpowiednie zabez-
pieczenie tego terenu – podkreśla Wójt.
Zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem
uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawi-
cielami KWK „Piast”, Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych oraz Starostwa Powiatowego w
Bieruniu, dotyczącym podjęcia działań za-
bezpieczających teren Chełmu Małego
przed ewentualną kolejną powodzią. Efek-

tem są ustalenia o konieczności budowy ob-
wałowań rzeki Przemszy, w pierwszej
kolejności na odcinku od nowego koryta
potoku Imielanka do ul. Olimpijskiej. Ma-
teriały budowlane na tę inwestycję dostar-
czy (po akceptacji Kompanii Węglowej)
KWK „Piast”. Wspólnie ze Starostą Bie-
ruńsko – Lędzińskim i KWK „Piast” wy-
stąpię do Marszałka Województwa
Śląskiego z wnioskiem o budowę ob-
wałowań Przemszy .
Podsumowując Wójt stwierdza: powódź
była dramatem, który dotknął bezpośrednio
ponad 250 naszych mieszkańców. Były to
dla nich bardzo ciężkie dni i wszyscy bar-
dzo im współczujemy. �a słowach pocie-
szenia jednak nasza pomoc się nie
skończyła. Staraliśmy się pomóc wszystkim.
Wiem jednak że w takich przypadkach
pomoc , choćby największa jest niewystar-
czająca .Dlatego też będziemy jej w dal-
szym ciągu udzielać. Jestem dumny, że jako
społeczność uruchomiliśmy ogromne
pokłady pomocy – tej finansowej ale rów-
nież bezpośredniej, polegającej na włącze-
niu się w ratowanie dobytku oraz

porządkowanie i remont domów. Zdajemy
niezwykle trudny egzamin jako wspólnota
samorządowa i wierzę, że zdamy go ce-
lująco. Jestem wzruszony i szczerze dzię-
kuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
włączyli się do tych działań. Szczególnie
dziękuję Strażakom z naszej Ochotniczej
Straży Pożarnej i jednostek zewnętrznych,
pracownikom gminy odpowiedzialnym za
sprawną organizację spraw administracyj-
nych, żołnierzom, właścicielom firm
świadczących usługi , wspaniałej
chełmskiej młodzieży i Państwu Kolnym za
użyczenie pomieszczeń do wydawania
darów. Dziękuję też wszystkim anonimo-
wym darczyńcom spoza naszej miejsco-
wości, którzy spontanicznie przekazywali
liczne dary. Zapewniam też, że cenię sobie
bardzo wysoko - szczególnie w tej trudnej
sytuacji - współdziałanie z Ks. Proboszczem
Piotrem Guzym i pozostałymi Księżmi z na-
szej parafii. Mam też nadzieję, że w możli-
wie najkrótszym czasie mieszkańcy Małego
Chełmu doprowadzą swoje mieszkania i po-
sesje do dobrego stanu i odzyskają tak
upragniony spokój.
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Kontynuowane są prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej
ETAP „C”. Obecnie wykonywane
są rurociągi na ul. Zgody,
Miodowa, Zakole, Karłowicza.
Przy ul. Karłowicza budowana
jest przepompowania PT3.
Zakończono inwestycję:
Przebudowa ulicy Podłuże wraz
z odwodnieniem etap II.
�a ulicy Górnośląskiej
wznowione zostały roboty przy
przebudowie wodociągu
wstrzymane w związku
z powodzią.
Po odbudowie przerwanego
i rozmytego korpusu drogowego
ulicy Górnośląskiej będą
kontynuowane dalsze roboty
zgodnie z umową na przebudowę
przedmiotowej drogi wraz
z chodnikiem jednostronnym
i kanalizacją deszczową.
W kwietniu br. rozstrzygnięty
został przetarg na bieżące
remonty dróg, chodników
i poboczy na terenie Gminy
Chełm Śląski. Wykonawcą robót
został Zakład Remontowo-
Budowlany i Handlowy Józef
Jagoda z Chełmu Śląskiego.
W ramach w/w umowy usunięto
już uszkodzenia w nawierzchni
asfaltowej ulic: Błędów,
Stacyjnej,
Śląskiej,Wieniawskiego,
Bogusławskiego, Kolberga,
Orkana, Gamrot, Żurawiej,
Miodowej, Osada (gminna)
i Dożynkowej.
Wyremontowano nawierzchnię
tłuczniową ulicy Dębowej oraz
podbudowę tłuczniową ulic:
Chełmskiej bocznej, Dożynkowej,
Kurpińskiego, Romera
i Górnośląskiej. Usunięto
zastoisko wody na jezdni ulicy
Stacyjnej w rejonie skrzyżowania
z ulicą Stacyjną boczną poprzez
wybudowanie kratki ściekowej
i odprowadzenie wody do sieci
kanalizacji deszczowej. Celem
zabezpieczenia posesji przy ulicy
Głogowej przed wodami
spływającymi z ulicy
Górnośląskiej ułożono krawężniki
wzdłuż istniejących korytek
ściekowych przy wjeździe do
posesji.

INFORMACJE
Z REFERATU
GOSPODARKI
GMINNEJ

XIGala Konkursu „Menadżer Zagłębia
2009" i „Europejskiego Standardu

2009” odbyła się 12 maja (w środę) 2010
roku w Miejskim Ośrodku Kultury „Cen-
trum" im. Adama Mickiewicza Zawierciu.
Gospodarzem imprezy był prezydent Za-
wiercia - Mirosław Mazur.
Idea konkursu powstała w środowisku Ko-
mitetu Rozwoju Zagłębia. Konkurs trady-
cyjnie jest organizowany w następujących
kategoriach: małe przedsiębiorstwa; średnie
przedsiębiorstwa; duże przedsiębiorstwa i
koncerny. Organizatorzy mają prawo do
zmiany i modyfikacji kategorii konkurso-
wych.
Skład osobowy Kapituły Konkursu zatwier-
dza Zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia.
Kapituła Konkursu tegorocznego konkursu
pracowała w składzie: Krzysztof Stacho-
wicz, radny Sejmiku Wojewódzkiego, wice-
prezes Interpromex Spółka z o.o., Radosław
Baran, prezydent Będzina, Edward Szlęk,

prezes Zarządu
Koksowni Przy-
jaźń, Andrzej
W a r z e c h a ,
wiceprezes za-
rządu Polskiego
Koksu SA i
Wojciech Duda,
menadżer XI
Gali konkursu.
W gronie tego-
rocznych laurea-
tów znaleźli się
m.in. marszałek województwa śląskiego –
Bogusław Śmigielski i Jarosław Kania
prezes zarządu Górnośląskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów SA w Katowicach.
Jedyny, przyznany za ubiegły rok „Euro-
pejski Standard”, otrzymał wójt gminy
Chełm Śląski Stanisław Jagoda, który oso-
biste wyróżnienie zadedykował mieszkań-
com gminy.

