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Poważnie, tak było. Zapewne dlatego, że socjalistyczna 
gospodarka udostępniała w swoich sklepach więcej ładnych 
rzeczy, nie tylko w smutnych, krajowych wzorach, ale też 
krzykliwych, chińskich barwach. Tylko kiedyś kosztowało 
to jakieś relatywnie niższe pieniądze, bo nie mieliśmy licen-
cyjnych plecaczków z postaciami popularnych infl uencerów 
czy też 4 milionów wzorów zeszytów, dla każdej możliwej 
grupy wiekowej i w każdym kolorze świata. Dawno temu 
(za czasów przedpryszczatych) dostawałeś zeszyt w linie 
w niebiesko-szarej okładce i z reklamą krwiodawstwa. Inny 
- w kratkę, szyty, ze Strzegomia, z narysowanym widokiem 
miasta. Nikt nie wiedział, co to za miasto, przyjmijmy więc, 
że właśnie Strzegom. Okładki były potwornie smutne, ko-
niecznie trzeba było je zabezpieczyć kolorowymi gazetami 
albo w wersji „de luxe” resztką tapety, którą jakimś cudem 
kupił ktoś z rodziny. Dodatkowo - gdy miałeś szczęście, to 
na okładce była z tyłu tabliczka mnożenia, wielokrotnie ten 
nadruk ratował osiołków na lekcjach matematyki.

Ech, dużo wspomnień, za tydzień napiszę więcej z tamtych 
czasów. Polecam też serwisy w internecie, można tam zoba-
czyć okładki, o których mowa: wystarczy wpisać frazę „ze-
szyt ze Strzegomia PRL” i już widać, o jakich skarbach piszę.

W każdym razie obecnie, przy infl acyjnym czasie, koszt 
wyprawki szkolnej idzie zdecydowanie w górę. Ale nie tak 
bardzo, jak kiedyś gdzieś na świecie...

Niedawno zastanawiałem się w felietonie, jak żyją obecnie 
Bułgarzy przy swoich niskich zarobkach i wysokich cenach, 
czy też Turcy przy infl acji dochodzącej do 79% (chociaż czy-
tałem opracowanie ekonomiczne mówiące o nawet 150%). 
Pewnie wielu z czytelników pamięta naszą infl ację po zmianie 
ustroju, niech będzie wyznacznikiem tego moja umowa na 
praktyki zawodowe (klasa technikum), gdy dostawaliśmy 
roczną wypłatę i nie pamiętam kwoty, ale za rok otrzyma-
łem równowartość dwóch rogalików z tzw. domu chleba. 
Czyli jakieś 2 zł i 80 groszy na dzisiejsze pieniądze. Wszystko 
przez infl ację, która wyniosła w roku 1990 prawie 686%. 
Przypomnę, że banknoty miały nominał sięgający 2 000 
000 (dwa miliony) czyli po denominacji w 1996 roku 200 
zł, co zostaje obecnie najwyższym obiegowym nominałem. 

Pierdyliard kwadrylionów
Wojciech P. KnapikFe
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Kobiety od lat udowadniają, że 
wcale nie pasuje do nich określenie 
„słaba płeć”. Panie często są niezwy-
kle silne. Z powodzeniem łączą różne 
funkcje życiowe. Są żonami, matkami, 
prezeskami i pracownicami,  a czasem 
jeszcze studentkami. Wiele pań, mimo 
pracy zawodowej i rodziny, znajduje 
jeszcze czas na pracę społeczną i pa-
sje. Koszty życia w takim tempie by-
wają duże, ale wiele kobiet wybiera 
takie życie zupełnie świadomie i ze 
zgodą ponosi tego konsekwencje.

Historia potwierdza, że kobiety 
osiągają znaczące sukcesy na polu 
naukowym, zawodowym, rodzinnym 
i w sporcie. Tu też nie są wcale słabe.

