
BEZPŁ ATNY T YGODNIK SPOŁECZNO -  KULTUR ALNY

| fot. Oliwier Dubiel

BEZPŁ ATNY T YGODNIK SPOŁECZNO -  KULTUR ALNYNr 32 (224)  16 września 2021
NAKŁAD 20 tys.      ISSN 2450-8136 

Dziękowali 
za plony

Sosina wciąż 
się zmienia

Nosowska porwała 
publiczność
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Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu kupiło ciągnik BCS. 
To urządzenie służące do 
oczyszczania piaszczystych 
plaż z drobnych śmieci. Pierw-
sze próby sprzątania głównej 

Są takie koncerty, na któ-
rych trzeba być. I nie dlatego, 
że występuje wielka gwiazda, 
znana artystka, ale dlatego, 
że ten koncert jest ucztą dla 
duszy. I w to stwierdzenie 
wpisuje się sobotni koncert 
(11 września) niesamowitej 
Katarzyny Nosowskiej, któ-
ry odbył się w Hali Widowi-
skowo-Sportowej MCKiS-u, 
organizatora koncertu.

Na płycie hali pojawiło się 
ponad 650 osób w różnym 
wieku. Można było zauwa-

się zebrać z jaworznickich 
pól. Staropolski zwyczaj 
zgromadził mieszkańców 
na głównym placu miasta. 
Były dożynkowe ceremoniały 
i sporo innych atrakcji. Zgod-
nie z tradycją starostowie do-
żynek, Dominika i Michał
Stańczakowie, złożyli na 
ręce Pawła Silberta, prezy-
denta Jaworzna, wieniec oraz 
bochenek chleba, upieczony  
wyłącznie z mąki, pochodzą-
cej z ostatnich żniw.

plaży na Sosinie z wykorzy-
staniem nowego nabytku już 
się odbyły. Maszyna świetnie 
się spisała.

To nie koniec zmian na Sosi-
nie. Wkrótce ruszy tu budowa 
kąpieliska. Powstaną trzy ba-
seny, w tym brodzik dla ma-
luchów. Inwestycja warta jest 
niemal 2 mln zł i zakończy 
się w czerwcu 2022 roku, co 
oznacza, że już w najbliższym 
sezonie można będzie korzy-
stać z nowych atrakcji.

żyć młodych fanów i osoby 
w średnim wieku.

Więcej na str. 8-9

Znów świętujemy
Dni Godności

W niedzielę, 12 września, 
mieszkańcy Jaworzna dzię-
kowali za udane żniwa i plo-
ny, które w tym roku udało 



Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Szczerość nie jest w cenie, nigdy nie 
była. Można powiedzieć, że jest prze-
reklamowana, bo nikt jej nie oczeku-
je. W teorii oczywiście każdy powie, 
że chciałby na swojej drodze spotkać 
osobę szczerą i bezpośrednią, ale to 
nie działa w życiu, bo często szcze-
rość zasłania głupota lub po prostu 
czysta złośliwość. Gdzieś wyczytałem, 
że sarkazm jest domeną osób inteli-
gentnych. Być może, jeśli tylko jest 
skierowany w odpowiednie rejony, 
a nie jest dokuczaniem.

Spotykam znajomego, siedzi 
w ogródku piwnym z towarzystwem, 
zatrzymuję się, grzecznie pytam 
co dobrego, bo złych wiadomości 
w ostatnich latach za dużo. Nie wi-
dzieliśmy się z rok, a kiedyś gadaliśmy 
o ważnych sprawach. Oczywiście nie 
powie nic dobrego, tylko doczepia się 
do faktu, że przytyłem, błyska żarci-
kiem „to kiedy termin?”. Że niby 9. 
miesiąc. No fajnie, ale mam w domu 
wagę i lustro. Czy naprawdę po roku 
niewidzenia to jest coś, co chce mi 
powiedzieć? Zignorowałem i posze-
dłem, bo co się będę denerwował, 
ale chyba nie dało mu spokoju, bo 
w najbliższym możliwym momencie 
przywalił mi na Facebooku. Obawiam 
się, że nabył jakiś fetysz i podnieca 
się na samą myśl, że jak mnie zoba-
czy, to spróbuje mnie poniżyć. Tyle, 
że ja sobie poradzę z tym, bo jestem 
dorosły i to zignoruję. 

Intelektualiści na sterydach

Higiena 
się opłaci

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

Wytykanie osobie, że przytyła, jest 
nagminne – i to od dziecka. To jest 
coś, co musisz znosić, jeśli masz ten-
dencje do tycia, chyba że całe życie 
spędzisz na diecie, będziesz się ka-
tować treningami, wyrzeczeniami 
i liczeniem kalorii. Albo-albo. Jeśli 
nie, armia znajomych dojedzie Cię 
w komentarzach, dyskusjach i oczy-
wiście za Twoimi plecami, bo obra-
bianie tyłka to sport narodowy. Mam 
czasem wrażenie, że wróciłem do 
podstawówki. Tam to dopiero siedli-
sko hejtu i wytykania palcami. Dzieci 
potrafi ą być okrutne, a najbardziej 
nachalne były dzieciaki z rodzin pa-
tologicznych.

Klasyczny przykład lidera drużyny 
szkolnej, małego sadysty (pokazy-
wany nagminnie w amerykańskich, 
młodzieżowych fi lmach), w którym 
kochają się wszystkie podfruwajki, 
notujące złote myśli w różowym pa-
miętniczku. Na końcu i tak okazuje się 
kolesiem z największym problemem, 
bo jest wykorzystywany seksualnie 
przez ojca alkusa i ma przerąbane. 

Wręcz modelowe odwrócenie kota 
ogonem: dowalmy grubemu, okular-
nikowi lub biednemu – łatwo na takiej 
osobie skupić uwagę i odwrócić od 
istotniejszych problemów.

Współczesny dorosły „kapitan” 
kombinuje, w  jaki sposób może 
się pochwalić, że sam to sportowiec 
pierwszej kategorii i czuje się lepszy 
od innych. Ale to łatwo zrobić, wrzu-
casz zdjęcie, że wszedłeś na górkę 
i już Cię wszyscy kochają. Albo że 
kolejne kilometry sobie pobiegałeś 
czy pojeździłeś na rowerze (i do ja-
snej ciasnej - NIE DOCZEPIAM się do 
osób aktywnych, poczytajcie dalej, 
aby to ogarnąć).

Ale jeśli - nie daj borze szumiący 
- współcześnie pochwalisz się osią-
gnięciem intelektualnym – przepa-
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Jako piętnastolatek zdobył dwa 
bieguny Ziemi w jednym roku. Był 
wtedy najmłodszą osoba, która tego 
dokonała. Był też pierwszą osobą 
z niepełnosprawnością, której udał 
się ten wyczyn. Przebiegł New York 
City Maraton. Wziął udział w wypra-
wie na Kilimandżaro i Elbrus, wspinał 
się też na El Capitan, tysiącmetro-
wą ścianę skalną w Stanach Zjedno-
czonych. To tylko nieliczne spośród 
podróżniczych osiągnięć Jana Meli, 
podróżnika i działacza społecznego.

Warto wspomnieć, że wszystkie te 
cele osiągał już jako osoba niepełno-
sprawna. W wyniku wypadku, jakie-
mu uległ jako trzynastolatek, stracił 
rękę i nogę. Nie ukrywa, że pogodze-
nie się z tą stratą wcale nie było ła-
twe, ale jednocześnie przekonuje, że 

trwanie w żalu odbiera możliwości, 
jakie życie wciąż oferuje. Dziś dorosły 
już Jan Mela zachęca innych do tego, 
by życiowe trudności traktowali jak 
wyzwania, i tłumaczy, że ograniczenia 
siedzą głównie w naszych głowach. 
Jego życie jest tego doskonałym do-
wodem. Jaworznickie obchody Dni 
Godności Osób Niepełnosprawnych, 
których gościem był m.in. Jan Mela, 
powoli dobiegają końca. Świętowanie 
trwa tydzień. Po tym czasie wracamy 
do obowiązków, a problemy osób 
z niepełnosprawnościami, jeśli nie 
dotyczą nas bezpośrednio, schodzą na 
nieco dalszy plan. Chyba jednak war-
to zatrzymać tę refl eksję o ogranicze-
niach siedzących głównie w głowach 
na dłużej, bo jest uniwersalna. Nawet 
jeśli zdrowie idealnie nam dopisuje.

Gdy zdrowie dopisuje

Złote gody

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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W ubiegłym tygodniu w Jaworznie 
swoje złote gody świętowały 24 pary. 
Złote gody oznaczają pięćdziesiątą 
rocznicę ślubu. Podczas uroczystości 
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Ja-
worznie jubilaci otrzymali kwiaty, 
upominki i medale przyznane przez 
prezydenta RP. Wręczali je wiceprezy-
dent - Łukasz Kolarczyk i przewodni-
czący Rady Miejskiej - Tadeusz Kacz-
marek. Jednak nie te odznaczenia są 
najważniejsze. Tego dnia bohaterami 
byli jubilaci.

Pół wieku trwania w małżeństwie 
jest powodem do radości i dumy. Taki 
staż osiągają nieliczni. Dzisiaj związki 
trwają często krócej niż sezon niejed-
nego serialu, który znika z anteny 
z powodu zbyt niskiej oglądalności. 

Wydaje się, że kiedyś związki były 
bardziej trwałe, mocniej scemento-
wane. Być może wynika to ze zmian, 
jakie zachodzą w społeczeństwie. Dzi-
siaj skupiamy się bardziej na sobie, 
karierze, pracy, pasjach. Z jednej 
strony to dobrze, że rozpieszczamy 
samych siebie. Z drugiej przykro, że 
tak niewiele par trwa ze sobą na do-
bre i na złe. Złote gody są dowodem 
na to, że jednak się da. To też dowód 
na to, że we dwoje można przetrwać 
każdą burzę, w zdrowiu i w chorobie, 
w szczęściu i nieszczęściu.

Wszystkim małżonkom, którzy tego 
dnia świętowali pięćdziesiątą roczni-
cę ślubu, należą się ogromne brawa 
i podziękowania za to, że przywra-
cają wiarę.

dasz. Nie piszę o sukcesach osób, 
brylujących w naukach ścisłych - 
ta część elity umysłowej nawet nie 
chce się pokazywać społecznie, bo 
ma to gdzieś. Znam za to wiele osób, 
posiadających zawody humanistycz-
ne, są wśród nich aktorzy, malarze, 
dziennikarze, pisarze i wielu innych, 
potrzebujących społecznej atencji. 
Wielu z nich przestaje się chwalić 
swoimi sukcesami, bo w czasach, 
kiedy kult ciała, tężyzny fi zycznej 
oraz parcia na sporty, jest tak duży - 
nie ma szans się przebić. I NIE JEST 
TO PROBLEM, że ktoś lubi właśnie 
aktywność fi zyczną i się nią chwali, 
ale że działalności humanistyczna 
i naukowa – jakże potrzebne – stają 
się niezauważalne. 

Atrakcyjność fi zyczna, która daw-
niej była atutem, dzisiaj staje się obo-
wiązkowa. O ludzkiej wartości nie 
decyduje już charakter, ale piękno 
i młodość. Dlatego botoks i sztucz-
ne elementy urody tak dobrze się 
sprzedają. W kulturze wizualnej to 
ciało stało się głównym nośnikiem 
tożsamości. Trendy społeczne wy-
magają, abyś pięknie wyglądał, miał 
świetną cerę, wysportowane ciało, 
ale przy tym wszystkim możesz być 
intelektualnym klocem - to akurat 
łatwo wybaczalne. 

Za kilkanaście lat będziemy ślicz-
nym niczym Barbie i Ken społeczeń-
stwem, które nie zna sztuk pięknych, 
literatury czy chociażby podstaw mu-
zyki klasycznej. Zresztą i podwalin 
kultury popularnej też nie. W mło-
dym pokoleniu nazwa Rolling Stones 
jest tak znana, że współczesny (nie 
każdy!!!) dwudziestolatek będzie się 
zastanawiał, czy to nie gra w kulki, 
a nazwisko Vincenta van Gogha zo-
stanie pomylone z chorobą wenerycz-
ną. Ale to ostatnie akurat nie jest do 
końca nieuzasadnione...
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w Sosnowcu

Szpilki w bruku

Szczepienia przeciwko COViD-19 cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. Ci, 
którzy w szczepionce widzą szansę na uniknięcie choroby, albo chociaż jej lekki przebieg, 
bez uciążliwych i groźnych komplikacji, pewnie dawno się zaszczepili. Po zastrzyku są 
też pewnie i ci, którym zależy na uniknięciu kolejnego lockdownu. Nie chcą zamykania 
szkół, instytucji kultury, ani pracy zdalnej. Inni deklarują, że zaszczepili się dlatego, by 
bez komplikacji podróżować po świecie i uczestniczyć w ważnych dla nich wydarzeniach 
sportowych lub kulturalnych.

Zachęt do zaszczepienia się nie brakuje. Epidemiolodzy zgodnie przekonują, że to szansa 
na wyjście z pandemicznego impasu. Mobilne punkty z personelem medycznym działają 
na niemal każdej większej imprezie. Szczepionkobusy pojawiają się w dzielnicach, parkują 
pod kościołami i w parkach. Ważne jest też to, że szczepienia wciąż są darmowe. Mimo 
to liczba zaszczepionych wciąż nie gwarantuje nam uzyskania zbiorowej odporności.

Przybywa natomiast zakażonych. Po letnim spadku liczby chorych, nadchodzi zapo-
wiadana od dawna czwarta fala pandemii. Przedsiębiorcy wyglądają jej z dużą obawą, 
bo wielu z nich jest przekonanych, że kolejna fala już na pewno ich zatopi. Obaw nie 
kryją też pracownicy służby zdrowia, którzy z wirusem walczą na pierwszej linii frontu 
i od dawna podkreślają, że są wyczerpani i przepracowani.

Tymczasem obecność wirusa, codzienne raporty o zakażonych i zmarłych, komuni-
katy o liczbie miejsc w szpitalach tak już oswoiliśmy, że coraz częściej zapominamy, że 
pandemia wcale się nie skończyła. Podstawowe zasady walki z wirusem, czyli izolacja 
i dystans społeczny, mocno nam obrzydły. Tęsknota za spotkaniami, imprezami i wy-
darzeniami jest odczuwalna. To zresztą zrozumiałe. Ludzie chcą się spotykać i żyć jak 
dawniej. Tym trudniej zrozumieć niechęć do szczepień i rezygnację z higieny. Mycie rąk 
z pewnością nie zaszkodzi.

- Jaka jest pana 
największa wada?
- Szczerość.
- Myślę, że to zaleta, 
a nie wada!
- G... mnie obchodzi, 
co myślisz.
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Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu kupiło ciągnik 
BCS. To urządzenie 
służące do oczyszczania 
piaszczystych plaż 
z drobnych śmieci. 
W czwartek, 9 września, 
odbyły się pierwsze 
próby sprzątania 
głównej plaży na Sosinie 
z wykorzystaniem nowego 
nabytku. Maszyna świetnie 
się spisała.

Pierwsze próby sprzątania głównej plaży zakończyły się sukcesem  | fot. Natalia Czeleń Ciągnik BCS wyłapuje nawet najmniejsze śmieci | fot. Natalia Czeleń

Sosina wciąż się zmienia

Śmieci pozostawiane przez wy-
poczywających na piaszczystych 
plażach Sosiny to wciąż spory pro-
blem. Niedopałki papierosów, kap-
sle po napojach, patyczki z lodów 

czy potłuczone szkło, a także liście 
czy kamienie sprawiają, że plażo-
wanie nie jest zbyt komfortowe. Do 
tej pory takie odpadki pracownicy 
MCKiS musieli sprzątać ręcznie. 
Teraz pomoże im w tym maszyna.