Europejski Standard
dla wójta gminy Chełm Śląski
za skuteczną absorpcję
środków unijnych

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy w dniu 22 czerwca br strażacy

ochotnicy mieli wyjątkowe powody do za-
dowolenia. Za uczestnictwo w akcji nie-
sienia pomocy powodzianom z Chełmu
Małego i okolic zostali podczas tej sesji
przez wójta Stanisława Jagodę uhonoro-
wani listami gratulacyjnymi za zaan-
gażowanie i pomoc. Drugim powodem
zadowolenia chełmskich strażaków jest
nowy wóz dla jednostki OSP.
Wóz ratowniczo-gaśniczy to nabytek, który
dla chełmskich druhów ufundowała gmina,
jest jednym z najnowo-
cześniej wyposażonych w
powiecie. Jest to wóz
marki MAN – powiedział
naczelnik OSP Łukasz
Kolny - wóz jest prawie
nowy, sześcioletnie ma
tylko używane podwozie,
ale całe nadwozie i wypo-
sażenie jest nowe, samo-
chód skompletowany i
zaprojektowany został
całkowicie przez naszych
strażaków.

Koszt wozu to prawie 300 tysięcy złotych. Po
nadzwyczajnej sesji , w obecności druhów
strażaków, radnych, został poświęcony przez
proboszcza ks. Piotra Guzego. Wójt Jagoda
na ręce prezesa OSP Mariusza Ganobisa,
przekazał oficjalnie kluczyki do wozu by
służył na pożytek mieszkańców gminy.
Chełmska OSP ma 15 czynnych druhów,
ogólnie – wraz z młodzieżową drużyną
pożarniczą i strażakami honorowymi –
liczy 36 druhów. Najstarszym, ponad
osiemdziesięcioletnim strażakiem, obecnie
już tylko honorowym, jest Jan Synowiec.

MAN dla chełmskich druhów
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Wzwiązku ze świętem Strażaka (i św.
Floriana – patrona strażaków) oraz

treściami programowymi, które realizo-
wano na lekcjach, a związane są z pracą
strażaka, uczniowie kl. Ia i Ib SP nr 2 wraz
z wychowawczyniami Bożeną Stolecką i
Bernadetą Synowiec, poszli z wizytą do re-
mizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Chełmie Śląskim. Tam bardzo szcze-
gółowo, rzeczowo i interesująco opowiadali
o swojej pracy strażacy – Krzysztof Palka
i Tomasz Czernik. Wspomnieli dzieciom,
że jest to praca niebezpieczna, ale i dająca
satysfakcję. Wspomnieli również o sukce-
sach chełmskiej OSP, udziałach w różnych
akcjach, prezentowali samochody strażac-
kie, sprzęt gaśniczy, kombinezony oraz tro-
fea, którymi mogą się poszczycić chełmscy
strażacy, biorący udział w różnych konkur-
sach i zawodach na szczeblu powiatowym.
Panowie wyczerpująco odpowiadali na
wiele pytań zadanych przez uczniów.

Z wizytą w chełmskiej
OSP

Kopciowicka majówka

Tradycyjnie już, jak co roku od piętna-
stu lat, 3 maja wójt gminy Stanisław

Jagoda zaprosił mieszkańców Kopciowic i
Chełmu na tradycyjną majówkę. Zabawa
jak zawsze odbyła się na terenie Szkoły
Podstawowej w Kopciowicach.

W tym dniu – 3 maja – w Kopciowcach ob-
chodzony jest odpust parafialny przy kop-
ciowickiej kapliczce pw. Matki Boskiej.
Msza odpustowa została odprawiona przed
południem w tej zabytkowej przydrożnej
kapliczce a po południu, tradycyjnie, miesz-

kańcy przyszli na festyn. Muzykę dorosłym
zapewnił Marek Reguła a dzieci – jak
zwykle – miały swoje atrakcje – dmuchane
zabawki, trampolina, plac zabaw i stoiska ze
słodyczami i zabawkami. Dorośli mogli ura-
czyć się piwem i kiełbaskami z grilla.
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W dniu 22 czerwca br. w siedzibie
Gminnej Świetlicy Środowiskowej
w budynku Euro-Centrum Wójt
Gminy Chełm Śląski Stanisław
Jagoda wręczył nagrody laurea-
tom konkursów ogłoszonych z
okazji obchodzonego w bieżącym
roku jubileuszu 15 -lecia samo-
rządności Gminy Chełm Śląski.
W uroczystości rozdania nagród
udział wzięli również m.in. Prze-
wodniczący Rady Gminy - Jan
Ochmański, członkowie komisji
konkursowych, dyrektorzy i nau-
czyciele przedszkoli, szkół podsta-
wowych, gimnazjum oraz dzieci i
młodzież uczestniczące w konkur-
sach wraz z rodzicami.
W maju br. zostały ogłoszone przez Wójta
Gminy Chełm Śląski trzy konkursy prze-
znaczone dla uczniów i młodzieży naszej
gminy tj. plastyczny i literacki pod wspól-
nym tytułem ,,Jestem dumny z Chełmu
Śląskiego.  ajpiękniejsze miejsce na
mapie – mój Chełm”, wiedzy o samo-
rządzie lokalnym oraz o gminie Chełm
Śląski.

Konkurs plastyczny
Na konkurs plastyczny wpłynęło 38 prac.
Do udziału w tym konkursie mogły przy-
stąpić dzieci w wieku przedszkolnym - 5 i 6
latki oraz uczniowie klas od I do III szkół
podstawowych .
 agrody Wójta Gminy Chełm Śląski
otrzymali : kategoria wiekowa - przed-
szkolaki I-Oliwia Buchta (zestaw zaba-
wek), II-Sara Jochemczyk (zestaw
zabawek), III- Karolina Rodzyn (zestaw
zabawek) kategoria wiekowa - szkoła
podstawowa I – Marcin Kontny (MP4
video), II – Bartosz Burzyński (plecak),
III – Zofia Stasiowska (plecak)
Prace plastyczne oceniało jury w składzie :
Michał Stolecki – nauczyciel plastyki,
przewodniczący komisji, Gabriela Pen-
czek – Kierownik Gminnego Zespołu Oś-

wiaty i Celina Ganobis – Sekretarz Gminy,
członkowie komisji

Konkurs literacki
W konkursie literackim pt. ,,Jestem dumny
z Chełmu Śląskiego. Najpiękniejsze
miejsce na mapie – mój Chełm” wpłynęło
11 prac. Do konkursu przystąpili uczniowie
klas IV i V szkół podstawowych .
 agrody Wójta Gminy Chełm Śląski
otrzymali : I- Szymon Drybczewski (apa-
rat fotograficzny), II- Adrian Sokalski
(MP4 video), III – Jakub Hutyra (MP4
video). Wyróżnienie w konkursie literac-
kim za zredagowany wierszyk o Chełmie
Śląskim zamieszczony w wypracowaniu li-
terackim otrzymała Gabriela Wyciślok
(plecak). Prace oceniało jury w składzie:
Danuta Koziołek – nauczyciel języka pol-
skiego, przewodnicząca jury, Renata Ga-
nobis – nauczyciel języka polskiego,
Gabriela Penczek – Kierownik Gminnego
Zespołu Oświaty i Celina Ganobis – Se-
kretarz Gminy, członkowie komisji