Niewątpliwie dowodem na siłę ko-
biet jest również pani, która nocą 
wybrała się na spacer wzdłuż plaży 

głównej na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowo-Rekreacyjnego przy ulicy 
Bukowskiej. I nie chodzi tu wcale 
o odwagę, jakiej pewnie trzeba, by 
nad ranem spacerować samotnie po 
mieście. Pani wykazała się jednak 
przede wszystkim nie odwagą, a siłą 
fi zyczną. Kopniakami poprzewracała 
wszystkie kosze wzdłuż plaży głów-
nej nad Sosiną. Nagrała ją tamtejsza 
kamera. Film z tego zdarzenia można 
zobaczyć na facebookowym profi lu 
Pulsu Jaworzna. 

Okazuje się, że argumentów do 
walki ze stereotypowym postrzega-
niem kobiet jest mnóstwo. Dowodów 
na to, że kobiety nie są wcale słabą 
płcią, też nie brakuje. Niestety, nie 
wszystkie są dla nas powodem do 
dumy.

Słaba płeć?

Przedszkolaki na medal

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Niedzielny piknik ekologiczny 
„Z Rodziną w plenerze” cieszył się 
sporym zainteresowaniem miesz-
kańców miasta. Formuła i temat 
przewodni zaproponowane przez 
pracowników Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu bardzo się podoba-
ły. Mimo deszczowej aury rodzinna 
impreza pod płaszczką przyciągnęła 
tłumy mieszkańców. Było ekologicz-
nie i bardzo wesoło.

Nie od dzisiaj wiadomo, że najwię-
cej uczymy się przez zabawę. Dlatego 
też podczas pikniku zorganizowa-
no warsztaty i konkursy związane 
z segregacją odpadów, recyklingiem 
i upcyklingiem.

Pod płaszczką znalazło się wie-
le ciekawych stanowisk. Nie było 

mowy o nudzie. Scenariusz impre-
zy przewidywał blisko 3 godziny 
aktywnej zabawy. Dzieci i dorośli 
mogli sprawdzić wiedzę w zagad-
kach, testach, quizach i rebusach 
związanych z ekologią. 

Na pochwałę zasługują zwłaszcza 
przedszkolaki. Najmłodsi uczestnicy 
imprezy spisali się na medal. Dzie-
ci nie tylko chętnie brały udział we 
wszystkich aktywnościach, ale i za-
skakiwały wiedzą.

Niedzielny piknik udowodnił, że 
świadomość ekologiczna wśród ja-
worznickich przedszkolaków jest na-
prawdę wysoka. To daje nadzieję na 
lepszą przyszłość planety i pokazuje, 
że dorośli mogą śmiało brać przykład 
z jaworznickich przedszkolaków.

Tak, wiem, że jest jeszcze banknot 500 zł, ale w życiu go 
nie miałem w ręce. Już widzę panią Teresę w sklepiku, gdy 
kupuję gumy i colę, i płacę takim banknotem. Dostałbym 
z pęczka marchwi w ryło w tempie szybkim. 

Zaciekawiło mnie jednakowoż, jak wyglądały te kwestie 
infl acyjne w innych krajach. 

Ciekawie wygląda sprawa u naszych „bratanków”, albo-
wiem rekord w kategorii najwyższego nominału uwiecz-
nionego na papierowym banknocie należy do węgierskiego 
pengő. Po zakończeniu drugiej wojny światowej gospodarkę 
Węgier dotknęła hiperinfl acja o niespotykanej dotąd skali. 
W 1946 roku doszło do apogeum upadku waluty, bywało, że 
ceny podwajały się co około 15 godzin! A ja się przejmowa-
łem wypłatą w technikum... Pieniądze były tak mało warte, 
że każdy, kto je posiadał, starał się jak najszybciej pozbyć 
się balastu, kupując dowolny towar. Zapewne kilo papryki 
było lepszą inwestycją niż wypchana skarpeta. Tylko i towa-
ru nie było, bo sprzedawcy woleli dostać zapłatę w formie 
barterowej. Przy takim popycie, promocje na karpia w Li-
dlu wydają się niewinną pierdołą, którą można porównać 
co najwyżej do Wielkiej Pardubickiej. 

