
Nasze
sprawy

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NR 2 (21) 2009

KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC

W numerze:

Wpierwszy dzień maja w Gmin-
nym Przedszkolu nr 1 w Chełmie
Śląskim świętowano zacny jubi-

leusz, 85 lecie istnienia tej placówki. Z tej
okazji na terenie przedszkola odprawiona
została msza z udziałem dyrekcji placówki,
władz gminy, radnych oraz dzieci i rodzi-
ców. Po mszy, do wieczora trwał blok arty-
styczno-muzyczny w wykonaniu nowo
powstałej w gminie orkiestry dętej
działającej przy Gminnej Świetlicy Środo-
wiskowej , przedszkolaków, absolwentów
przedszkola i zaproszonych zespołów mu-
zycznych. Imprezę zakończono zabawą ta-
neczną, która trwała do późnych godzin
nocnych.
Tak bogata impreza mogła się odbyć się
dzięki wsparciu władz gminy i licznych
sponsorów, którzy wspomagają przedszkole
i którzy pamiętają tę placówkę ze swoich
dziecięcych lat jak m.in. Jan Klimek, pre-
zes Izby Rzemieślniczej Katowicach .
Przedszkole powstało w 1924 roku, w okre-
sie międzywojennym zwane było ochronką,
bo inicjatywa jego założenia związana była

ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek
NMP. Opiekę nad ochronką sprawował
urząd parafialny a utrzymywał ją chełmski
proboszcz.
Przedszkole przez lata zmieniało swoje
miejsce, od 13 lat, od 1996 roku, jego sie-
dziba znajduje się przy „Fawencie”. Budy-
nek otoczony jest pięknym, obszernym
ogrodem, gdzie dzieci mogą spędzać czas
na zabawie i gdzie mogą się odbywać m.in.
takie jak ten, festyny jubileuszowe. Na
przełomie 85 lat dyrektorkami przedszkola
były: Eleonora Chojnacka (1924-1954),
Irena Kubiciel (1954-1984), Krystyna
Banaś (1984-1997). Od 1997 roku funkcję
dyrektora pełni Urszula Myalska. Pla-
cówka prowadzona jest na wysokim pozio-
mie pedagogicznym, posiada certyfikaty
„Przedszkola z jakością”.

Jubileusz gminnego
przedszkola

* Papieski pociąg w Chełmie

* Lekcja samorządności

* Soyka w Eurocentrum

* Zaproszenie na warsztaty

* Sport

chelm2:Makieta 1 2009-07-10 13:19 Strona 1



Zakończone zostały pro-
cedury przetargowe i
przystąpiono do realiza-

cji następujących inwestycji:

* Przebudowa wodociągu w ul. Owocowej
w Chełmie Śląskim – inwestycje realizuje
wybrana w przetargu nieograniczonym
Firma INSTALEX S.C.z Chełmu
Śląskiego;
* Budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Owocowej i Bukietowej w Chełmie Śląskim
– przetarg na realizację tej inwestycji wy-
grało Przedsiębiorstwo Usługowo Hand-
lowe „ORBI” sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.
Aktualnie trwają procedury przetargowe i
przygotowawcze na wybór wykonawców
dla następujących inwestycji:
* Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz
z kolidującą siecią energetyczną i teletech-
niczną wzdłuż ul. Śląskiej w Chełmie
Śląskim;
* Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gór-
nośląskiej w Chełmie Śląskim;
* Przebudowa ul. Górnośląskiej wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej i chodnikiem
jednostronnym – na inwestycję tą gmina

pozyskała środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego RPO WSL na lata
2007-2013
* Modernizacja drogi dojazdowej do pól
część ul. Błękitnej w Chełmie Śląskim Na
realizację tego zadania Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych przyznał Gminie dofi-
nansowanie.

Na terenie Gminy trwa realizacja Budowy
kanalizacji sanitarnej ETAP B. Planowany
termin zakończenia tej inwestycji to 30 paź-
dziernik 2009 r. Obecnie trwają prace
związane z budową przyłączy i odcinków
doprojektowanych tj. między innymi
przedłużenie sieci na ul. Gamrot. Pod ko-
niec trzeciego kwartału po przeprowadzo-
nych badaniach szczelności sieci i
badaniach zagęszczenia podbudów przy-
stąpimy do odtwarzania nawierzchni ulic.

Na ulicy Śląskiej Starostwo Powiatowe w
Bieruniu realizuje przebudowę tej ulicy
wraz przebudową kanalizacji sanitarnej i
chodników obustronnych z kostki bruko-
wej. Gmina partycypuje w kosztach tej in-

westycji. Planowany termin zakończenia to
30 listopad 2009 r.

W związku z budową dalszej części kanali-
zacji deszczowej w ciągu ul. Śląskiej od
skrzyżowania z ul. Stacyjną w kierunku ul.
Chełmskiej ulegnie zmianie trasa autobusu
linii 149 i 554 .Nie będzie obsługiwany
przystanek Śląska -Kościół oraz Chełmska
– Brzechwy .Autobus z ul. Stacyjnej będzie
skręcał w prawo w ul. Śląską w kierunku ul.
Chełmskiej. Stosowne ogłoszenia zostaną
wywieszone przez przewoźników na przy-
stankach autobusowych. Zmiana będzie
obowiązywać do 30 września 2009r.

Na ulicy Skalnej w związku z wystąpieniem
dużych zaniżeń i zastoisk wody , które wy-
stąpiły na skutek prowadzenia eksploatacji
górniczej przez KWK Ziemowit, w ramach
usuwania szkód górniczych została odbu-
dowana kanalizacja deszczowa. Obecnie
trwają prace nad ułożeniem nawierzchni z
trylinki.
W ramach bieżącego utrzymania dróg gmin-
nych trwają prace remontowe zgodnie z har-
monogramem i aktualnymi potrzebami.

WWiiaaddoommoośśccii  ggmmiinnnnee

Starosta Bieruńsko-Lędziński wszczął postępowanie w sprawie modernizacji operatu ewidencji grun-
tów i budynków oraz założenia operatu ewidencji budynków dla gminy Chełm Śląski.

Wykonawcą tych prac jest firma: Zakład Usługowo-Handlowy KS-GEO-SOFT
inż. Krzysztof Szewczyk, 43-140 Lędziny ul. Łukasińskiego 25.

Prace będą polegały na pomiarze geodezyjnym wszystkich oddanych do użytkowania budynków znaj-
dujących się na terenie gminy Chełm Śląski oraz na pozyskaniu niezbędnych informacji o budynkach. 

Uprzejmie prosimy właścicieli nieruchomości o współpracę, poprzez umożliwienie wejścia na posesję
pracowników wykonawcy roboty (dokonają oni pomiaru obrysu budynków z zewnątrz) oraz udostęp-

nienie im następujących informacji:  nr działki, funkcja budynku  (mieszkalny, gospodarczy, garaż,
warsztat itp.), rok budowy (o ile można to ustalić), powierzchnia użytkowa budynku. Wszystkie po-
zyskane informacje posłużą do założenia ewidencji budynków prowadzonej przez Starostwo Powia-

towe w Bieruniu. Na zakończenie prac pozyskane informacje zostaną wyłożone do publicznego
wglądu, o czym Starosta poinformuje odrębnie. Osoby wykonujące powyższe prace dysponują odpo-
wiednim upoważnieniem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego i będą je okazywać na życzenie właścicieli

przed rozpoczęciem czynności.

Prace potrwają od 1.07.2009r do 30.11.2009r.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
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Porozumienie to stanowi podstawę do
dalszych kroków prawnych pro-
wadzących do zawarcia finalnego po-

rozumienia Gmin, regulującego między
innymi ostateczny, akceptowalny przez
wszystkie Gminy podział zasobów RPWiK
Katowice oraz procedury przeprowadzenia
podziału. W Chełmie Śląskim zasilanie sys-
temu w wodę następowało bezpośrednio od
dostawcy. Do 2008r. byli to: GPW Katowice
i RPWiK Tychy. RPWiK Tychy sprzeda-
wało wodę po cenach detalicznych. Dlatego
podjęto działania aby ograniczyć te zakupy.
W roku 1995 udział wody z RPWiK Tychy
stanowił 70% zapotrzebowania dla Chełmu
Śląskiego. Wspólnie z RPWiK Katowice
gmina podjęła szereg działań aby ograni-
czyć to zapotrzebowanie. Obecnie w 2009r.
woda zakupywana jest tylko od GPW. Te
działania pozwoliły na spowolnienie tempa
wzrostu opłat za wodę dla mieszkańców
gminy Chełm Śląski. Cena wody nie zależy
tylko od cen, które dyktuje dostawca, zależy
również od ilości sprzedawanej wody. W
Chełmie Śląskim zapotrzebowanie jest sto-
sunkowo niskie, wynosi bowiem tylko nie-
spełna 172 tys. m³ wody rocznie, co stanowi
około 30 m³ na mieszkańca. Władze gminy
zdają sobie sprawę z faktu, iż cena wody jest
dość wysoka. Dlatego też, co roku Rada
Gminy, na wniosek Wójta podejmuje de-
cyzję o dopłacie do 1m ³ dla indywidual-
nych odbiorców. Ta dopłata kształtuje się na
poziomie 1,00 zł netto za 1m³ wody co ob-
niża koszty dla mieszkańca o ok. 13%.
W związku z działaniami władz gminy,
mieszkaniec Chełmu Śląskiego za m³ wody
nie płaci więcej niż np. w sąsiedniej miejs-
cowości Imielin. Zdarzają się lata, że nawet
mniej. Prognozowany termin zakończenia
procedury podziału i przejęcia zorganizo-
wanej części przedsiębiorstwa  ma przypaść