Konkurs wiedzy
o samorządzie

Konkurs wiedzy o samorządzie lokalnym
oraz o gminie Chełm Śląski, przeznaczony

był dla uczniów klas V i VI szkół podsta-
wowych,uczniów gimnazjum oraz uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, którzy miesz-
kają lub uczą się w Chełmie. Do konkursu
zgłosiło się 54 uczestników, natomiast do
testu przystąpiło 30 uczniów w tym 20
uczniów gimnazjum, 9 uczniów ze szkół
podstawowych, 1 uczeń reprezentował
szkoły ponadgimnazjalne.
 agrody Wójta Gminy Chełm Śląski
otrzymali : kategoria wiekowa - szkoła
podstawowa I- Paulina Żórawik (aparat
fotograficzny), II – Dominika Wyciślok
(MP4 video), III- Damian Misterek (ze-
staw słuchawki i mikrofon do kompu-
tera), kategoria wiekowa - gimnazjum
I- Michał Synowiec (rower) II- Kata-
rzyna Wanat ( MP4 video), III ex aequo
– Aleksandra Manecka i Patryk Man-
drela (MP 4 video) Nagrodę książkową
za udział w konkursie wiedzy dla jedy-
nego uczestnika w kategorii wiekowej
szkoła ponadgimnazjalna otrzymał Mar-
cin Socha.
Testy oceniało jury w składzie : Celina Ga-
nobis – Sekretarz Gminy, przewodnicząca
komisji, Gabriela Penczek - Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty, Renata
Dłucik - nauczyciel historii i Gabriela
Żórawik - Dyrektor Gminnej Świetlicy
Środowiskowej, członkowie komisji.

Konkursy z okazji jubileuszu
15-lecia samorządności
Gminy Chełm Śląski
zostały rozstrzygnięte
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Podczas gali wręczania nagród wójt Sta-
nisław Jagoda powiedział - mamy powód
do dumy. W pracach literackich młodzi lu-
dzie chwalili naszą gminę za panującą tu
ciszę , spokój, za miejsca dające od-
prężenie. W pracach można było znaleźć
pochwałę połączenia tradycji z nowoczes-
nością, ale też porównywano naszą gminę z
innymi. To cieszy ,że młodzież potrafi doce-
nić to co zrobiliśmy przez te 15 lat, bo ro-
bimy to przecież dla nas i dla nich . �ie
ukrywam ,że również ja jestem dumny z
Chełmu Śląskiego – mówił wójt- i cieszę się
,że co najmniej uczestnicy konkursu i ich
rodzice identyfikują się z tym hasłem. Wie-
rzę , że nie tylko oni.

Cytaty z prac
konkursowych

,,….Miejscowość w której mieszkam jest
wyjątkowo spokojna. Sam widok z okna
mojego pokoju na tę bajeczną okolice
jest fascynujący. Patrząc z mojego okna
widzę łąkę, która ciągnie się kilomet-
rami. Jesienią pokryta jest różnego ro-
dzaju liśćmi, które opadły z drzew
rosnących przy niewielkim strumyku o
nazwie Mąkołowiec, przepływającym
obok mojego domu. Drzewa te to dęby,
buki , klony oraz niewielki krzaki ….”
,,…Dzięki ludziom zarządzającym naszą
miejscowością Chełm Śląski bardzo
prężnie się rozwija i pięknieje. Powstaje
kanalizacja, oczyszczalnia ścieków,
nowe drogi, chodniki dla pieszych, oś-
wietlenie uliczne z nowymi lampami,
dzięki czemu jest ładniej i bezpiecz-
niej..”
,,…Jestem dumny z Chełmu, szczególnie
kiedy wraz z drużyną odwiedzamy inne
kluby sportowe. Warunki w szatniach są
obrzydliwe – boiska koszmarne, a u nas
piękna szatnia, nowe sale gimnastyczne.
Czysto, miło i chce się ćwiczyć …”
- Gdy podczas wręczania nagród
słyszałem cytaty pochodzące z prac kon-
kursowych – mówi wójt Jagoda - po pro-
stu się wzruszyłem. Warto było 15 lat
pracować, aby je usłyszeć.
Wszystkie prace plastyczne oraz na-
grodzone prace literackie wyekspono-
wane zostały w holu budynku
Euro-Centrum przy ul. Owocowej 10.
Po wręczeniu nagród chełmska młod-
zież, biorąca udział w warsztatach
teatralnych w Gminnej Świetlicy Śro-
dowiskowej, wystawiła spektakl
współczesny Czerwonego Kapturka.
Warsztaty prowadził aktor z teatru
Małego w Tychach, Zbigniew Skorek.

Zokazji ogólnopolskiego Tygodnia Bib-
liotek, w tym roku pod hasłem „Biblio-

teka – słowa, dźwięki, obrazy” do
chełmskiej biblioteki zaproszono Pawła Be-
ręsewicza - autora opowiadań, powieści i
wierszy dla dzieci (m.in. Co tam u Ciumków,
Tajemnica człowieka z blizną, �a przykład
Małgośka), a także tłumacza i leksykografa.
Pisarz pochodzi z Warszawy, jest absolwen-
tem anglistyki na Uniwersytecie Warszaw-
skim, współtwórcą kilku słowników
angielsko-polskich i polsko-angielskich.
Spotkanie autora z młodzieżą z klas IV-VI
odbyło się w budynku Euro-Centrum. Pi-
sarz w ciekawy sposób przekazywał dzie-
ciom wiadomości związane ze swoim
warsztatem pracy, opowiadał również o

przygodach bohaterów swoich książek.
Bardzo dobry kontakt autora z młodzieżą
przejawiał się m.in. tym, że często zwracał
się do młodych słuchaczy z pytaniami o
opinię na temat omawianych postaci, o to,
jak sami uczniowie zachowaliby się w da-
nych sytuacjach.
W czasie spotkania Beręsewicz przeprowa-
dził konkursy, w których młodzież chętnie
brała udział. Bibliotekarze zorganizowali
kiermasz z publikacjami autora, na którym
uczniowie mogli kupić wybraną książkę, a
następnie zdobyć autograf. Spotkanie z au-
torem było kolejną okazją do zaproszenia
młodzieży do korzystania z biblioteki, do
obcowania z książką, do kształtowania
postaw czytelniczych.