Ciągnik wyposażony jest w drob-
ne sita. Usuwa odpady z piasku 
o wiele szybciej niż człowiek i bar-
dzo skutecznie. Jednocześnie maszy-
na wyrównuje powierzchnię plaży, 
co czyni ją estetyczniejszą. Nowy 
ciągnik obsługiwać będą pracownicy 
MCKiS. Gdy pojemnik na odpadki 
wypełni się śmieciami, to pracow-
nik operujący maszyną, przesypuje 
je do specjalnych kubłów. Praca bę-
dzie mniej czasochłonna niż ręczne 
zbieranie śmieci.

Maszynę sprowadzono z Włoch. 
Jej waga wynosi około 250 kg. Urzą-
dzenie EcoBeach jest produkowane 
jako przystawka do ciągnika jed-
noosiowego BCS 630. Dzięki temu  

maszynę można odłączyć od cią-
gnika i podłączyć do niego inne 
narzędzia. Ciągnik ma napęd stały 
na oba koła, 3 biegi do przodu i 3 
do tyłu oraz licznik czasu pracy.

– Dzięki nowemu nabytkowi łatwiej 
będzie utrzymać piasek wokół Sosiny 
w czystości i zapewnić plażowiczom 
komfortowe warunki wypoczynku – 
podkreśla Sebastian Kuś, dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury i Spor-
tu w Jaworznie.

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekre-
acyjny Sosina w ciągu ostatnich 
miesięcy przeszedł wiele zmian. 
Przede wszystkim oczyszczony zo-
stał zbiornik. Osad z dna Sosiny wy-
brano i zutylizowano. Dzięki temu 
woda jest teraz naprawdę czysta. 
Do dyspozycji wypoczywających 
nad Sosiną są też wielofunkcyjne 
boisko do siatkówki i koszykówki, 
boisko do siatkówki plażowej i gry 
w bule. Korzystać można z siłowni 

pod chmurką i placu zabaw. Ośro-
dek zyskał też nową kanalizację 
i system specjalnych pomp, które 
pomagają utrzymać czystość wody. 
Plaże mają nowy piasek. Poustawia-
no ławeczki i drewniane leżaki. Na 
terenie ośrodka stanęły bezpłatne 
toalety. 

To jednak nie koniec zmian w re-
jonie Sosiny. Właśnie podpisana zo-
stała umowa na kolejne inwestycje. 
Wkrótce ruszy budowa kąpieliska. 
Nad Sosiną powstaną bowiem trzy 
baseny do pływania, w tym brodzik 
dla maluchów. Baseny powstaną na 
plaży południowej, gdzie dziś jest 
kąpielisko wyznaczone bojami. In-
westycja warta jest niemal 2 mln 
zł i zakończy się w czerwcu 2022 
roku, co oznacza, że już w najbliż-
szym sezonie można będzie korzy-
stać z nowych atrakcji.

Umowa na wykonanie tej inwe-
stycji podpisana została z fi rmą 

z Dąbrowy Górniczej. Zakres prac 
obejmuje m.in. budowę podestów 
pływających wraz z ich podświe-
tleniem, zabudowę urządzeń na-
powietrzających wodę w kąpieli-
sku oraz elementów wyposażenia. 
Powstaną także: wieża i podesty 
dla ratowników, natryski plażowe 
wraz z przyłączami wod-kan, a przy 
strefi e gastronomicznej powstanie 
wolnostojący budynek sanitarny, 
wyposażony w toaletę dostosowaną 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych oraz pomieszczenie dla ro-
dzica z dzieckiem. Firma wybuduje 
też ciągi piesze na styku plaży z te-
renem zielonym oraz schody wraz 
z konstrukcją platformy zjazdowej 
dla niepełnosprawnych, które po-
łączą plażę ze strefą gastronomicz-
ną. Cały teren zostanie oświetlo-
ny. Pojawią się też ławki i kosze 
na śmieci. 
Natalia Czeleń, Grażyna Dębała

Wybierz projekt

Sfera niemal gotowa

Już tylko do niedzieli, 19 września, głosować 
można w ramach tegorocznej edycji Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wybierać 
można spośród 120 zgłoszonych projektów. 
Jaworzno razem z Sosnowcem, Dąbrową Gór-
niczą oraz powiatami będzińskim i zawierciań-
skim wchodzi w skład 7. podregionu, którego 
dotyczy 12 zadań.

Wśród zgłoszonych propozycji, które związa-
ne są w Jaworznem, jest między innymi zakup 
wyposażenia do karetek jaworznickiej i zawier-
ciańskiej stacji Rejonowego Pogotowia Ratun-
kowego w Sosnowcu. Karetki miałyby zostać 
doposażone w niezbędny sprzęt i służyć osobom 
zamieszkującym teren obsługiwany przez Rejo-
nowe Pogotowie Ratunkowe, w szczególności 
mieszkańcom Jaworzna i powiatu zawierciań-
skiego. Projekt przewiduje zakup sprzętu dla 
jaworznickiej stacji za 285 tys. zł.

Kolejny projekt związany z Jaworznem to 
zajęcia sportowe z elementami samoobrony 
dla dzieci i młodzieży. Pomysłodawcy chcie-
liby zorganizować czterdzieści godzinnych 
treningów. Zajęcia miałyby się odbywać od 
marca do grudnia przyszłego roku. Z zapro-
szenia skorzystać mogliby uczniowie w wie-

Kończą się prace na budowie jaworznickiego 
osiedla Sfera. Realizacja czwartego etapu in-
westycji właśnie wchodzi w fazę fi nałową. Do 
wykonania zostały ostatnie prace. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, to osiedle zyska 
nowych lokatorów jeszcze w tym roku. Klucze 
do mieszkań można będzie odebrać w listopa-
dzie. Zainteresowanie możliwością zamieszkania 
w jaworznickim osiedlu Sfera jest ogromne. Na 
wszystkie nowe mieszkania od miesięcy czekają 
już przyszli lokatorzy.  

– Największa od 25 lat inwestycja mieszkaniowa 
w Jaworznie dobiega końca i wszystko wskazuje na 

ku od 8 do 16 lat. Treningi prowadzić mają 
licencjonowani trenerzy i instruktorzy sportów 
walki. Poza zajęciami sportowymi organizato-
rzy proponują też zajęcia z pierwszej pomocy 
i psychologiczne, podczas których uczestnicy 
będą się uczyli, jak radzić sobie ze stresem. Za-
jęcia miałyby się odbywać m.in. w Jaworznie 
i dla wszystkich uczestników byłyby bezpłatne.

Pełna lista projektów, poddanych pod gło-
sowanie w ramach trzeciej edycji Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego, znajduje 
się na stronie bo.slaskie.pl. Głosować można 
do 19 września. Aby wziąć udział w MBO, 
należy najpierw wybrać zadania, a następnie 
przydzielić im odpowiednią liczbę punktów 
(od 1 do 3). Trzeba podać swoje dane (nu-
mer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, 
imię matki), później potwierdzić swój wybór, 
klikając WYŚLIJ. Ostatni krok to potwierdze-
nie przyznanych punktów, poprzez wpisanie 
kodu, który smsem przyjdzie pod wskazany 
numer telefonu. 

Podczas poprzedniej edycji MBO udało się 
wygrać dla Jaworzna wartą pół miliona zło-
tych karetkę.                                            

Grażyna Dębała

to, że już w drugiej połowie listopada kolejne rodzi-
ny otrzymają klucze do swoich mieszkań w osiedlu 
Sfera – potwierdzają pracownicy jaworznickie-
go Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Prace na budowie nowego osiedla w tej czę-
ści Jaworzna ruszyły w 2016 roku. Inwesty-
cja realizowana była etapami. Część mieszkań 
przeznaczona została na wynajem, pozostałe na 
sprzedaż. W ramach czwartego etapu rozbudowy 
osiedla Sfera w tej części Jaworzna zbudowano 
63 mieszkania na wynajem. To oznacza, że w tej 
lokalizacji swoje mieszkania znalazło w sumie 
375 rodzin.                                                 GD

W osiedlu Sfera zamieszka w sumie 375 rodzin | fot. Grażyna Dębała
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| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Blok energetyczny w Jaworznie jeszcze przynajmniej przez 
kilka miesięcy pozostanie nieczynny. Spółka Rafako, która 
rozpoczęła w sierpniu prace gwarancyjne w zepsutym 
obiekcie, wstrzymała naprawę. Powodem mają być kłopoty 
fi nansowe, z jakimi boryka się generalny wykonawca bloku, 
i brak informacji ze strony TAURON-u Polska Energia 
o przyczynach usterek.

Usuwanie usterek potrwa

Przypomnijmy. Budowa bloku 
energetycznego o mocy 910 MW 
kosztowała ponad 6 mld zł. Obiekt 
został oddany do użytku w połowie 
listopada ubiegłego roku. Jednak 
po kilku miesiącach doszło do  awa-
rii. Blok musiał zostać wyłączony. 
Od dłuższego czasu między TAU-
RON-em, a Rafako trwają negocja-
cje na temat fi nansowania i zakresu 
naprawy. W rozmowach pośred-
niczy Prokuratoria Generalna. Na 
początku sierpnia TAURON ogłosił 
w ofi cjalnym komunikacji, że blok 
energetyczny zostanie naprawiony 
przez jego wykonawcę.

Na początku września przedsta-
wiciele Rafako poinformowali jed-
nak o ryzyku wstrzymania prac 
naprawczych. Jedną z przyczyn 
mają być kłopoty fi nansowe spółki 
(o pomoc Rafako miało poprosić 
TAURON), drugą, brak informacji 
ze strony koncernu, jakie są przy-

czyny awarii bloku 7 stycznia i 11 
czerwca 2021 roku.

– W związku z niewyjaśnieniem 
przez zamawiającego (TAURON – 
przyp. red.) przyczyn rzeczonych 
zdarzeń i nieprawidłowości/zanie-
dbań zamawiającego, a także istnie-
jącym ryzykiem, iż warunki panujące 
na bloku nadal stanowią zagrożenie 
dla bezpieczeństwa osób, pozosta-
jących na jego terenie, wykonaw-
ca z kontraktu zamierza wstrzymać 
wszelkie prowadzone i planowane 
prace na bloku do czasu uzyskania 
informacji o braku zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzkiego, a wstrzy-
manie tych prac wpłynie na termin 
ponownego uruchomienia bloku – 
czytamy w komunikacje wystoso-
wanym przez Rafako.

Przedstawiciele Rafako poinfor-
mowali, że czekają na pisemne wy-
jaśnienie przyczyn awarii oraz na 
informację, jakie działania należy 

Rozmowa z Grzegorzem Stano, dyrektorem 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie

Początek roku szkolnego to 
trudny czas dla dzieci, a także 
dla ich rodziców. Nie wszy-
scy uczniowie, rozpoczyna-
jący edukację, potrafi ą się 
zaaklimatyzować w nowym 
miejscu - szkole, przedszkolu. 
Czy w takiej sytuacji Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Jaworznie służy pomocą?
Oczywiście, jesteśmy nie tylko od 

tego, by wydawać orzeczenia o kształ-
ceniu specjalnym czy o pomocy do-
tyczącej ściśle kwestii edukacyjnych. 
Wychodzimy naprzeciw potrzebom 
uczniów i ich opiekunów, służymy 
radą, pomocą. Dlatego można zgła-
szać się do nas również z takimi 
problemami, jak te natury psycho-
logicznej, związanymi z traumą psy-
chiczną, lękami, trudnościami z akli-
matyzacją.

Czy rodzice i dzieci często ko-
rzystają z takiej pomocy?
Najczęściej ma to miejsce przed 

wakacjami. To czas, gdy matki i oj-
cowie wahają się, czy posłać dziecko 
do szkoły, czy rozpoczęcie edukacji 
warto jeszcze odroczyć. Chodzi za-
równo o kwestie, związane z samą 
nauką, jak i te emocjonalne, aklima-
tyzacyjne. Jednak nie tylko rodzice 
pierwszaków są pełni obaw. Mają je 
też ci, których dzieci idą do kolejnej 
klasy. Matki i ojcowie boją się, czy 
ich pociechy odnajdą się wśród ró-
wieśników i w kontaktach z nauczy-
cielami po długotrwałej izolacji. Do 
tych rodzicielskich obaw dochodzi 
też ogromne zmęczenie, którego do-
świadczyli w czasie rocznych zma-
gań z nauką zdalną. Musieli bowiem 
pracować aż na trzech etatach, bo 
nie tylko w swoich zakładach pracy 
i na „etacie” rodzica, ale także od-
naleźć się w nowej roli, nauczyciela. 
To było na pewno bardzo wyczerpu-
jące, stresujące, na pewno budziło 
wiele negatywnych emocji. To samo 
czuli uczniowie, którzy, z racji na-
uki w domu, byli pod ciągłą kontro-
lą swoich opiekunów. To w wielu 
przypadkach negatywnie wpłynęło 
na rodzinne relacje. Dlatego trzeba 
zrobić wszystko, aby matki i ojcowie 
stali się na powrót tylko i wyłącz-
nie rodzicami. Dużą rolę mają tu do 
odegrania nauczyciele i cały system 
edukacji. Dobrze się stało, że przed 
wakacjami udało się przywrócić choć 
na chwilę naukę stacjonarną. Dzię-
ki temu uczniowie mogli znów spo-
tkać się z nauczycielami, kolegami, 
na nowo tworzyć relacje społeczne. 
Myślę, że dzięki temu po wakacjach 
łatwiej było im wrócić do szkoły.

Czyli teraz jest lepiej niż na 
wiosnę?

Dziecko przejmuje 
emocje rodzica

Myślę, że tak, ale uczniowie, ro-
dzice, a także nauczyciele wciąż się 
boją, że nauka zdalna może wrócić. 
Największą traumą w nauczaniu na 
odległość jest to, że wtedy zacierają 
się granice między szkołą a domem, 
spada motywacja, maleje poziom 
uwagi, koncentracja. Dzieci, uczą-
ce się zdalnie, zajmowały się jed-
nocześnie zajęciami niezwiązanymi 
ze szkołą, np. grały na komputerze, 
rozmawiały przez komunikatory z ko-
legami. Do naszej poradni zgłosiło 
się sporo uczniów, którzy notorycz-
nie kończyli odrabiać lekcje w nocy. 
Pojawiła się też nowa grupa, rodzi-
ców, którzy wnioskują o nauczanie 
indywidualne dla swoich dzieci. Jako 
argument podają to, że ich pociechy 
są bardziej podatne na zachorowanie 
na COVID-19 i dlatego nie powinny 
przebywać w większym gronie. Jeśli 
taki wniosek jest poparty zaświad-
czeniem lekarza, to oczywiście wy-
dajemy orzeczenie.

Również maluchy, które cho-
dzą do przedszkola, z racji 
lockdownów, miały mniejszy 
kontakt z rówieśnikami. Szcze-
gólnie trudno dziś odnaleźć 
się dzieciom, dopiero rozpo-
czynającym przygodę z przed-

szkolem. Jak rozpoznać, czy 
nasza pociecha jest już na nie 
gotowa?
To normalne, że każdy maluch 

czuje lęk separacyjny, który, przy cie-
płym przyjęciu przez nauczycieli i ró-
wieśników, powinien szybko ustąpić. 
Jeśli jednak się utrzymuje, jeśli dziec-
ko nie chce chodzić do przedszkola, 
płacze, nie chce nawiązywać relacji 
rówieśniczych, a na dodatek cofa 
się w nabytych umiejętnościach, ma 
zaburzenia łaknienia, snu, to w ta-
kim przypadku warto zastanowić 
się na tym, czy nie warto odpuścić 
na jakiś czas i spróbować ponow-
nie, na przykład za pół roku. Ale 
przede wszystkim trzeba rozmawiać 
z nauczycielami, konsultować z nimi 
wszelkie kwestie. To naprawdę dużo 
daje. Ważne jest też samo nastawienie 
rodzica, ponieważ dziecko przejmuje 
jego emocje. Maluchowi bardzo po-
maga nasze optymistyczne podejście 
do całej sytuacji. Warto się o to posta-
rać, bo przedszkole to niesamowicie 
fajna szkoła życia.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Ostatni dzwonek

Remontują ZUS

Zostały już tylko dwa tygodnie do 
końca spisu powszechnego. Miesz-
kańcy Jaworzna, którzy nie dopeł-
nili jeszcze tego obowiązku, mają 
możliwość dokonania formalności 
u rachmistrza w mobilnym punkcie 
spisowym w Osiedlu Stałym. Trwa 
też akcja „Spisz się w dzielnicy”.

