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Informacje i wydarzenia
z gminy Strumień

STAROMIEJSKA WIOSNA 2016
GOŚĆ SPECJALNY - SZYMON WYDRA & CARPE DIEM
PROGRAM W ŚRODKU NUMERU

foto: M-STUDIO PRODUCTION NYSA

"DROGA MYŚL"

S. 3

Stowarzyszenie powstało w 2008
roku, a inicjatorem była ówczesna
sołtys Drogomyśla, Urszula Słowik.

ZACZYTANI OD WIEKÓW

S. 6

Początki zorganizowanego ruchu czytelniczego z publicznym dostępem do
książek sięgają w Strumieniu...

NA GÓRSKIM SZLAKU

S. 10

Zadałem sobie pytanie –
dlaczego odkryłem to dopiero teraz?
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NAGRODY ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
PRZYZNANE
UM w Strumieniu

Na co dzień żyją jak przeciętni młodzi
ludzie – chodzą do szkoły, zawierają
znajomości, przeżywają radości
i smutki. Jednak wolny czas poświęcają na rozwijanie nietuzinkowych
zainteresowań i walczą o wysokie
miejsca na turniejach i zawodach,
reprezentując tym samym gminę
Strumień.
Ich trud został doceniony Nagrody za wysokie wyniki sportowe zostały rozdane - uroczystość odbyła się 7 marca w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Strumieniu. Upominki i nagrody finansowe w kwocie od 300 do
500 zł (w zależności od osiągnięć) wręczyli
burmistrz Strumienia, Anna Grygierek
i przewodniczący Rady Miejskiej, Czesław
Greń. W uroczystości wzięła również udział
przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury,
Maria Krutyła.
Wśród wyróżnionych sportowców znaleźli się: Piotr Cieślik za osiągnięcie III miejsca
w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem podczas
Otwartych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce w Zielonej
Górze w dniach 26 - 28 czerwca 2015 r.;
Martyna Ihas za osiągnięcie III miejsca
w JUDO podczas Mistrzostw Polski Młodziczek w Bochni w dniach 3 - 4 października 2015 r;
Natalia Mohr za osiągnięcie I miejsca
w JUDO podczas Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodziczek w Bytomiu w dniu

foto: UM w Strumieniu

31 maja 2015 r.;
Alicja Śmigiel za osiągnięcie III miejsca
w JUDO podczas Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodziczek w Bytomiu w dniu
31 maja 2015 r.;
Bartłomiej Dudkowiak za osiągnięcie II miejsca w pływaniu – 100 m stylem motylkowy
podczas Mistrzostw Śląska w Gliwicach
w dniu 10 grudnia 2015 r.;
Jakub Rozmarynowski za osiągniecie III
miejsca w skoku i ćwiczeniach na drążku
podczas Indywidualnych Mistrzostw Śląska
w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn w Zabrzu w dniu 7 czerwca 2015 r.;
Hubert Blobel za osiągnięcie III miejsca

w zawodach pływackich – 50 m stylem klasycznym podczas Mistrzostw Śląska w Gliwicach w dniu 10 grudnia 2015 r.;
Bartłomiej Haspert za osiągnięcie III miejsca w zawodach pływackich 100 m stylem
grzbietowym podczas Mistrzostw Śląska
w Gliwicach w dniu 30 maja 2015 r.;
Kamil Wilczyński za osiągnięcie I miejsca
w biegu na 100 m podczas Mistrzostw
Śląska Dzieci w Częstochowie w dniu 17
czerwca 2015 r.;
Magdalena Kolaczek za osiągnięcie III miejsca w JUDO podczas Mistrzostw Śląska Juniorek w Bytomiu w dniu 11 stycznia 2015 r.
Serdecznie gratulujemy!

MODERNIZACJA PLACÓW
ZABAW
Urządzenia do zabaw, które były
w złym stanie technicznym zostały
wymienione i teraz czekają na swoich
małych użytkowników.

W

każdej miejscowości gminy Strumień najmłodsi mogą korzystać
z placów zabaw. – To cieszy, że
ta infrastruktura jest wykorzystywana. Po
ostatnim sezonie letnim została przeprowadzona kontrola placów zabaw. Kilka z urządzeń została zakwalifikowanych do wymiany, niektóre zostaną poddane konserwacji.
Przed kolejnym sezonem place będą gotowe
do zabawy – mówi Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia. W sumie, za wszystkie
urządzenia gmina zapłaci 64 tys. zł.
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FRANCUSCY GOŚCIE W STRUMIENIU
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Strumieniu może pochwalić się
kontaktami z artystami z Francji.
W ubiegłym roku Chór Lutnia odbył
tournée po tym pięknym kraju, a
dzięki współpracy strumieńskiego
MGOK-u z Rolandem Comte, dyrektorem L’Imprimerie „Theatre de Rive
de Gier” przyjaźń polsko-francuska
rozwija się i przynosi dobre owoce.
Ostatnio, na deskach sceny MGOK-u i
w parku wystąpił mały łobuziak Max,
który bawił widzów do łez. O kulisach
występu i współpracy z Rolandem
Comte oraz aktorami Laetitą Eller,
Patrickiem Peyraud i Sergem Moulin
rozmawiała Dorota Kochman.

foto: Krzysztof Puda

DK: Jak się czujecie w Strumieniu?
Strumień to piękna miejscowość, za każdym razem kiedy tu przyjeżdżamy odkrywamy coś nowego. Coraz bardziej mi się to
miasteczko podoba, a najbardziej ludzie - są
życzliwi i uśmiechnięci.
DK: Jak wygląda współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury?
Strumień to małe miasteczko z dużym
ośrodkiem kultury na wysokim poziomie.
Nasza współpraca układa się bardzo dobrze.
Dwa lata temu gościliśmy tu z koncertem
Romaina Lateltin, dziś z przesympatycznym
Maxem, a już mamy wspólne plany dotyczące pobytu w Strumieniu 15 osobowej grupy Włochów, która przyjedzie na początku
września. Z resztą wizyta chóru Lutnia we
Francji też pozostawiła bardzo miłe wspomnienia.
DK: A właśnie - chórzyści mówili o ciepłym
przyjęciu francuskiej publiczności…
Tak, zrobili na nich ogromne wrażenie, do
tego stopnia, że po wyjeździe Lutni reaktywowaliśmy nasz lokalny chór. Kilkuletnia
przerwa w działalności była spowodowana tym, że młodzi ludzie nie garnęli się do
śpiewu w chórze i w związku z tym zespół
się zestarzał. Wizyta Lutni sprawiła, że w ludziach na nowo zapłonęła myśl, że można
mieć chór na wysokim poziomie artystycznym i to zachęciło młodych ludzi do wskrzeszenia tej działalności.
DK: Dziś do Strumienia przyjechaliście
z Maxem, który podbił serca strumieńskiej
publiczności być może tym razem to my rozpoczniemy przygodę z lalkami?
Strumień ma duży potencjał, więc kto wie
(śmiech).Max to taki nasz typowy dzieciak,
trochę łobuziak. Ma wszystkie cechy charakteru przeciętnego dziecka w wieku szkol-