na koniec 2009r. Koszty opłat za m³ wody
zależą także od sposobu zarządzania.
Władze poszczególnych gmin doszły do
wniosku, iż zarządzanie „lokalne” przynie-
sie mieszkańcom znaczne korzyści. Tak jak
to było z utworzeniem nowych, małych
gmin być może będzie również z przeję-
ciem części RPWiK. Na swoim terenie bę-
dziemy zarządzać bardziej racjonalnie.
Czas pokaże. W swojej strategii gmina w
związku z przejęciem majątku RPWiK sta-
wia głównie na optymalizację kosztów za-
rządzania i dostarczania wody do
odbiorców usług oraz na poprawę jakości
świadczonych usług. Przyjęte założenia do-
celowo mają zmierzać do obniżenia ceny
wody, która w tej chwili  jest dość wysoka
i wynosi 6,45 zł za 1 m³ netto, po dopłacie
przez Gminę Chełm Śląski w wysokości
1,05 zł. do 1 m³ cena dla gospodarstw do-
mowych wynosi 5,40 zł/m³ netto i jest
niższa niż u sąsiadów. 
Wartość przejmowanego majątku na dzień
31 grudnia 2008r. została wyceniona na
3.044.029,35 zł. 
W skład majątku związanego  bezpośrednio
z infrastrukturą wodociągową wchodzi pra-
wie 66 km sieci wodociągowej (w tym
przyłączy), grunt przy ul. Techników, na
którym znajduje się obecnie już nie funk-
cjonująca oczyszczalnia ścieków oraz po-
zostałe środki trwałe. Ponadto przewiduje
się wraz z przejęciem majątku przejęcie 13
pracowników zatrudnionych obecnie w
Zakładzie Nr 4. Najprawdopodobniej od
1.01.2010r. sprawy wodociągowe będzie
prowadzić Gminna Spółka Komunalna sp. z
o.o. w Chełmie Śląskim z siedzibą przy ul.
Techników 25. 
Mamy nadzieję, że będzie to robić tak
dobrze jak dotychczas rozwiązuje sprawy
związane z gospodarką ściekową.

GMINA
PRZEJMIE

WODOCIĄGI
W dniu 24.04.2007r. Miasto Katowice i Gminy uczestniczące w podziale (m.in.
Gmina Chełm Śląski) zawarły porozumienie, w którym postanowiły, że podejmą
konsultacje i rokowania w celu ustalenia ostatecznego sposobu zaspokojenia
przysługujących Gminom praw do odpowiedniej partycypacji lub udziału w struk-
turze kapitałowej RPWiK Katowice. 

Rodzice dzieci w wieku przed-
szkolnym z naszej gminy są w
wyjątkowo dobrej sytuacji. Każde

dziecko zapisane do przedszkoli w
Chełmie i Kopciowicach znajdzie tam dla
siebie miejsce i troskliwą opiekę. Ponie-
waż dzieci zapisanych do przedszkoli na
rok szkolny 2009/2010 jest więcej niż w
ubiegłych latach, konieczne było podję-
cie decyzji, czy przyjęcia będą ograni-
czone do dzieci cztero, pięcio i
sześcioletnich czy przesunąć środki z
budżetu gminy na utworzenie dodatko-
wego oddziału dla młodszych dzieci. Na-
leży podkreślić, że prowadzenie
przedszkoli jest zadaniem własnym
gminy i na ich organizację i utrzymanie
nie są przeznaczane środki z budżetu pań-
stwa, jak to jest w przypadku szkół, gdzie
częściowe koszty pokrywane są ze środ-
ków subwencji oświatowej. Stąd gmina
ma ustawowy obowiązek zapewnienia
miejsc w przedszkolu tylko dla dzieci
sześcio i pięcioletnich. 
Wobec wielu kosztownych inwestycji
prowadzonych w naszej gminie w
bieżącym roku, wygospodarowanie środ-
ków na siódmy oddział w Gminnym
Przedszkolu Nr 1 nie było łatwe. Jednak
po przeanalizowaniu potrzeb i możli-
wości zaadoptowania sali telewizyjnej na
potrzeby nowego oddziału, na decyzję
Wójta Stanisława Jagody nie trzeba było
długo czekać. W uzasadnieniu swojego
stanowiska wójt stwierdził, że „nie
wszystko -  a szczególnie działalności oś-
wiatowej - nie można przeliczyć tylko na
złotówki. Ważne jest żeby nasi najmłodsi
mieszkańcy znaleźli właściwe miejsce do
nauki  i zabawy, a ich rodzice mogli w
tym czasie realizować swoje plany zawo-
dowe.” 

Gmina Chełm Śl.
jedną z nielicznych

miejscowości w
Polsce, gdzie

miejsce w przed-
szkolu znajdzie
każde dziecko.

Przedszkole 
dla każdego 

malucha
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Podczas zorganizowanych w Chełmie
Śląskim VI powiatowych zawodów
sportowo-strażackich, chełmscy

strażacy spisali się znakomicie. Drużyna zajęła
III miejsce a młodzieżówka chłopców ( 12-15
lat) stanęła na podium zdobywając I miejsce.
W zawodach wzięło udział 17 drużyn z po-
wiatu, w tym cztery kobiece. Komisje sę-
dziowską powołał Komendant Miejski PSP
w Tychach a sędzią głównym był asp.sztab.
Mariusz Szafron. Zawody rozegrane zostały
w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe i
sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami.
Zawodom przyglądały się władze pożarni-
cze i gminne. Nagrody wręczył wójt
Chełmu Stanisław Jagoda, który pogratu-
lował szczególnie swoim strażakom za tak
dobre miejsca w powiecie.
Wyniki: Grupa „A” (seniorzy): I – OSP
Bojszowy; II – OSP Bojszowy Nowe; III
– Chełm Śląski (Łukasz Kolny – do-
wódca , Tomasz Czernik –mechanik,
Rafał Borzucki , Krzysztof Palka, Ro-
bert Kostyra, Stanisław Ryszka, To-
masz Tuszyński, Bartłomiej Jarosz,
Marek Tuszyński, Kamil Borzucki).

Grupa „A-1” (Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza): I – OSP Chełm Śląski (Ma-
teusz Dzida – dowódca, Tomasz Czernik
–mechanik, Andrzej Szczepański, Jan
Woźniak, Michał Kałuża, Jakub Syno-
wiec, Artur Szumański, Marek Mar-

szałek, Grzegorz Kiciński, Dawid
Urbańczyk, Dawid Kędzierski , Kamil
Grzeszczak,); II – OSP Bojszowy; III –
OSP Świerczyniec.
Grupa ,,C” (dziewczęta) I – OSP Bojszowy;
II – OSP Bojszowy Nowe

CHEŁMSCY STRAŻACY NA
ZASZCZYTNYM MIEJSCU

Jednostka OSP w Chełmie Śląskim dyżuruje pod całodobowym numerem telefonu : (032) 225 80 01

Klasy szóste Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w
Chełmie Śląskim wraz

z dyrekcją i wychowawcami
uczestniczyły w spotkaniu z Wój-
tem Gminy.  Celem wizyty było
zapoznanie młodych ludzi z
działalnością Urzędu Gminy.
Stanisław Jagoda bardzo obra-
zowo przedstawił młodym oby-
watelom rolę samorządu oraz

referatów, które działają na terenie
urzędu. Sekretarz Gminy, Celina
Ganobis, pokazała najważniejsze
biura, w których mieszkańcy
załatwiają swoje sprawy. Ucznio-
wie wręczyli wójtowi własnoręcz-
nie zrobione pamiątki , a wójt nie
zapomniał o drobnym upominku i
słodkim poczęstunku.  Spotkanie
zakończyło się sesją zdjęciową w
gabinecie Wójta.

LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI

W sali Gminnej Świetlicy Śro-
dowiskowej odbyły się w
kwietniu dwa koncerty – wie-
czory wspomnień. Jeden z
nich przygotowała młodzież
chełmska pod opieką Anny
Bołdys.
Inscenizację słowno-muzyczną
poświęcono pamięci zmarłego

papieża Jana Pawła II. Były to
teksty kazań, poezja, ulubione
pieśni papieża. Drugi koncert
to „Pieśni o Bogu ukrytym”
Karola Wojtyły w wykonaniu
Rafała Borkowego, bieruń-
skiego organisty.
Obydwa koncerty zgroma-
dziły bardzo liczną widownię.