Stały punkt, gdzie z pomocą 
rachmistrza można się spisać, 
będzie czynny do 30 września. 
Punkt mieści się w Osiedlu Stałym, 
w siedzibie Miejskiego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności przy ulicy Łukasiewi-
cza 7. Osoby, które jeszcze nie 
wzięły udziału w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021, mogą zgłosić 
się do punktu w Osiedlu Stałym 
w każdy poniedziałek w godzinach 

We wtorek, 14 września, ruszyły prace remontowe w jaworznickim in-
spektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego powodu zamknięte 
są parking i wejście główne do budynku. – Dla zmotoryzowanych osób udo-
stępniamy na ten czas miejsca parkingowe z tyłu budynku, tam też wyznaczyli-
śmy parking dla osób z niepełnosprawnością – tłumaczy Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z dzwon-
ka „Pomoc dla niepełnosprawnych”. Wtedy pracownik sali podejdzie 
i udzieli niezbędnych informacji, odpowie na pytania, wyda druki czy 
też przyjmie wnioski.                                                                        GD

15 do 16.15 oraz w każdy piątek 
w godzinach 14 do 15.30. 

Spisu można też dokonać samo-
dzielnie przez internet na stronie 
https://spis.gov.pl. Można też za-
dzwonić na infolinię 22 279 99 99 
i dokonać spisu telefonicznie. 

Ponadto codziennie w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego można 
się spisać w jego głównej siedzibie 
(ul. Grunwaldzka 33). Działa tam 
specjalne stanowisko do samospisu. 

Ponownie uruchomione zostały 
też mobilne punkty spisowe w kilku 
lokalizacjach miasta. W wyznaczo-
nych terminach spisać się można 
w Jeleniu, Szczakowej, Byczynie, 
Ciężkowicach i na Osiedlu Stałym. 
Szczegółowy harmonogram pracy 
punków spisowych jest udostępniony 
na stronie www.um.jaworzno.pl.  NC
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Budowa bloku kosztowała ponad 6 mld zł  | fot. Grażyna Dębała

Mały Jaś tuż po przyjęciu najdroższego leku świata | fot. Facebook/Armia Janka w walce z SMA

Pomocy potrzebuje też Filipek | fot. Facebook / Załoga Filipka kontra SMA

Usuwanie usterek potrwa
wprowadzić, by do takich awarii nie 
dochodziło w przyszłości. W komu-
nikacie czytamy też, że jeśli koncern 
nie odpowie na czas, wykonawca 
odstąpi od kontraktu. Rafako wy-
znaczyło nieprzekraczalny termin 
na 15 września (czyli na wczoraj).

Jak skomentowali te wydarze-
nia przedstawiciele koncernu, 
TAURON nigdy nie bagatelizował 
i nadal nie bagatelizuje sprawy 
naprawy bloku i zależy mu na jak 
najszybszym uruchomieniu obiek-
tu, czego dowodem są szeroko za-

krojone rozmowy i stały kontakt 
ze spółką Rafako.

Jednak pomoc fi nansowa dla wy-
konawcy byłaby obarczona zbyt 
dużym ryzykiem.

– Jeżeli dobrze rozumiemy słowa 
prezesa zarządu Rafako, że spółce nie 
udało się pozyskać inwestora, pomimo 
wysłania około 100 ofert, to znaczy, 
że spółka jest na tyle obarczona ry-
zykami fi nansowymi, że nikt nie chce 
podjąć takiego ryzyka. W tej sytuacji 
należy zadać sobie pytanie, dlaczego 
to ryzyko miałby ponosić TAURON? 

W naszej ocenie sprawa jest bardziej 
skomplikowana, niż przedstawia to 
prezes Rafako w licznych medialnych 
wypowiedziach – wyjaśnia Łukasz 
Zimnoch, rzecznik prasowy TAU-
RON Polska Energia. 

Jak skomentował dalej, zgodnie 
z kontraktem, kocioł powinien być 
przystosowany do spalania węgli 
o dużo szerszym zakresie parame-
trów, niż spalany obecnie węgiel.

– Próby z węglem o parametrach 
z całego zakresu pola paliwowego 
określonego kontraktem nie zostały 
dotychczas przeprowadzone ze wzglę-
du na brak gotowości wykonawcy. 
Ponadto wskazujemy, że zarówno do-
starczany do NJGT węgiel, jak i wę-
giel podawany do procesu spalania, 
podlega automatycznemu procesowi 
poboru próbek. Próbki te są analizo-
wane przez akredytowane laborato-
rium analiz chemicznych. Wyniki 
badań na bieżąco są przekazywane 
wykonawcy – zaznacza Zimnoch.

Przedstawiciele TAURON-u do-
dają, że węgiel dostarczany do blo-
ku 910 MW spełnia wszystkie pa-
rametry kontraktowe.

– Co więcej, podczas pracy bloku 
korzystaliśmy z węgla gwarancyjnego, 
czyli paliwa o najbardziej korzystnych 
parametrach dla kotła – wyjaśnia 
Łukasz Zimnoch.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Specjaliści wesprą 
w kryzysie

Dzieci, młodzież i dorośli zmaga-
jący się z kryzysowymi sytuacjami, 
mogą skorzystać z pomocy i spe-
cjalistycznego wsparcia fachow-
ców z Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej. Po pomoc zgłaszają się tu 
osoby uzależnione, doświadczające 
przemocy, ofi ary nadużyć seksu-
alnych, ale też osoby trwale bez-
robotne czy takie, którym trudno 
przeżyć żałobę po bliskiej osobie.

W czasie pandemii ośrodek pra-
cował bez przerw, dostosowując 
swoją ofertę do aktualnych re-
strykcji i zarządzeń związanych 
z bezpieczeństwem sanitarnym. 
Statystyki pokazują, że wsparcia 
w tym okresie szukało sporo ja-
worznian.

– Od stycznia do czerwca 2021 
roku do ośrodka zgłosiło się 295 
osób, którym udzielono 1713 po-
rad. Problemy, z jakimi zgłaszali 
się mieszkańcy, różnią się od tych 
sprzed czasów pandemii. Na począt-
ku pandemii mieszkańcy zgłaszali 
trudności z przystosowaniem się do 
izolacji, brakiem kontaktu z rodzi-
ną i znajomymi, izolacją od dzieci 
i wnuków, niejednokrotnie także 
tematem była samotność, smutek 

i obawa przed nieznaną chorobą
– wylicza Magdalena Soliman 
z Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Jaworznie.

Późniejsze zgłoszenia dotyczyły 
już często rodzin, które borykały 
się z powikłaniami zdrowotnymi 
ozdrowieńców. Chodziło tu o utra-
tę pamięci, depresję, lęk o utra-
tę pracy i przyszłość fi nansową 
i zdrowotną najbliższych. Nie-
którzy musieli się też mierzyć ze 
śmiercią bliskich, ale to nie koniec 
listy pandemicznych kłopotów.

– Najczęstszymi tematami zgło-
szeń były przemoc domowa, rozpad 
małżeństw oraz problemy dzieci 
w czasie zdalnego nauczania tj. ich 
samotność, myśli samobójcze, uza-
leżnienie od gier i internetu, nielogo-
wanie się uczniów na zajęcia zdalne. 
Przez cały okres pandemii osoby, 
mające problem z uzależnieniem 
od substancji psychoaktywnych, 
korzystały ze wsparcia terapeuty 
uzależnień. Udzielono im łącznie 
151 porad – wyjaśnia Magdale-
na Soliman.

Specjaliści z OIK w Jaworz-
nie pomagają na różne sposoby. 
Udzielają specjalistycznych porad 

z zakresu psychologii, pedagogiki 
i prawa, udzielają też schronienia 
w sytuacji przemocy w rodzinie. 
W ośrodku działają Punkt Infor-
macyjno – Konsultacyjny ds. Za-
pobiegania Narkomanii, świetlica 
socjoterapeutyczna „Cichy Kącik” 
i program korekcyjno – edukacyjny 
dla sprawców przemocy w rodzi-
nie. Zajęcia w świetlicy odbywa-
ją się od poniedziałku do piątku. 
Dzieci mogą liczyć na pomoc przy 
odrabianiu lekcji. Prowadzone są 
zajęcia komputerowe, plastyczne, 
ogólnorozwojowe, socjoterapeu-
tyczne. W okresie izolacji pracow-
nicy regularnie kontaktowali się 
ze swoimi małymi podopiecznymi, 
zdalnie pomagając im w nauce, 
ogłaszając konkursy, udostępniając 
materiały do pracy z dziećmi, wy-
pożyczając gry planszowe,  a także 
udzielając wsparcia im oraz ich 
rodzicom.

Osoby potrzebujące wsparcia 
i pomocy w przezwyciężaniu ży-
ciowych kryzysów mogą zadzwo-
nić pod numer 32 618 19 77 lub 
666 832 571, bądź napisać e-mail: 
oik@oik.jaworzno.pl.

Natalia Czeleń
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Armia Janka 
walczy dla Filipka

Mały chrzanowianin, Jaś Kozub, 
zmagający się z rdzeniowym zani-
kiem mięśni typu 1, przyjął w pią-
tek lekarstwo, ratujące życie! To 
właśnie na rzecz tego malca ludzie 
dobrej woli zebrali w ekspresowym 
tempie ponad 9,4 mln złotych. Do 
akcji przyłączyło się też Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu w Ja-
worznie. Wdzięczni rodzice malca 
zachęcają teraz do pomocy innemu 
choremu chłopczykowi, Filipkowi.

6-miesięczny Jaś w piątek, 10 
września, 11:45 poddał się terapii 
genowej w Lublinie, gdzie lekarze 
podają najdroższy lek świata prze-
ciwko SMA.

– W Janku płynie już Zolgensma 
- nowe życie – napisali na Facebo-
oku rodzice chłopca, stwierdzając 
jednocześnie, że stało się to dzię-
ki armii, która powstała na rzecz 
ratowania ich synka.

Mama i tata małego chrzanowia-
nina, który dostał szansę na życie, 
nie zapominają o innych dzieciach. 
Dlatego zwrócili się z apelem do in-
ternautów, by teraz pomogli komuś 
innemu, ale równie potrzebującemu.

– To, czego dokonaliście w ostat-
nich 79 dniach, było czymś cudow-
nym, i nie możemy przestać walczyć 
i pomagać, ponieważ, mieszkający 48 
kilometrów od naszego wojownika 
Janka, Filipek Cholewa też choruje 
ma SMA 1. Jego zbiórka trwa już 11 

miesięcy, co czyni ją najdłużej trwa-
jącym wyścigiem o życie małej istotki, 
jaką jest właśnie Filipek – napisali 
na Facebooku. – Grupa licytacyjna 
Janka działa dalej, teraz na rzecz 
małego Filipka. Zapraszamy was do 
wystawiania licytacji i licytowania
– zachęcają. 

Rodzice 13-miesięcznego dziś 
Filipka z Jankowic zbierają na le-
czenie synka terapią genową od 
momentu, gdy malec skończył 3 
miesiące. Do tej pory udało się im 
zebrać około 6 mln złotych. A to 
oznacza, że do pełnej kwoty bra-
kuje jeszcze sporo pieniędzy. Tym-
czasem czas ucieka, a Filip opada 
z sił. Poza tym jego waga rośnie, 
a lek można podać tylko do mo-
mentu, gdy dziecko nie waży więcej 
niż 13,5 kg.

Aukcje charytatywne odbywają 
się na profi lu pn. „Armia Janka dla 
Filipka – licytacje”. Główny facebo-
okowy profi l, poświęcony zbiórce, 
nosi nazwę „Załoga Filipka kontra 
SMA”, a kwesta odbywa się za po-
średnictwem portalu siepomaga.pl.

Rodzice Jasia Kozuba przypo-
minają jednocześnie, że obecnie 
w naszym kraju na rdzeniowy zanik 
mięśni typu 1. choruje kilkadziesiąt 
dzieci. Linki do ich zbiórek państwo 
Kozubowie zamieścili na profi lu 
„Armia Janka w walce z SMA”.

Anna Zielonka-Hałczyńska



Ponad 900 różnych modeli, setki zwiedzających i 28 kategorii, w których nagrodzono wielu utalentowanych modelarzy. Tak pokrótce przedstawiał się w liczbach XII 
Festiwal Modelarski, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń naszego miasta. Impreza organizowana przez Modelarnię Lotniczą SieLata odbyła się 11 i 12 
września w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 na Podwalu.

Zwycięski model: okręt Santisima Trinidad | fot. Ewa Szpak Dużym zainteresowaniem cieszyły się modele i fi gurki z fi lmów | fot. Ewa Szpak

W tym roku wystawę modeli odwiedziło mnóstwo osób | fot. Ewa Szpak

R E K L A M A

Wystawa malarstwa – Paweł Olchawa „Imaginacje”, na której zaprezento-
wano 26 prac miechowskiego artysty – odbyła się w dniach 6.8.–7.9.2021 
roku w Muzeum Miasta Jaworzna – w Galerii „Obecna”. Wystawa za-
kończyła się fi nisażem (7 września), który otworzył dyrektor Przemy-
sław Dudzik. Zakończenie wystawy uświetnił koncert akordeonowy 
w wykonaniu Jakuba Mietły. Mimo sytuacji postpandemicznej w galerii 
zjawiło się blisko 50 złaknionych kontaktu ze sztuką miłośników malar-
stwa. Interesujące słowo wstępne wygłosił historyk sztuki o. Eugeniusz 
Grzywacz. Bogaty katalog do wystawy zaprojektował Sławomir Śląski.

Wchodząc w podwoje Galerii „Obecna”, gdzie przez miesiąc prezentowana 
była wystawa malarstwa Pawła Olchawy zatytułowana „Imaginacje”, witała 
zwiedzających wielka źrenica, która niczym oko Saurona z ekranizacji nie-
śmiertelnej trylogii Tolkiena, była jednocześnie przerażająca i zniewalają-
ca. Twórczość tego malarza czerpie inspiracje z poetyki snu, z malarstwa 
realistycznego, ale i kubistycznego, choć nie sześcian tu króluje, a koło 
oraz pionowe pasy podziału, niczym pręty, zza których wyłania się mglista 
rzeczywistość.