nym, ma swoje wady i zalety, lubi robić różne
żarty i psikusy. Musimy też pamiętać, że jest
marionetką i potrzebuje naszej pomocy, aby
funkcjonować. Czasem się zastanawiamy,
czy nie jest bardziej przebiegły niż my sami,
bo po tylu latach wzajemnej współpracy widać, że to raczej on rządzi nami (śmiech).
DK: Sztuka lalkarska jest popularna we
Francji podobnie, jak zespoły regionalne
w Polsce. Nie macie tam zbyt dużej konkurencji?
To prawda, Francja jest stolicą sztuki lalkarskiej – co roku w Charleville-Mezieres
odbywa się Światowy Festiwal Teatrów Lalkowych, w którym braliśmy udział pięciokrotnie. Wielu artystów stawia właśnie na
lalkarstwo, ale na szczęście nie wchodzimy
sobie w drogę, bo każdy ma do zaproponowania coś innego.

foto: Krzysztof Puda

foto: Dorota Kochman
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POZNAJEMY
SOŁECTWA
- ZABŁOCIE
Adam Gawron

grupa Szpasowici wystawiła jasełka w zbytkowskim kościele, foto: Bogusław Wawrzyczek

Zabytki
Charakterystyczną cechą krajobrazu Zabłocia jest duża ilość przydrożnych kapliczek
i krzyży, w liczbie ponad 30. Najstarsza
z nich pochodzi z końca XIX w. Wiele z nich
usytuowanych jest w przydomowych ogródkach, na rozwidleniu dróg, w szczerym polu,
a cechuje je urzekająca prostota i różnorodność. Wznoszone były na cześć wydarzenia
rodzinnego lub z okazji ważnej uroczystości
sołeckiej.
Placówki oświatowe
Szkołę w Zabłociu wybudowano w 1870
roku. Początkowa parterowa i jednoklasowa, z czasem została rozbudowana i poszerzona o 3 klasy. Wiosną 1938 r. rozpoczęto
budowę nowego budynku. W czasie okupacji funkcję niemieckiego kierownika szkoły
i nauczyciela pełnił Alojzy Brak. W edukacji
prowadzonej w języku niemieckim wspierały go Anna Brak i Małgorzata Hatlas. Po
wyzwoleniu Zabłocia grono pedagogiczne
zostało aresztowane. Alojzy Brak został wywieziony do Rosji, gdzie zmarł, Małgorzata Hatlas odebrała sobie życie w więzieniu
w Strumieniu, a Anna Brak pozostała wolna
i nadal uczyła w Zabłociu. Walki frontowe
pozostawiły po sobie ogrom zniszczeń i nie
oszczędziły także szkoły. Zrujnowany budynek odbudowano dzięki staraniom mieszkańców. Przeprowadzono zbiórkę zboża
i ziemniaków, za które zakupiono deski
i szkło. Miejscowa ludność podarowała meble na wyposażenie sal. Uroczyste rozpoczęcie nauki odbyło się 17 listopada 1945 r.
W kolejnych latach kontynuowano remont
placówki i doposażono ją w kolejne udogodnienia. Również obecnie budynek nieustannie pięknieje. Po niedawnym remoncie dachu i odwodnieniu, jeszcze w tym roku
rozpocznie się termomodernizacja szkoły.
Inwestycja obejmować będzie docieplenie
ścian zewnętrznych, stropów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową
wymianę instalacji i nową elewację budynku. Obecnie w szkole uczy 15 nauczycieli.
W Zabłociu jest także przedszkole mieszczące się w budynku pierwszej szkoły, którego grono pedagogiczne liczy 6 wychowawców.
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Instytucje i organizacje
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” powstał
w 1948 r. i działa do dnia dzisiejszego z przerwą w latach 1955-1968. Drużyna piłki nożnej na co dzień występuje w rozgrywkach
A klasy, a także organizuje turnieje miejscowości o nazwie Zabłocie, zapraszając zespoły z Czech i Słowacji.
Miłośnicy czytania mogą z korzystać z oferty biblioteki zlokalizowanej w salce parafialnej przy kościele. Czynna jest raz
w tygodniu, a ponad 2000 książek pochodzi
głównie z darowizn.
W Zabłociu jest grupa ok. 50 wędkarzy
przynależących do Polskiego Związku Wędkarskiego-Koło w Strumieniu. Kobiety natomiast mogą spędzać aktywnie czas na spotkaniach w reaktywowanym w 2008 r. Kole
Gospodyń Wiejskich.
Od 2007 r. przy parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej działa grupa teatralno-artystyczna „Szpasowici”. Zespół wystawia jasełka,
misteria Męki Pańskiej, przedstawienia o tematyce historycznej, obyczajowej, ludowej,
a jego kierownikiem jest Janina Motylewska. Zespół pod koniec ubiegłego roku miał
okazję wystąpić w XVI-wiecznym kościele

w angielskim Gloucester, gdzie dwukrotnie wystawił „Betlejem Polskie” wg Lucjana
Rydla.
Młodzież może spędzać czas w świetlicy, która oferuje uczestnictwo w licznych
kółkach zainteresowań, imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych oraz
warsztatach muzycznych, plastycznych, ceramicznych, fotograficznych, teatralnych czy
kulinarnych. Proponuje także różne wyjazdy
i wycieczki.
Świetlica ulokowana jest w „Chacie nad Zalewem” – obiekcie łączącym w sobie możliwość organizacji spotkania warsztatowego,
integracyjnego i okolicznościowego, połączonego z odpoczynkiem oraz wsłuchaniem się w odgłosy otaczającej przyrody.
Budynek powstał w 2012 r. i posiada nisko
osadzoną konstrukcję dachu przywożącą na
myśl wiejską architekturę oraz taras
z widokiem na plac zabaw dla dzieci. W jego
wnętrzu mieści się sala na 50 osób i zaplecze kuchenne o charakterze cateringowym
umożliwiającym skorzystanie z usług wybranych przez użytkownika firm cateringowych
lub przygotowanie menu we własnym zakresie. „Chata nad Zalewem” jest miejscem