Weekend dla Ojca Świętego
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Gmina Chełm Śląski 
zakończyła 

realizację programu 
„Uczeń na wsi”, 
finansowanego 
przez PFRON

Napodstawie umowy podpisanej
przez Wójta Gminy z Państwo-
wym Funduszem Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych, nasza Gmina
otrzymała kwotę 4.100 zł. na realizację pro-
gramu „Uczeń na wsi”, którego celem była
pomoc w zdobyciu wykształcenia przez
osoby niepełnosprawne. Do programu za-
kwalifikowano 4 osoby niepełnosprawne –
troje dzieci i jedną osobę pełnoletnią, uczącą
się w szkole ponadgimnazjalnej. Na podsta-
wie stosownych umów możliwe było mię-
dzy innymi sfinansowanie montażu łącza do
internetu i opłatę abonamentu,  zakup po-
mocy i przyborów szkolnych oraz zwrot
kosztów przejazdu do szkoły poza miejscem
zamieszkania. Bardzo cenne było też prze-
znaczenie części środków na kurs języka nie-
mieckiego. - W naszej Gminie sprawy
związane z szeroko pojętą edukacją zawsze
traktowane są priorytetowo – podkreśla
Wójt Gminy Stanisław Jagoda, a szczegól-
nie dużą wagę przywiązuje się do ułatwienia
zdobycia wykształcenia przez dzieci mające
problemy zdrowotne lub społeczne. Stąd
oprócz przeznaczania na ten cel środków z
budżetu gminy, czynimy starania o pozyski-
wanie środków zewnętrznych w postaci ta-
kich programów jak zakończony w czerwcu
„Uczeń na wsi”. Z ramienia Gminy obsługą
programu zajmował się Gminny Zespół Oś-
wiaty w Chełmie Śląskim.

Wbudżecie gminy corocznie zare-
zerwowane są środki na stypen-
dia szkolne socjalne dla uczniów

z rodzin o niskich dochodach, w szczegól-
ności gdy w rodzinach tych występują: bez-
robocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych, alkoholizm lub nar-
komania, a także gdy rodzina jest niepełna.
W ciągu roku szkolnego 2008/2009 Wójt
Gminy Stanisław Jagoda przyznał stypen-
dia 39 uczniom, na łączną kwotę ponad 21

tysięcy złotych. Z budżetu Państwa pozys-
kano na ten cel środki w wysokości 6,5 ty-
siąca złotych. Rodzice mogli uzyskać zwrot
środków za zakup  podręczników, przybo-
rów i pomocy szkolnych oraz obuwia i od-
zieży sportowej. Ze środków stypendium
możliwe też było pokrycie kosztu udziału
w zajęciach edukacyjnych: wyrównaw-
czych, sportowych, artystycznych, nauki ję-
zyków obcych i udział w wyjazdowych
zajęciach edukacyjnych. Dla uczniów
uczących się poza miejscem zamieszkania
rodzice mogli pokryć koszty dojazdu, za-

kwaterowania lub opłatę czesnego. Wójt
Gminy podkreśla, że ta forma pomocy jest
szczególnie potrzebna i efektywna. Ponie-
waż stypendium jest wypłacane dopiero po
dostarczeniu faktury dokumentującej zakup
jest pewność, że pieniądze faktycznie prze-
znaczane są na potrzeby kształcenia dzieci,
a właśnie dobre wykształcenie jest dla nich
ogromną szansą. Realizację wypłat stypen-
diów  prowadzi Gminny Zespół Oświaty w
Chełmie Śląskim z siedzibą przy ul. Tech-
ników 25, gdzie do 15 września br. można
składać wnioski na rok szkolny 2009/2010.

Jechał z Krakowa przez Oświęcim, akcją
papieskiego pociągu, zorganizowaną na
naszym terenie przez Bieruński Ośro-

dek Inicjatyw Gospodarczych, kierował pro-
boszcz kościoła mariackiego w Katowicach,
ks. dr Andrzej Suchoń, gościem specjal-
nym był biskup Lusaki (Afryka).
Pociąg papieski witany był prawie wszędzie
z ogromnym entuzjazmem, na trasie wy-
chodzili ludzie z domów nawet w „szcze-
rych” polach, by zobaczyć pociąg i oddać
mu należny hołd, witały go władze miast i
gmin, duchowieństwo, uczniowie i dorośli.
Władze Chełmu Śląskiego stanęły na wy-
sokości zadania, pociąg papieski i jego
załogę witał, wójt gminy, księża, radni oraz
licznie zebrani mieszkańcy a także or-
kiestra, zespół muzyczny w strojach

śląskich z SP nr 1, dzieci z SP nr 2 i młod-
zież z Gimnazjum. W każdym mieście,
gminie, dzielnicy organizatorzy prezento-
wali pamiątki po Ojcu Świętym – piuskę i
kielich, na ręce władz i duchowieństwa
wręczano specjalny certyfikat świadczący
o tym, że właśnie tędy przejechał papieski
pociąg i jednocześnie było to podziękowa-
nie za jego przyjęcie na trasie.  Radość ludzi
witających pociąg papieski była najwięk-
szym podziękowaniem organizatorom za
podjęcie tej inicjatywy. Przejazd pociągu
papieskiego przez Chełm Śląski był okazją
do uporządkowania zaniedbanych przez
PKP od lat peronów. Prace porządkowe za
zgodą Zakładu Linii Kolejowych PKP S.A.
w Katowicach przeprowadziła Gminna
Spółka Komunalna w Chełmie Śląskim.

Stypendia szkolne socjalne 
w roku szkolnym 2008/2009

POCIĄG PAPIESKI 
PRZEJEŻDŻAŁ 

PRZEZ CHEŁM ŚLĄSKI
Ten papieski pojazd, sunący cicho, niemal bezszelestnie, przejechał przez

Chełm Śląski .W ciągu trzech dni pociąg przejechał przez prawie trzydzieści
miast województwa śląskiego, by dotrzeć do Piekar.
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19czerwca 2009 r. odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkolnego
połączone z pożegnaniem VI

klasy. Absolwenci naszej szkoły pod opieką A.
Krzystanek przygotowali uroczysty program
artystyczny. Uczniowie śpiewali piosenki, re-
cytowali wiersze i składali podziękowania
wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom
oraz młodszym kolegom i koleżankom.
Pani dyrektor A. Sobocińska wręczyła naj-
lepszym uczniom klasy VI nagrody
książkowe. Nagrody otrzymały: Kinga Bu-
dowska, Natalia Garyga, Julia Jaronicka,
Natalia Moćko, Martyna Polko, Sylwia
Powązka. Nagrody Wójta Gminy zostały
wręczone przez przedstawiciela Urzędu
Gminy Panią Celinę  Ganobis. Nagrody
otrzymały: Kinga Budowska, Natalia Ga-
ryga, Natalia Moćko, Martyna Polko. 
Uczennica Kinga Budowska, która uzys-
kała najlepsze wyniki w nauce i najwyższą
liczbę punktów z egzaminu po VI klasie
otrzymała nagrodę rzeczową w postaci ro-
weru ,ufundowanego przez Radę Gminy ,
który wręczyli radni Kazimierz Plewnia i
Henryk Mańka. 

Rodzice uczniów kończących szkołę przy-
gotowali słodki poczęstunek, na który zos-
tali zaproszeni uczniowie klasy VI i
nauczyciele. W miłej atmosferze uczniowie
opuścili szkolne mury i udali się na wyma-
rzone wakacje. 

POŻEGNALNE OGNISKO
9 czerwca 2009r. odbyło się pożegnalne
ognisko klasy VI. Impreza została przygo-

towana przez Rodziców uczniów
kończących szkołę podstawową. Szósto-
klasiści nie tylko piekli kiełbaski, ale rów-
nież śpiewali piosenki  i wspominali lata
nauki w szkole. Rodzice zorganizowali dla
dzieci liczne zabawy i konkursy m.in. bieg
w workach. Czas upłynął w miłej i rados-
nej atmosferze. Ognisko na pewno pozo-
stanie na długo w pamięci naszych
absolwentów. 

WIADOMOŚCI Z JEDYNKI
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

23 kwietnia 2009r. w siedzibie Gmin-
nej Świetlicy Środowiskowej w
Chełmie Śląskim odbył się powia-
towy konkurs czytelniczy dla klas
drugich pt. „Przygody Koziołka Ma-
tołka”. 

Wkonkursie uczestniczyły trzyoso-
bowe zespoły uczniów z jede-
nastu szkół podstawowych

powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Organizatorem konkursu była Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Augusta Kardynała
Hlonda w Chełmie Śląskim. 
Jury w składzie: metodyk Barbara Sosna,
kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w
Chełmie Śląskim Gabriela Penczek oraz
kierownik Gminnej Świetlicy Środowisko-
wej w Chełmie Śląskim Gabriela Żóra-
wik, wyłoniło zwycięzców tegorocznego
konkursu.
I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Lędzinach: Paweł Kłada, Wiktoria

Kopeć, Jakub Buchała. II miejsce zdobyli:
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Chełmie Śląskim: Mateusz Wenecki,
Miłosz Jacenty, Elżbieta Bała. III miejsce
przypadło Szkole Podstawowej nr 3 w Bie-
runiu: Tomasz Długosz, Aleksandra Sa-
ternus, Weronika Sobańska. 
Konkurs składał się z dwóch części, uczest-
nicy musieli wykazać się dobrą znajomością

„Przygód Koziołka Matołka”. W przerwie
występował zespół ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Chełmie Śląskim: „Gryfnioki”, który
zaprezentował pieśni i tańce ludowe naszego
regionu. Uczestników konkursu zaproszono
na poczęstunek. Wszyscy uczniowie zostali
nagrodzeni. Laureaci konkursu otrzymali
piękne nagrody książkowe, a pozostali
uczestnicy nagrody pocieszenia.