W sztuce buddyzmu tantrycznego kolista mandala, symbol nieba, która jest 
tworzona i następnie szybko niszczona, jest swoistą medytacją i wprowa-
dzaniem porządku w miejsce chaosu, wszak niemal wszystko jest chaosem. 
Paweł Olchawa – z tego co wiem, jak dotąd swoich prac fi zycznie nie niszczy 
– ale czyż sprzedanie obrazu, często oddanie go w obce ręce, nie jest jakąś 
formą zniszczenia? I czyż zniszczenie nie jest ostatnim, najbardziej ekstre-
malnym etapem wprowadzania porządku? Jest coś na rzeczy, bo malarstwo 
Olchawy jest bardzo uporządkowane; czyste, koliste struktury przywodzą na 
myśl planety poruszające się po precyzyjnych orbitach, kolory są oddzielone 
od siebie jak w oszlifowanych kamieniach szlachetnych. Jest w tym malar-
stwie cisza, spokój, ale kto wie, czy to nie złudzenie – wszak te okręgi mogą 

Imaginacje 
Pawła Olchawy

być śledzącymi nas wizjerami kamer albo oczami opatrzności, które patrzą 
na nas z niedowierzaniem, bo czyż Stwórca mógł przypuszczać, do czego 
doprowadzi go końcowy efekt aktu stworzenia? Należy też zwrócić uwagę 
na kolorystykę prac, ich niebiańskość; tu się wszystko uzupełnia, nie ma 
przypadkowości, bo nawet kometa pojawiająca się ni stąd ni zowąd, prze-
cież wcale nie jest zaskoczeniem, tylko przypomnieniem się astronomom 
po bywa, że setkach lat. To jest bardzo nowoczesna twórczość, malarstwo 
dojrzałe, bo gruntownie przemyślane, co jednak wcale nie znaczy, że jest 
ono oczywiste – Olchawa lubi zaskakiwać, lubi eksperymentować, nie tylko 
z kolorem, kształtem, ale i z fakturą, więc trzeba być przygotowanym na 
eksperyment, trzeba być nań otwartym. Sztuka ceni artystów, którzy nie 
spoczęli na laurach i niczym nieskończona spirala wciąż się rozwijają. Sztu-
ka lubi nawet ich pomyłki w tym rozwoju, bo nikt z nas nie jest doskonały, 
każdemu zdarzają się błędy czy manowce. Sztuka najbardziej nie znosi tych, 
którzy uważają, że już wszystko wiedzą. Za taką arogancję płaci się wyso-
ką cenę. Paweł Olchawa stworzył własny astralny świat malarski, rozwija 
go i można być pewnym, że czeka nas z Jego 
strony jeszcze wiele ciekawych odkryć. Warto 
wejść w ten zmyślony, a przecież niewątpli-
wie piękny świat.                Olgerd Dziechciarz

Modelarze znowu zachwycali

– W tym roku zostało zgłoszonych 
825 modeli do konkursu i kilkanaście 
poza konkursem, w sumie ponad 900. 
Rekord w porównaniu z poprzednimi 
latami został pobity, chociaż niewiele 
jeszcze brakuje do pobicia rekordu 
z pierwszej edycji. Bardzo nas cieszy, 
że tak dużo zwiedzających przewinę-
ło się przez te dwa dni. To świadczy 
o randze i popularności tej impre-
zy. Szczególnie cieszy nas tak liczny 
udział i zaangażowanie w warsztaty. 
Przychodzi dużo dzieci, które tutaj 
zapoznają się ze sztuką wycinania 
i składania modeli – wyjaśnia Paweł 
Ogarek, jeden z współorganizato-
rów festiwalu.

W kilku salkach szkoły odbywały 
się warsztaty adresowane do młod-
szych i starszych modelarzy. Dzieci 
z ogromnym zaciekawieniem bawi-
ły się modelami, kreatywnie spędza-
jąc czas. – Tak naprawdę to dopiero 
tutaj poznałem modelarstwo i podoba 
mi się. Teraz wycinam i sklejam sa-
molot z II wojny światowej – mówi 
Wiktor Starzyk, który na festiwal 
przyszedł z rodzicami i siostrą.

Przez dwa dni można było podzi-
wiać precyzyjnie wykonane, z za-
chowanymi szczegółami, modele 
samochodów i samolotów wojsko-
wych, cywilnych, pociągów, loko-

motyw, fi gurki bohaterów z fi lmów, 
a także miniaturski słynnych świa-
towych budowli, a nawet modele 
maszyn rolniczych, które rzadko po-

jawiają się na tym festiwalu. Wśród 
nich uwagę zwracały modele ma-
szyn, które wykonał młody mode-
larz z Podkarpacia, ze wsi Tryńcza. 

– Modelarstwo jest dla mnie pasją, 
a tak w ogóle interesuję się maszynami 
rolniczymi, stąd takie wystawiłem. Po-
święcam około 2-3 tygodnie na prostą 

maszynę, a bardziej skomplikowane 
robię nawet i pół roku. Sam wszystko 
robię od podstaw, odmierzam, wyci-
nam z papieru i sklejam. Moje modele 
mają elementy ruchome i wykonanie 
tego zajmuje mi dużo czasu – mówi 
Wojciech Kulpa, który na festiwal 
wykonał z niesamowitą dokładno-
ścią m.in. model ciągnika.

Duże zainteresowanie wzbudzała 
również wystawa karabinów, pisto-
letów z okresu II wojny światowej 
wykonanych z kartonu, papieru pra-
sowanego. W skali 1:1, pomalowane 
wyglądały jak prawdziwe. Wykonał 
je i prezentował modelarz z Radomia 
– Jarosław Rokita, który co rok 
przyjeżdża na ten festiwal z kilkoma 
nowymi modelami.

Uczestnicy startowali w katego-
riach wiekowych, dla modeli karto-
nowych i plastikowych oraz w ka-
tegoriach okolicznościowych, np. z 
okazji 120. rocznicy nadania praw 
miejskich Jaworznu. Przyznano wie-
le nagród, ale tę najważniejszą, czyli 
Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna 
otrzymał Adam Hefl ich, który wy-
konał model osiemnastowiecznego 
hiszpańskiego żaglowego okrętu li-
niowego Santisima Trinidad. Z ko-
lei nagrodę z okazji 120-tej rocznicy 
nadania praw miejskich Jaworznu 
otrzymał jaworznianin, znany mo-
delarz, Michał Erd, który wykonał 
model wieży szybu Witold II KWK 
Jan Kanty.

Patronat nad festiwalem objął pre-
zydent Jaworzna Paweł Silbert, or-
ganizatorami były Światowe Sto-
warzyszenie Lotników Polskich, 
Muzeum Miasta Jaworzna, Mode-
larnia Sielata i ZSP nr 3.            ES
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Uroczystości w lesie na Podłężu odbyły się w sobotę | fot. Materiały UM Jaworzno
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Sezon Grzewczy to przeszłość 
– nie musisz marznąć!

W zapomnienie odeszły te czasy, kiedy rozpoczęcie 
i zakończenie sezonu grzewczego było ściśle określone 
datą. Dzisiaj sezon grzewczy trwa cały rok, a Spółka 
Ciepłowniczo Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. utrzy-
muje gotowość do dostarczenia ciepła w dowolnym 
momencie. To do Odbiorcy ciepła należy decyzja o tym, 
kiedy uruchomić ogrzewanie w budynku. 

Wczesna jesień lub późna wiosna to czas, kiedy czę-
sto skarżymy się na chłód panujący w naszych miesz-
kaniach. Czasami nawet w lecie, przy długo utrzymu-
jących się opadach w mieszkaniach, zbiera się wilgoć 
pogarszająca komfort ich mieszkańców.

Na szczęście nie musimy już czekać na ofi cjalne 
rozpoczęcie sezonu grzewczego. Spółka Ciepłowniczo 
Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. od wielu lat pro-
wadzi program likwidacji grupowych stacji wymien-
ników ciepła w wyniku czego obecnie prawie wszy-
scy Odbiorcy mają w swoich budynkach tzw. wysoki 
parametr. Co to oznacza? Oznacza to, że w dowolnej 
chwili można uruchomić ogrzewanie i poprawić kom-
fort mieszkańców budynku.

Co zrobić 
aby uruchomić ogrzewanie?

W okresach przejściowych Dyspozytorzy i Dział Ob-
sługi Klienta często spotykają się z pytaniami zniecier-
pliwionych Odbiorców „kiedy zaczniecie grzać?” Jednak 
dzisiaj to nie Spółka Ciepłownicza decyduje o włączeniu 
ciepła. Aby uruchomić ogrzewanie w budynkach wie-
lorodzinnych i spółdzielczych wystarczy skontaktować 
się z administratorem lub zarządcą budynku i zgłosić 
potrzebę uruchomienia ogrzewania. W budynkach 
indywidualnych w większości przypadków Odbiorca 
sam może uruchomić ogrzewanie.

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.

Jak zapewnić komfort, 
a równocześnie oszczędzać?

Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem z punktu 
widzenia Odbiorcy jest stosowana obecnie w budyn-
kach automatyka pogodowa uruchamiająca ogrze-
wanie, kiedy temperatura zewnętrzna spada poniżej 
ustalonej wartości. Takie rozwiązanie daje pewność, 
że nasze mieszkania będą ogrzewane tylko wtedy, 
kiedy tego oczekujemy, a w ciepłe dni ogrzewanie 
pozostanie wyłączone. Ogrzewanie pomieszczeń 
w chłodne dni lub w przypadku długotrwałych opa-
dów oprócz komfortu mieszkańców ma istotny wpływ 
na stan techniczny budynków. Wychładzanie ścian 
oraz wilgoć panująca w pomieszczeniach ma wpływ 
nie tylko na częstotliwość wykonywania remontów, 
ale również na stan naszego zdrowia, a dogrzewanie 
mieszkań tzw. „farelkami” znacznie zwiększa koszty 
ogrzewania i ryzyko pożaru.

Opłaty 
za dostawę ciepła

Obecnie wszystkie budynki przyłączone do Spółki 
Ciepłowniczo Energetycznej Jaworzno III sp. z o.o. 
są indywidualnie opomiarowane. W każdym z nich 
znajduje się licznik ciepła, a Odbiorca płaci wyłącznie 
za faktycznie zużyte ciepło.

Wszystkich zainteresowanych Odbiorców ofer-
tą Spółki Ciepłowniczo Energetycznej Jaworzno III 
sp. z o.o. obejmującą ciepło przez cały rok, a także 
innymi produktami Spółki serdecznie zapraszamy 
do kontaktu z Działem Ob-
sługi Klienta nr tel. 32-61 40 
133; 32-61 40 148; 32-61 40 
130 bezpośrednio lub przez 
stronę internetową www.sce.
jaworzno.pl

Ciepło przez Cały rok

Szczepień jest coraz mniej, 
przybywa za to zakażeń

Uczcili pamięć ofi ar

Ważna informacja dla osób, które 
zamierzają zaszczepić się przeciwko 
COVID-19 w naszym mieście. W tym 
tygodniu został zlikwidowany maso-
wy punkt szczepień w hali sportowej 
MCKiS na Leopoldzie. Od najbliższej 
soboty Zespół Lecznictwa Otwartego 
uruchomi jednak inny punkt – w jed-
nej ze swoich przychodni – tej przy 
al. Piłsudskiego 80 na Podłężu. To 
tam już w ten weekend zarówno 
dorośli, jak i młodzież, która skoń-
czyła 12 lat, będą mogli przyjąć jed-
nodawkową szczepionkę Johnson & 
Johnson lub jedną z dawek Pfi zera. 
Obowiązują zapisy.

– Punkt w przychodni na Podłężu 
będzie czynny w soboty do południa, 
pod warunkiem, że zbierze się odpo-
wiednia liczba chętnych. Zapisy odby-
wają się pod numerem 32 616 34 79 
– informuje Grażyna Koszowska 
z Zespołu Lecznictwa Otwartego. 

Z racji pandemii w dużo skrom-
niejszym gronie spotkali się 11 
września więźniowie Centralnego 
Obozu Pracy w Jaworznie i bliscy 
ofi ar akcji „Wisła”. W sobotnich 
uroczystościach przed pomnikiem 
w lesie na Podłężu wzięli też udział 
Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz 
miasta, przedstawiciele władz 
województwa śląskiego, placó-
wek dyplomatycznych, członko-
wie Związku Ukraińców w Polsce, 
społeczności żydowskiej i niemiec-
kiej oraz młodzież. Zgromadzeni 
uczestniczyli w mszy św. w ob-
rządku greckokatolickim.

COP w Jaworznie działał od 1945 
do 1949 roku na dzisiejszym Osie-
dlu Stałym, w miejscu zlikwido-
wanego hitlerowskiego podobozu 
Neu-Dachs, fi lii Auschwitz-Birke-
nau, i był jednym z kilku takich 
obozów, utworzonych przez Mini-
sterstwo Bezpieczeństwa Publicz-
nego (COP-y funkcjonowały też 
w Warszawie, Poniatowej, Krzesi-
mowie i Potulicach).

Więźniami obozu w Jaworznie 
byli Niemcy, Polacy (działacze 

– Jaworznianie mogą też zaszczepić 
się w dni powszednie w czterech naj-
większych przychodniach ZLO, czyli 
na Podłężu, Podwalu, w Szczakowej 
i w Centrum w przychodni Kościuszko. 
Również w tym przypadku trzeba się 
zapisać, dzwoniąc do danego ośrodka 
zdrowia – dodaje.

W minioną niedzielę swój ostat-
ni, jak na razie, kurs odbył z kolei 
autobus PKM Jaworzno, w którym 
zorganizowano mobilny punkt szcze-
pień. Personel medyczny ZLO za-
szczepił w ten sposób ponad 500 
osób. Szczepionkobus czekał na ja-
worznian w Jeleniu, Byczynie, Je-
ziorkach, Osiedlu Stałym, Dąbrowie 
Narodowej, Łubowcu, Ciężkowicach, 
Szczakowej, Długoszynie i na Rynku 
w Centrum.

W naszym mieście zaszczepiła 
się już ponad połowa mieszkań-
ców. Z rządowych danych wynika, 

niepodległościowi, żołnierze AK), 
Ślązacy (którzy podpisali volksli-
stę), Rumuni, Austriacy, Holendrzy, 
a w specjalnym podobozie przeby-
wali Ukraińcy i Łemkowie (3873 
osoby), oskarżeni, często niespra-
wiedliwie, o współpracę z Ukraiń-
ską Powstańczą Armią i pojmani 
w ramach akcji „Wisła”. Zginęło 
162 więźniów ukraińskiego i łem-
kowskiego pochodzenia, a ogółem 
w jaworznickim COP zmarło oko-
ło 10 tys. osób. Zwłoki chowano 
w pobliskim lesie.

Po likwidacji obozu w opustosza-
łych budynkach utworzono Progre-
sywne Więzienie dla Młodocianych 
w Jaworznie, które istniało od 1951 
do 1956 roku. 

Organizatorami corocznych ob-
chodów, upamiętniających osoby, 
dotknięte terrorem w COP, są wła-
dze Jaworzna i członkowie Związku 
Ukraińców w Polsce. Pomnik ofi ar 
został odsłonięty 23 maja 1998 
roku przez prezydenta Polski Alek-
sandra Kwaśniewskiego i prezyden-
ta Ukrainy Leonida Kuczmę.

Anna Zielonka-Hałczyńska

że przynajmniej jedną dawką za-
szczepionych jest 47398 jaworznian, 
a 46191 mieszkańców jest w pełni 
zaszczepionych. W czasie wakacji 
liczba zachorowań na COVID-19 
była niewielka. Niestety, znów ro-
śnie. Wczoraj (15 września) zanoto-
wano kolejny duży wzrost zakażeń. 
W Polsce potwierdzono 767 nowych 
przypadków, a w Jaworznie 3. Nikt 
ze stwierdzoną chorobą COVID-19 
nie jest hospitalizowany w jaworz-
nickim szpitalu.

– Oddział covidowy stoi pusty, ale 
musimy być w gotowości. Jeśli w szpi-
talach, przeznaczonych dla pacjentów 
z covidem, zabraknie miejsc, wtedy cho-
rzy będą trafi ać też do naszej placówki
– informuje Wiesław Więckowski, 
lekarz naczelny Szpitala Wielospe-
cjalistycznego w Jaworznie. – Oby-
śmy nadchodzącą jesienną falę przeszli 
jednak lekko, jakby to było jedynie 

przeziębienie. Pracy mamy i tak na  
zatrzęsienie i nasz szpital jest potrzeb-
ny, by leczyć pacjentów z innych cho-
rób niż tylko COVID-19 – stwierdza.

Tymczasem osoby po przebytym 
covidzie mogą zapisywać się na fi -
zjoterapię im dedykowaną. Program 
jest realizowany przez ZLO w wa-
runkach ambulatoryjnych w Porad-
ni Rehabilitacyjnej w przychodni 
Podłęże.

– Jego celem jest wspomaganie peł-
nego powrotu do zdrowia i aktywności, 
w tym zawodowej, poprawa tolerancji 
wysiłku fi zycznego i zmniejszenie natę-
żenia objawów związanych z przeby-
ciem choroby. Pacjenci biorący udział 
w programie pozyskają też wiedzę, jak 
samodzielnie radzić sobie z objawami, 
związanymi z przebyciem COVID-19 
– informuje personel ZLO.