Chata nad zalewem, foto: Adam Gawron
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spotkań instytucji i organizacji działających
na terenie gminy Strumień oraz daje możliwość zorganizowania wydarzeń okolicznościowych przez indywidualnych użytkowników.
Zabłocie Solanka
Radni Strumienia uchwałą z 29 lipca 2014
r. podzielili miejscowość na dwa odrębne
sołectwa – Zabłocie i Zabłocie Solanka. Podział wynikał z planów włączenia Zabłocia
Solanki w obręb strefy uzdrowiskowej Goczałkowic Zdrój, a był konieczny, gdyż zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym
i uzdrowiskach, granice obszaru, któremu
zostaje nadany status uzdrowiska muszą
pokrywać się z granicami administracyjnymi gmin, miast lub jednostek pomocniczych
gmin. Stąd pomysł na utworzenie nowej

jednostki pomocniczej. Zabłocie Solanka
weszła w skład strefy uzdrowiska Goczałkowice Zdrój w marcu 2015 r. Nowe sołectwo
zajmuje powierzchnię niecałych 190 ha i zamieszkiwane jest przez 130 osób.
Wodę mineralną – solankę wydobywa się
w Zabłociu od końca XIX w. Szczyci się tym,
że składa się głównie z dużej ilości soli kuchennej i posiada największą na świecie
zawartość związków jodu. Może być stosowana do kąpieli relaksacyjnych, odmładzających i odchudzających, jak również
do okładów i inhalacji. Z jej pomocą można
poprawić powietrze w pomieszczeniach
mieszkalnych. Znajduje także zastosowanie
w przypadku dolegliwości dróg oddechowych, reumatycznych, dermatologicznych,
laryngologicznych czy zaburzeń przemiany
materii.

foto: Adam Gawron

5 LAT GALERII POD RATUSZEM
UM w Strumieniu

W 2009 roku w piwnicach ratusza
w Strumieniu dzieci znalazły skarb.
Wydarzenie miało miejsce podczas
„Nocy Andersena” - całonocnej imprezy kulturalnej organizowanej od
wielu lat przez strumieński emgok.
Nikt wtedy nie przypuszczał, że
wraz z tym znaleziskiem rozpocznie
się historia „Galerii Pod Ratuszem”,
która w tym roku świętuje swoje piąte
urodziny.

W

podziemnej galerii odbywają się
wystawy, prelekcje, konferencje,
szkolenia i spotkania. „Galeria
Pod Ratuszem” zgromadziła pod swym zabytkowym sklepieniem kilka tysięcy osób,
wielowiekowe mury przesiąkły radością
spotykających się mieszkańców i gości, mądrością płynącą z ciekawych spotkań
i konsultacji, urokiem rękodzielniczej pracy
twórców.
Sam ratusz datowany jest na rok1628,
a więc Galeria powstała w piwnicach najstarszego tego typu obiektu na Śląsku.
Dawniej piwnice były miejscem, gdzie więziono miejskich hultajów, pełniły funkcję
magazynów, gdzie składowano niepotrzebne już przedmioty miejskich urzędników. To
ciekawe miejsce pełne śladów przeszłości
postanowiły poznać dzieci biorące udział
w jednej z edycji „Nocy Andersena”. O północy szukały skarbu ukrytego właśnie w
piwnicy, którym podzieliły się z innymi – ta
idea funkcjonuje w murach Galerii do dziś.

29 października 2009 r. podpisano umowę
na dofinansowanie remontu podziemi ratusza. Przedsięwzięcie realizowano od końca
roku 2009 do wiosny 2011. Galerię otwarto
9 maja 2011 oku. Środki pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013. W ramach współpracy transgranicznej z województwem żylińskim gmina Strumień zrealizowała projekt
pt. „Budatin – Strumień. Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego”. Po słowackiej stronie zrewitalizowano park zamkowy
w Budatinie, po polskiej nowe oblicze zyskały ratuszowe piwnice.„Galeria Pod Ratuszem” to jedyna w województwie galeria
usytuowana w murach Urzędu Miejskiego.
Zamokłe i zagrzybione piwnice zmieniły się
w miejsce tętniące sztuką. Dziś już nikt nie
pamięta, jak to miejsce wyglądało przed rewitalizacją. Duża przestrzeń o powierzchni
137m2 daje możliwość zorganizowania wystaw, konferencji czy spotkań. Swoje dzieła
prezentują tu lokalni twórcy, ale też i zza
granicy m.in. z Czech czy Słowacji. - Stworzenie galerii w podziemiach ratusza sprawiło, że mieszkańcy Strumienia częściej zaglądają do siedziby Urzędu Miejskiego. Jest to
również ciekawe miejsce odwiedzane przez
turystów. Doceniam to, że wielu mieszkańców czuje się współgospodarzami tego
miejsca – mówi Anna Grygierek, Burmistrz
Strumienia. Niepowtarzalne sklepienia najstarszego ratusza na Śląsku dodają galerii
szczególnego klimatu, w który wkomponowane zostają nie tylko malarstwo i rzeźba,
ale również druciarstwo, czy szczególnie

cenne lokalne rękodzieło.
Przez pięć lat działalności Galerii odwiedziło ją kilka tysięcy osób. – Tylko w 2015 roku
odbyły się tu 33 wydarzenia – wernisaże,
wystawy, spotkania, szkolenia czy konferencje, w których udział wzięło w sumie 1200
osób. Staramy się dopasować ofertę Galerii tak, aby zadbać o różne grupy zainteresowań. Dlatego też nie brakuje tu wystaw
sztuki rękodzielniczej, o tematyce historycznej, ale i sztuki nowoczesnej. Ponadto organizowane są wieczorki poetyckie, a współgospodarzami Galerii jest Amatorska Grupa
Twórcza – dodaje Ewa Kuboszek-Owsiany,
kierownik Referatu Promocji i Rozwoju.
Szczegółowe informacje o aktualnej wystawie czy zbliżających się wydarzeniach można znaleźć na stronie www.strumien.pl lub
na gminnym fanpage’u w serwisie Facebook:
www.facebook.pl/gminastrumien.
Zachęcamy do odwiedzin nie tylko w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ale również podczas wszelkiego rodzaju
wydarzeń kulturalnych. Grupy zorganizowane mogą umawiać się na otwarcie Galerii
pod nr. tel. 33 85 70 174 lub w sekretariacie
Urzędu Miejskiego 33 85 70 142.

foto: UM w Strumieniu
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRUMIENIU
Krzysztofa Kopiec

Początki zorganizowanego ruchu czytelniczego z publicznym dostępem do
książek sięgają w Strumieniu przełomu XIX i XX wieku. W tym czasie ks.
kanonik Antoni Olszak – proboszcz
oraz dziekan strumieński w latach
1897-1928 – zgromadził na plebani
znaczny księgozbiór, który udostępnił
mieszkańcom. Działalność ta była
finansowana z prywatnych środków
ks. Olszaka, a jej głównym celem,
poprzez rozwijanie czytelnictwa
literatury polskiej, było odciąganie
od pijaństwa. Jednym z oryginalnych
sposobów promocji, jaki stosował ówczesny proboszcz było zaś zadawanie
na pokutę wypożyczania i czytania
książek.