W obiegu pojawiły się pseudowaluty – milpengő (czyli 
milion pengő), a potem b-pengő (bilion pengő). Wykorzy-
stywano stare wzory banknotów, zmieniając tylko rząd 
wielkości nominału i kolorystykę. Najwyższy nominał, który 
kiedykolwiek pojawił się w obiegu, nosił znak 100 milionów 
b-pengő, czyli 100.000.000.000.000.000.000 pengő (try-
liard). Przygotowano także banknot o nominale kwadryliona 
dawnych pengő, ale nie zdążył trafi ć do portfeli Węgrów. 
Dramatyczny okres zakończył się wprowadzeniem forinta 
poprzez ucięcie 29 zer ze starej waluty.

Bardzo ciekawie miała się też sprawa w Zimbabwe. Winą 
za doprowadzenie do upadku dolara Zimbabwe obarcza się 
reformę rolną przeprowadzoną pod koniec lat 90. XX w. oraz 
wydatki na wojnę z Kongo. Nadmierna podaż pieniądza 
szybko znalazła odbicie w spadku siły nabywczej dolara. 
W szczytowym momencie, w listopadzie 2008 r., wskaźnik 
infl acji wynosił 79 600 000 000 proc. miesięcznie! Czyli pra-
wie 80 miliardów procent! Za rosnącymi cenami podążały 
nominały banknotów emitowanych przez Reserve Bank of 
Zimbabwe. W 2008 roku w obiegu pojawił się papierowy 
pieniądz z czternastoma zerami – 100 bilionów dolarów.

Wracając do głównego wątku, mam nadzieję, że nie bę-
dziemy za wyprawki dla naszych milusińskich płacić takich 
kwot. Myślę, że pan Glapiński zrobi wszystko, aby do tego 
nie doszło. Hej, hej, hej sokoły...
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Wakacje za szybko się kończą. W wieku, 
gdy byłem niskopiennym mlekopijem, 
bardzo byłem niezadowolony z tego faktu. 
Jednak było coś, co mnie bardzo cieszyło: 
zakupy artykułów szkolnych. 

Na wyciągnięcie ręki
Jan KleszczSzpilki w bruku

Urzędnicy liczą i weryfi kują głosy oddane w ramach tego-
rocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Trze-

ba dokładnie sprawdzić, czy każdy uprawniony rzeczywiście zagłosował tylko 
raz, wskazując maksymalnie dwa projekty z listy. Kiedy uda się przeanalizować 
wszystkie wrzucone do urn karty oraz głosy oddane przez internet, poznamy 
wyniki jubileuszowej edycji i dowiemy się, które z projektów zostaną zrealizo-
wane. Biorąc udział w głosowaniu, realnie wpływamy więc na to, jak zmieni 
się nasze miasto. Do wydania jest spora kwota. W sumie to blisko 3,5 mln zł. 
Urzędnicy z jaworznickiego magistratu zapowiadają, że wyniki poznamy na 
przełomie września i października. Teraz nie pozostaje już nic innego, jak czekać.

Można jednak dobrze wykorzystać ten czas. Właśnie ruszyła kolejna edycja 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Tutaj jaworznianie również mogą 
wskazać, który ze zgłoszonych projektów, ich zdaniem, warto zrealizować. 
Szkoda odpuścić, bo to konkretne pieniądze, o których przeznaczeniu możemy 
zadecydować. Opłaca się. W ramach jednej z poprzednich edycji budżetu mar-
szałkowskiego, Jaworzno wywalczyło środki na zakup nowoczesnej karetki typu 
P dla stacji pogotowia w Jaworznie.