Rehabilitacja obejmuje wizyty fi -
zjoterapeutyczne (ich liczba i czę-

stotliwość są zależne od ocenionego 
przez fi zjoterapeutę stopnia powi-
kłań pocovidowych). Pacjent jest naj-
pierw zapraszany na wizytę wstępną, 
na której specjalista przeprowadza 
wywiad w zakresie występowania 
chorób współistniejących i ewentual-
nych przeciwwskazań do fi zjoterapii. 
Ocenia też natężenie objawów, jak 
np. duszności i zmęczenie. Wykonuje 
także różne badania, m.in. te, które 
służą ocenie wzorca oddechowego, 
sprawdzeniu częstości oddechów, 
siły mięśniowej, tolerancji wysiłku 
fi zycznego. Na tej podstawie usta-
la program fi zjoterapii, po której 
pacjent jest poddawany badaniom 
kontrolnym, a także dostaje zalecenia 
i informacje do lekarza kierującego 
o zastosowanym leczeniu i jego re-
zultatach. Więcej na ten temat można 
przeczytać na stronie internetowej 
jaworznickiego ZLO.               AZ-H
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Trwają obchody XX Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Świętowanie rozpoczęło się w poniedziałek, 13 września. Obchody zainaugurowała konferencja 
w Młodzieżowym Domu Kultury. Właśnie wtedy symboliczne klucze do miasta z rąk Pawła Silberta, prezydenta miasta, i Dariusza Starzyckiego, wicemarszałka 
województwa śląskiego, odebrała Marta Figura, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, jako przedstawicielka środowiska osób niepełnosprawnych. Gościem 
specjalnym poniedziałkowej konferencji był Jan Mela, polski podróżnik i działacz społeczny, który w wyniku wypadku jako nastolatek stracił rękę i nogę. Mimo ograniczeń 
wynikających z niepełnosprawności Jan Mela został najmłodszym w historii zdobywcą dwóch biegunów w jednym roku.

Piknik w ogrodzie WTZ-u świetnie się udał | fot. Oliwier DubielDmuchany zamek to jedna z atrakcji pikników dla najmłodszych | fot. Oliwier Dubiel

Jan Mela opowiadał o swoim godzeniu się z niepełnosprawnością | fot. Oliwier Dubiel

Dla wielu dzieci było to pierwsze spotkanie 
z kinem plenerowym | fot. Materiały PUP 
Jaworzno

Ograniczenia są głównie w głowach

– Dni Godności Osób Niepełno-
sprawnych w tym roku zyskały nową 
formułę. W ramach obchodów w ja-
worznickich placówkach odbędą się 
pikniki z mnóstwem atrakcji. Pomysł 
wydaje się świetny. Życzę wszystkim 
uczestnikom obchodów doskonałej 
zabawy – mówił Paweł Silbert 
podczas inauguracji tegoroczne-
go świętowania.

Życzenia świętującym złożył też 
Dariusz Starzycki. – Cieszę się, że 
po przerwie spowodowanej pandemią 
znów możemy się spotkać podczas 
obchodów Dni Godności Osób Nie-
pełnosprawnych. W ubiegłym roku 
nie świętowaliśmy wspólnie, ale ten 
czas został dobrze wykorzystany. 
Po rozbudowie i kompleksowym re-
moncie uruchomiono Przedszkole 
nr 24, gdzie uczą się m.in. dzieci 
z niepełnosprawnościami. Działa już 
telefon zaufania dla osób dorosłych 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Dziś odbywa się też sesja Sejmiku 
Osób Niepełnosprawnych, w której 
Jaworzno ma swojego przedstawi-
ciela – wylicza Dariusz Starzycki.

Serca uczestników obchodów XX 
Dni Godności Osób Niepełnospraw-
nych z miejsca podbił Jan Mela. 
Gość opowiadał o swoich doświad-
czeniach godzenia się z niepełno-
sprawnością, o podróżach, jakie 
udało mu się odbyć, i spotkaniach, 
które zmieniają życie.

– Fizyczna niepełnosprawność to 
pewne ograniczenia ciała, które trzeba 
poznać, nauczyć się z nimi żyć i zaak-
ceptować, ale kalectwo jest w głowie. 
To stan umysłu. Brak motywacji, za-
interesowań, pasji czy celu w życiu to 
jest kalectwo – podkreślał Jan Mela.

W tym roku zmodyfi kowano for-
mułę obchodów Dni Godności Osób 
Niepełnosprawnych. Organizatorzy 
postawili na cykl pikników z atrak-
cjami niejako „szytymi na miarę”.

– Pikniki organizowane są dla pod-
opiecznych jaworznickich placów-
kek, w których na co dzień spotykają 
się osoby z niepełnosprawnościami. 
Program każdego z pikników jest 

tak opracowany, by przygotowane 
atrakcje jak najlepiej odpowiadały 
zainteresowaniom i możliwościom 
podopiecznych. Inne atrakcje spodo-
bają się przecież osobom dorosłym, 
a inne przedszkolakom – tłumaczy 
Monika Komańska, koordynator 
projektu.

Wszystko wskazuje na to, że or-
ganizatorzy rzeczywiście świetnie 
się spisali. Występy wokalne, poka-
zy taneczne, tory przeszkód, bańki 
mydlane, planetarium, dmuchańce, 
salony piękności, gry wielkofor-
matowe to tylko nieliczne spośród 
propozycji. Uczestnicy obchodów 
chwalą sobie takie świętowanie.

– Dni Godności Osób Niepełno-
sprawnych to święto osób z niepełno-
sprawnościami, ale również wszyst-
kich, którzy na co dzień z  nimi 
pracują. Świętujemy więc wspólnie. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni organi-
zatorom za ich życzliwość, serdecz-
ność, otwartość na nasze pomysły 
i zaangażowanie. To bardzo budujące 
– podkreśla Ewa Szczepańska-Ja-
gło, dyrektor Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Jaworznie.

W poniedziałek po południu 
świętowali uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej PSONI. W ogro-
dzie przy placówce odbył się pik-
nik. Była potańcówka, były pyszne 
pieczone ziemniaki, a przy kilku 
stołach odbywały się ciekawe atrak-
cje, przygotowane przez pracow-
nice Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu. Można było dać się ozdo-
bić zmywalnym tatuażem, popro-
sić o zrobienie makijażu, tworzyć 
w glinie, malować na folii, roz-

Kino
w plenerze

Pracownicy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Jaworznie zadbali o to, by za-
kończenie wakacji dla podopiecznych 
jaworznickiej Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej było niezapomniane. 
Piknik z plenerowym kinem i mnó-
stwem dodatkowych atrakcji spra-
wił, że dzieci zgodnie deklarowały, 
że dzień był wyjątkowy i wspaniały. 
Wydarzenie nie mogłoby się udać, 
gdyby nie wsparcie życzliwych pra-
codawców z Jaworzna. 

Wspólną zabawę zorganizowano 
w ogrodzie jaworznickiego Domu 
Dziecka. Była muzyka, ognisko, 
przy którym można było upiec kieł-
baski, malowanie koszulek, tańce 
i pizza. W plenerowym kinie letnim 
nie mogło też oczywiście zabraknąć 
popcornu.

Głównym punktem spotkania było 
jednak kino. Dzieci obejrzały fi lm 
z repertuaru familijnego pt. „Czwo-
ro dzieci i coś”. Seans bardzo im się 
spodobał. Organizatorzy zadbali 
zresztą nie tylko o ciekawy repertu-
ar, ale też o wygodę małych kinoma-
nów. Podczas oglądania fi lmu dzieci 
mogły się otulić sprezentowanymi im 
kocykami i pić ciepłą herbatę z no-
wiutkich kubków termicznych. Dla 
wielu dzieci było to pierwsze spo-
tkanie z plenerowym kinem letnim.

– Tym większa była radość, uśmiech 
i pozytywne zaskoczenie, co malowało 
się na ich twarzach tego wieczoru! Na 
potwierdzenie zadowolenia i wdzięcz-
ności, dzieciaki wręczyły nam własno-
ręcznie zrobione makramy – wspomi-
nają pracownicy jaworznickiego PUP 
i dodają, że sprawienie przyjemności 
dzieciom było ich celem, który zresztą 
udało się osiągnąć. – Oczywiście bez 
sponsorów wydarzenie nie miałoby ta-
kiego rozmiaru. Dlatego w imieniu wła-
snym i podopiecznych Domu Dziecka 
dziękujemy. Dziękujemy też pracow-
nikom Powiatowej Placówki Opiekuń-
czo – Wychowawczej, którzy ochoczo 
przyjęli naszą propozycję, włączając się 
czynnie do realizacji tego wyjątkowe-
go projektu – podkreślają urzędnicy 
z PUP w Jaworznie.

Wspólne zakończenie wakacji to 
kolejne wydarzenie, jakie dla pod-
opiecznych jaworznickiej placówki 
w ramach pracowniczego wolontaria-
tu zorganizowali urzędnicy z jaworz-
nickiego PUP. Dzięki ich wsparciu 
dzieci odwiedziły chorzowski Park 
Śląski i Energylandię w Zatorze. 
Wspólnie bawili się też podczas pik-
niku zorganizowanego w ogrodzie 
placówki.                                    GD
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Kamil 
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Łąka

Ewa 
Migacz

Henryk 
Janik

5 września by-
łem na dożyn-
kach w Byczynie 
i uważam, że były 
bardzo udane. Nie 
mogło mnie więc 
zabraknąć na do-
żynkach miejskich. 
To bardzo ważna 
tradycja. Całe szczęście, że pogoda 
dopisała. Uważam, że przede wszyst-
kim jesteśmy tutaj po to, by powspo-
minać nasze tradycje rolne. Można 
też zobaczyć wiele atrakcji. Rynek 
tętni życiem, jak co roku zresztą. 
Coś pięknego.

Dożynki zawsze 
były dla mnie cza-
sem szczególnym. 
Pochodzę z Mazur, 
z rodziny rolniczej. 
Od dziecka brałam 
więc udział w do-
żynkach i plotłam 
wieńce. Tradycja 
jest dla mnie ważna. Uważam, że rol-
nicy potrzebują pochwały, docenienia 
ich ciężkiej pracy. Odkąd mieszkam 
w Jaworznie, również biorę udział 
w dożynkach. Kilka lat temu brałam 
nawet czynny udział, gdyż mieliśmy 
na nich punkt działkowy.

Przy jecha łam 
z mamą, by zo-
baczyć uroczy-
stość na Rynku. 
Patrzymy, co tutaj 
się dzieje. Można 
zobaczyć stoiska 
z miodem, owoca-
mi, zwierzętami. 
Dowiedziałyśmy się nawet, że naj-
droższy gołąb kosztuje ponad milion 
euro. Było to dla nas szokujące. 
Mieszkamy w innej dzielnicy, ale 
na dożynki w Rynku przyjeżdża-
my co roku.                           NC

Jestem Prezesem 
Polskiego Związku 
Hodowców Gołę-
bi Pocztowych Od-
działu Jaworzno. 
Od kilku lat sta-
ramy się prezen-
tować nasze hob-
by na dożynkach. 
Chcemy pokazać, że jesteśmy obec-
ni w Jaworznie. W trakcie dożynek 
zachęcamy innych, by uczestniczyli 
w naszych lotach, by starsi nie sie-
dzieli w domach tylko wyszli i znaleźli 
radość w naszej pasji. Organizacja 
dożynek w naszym mieście jest bardzo 
zasadna. Jest to na pewno potrzebne.

Po nabożeństwie korowód udał się na Rynek | fot. Natalia Czeleń

Piknik w ogrodzie WTZ-u świetnie się udał 

Ważnym punktem obchodów były występy zespołów śpiewaczych | fot. Natalia Czeleń

Prezydent Paweł Silbert częstował zgromadzonych chlebem | fot. Natalia Czeleń

Ursus "Ciapek" cieszył się zainteresowaniem | fot. Natalia Czeleń

Rolnicy dziękowali
za tegoroczne plony

W niedzielę, 12 września, miesz-
kańcy Jaworzna dziękowali za uda-
ne żniwa i plony, które w tym roku 
udało się zebrać z jaworznickich 
pól. Staropolski zwyczaj zgromadził 
mieszkańców na głównym placu 
miasta. Były dożynkowe ceremo-
niały i sporo innych atrakcji.

Tegoroczne święto plonów roz-
poczęła msza święta w Kolegiacie 
św. Wojciecha i św. Katarzyny. Po 
nabożeństwie uczestnicy obchodów 
w korowodzie przeszli na jaworznic-
ki Rynek, by tam dopełnić tradycyj-
nych ceremoniałów dożynkowych. 
W obchodach uczestniczyli m.in. 
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
województwa śląskiego, posłowie
Ewa Malik i Waldemar Andzel, 
Tadeusz Brzózka, prezes Miejskie-
go Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych, jaworzniccy 
radni, rolnicy, hodowcy, pszczela-
rze, myśliwi, działkowcy, zespoły 
śpiewacze i mieszkańcy miasta.

Zgodnie z tradycją starostowie 
dożynek, Dominika i Michał Stań-
czakowie, złożyli na ręce Pawła Sil-
berta wieniec oraz bochenek chleba, 
upieczony wyłącznie z mąki, pocho-
dzącej z ostatnich żniw. – Dzisiaj 
na 80 procentach terenów zielonych 
w naszym mieście, honoru rolnictwa 
broni zaledwie 20 większych gospo-
darstw rolnych. Nowe możliwości, 
jakie dała Unia Europejska, sprzyjają 

rolnikom, z czego oni chętnie korzy-
stają. Życzę dobrych plonów – mówił 
Paweł Silbert. Zgodnie z tradycją 
dożynkowy bochen chleba został po-

krojony. Poczęstowano nim uczest-
ników obchodów.

Dożynki uświetniły występy ja-
worznickich zespołów śpiewaczych. 
Na scenie stanęły Dobrzanki, Jele-
nianki, Jeziorczanki, Ciężkowian-
ki, Byczynianki i Szczakowianki. 
Uczestnicy dożynkowych uroczysto-
ści mogli też obejrzeć wystawę ma-
szyn rolniczych. Swoje stanowiska 
mieli przedstawiciele Jaworznickie-
go Koła Pszczelarzy, Ogrodów Dział-
kowych, Koła Łowieckiego „Kozioł” 
w Jaworznie oraz Polskiego Związ-
ku Hodowców Gołębi Pocztowych 
oddział Jaworzno. Stoisko miała 
też Pracownia haftu regionalnego, 
która działa przy Muzeum Miasta 
Jaworzna, a tam można było podzi-
wiać między innymi piękne gorsety. 
Spora kolejka ustawiła się do wozu 
strażackiego, gdyż każdy maluch 
chciał zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie za kierownicą. Zaintereso-
waniem cieszyły się także pięknie 
przyozdobione maszyny rolnicze.

Uczestnicy dożynkowych uroczy-
stości mogli też skorzystać z usług 
Mobilnego Punktu Szczepień i za-
szczepić się przeciwko COVID-19. 
Od godziny 18 można było wziąć 
udział w zabawie z muzyką na żywo 
z zespołem NIL NOVI. Festyn za-
kończył się około godziny 20. Or-
ganizatorami tegorocznych dożynek 
byli prezydent Jaworzna, Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu, rolnicy 
oraz Miejski Związek Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolniczych.

Natalia Czeleń

Ograniczenia są głównie w głowach

wieszonej między drzewami. Jak 
podkreśla Monika Włodarczyk-
-Raczek, kierownik WTZ-u, ponie-
działkowy piknik był pierwszym po 
długiej przerwie, na którym uczest-
nicy Warsztatu mogli się spotkać 
w większym gronie.