P

ierwsze wpisy w księgach inwentarzowych Biblioteki Publicznej
w Strumieniu datowane są na rok
1948. Początkowo jej siedziba mieściła się
w nieistniejącym już budynku przy ulicy
Bielskiej. W latach 50. została zaś przeniesiona do ratusza miejskiego, gdzie zajmowała lokal na pierwszym piętrze. W 1968 r.
biblioteka zajęła dwa pomieszczenia usytuowane na parterze ratusza, jednak ze względu na brak miejsca nie posiadała ani czytelni
ani kącika dla dzieci. Przełomową datę
w historii Biblioteki Publicznej stanowi
1983 r. Wtedy otrzymała ona nowy lokal
przy ulicy Młyńskiej 10, gdzie mieści się do
dziś. Kierownikiem instytucji od 1972 r. była
Maria Wyleżuch, która w 1992 r. objęła stanowisko dyrektora.
W 2008 r. funkcję dyrektora biblioteki przejęła Danuta Jabłońska, która kontynuowała
pracę swojej poprzedniczki w zakresie propagowania książek i rozwoju czytelnictwa.
Z biegiem czasu placówka całkowicie zmieniła swój wizerunek na poziomie przestrzennym. Pomieszczenia wchodzące
wcześniej w skład przedszkola zostały zaadaptowane na czytelnię internetowo-czasopiśmienną, z której może korzystać każdy
mieszkaniec gminy. Obecnie wyposażona
jest ona w 6 komputerów z dostępem do Internetu, a także daje możliwość lektury 45
czasopism o różnej tematyce. Czytelnia stanowi świetne miejsce spotkań dla mieszkańców, gdzie mogą oni nie tylko korzystać ze
zbiorów biblioteki, ale także oglądać filmy
popularno-naukowe, spotkać się ze znajomymi, wypić kawę w przyjaznym gronie czy
nawet umówić się na pierwszą randkę lub
wybrać to miejsce na sesję ślubną.
W bibliotece wyremontowano także hol
i toalety, które zostały przystosowane dla
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potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przekształcono kotłownię w czytelnię ogólną,
która została przeniesiona z oddziału dla
dzieci. Otwarcie placówki po gruntownym
remoncie nastąpiło w lutym 2013 r.
Obecnie w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzą: wypożyczalnia dla dorosłych, odział dla dzieci, czytelnia internetowo-czasopiśmienna i czytelnia ogólna.
Posiada ona także swoje filie w Drogomyślu,
Pruchnej oraz w Zbytkowie. W bibliotece
stare regały zostały wymienione na nowe stylowe, jesionowe. W związku z ciągle powiększającym się księgozbiorem placówka
boryka się z problemem braku miejsca na
magazyn, który bardzo przydałby się i ułatwił proces gromadzenia zbiorów. Dzięki
zmianie wizerunku placówce udało się przyciągnąć wielu nowych użytkowników i czytelników, a biblioteka stała się przyjaznym
miejscem spotkań dla mieszkańców.
Od 2013 r. w bibliotece w Strumieniu, a od
tego roku również w filiach, został uruchomiony elektroniczny moduł wypożyczeń,
dzięki któremu czytelnicy mają dostęp do
katalogów książek poszczególnych jednostek poprzez stronę internetową. Można
tam przeglądać księgozbiory i zakupione nowości, rezerwować książki czy też przedłużać termin ich wypożyczenia. Dodatkowo na
stronie internetowej, która zachęca nowoczesną odsłoną, zamieszczane są wszelkie
informacje związane z działalnością biblioteki, takie jak np. relacje z wydarzeń, galerie
zdjęć czy zapowiedzi tego, co będzie się
w niej działo. Nową usługą świadczoną
przez bibliotekę w Strumieniu jest książka
na telefon, która umożliwia dostarczenie
przez bibliotekarzy książek do domu osób
starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Obecnie księgozbiór MBP liczy ponad 49 tysięcy pozycji i stale się powiększa. Na bieżąco kupowane są nowości wydawnicze
(w 2015 roku przybyło 1552 książek), które
cieszą się największą popularnością wśród
użytkowników. Poza tym dużą poczytność
mają również: biografie, książki o tematyce
najnowszej historii Polski, literatura piękna
polska, książki podróżnicze, psychologiczne,
kryminały, fantastyka, a także literatura religijna. Oprócz tego czytelnicy mogą również
wypożyczać czasopisma, audiobooki, filmy,
a na miejscu korzystać z książek elektronicznych (dzięki projektowi „Biblioteki przyszłości”). Placówka gromadzi także zbiory specjalne np. gry planszowe czy playstation.
Poza realizacją podstawowych zadań, MBP
w Strumieniu prowadzi szeroko zakrojoną
promocję książek oraz czytelnictwa. Organizowane są spotkania autorskie dla dzieci
i dorosłych, liczne warsztaty, koncerty, te-

foto: Biblioteka w Strumieniu

atrzyki dla najmłodszych czy konkursy dla
czytelników. W filiach odbywają się lekcje
biblioteczne, zajęcia dla dzieci oraz spotkania z autorami. W koncepcję promowania
czytelnictwa poprzez naukę wpisują się zaś
wykłady pracowników IPN-u, wykłady naukowe oraz wykłady związane z tematyką
zdrowotną. Wśród nich największą popularnością cieszą się spotkania z dietetykiem,
spotkania poświęcone ziołolecznictwu
i wykłady o tematyce etnologicznej związane z regionem Śląska Cieszyńskiego oraz
panującymi tutaj zwyczajami. Dużym sukcesem okazało się również uruchomienie
Dziecięcej Akademii Naukowej, nad którą
honorowy patronat pełni burmistrz Strumienia Anna Grygierek. W czasie zajęć prowadzonych przez profesorów i nauczycieli akademickich dzieci w kreatywny sposób
poszerzają wiedzę o otaczającym ich świecie, a także rozwijają swoją osobowość i zainteresowania.
Biblioteka w swojej działalności uwzględniła również potrzeby najmłodszych. Specjalnie dla nich utworzono grupę zabawową, na
którą uczęszczają dzieci w wieku od 0 do 3
lat wraz z opiekunami. Zainteresowanie tą
formą aktywności było tak duże, że obecnie
zajęcia prowadzone są dwa dni w tygodniu.
W trakcie spotkań dzieci mogą się wyszaleć,
spędzić czas z rówieśnikami, ich opiekunowie zaś wymienić doświadczenia oraz spędzić czas w miłej atmosferze.
MBP w Strumieniu w swojej działalności
współpracuje w z Urzędem Miejskim, Domem Pomocy Społecznej oraz gminnymi,
państwowymi i prywatnymi przedszkolami oraz szkołami. Dyrektor placówki wraz
z kadrą pracowniczą chce dalej rozwijać jej
funkcjonalność i w jak najwyższym stopniu
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Marzeniem Danuty Jabłońskiej
jest m.in. nowa, samodzielna siedziba biblioteki z własnym magazynem i zapleczem.
To miejsce byłoby interaktywnym centrum
książki, gdzie mieściłyby się sale multimedialne z komputerami, stacjami odsłuchowymi czy czytakami dla osób niepełnosprawnych oraz czytelnie muzyczne, sale do
bibilioterapii i strefa spotkań z żywą książką.

