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Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
X
W dniu 26 marca br. w szkołach na terenie gminy Chełmek odbyły się wybory do
Młodzieżowej Rady Miejskiej. W SZSP nr 2 w Chełmku głosowało 282 uprawnionych
uczniów, byli to wyborcy ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nad całością
przedsięwzięcia czuwał dyrektor, pan Marek
Idzik. Komisja wyborcza pracowała
.
w godzinach od 8:00 do 12:00 pod kierunkiem przewodniczącej, pani Marioli
Krzeczkowskiej i zastępcy, ucznia Marcina Gancarczyka oraz uczennic: Anny Salawy
i Wiktorii Karelus. Uczniowie SZSP nr 2 w Chełmku wybrali swoich reprezentantów,
wśród których znaleźli się:

Szkoła Podstawowa:
Maksymilian Mastalerz
Agnieszka Cebula
Oliwia Waleń

Gimnazjum:
Kacper Śniadek
Kamil Czaja
Natalia Grochal
I kadencja 16 - osobowej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku rozpoczyna się
1 kwietnia 2015 r. i trwać będzie do 31 października 2016 r. Do zadań MRM będzie
należało m.in.: opiniowanie spraw dotyczących młodzieży na wniosek organów
administracji samorządowej miasta Chełmek, poprzez podejmowanie uchwał oraz
stanowisk, inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym,
kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym, charytatywnym oraz współpraca
z jednostkami organizacyjnymi miasta Chełmek.

Pani
Mariola Krzeczkowska
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WIELU MŁODYCH LUDZI SZUKA PASJI… JEDNI CHCĄ BYĆ STRAŻAKAMI,
INNI POLICJANTAMI, A ON PRAGNIE BYĆ MISTRZEM W KARATE!

Wywiad z uczniem naszej szkoły-Szymonem Dębskim na temat jego pasji
i osiągnięć. Rozmowa przeprowadzona przez dziennikarza gazetki
„Hermes”
Dziennikarz: Witamy Cię, cieszymy się, że mogliśmy z tobą porozmawiać. Powiedz
kilka słów o sobie.
Szymon: Mam na imię Szymon, mam 12 lat i chodzę do piątej klasy SZSP nr 2
w Chełmku.
Dziennikarz: Jaki styl karate trenujesz?
Szymon: Oyama karate.
Dziennikarz: Od kiedy ćwiczysz karate?
Szymon: Od czwartego roku życia.
Dziennikarz: Co Ci się najbardziej podoba w tym sporcie?
Szymon: Wygrywanie, zdobywanie pucharów, nagród, emocje …. adrenalina…
Dziennikarz: Jakie są twoje największe sukcesy?
Szymon: Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, drugie miejsce na Pucharze Polski
i pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Wschodniej.
Dziennikarz: Masz jakieś marzenia związane z karate?
Szymon: Chciałbym wystąpić na Mistrzostwach Europy i zdobyć tam medal.
Dziennikarz: Jaki osiągnąłeś stopień zaawansowania w tym sporcie?
Szymon: Zielony pas z jedną belką.
Dziennikarz: Czy karate Cię czegoś nauczyło?
Szymon: Tak. Taki sport jest pouczający. Teraz już wiem, że aby coś osiągnąć trzeba
dużo ćwiczyć.
Dziennikarz: Powiedz nam, czy masz jakieś inne zainteresowania poza karate? Co
Cię pasjonuje?
Szymon: Gram w piłkę nożną, to też mój ulubiony sport. Ponadto jestem ministrantem
w kościele.
Dziennikarz: Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.
Jesteśmy dumni, że jesteś naszym kolegą i uczniem naszej szkoły!

Wywiad przeprowadziła
Anna Salawa kl. IIIb
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Wiersz nagrodzony w ramach konkursu bibliotecznego „Zaczytajmy się”
X
Jedziemy na wycieczkę,
Bierzemy książkę w teczkę
A jak cos pójdzie żle,
To zaczytamy się
Na plaży tona ludzi się smaży.
Tutaj młodzi i starzy.
Dużo ludzi dziś marzy,
Żeby mieć w rodzinie pisarzy
Bo pisarz dobrze wie,
Jak i gdzie książki czyta się
W górach nad jeziorem
Czytamy książki z humorem.
Nie straszna nam żadna zmora
i nie boimy się potwora.
W domu sadzie i w ogrodzie
Gdzie wszyscy żyją w zgodzie
Czytają książki o pięknej pogodzie
Gdy zły humor mam, po książki sięgam sam!
Każdy czytelnik o tym wie, że książki dobrze czyta się!
Gdy ci smutno, gdy ci źle weź książę i zrelaksuj się!
Wiktoria Karelus
Anna Salawa

