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reklama

Seria zabiegów z Body 
Space powoduje uczucie 
ciepła w nogach, poprawia 
wygląd skóry i zmniejsza 
tkankę tłuszczową 

Centrum pięknej 
i zdrowej sylwetki

Klub „Las Palmas”
Chrzanów Rynek 2, 
tel. (032) 627-60-91, kom. 662 271 903

Czynny od poniedziałku do soboty 
od godz. 8.00 do 21.00 
w niedziele od godz. 12.00 do 20.00

W chrzanowskim klubie „Las Palmas” wszystkie 
panie mogą poprawić kondycję i urodę.
Od niedawna klientki mogą korzystać z rewela-
cyjnego urządzenia Body Space, likwidującego 
tkankę tłuszczową i cellulit. Dostępna jest także 
dobrze wyposażona siłownia oraz solarium. Du-
żym wzięciem cieszą się zajęcia fitness, tańca 
towarzyskiego, latino lady, czy jogi. Od niedaw-
na prowadzone są zajęcia z Tai Chi. To staro-
żytny system gimnastyczny, usprawniający ciało, 
umysł i ducha. W atrakcyjnych cenach w klubie 
można nabyć miesięczne karnety. Często organi-
zowane są promocje.

Najbliższa promocja już 2 maja. Tylko w tym 
dniu klientki mogą liczyć na duże zniżki. Za 
półgodzinne ćwiczenie na Body Space trze-
ba będzie zapłacić nie 25 zł, ale tylko 15 zł. 
Cena wstępu na siłownię zostanie obniżona 
z 9 zł na 5 zł. Za minutę spędzoną w solarium 
zamiast 1,20 zł klientki zapłacą tylko 1 zł. 

Zapraszamy! 

Promocyjne ceny 2 maja 

19-osobowa grupa wyruszyła 
po godz. 9 sprzed siedziby 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Chełmku. 
Kilka osób skorzystało z możli-
wości wypożyczenia kijków do 
nordic walking. Jak się niedłu-
go później okazało, kijki bardzo 
się przydały.

Trasa wiodła leśnymi ścieżkami,  
w pobliżu nasypu kolejowego, wyko-
nanego w połowie XIX wieku.

Było błoto i rowy z wodą
Wszyscy, ostrzeżeni wcześniej 

przez organizatorów, mieli dobre 
buty. I dobrze. Nie dość bowiem, że 
teren był podmokły i czasem błoto 
sięgało kostek, to parokrotnie trze-
ba było przeprawiać się przez głę-
bokie rowy z wodą. Jakże przydat-
ne okazały się wtedy kijki do nordic 
walking...

Jednym z najcenniejszych, napo-
tkanych  zabytków kolejnictwa był za-
chowany w bardzo dobrym stanie nie-
wielki słup, niemal wrośnięty w drze-
wo. Nie wiadomo na razie, czy jest to 
słup rozgraniczający własność kolei 
i lasów, czy też słup kilometrażowy.

Wspaniale prezentowały się także 
przepusty w kolejowym nasypie wy-
konane z kamienia.

Chwila odpoczynku
i dalej w drogę

Przed półmetkiem wyprawy, 
w Podkomorku, na wszystkich cze-
kała miła niespodzianka. Na stole 
obok termosów z kawą i herbatą cze-
kał na strudzonych wedrówką chleb 
z wiejskim smalcem i drożdżowe cia-
sto przyrządzone przez Alicję Klimę.

Wzmocnieni turyści ruszyli w dal-
szą drogę. Kierunek - stacja Gorzów 
Chrzanowski.

Podczas licznych postojów o tym, 
jak funkcjonowała kolej przed woj-
ną opowiadali Halina Hebda i Roman 
Witkowski - oboje doskonale pamię-
tający tamte czasy. Budowę geolo-
giczną gruntu przybliżał Marek Szu-
warzyński. O swojej pasji opowia-
dali też nastoletni miłośnicy kolei 
z Chrzanowa - Kacper Groń i Krzysz-
tof Brandys.