30 MAJA 2016 | NR 9

Staromiejska
Wiosna ––– 2o16
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
zaprasza na imprezę

Nie obawiaj się złej pogody!
Na rynku staną wielkie namioty.

Dzień Dziecka, sobota, 4 czerwca – Rynek w Strumieniu
1200

Konkursy z nagrodami, dmuchane niespodzianki i inne atrakcje

Sobota 4 czerwca – Rynek w Strumieniu
1600
1630

Otwarcie Staromiejskiej Wiosny 2016
VIII Dzień Tradycji Stroju i Pieśniczki Regionalnej:
• Zespół Regionalny Strumień
• Scenka rodzajowa w wykonaniu członków MZC – Koło w Strumieniu
• Zespół Regionalny Wiślanie z Wisły Małej
• Zespół Regionalny Wielkokończanie z Kończyc Wielkich

1900
2100
2300

Trzy Gitary – przeboje Czerwonych Gitar i Trzech Koron
Whiskey River – country, blues, folk, rock
Zakończenie

Niedziela 5 czerwca – Rynek w Strumieniu
1530
1700
1900
2100
2300

Pokaz młodych tancerzy i bębniarzy z emgok-u i świetlic
Szymon Wydra & Carpe Diem
Tabu - reggae
Trebunie-Tutki - folk
Zakończenie

Wydarzenia towarzyszące

• VIII Otwarty Nocny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Strumienia
Sala widowiskowa emgok-u, Organizatorzy: UM w Strumieniu, emgok w Strumieniu, LKS Wisła Strumień
3.06 (piątek) 2000 - rozpoczęcie
4.06 (sobota) 1000 - zakończenie
• Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50-69 lat - 3 i 4 czerwca 2016
Rejestracja do 31 maja pod nr. tel. 33 8520 627 lub osobiście w UM w Strumieniu, I piętro, pokój nr 8
Mammobus na parkingu przy Hali Sportowej w Strumieniu, ul. Młyńska 8

• IV Otwarty Turniej Skata o Puchar Burmistrza Strumienia
18 czerwca (sobota) godz. 900, Restauracja Nova w Strumieniu

• Dmuchane zjeżdżalnie, euro bungee, gastronomia, i wiele innych niespodzianek

Kolorystyka loga firmy CYROÑ
Papier matowy (kreda matt, offset):
Kolory PANTONE:
Reflex Blue U
Red 032 U
Orange 021 U
Yellow 012 U

Rok za³. 1988

Papier b³yszcz¹cy, folia:
Kolory PANTONE:
Reflex Blue C
Red 032 C
Orange 021 C
Yellow 012 C

Rok za³. 1988

www.emgok.pl

Jeden kolor:
Kolory PANTONE:
Reflex Blue U
Reflex Blue C

Rok za³. 1988
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DZIAŁO SIĘ
W GIMNAZJACH
Adam Gawron

Zbliżający się wielkimi krokami koniec roku szkolnego staje się okazją
do podsumowania najważniejszych
wydarzeń i sukcesów uczniów
w gimnazjach naszej gminy.

U

czniowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu odnosili duże sukcesy na arenie
sportowej. Kamil Wilczyński z kl. 1 a zdobył
srebrny medal w biegu na 60 m podczas lutowych Lekkoatletycznych Halowych Mistrzostw Śląska Młodzików. W odbywających się w szkole mistrzostwach powiatu
w szachach tytuły wicemistrzowskie zdobyli
Aleksandra Czaja i Wiktoria Jagieła oraz Michał Skoneczny i Daniel Dziendziel. W styczniu klasy sportowe udały się na dwa obozy
sportowe (do Zakopanego i Brennej), których celem było kształtowanie wytrzymałości i kondycji fizycznej. Oprócz treningów, na
uczniów czekało wiele atrakcji m.in. wizyty
w basenach termalnych, obserwacja treningu polskiej kadry łyżwiarzy szybkich oraz
zwiedzanie okolicznych ciekawych miejsc.
Na podsumowanie obchodów setnych urodzin Jana Twardowskiego, Katolickie Gimnazjum i Liceum w Cieszynie zorganizowało konkurs literacki, w którym wzięła
udział Milena Szczypka, zdobywając trzecią
nagrodę za przygotowanie rozprawki prezentującej osobiste przemyślenia.
Dzięki życzliwości komitetu rodzicielskiego
zorganizowano warsztaty teatralne prowadzone przez aktora Teatru Polskiego
w Bielsku-Białej, Jerzego Dziedzica. Aktywne zajęcia pełne pasji, humoru, elementów
wychowawczych i kształcących cieszyły się
dużą popularnością wśród młodzieży.
Aby zapoznać uczniów z tematyką Holokaustu i rozbudzać w nich świadomość niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją,
uprzedzeniami i nietolerancją, Gimnazjum
w Strumieniu dołączyło do projektu „Krokus”. W jego zamyśle Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przekazuje
szkołom na całym świecie cebulki żółtych
krokusów, które są sadzone dla uczczenia
pamięci półtora miliona dzieci żydowskich
oraz tysięcy innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej. Żółte
kwiaty mają przypominać żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi musieli nosić w wielu krajach okupowanych przez nazistów.
Uczniowie Szkolnego Koła Robotyki wzięli
udział w "Festiwalu robotów BIS" zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych
im. Langera w Cieszynie. Młodzież miała
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okazję zapoznać się z tematyką związaną
z projektowaniem robotów, drukiem 3D,
budową i pilotażem dronów oraz wykorzystywaniem źródeł odnawialnych.
Jan Stefanowicz, Patryk Stawowczyk, Wiktoria Matyjas, Maksymilian Gac, Kamil Kuś
i Mateusz Sablik pod opieką Kornelii Zubek,
wraz z innymi uczniami gimnazjów powiatu
cieszyńskiego wzięli udział w wyjeździe do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego, gdzie zwiedzili obiekt oraz spotkali się z marszałkiem wojewódzkim, Wojciechem Saługą.
Gimnazjum zorganizowało także konferencję popularnonaukową w ramach trwałości
projektu „Ekoodpowiedzialni”. Spotkanie poświęcone było trzem blokom tematycznym:
różnorodności gromady ptaków z uwzględnieniem lokalnego ekosystemu, zdrowemu
odżywianiu oraz ochronie środowiska naturalnego (głównie atmosfery), w kontekście
walki z tzw. niską emisją.
Gimnazjaliści z Pruchnej zostali zaproszeni
na warsztaty edukacyjne do Synagogi
w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie
Muzeum Auschwitz-Birkenau, zapoznanie
się z ekspozycją przedstawiającą eksterminację Żydów oraz udanie się do ruin krematorium w Brzezince.
Pierwszoklasiści uczestniczyli w wycieczce
przedmiotowej do planetarium w Chorzowie. W ramach zajęć, dzięki specjalnej aparaturze, młodzież miała możliwość obserwować zjawiska astronomiczne wynikające
z ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi.
Uczniowie obserwowali wschody i zachody
Słońca w różnych porach roku. Dowiedzieli
się, jakie gwiazdozbiory i układy gwiazd możemy obserwować na wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym niebie. Nauczyli się również szukać planet, wypatrywać meteorów
i innych ciekawych obiektów na niebie.
Uczennice szkoły przygotowały w grudniu
spektakl „Opowieść Wigilijna”, który został
wystawiony w Gminnym Centrum Integracji
Wsi w Pruchnej oraz w Drogomyślu.