ZNAWCY PRZYGÓD KOZIOŁKA MATOŁKA
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Uczniowie klasy III wraz z opieku-
nami Anitą Moćko i siostrą Be-
niaminą wypoczywali na

„zielonej szkole” w Łebie. W czasie dwu-
tygodniowego pobytu dzieci spacerowały
brzegiem morza oraz poznawały nadmor-
skie okolice. Podczas przejażdżki baj-
kową kolejką uczniowie zwiedzili miasto
Łeba i poznali jego historię. Zobaczyli
ruiny zabytkowego kościoła św. Mikołaja
oraz latarnię morską Stilo. Brali udział w

wycieczce do Muzeum Wyrzutni Rakiet
w Rąbce, skąd na piechotę wyruszyli na
„ruchome wydmy”. Dużą przyjemność
sprawiła uczniom wycieczka do Trój-
miasta. Dzieci były w Oceanarium, spa-
cerowały po deptaku i molo sopockim
oraz po gdańskiej starówce. Podczas po-
bytu na „zielonej szkole” odbył się rów-
nież rejs statkiem po Morzu Bałtyckim.
Uczniowie zadowoleniu i pełni wrażeń
wrócili szczęśliwi do szkoły.

Jak co roku w ramach współpracy mię-
dzy bibliotekami uczniowie klasy VI
SP1 uczestniczyli w zajęciach biblio-

tecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Imielinie. Tegoroczne spotkanie odbyło
się 28 kwietnia 2009r. Młodzież podziwiała
wystawę regionalną oraz zapoznała się z
bogatym księgozbiorem biblioteki. Ucznio-
wie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, pil-
nie wyszukiwali i zamawiali książki przez
Internet.
Dla szóstoklasistów zorganizowano kon-
kurs biblioteczny. Zwycięzcy konkursu
otrzymali nagrody książkowe. Nagrody
otrzymały: Natalia Garyga, Natalia
Moćko, Martyna Polko, Sylwia Powązka,
Katarzyna Kozdęba.
Również uczniowie młodszych klas uczest-
niczyli w zajęciach bibliotecznych. Dzieci
klas I – V udały się na lekcje biblioteczne
do Gminnej Biblioteki Publicznej w
Chełmie Śląskim. Spotkania biblioteczne
zarówno 
w Chełmie Śląskim jak i w Imielinie prze-
biegały w miłej i przyjaznej atmosferze.
Wszyscy uczniowie otrzymali słodkości i
drobne upominki przypominające im o bib-
liotece. Wyjazdy do bibliotek zorganizo-
wała Anna Krzystanek.

Dzień 26 maja 2009 roku był
bardzo uroczystym dniem w
Szkole Podstawowej nr 1 w

Chełmie Śląskim. W tym dniu goś-
ciliśmy Mamusie z okazji ich święta.
Dzieci z klasy pierwszej i z klasy drugiej
pod kierunkiem pani Anny Pyrczek oraz
pani Urszuli Bigaj od dłuższego czasu przy-
gotowywały się do tej uroczystości. Wy-
trwale ćwiczyły układ słowno-muzyczny,
aby dobrze wypaść przed rodzicami. 
Występy uczniów uświetniła piękna deko-
racja wykonana przez panie nauczycielki.
Po występie dzieci złożyły mamom życze-
nia, obdarowały je własnoręcznie wyko-
nanymi upominkami i zaprosiły  na
poczęstunek. Była to miła chwila, w czasie
której wszyscy dzielili się swoimi
wrażeniami a dzieci zbierały liczne po-
chwały.

DZIEŃ WIOSNY 
W tym roku po raz pierwszy
uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 w Chełmie Śląskim pod kierun-
kiem A. Krzystanek dołączyli  do
corocznej kampanii Dnia Wiosny
w Europie. 

Dzieci uczestniczyły w działaniach i
konkursach organizowanych w ra-
mach kampanii. Szkolny zespół

„Gryfnioki” wspólnie z nauczycielami:

A. Krzystanek, R. Dłucik, A. Moćko i M.
Reguła zilustrował i wyjaśnił tradycyjną
piosenkę ludową pt. „Przed tą naszą sienią”
ze zbioru A. Dygacza w formie filmu
video. Szkolny Klub Europejski „Euro-
Gwiazdy” pod opieką A. Krzystanek i B.
Ryt uczestniczył w specjalnym działaniu
„Powrót do szkoły”. Uczniowie klasy VI i
V zaprosili panią Katarzynę Żórawik do
przyłączenia się do kampanii i odwiedze-

nia naszej szkoły. Pani pedagog zachęciła
uczniów nie tylko do dyskusji o tematach
europejskich, ale również związanych ze
szkolnictwem. Dzieci zadawały mnóstwo
pytań, były zainteresowane tematem.
Dzień ten był pełen atrakcji i niespodzia-
nek. Uczniowie klasy V i VI przygotowali
dla swoich młodszych kolegów informacje
na temat krajów Unii Europejskiej. Dzieci
przebrane w regionalne stroje, za znane

osoby, za postaci z baśni i bajek z  danego
kraju pokazały nam różnorodność i piękno
krajów Unii Europejskiej. Regionalna mu-
zyka i tańce sprawiły wszystkim wiele ra-
dości. Dla uczniów zorganizowano
konkurs o Krajach Unii Europejskiej.
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
rzeczowe. Dzień był dla wszystkich
wyjątkowy i przyniósł zarówno małym jak
i większym dzieciom wiele radości.

ZIELONA 
SZKOŁA

LEKCJE 
BIBLIOTECZNE

DZIEŃ 
MATKI
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Wszkole Podstawowej nr 2 odbyła
się uroczystość pożegnania klas
VI. W sali gimnastycznej Szkoły

Podstawowej im. Floriana Adamskiego
zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i
dyrekcja szkoły. W imieniu wszystkich ab-
solwentów powitano przybyłych gości:
Wójta Gminy Stanisława Jagodę, księdza
proboszcza Piotra Guzego, Przewod-
niczącego Rady Gminy Jana Ochmań-
skiego, Kierownika Gminnego Zespołu
Oświaty Gabrielę Penczek, Przewod-
niczącego Komisji ds. Oświaty, Zdrowia i
Sportu Grzegorza Zyzaka, Przewod-
niczącego Rady Rodziców Krzysztofa Sied-
laczka, Radną Gminy Danutę Wyciślok,
Dyrekcję Reginę Pioskowik, Grono Peda-
gogiczne, rodziców oraz uczniów klas VI.
Szóstoklasiści mają już upragnione wakacje.
Wszyscy otrzymali świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o
przystąpieniu do sprawdzianu. Pożegnania
były i smutne, i wesołe. Te radośniejsze miały
miejsce we środę podczas ogniska pożegnal-
nego , dziś natomiast ocierano wiele łez. Na
szczęście nie z powodu wyników, bo te dla
większości są powodem do dumy. Uroczys-
tość umiliła część artystyczna przygotowana
przez uczniów kl.VI oraz zespołu wokalnego
pod kierunkiem wychowawców. Na akade-

mii nastąpiło przekazanie sztandaru nowemu
pocztowi sztandarowemu szkoły, a przedsta-
wiciele klas V złożyli uroczystą przysięgę
oraz pożegnali starszych kolegów. Pani Dy-
rektor nagrodziła listami pochwalnymi i gra-
tulacyjnymi  rodziców, których dzieci
szczególnie wyróżniły się zachowaniem i
nauką. Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy
w konkursach przedmiotowych, zawodach
sportowych itp. zostali uhonorowani dyplo-
mami i nagrodami książkowymi. 
Także członkowie Samorządu Szkolnego do-
stali dyplomy w podziękowaniu za pracę na
rzecz szkoły. Tradycją szkoły stało się przy-
znawanie nagrody absolwenta roku. W tym
roku szkolnym tą osobą została Sabina Ja-
nota z klasy VI b. Rada Gminy ufundowała
nagrodę rzeczową dla najlepszego absol-
wenta - Wojciecha Mikołajka, również wójt
Gminy przyznał nagrody uczniom, którzy
otrzymali bardzo dobre i celujące oceny na
świadectwie oraz wzorowe zachowanie. Ro-
dzice wyrazili również swoją wdzięczność i
serdeczne podziękowanie poprzez list
złożony na ręce Pani Dyrektor za trud i wy-
siłek jaki wkłada całe Grono Pedagogiczne
w kształcenie oraz troskę o bezpieczeństwo
ich dzieci. Wszystkim absolwentom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy sukcesów w gim-
nazjach!

Pożegnanie klas szóstych

Żegnaj,
szkoło!

Pierwszy semestr roku
szkolnego 2008/2009 

był łaskawy 
dla uzdolnionych 

artystycznie 
gimnazjalistów, którzy
z licznych konkursów 

recytatorskich 
i teatralnych 

przywozili nagrody. 