– Zamknięcie w domach było dla 
nich bardzo frustrujące, dlatego bar-
dzo się cieszymy, że znów możemy się 
razem spotkać, porozmawiać, wspól-
nie spędzić fajnie czas. Dziękujemy 
miastu, a szczególnie panu prezyden-
towi, a także panu wicemarszałko-
wi za to, że Dni Godności znów się 
odbywają – stwierdza.

Zdaniem uczestników WTZ, im-
preza byłą bardzo udana.

– Bardzo podobała mi się szcze-
gólnie zabawa taneczna. Smakowały 
mi ziemniaki. To było bardzo fajne 
popołudnie – podkreśla Lidia Pław-
ny, uczestniczka WTZ.

Cieszył się też Paweł Pastuszak. 
– Dni Godności są potrzebne, by po-
kazać, że my, osoby z niepełnospraw-
nościami, jesteśmy równoprawnymi 
członkami społeczeństwa, mamy swo-
je pasje, zainteresowania i chcemy 
żyć wśród ludzi, a nie gdzieś z boku
– zaznacza.

Przed nami jeszcze dwa dni świę-
towania. Dzisiaj, 16 września, w ra-
mach obchodów Dni Godności Osób 
Niepełnosprawnych świętować bę-
dziemy jubileusz Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Będzie też 
piknik w SP 3. Ostatni dzień ob-
chodów będzie jutro. Wtedy pikniki 
odbędą się w SP 7 i Przedszkolu 
Miejskim nr 14.

Grażyna Dębała, 
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Są takie koncerty, na których trzeba być. I nie dlatego, że 
występuje wielka gwiazda, znana artystka, ale dlatego, że 
ten koncert jest ucztą dla duszy. I w to stwierdzenie wpisuje 
się sobotni koncert (11 września) niesamowitej Katarzyny 
Nosowskiej, który odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej 
MCKiS–u, organizatora koncertu.

Utwór "Mówiła mi matka" wokalistka wykonuje wspólnie z synem Mikołajem  | fot. Oliwier Dubiel

Nosowska stworzyła podczas koncertu niesamowitą atmosferę  | fot. Oliwier Dubiel Fani Nosowskiej nie zawiedli  | fot. Oliwier Dubiel

AU TO P R O M O C J A

Nosowska porwała publiczność
Na płycie hali pojawiło się ponad 

650 osób w różnym wieku. Moż-
na było zauważyć młodych fanów, 
w średnim wieku, ale też i całe po-
kolenia. Bo Katarzyna Nosowska
to artystka, która króluje na rynku 
muzycznym prawie 30 lat. W la-
tach 1992-2017 była wokalistką 

zespołu Hey, z którym wydała 11 
albumów. Od kilku lat występuje 
i nagrywa płyty solo, które również 
osiągają sukces. Warto nadmienić, 
iż za sprzedaż albumów solowych 
otrzymała podwójnie platynową 
płytę, jedną platynową i cztery złote. 
27 razy odbierała nagrody „Fryde-
ryka”, została odznaczona też Zło-
tym Krzyżem Zasługi. Niewątpli-
wie Katarzyna Nosowska jest jedną 
z najlepszych wokalistek roku, ale 
przede wszystkim potrafi  stworzyć 
niesamowitą atmosferę na koncer-
cie, naładować słuchaczy pozytywną 
energią, wywoływać na ich twa-
rzach uśmiechy. Wokalistka wy-
konała kilkanaście utworów z płyt 
solowych, a każdy poprzedzała ja-
kąś historią, anegdotą lub ciepłym 
komentarzem. Często wchodziła 
w interakcję z publicznością, prze-
kazywała dobre słowo, przesłanie, 
które wpisuje się w jej fi lozofi ę ży-
ciową. Widać było, że jest auten-
tyczna, że mówi i śpiewa od serca, 
a kontakt z publicznością sprawia 

jej radość. – Dziękuję, że chcieliście 
wpaść na to spotkanie i z całego serca 
życzę wam, aby spełniło się to, o czym 
marzycie. Abyście byli szczęśliwi i nie 
mogli się doczekać, kiedy wstaniecie 
rano, a wasze życie będzie się tak 
pięknie układać – powiedziała na 
koniec, żegnając się z publicznością.

Słuchacze dziękowali artystce 
ogromnymi brawami, wielu z nich 
jeszcze długo w kuluarach wspomi-
nało słowa, które do nich kierowała. 
– Miłością do Katarzyny Nosowskiej 
podzieliła się ze mną moja mama, która 
jest fanką zespołu Hey. Szybko złapa-
łam bakcyla i chciałam poznać szerzej 
twórczość tej wybitnej artystki. Jest 
niepowtarzalna i twórcza, a przy tym 
skromna i nietuzinkowa. Pisze w swo-
ich tekstach o zwyczajnych sprawach 
w tak zadziwiająco niezwyczajny spo-
sób, że dotyka serc i historii życiowych 
nas wszystkich. Jest naturalna i bli-
ska, zwłaszcza kobietom. Ten koncert 
pozostanie na długo w mojej pamięci
– mówi Rozalia Urbanik, która na 
koncert przyszła z mamą.            ES
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Niepełnosprawność w naszym 
społeczeństwie jest wciąż tema-
tem tabu. Wielu unika kontaktu 
z ludźmi fi zycznie lub intelektual-
nie upośledzonymi, nie do końca 
wiedząc, jak zachować się w ich 
towarzystwie. Tymczasem ludzie 
niepełnosprawni mają takie same 
marzenia, pragnienia, potrzeby 
i aspiracje jak wszyscy inni. Po-
wstało wiele fi lmów, które w róż-
ny sposób, i z różnej perspekty-
wy, poruszają temat, pozwalając 
nam na wejście w często nieznane 
nam historie. Równocześnie mogą 
być przyczynkiem do głębszej re-
fl eksji, pokonywania własnych 
barier i ograniczeń mentalnych.

„Motyl i skafander” to autobio-
grafi czna ekranizacja książki, któ-
rej autorem jest Jean-Dominique 
Bauby. Posługując się jedynie po-
wieką do komunikowania się ze 
światem i bliskimi, napisał bestsel-
lerową książkę o walce o sens życia, 
po tym jak w wieku 43 lat doznał 
paraliżu całego ciała. W fi lmie Bau-
by próbuje odtworzyć wspomnienia 
życia przed chorobą, jak i opisać 
różne aspekty swojego wewnętrz-
nego świata – motyla uwięzione-
go w skafandrze sparaliżowanego 
ciała. Zarówno książkę jak i fi lm 

Wybrana fi lmografi a:
 Afonia i pszczoły, reż. Jan Jakub Kolski, Polska 2009
Człowiek słoń, reż. David Lynch, USA 1980
Dzieci gorszego Boga, reż. Randa Haines, USA 1986
Fando i Lis, reż. Alejandro Jodorowsky, Meksyk 1968
Forrest Gump, reż. Robert Zemeckis, USA 1994 
Hasta la Vista!, reż. Geoffrey Enthoven, Belgia 2011
Imagine, reż. Andrzej Jakimowski, Francja/Polska 2012
Kochankowie, reż. Rafał Skalski, Polska 2009 – dokument
Lourdes, reż. Jessica Hausner, Austria/Francja 2009
Magiczne lato, reż. Rob Reiner, USA 2012
Miłość bez barier, Francja 2009 – dokument
Mój Nikifor, reż. Krzysztof Krauze, Polska 2004
Moja lewa stopa, reż. Jim Sheridan, Irlandia 1989
Motyl i skafander, reż. Julian Schnabel, Francja/USA 2007
Murderball - Gra o życie, reż. Henry Alex Rubin, USA 2005
Oaza, reż. Chang-dong Lee, Korea Południowa 2002
Olej Lorenza, reż. George Miller, USA 1982
Przebudzenia, reż. Penny Marshall, USA 1990
Rain Man, reż. Barry Levinson, USA 1988
Sesje, reż. Ben Lewin, USA 2012

Obraz niepełnosprawności 
w fi lmie

Grzegorz Rejchtman, który za-
wdzięcza sławę sprzedanej na całym 
świecie w ponad 2,5 mln egzempla-
rzy grze Ubonga, wraz z wydawnic-
twem Egmont, wydał swój kolejny 
tytuł w czwartym kwartale minione-
go roku. Czy Papua osiągnie w przy-
szłości zbliżony status do swojej po-
przedniczki? Na pewno nie będzie to 
łatwe zadanie.

Papua jest grą logiczną przeznaczo-
ną do rozgrywek rodzinnych. Całość 
skupia się na połączeniu za pomocą 
kafelków z fragmentami mostu wysp 
i wylosowanego pomostu. Poza wspo-
mnianymi kafelkami, w grze znajdują 
się m.in. plansze zadań, tor punktacji 
czy spinner. Zanim gracze przystąpią 
do rozgrywki należy zdecydować 
o poziomie trudności. W najtrudniej-
szej wersji na odwrocie dwustronnych 
plansz zadań – plansz z zaznaczony-
mi wyspami, znajduje się wulkan, na 
którym gracze nie mogą zbudo-
wać mostu. Wierzchnia 
strona plansz 
zadań 

za-
wiera 
jedynie 
s a m e 
w y s p y , 
co ułatwia 
rozgrywkę. 
Trzeci poziom, 
a  tym samym 
najłatwiejszy, 
można osiągnąć 
za sprawą spine-
ra. Każda z wysp 
posiada grafi kę 
przypisaną do pól 
spinera. Przed 
rozpoczęciem 
rozgrywki nale-
ży jedynie wy-
kluczyć wska-
zaną przez 
strzałkę wy-
spę, co zna-
cząco ułatwia grę 
młodszym graczom.

Po ustaleniu poziomu 
trudności jeden z graczy 
rzuca czterościenną kost-
ką, która wskazuje star-
towy pomost. Następnie 
wszyscy gracze starają się 
jak najszybciej ułożyć połączenie 
wszystkich wysp z wylosowanym po-
mostem. Osoba, która zrobi to pierw-
sza, krzyczy „PAPUA”, co kończy run-
dę. Jeżeli połączenie jest bezbłędne, 
gracz przesuwa swój pionek na polu 
punktacji o cztery pola oraz dobiera 

bonusowy żeton, którego dodatkowe 
punkty ujawniane są na koniec roz-
grywki. Pozostali gracze otrzymują 
tyle punktów, ile wysp udało im się 
połączyć z pomostem. W ten spo-
sób rozgrywanych jest osiem rund, 
a każda na innych planszach zadań. 
W przypadku, gdy gracz krzyknie 
„PAPUA”, a w jego połączeniu wkrad-
nie się błąd, to nikt nie otrzymuje 
bonusowego żetonu. Grę wygrywa 
osoba z największą liczbą punktów 
po 8 rundach.

Papua jest jedną z gier, których 
próg wejścia jest bardzo niski. Prze-
mawiają za tym bardzo proste i szyb-
kie w tłumaczeniu zasady zapisane 
na dwóch stronach instrukcji. Sama 
rozgrywka jest szybka, nie zawiera 
negatywnej interakcji, a mnogość 
zadań – 128 zwykłych, 128 trud-
nych oraz 1024 zadania w najłatwiej-

szym wariancie, dają tytułowi 
Grzegorza Rejchtmana sporą 

regrywalność. Dodatkowo 
poziomy trudności mogą 

być różne dla uczest-
ników w tej samej 

rundzie, co wy-
równuje szanse 

podczas roz-
grywki dzie-

ci z doro-
słymi.

Wy-
gląd Papui 

na pewno jest 
na plus. Stono-
wane kolory, 
ładnie wyko-
nane plansze 
i przemyśla-
na wypraska 
sprawiają, 
że zarów-
no gra, jak 

i samo przygotowy-
wanie rozgrywki jest przy-

jemne, szybkie i odprężające. 
Grę ze względu na poziom 

trudności, długość rozgrywki 
czy czas poświęcony na tłumacze-

nie zasad można polecić wszystkim 
początkującym graczom. Nadaje się 
dla dzieci w wieku od 7 roku życia 
i świetnie sprawdzi się podczas ro-
dzinnych spotkań.

Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

Papua

Gra logiczna 
na rodzinne wieczory

cechuje niezwykła narracja i ogrom 
emocji. Film urzeka świetnym sce-
nariuszem, pięknymi zdjęciami 

i znakomitą grą aktorską Mathieu 
Amalric’a i Emanuelle Seigner.   

Katarzyna Pokuta

plansz zadań – plansz z zaznaczony-
mi wyspami, znajduje się wulkan, na 
którym gracze nie mogą zbudo-
wać mostu. Wierzchnia 
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rozgrywkę. 
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rozgrywki nale-
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zaną przez 
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W niedzielę, 26 września, w na-
szym mieście odbędzie się wyjątko-
we muzyczne wydarzenie. W Hali 
Widowiskowo-Sportowej Miejskie-
go Centrum Kultury i Sportu spe-
cjalny koncert zagrają muzycy ja-
worznickich zespołów: Orkiestry 
Kameralnej Archetti, Orkiestry eM 
Band, a także wspaniali soliści-
-wokaliści – Anna Surma, Wiole-
ta Malchar i Bogumił Stelmach. 
Do grona wokalistów dołączy Ka-
mil Franczak, który tego wieczoru 
wystąpi również w roli konferan-
sjera. Nad całością będzie czuwał 
Michał Jańczyk, dyrygent. Galę 
Koncertową honorowym patrona-
tem objął Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna.

– Podczas tego wyjątkowego wy-
darzenia usłyszeć można będzie po-
pularne kompozycje muzyki rozryw-
kowej oraz najpiękniejsze standardy 
jazzowe w ciekawych aranżacjach, 
m.in. Come fl y with me, My way, 
Feeling good, a także utwory z re-
pertuaru takich gwiazd jak ABBA, 
Whitney Houston czy Czesław Nie-
men – wyliczają organizatorzy tego 
wydarzenia.

Koncertowa gala rozpocznie się 
o godz. 18. Będzie to jedno z wy-
darzeń, które wpisuje się w cykl 

obchodów 120. rocznicy nadania 
Jaworznu praw miejskich. Wśród 
artystów niedzielnego koncertu 
jest między innymi Wioleta Mal-
char. To wokalistka czynnie dzia-
łająca na profesjonalnej scenie 
teatralno-muzycznej, debiutowała 
spektaklem High School Musical 
Disneya. Od 2011 roku jest eta-
towym członkiem zespołu aktor-
skiego Teatru Rozrywki. Prowadzi 
także warsztaty aktorskie i wokal-
ne. W niedzielnym koncercie or-
ganizowanym z okazji jubileuszu 
Jaworzna wystąpi też Anna Surma, 
absolwentka Studium Wokalno-Ba-
letowego w Gliwicach, Wydziału 
Nauk o Ziemi, Studium Fotografi i 
w Katowicach i Wydziału Architek-
tury Wnętrz i Wzornictwa na Po-
litechnice Śląskiej. Od 2007 roku 
pracuje w Teatrze Rozrywki jako 
aktorka i solistka. Wśród artystów 
gali jest też Kamil Franczak, wo-
kalista, aktor, songwriter, laureat 
festiwali oraz zdobywca nagród 
muzycznych i teatralnych. Obecnie 
przygotowuje się do solowego de-
biutu pod pseudonimem FRANKY. 
Zapowiedzią albumu pt. „#lubie-
cie”, jest utwór „Góra”. Podczas 
jubileuszowego koncertu w Hali 
Widowiskowo-Sportowej będzie 

też okazja, by usłyszeć Bogumiła 
Stelmacha, absolwenta Akademii 
Muzycznej w Katowicach, który 
współpracował z instytucjami taki-
mi jak: Opera, Filharmonia Śląska, 
Teatr Zagłębia w Sosnowcu czy 
Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia. Jest członkiem 
zespołu Mistic – Polscy Gregoria-
nie, z którym koncertuje w całej 
Polsce. Od 2019 roku prowadzi 
zajęcia wokalne w ATElier Kul-
tury w Jaworznie. Nad całością 
wydarzenia czuwał będzie Mi-
chał Jańczyk, dyrygent, trębacz, 
kompozytor, aranżer i pianista, 
nauczyciel trąbki w ZPSM im. S. 
Moniuszki w Bielsku-Białej. Od 15 
lat jest trębaczem Orkiestry Akade-
mii Beethovenowskiej, a od 2016 
roku członkiem zespołu Sokół Or-
chestra. Od roku 2020 w charakte-
rze gościnnego dyrygenta prowa-
dzi spektakle w Teatrze Rozrywki 
w Chorzowie.