W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (na szczeblu gminnym) uczniowie Gimnazjum w Pruchnej, Szymon Król i Natalia
Wilk z kl. 1 oraz Paulina Grzybek z kl. 2, jako
drużyna zajęli I miejsce. Zaś Paulina Grzybek zdobyła indywidualnie I miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Czterdzieścioro uczniów podstawówki i gimnazjum wzięło udział w Konkursie
Pięknego Pisania, który udowodnił, że ładne pisanie jest nie tylko modne, ale także
może być rodzajem kunsztu artystycznego.
Uczniowie mieli za zadanie przepisać wylosowane fragmenty książek zakupionych
w ramach programu „Książki moich marzeń”.
W gimnazjalnej grupie wiekowej miejsca
na podium komisja przyznała Justynie Król,
Kindze Knapik i Paulinie Kukuczce, a do wyróżnienia wytypowała Martynę Grzybek.
Przez cały rok szkolny zespół gimnazjalistów realizuje projekt edukacyjny „Zdrowie
na talerzu”. Uczestnicy projektu zwiększają świadomość uczniów dotyczącą wpływu
właściwego żywienia na zdrowie poprzez
promocję jedzenia warzyw i owoców, przygotowanie kanapek oraz soków owocowych.
Uczniowie Gimnazjum w Drogomyślu
z sukcesami brali udział w konkursach artystycznych. W organizowanym przez Zespół
Szkół im W. Szybińskiego w Cieszynie konkursie „Trzy odsłony kultury” Hanna Drapisz recytowała fragmenty „Monologu dla
Kasandry” Wisławy Szymborskiej, Martyna
Ihas zaprezentowała się w scenie balkonowej z „Romea i Julii”, natomiast w części wokalnej Weronika Świder zaśpiewała piosenkę „Majster Grisza” Okudżawy, a Katarzyna
Lange „Kiedyś byłam różą” Kayah i Bregovica. Obie dziewczyny zaprezentowały w duecie piosenkę „Nie odkryty ląd” M. Podkuli,
za co jury przyznało im I miejsce. Występ
ten doceniła także publiczność, przyznając
swoją nagrodę. W X Konkursie Piosenki Żeglarskiej KEN organizowanym przez Dom
Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej,
w kategorii zespołów, drogomyślanie sięgnęli po I miejsce.
Męska i żeńska drużyna siatkarska, jako
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zwycięzcy Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej, reprezentowały gminę w Zawodach
Grupy II w Piłce Siatkowej w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Obie
drużyny uplasowały się na V miejscu.
Zorganizowano Szkolne Mistrzostwa Pięknego Czytania, w których najlepiej wypadły
Martyna Has, Paulina Daniel i Marta Czapek.
Szkołę, dzięki inicjatywie Ewy Gabryś z filii
Biblioteki Miejskiej, odwiedził znany podróżnik i pisarz Roman Pankiewicz. Absolwent szkoły hotelarskiej swoją przygodę
z podróżami rozpoczął od pracy na budowie
huty aluminium w Islandii, czego owocem
była książka „Islandia – trzeci żywioł”.
W Drogomyślu opowiadał o swoim trzyletnim pobycie w Rosji, którego efektem było
napisanie książki „Matuszka Rosija – pierwszy żywioł”. Dzięki prelekcji okraszonej wieloma ciekawostkami i żartami, uczniowie
mieli okazję poznać z nieco innej, codziennej
strony ten piękny kraj.
Przez cały rok Gimnazjum uczestniczyło
w programie profilaktycznym „Smak życia,
czyli debata o dopalaczach”, którego celem
jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy”
i zagrożeń wynikających z ich używania,
a w konsekwencji zwiększenie ostrożności
i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi
produktami, a także zwrócenie uwagi na
problemy zdrowotne wynikające z korzystania z „dopalaczy”.
Strumieńska i drogomyska placówka brały
na przełomie stycznia i lutego udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu przy-

foto: archiwum Gimnazjum w Pruchnej

padającego na 9 lutego. Tegoroczna edycja
przebiegała pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie!” Inicjatywa ta ma na celu nawiązywanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do
zasobów internetowych. Z tej okazji w szkołach zorganizowano zajęcia profilaktyczne
i happeningi mające na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w Sieci.
Obie szkoły zwracały również uwagę na
szkodliwy wpływ środków psychoaktywnych, czemu służył program profilaktyczny
„Żyj poza klatką”. W formie wykładowo-dyskusyjnej, multimedialnej i muzycznej opowiedziano o degradacji osobowości młodych
ludzi stosujących stymulanty oraz zachęcano do budowania swojego życia na trzeźwo.
Gimnazjum w Pruchnej już po raz trzeci zor-

ganizowało konkurs językowy „My Photo
Story” adresowany do gminnych gimnazjów. Uczestnicy konkursu musieli wykazać
się kreatywnością oraz znajomością języka obcego – angielskiego lub niemieckiego,
przygotowując prezentację multimedialną
w formie komiksu, którego byli głównymi
bohaterami. Jury po obejrzeniu wszystkich
prezentacji i obradach przyznało I miejsce dla Jakubowi Szczypce, Alicji Lebiodzie,
Hannie Drapisz oraz Wiktorii Pryszcz z
Gimnazjum w Drogomyślu, II miejsce Roksanie Dubczyk, Annie Maciejewskiej, Patrycji
Grelowskiej oraz Paulinie Wasilewskiej
z Gimnazjum w Strumieniu, a III miejsce
Paulinie Kukuczce, Gabrieli Danel, Marcie
Hudziec oraz Soni Sikorze z Gimnazjum
w Pruchnej.

foto: archiwum Gimnazjum w Strumieniu
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GÓRSKIE
OPOWIEŚCI
Było wysoko. W miarę wspinania,
chłodne skały stawały się coraz ciemniejsze, wreszcie były prawie czarne,
wokół zmarznięte rośliny, wszystko
skąpane w promieniach słońca. Na
szczycie cudowna cisza, a widok nie
do opisania – po prostu zapierał dech
w piersiach. Zadałem sobie pytanie –
dlaczego odkryłem to dopiero teraz?
Wycieczka w Tatry słowackie – Zwerowka, Rakoń, Wołowiec, Jarząbczy
Wierch, Dolina Jamnicka.