W tegorocznej edycji MBO na liście 105 zadań, na które można głosować, są 
również takie, które dotyczą Jaworzna. Projekt zgłoszony przez mieszkańców 
naszego miasta przewiduje przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy przed-
medycznej. Jeśli uda się wygrać, to przeszkolenie w tym zakresie przeszłoby 
150 jaworznickich uczniów. Młodzi ludzie nie raz udowadniali, że są wrażliwi, 
empatyczni i odważni. Wykorzystując pieniądze z MBO, można wyposażyć ich 
jeszcze w teoretyczną i praktyczną wiedzę, która pozwoli ratować życie. Gło-
sować można do 12 września. Na pewno warto!

rocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Trze-
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W tegorocznym głosowaniu JBO do urn trafi ło 14 359 kart | fot. Natalia Czeleń

Rozbudowa pompowni przy ul. Batorego dodatkowo usprawni system 
kanalizacyjny | fot. Materiały Wodociągi Jaworzno

W czwartek, 18 sierp-
nia, w Urzędzie Miejskim 
otwarto urny z głosami 
oddanymi w ramach te-
gorocznej edycji Jaworz-
nickiego Budżetu Obywa-
telskiego. Teraz urzędnicy 
przeliczają i weryfi kują 
wypełnione karty, a w śro-
dę, 24 sierpnia, ruszy-
ło głosowanie w ramach 
Marszałkowskiego Budże-
tu Obywatelskiego. To też 
odbywa się z udziałem 
jaworznian.

Decydujemy o tym, 
jak zmienia się miasto

W jubileuszowej edycji JBO ja-
worznianie wybierali spośród 45 
zgłoszonych projektów. Ostateczne 
wyniki nie są jeszcze znane. Na razie 
wiemy, że w głosowaniu tradycyj-
nym złożono do urn łącznie 14 359 
kart. Najwięcej, bo aż 13 837 kart, 
wrzucono do urny przy Urzędzie 
Miejskim. Mieszkańcy  głosowali 
także elektronicznie i w ten sposób 
oddali łącznie 6 686 głosów. 

– Każdy uprawniony mieszkaniec 
mógł zagłosować jeden raz, wskazu-
jąc maksymalnie dwa projekty z listy 
wniosków poddanych pod głosowanie. 
Przypominam więc, że liczba przeli-
czonych kart nie jest tożsama z liczbą 
oddanych na zadania głosów – mó-
wiła podczas otwarcia urn Ewa Si-
dełko-Paleczny, sekretarz miasta.

Dane z kart zostaną teraz wpro-
wadzone przez operatorów do sys-
temu, gdzie zweryfi kowane zostaną 
dane osób głosujących. Analizie 
poddana zostanie również kwestia 
liczby zaznaczonych zadań oraz 
głosów podwójnych. Ostateczne 
wyniki głosowania poznamy na 
przełomie września i października.

Mieszkańcy Jaworzna po raz ko-
lejny starają się również o pienią-
dze z puli Marszałkowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Tym razem 
chcą zdobyć środki na przeprowa-
dzenie kursów pierwszej pomo-
cy dla 200 uczniów szkół ponad-
podstawowych z naszego miasta 

i powiatu zawierciańskiego. Gło-
sowanie w ramach MBO już ru-
szyło i odbywa się na stronie bo-
.slaskie.pl.

Na liście projektów, na które moż-
na zagłosować, znajduje się 105 
zadań, zgłoszonych przez mieszkań-
ców województwa śląskiego. W tym 
są 23 zadania w ramach puli EKO 
i 84 w puli REGIO w podziale na 7 
podregionów. W podregionie nr 7, 
w którego obrębie leży też Jaworz-
no, znalazło się 10 inicjatyw.

Jaworznicki projekt zgłosiła do 
MBO Jadwiga Grzybek, wice-
prezes stowarzyszenia Manhattan 
Podłęże.