Beręsewicz w Chełmie

WSzkole Podstawowej nr 1 w
Lędzinach odbył się „Tur-

niej Mitologiczny", w którym
wzięło udział 9 drużyn reprezen-
tujących szkoły powiatu bieruńsko
- lędzińskiego.
Wymagania konkursowe to znajo-
mość mitologii greckiej oraz pojęć
i zwrotów związanych z kulturą an-
tyczną.
Szkołę Podstawową nr 2 z Chełmu
Śląskiego reprezentowali: Anna
Wycik i Ewelina Lech z kl.Va, Da-
niel Kazimierczak z kl.Vb i Kata-
rzyna Czerny z kl.VI b, która wykonywała
pracę plastyczną.
Warto podkreślić, że poziom przygotowania
uczestników był niezwykle wysoki, zaś ry-
walizacja o czołowe miejsca naprawdę emo-
cjonująca, uczniowie odpowiadali na bardzo

szczegółowe i często naprawdę trudne pyta-
nia, a o wyniku końcowym zdecydowała do-
grywka, w wyniku której reprezentacja
chełmskiej podstawówki zajęła II miejsce.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
książkami i drobnymi upominkami.

Turniej mitologiczny
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Naprośbę dyrektor szkoły Krystyny
Malcharek Wójt Gminy Chełm

Śląski Stanisław Jagoda ufundował sztan-
dar, który umieszczono w specjalnie przy-
gotowanej gablocie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą.
O jej wspaniałą oprawę zadbał ksiądz wikary
Marcin Chmielewski. Zaproszeni Goście
wysłuchali wzruszającego, ale też niepozba-
wionego fragmentów humorystycznych kaza-
nia księdza biskupa Gerarda Biernackiego,
który swoją obecnością uświetnił jubileusz
oraz poświęcił nowy sztandar.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli
do budynku gimnazjum, gdzie odbyła się
akademia, którą rozpoczęły przemówienia
Pani dyrektor oraz Gości: wójta gminy
Chełm Śląski, Przewodniczącego Rady Po-
wiatu, dyrektora Fabryki Wentylatorów
Jana Kramarczyka oraz absolwentów
szkoły: ks Pawła Buchty, ks. Alojzego
Bindy, Jan Klimka, Romualda Kubiciela.
Kuratorium Oświaty reprezentował Dariusz
Boruta, a w imieniu dyrektorów szkół na-
szego powiatu głos zabrała Teresa Horst.
Po wyprowadzeniu sztandaru nastąpiła
część artystyczna przygotowana przez po-
lonistkę Gimnazjum Beatę Wesecką,
będącą jednocześnie autorką scenariusza
przedstawienia opartego m. in. na wspom-
nieniach absolwentów. Do udziału w spek-
taklu zaproszono uczniów Gimnazjum oraz
uzdolnionych artystycznie absolwentów,
którzy uczęszczali na zajęcia gimnazjal-

nego kółka teatralnego: Angelikę Adam-
czyk, Marię Mondry,  atalię Leńdźwę,
Paulinę Pomietło.
Spektakl składał się z trzech części. Pierw-
sza - gwarowa ukazywała przedwojenną
historię szkoły. Talentem aktorskim i wspa-
niałą znajomością oraz interpretacją gwary
śląskiej wykazały się w tej scenie:  atalia

Leńdźwa, Magdalena Górkiewicz, Klau-
dia Pioskowik, Paulina Sojka. Część
druga to czasy powojenne do roku 1999,
czyli powstania Gimnazjum. Tutaj wspa-
niale zaprezentowali się uczniowie: Patry-
cja Stolecka, Aleksandra Pyrczek,
Tomasz Adamczyk, Michał Synowiec,
Aleksander Kozak.

Obchody 100-lecia
12 czerwca chełmska szkoła przy ulicy Śląskiej, w której obecnie mieści się Gimnazjum obchodziła 100- lecie
istnienia. Do obchodów tak doniosłej rocznicy Dyrektor, Grono Pedagogiczne, uczniowie oraz wszyscy pra-
cownicy szkoły przygotowywali się od dawna, odnawiając klasy, robiąc wystawy prezentujące historię szkoły
oraz twórczość i osiągnięcia uczniów czy wreszcie czyszcząc każdy metr powierzchni budynku. �auczyciele za-
jęli się przygotowaniem ekspozycji ukazującej 10- letnią działalność Gimnazjum.
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chełmskiej szkoły

Ostatnia odsłona spektaklu to współczes-
ność szkoły, której klimat z powodzeniem
oddali gimnazjaliści: Angelika Losko,
Piotr Ścierski, Patrycja Brzezina, Karo-
lina Orzeł, Damian Jochemczyk, Józef
Przybylski.
Poszczególne części przedstawienia łączyły
Angelika Adamczyk oraz Paulina Po-
mietło odgrywające role uczennic zbie-
rających informację o 100- letniej historii
szkoły. Nie sposób pominąć wspaniałych
recytatorów: Karoliny Ciechalskiej,
Piotra Ścierskiego oraz Marii Mondry.
Przepiękną oprawę muzyczna przygoto-
wała Anna Bołdys prowadząca zespół
młodzieżowy działający w chełmskiej pa-
rafii, który tworzą absolwentki i uczennice
gimnazjum: Aleksandra Tymińska, Kata-
rzyna Tymińska, Klaudia Kościelniak,
Agata Dąbrowa, Sylwia Sitko, Bożena
Wyciślok, Klaudia Pioskowik, Sabina
Płaza, Anna Kramarczyk, Paulina Szu-
bert i Mateusz Kulik oraz uczennice SP nr
2: Katarzyna Bajura, Monika Horst, Do-
minika Wyciślok, Sandra Horst. Towa-
rzyszyli im: Adam Wanat (gitara) Daniel
Boruta (gitara) Maciej Bołdys (gitara) Ka-
rolina Bajura (organy, flet). Zachwyciły
solistki: Sabina Balion, Paulina Pomietło,
Magdalena Buchta, Aleksandra Jagoda.
Całość zakończył radosny rock and roll,
który zatańczył zespół gimnazjalistek w
składzie: Paulina Szubert, Sabina Płaza,
Magdalena Górkiewicz, Justyna Klimek,
Ewa Jarnot, Klaudia Pioskowik, Kata-

rzyna Filipowska, Patrycja Kruk, Iza-
bela Szałkowska, Karolina Biesek, Marta
Wojtowicz, przygotowany przez instruk-
torkę tańca Annę Kremer.
Całość dopełniła wspaniała dekoracja auto-
rstwa Beaty Pyras oraz Bożeny Ko-
byłczyk, które zaangażowały całą rodzinę,
by wszystko wyglądało perfekcyjnie. Po-
mocą służyli także pracownicy obsługi
gimnazjum: Ryszard Rogalski oraz Józef
Macek.  agłośnieniem sali zajęli się: Teo-
dor Musioł i Ryszard Rogalski.