J

est piękny, jesienny poranek - delikatnie szumi strumyk, powietrze chłodne i przejrzyste, doskonała widoczność. Z prawej strony wyłaniają się skąpane
w słońcu zbocza Brestowej i Salatyna łagodne, spokojne i cudownie harmonijne.
W dolnej partii porośnięte są ciemnozielonymi drzewami przechodzącymi stopniowo,
ku górze w jaśniejszą kosodrzewinę, następnie w złote o tej porze roku łąki,
a u szczytu w jasne skały. Są ogromne i majestatyczne, jednak dla górskiego wędrowca nie wyglądają zbyt groźnie. Co innego
widok przed nami - z góry spogląda na nas
niepodzielny władca doliny, Ostry Rohacz.
Wygląda jak skalny król siedzący i wspierający się na rozłożonych ramionach, z których
każde tworzy kilkusetmetrową otchłań. To
bardzo niebezpieczna góra, która nauczyła
pokory niejednego taternika, a wśród prawie czarnych, zimnych granitów tworzących jej szczyt, wielu straciło nawet życie.
Ale my wędrujemy w lewo, w kierunku dość
bezpiecznego Wołowca i dalej przez Łopatę
na Jarząbczy Wierch. Ruszamy energicznie,
ponieważ czeka nas ponad 25 km forsownego marszu z mocnymi podejściami. Najpierw
cienistymi ścieżkami, w przyjemnym chłodku, zaczynamy łapać rytm podróży. Zaopatrzeni w jedzenie, wodę, czekoladę, ubrani
w odpowiedni strój - nakrycia głowy i wygodne górskie buty, śmiało nabieramy wysokości. Gdy zaczyna być stromo, pojawiają
się pierwsze krople potu, a serce zaczyna bić
nieco żwawiej. Ciekawe, że im wyżej wchodzimy, tym serdeczniej pozdrawiamy się
z innymi turystami. Znajdujemy się na wysokości około 1800 metrów - Rakoń. Czas na
przerwę - kanapki, trochę czekolady, górska
herbatka i widok na polską Dolinę Chochołowską. Towarzyszy nam lekki, ciepły wiatr...
Żiwot je krasny, jak powiedziałby Słowak.
Nie marudząc długo zabieramy się za zdobycie pierwszego dwutysięcznika - po kilkudziesięciu minutach jesteśmy na Wołowcu
(2046 m). Widok zapiera dech - dookoła nas
tatrzańskie morze gór, są ich dziesiątki.
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Widać polskie Tatry Zachodnie, gdzie 10 tys.
lat temu oderwał się kawał góry ważący 44
mln ton, dalej Tatry Wysokie z majaczącą
w oddali legendarną Orlą Percią, najtrudniejszym turystycznym rejonem w Tatrach.
Widać Krywań - narodową górę słowacką,
a w tle nie kto inny, jak sam Gerlach! Są też
Rysy, które może jutro, a może za milion lat
rozpadną się na części. Po krótkim odpoczynku ruszamy w kierunku Jarząbczego
Wierchu, najwyższego punktu naszej podróży (2137 m). Dzieli nas od niego przepiękny
szlak graniowy. Idziemy zatem wąską ścieżką, a po obu stronach widać kilkusetmetrowe bardzo strome zbocza. Szlaki w dole
wyglądają jak cieniutkie nitki, a ludzi w zasadzie nie widać – są wielkości jednej czwartej
główki od szpilki. Jakie problemy mogą mieć
takie małe istotki? Jak to możliwe, że tym
mikrobom wydaje się, że rządzą światem?
Odcinek pomiędzy Wołkiem i Jarząbczym,
to jeden z najpiękniejszych szlaków jakie
w życiu przeszliśmy. Piękno właściwie nie do
opisania, brak słów, boski porządek natury,
który potrafi zachwycić, a nawet autentycznie wzruszyć. Przed samym zdobyciem góry
z wielkim mozołem pokonujemy niekończące się kamienne stopnie. Wreszcie upragniony szczyt- nie pierwszy dziś, rzut oka
na mapę. Wrócimy inną drogą, Doliną Jamnicką z jej urokliwymi stawami o kryształowej wodzie – a więc w drogę! Trzymamy się
planu czasowego, ale pamiętamy, żeby iść
ostrożnie, bo każdy nieuważny krok może
oznaczać problemy. Tatry, to dom bardzo
wielu gatunków zwierząt - są świstaki, kozice, niedźwiedzie, jelenie a wśród ptaków
orły, pomurniki i wiele, wiele innych. Aby zapewnić im spokój należy trzymać się wyznaczonych szlaków. Czasem jednak zdarza się,
że stali mieszkańcy gór wchodzą ludziom
na szlaki. Taka właśnie przygoda spotkała nas na koniec tego bardzo udanego dnia.
Na zboczach Wołowca, przy samym szlaku,

naszym oczom ukazało się stadko spokojnie pasących się kozic. Gdy się do nich zbliżyliśmy zaczęły na nas spoglądać z dużym
zainteresowaniem, jednak bez specjalnego
strachu. Zeszły na ścieżkę i przez chwilę wydawało się, że nie ustąpią. Wykorzystałem
okazję do przeprowadzenia krótkiej sesji
fotograficznej. Koniec końców zwierzęta pozwoliły nam przejść, udając się z lekkością
i swobodą w wyższe partie góry. Zmierzchało już, gdy znaleźliśmy się w naszym domku.
Przejrzeliśmy jeszcze zdjęcia, porozmawialiśmy o tym dlaczego ludzie tak zachwycają się górami i pocieszyliśmy się minionym
dniem. Czas spać. Jutro na Brestową i Salatyn, gdzie zobaczymy mamidło - niezwykłe,
fantastyczne i bardzo rzadkie widowisko
przyrodnicze... ale o tym innym razem. Bezpieczeństwo: trasa średnio łatwa, dystans:
trudna, wysiłek: trudna
Nie lekceważ Tatr! To miejscami naprawdę
niebezpieczne góry.
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NA INHALACJĘ DO STRUMIENIA MARSZ!
Jan Foltyn
Członek MZC i Klubu Literackiego „Nadolzie”

foto: UM Strumień

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE
USUWANIA DRZEW
UM w Strumieniu