Koniec na peronie
Droga powrotna wiodła z dru-

giej strony nasypu kolejowego przez 
Świnną, gdzie pierwotnie znajdował 
się przystanek kolejowy w Gorzowie. 

Chwilę później można było podziwać 
doskonale zachowany kamień kilo-
metrażowy z czasów II wojny świa-
towej. 

Po godz. 14 miłośnicy historii we-
szli na peron stacji Chełmek Fabry-
ka zamykając tym samym podróżni-
cze koło.

- Ekspedycja poznawcza ślada-
mi Kolei Północnej Arcyksięcia Fer-
dynanda za nami. Niewykluczone, 
że w przyszłości na tej trasie, któ-
rą pokonaliśmy, powstanie ścież-
ka przyrodniczo-historyczna - zdra-
dził Waldemar Rudyk, pomysło-

dawca przedsięwzięcia i dyrektor  
MOKSiR w Chełmku. 

Po zakończeniu wyprawy powiedzieli:
Kacper Groń, miłośnik kolei 
z Chrzanowa
- Wycieczka była bardzo udana. Odkry-
liśmy wiele reliktów kolei. Dla mnie 
najciekawszy był słupek graniczny la-
sów i kolei z czasów Franciszka Fer-
dynanda. Zaciekawiły mnie też pięk-
ne wiadukty na tej trasie. W trakcie wy-
prawy robiłem wiele zdjęć. Można bę-
dzie je zobaczyć w internecie na chrza-
nowskim portalu kolejowym.

Krzysztof Brandys, miłośnik kolei 
z Chrzanowa
- Bardzo dużo się dowiedziałem. Na-
wet szukając w internecie nie zna-
lazłem takich informacji, jakie tutaj 
przedstawiono. Nie dość że wyciecz-
ka była bardzo przyjemna, to również 
bardzo pouczająca.

Geolog Marek Szuwarzyński
- Pierwsza sprawa to kontakt bez-
pośredni z obiektami historyczny-
mi. Żyjemy w kraju, w którym za-
bytek to kościół lub zamek, a hi-
storia to wojna. Tymczasem histo-
ria to jest codzienne życie związa-
ne z budową tej kolei, jej funkcjono-
waniem i skutkami jej funkcjonowa-
nia. To również ciekawy obiekt kul-
turowy i element krajobrazu. I bar-
dzo dobrze, że ktoś się tym zaintere-
sował. Druga sprawa, która mi leży 
na sercu, to ochrona pamiątek histo-
rycznych. Trzeba je chronić, bo za 
chwilę może się okazać, że ich już 
nie będzie. 

Emerytowana nauczycielka Halina 
Ptasińska
- Przechodziłam tą trasą wielo-
krotnie, ale nie zwracałam takiej 
uwagi na pomniki przyrody i ele-
menty historyczne kolei. Zaczyna-
łam pracę w Gorzowie, więc gdy 
się spóźniłam na pociąg, wracałam 
na piechotę. Była to dla mnie swe-
go rodzaju podróż sentymentalna. 
Chciałabym żeby takie wyciecz-
ki organizowano przynajmniej raz 
w tygodniu.
Oprócz tego spotkałam swoich 
uczniów i uczennice. Mogłam z nimi 
pogwarzyć i powspominać.

Piotr Tarczyński

Uczestnicy pierwszej eskapady śladami Kolei Północnej Arcyksięcia Ferdynanda w Chełmku w minioną środę pokonali dziesięciokilometrową trasę. 
Podczas wędrówki natrafili na wiele zachowanych śladów po budowniczych żelaznego traktu. 

Przy torze, po torze, przez most...

Uczestnicy pierwszej eskapady śladami Kolei Północnej Arcyksięcia Ferdynanda w Chełmku