– Kursy pierwszej pomocy przed-
medycznej byłyby skierowane do mło-
dzieży z Jaworzna i powiatu zawier-
ciańskiego. Mogłoby wziąć w nich 
udział 150 jaworznickich uczniów 
i 50 zawierciańskich – podkreśla po-
mysłodawczyni projektu. – Świado-
mość udzielania zasad pierwszej po-
mocy jest bardzo ważna, szczególnie 
wśród osób wchodzących w dorosłe 
życie. Również w obliczu wszelkiego 
rodzaju potencjalnych zagrożeń po-
winniśmy być przygotowani na ra-
towanie życia ludzkiego – wyjaśnia.

Głosowanie w ramach MBO roz-
poczęło się 24 sierpnia i potrwa 
do 12 września. Pomysłodawczyni 
z Jaworzna liczy na głosy miesz-
kańców, którzy już pokazali, że są 
w stanie wywalczyć pieniądze dla 
swojego miasta. W ramach jednej 
z poprzednich edycji budżetu mar-
szałkowskiego Jaworzno wygrało 
środki na zakup nowoczesnej ka-
retki typu P dla stacji pogotowia 
w Jaworznie. Projekt do MBO zgło-
sił wtedy mąż pani Jadwigi, Ro-
man Grzybek.

Członkowie organizacji angażują 
się również skutecznie w kolejne 
edycje Jaworznickiego Budżetu 
Obywatelskiego. – W ramach JBO 
wygraliśmy projekt na budowę tężni 
solankowej w GEOsferze i na reali-
zację pierwszego etapu lokalnej strefy 
relaksu Manhattan – wylicza Andrzej
Kościański, prezes stowarzyszenia. – 
W tym roku czekamy na rozstrzygnięcie 
kolejnej edycji JBO, do której projekt 
zgłosiła Jadwiga Grzybek – dodaje.

Anna Zielonka-Hałczyńska,
 Natalia Czeleń

Kanalizacja dała radę
Mimo ulewnych deszczy, jakie 

przeszły nad naszym regionem 
w ciągu ostatniego weekendu oraz 
w nocy z poniedziałku na wtorek, 
miejska kanalizacja deszczowa nie-
źle spełniła swoje zadanie. W wo-
jewództwie śląskim strażacy in-
terweniowali w tym czasie aż 500 
razy. Najwięcej w powiatach gli-
wickim, raciborskim, rybnickim 
i pszczyńskim.

Przede wszystkim wypompo-
wywali tam wodę z podtopionych 
posesji, zalanych pomieszczeń 
w budynkach i z dróg, udrażniali 
przepusty oraz usuwali powalone 
przez wiatr drzewa. W Jaworznie 
było zdecydowanie spokojniej.

Pracownicy Miejskiego Zarzą-
du Dróg i Mostów w poniedziałek, 
22 sierpnia, pomagali uporać się 
z nadmiarem wody w Szczakowej 
i w sąsiedztwie Obwodnicy Pół-
nocnej.  Drogowcy przygotowali 
też zbiorniki retencyjne do przy-

jęcia wody podczas najbliższych 
opadów i zachęcają, by zgłaszać 
podobne problemy. Można to zro-
bić za pośrednictwem całodobowej 
infolinii. – Szkody spowodowane in-
tensywnymi opadami należy zgłaszać 
do Wydziału Zarządzania Kryzysowe-
go Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 
Dzwonić można pod numer 32 61 
81 890. Linia czynna jest całą dobę
– potwierdza Izabela Miszczyk, 
rzecznik prasowy MZDiM.

Pracownicy Wodociągów Ja-
worzno zwracają uwagę na zna-
czenie przelewów burzowych, 
które podczas ulewnych deszczy 
pomagają zapobiegać lokalnym 
podtopieniom. – Przelew burzowy 
to awaryjny bufor bezpieczeństwa. 
To ratunkowe ujście dla wód opa-
dowych, których nagłe spiętrzenie 
się w kanalizacji mogłoby doprowa-
dzić do podtopień i zalań – tłumaczy 
rzecznik Wodociągów Jaworzno, 
Sławomir Grucel.