Nielegalna wycinka drzew ma swoje
konsekwencje nie tylko w odniesieniu do środowiska naturalnego, ale
wywiera również negatywny wpływ
na życie społeczne i ekonomiczne.
To od nas i naszych wyborów zależy
w jakim świecie będziemy żyć oraz
czy ochronimy środowisko naturalne
dla przyszłych pokoleń. Nowelizacja
przepisów dotyczących usuwania
drzew w dalszym ciągu ogranicza
działania o charakterze przestępczym, ale upraszcza system ochrony
zadrzewień.

N

a podstawie obwodu pnia drzewa
można sprawdzić, czy do jego usunięcia wymagane jest zezwolenie.
Ponadto zniesiono obowiązek uzyskania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów

przydomowych oraz powalonych i złamanych przez wiatr.
W wyniku nowelizacji ustawy zostały określone wielkości obwodów pni drzew (a nie
jak dotychczas ich wiek), które podlegają
obowiązkowi uzyskania zezwolenia. W ten
sposób każda osoba będzie mogła sprawdzić, czy konieczne jest zezwolenie na usunięcie drzewa. Obowiązkowi uzyskania
zezwolenia nie będzie podlegać usuwanie
drzew, których obwód pnia na wysokości
5 cm od podłoża nie przekracza:
• 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W celu uproszczenia systemu ochrony za-

drzewień zniesiono także obowiązek uzyskania zezwolenia na usuwanie krzewów
na terenie pokrytych roślinnością pełniącą
funkcje ozdobne.
Rozwiązano również zagadnienie niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew
czyli ogławiania (pozbawiania drzew koron),
która je niszczy. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie
podlegało karze za uszkodzenie drzewa
w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50% korony będzie
uznawane jako zniszczenie drzewa, za co
kara wyniesie 2-krotność opłaty. Wobec powyższego opracowano nowy wzór wniosku
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomości, który
można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
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www.emgok.pl
tel. 33 857 01 74

Wakacje 2016
22.07 piątek
Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia artystyczne - szycie
toreb na zakupy oraz worków na buty.
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

4.07 poniedziałek
Godz.9.00-11.00 (emgok)
Zajęcia dla dzieci z opiekunami (rodzice,
dziadkowie).
Plenerowe zajęcia artystyczne - wykonywanie ekologicznych maskotek, podstawy
projektowania, krojenia i szycia według
szablonu.
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

13.07 środa

25.07 poniedziałek

Wycieczka do kina w CzechowicachDziedzicach (dopłata 10 zł).
Liczba miejsc na wycieczkę jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zapisy
w Świetlicy Hakuna Matata!
Wiek: 7-13 lat

Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia plastyczne - wykonywanie naczyń z masy papierowej wykorzystywanych np. do przechowywania wakacyjnych pamiątek.
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

5.07 wtorek

14.07 czwartek

Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia plastyczne – robienie
papieru z wykorzystaniem makulatury,
suszonych kwiatów i liści.
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia ogrodnicze - oznaczanie
wysadzonych roślin, tworzenie kart zielnikowych i domków dla owadów.
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

6.07 środa

15.07 piątek

Wycieczka do Rodzinnego Parku Atrakcji
w Rybniku (dopłata 27 zł).
Liczba miejsc na wycieczkę jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zapisy
w Świetlicy Hakuna Matata!
Wiek: 7-13

Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia ogrodnicze – tworzenie
ozdób do naszego ogródka (sowy z płyt CD,
pszczoły po korkach z win), aranżowanie
zieleni wokół emgok-u.
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

7.07 czwartek
Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia plastyczne - wykonywanie dekoracyjnych motyli z plastikowych
butelek.
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

8.07 piątek
Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia plastyczne – tworzenie
eko ramek i eko laleczek.
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

11.07 poniedziałek

18.07 poniedziałek
Godz.9.00-11.00 (emgok)
Zajęcia dla dzieci z opiekunami (rodzice,
dziadkowie)
Plenerowe zajęcia artystyczne - wykonywanie kolorowych, ekologicznych poduszek
do samochodu, podstawy projektowania,
krojenia i szycia według szablonu.
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

19.07 wtorek
Godz.9.00-11.00 (emgok)
Warsztaty fotograficzne
Studio fotograficzne, ciemnia fotograficzna.
Wiek: 7-15 lat

26.07 wtorek
Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia plastyczne – tworzenie
prostych figurek, zawieszek i obrazków
z wykorzystaniem kamieni.
Wstęp na zajęcia z kamieniem i w ubraniu,
które można pobrudzić :)
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

27.07 środa
Godz. 13.00-16.00
(Chata nad Zalewem w Zabłociu)
Wyjazd na warsztaty kulinarne Zdrowy piknik wakacyjny.
Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy o wcześniejsze zapisy
w Świetlicy Hakuna Matata!
Wiek: 7-13 lat

28.08 czwartek
Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia artystyczne - szycie
małych elementów dekoracyjnych
(zawieszki, girlandy, itp.).
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

29.08 piątek

20.07 środa

Seanse filmowe na małym i dużym ekranie
Projekcje o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
15.00 (emgok).
Wiek: 6-16 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)

Godz.9.00-11.00 (emgok)
Warsztaty fotograficzne
Studio fotograficzne, ciemnia fotograficzna.
Wiek: 7-15 lat

Dodatkowe
Informacje:

12.07 wtorek

21.07 czwartek

Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia ogrodnicze - sadzenie
ozdobnych roślin, wysiewanie ziół i inne
działania młodego ogrodnika.

Godz.9.00-11.00 (emgok)
Warsztaty fotograficzne
Studio fotograficzne, ciemnia fotograficzna.
Wiek: 7-15 lat

Wszystkie propozycje oprócz wycieczek
są bezpłatne. Liczba miejsc na wycieczki
jest ograniczona - prosimy o wcześniejsze
zapisy w Świetlicy Hakuna Matata!
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr. telefonu 33 8570 174.

Godz.9.00-11.00 (emgok)
Plenerowe zajęcia ogrodnicze - przygotowanie oryginalnych pojemników do wysadzenia roślin z wykorzystaniem plastikowych butelek, słoików, puszek, płyt CD, itp.
Wiek: 6-13 lat
(dzieci młodsze z opiekunami)
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