Zsatysfakcją możemy również napi-
sać o sukcesach w II semestrze. W
kwietniu w Imielinie odbył się Po-

wiatowy Konkurs Pięknego Słowa, w któ-
rym brało udział troje chełmskich
gimnazjalistów. Wszyscy wrócili z pięk-
nymi statuetkami i nagrodami. W katego-
rii recytacja I miejsce zdobyła Angelika
Adamczyk, II – Karolina Ciechalska.
Dziewczęta recytowały fragment prozy
oraz utwór poetycki. W kategorii „Wy-
wiedzione ze słowa”, młodzi artyści mu-
sieli się wykazać nie tylko świetną dykcją,
piękną interpretacją utworu, ale też zdol-
nościami artystycznymi. Tu ważny jest
gest, mimika twarzy, ruch sceniczny, rek-
wizyt. Z tą trudną formą występu sce-
nicznego zmierzył się uczeń klasy I a-
Krzysztof Budzyń i zajął II miejsce. 
W maju odbył się konkurs recytacji w
gwarze śląskiej „Śląska Ojczyzna- Pol-
szczyzna” organizowany przez Miejską
Bibliotekę w Mysłowicach pod patrona-
tem Marii Pańczyk i Radia Katowice.
Wszystkie cztery reprezentujące nasze
gimnazjum dziewczęta weszły do finału,
w którym popisały się świetną interpre-
tacją tekstów i zdobyły: I miejsce – Mag-
dalena Górkiewicz; I miejsce- Klaudia
Pioskowik; II miejsce – Paulina Sojka;
III miejsce- Sabina Balion.
Uczennice udzieliły wywiadu, który można
było usłyszeć w audycji Radia Katowice po-
święconej konkursowi. Do konkursów recyta-
torskich młodzież przygotowała nauczycielka
języka polskiego Pani  Beata Wesecka.

GIMNAZJALNI 
MISTRZOWIE 
PIĘKNEGO

SŁOWA
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Na uroczystości byli obecni Wójt
Gminy Stanisław Jagoda, Kie-
rownik Gminnego Zespołu Oś-

wiaty Gabriela Penczek oraz rodzice
absolwentów. Tegoroczni absolwenci mogli
poszczycić się wysokimi wynikami w
nauce i osiągnięciami w dziedzinach arty-
stycznych i sportowych. O wysokim pozio-
mie nauczania mogą świadczyć wyniki z
egzaminu - o 4 punkty wyższe od średniej
wojewódzkiej w zakresie przedmiotów ma-
tematyczno-przyrodniczych i o 2 punkty
wyższe z przedmiotów humanistycznych i
języka niemieckiego. Wśród 58 absolwen-
tów świadectwo z wyróżnieniem uzyskało
18 uczniów, natomiast w całej szkole naj-
wyższe laury otrzymało 52 uczniów. 
Warto podkreślić, iż nagrodę Wójta Gminy
wręczono 16 absolwentom, a tegoroczną
najlepszą absolwentką została Iwona Ma-
zurek, którą uhonorowano nagrodą Rady
Gminy. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum im. K. Miarki 

Pomyślnych wiatrów! 
Pod takim hasłem przebiegała uroczysta akademia zakończenia roku szkol-

nego 2008/2009, którą prowadziła pani dyrektor Krystyna Malcharek. 

9 czerwca br młodzież gimnazjalna
przeżyła niesamowitą przygodę, uczest-
nicząc w spotkaniu z byłym więźniem
obozu Auschwitz panem Kazimierzem Pie-
chowskim. Historia życia tego niebywałego
człowieka poruszyła serca młodych ludzi.
Śledząc losy bohatera w filmie mogli wziąć
udział w brawurowej ucieczce z obozu kon-
centracyjnego, przeżywać narodziny ,,Soli-
darności” w Stoczni Gdańskiej czy
podróżować po niemal całym globie. To
spotkanie umożliwiło kontakt z autentycz-
nym świadectwem trudnej przeszłości na-
szego narodu. 

Lekcja
historii 

na żywoPod takim hasłem samorząd uczniowski
wraz ze swym opiekunem Katarzyną
Żórawik ogłosił konkurs profilaktyczny. 

Zadaniem każdej klasy było wybranie do-
wolnej bajki i zmiana jej scenariusza w taki
sposób, aby nawiązywał do scenariusza.Jak
zwykle młodzież niemal wszystkich klas
pozytywnie zaskoczyła zarówno nauczycieli
jak i samych siebie. Wykazała się niezwykłą
pomysłowością w napisaniu scenariuszy
oraz wykonaniu do przedstawień wspa-
niałych dekoracji. Ponadto w każdej klasie
można było zauważyć wiele talentów aktor-
skich.  Uczniowie w swych przedstawie-

niach pokazali różnorodne skutki palenia
papierosów, zarówno fizyczne jak i te, które
powstają w relacjach z ich najbliższymi

oraz rówieśnikami. W bardzo dobitny spo-
sób niektóre klasy pokazały jak łatwa jest
droga od zapalenia jednego, pierwszego pa-
pierosa do momentu uzależnienia oraz jak
trudna jest droga do zerwania z nałogiem.
Jury miało bardzo trudno wybrać zwycięz-
ców, gdyż poziom był bardzo wyrównany.
W nagrodę, sfinansowaną przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, uczniowie wyjechali do kina na
film: „Anioły i demony”

PAPIEROS TO TWÓJ WRÓG
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Od2000 roku organizatorem i
głównym prowadzącym za-
wody tenisowe jest Grzegorz

Zyzak, nauczyciel i radny.
Tegoroczny turniej został rozegrany w Sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2.
Eliminacje do turnieju odbywały się 30, 31
marca i 2 kwietnia, finał miał miejsce 4
kwietnia. Rozgrywki cieszyły się dużym
zainteresowaniem, szczególnie wśród
dzieci i młodzieży, ale również i dorosłych
mieszkańców. Mecze rozegrało ponad stu
zawodników i zawodniczek w ośmiu kate-
goriach wiekowych. Najliczniejszą grupę
stanowili uczniowie i uczennice szkoły
podstawowej, prawie sześćdziesięcioro
młodych zawodników. Sędziował zawody
Grzegorz Zyzak.
Kategoria dziewcząt do 13 lat: Katarzyna
Niesyto, Sabina Janota, Monika Horst,
Anna Kramarczyk; Do lat 18: Magdalena
Synowiec, Sabina Płaza Powyżej 18 lat:
Agata Płaza, Joanna Miłkowska.
Najmłodsze zawodniczki turnieju: Kata-
rzyna Opitek, Michalina Kozak, Ange-
lika Miemczok, Agata Hochuł.
Najmłodsi zawodnicy: Jakub Martinson,

Kamil Hudzikowski, Mateusz Niedbała,
Grzegorz Sajdok
Kategoria chłopców do 13 lat: Rafał Szary,
Sławomir Palka, Marek Szary, Dawid Ach-
telik; Do 18 lat: Marcin Rusin, Krzysztof
Szwedom, Paweł Sajdok, Michał Wadas
Kategoria mężczyzn do 30 lat: Adam
Wadas, Michał Jaronicki, Grzegorz Sto-
lecki, Szymon Jochymczyk.
Powyżej 30 lat: Piotr Woźniak, Adam Jo-
chymczyk, Rafał Grudniok, Tomasz Ja-

ronicki; Powyżej 50 lat: Andrzej Grud-
niok, Jan Wadas, Jan Zyzak, Czesław
Piekarczyk
Nagrody w turnieju ufundował Urząd
Gminy, Proboszcz ks. Piotr Guzy i indy-
widualni sponsorzy.
Puchary  wręczył wójt Stanisław Jagoda,
ks. Mirosław Friedrich, Gabriela Pen-
czek Kierownik Gminnego Zespołu Oś-
wiaty oraz dyrektorka szkoły Regina
Pioskowik

TURNIEJ PARAFIALNY
Już po raz dziewiąty został zorganizowany w gminie parafialny turniej tenisa stołowego.

Jak co roku drużyna gminy Chełm Śląski
wzięła udział w powiatowym strzelaniu,
którego organizatorem było Miasto Imielin. 
Drużyna chełmskich samorządowców wal-
czyła w składzie: Stanisław Jagoda, Hen-
ryk Mańka, Bernard Nagi, Leszek
Maciejowski, Jan Ochmański.
Niestety, nie udało się zdobyć czołowych –
pucharowych – miejsc, ale są dobrej myśli,
za rok może być lepiej.

Powiatowy turniej
strzelania

WSP nr 1 w Kopciowicach odbyły
się gminne rozgrywki piłki siatko-
wej i piłki nożnej z okazji Dnia

Dziecka. Impreza została zorganizowana
przez nauczycieli wychowania fizycznego
Grzegorza Zyzaka i Aleksandra Kiszkę
oraz Urząd Gminy w Chełmie Śląskim. W
rozgrywkach brały udział reprezentacje SP 1
Kopciowice i SP 2. Dziewczęta rozegrały
mecz piłki siatkowej. Zawodniczki ze
Szkoły Podstawowej nr 2 zwyciężyły 3:0 w
setach rówieśniczki z SP 1 Kopciowice.
Siatkarki chełmskiej „dwójki” wystąpiły w
składzie: Niesyto Angelika, Niesyto Kata-
rzyna, Janota Sabina, Stolorz Paulina,
Horst Monika, Wojtowicz Kornelia,
Lisok Paulina, Mazurek Dominika, Gra-
bowska Kinga, Kramarczyk Anna.
W meczu piłki nożnej chłopców zawodnicy
SP 2 wygrali z SP 1 Kopciowice. Młodzi
piłkarze z SP 2 wystąpili w składzie:
Długajczyk Daniel, Taberski Patryk, Mi-
kołajek Wojciech, Gaża Mateusz, Szary

Marek, Achtelik Dawid, Nowosad Kamil,
Mandrela Wojciech, Misterek Fabian,
Piegrzyk Jakub, Palka Sławomir. Oprócz
gier zespołowych pojawiły się również kon-
kurencje indywidualne. Dziewczęta rywa-
lizowały ze sobą w uderzeniach piłki na
bramkę: I miejsce – Katarzyna Niesyto, II
miejsce – Paulina Stolorz, III miejsce –
Monika Horst oraz naprzemiennych odbi-
ciach piłki siatkowej: I miejsce – Monika
Horst, II miejsce – Angelika Niesyto, III
miejsce – Paulina Stolorz.
Chłopcy rywalizowali między sobą żon-
glerką piłki nożnej: I miejsce – Daniel
Długajczyk, II miejsce – Dawid Achtelik,
III miejsce – Sławomir Palka oraz za-
grywką w piłce siatkowej: I miejsce –
Marek Szary, II miejsce – Daniel Długaj-
czyk, III miejsce – Fabian Misterek.
Sędzią turnieju był Grzegorz Zyzak i Ale-
ksander Kiszka. Nagrody dla szkół pod-
stawowych oraz poczęstunek dla dzieci
ufundował Urząd Gminy Chełm Śląski.