Ostatnim punktem programu była prezen-
tacja publikacji wydanej z okazji 100-lecia
szkoły pod redakcją polonistki Gimnazjum
Grażyny Buras-Chrostek, w której zna-
lazły się wspomnienia absolwentów, rys
historyczny szkoły, osiągnięcia uczniów,
omówienie funkcjonowania gimnazjum
oraz wyników egzaminów gimnazjalnych.
Składem komputerowym zajął się informa-
tyk Damian Urbańczyk.
100 lat historii szkoły już za nami a od
września zapiszemy nową kartę.
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DZIEŃ WIOS Y

Już po raz drugi uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Chełmie Śląskim pod

kierunkiem pani Anny Krzystanek
dołączyli do corocznej kampanii Dnia
Wiosny w Europie. Tegoroczna kampania
trwała od 22 marca do 30 czerwca.
23 czerwca 2010 r. Szkolny Klub Europej-
ski zaprosił całą społeczność uczniowską na
podsumowanie naszej szkolnej „podróży po
Europie” – cyklu spotkań dotyczących kra-
jów Unii Europejskiej. Dzień ten był pełen
atrakcji i niespodzianek. Szkolny Klub Eu-
ropejski przygotował dla swoich kolegów i
koleżanek nie tylko przedstawienie i tańce,
ale również konkurs dotyczący krajów Unii
Europejskiej. Dzień ten przyniósł wiele ra-
dości wszystkim uczniom naszej szkoły.

24czerwca 2010 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Chełmie Śląskim odbył

się pokaz efektów pracy i umiejętności
dzieci z klasy I zrealizowany w ramach pro-
jektu edukacyjnego pt. „Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia drogą do wiedzy”.
Projekt współfinansowany był przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Koncepcja projektu opierała się na założeniu,
że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych
jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać.
Na pokaz umiejętności zaproszeni zostali
nauczyciele, rodzice oraz uczniowie z po-
zostałych klas. Występy dzieci zostały na-
grodzone oklaskami. Na pamiątkę udziału
w projekcie uczniowie otrzymali dyplomy,

maskotki oraz słodycze zakupione przez ro-
dziców. Po powrocie odbyło się spotkanie,
na które rodzice dzieci z klasy I zaprosili
dyrektora szkoły panią A. Sobocińską oraz
wychowawcę klasy panią A. Moćko.

KAŻDE DZIECKO JEST ZDOL E

16kwietnia 2010 r. dzięki staraniom
Szkolnego Klubu Europejskiego i

pani Anny Krzystanek odbyły się w
Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmie
Śląskim warsztaty europejskie. Zajęcia
prowadzili pracownicy Regionalnego
Centrum Informacji Europejskiej w Ka-
towicach. Warsztaty były bardzo ciekawe,
zainteresowały uczniów naszej szkoły te-
matyką europejską. Dzieci chętnie uczest-
niczyły w zajęciach, rozwiązywały
zadania i zdobywały nagrody.

WARSZTATY
EUROPEJSKIE

22czerwca 2010 r. uczniowie z Szkol-
nego Koła Przyjaciół Biblioteki

wspólnie z opiekunem panią Anną Krzys-
tanek zaprosili swoich młodszych kolegów
i koleżanki ze Szkoły Podstawowej nr 1 i z
Gminnego Przedszkola nr 2 do wspólnego
czytania. Spotkanie to było podsumowa-
niem udziału w akcji „Poczytaj mi Przyja-
cielu” w roku szkolnym 2009/2010.
Uczniowie przebrani za bajkowe postacie
czytali nam wesołe wierszyki. Po czytaniu
starsze i młodsze dzieci wspólnie bawiły
się w zabawy znane wszystkim z dzieciń-
stwa m.in.: „lambado”, „pająk”.

POCZYTAJ MI PRZYJACIELU
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Uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Chełmie Śląskim w

dniach od 19.05.2010r. do 1.06.2010r. prze-
bywali na "Zielonej szkole" w miejscowości
Niechorze nad polskim morzem pod opieką:
pani Dyrektor A.Sobocińskiej, SM Benia-
miny i pani A.Moćko. Podczas pobytu
uczniowie mieli organizowane zabawy ru-
chowe na plaży i boiskach znajdujących się
na terenie ośrodka "Mewa", przez co
kształtowano zachowania sprzyjające zdro-
wiu i podnoszono poziom sprawności fi-
zycznej dzieci. Uczniowie poznawali faunę
i florę krajobrazu nadmorskiego i zdobywali
informacje historyczne, geograficzne i eko-
logiczne związane z wybrzeżem. Uczyli się
właściwie zachowywać w rezerwatach i par-
kach narodowych. Organizowane były wy-
cieczki autokarowe, piesze i spacery
brzegiem morza, zwiedzanie okolicznych
miasteczek, ich zabytków oraz przejażdżki
kolejkami i zabawy w „wiosce indiańskiej".
Dzieci i opiekunowie wrócili zadowoleni i
opaleni, z wielką nadzieją powrotu kiedyś
w to piękne miejsce.

Zielona szkoła

Dnia 1.06.2010r. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Chełmie Śląskim odbył się uro-

czysty apel upamiętniający patrona szkoły
księdza Augusta Kardynała Hlonda.
Uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem
pani Renaty Ganobis przygotowali pro-
gram artystyczny, deklamowali wiersze,
śpiewali piosenki oraz przypomnieli naj-
ważniejsze fakty z pięknego i bogatego
życiorysu wielkiego Polaka. Młodzież
mogła także pochwalić się swoją wiedzą w
konkursie dotyczącym biografii księdza
Augusta Kardynała Hlonda przygotowa-
nym przez SM Beniaminę.
Po raz kolejny uczciliśmy postać naszego
wspaniałego patrona. Życzmy sobie, aby
jak najwięcej uczniów i absolwentów na-
szej szkoły kierowało się w życiu wartoś-
ciami, w które wierzył i które wyznawał
przez długie i niejednokrotnie bardzo
trudne lata życia ksiądz August Kardynał
Hlond. Podsumowaniem niech będą słowa,
które często wymawiał :
"Odwagi, nie zniechęcajcie się klęskami!
Kto z Bogiem pracuje, jego udziałem będzie
końcowe zwycięstwo".