Udział w Gali Koncertowej jest 
bezpłatny, jednak liczba miejsc 
jest ograniczona. By wziąć udział 
w wydarzeniu, trzeba mieć specjal-
ną wejściówkę. Pytać o nie można 
w siedzibie ATElier Kultury (ul. 
Mickiewicza 2). 

Grażyna Dębała

Koncert na wyjątkowy 
jubileusz



Od dziecka kocha rysować 
i malować. Pasjonuje ją 
również czytanie książek 
i praca na działce. Na 
malarstwo ma coraz mniej 
czasu, bo pochłaniają ją 
nowe projekty.

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka KoncertMuzyka

Garrett Graff M.      
Jedyny samolot na 

niebie. Historia mówiona 
zamachów z 11 września

Ludwig van Beethoven 
IX Symfonia d-moll op. 125

Iron Maiden  
Senjutsu

Dziennikarz i historyk 
opowiada historię ataku z września 2001 
roku słowami tych, którzy go przeżyli. To, 
co opisał, to coś więcej niż zeznania naocz-
nych świadków, to obraz ludzkiej tragedii. 
Książka przedstawia pięćset wyznań, wspo-
mnień oraz świadectw ludzi uczestniczą-
cych w owych wydarzeniach bezpośrednio 
lub pośrednio.

Teatr

Szewczyk Dratewka

Klasyka polska dla dzieci. 
Któż nie zna historii dzielnego szewczyka, któ-
ry walczy ze smokiem i oswobadza porwaną 
przez niego królewnę oraz musi zjednać sobie 
czarnego kota i Baba Jagę. Tę oto znaną bajkę 
Marii Kownackiej będzie można zobaczyć 21 i 22 
września oraz w październiku w Teatrze Zagłębia. 
Wartka akcja, kolorowe stroje i specjalne efekty 
na pewno przypadną każdemu do gustu.      ES

7 października NOSPR za-
prasza na koncert inauguracyjny, otwierający 
nowy sezon. W wykonaniu orkiestry NOSPR-u, 
solistów i Polskiego Narodowego Chóru Mło-
dzieżowego usłyszymy IX Symfonię Beetho-
vena. Kompozytor pracował nad tym dziełem 
dwa lata i całkowicie oddał się komponowaniu, 
izolując się od ludzi, przebywając w samotno-
ści w pracowni.

17. płyta w dorobku legen-
darnych gwiazd metalu, to kolejny po 6 latach 
album. Jest to bardzo dobre, wręcz fantastycz-
ne wcielenie tej kapeli. Ponownie pokazują, 
że są w świetnej formie i nie brakuje im po-
mysłów. Płyta jest energiczna, na uwagę, jak 
zwykle, zasługują solówki gitarowe. Znalazły 
się na niej bardzo złożone utwory, które oka-
zały się wyzwaniem.

Książki do słuchania Zapisać czas, który minął

Turystycznie 
i ekologicznie

Na rynku polskich audiobooków 
ukazały się właśnie dwie powieści 
jaworznickiej pisarki Danuty Nosz-
czyńskiej. Są to „Kufer babki Ali-
cji” i, nagrodzone na ogólnopolskim 
Festiwalu Literatury Kobiet „Pióro 
i Pazur”, „Wszystkie życia Heleny 
P.” Tymczasem autorka pisze kolej-
ną książkę. 

Świeżo wydane na audiobookach 
tytuły, to te pozycje, których papiero-
wych wersji nie ma już w sprzedaży.

Nie są to jednak pierwsze audio-
booki z powieściami jaworznianki. 
Wcześniej ukazało się nagranie książki 
pt. „Luizę pilnie sprzedam”. Pisarka 
zapowiada też kolejne. W planie są 
„Blondynka moralnego niepokoju”, 
„Pod dwiema kosami, czyli przed-
śmiertne zapiski Żywotnego Mariana” 
i „Historia nie Magdaleny”. O tym, 
w jakiej kolejności się ukażą, ma za-
decydować wydawca.

Stworzone do tej pory audiobooki 
z książkami Danuty Noszczyńskiej 
czyta aktorka głosowa Ewa Abart.

– Robi to świetnie, z właściwą eks-
presją i wyczuciem klimatu – chwali 
Danuta Noszczyńska. – Kiedyś Pró-
szyński nagrał spory fragment „Farbo-
wanej blondynki”, nie był to audiobook, 
tylko kawałek puszczany w radiach 
w celu promocji książki. Miałam moż-
liwość wybrania aktorki do użyczenia 

Grażyna Kieszek od lat skrzętnie 
spisuje wspomnienia swojej rodziny 
i pracuje nad jej drzewem genealo-
gicznym. Pomimo że jaworznianka 
kilka lat temu przeszła na emery-
turę, to na brak zajęć nie narzeka. 
Działa też w Stowarzyszeniu Twór-
ców Kultury. 

Jaworzniankę pochłania praca nad 
historią rodziny. – Rozpoczął ją mój 
tata, a ja ją kontynuuję. Moja rodzi-
na posiada mnóstwo pamiątek, zdjęć, 
odznaczeń. Zebrałam już sporo doku-
mentów – tłumaczy Grażyna Kieszek. 
Jaworznianka zrobiła  drzewo gene-
alogiczne gałęzi rodziny swojego taty. 
Czeka ją jeszcze sporo pracy nad drze-
wem genealogicznym rodziny ze stro-
ny mamy. – Robię to dla swoich dzieci 
i wnuków. Dużo spraw przeoczyłam. 
Moich rodziców już nie ma i nie mam 
kogo zapytać. Wiele tajemnic zostanie 
dla mnie niewyjaśnionych. Chcę utrwa-
lić tamten czas, który już minął i moich 
bliskich, bo miałam i mam wspaniałą 
rodzinę. Zostawię to dla potomności – 
wyjaśnia Grażyna Kieszek.

Jaworznianka miłość do malarstwa 
odziedziczyła po ojcu, Adolfi e Tatar-
czuchu. Już jako dziecko biegała po-
między sztalugami z obrazami. Gdy 
ukończyła liceum ogólnokształcące, 
rozważała zdawanie egzaminu na 
ASP. Jednak ostatecznie wybrała za-
wód programisty maszyn cyfrowych. 
Przez długi czas nie miała czasu na 
realizację swojej pasji, jaką jest ma-
lowanie. Poświęciła się wychowaniu 
dzieci. Niczego jednak nie żałuje. – 
Gdybym poszła inną drogą, moje życie 
wyglądałoby inaczej – mówi Grażyna 
Kieszek. Punktem zwrotnym w jej 
życiu był moment, kiedy została kie-
rownikiem Klubu „Relaks” i zetknęła 
się ze Stowarzyszeniem Twórców Kul-

Do 6 października można przesyłać 
zgłoszenia do Konkursu Piosenki Tu-
rystycznej i Ekologicznej. W tym roku 
konkurs zostanie zorganizowany już 
po raz dwudziesty. Organizatorzy za-
chęcają do udziału solistów i zespoły.

Przegląd uczestników zaplanowa-
no na 14 i 15 października. Konkur-
sowicze wystąpią na deskach sceny 
w szczakowskim Domu Kultury. 
Przed jurorami trudne zadanie. Oce-
niać będą dobór repertuaru, into-
nację, emisję i dykcję, interpretację 
utworu, ogólny wyraz artystyczny 

głosu, postawiłam więc na jedną ze swo-
ich ulubionych, (której nazwisko zna 
z pewnością każdy), kierując się jedynie 
sentymentem i świetnym głosem. Ale 
kompletnie nie wzięłam pod uwagę jej 
temperamentu i charakterystyki gry-
wanych przez nią postaci. Wyszło… 
smętnie. Teraz lektorkę wybrał wydaw-
ca – podkreśla pisarka i dodaje, że 
audiobooki można kupić w sklepach 
internetowych.

Danuta Noszczyńska pisze od kil-
kunastu lat, a adresatkami jej książek 
są głównie kobiety (choć panowie 
też chętnie zaglądają do powieści 
jaworznianki). Zadebiutowała powie-
ścią „Historia nie Magdaleny”. Styl 
pisania jaworznianki spodobał się 
krytykom i czytającym tak bardzo, że 
została narodzona trzema nagrodami 
„Pazura” - dwiema od jury i jedną 
od czytelniczek (tę ostatnią nagrodę 
otrzymała za powieść pt. „Harpia”). 
Noszczyńska ma też na koncie m.in. 
cykl „Siedem grzechów głównych”. 
W czerwcu tego roku ukazała się ko-
lejna powieść jaworznianki, „Domek 
na końcu świata”. Obecnie autorka 
pisze kolejną. Jej roboczy tytuł to 
„Wnuczka wariatki”. Będzie to pierw-
sza część trzytomowej sagi, opowiada-
jącej o losach wspomnianej wnuczki, 
jej matki i babki. Książka ukaże się 
wiosną przyszłego roku.           AZ-H

i pomysłowość w 5 kategoriach wie-
kowych. Zgodnie z zapowiedziami 
organizatorów w czwartek, 14 paź-
dziernika, odbędą się przesłuchania 
dzieci w kategorii przedszkolnej, 
a dzień później uczniów szkół pod-
stawowych, ponadpodstawowych 
i dorosłych. 

Zgłoszenia należy dostarczyć drogą 
elektroniczną na adres domkultury@
mckis.jaworzno.pl. Szczegółowe in-
formacje na temat konkursu zdobyć 
można pod numerem telefonu 32 
617 75 38.                                   GD

tury w Jaworznie. W 2004 roku była 
już członkiem STK, w którym przez 
kilka lat pełniła funkcję sekretarza, 
a obecnie jest skarbnikiem. W tym 
czasie na nowo rozbudziła miłość 
do malarstwa. Swoje umiejętności 
pogłębiała pod okiem Jacka Gąsio-
ra. Poza tym zajmuje się sprawami 
fi nansowymi Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego Hutnik. Jest też skarb-
nikiem w Stowarzyszeniu Pamięci 
Armii Krajowej. 

Grażyna Kieszek maluje przede 
wszystkim dla przyjemności. Jest 
wzrokowcem. Jej obrazy są odwzo-
rowaniem tego, co zobaczy na żywo 
czy na zdjęciu. Szczególnym senty-
mentem darzy tematykę śródziemno-
morską. Chętnie maluje klimatyczne 
wąskie uliczki, zachody słońca. Cza-
sem pod wpływem natchnienia wy-
szukuje zdjęcie pięknego krajobrazu 
w internecie, drukuje je i po prostu 
zaczyna malować. Nie spieszy się. 
Delektuje się każdą chwilą artystycz-
nej pracy. Początkowo próbowała 
swych sił w malarstwie akrylowym. 
Nie była jednak zadowolona ze swo-
ich pierwszych obrazów. Próbowała 

też malować akwarelami. Ostatecznie 
jej serce skradły farby olejne. – Lubię 
poprawiać, bawić się tą farbą. Techni-
ka malarstwa olejnego jest mi bliższa
– opowiada malarka.

Jak sama przyznaje, aktualnie po-
szukuje innej techniki wyrażenia sie-
bie, ale nie chce jeszcze zdradzać 
szczegółów. – W domu wisi  mnóstwo 
obrazów. Nie mam już miejsca na ścia-
nach na nowe. Myślę nad czymś innym, 
o mniejszym formacie – mówi artystka.

Podczas gdy ściany w mieszkaniu 
pani Grażyny zdobią obrazy autor-
stwa jej i jej taty, to półki wypełnione 
są po brzegi książkami. – Od dziecka 
uwielbiam czytać książki. Bardzo lu-
bię thrillery psychologiczne, biografi e, 
książki dokumentalno-historyczne oraz 
takie, które wspominają okres wojny czy 
powojenny – opowiada pani Grażyna.

Kocha również pracę na swojej 
działce. – Hoduję na niej kwiaty, wsze-
lakie warzywa. Mam między innymi 
szklarnię z pomidorami. Praca na dział-
ce to doskonały sposób na ruch, re-
laks i odstresowanie się – opowiada 
jaworznianka.

Natalia Czeleń

Ściany w mieszkaniu Grażyny Kieszek zdobią obrazy jej autorstwa | fot. Natalia Czeleń
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Powracają zajęcia z cyklu „MCKiS – Lubimy sport” dla małych koszykarzy i siatkarek. Nabór 
do grup, prowadzonych przez profesjonalnych szkoleniowców Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie, wciąż trwa. Pierwsze zajęcia, poświęcone koszykówce chłopców, odbędą 
się już w najbliższą sobotę, 18 września.

Zajęcia dla małych siatkarek cieszą się dużą popularnością | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W memoriale rywalizowały dzieci
| fot. Materiały LKS Ciężkowianka Jaworzno

AU TO P R O M O C J A

Z koszem i siatką za pan brat

– Z przyjemnością informujemy, 
że wznawiamy treningi koszykówki 
dla uczniów klas trzecich i czwartych 
szkół podstawowych. W bezpłatnych 
zajęciach uczestniczyć mogą wszyscy 
zainteresowani młodzi zawodnicy – 
informuje Paweł Wróbel z działu 
sportu MCKiS Jaworzno. – Podczas 
treningów nie zabraknie ćwiczeń ogól-
norozwojowych z elementami koszy-
kówki. Udział w zajęciach poprawi 
u dzieci koordynację ruchową, rozbudzi 
w nich potrzebę ruchu i zamiłowanie 
do sportu, a także nauczy postawy fair 
play – wylicza.

Treningi będą prowadzone dwa 
razy w tygodniu. W sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej nr 7, przy 
ul. Ławczanej 12 na Podłężu, zajęcia 
mają odbywać się we wtorki. Trze-
cioklasiści będą trenować w godz. 

16-17.15, a ich starsi o rok koledzy 
od 17.30 do 18.45. Z kolei w sobo-
ty wszyscy uczniowie, zarówno ci 
z trzecich, jak i ci z czwartych klas, 
będą się spotykać w godz. 10.30-12 
w Hali Widowiskowo Sportowej przy 
ul. Grunwaldzkiej 80 w Centrum.

– Dodatkowo, w celu lepszej komu-
nikacji na linii trener-rodzice, wszyst-
kie niezbędne informacje, dotyczące 
treningów tej grupy wiekowej, jak i ca-
łej koszykówki młodzieżowej, zamiesz-
czane będą na Facebooku: MCKiS 
Jaworzno – koszykówka. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych chłopców do wspólnej treningo-
wej koszykarskiej zabawy – zachęca 
Paweł Wróbel.

Więcej informacji można zdobyć, 
dzwoniąc do niego na numer 32 745 
10 30 (wew. 80) i 502 549 040 lub 

do trenera, Łukasza Ciołczyka (tel. 
796 112 436).

MCKiS zaprasza też na bezpłatne 
treningi z elementami siatkówki. 
Te są adresowane do dziewczynek. 
W sobotnich zajęciach z cyklu „Lu-
bimy sport” (o godz. 9.30 w hali 
sportowej przy al. Piłsudskiego 88 
na Leopoldzie) mogą brać udział 
uczennice drugich i trzecich klas 
szkół podstawowych. Treningi będą 
ogólnorozwojowe z elementami gry 
w piłkę siatkową. MCKiS stawia na 
profesjonalne szkolenie, które ma 
zachęcić uczennice, by zapisały się 
do klas sportowych w SP7 i SP 16, 
a następnie zasiliły siatkarskie druży-
ny, działające w Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu. O dacie pierwszych 
zajęć trenerzy poinformują na Fb: 
MCKiS Jaworzno - siatkówka żeńska.