MECZ PIŁKI SIATKOWEJ I PIŁKI
NOŻNEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA
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Zokazji DniaDdziecka w Gminnej
Świetlicy Środowiskowej w Chełmie
zorganizowany został turniej warca-

bowo-szachowy dla dzieci i młodzieży.
Wzięło w nim udział ponad sześćdziesięciu
uczestników. Organizatorami turnieju byli
Gabriela Żórawik i Andrzej Wilk jako sę-
dzia . Wyniki: Turniej szachowy: I – Karol
Stasiowski, II – Karol Karwath, III –
Piotr Żmuda
Turniej warcabowy: I – Karol Stasiowski,
II – Kinga Budowska, III – Mateusz Gaża

Mistrzowie warcabowo-szachowi

18kwietnia br. trzy drużyny stanęły do sportowej walki
o puchar wójta gminy Chełm Śląski. Otwarty Turniej
Koszykówki już kolejny raz rozegrany został w sali

gimnastycznej chełmskiego gimnazjum a jego organizatorem z
ramienia Urzędu Gminy był Rafał Grudniok.
W turnieju o puchar walczyły BOSiR Bieruń, TYTYRYTY i
Siemaszka Basket. Mecze sędziowali Dariusz Jakubowski i
Rafał Mikuła.
Drużyna chełmska TYTYRYTY zajęła II miejsce, wyprzedziła
ją drużyna z Bierunia, III miejsce zdobyła drużyna Siemaszka
Basket z Piekar pod Krakowem. Chełm wystąpił w składzie:
Rafał Grudniok, Łukasz Werner, Artur Wilk, Szymon Jeleń,
Mateusz Duraj, Szymon Jochymczyk, Patryk Wójciak,
Łukasz Mroziński.
Puchary i nagrody wręczył wójt Stanisław Jagoda.

Doturnieju zgłosiło się sześć drużyn z gminy, organi-
zatorem mistrzostw był Grzegorz Zyzak, radny i
nauczyciel w SP 2, mecze sędziował Antoni Mo-

carski wspomagany przez uczniów chełmskiej szkoły podstawo-
wej. Zagrały: Kultywator, GIM team, UKS Wolny, Promil,
Dębowi Mocni, Rockersi. Drużyny miały wspaniały doping młod-
zieży szkolnej, która zagrzewała do gry. Fundatorem nagród był
Urząd Gminy.

GIM team 
mistrzem gminy

Trzynasty turniej siatkarski o mistrzostwo gminy
Chełm Śląski zakończył się zwycięstwem zawodni-
ków „ GIM team”, którzy brawurowo pokonali ze-
spół ,,Promil” i „UKS Wolny”.

Walczyli 
o puchar 

wójta
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Pod takim hasłem odbywa się tego-
roczny Tydzień Bibliotek trwający
od 8 do 15 maja. Gminna Biblioteka
Publiczna w Chełmie Śląskim ak-
tywnie włącza się w tę akcję, mającą
na celu promować książki, kulturę,
edukację, poprzez organizowanie
lekcji bibliotecznych i spotkań au-
torskich. 

Dnia 8 maja (w Dzień Bibliotekarza i
Bibliotek) chełmską Bibliotekę od-
wiedzili uczniowie klasy V ze

Szkoły Podstawowej w Kopciowicach wraz
z opiekunem: nauczycielem – biblioteka-
rzem. Temat lekcji dotyczył tradycyjnych i
współczesnych form przekazu informacji, a
brzmiał: „Książka a Internet”. Dzieci chęt-
nie wygłaszały swoje opinie na ten temat,
przytaczając argumenty za książką, ale rów-
nież wskazując zalety Internetu. Na koniec
stwierdzono, że i książka i nowoczesne me-
dium są bardzo przydatne i wzajemnie się
uzupełniają, jeśli się z nich korzysta we

właściwych proporcjach. W ramach akcji “
Nieco cudackie fanaberie literackie”, przy
współpracy Biblioteki Śląskiej, 12 maja
biblioteka w Chełmie  gościła Agnieszkę
Żelewską ilustratorkę książek dla dzieci,
laureatkę wielu nagród IBBY.
Na spotkanie przyszły dzieci z klas od IV
do VI ze Szkół Podstawowych w Kopcio-
wicach i Chełmie Śl. Spotkanie odbyło się
w Gminnej Świetlicy Środowiskowej. Ar-
tystka opowiadała jak powstaje książka od
pomysłu do wydania i jaka jest rola ilustra-
tora. Przedstawiła swój warsztat pracy oraz
zrealizowane projekty ilustracji.  Następnie
dzieci czynnie uczestniczyły w tworzeniu
własnych rysunków do przeczytanego tek-
stu. Prace uczniów naklejono na olbrzymi
plakat, który pozostał w świetlicy jednej z
szkół. 
Uczestnicząc w Tygodniu Bibliotek,
chełmska Biblioteka pokazuje, że w biblio-
tece nie można się nudzić, tylko poznawać
wiele różnych rzeczy, poprzez zabawę z
książką.

„„BBiibblliiootteekkaa  ttoo  pplluuss””

Bibliotekarze z Gminnej Biblioteki
Publicznej w Chełmie Śląskim za-
prosili na spotkanie autorskie kra-
kowskiego pisarza książeczek dla
dzieci – Wiesława Drabika.

Spotkanie odbyło się w Gminnej
Świetlicy Środowiskowej. Ponad 100
uczniów klas 1-3 ze szkół podstawo-

wych w Chełmie Śląskim i Kopciowicach
miało okazję posłuchać autora, który czytał
fragmenty swoich książek, poznać jego nie-
znaną twórczość oraz wspaniale się bawić
poprzez lekcje rymowania oraz uczestnic-
two w konkursach inicjowanych przez au-
tora. Dzieci aktywnie brały udział w
spotkaniu, za co zostały nagrodzone przez
pisarza książeczkami i drobnymi upomin-
kami: zakładkami, plakietkami i naklej-
kami. Sam autor był zachwycony
znajomością jego książek przez dzieci.

Mali goście mieli również możliwość za-
kupu książeczek, a tym samym uzyskania
niepowtarzalnej dedykacji od autora. We-
sołe spotkanie zostanie na długo w pamięci
młodych czytelników i zachęci do czytania
literatury. 
Kwietniowe spotkanie z Wiesławem Drabi-
kiem stanowiło symboliczny udział
chełmskiej Biblioteki w, ustanowionym przez
UNESCO, Światowym Dniu Książki i Praw
Autorskich, który obchodzono 23 kwietnia.
Święto to wywodzi się z Hiszpanii, gdzie
zgodnie z tradycją obdarowywano w ten
dzień kobiety czerwonymi różami,
mającymi symbolizować krew pokonanego
przez św. Jerzego smoka, a one odwzajem-
niały się mężczyznom podarunkami w
postaci książek.
Biblioteka poprzez organizację spotkań au-
torskich przyczynia się w ten sposób do lo-
kalnej promocji czytelnictwa.

SPOTKANIE Z PISARZEM
W CHEŁMSKIEJ

BIBLIOTECE

Przy pogodzie 
na „browara”

Wewtorek, 19 maja 2009 roku
(przy pogodzie typowo „bro-
warowej”), klasa III Techni-

kum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Chełmie Śląskim, pod opiekę wychowaw-
czyni Joanny Kulesza - Kubiciel i Beaty
Żuraw, wyjechała na tradycyjną już dla
trzecioklasistów w tej szkole , wycieczkę
do Tyskich Browarów Książęcych.
Młodzież zwiedziła Muzeum Piwowarstwa,
widziała projekcje filmu nt. historii tyskich
browarów na tle historii śląskiej, jak rów-
nież miała okazję zwiedzić współczesne
browary i przyglądnąć sie procesowi dzi-
siejszego warzenia piwa - od początku do
finalnego produktu.
Trzecioklasiści dowiedzieli się sporo nie
tylko o samych browarach i ich produkcie
(np. że piwo podobno nie tuczy, w co wciąż
ciężko uwierzyć), była to też bardzo orygi-
nalna lekcja historii regionalnej.