18maja 2010 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Augusta Kardynała

Hlonda w Chełmie Śląskim odbył się
pierwszy gminny konkurs z języka nie-
mieckiego dla klas piątych i szóstych.
Konkurs składał się z dwóch etapów:
szkolnego i gminnego. W gminnym etapie
konkursu uczestniczyły cztery trzyoso-
bowe zespoły uczniów z szkół podstawo-
wych Gminy Chełm Śląski.Pomysłodawcą
i organizatorem konkursu była pani Anna
Krzystanek.
Jury w składzie: metodyk Barbara Sosna,
kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w
Chełmie Śląskim Gabriela Penczek oraz
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w
Chełmie Śląskim Ewa Sońta, wyłoniło
zwycięzców konkursu.
I miejsce zajęły uczennice ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2: Monika Horst, Ewelina Lech i
Dominika Wyciślok. II miejsce zdobyły
uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1: Mo-
nika Dębiec, Urszula  iesyto , Monika Sta-

chańczyk. III miejsce wywalczyli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 2: Damian Miste-
rek, Dawid  awrocki, Anna Wycik. Wy-
różnienie za udział w konkursie przypadło
uczennicom klasy V ze Szkoły Podstawowej
nr 1: Krystyna Jeruzol, Aleksandra Swo-
boda, Paulina Żórawik. Gminny konkurs z
języka niemieckiego składał się z dwóch
części, uczestnicy musieli wykazać się dobrą
znajomością języka niemieckiego.
W przerwie występował Szkolny Klub Eu-
ropejski „Euro – Gwiazdy”, który zapre-
zentował przedstawienie pt. „Die Bremer
Stadtmusikanten” i zatańczył specjalnie
przygotowany na tę okazję układ taneczny.
Uczestników konkursu zaproszono na
słodki poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców. Wszyscy uczniowie zostali nagro-
dzeni. Nagrody dla uczestników konkursu
zostały ufundowane przez: Urząd Gminy
Chełm Śląski, Regionalne Centrum Infor-
macji Europejskiej, Instytut Goethego i Wy-
dawnictwo Szkolne PWN.

Jak co roku, największą radość uczniowie
odczuwają w dniu rozdania świadectw.

Perspektywa bliskiego odpoczynku napawa
optymizmem zarówno młodzież jak i
wszystkich pracowników szkoły. Prag-
niemy podziękować naszym nauczycielom
i wychowawcom za ich całoroczny trud,
życząc wspaniałych, pogodnych wakacji.
W tym roku naszą szkołę opuściła kolejna
klasa szósta. Uczniowie z okazji zakończe-
nia nauki w szkole podstawowej przygoto-
wali pod opieką wychowawczyni pani
Renaty Ganobis program artystyczny, w
którym nie tylko pokazali swoje umiejęt-
ności sceniczne, ale również dziękowali
nauczycielom, pracownikom i rodzicom.
Nie brakło emocji i wzruszeń, zwłaszcza
podczas wręczania nagród najlepszym ab-
solwentom, a tych w bieżącym roku mie-
liśmy ośmiu: Monika Dębiec (5,5),
Urszula  iesyto (5,3), Adam Szpitalny
(5,1), Bernard Bigaj (4,9), Tomasz Jo-
chemczyk (4,9), Izabella Ciempka (4,9),
Patrycja Jagoda (4,8), Karol Stasiowski
(4,76). Oprócz pięknych świadectw i
książek, dwie z naszych uczennic: Monika
Dębiec i Urszula  iesyto otrzymały na-
grody wójta gminy Chełm Śląski. Zgrabny
i szybki rower ufundowany przez radnych
naszej gminy również otrzymała Monika

Dębiec. Naszym absolwentom życzymy nie
tylko słonecznych wakacji, ale przede
wszystkim, aby w nowej szkole, do której
wkrótce pójdą, czuli się równie dobrze jak
w naszej.
Uroczystość zakończyły uczennice klasy
piątej i czwartej, które pożegnały swoich
starszych kolegów i koleżanki pięknym
śpiewem i zabawnymi echami, które stano-
wią naszą szkolną tradycję. Było dużo ra-
dości i śmiechu. Wszyscy w doskonałych
humorach udali się do klas, aby w świątecz-
nej atmosferze porozmawiać i pożegnać się
na okres wakacyjny z swoimi wychowaw-
cami, kolegami i koleżankami z klas.

Święto Szkoły

I GMINNY KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zakończenie roku szkolnego
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Naodbywających się 24.04 2010r. w
Bieruniu Pucharze Europy Junio-

rów IBF w Formach Sztuk Walki uczeń
Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie
Śląskim Mateusz Saternus występujący w
barwach BIG BUDO POLSKAwywalczył
Puchar Europy Juniorów IBF dla naj-
wszechstronniejszego zawodnika zdoby-
wając 2 złote i 2 srebrne medale. Chełm
Śląski reprezentowali także Sabina Palka,
Katarzyna Brzezińska, Kinga Ślusar-
czyk, Michał Olszyczka , Sławomir
Palka, Michał Szubert .Wszyscy zawod-
nicy trenują w BIG KUNG FU AKADE-
MIA PRINZ DUSCHERO KHANA w SP
nr 2 w Chełmie Śląskim pod okiem Mistrza
Wiesława Bigosa.

Sukces ucznia ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Chełmie
Śląskim na Otwartym Pucha-
rze Europy Juniorów IBF i
Otwartych Mistrzostwach Se-
niorów BUDO CUP 2010 w
Formach Sztuk Walki .

5czerwca 2010 w niemieckim Nienburgu odbyły
się zawody GERMAN OPEN 2010 Federacji

IBF we wschodnich sztukach walki. Gminę Chełm
Śląski w barwach BIG BUDO POLSKA reprezen-
towali Katarzyna Brzezińska i Mateusz Saternus.
Oboje są uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w
Chełmie Śląskim.
Sukcesem zakończyły się oba pokazy Mateusza,
który po zaciętych walkach zdobył dwa złote medale
pokonując wielu zawodników z całej Europy. Sukces
odniosła również Kasia, która pokonując wiele ry-
walek uplasowała się tuż za podium.
Swoje zwycięstwa zawodnicy zawdzięczają Mist-
rzowi Wiesławowi Bigosowi 10 DAN, pod którego
okiem na co dzień trenują i przygotowują się do za-
wodów.

Dwa złote medale Mateusza na GERMA OPE w  IE BURGU

Tegoroczny, XIV już, środowiskowy tur-
niej siatkarski o Mistrza Gminy Chełm
Śląski, zakończył się zwycięstwem „Dę-
bowych Mocnych”. W ubiegłym roku ten
tytuł wywalczyła drużyna GIM team.

Puchar najlepszej drużynie wręczył za-
stępca wójta Leszek Maciejowski a na-

grody ufundował Urząd Gminy.
W tegorocznym turnieju zagrała rekordowa
ilość drużyn – powiedział główny organi-
zator Grzegorz Zyzak - zgłosiło się 11
drużyn, co jest w porównaniu z ubiegłym
rokiem o sześć więcej. Mecze rozgrywano
w sali miejscowego Gimnazjum a sędzio-
wał Bartosz Kiliański, organizacyjnie i

sportowo przygotował imprezę Grzegorz
Zyzak, nauczyciel wychowania fizycznego
w chełmskiej Szkole Podstawowej nr 2.
W turnieju zagrały drużyny: Promil, UKS
Wolny, Kultywator, Nie Ma, Niziołki, Dę-

bowi Mocni, Wilki, OSP, Zakręceni, Ab-
solwent i For Fun.
Zwycięzcą turnieju czyli Mistrzem Gminy
Chełm Śląski została drużyna Dębowi
Mocni, która zagrała w składzie: Krystian
Laskowski, Mateusz Jagucak, Kamil
Ślósarczyk, Michał Duraj, Daniel  owak
i Krzysztof Szwedor. II miejsce - Nie Ma,
III – Kultywator i IV - UKS Wolny, który w
ubiegłym roku był wicemistrzem Gminy.