Sekcja siatkówki zaprasza też do 
siebie dziewczęta ze starszych klas. 
Miejscem treningów dla czwar-
to-, piąto- i szóstoklasistek będzie 
hala sportowa MCKiS przy ul. In-
walidów Wojennych 18 na Osie-
dlu Stałym. Zajęcia dla uczennic 
czwartych klas są zaplanowane 
w poniedziałki i piątki w godz. 
16.30-18, a także w soboty od 9 

do 11. Zawodniczki z klas pią-
tych i szóstych będą trenować we 
wtorki i czwartki od 16.30 do 18 
i w soboty od 11 do 13.

Po więcej informacji można za-
dzwonić do Mariusza Łozińskiego, 
koordynatora siatkarskiego szkolenia 
kobiet w MCKiS-ie: 698 657 360.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Mali piłkarze znów 
walczyli w memoriale
AKS 2020 Niwka Sosnowiec wśród 

żaków i MKS Fablok Chrzanów w gru-
pie młodzików. Oto zwycięskie dru-
żyny VI Memoriału Mirosława Cioł-
czyka w piłce nożnej dzieci. Turniej, 
zorganizowany przez LKS Ciężko-
wianka Jaworzno, odbył się w mi-
nioną niedzielę na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią na stadionie miejskim 
przy ul. Krakowskiej 8. Sportowa 
impreza przyciągnęła sporo kibiców, 
którzy świętowali też 70-lecie klubu 
z Ciężkowic. Podczas turnieju oddano 
również cześć powstańcom śląskim 
i wspomniano o 120-leciu Jaworzna. 
Wśród gości nie zabrakło bliskich 
Mirosława Ciołczyka. Zmaganiom 
piłkarskim przyglądali się jego syno-
wie, Piotr, Łukasz i Przemysław, ich 
żony i wnuki pana Mirosława, a tak-
że jego brat, Waldemar Ciołczyk.

Patron piłkarskiej imprezy grał 
w młodości w Ciężkowiance, a na-
stępnie trenował ciężkowickich 
trampkarzy. Pracował jako wuefi -
sta w jaworznickich szkołach. W la-
tach 1994-1998 był radnym Rady 
Miejskiej. Od 2009 do 2015 roku 
był dyrektorem Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu. Zmarł nagle 4 maja 
2015 roku. Pośmiertnie został uho-
norowany tytułem „Zasłużonego dla 
miasta Jaworzna”.

W niedzielnej rywalizacji starły 
się drużyny z trzech województw - 
śląskiego, małopolskiego i opolskie-
go. W kategorii żaków na kolejnych 
stopniach podium stanęły zespoły 
Górnika Jaworzno i Ciężkowianki. 
Wśród młodzików drugie miejsce 
zdobyli zawodnicy Akademii Piłkar-

skiej 2012, a trzecie piłkarze Szcza-
kowianki.

– Uczestnicy otrzymali nagrody rze-
czowe, medale, puchary, statuetki, pleca-
ki i piłki – wymienia Janusz Ciołczyk, 
prezes LKS-u Ciężkowianka Jaworz-
no. – Specjalną nagrodę, ufundowaną 
przez małżonkę i synów śp. Mirosława 
Ciołczyka, otrzymał zawodnik naszego 
klubu, Adrian Bieniek – dodaje.

Memoriał był drugą imprezą, którą 
w miniony weekend zorganizowali 
członkowie klubu z Ciężkowic. Dzień 
przed turniejem, w sobotę 11 wrze-
śnia, zaprosili najmłodszych jaworz-
nian na piknik z okazji Narodowego 
Dnia Sportu. Współorganizatorami 
wydarzenia były Przedszkole Miej-
skie nr 4, Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie razem z Klu-
bem MCKiS „Wega”.                AZ-H
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Darterzy 
już walczą

Już w  trzech, a  nie 
w dwóch ligach, jak to było w po-
przednim sezonie, zmagają się 
darterzy w ramach Jaworznickiej 
Ligi Darta SALOS. W rozpoczętych 
przed tygodniem rozrywkach bierze 
udział 38 zawodników. W pierw-
szoligowej grupie prowadzi Piotr 
Dzikowski. W drugiej lidze lide-
rem jest Marcin Kuryło, a w trze-
ciej Maciej Ruczyński. Pojedynki 
odbywają się w Strefi e Luzu na 
Gigancie. W poniedziałki i wtorki 
grają darterzy trzecioligowi, w śro-
dy zawodnicy 2. ligi, a w czwartki 
gracze z ligi numer 1. W weekendy 
zawodnicy spotykają się indywidu-
alnie, by rozegrać zaległe mecze.

MCKiS 
i Chłopaki na czele

W minioną niedzielę od-
była się druga kolejka piłkarskiej 
Jaworznickiej Ligi Szóstek SALOS. 
W pierwszoligowej grupie Pulmon 
Negro wygrał z Azotem Biznes Park 
5:4, Jago Pro pokonało 6:0 S.W.A, 
a MCKiS Jaworzno triumfowało 
nad Biu-Techem 4:0. Walkowe-
rem oddali mecz zawodnicy Ma-
lar-Techu, którzy nie stawili się na 
boisku. Dzięki temu wygrana 5:0 
przypadła PSV Podłęże. W drugiej 
lidze AVS United Lambada poko-
nała 7:2 Team Dąbrowa, Chłopaki 
z kościołów wygrali 9:4 z Fortuną 
Podłęże, Team Spirit zwyciężył 4:3 
z Aliasem, a mecz ATJ Jaworzno 
z Maszoperią zakończył się 4:3 na 
korzyść tego pierwszego zespołu. 
W tabeli 1. ligi prowadzi MCKiS 

Zwycięstwo za 
zwycięstwem odnoszą 
w ostatnich tygodniach 
siatkarze MCKiS 
Jaworzno. W meczach 
kontrolnych jaworznickie 
Sokoły pokonują 
zarówno drugo, jak 
i pierwszoligowe drużyny. 
W miniony weekend 
podopieczni Tomasza 
Wątorka wygrali turniej 
w Krośnie. W zawodach 
rywalizowały cztery 
zespoły. W fi nale team 
z Jaworzna pokonał 
gospodarza turnieju, KSS 
Karpaty Krosno.

MCKiS Jaworzno wygrało turniej w Krośnie  | fot. Andrzej Suryjak

Jaworzno, a w 2. lidze liderem jest 
zespół Chłopaki z kościołów.

Derby 
dla Victorii

Zwycięstwem Victorii 
1918 Jaworzno zakończyły się ja-
worznickie derby w ramach szóstej 
kolejki wadowickiej okręgówki. 
W zeszłą sobotę Victoria pokona-
ła Zgodę Byczynę 2:1. Dobrze jej 
poszło także w zaległym meczu 
trzeciej kolejki (8 września) z Nad-
wiślaninem Gromiec. Jaworznianie 
wygrali 1:0. 3:0 zakończył się nato-
miast sobotni mecz, występującej 
w chrzanowskiej A klasie, Ciężko-
wianki Jaworzno. Drużyna z Cięż-
kowic wygrała z Victorią Zalas. 
Z wygranej cieszą się też piłkarze 
Szczakowianki Jaworzno, którzy 
w ramach pierwszej grupy czwartej 
ligi śląskiej pokonali Podlesiankę 
Katowice 4:1.

Srebrna Maja

Maja Kieszek z Akade-
mii Boksu Roberta Gor-

tata została srebrną medalistką od-
bywających się w zeszłym tygodniu 
w Gliwicach Międzynarodowych 
Mistrzostw Śląska. Jaworznianka 
przegrała fi nałową walkę ze swoją 
imienniczką, Mają Karbowińską
z Pomorzanina Toruń. Niepowo-
dzeniem zakończyły się natomiast 
potyczki dwóch innych jaworz-
nickich pięściarek. Zuzanna Or-
łowska przegrała z aktualną mi-
strzynią Polski, Aleksandrą Cyrek
z Jastrzębia Zdroju. Z kolei Doro-
ta Wawszczyk uległa Hiszpance, 
Marii Lunie.                       AZ-H

AU TO P R O M O C J A

Drugi turniej też dla Sokołów

Krośnieńskie pojedynki rozpo-
częły się dla Sokołów w sobotę, 
11 września, meczem z MKS-em 

MOSiR Jasło. Pierwszy set zakoń-
czył się wynikiem 25:21, a drugi 
25:19. W trzeciej partii to jaślanie 
okazali się lepsi i wygrali ją 19:25. 
Jaworznianie nie oddali jednak 
wygranej i czwartą część spotka-
nia zakończyli 25:18, a cały mecz 
wynikiem 3:1.

Następnego dnia MCKiS zmierzył 
się w fi nale z zespołem z Krosna, 
który dzień wcześniej wygrał 3:2 
z Extransem Sędziszów. Finałowy 
mecz zapowiadał się więc bardzo 
emocjonująco. Podopieczni trenera 
Wątorka nie pozwolili jednak kro-
śnianom na wygranie ani jednego 
seta. Zwyciężając kolejno 25:22, 
26:24 i 26:24, zakończyli pojedy-
nek wynikiem 3:0.

Zwycięstwo w Krośnie to kolejny 
sukces jaworznickiej drużyny, która 
w serii meczów kontrolnych prze-
grała tylko raz (z pierwszoligowym 
MKS-em Będzin) i raz zremisowała 
(z również grającym w pierwszej 
lidze AZS-em AGH Kraków, z któ-
rym w kolejnym meczu wygrała 
jednak 3:1).

Dzięki sparingom Sokoły szlifu-
ją formę przed zbliżającym się se-
zonem 2. ligi siatkówki. Pierwszy 
mecz rozegrają 25 września z UKS-
-em Kępa MOSiR Dębica.

W tym sezonie zespół z Jaworz-
na gra w zmienionym składzie (po-
łowa drużyny składa się z nowych 
zawodników). Kapitanem Sokołów 
został Patryk Strzeżek, który wy-
stępuje na pozycji atakującego. 
Doświadczony siatkarz grał już 

w polskich i zagranicznych druży-
nach, m.in. w plusligowych Asseco 
Resovia Rzeszów, AZS-ie Politech-
nika Warszawska i Jastrzębskim 
Węglu, a także w belgijskich VBC 
Waremme i Lindemans Aalst oraz 
japońskim VC Nagano Tridents. 
W poprzednim sezonie był zawod-
nikiem pierwszoligowego BKS-
-u Visła Bydgoszcz. Zdecydował 
się na grę w 2. lidze ze względów 
osobistych - chce mieć blisko do 

rodzinnego domu. – Przyszedłem 
tutaj, żeby pomóc w realizacji celu, 
który chce osiągnąć klub, czyli w po-
wrocie do 1. ligi – podkreśla za-
wodnik. – Jestem miło zaskoczony 
jakością treningów. Trenujemy ciężko, 
na pierwszoligowym poziomie. Zde-
cydowanie będziemy jednym z fawo-
rytów grupy. Wszystko zweryfi kują 
jednak boisko i nadchodzące mecze 
– zaznacza.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Dwie kolejne ulice, które opisu-
jemy w ramach cyklu „Patroni na-
szych ulic”, upamiętniają miesz-
kańców Jaworzna. Pierwsza z nich 
(zdj. powyżej), Józefa Głowacza, 
znajduje się w Ciężkowicach, a jej 
nazwa wywodzi się od urodzonego 
w tej części dzisiejszego Jaworzna, 
zasłużonego dla miasta działacza 
samorządowego i ludowego. Druga 
(zdj. poniżej), Jana Głucha, leży na 
Górze Piasku. O patronach tych ja-
worznickich ulic wiadomo niewiele.

– Obaj panowie, z braku danych, 
nie zostali ujęci w pierwszym tomie 
świeżo wydanego Jaworznickiego 
Słownika Biografi cznego. W przy-
padku Józefa Głowacza, nasz zespół 
nie dotarł jeszcze do archiwów i nie 
nawiązał kontaktu z jego rodziną. 
Zbieranie informacji utrudniła pan-
demia, ale chcemy nadrobić tę zale-
głość w drugim tomie JSB – podkreśla Maria Leś-Runicka, 
członkini zespołu, który stworzył publikację o zasłużonych 
dla Jaworzna osobach.

Wiadomo, że Józef Głowacz urodził się 17 września 
1916 roku w Ciężkowicach. Jego ojciec był kolejarzem 
i rolnikiem. Głowacz skończył gimnazjum w Chrzanowie 
i zdał maturę. Tuż przed wybuchem wojny został powoła-
ny do wojska. Trafi ł do niewoli radzieckiej w Szepetówce, 
jednak udało mu się uciec. Wrócił do Ciężkowic. Zatrudnił 

Wciąż szukają 
informacji

Patroni 
naszych 
ulic

się w kopalni dolomitu, a następnie 
w urzędzie w Sierszy. Po wojnie 
pracował w urzędach w Babicach 
(w tym czasie związał się ze Zjedno-
czonym Stronnictwem Ludowym), 
Szczakowej, Chrzanowie i Jaworz-
nie. Był wieloletnim sekretarzem 
prezydium jaworznickiej Miejskiej 
Rady Narodowej i radnym. Spra-
wował pieczę nad Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci. Następnie praco-
wał do emerytury, na stanowisku 
kierownika, w Miejskim Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. Został odznaczony 
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i dyplomem Za-
służony dla Miasta Jaworzna. Zmarł 
9 lutego 1999 roku.

Drugi z opisywanych patronów 
ulic, Jan Głuch, żył w latach 1905-
1938. Należał do Polskiej Partii So-

cjalistycznej. W latach 1936 - 1938 walczył w Hiszpanii po 
stronie rządu republikańskiego, gdzie zginął.

– O Janie Głuchu wiemy tylko tyle. Myślę, że trzeba 
będzie potwierdzić, czym tak naprawdę się zasłużył – za-
znacza Maria Leś-Runicka. – Ale nie tylko z nim mamy 
kłopot. Podobnie sprawa ma się z innym jaworznianinem, 
Romanem Rzepeckim, który patronuje jednej z ulic w Jele-
niu. Też walczył w Hiszpanii, po stronie rządowej. Zginął 
w maju 1937 roku – dodaje historyczka.               AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 31 (223)

Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym 
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym 
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie 
może być wpisana tylko raz. 

Litery z pól oznaczonych nu-
merami od 1 do 32 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 31 
(223): Postęp to znaczy lep-
sze a nie tylko nowe. 

Hasło dzisiejszej krzyżówki 
oraz prawidłowo wypełniony 
diagram sudoku opublikujemy 
w kolejnym wydaniu „Pulsu Ja-
worzna”. Życzymy miłej lektury 
i przyjemnej zabawy.

19 września obchodzimy Między-
narodowy Dzień Mówienia jak Pirat. 
Pomysłodawcą tego święta są Ame-
rykanie John Bauer i Mark Sum-
mers. Wymyślili to żartobliwe świę-
to, aby przekonać społeczeństwo, 
by spojrzeli łaskawym okiem na 
piratów, nawet tych przebranych.

20 września swoje święto ob-
chodzą przedszkolaki. Inicjatywa 
Ogólnopolskiego Dnia Przedszko-
laka wyszła od dyrektorów łódz-
kich przedszkoli. Święto zostało 
ustanowione uchwałą Sejmu z dnia 
13 września 2013 roku. Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkolaka ma swój 
hymn i obchodzony jest w sposób 
wyjątkowy. Tego dnia placówki 
organizują mnóstwo atrakcji dla 
dzieci – festyny, koncerty, marsze, 
bale, odbywa się pasowanie nowo 
przyjętych podopiecznych. Podczas 
pierwszych obchodów w 2010 roku, 
które odbyły się w Łodzi, dzieciaki 
podczas festynu posadziły w parku 
pamiątkowe dęby i razem z władza-
mi miasta wypuściły w niebo ba-
loniki z marzeniami. W niektórych 
miastach przedszkolaki odbierają 
klucze do miasta.        

Not. Ewa Szpak
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