Piknik 
żeglarski 

nad 
zalewem

Jak co roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2  na zaproszenie Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w
Chełmie Śląskim uczestniczyli w pikniku
żeglarskim nad Zalewem. Uczennice i
uczniowie naszej szkoły przedstawili
piękny program artystyczny, a dziewczynki
z  Zespołu tanecznego ,,Raz, dwa ,trzy”
działającego przy Gminnej Świetlicy Śro-
dowiskowej  pod kierunkiem Anny Kre-
mem, zaprezentowały układ taneczny o
tematyce wakacyjnej. Występy zostały
przyjęte bardzo entuzjastycznie przez licz-
nie zgromadzoną widownię. Piknik zakoń-
czył się wspólnymi zabawami przy ognisku,
sesją zdjęciową i pieczeniem kiełbasek.
Spotkanie to było kolejną okazją do inte-
gracji naszych uczniów z rówieśnikami ze
stowarzyszenia, czasem wspólnych roz-
mów i radosnej zabawy. Wszyscy spotkamy
się znowu za rok…
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Znany wokalista, Stanisław Soyka
gościł w Chełmie Śląskim. Koncert
odbył się w sali koncertowej Gmin-

nej Świetlicy Środowiskowej, gdzie zgro-
madził bardzo liczną publiczność.
Sojka (artystycznie - Soyka) jest lubiany za-
równo przez młodszą jak i starszą publicz-
ność, dlatego też jego koncert był oblegany.
Artysta śpiewa proste piosenki o miłości,
tęsknocie, spełnieniu, piosenki wpadające
w ucho i chwytające za serce.
Ukończył liceum muzyczne a potem studia
w Akademii Muzycznej. Wydał wiele płyt,
na swoim artystycznym koncie ma wiele
prestiżowych nagród, m.in. nominacje i
same Fryderyki, Bursztynowego Słowika.

SOJKA W EUROCENTRUM

14czerwca br. doszło do nieco-
dziennego wydarzenia w
Chełmie Śląskim. W sali wido-

wiskowej Gminnej Świetlicy Środowisko-
wej odbył się koncert grupy „Lester
Kidson Power Trio“ - grupy składającej się
z międzynarodowych artystów. Lider grupy
- Lester Kidson jest Kanadyjczykiem, na
perkusji wystąpił Nazim Aliev z Azer-
bejdżanu a na basie przedstawiciel naszego
kraju- Łukasz Gorczyca. Zespół wykonał
1,5 godzinny koncert akustyczny pokazując
w jaki sposób żywiołowo można grać blu-
esa akustycznie bez prądu.
Gminna Świetlica Środowiskowa w
Chełmie Śląskim planuje  zaprosić kolej-
nych artystów zagranicznych. 
25 października wystąpi przed chełmską
publicznością znana ze współpracy min. z
Mickiem Jaggerem (zespół The Rolling
Stones) oraz Rodem Stuardem brytyjska
saksofonistka Patsy Gamble z zespołem-
będzie to muzyka jazzowa z elementami
soul oraz funkie. Natomiast 22 listopada
będziemy mieli okazję, za sprawą wir-
tuoza gitary Chaza DePaolo, przyjrzeć
się i posłuchać jak gra się blues-rocka w
USA. Muzyk ten przyjedzie do nas z No-
wego Jorku. Wszystkich serdecznie za-
praszamy.

Lester
Kidson 

w Chełmie 

Podczas tej imprezy  Uczniowski Klub
Sportowy ,,Silesia” Stowarzyszenie
Żeglarstwa Regatowego z Chełmu

Śląskiego zaprezentował  łódki klasy Opty-
mist, na których pływają uczestnicy szkółki
żeglarskiej. Uczniowskim klubem kieruje
Zbigniew Śleziona, w szkoleniach uczest-
niczy 22 młodych ludzi.
W szkółce rosną już znakomici żeglarze,
kilkoro z nich jest w kadrze Śląska: Filip
Śleziona (zakwalifikowany do mistrzostw
w Helsinkach), Maciej Stolorz, Jakub
Piegrzyk, Jakub Kruszyński, Piotr Pa-
wela, Michał Gaj. Klub UKS jest uczest-
nikiem programu „Nivea błękitne żagle”, ta
firma wspiera żeglarzy i zaopatruje w

błękitne akcesoria i żagle.  Szkółka zapra-
sza wszystkich chętnych na letnie żeglowa-
nie, czyli na półkolonie nad zalewem
chełmskim. Nie trzeba być  członkiem klubu,
by skorzystać z wakacyjnej przygody na żag-
lach. Zajęcia będą prowadzone przez wy-
kwalifikowaną kadrę trenerską na zbiorniku
wodnym w Chełmie Śląskim.
Informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 601 408 906 lub na stronie
www.uksilesia.pl. Turnusy planowane są w
czterech terminach, pierwszy już 29
czerwca, każdy będzie trwał tydzień. 
Na zakończenie  imprezy w  koncercie pio-
senki szantowej zaprezentował się zespół
,,Prawdziwe Perły”.

Gminna Świetlica Środowiskowa w Chełmie Śląskim w swojej siedzibie przy 
ul. Owocowej 10 w niedzielę 21 czerwca br. zorganizowała piknik żeglarski
dla dzieci i młodzieży.

Piknik „Błękitne żagle”
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Zapraszamy do
korzystania 
z Obiektu 

Sportowego 
znajdującego przy 
ul.Techników 4b 

w Chełmie Śląskim
od poniedziałku do piątku 

w godz. od 14.00 do 22.00
w soboty 

od godz. 10.00 do 18.00

Na zajęcia aerobiku 
zapraszamy :

od poniedziałku do piątku -
godz. 19.00 aerobik dance 

(ćwiczenia taneczne 
i wzmacniające)

godz. 20.00 aerobik figura
(ćwiczenia wzmacniające)

w piątki 
godz. 18. 00 i 19.00
Informacje i zapisy 

pod nr telefonu : 513 826 297

Cennik korzystania z
urządzeń sportowych  

i rekreacyjnych
obowiązuje od 1.04.2009r 

do 31. 08.2009r.
1. Siłownia: ( 60 min)

- jednorazowe wejście: 5zł
- karnet miesięczny: 60 zł 

(bez limitu wejść)
2. Sauna i jacuzzi

(45 min. max. 4 osoby) – 32 - zł
3. Zajęcia fitness: aerobik itp. 

(60 min. w grupie max. 15 osób)
- jednorazowe wejście 1 godz: 6zł

- karnet 5 wejść: 25 zł
- karnet 10 wejść: 40 zł

4. Zniszczenie lub zagubienie 
kluczyka do szatni: 10 zł

Wójt Gminy Stanisław Jagoda
ogłasza konkurs fotograficzny:
„Gmina Chełm Śląski – moja

mała ojczyzna”, w którym mogą uczestni-
czyć uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Przewidziano trzy kategorie fotografii:
„mieszkańcy naszej gminy” – prezentujące
obyczaje, zwyczaje, uroczystości, formy
spędzania wolnego czasu, sport itp., „cie-
kawe miejsca” – ukazujące budynki i przy-
rodę oraz kategorię nazwaną „wczoraj i
dziś” – w której należy wykonać
współczesne fotografie miejsc, uwiecznio-
nych na dawnych fotografiach, znaj-
dujących się często w rodzinnych albumach. 
Wójt Gminy podkreśla, że konkurs ma wiele
celów. Głównym jest zainteresowanie dzieci
i młodzieży tematyką związaną z funkcjo-
nowaniem społeczności lokalnej, a w kon-
sekwencji kształtowanie postaw patriotyzmu

lokalnego. Ważnym celem jest również za-
chęcenie dzieci i młodzieży do poszukiwa-
nia ciekawych i pięknych miejsc w
najbliższym otoczeniu oraz zwrócenie uwagi
na bogate i kultywowane przez mieszkań-
ców tradycje chełmskie i śląskie. Szczegól-
nie cenne i interesujące mogą okazać się
również poszukiwania starych fotografii,
umożliwiających ukazanie zmian i rozwoju
naszej miejscowości na przestrzeni lat. 
Najlepsze prace zostaną nagrodzone cen-
nymi nagrodami, a ponadto będą wyko-
rzystane w kalendarzu gminnym na 2010
rok i w innych wydawnictwach pro-
mujących Gminę Chełm Śląski. Konkurs
będzie trwał do 30 września 2009r. a
dokładny regulamin dostępny jest na stro-
nie internetowej gminy: www.chelmsl.pl.
Bliższe informacje można też uzyskać w
Gminnym Zespole Oświaty, tel.
032/2256650.

Zadanie na wakacje! Zadanie na wakacje! Zadanie na wakacje!

Konkurs fotograficzny 
„Gmina Chełm Śląski – 

moja mała ojczyzna”

Kopciowicka majówka

Już kolejny raz wójt Stanisław Jagoda zaprosił mieszkańców Kopciowic na trady-
cyjną majówkę. Zabawa odbyła się na terenie kopciowickiej szkoły podstawowej.
Majówka w tej części gminy to już niemal tradycja, odbywa się co roku 3 maja. W

tym również dniu  w Kopciowicach obchodzony jest odpust parafialny – na święto Matki
Boskiej Królowej Polski. Msza odpustowa odprawiana jest zawsze przed południem w
przydrożnej kapliczce pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Po południu mieszkańcy bawią
się na festynie. W tym roku muzykę dorosłym zapewnił Marek Reguła, dzieci mogły
bawić się na dmuchanych urządzeniach rekreacyjnych .