Metryczka gazetki:
Redaktor:
Marcin Gancarczyk

Dziennikarze:
Pani Mariola Krzeczkowska
Pani Joanna Kramarczyk
Anna Salawa 3b
Wiktoria Karelus 3b
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15 spotkanie integracyjne z Fundacją Brata Alberta
Integracja oznacza scalenie, tworzenie całości z wielu części. Jesteśmy dumni, że
jedną z tych części stanowimy właśnie my!- Takie słowa skierowała młodzież SZSP
nr 2 w Chełmku do zaproszonych gości to jest wychowanków oraz opiekunów
Fundacji im Brata Alberta w Chełmku podczas 15-stego już spotkania
integracyjnego. Impreza zorganizowana w MOKSiRze została przygotowane przez
gimnazjalistów pod kierunkiem Marioli Krzeczkowskiej. Sztukę przedstawioną na
występach przygotował Dawid Szydło, absolwent szkoły, który prowadzi oratoryjne
koło teatralne przy Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w
Oświęcimiu. Spektakl „Terapia” pokazał proste, ale wyraziste relacje i historie
o dużym ładunku emocjonalnym, przemawiające do młodych ludzi. Podczas występów
prezentowali się uczniowie w tańcu towarzyskim, gdzie zatańczyli do muzyki
z filmowej oraz pokazali swój talent wokalny. Wychowankowie Fundacji i ich
opiekunowie otrzymali podziękowania za wspólne 15 lat współpracy, za wspólny czas,
występy artystyczne oraz wspólne chwile. Młodzież dziękowała także za ich talent
artystyczny, który był często natchnieniem, a Ich kreatywność była twórczą
inspiracją dla uczniów.

tekst: Pani Mariola Krzeczkowska
zdjęcia: Pan Paweł Waligóra
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Bezpieczne wakacje
Okres wakacji – to czas, na który czekają nie tylko dzieci, ale i również nauczyciele.
Po dziesięciu miesiącach pracy nadchodzi tak oczekiwany przez wszystkich uczniów
czas wakacji. Uczniowie czują swobodę i ciesząc się, że mają ponad dwa miesiące
na odpoczynek i wspaniałą letnią zabawę - często do późnych godzin nocnych.
Ulubione zabawy na wolnym powietrzu to: gra w piłkę, jazda na rowerze, na
modnych od kilku lat hulajnogach czy rolkach.
Niestety nie wszystkie miejsca, w których dzieci i młodzież się bawią są bezpiecznym
miejscem do zabawy i spędzania wolnego czasu. Dzieci podczas zabaw zapominają
o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Bardzo ważna i istotna sprawa jest zabezpieczenie dziecka w elementy odblaskowe
widoczne z dużej odległości, co daje kierowcy samochodu czas na odpowiednie
wyminięcie pieszego i zmniejszenie prędkości. W ten sposób możemy uniknąć
tragicznego w skutkach wypadku - potrącenia. Na drogach obowiązuje zasada
ograniczonego zaufania, jednak dzieci nie potrafią w pełni ocenić tego, co dzieje się
na drodze. Przechodząc przez ulicę lub jezdnię za każdym razem narażone są na
niebezpieczeństwo. Większość wypadków zdarza się na drogach pozawiejskich i to
dość często na prostych odcinkach, a w miastach - na przejściach dla pieszych,
przystankach komunikacji publicznej, skrzyżowaniach.

Do najczęstszych przyczyn wypadków należą:
- spontaniczne nagłe wtargnięcie na jezdnię;
- brak opieki nad dzieckiem, które znajduje się na drodze;
- zabawy na ulicach i poboczach drogach;
- oraz wyjścia zza stojących pojazdów, np. przystanków autobusowych.

Oto kilka cennych rad i uwag jak spędzić
bezpiecznie wakacje:
1. Rower i wrotki, piłka
· Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność!!!
· Należy korzystać ze ścieżek rowerowych !!!
· Zakładaj kask rowerowy na głowę !!!
· Podczas przechodzenia przez jezdnię korzystaj z przejść dla pieszych !!!
· Graj w piłkę daleko od ulicy !!!

2. Nad wodą
· Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych do kąpieli !!!
· Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz dna !!!
· Słuchaj poleceń ratownika !!!
· W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym !!!
· Dbaj o jej czystość plaży !!!
· Przestrzegaj regulaminu kąpieliska !!!

3. W górach
· Zawsze idż szlakiem wyznaczonym !!!
· Słuchaj opiekuna !!!
Pani Joanna Kramarczyk
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Gminny Konkurs Ekologiczny
W dniu 6.05.2015 odbyła się uroczysta gala finału VIII konkursu ekologicznego pod
hasłem: „Nie wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci – segreguj i zyskaj”. Konkurs ten,
jak co roku, swym patronatem objął Burmistrz Miasta Chełmka – Andrzej Saternus.
Urząd Gminy Chełmek był fundatorem nagród. Uroczystość uświetnił występ
przygotowany przez panie: Barbarę Kobyłczyk, Joannę Baran, Annę Remsak wraz z
klasami IV. Oprawę muzyczną przygotowała pani Agnieszka Zabawa, a o scenografię
zadbały panie Celina Rudyk i Ewa Gajda. Za organizację konkursu odpowiedzialne były
panie: Urszula Kowalska i Anna Grochal.
Przedstawiamy listę osób nagrodzonych z naszej szkoły
Kategoria test ekologiczny:
Szkoła Podstawowa:
Agnieszka Cebula klasa V b,
Julia Kowolik VI a
Gimnazjum:
Piotr Gancarczyk I b,
Kacper Śniadek II a,
Kamil Czechowicz III a
Kategoria mozaika:
Julia Kowolik VI a,
Wiktor Wilkosz IVa
Kategoria drugie życie butelki lub puszki:
Julia Dworniczak IV b,
Marta Piotrowska IVb,
Maksymilian Mastalerz Vb,
Martyna Adamczyk IV b.
Kategoria komiks:
Judyta Kulisz V b,
Karolina Tenerowicz VIa.
Kategoria plakat:
Natalia Legut II a
Kategoria komplet biżuterii:
Weronika Śniadek II a,
Julia Niemczyk I b,
Aleksandra Piotrowska I b.
Kategoria uszczelniacz:
Agnieszka Ludwisiak II a