Pałeczkę zwycięzców przejęli po ubiegłorocznym
GIM team

Dębowi Mocni mistrzami gminy
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VIII OGÓL OPOLSKIE SPOTKA IA
ZESPOŁÓW TA ECZ YCH „ZA-
TAŃCZ Z  AMI” organizowane pod Pat-
ronatem Ministra Edukacji Narodowej,
Marszałka Województwa Śląskiego, Prezy-
denta Miasta Częstochowy przyniosły laury
zespołowi tanecznemu ,,Raz , Dwa ,Trzy ”
z Chełmu Śląskiego działającemu przy
Gminnej Świetlicy Środowiskowej.
W spotkaniach udział wzięły dziecięce i
młodzieżowe zespoły działające w szkołach,
ośrodkach kultury, ośrodkach edukacji ta-
necznej oraz placówkach oświatowo – wy-
chowawczych w wieku od 7 do 25 lat.
Takie spotkania to możliwość zaprezento-
wania dorobku artystycznego zespołów,
wymianę pomysłów i doświadczeń w za-
kresie pracy z dziecięcymi i młod-
zieżowymi zespołami tanecznymi.
W tegorocznych Spotkaniach udział wzięło 87
zespołów z miejscowości Białystok, Bielsko-
Biała, Busko – Zdrój, Bydgoszcz, Chełm
Śląski, Chrzanów, Czeladź, Częstochowa,
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Gorzów Wielko-
polski, Jędrzejów, Katowice, Kielce, Kono-
piska, Koszalin, Kraków, Krosno, Lesko, Łódź,
Opatówek, Oświęcim, Ozimek, Poczesna,

Rzeszów, Sandomierz, Siemianowice Śląskie,
Sierakowice, Słubice, Sosnowiec, Staracho-
wice, Sułkowice, Szczekociny, Szczytniki,
Ustrzyki Dolne, Węgierska Górka, Wodzisław
Śląski, Zabrze, Żołynia.
Oceny prezentujących się zespołów doko-
nała komisja konkursowa w składzie:
Irena Zdunek – Wyszków, Katarzyna

Zdunek – Lublin, Jacek Miszczak –
Łódź, Anna Kościuch – Częstochowa,
Joanna Boruch – Świętochłowice.
Chełmska grupa taneczna „Raz , Dwa,
Trzy”, działająca przy Gminnej Świetlicy
Środowiskowej w tym konkursie zajęła III
miejsce w kategorii wiekowej 7-11 lat i
została zaproszona do koncertu galowego.

Wytańczyły zaszczytne
trzecie miejsce

Wzawodach powiatowych
w mini piłce siatkowej

chłopców, które odbyły się w
Bieruniu reprezentacja SP nr 2
wypadła znakomicie zajmując I
miejsce w turnieju. W finale po-
konali 2:0 w setach drużynę z
Imielina (25:13, 25:11) III
miejsce zdobyła drużyna SP nr
1 Lędziny z którą SP 2 Chełm
Śląski wygrał (25:7, 25:9) nato-
miast IV miejsce zajęła drużyna
SP 3 z Bierunia. Młodzi siatka-
rze z Chełmu, których przygo-
tował Grzegorz Zyzak
wystąpili w składzie: Sławomir
Palka, Patryk Taberski,

Dawid Achtelik, Rafał Szary,
Kamil Hochuł, Adam Szwe-
dor, Mateusz Gaża, Krzysztof
Orzeł, Dawid  owrocki, Ro-
bert Kasperczyk .
W roku szkolnym 2001/2002
Szkoła Podstawowa nr 2 zdobyła
po raz pierwszy mistrzostwo po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego w
mini piłce siatkowej chłopców i
od tej pory dzielnie broni pierw-
szego miejsca wygrywając co-
roczne zawody w siatkówce. W
tym roku po raz kolejny młodzi
siatkarze z Chełmu Śląskiego
udowodnili że grają naprawdę na
bardzo dobrym poziomie.

Powiat – Chełm Śląski

Chełmska drużyna pokonała rywali
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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
Gminnej Świetlicy Środowiskowej

tj. w budynku Euro-Centrum przy ul. Owocowej 10

Harmonogram półkolonii letnich w 2010r.
I turnus od 28 czerwca do 16 lipca -

finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi
II turnus 19 lipca 6 sierpnia –

finansowany ze środków świetlicy środowiskowej
W I i II turnusie bierze udział po 45 dzieci ,
w 3 grupach ( zapisanych na pólkolonie )

Zajęcia prowadzone są w godzinach od godz. 9.00-do 15.00

Podczas turnusu I prowadzony jest program profilaktyczny przygoto-
wany przez Gminną Komisję Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.
Ponadto prowadzone będą programy edukacyjne:

I turnus : „Podróżujemy przez Europę”
II turnus: „Podróżujemy przez Polskę”

w tym: gry i zabawy zespołowe, zajęcia integracyjne,
zajęcia plastyczne,

filmy na DVD, zajęcia szachowe , wyjścia na plac zabaw

W każdym z turnusów co piątek organizowane będą wycieczki i wyjazdy rekreacyjne tj.
kino 3D film dla dzieci

Muzeum- adwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
i Zamek Lipowiec, basen

Dla wszystkich dzieci z terenu gminy raz w tygodniu organizowane będą
Imprezy otwarte: Spotkania z bajką i baśnią od godz. 15.00

13 .07.2010 przedstawienie teatralne „ Legenda o smoku wawelskim”
20.07. 2010 przedstawienie teatralne „Cudowna lampa Aladyna”

27.07. 2010 przedstawienie teatralne „ O dwóch takich co ukradli księżyc”
03.08.2010 przedstawienie teatralne „ Calineczka”

W jednym z powyższych terminów firma „Zig – Zig – Zag” z terenu Gminy Chełm Śląski zobowiązała
się do nieodpłatnego udostępnienia dzieciom dmuchanych urządzeń rekreacyjnych .
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„ iech wasze głosy idą pod niebiosy…”.
takie i inne, równie szczere życzenia
usłyszały kobiety z zespołu regionalnego
Kopciowiczanki z okazji jubileuszu.
Zespół regionalny „Kopciowiczanki” ob-
chodził bowiem wspaniały jubileusz 45-
lecia szerzenia kultury regionalnej w
gminie.
Z tej okazji 24 kwietnia br. w intencji sa-
mych jubilatek tych obecnych i tych, które
kiedyś w zespole śpiewały oraz ich rodzin,
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej od-
prawiona została msza jubileuszowa.
Po mszy jubilatki zaprosiły swoich gości do
sali gminnej świetlicy środowiskowej na
biesiadę regionalną.