Chór mieszany im. ks. Antoniego Chlon-
dowskiego przy parafii Trójcy Przena-
jświętszej Świętej w Chełmie Śląskim

ma za sobą 85 lat działalności śpiewaczej. Z
okazji jubileuszu, po mszy w intencji chórzys-
tów, w kościele odbył się uroczysty koncert z
udziałem zaprzyjaźnionego chóru „Fatima” z
Wesołej pod dyrekcją Zofii Kostorz. 
Wśród życzeń, które wraz z kwiatami i upo-
minkami, składali  chórzystom jubilatom
przedstawiciele innych chórów, znalazły się
również życzenia od wójta gminy Sta-
nisława Jagody i byłych chórzystów, którzy

w tym chórze kiedyś śpiewali, m.in. od Jana
i Danuty Klimków. Swoją historię chór pa-
rafialny notuje od 1901 roku, jednak jego
systematyczna działalność rozpoczęła się w
1924 roku. Ostatnim dyrygentem chóru – ju-
bilata jest Czesław Pitera , który kieruje
chórem 35 lat, od 1974 roku. Wiele koncer-
tują w swojej miejscowości, w Polsce i za
granicami, każda uroczystość kościelna i
gminna uświetniana jest ich śpiewem  Śpie-
wają  na chwałę Trójcy Świętej, która patro-
nuje tej parafii a także ku radości ludzi bo
„kto śpiewa ten się dwa razy modli”.

Jubileuszowy chór

14
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BEZPŁATNY BIULETYN 
INFORMACYJNY 

URZĘDU GMINY CHEŁM
ŚLĄSKI 

NR 2 (21) 2009
Nakład 2000 egz.
Druk INTROART

Mysłowice ul. Katowicka 21

Jak co roku chełmska świetlica przygo-
towała na czas wakacji wiele atrakcji
dla dzieci pozostających w gminie. Już

od 29 czerwca trwają tu półkolonie. Zorga-
nizowane są dwa trzytygodniowe turnusy od
godz. 9.00 do 14.00. Całość półkolonii po-
trwa do 7 sierpnia. Na każdy turnus zgłosiło
się po 45 dzieci. Dostawać będą , jak co
roku, napoje i drożdżówki, kierownikiem
półkolonii jest Gabriela Żórawik, poma-
gają jej Teresa Kitlas, Grażyna Myalska,

Barbara Kula-Jurek, Magdalena Rak
oraz praktykantki. W planie turnusu są wy-
cieczki do : Kopalni Soli w Wieliczce,  Di-
nozatorlandu, Pszczyny (Zagroda Żubrów),
Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach ,
Wioski Indiańskiej w Szczyrzycach.. Poza
tym dzieci będą mogły uczestniczyć w za-
jęciach plastycznych, muzyczno-tanecz-
nych, grach, zabawach, będą też, zwłaszcza
dla dziewcząt, warsztaty tworzenia biżuterii
i wiele innych ciekawych zajęć.

Uczniowie Szkoły Podstawowej
Nr 2 i gimnazjum przygotowali
prace plastyczne do XI edycji
Konkursu Plastycznego dla dzieci
i młodzieży pod hasłem „Klęska –
powódź czy huragan – straż
pożarna ci pomaga”, którego or-
ganizatorem jest Komenda
Główna Państwowej Straży
Pożarnej. 

Napoziomie gminnym komisja
w składzie: Michał Stolecki –
nauczyciel plastyki, Krzysz-

tof Kracla – nauczyciel plastyki, Mariusz
Ganobis – Prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chełmie Śl. i Gabriela Pen-
czek – Kierownik Gminnego Zespołu Oś-
wiaty w Chełmie Śl. dokonała wyboru 11
prac z poszczególnych grup wiekowych,
które dostarczono do oceny w etapie Po-
wiatowym. W kwietniu komisja konkur-
sowa wyłoniła prace, które zostały
przekazane do etapu wojewódzkiego.
Wśród nich aż osiem z osiemnastu to prace
naszych uczniów! W kategorii grupy młod-
szej (6-8 lat) znaleźli się: Kacper Powi-
chrowski, Miłosz Jacent i Karolina
Cieplok, w grupie średniej (9-12 lat) są Sa-
bina Norek i Klaudia Stolorz, a w grupie
gimnazjalistów: Izabela Walusiak, Iwona
Mazurek i Magdalena Buchta. Artyści ci
zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Sta-
nisława Jagodę, który jednocześnie po-
dziękował nauczycielom za zaangażowanie
i zachęcanie dzieci do udziału w inicjaty-
wach, które oprócz rywalizacji mają na celu
poszerzenie wiedzy na temat zachowania
bezpieczeństwa w przypadku występowa-
nia wszelkiego typu zagrożeń.Półkolonie w Chełmie 

Prace plastyczne
uczniów 

chełmskich szkół 
zakwalifikowane 

do etapu
wojewódzkiego!

Wójt Gminy Chełm Śląski zaprasza
na I Międzynarodowe Warsztaty
Gospel w Chełmie Śląskim.

Warsztaty odbędą się w dniach 19 i 20 wrześ-
nia 2009r w Chełmie Śląskim w budynku
Euro-Centrum przy ul. Owocowej 10. 
W czasie tych dwóch dni miłośnicy muzyki
będą mieli okazję śpiewać razem pod okiem
Ruth Lynch i Emanuela Waldron z
Londynu,Adama Rymarza z zespołu Trze-
cia Godzina Dnia oraz Adama R. Saczki
dyrygenta Chóru God’s Property.
Towarzyszyć im będzie 5 osobowy zespół
muzyczny. W niedzielny wieczór, 20 wrześ-
nia (niedziela)  o godzinie 20.00 w kościele
Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim
odbędzie się koncert finałowy, w którym
wystąpią wszyscy uczestnicy warsztatów.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 
30 złotych (w cenę wliczony jest
poczęstunek kawowy).
Wszystkich serdecznie zapraszamy 
do udziału w warsztatach !
Opłaty można uiszczać na: 
Gminna Świetlica Środowiskowa 
ul. Owocowa 2, 41- 403 Chełm Sląski
nr konta 50124043151111000052971365 
w tytule prosimy dopisać: I Warsztaty
Gospel w Chełmie Śląskim
Od 1 lipca 2009 można wysyłać
zgłoszenia na adres, mailowy:
gospelchelm@gmail.com
W emailu prosimy o podanie imienia i
nazwiska oraz załączenie potwierdzenia
w/w opłaty 

Ilość miejsc ograniczona!

Zapraszamy 
na warsztaty

gospel
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Trzy pary świętowały w gmi-
nie jubileusz „złotych
godów” czyli pięćdziesięcio-

lecie małżeństwa.

Pół wieku temu na ślubnym kobiercu sta-
nęli: Maria i Piotr Lisok, Maria i Jan Sy-
nowiec, Maria i Paweł Wadas.
Pięćdziesiąt lat to spory kawał czasu, małżon-
kowie wychowali dzieci, doczekali się wnu-
ków i prawnuków. Bywały w ich życiu
lepsze i gorsze chwile, ale wytrwali z sobą i
dotrzymali przysięgi małżeńskiej , którą
złożyli i przed ołtarzem i przed urzędnikiem
stanu cywilnego. Ten jubileusz został doce-
niony przez prezydenta RP, który przysłał dla
małżonków medale pamiątkowe. Dostojnym
jubilatom wręczył je wójt gminy Stanisław
Jagoda, który złożył również od siebie i
społeczności gminy życzenia kolejnych lat w
zdrowiu i doczekania następnych rocznic.

ZŁOTO DLA MAŁŻONKÓW

Wójt Gminy Chełm Śląski 
zaprasza do udziału w obchodach XIII Dni Chełmu Śląskiego

22 sierpnia (sobota)
festyn  na terenie SP nr 2 w Chełmie Śląskim. W programie dla dzieci ,,Etiudy Teatralne ” w wykonaniu

aktorów Teatru Rozrywki w Chorzowie. Występ Gminnej Orkiestry Dętej ,
która wykona m.in. światowe przeboje muzyki filmowej. 

Koncert Zespołu ,,STAUROS” znanego m.in. z przebojów ,,Jaki tu spokój”, ,,Bal”, ,,Jesteśmy”.
Gwiazdą wieczoru będzie Zespół ,,PIN” uczestnik tegorocznego festiwalu opolskiego. W Opolu w kon-

kursie Premier PIN zaprezentował piosenkę ,,Konstelacje”, natomiast w plebiscycie Superjedynki (w ka-
tegorii ,,Zespół Roku” ) wystąpił z utworem ,,Niekochanie”. Inne znane przeboje zespołu to: ,,Pójdę pod
wiatr jak najdalej”, ,,Wino i Śpiew”. Na zakończenie festynu dyskoteka, którą poprowadzi DJ Nowak .

30 sierpnia (niedziela) 
w sali koncertowej w Gminnej Świetlicy Środowiskowej występ kabaretu ,,Długi”.

6 września (sobota)
dożynki na terenie SP nr 1 w Kopciowicach. W programie: występy zespołów regionalnych, występy dziecię-

cego i młodzieżowego zespołu tanecznego, koncert Gminnej Orkiestry Dętej oraz koncert RICCO wyko-
nawcy znanego z żywiołowej i barwnej muzyki w stylu latino dance. Gwiazdą wieczoru będzie Mirosław

Jędrowski z zespołem w programie ,,Śląskie granie i śpiewanie ”. Na zakończenie dożynek zabawa taneczna .
Podczas festynu i dożynek dzieci będą mogły korzystać bezpłatnie z dmuchanych urządzeń rekreacyjnych

12 września (sobota)
Bieg Trzeźwości 

Szczegółowy program imprez wkrótce na afiszach!
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