Do biesiadnego stołu zaprosiły wójta Sta-
nisława Jagodę, który – jak sam przyznał –
czterdzieści lat temu też w tym zespole
śpiewał a teraz miał okazję złożyć paniom
życzenia kolejnych twórczych lat na gmin-
nej, folklorystycznej scenie.
Życzenia Kopciowiczankom złożył rów-
nież przewodniczący RG Jan Ochmański,
dyrektorki gminnych placówek oświaty
oraz zaproszone zespoły – Chełmioki, Pod-
lesianki i parafialny chór chełmski.
Założycielką zespołu przed 45 laty była –
obecnie 94 letnia już - Maria Polko, dla
której praca z zespołem to nie tylko wielo-
letnie hobby, entuzjastyczny zapał ale to
przede wszystkim 45 lat własnego życia,
które temu zespołowi poświęciła.
Założyła zespół z kilkoma kobietami, po-
czątkowo było ich mało, potem stopniowo
przybywało śpiewaków, mieli nawet or-
kiestrę. Przez lata z zespołu ubywało, bo
młodzi nie bardzo garną się do śpiewu.
Zostało kilka kobiet, które od lat śpiewają
w tym zespole, doszło też parę nowych
osób. Obecny skład zespołu to: Jadwiga
Polko, Jadwiga Palka, Wanda Goj, He-
lena Madeja, Irena Skrzypulec, Zofia
Grudniok, Barbara Grudniok, Marta
Gajda, Łucja Pitera, Irena Domańska,
Gabriela Stasiowska i Barbara Sta-
siowska. Szefową zespołu jest obecnie
Jadwiga Palka.
Zespół powstał w maju 1965 roku, kiedyś
było tu Towarzystwo Młodych Polek, śpie-

wali, odgrywali teatrzyki, ale tę działalność
przerwała wojna. Po wojnie działało Koło
Gospodyń Wiejskich. Brakowało kopcio-
wickim kobietom tych stowarzyszeń, po-
stanowiły założyć zespół, który, dzięki
zaangażowaniu i sile woli pani Polkowej,
działa do dzisiaj, nieprzerwanie od 45 lat.

Jubileuszowe Kopciowiczanki
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ZŁOTE PARY

Julia Balion 10 czerwca skończyła 90 lat. Urodzona w
Chełmie Śląskim w 1920 roku, tu spędziła całe życie w domu przy
głównej drodze Śląskiej z widokiem na figurę Matki Boskiej.
Ta maryjna kolumna to dla pani Julii najpiękniejszy widok z okna
jej sypialni, dla Maryi, wykonuje też od wielu lat wieńce jako
kwietną koronę. Oprócz tych kwietnych wieńców przez prawie 30
lat wykonywała, z sąsiadami, ołtarze na Boże Ciało przy domu,
teraz już tylko przygląda się jak to robią inni bo wiek i mniej sił,
nie pozwalają pani Julii zajmować się tą przyjemną pracą dla pa-
rafii. Solenizantka , choć ma już 90 lat, nie wygląda na swój wiek,
jest rozmowna, pogodna i pełna życiowej energii. Wychowała
razem ze swoim mężem Alojzym troje dzieci – dwóch synów i
córkę. Maż zmarł kilkanaście lat temu, ona została na całym domu.
Ma sześcioro wnuków i dwoje prawnuków, do mamy zaglądają
dzieci, by jej niczego nie brakowało. Pani Julia nie pracowała za-
wodowo, ale pracy w domu miała aż nadto, wychowywała dzieci
i zajmowała się polem na piętnastu morgach. Miała ogród , zwie-
rzęta przydomowe , trzeba się tym było zająć. Teraz gospodarstwa
nie ma, ale nie narzeka, zdrowie jej dopisuje, siły ma żeby jeszcze
wyjść z domu, zagadać do sąsiadów i cieszyć się swoimi latami. Z
okazji urodzin solenizantkę odwiedził wójt gminy Stanisław Ja-

goda, by złożyć życzenia , przekazać kosz pełen słodkich wik-
tuałów i wiązankę kwiatów urodzinowych.

Maria Jochemczyk z Chełmu Śląskiego również
świętowała swoje 90 urodziny. Z tej okazji dostojną sole-
nizantkę 7 maja odwiedził w domu – z życzeniami i koszem
pełnym słodkich wiktuałów – wójt gminy Stanisław Jagoda.
Maria Jochemczyk urodziła się 2 maja 1920 roku w Chełmie
Śląskim, tu mieszka przez całe swoje życie. Mąż był kolejarzem.
Pani Maria nie pracowała, zajmowała się domem i wychowaniem
trzech córek – Anny, Krystyny i Urszuli. Solenizantka ma sześ-
cioro wnucząt i sześcioro prawnucząt, razem z nią w domu mieszka
teraz wnuk Marek z żoną. Doglądają ją również wszystkie trzy
córki, które niedaleko mieszkają – jedna w sąsiednim Imielinie a
dwie w Chełmie. Solenizantka jest osobą bardzo sympatyczną, po-
godną i zaradną, zdrowie jej dopisuje, nie skarży się na nic. Za-
wsze dbała o siebie – mówią córki – dobrze się odżywia, zawsze
lubiła spacery i wycieczki. Chodziła do klubu emerytów , często
brała udział w wyjazdach, głównie w pielgrzymkach, bo mama –
jak mówią córki – całe życie była kalwaryjską pątniczką.

Wurzędzie Gminy w Chełmie Śląskim trzy pary małżeń-
skie świętowały jubileusz „złotych godów" i otrzymały

medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez
Prezydenta RP.
Jubilatom - Róży i Henrykowi Mendrela, Pawłowi i Janinie
Głos oraz Pawłowi i Annie Jankowic – te medale pamiątkowe
za 50 lat wspólnego życia wręczył wójt Stanisław Jagoda
życząc w imieniu swoim i Gminy kolejnych wspólnych, dobrych
lat i doczekania następnej ślubnej rocznicy – „diamentowych
godów". Jubilaci zostali – tradycyjnie - zaproszeni do sali sesyj-
nej na kawę i śląski kołocz. Przy poczęstunku mogli porozma-
wiać z sobą, z wójtem gminy, ale też powspominać swój ślub
sprzed pół wieku, który brali w Chełmie Śląskim w 1959 roku.
Małżonkowie jubilaci zakończyli już pracę zawodową, wycho-
wali dzieci, doczekali się wnuków a nierzadko i prawnuków,
teraz otoczeni najbliższymi spędzają spokojnie jesień życia.

Dostojne solenizantki
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