Przelewy burzowe uruchamiają 
się tylko w okresie deszczu i burz. 
Skutecznie odprowadzają nadmiar 
wody  z terenów zurbanizowanych 
i utwardzonych bezpośrednio do 
odbiornika, np. do rzeki. To nor-
malna i zgodna z prawem praktyka. 
Mimo to może budzić zaniepoko-
jenie świadków. Tak właśnie było 
w sobotę, 20 sierpnia, kiedy wędku-
jący w Białej Przemszy jaworznia-
nin zauważył wypływające do rzeki 
ciemne ścieki. Natychmiast poinfor-
mował o tym odpowiednie służby. 
Po zbadaniu miejsca okazało się, 
że  zanieczyszczona woda pochodzi 
z odwodnienia kanalizacji burzo-
wej. – Barwa ścieków deszczowych 
zawsze będzie różnić się od wody 
w rzece. Jest to naturalna sytuacja 
obserwowana w terenie, gdyż wody 
deszczowe w zlewni kanalizacyjnej 
zbierają nieczystości z dróg, kanału 
i przypadkowych miejsc przy kolek-
torze ściekowym. Jest to więc woda 

częściowo zmieszana ze ściekami, ale 
także woda pełna żwiru, mułu i pia-
sku – tłumaczy Sławomir Grucel.

Prawidłowe działanie przelewów 
burzowych skutecznie chroni jed-

nak mieszkańców miasta przed wy-
lewaniem się ścieków przez włazy 
kanalizacyjne na ulice czy przed 
cofaniem się ścieków do budynków.

Natalia Czeleń

Pamiętają 
o górnikach

z Danuty
W piątek, 26 sierpnia, jaworznia-

nie uczczą pamięć górników, którzy 
w 1954 roku zginęli w kopalni Jan 
Kanty, gdy wyrobisko zalała woda. 
Utonęło wówczas 18 osób. To naj-
większa tragedia w historii jaworz-
nickiego górnictwa.

Aby uczcić pamięć górników, o go-
dzinie 17.20 pod Pomnikiem Pole-
głych Górników, który znajduje się 
przy ul. Górników z Danuty, rozpocz-
ną się uroczystości związane z upa-
miętnieniem ofi ar tej tragedii. O godz. 
18 w kościele Matki Bożej Anielskiej 
w Dąbrowie Narodowej zostanie od-
prawiona msza w intencji ofi ar. 

26 sierpnia 1954 roku górnicy 
kopalni, która wówczas nosiła na-
zwę Komuna Paryska, stawili się 
na upadowej Danuta, by rozpocząć 
poranną szychtę. Dramat zaczął się 
przed południem. Około godziny 11 
całe wyrobisko pochłonęła woda. Ży-
wioł zabrał życie 18 górnikom.  Naj-
młodsza z ofi ar miała 18 lat, a naj-
starsza 48. Ocalał  tylko 38-letni 
Ludwik Guja.

Rodziny górników jeszcze przez 
kilka tygodni żyły nadzieją na oca-
lenie swoich bliskich. Dopiero po 
czterech tygodniach od tego wypadku 
znaleziono pierwsze ciała górników. 
Znajdowały się w różnych miejscach 
chodników i wyrobisk. Poszukiwania 
utrudniały wielkie ilości mułu i zanie-
czyszczeń niesione przez wodę. Groby 
górników, którzy zginęli na upado-
wej Danuta, lokalizowano w różnych 
częściach kwater cmentarnych. Mia-
ło to zatrzeć ślady tragedii i pamięć 
o tamtym wydarzeniu. 

Grażyna Dębała
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Zmodernizowana Sosi-
na skutecznie przyciąga 
plażowiczów. Szczególnie 
tłoczno bywa tu w upal-
ne weekendy. Tak duże 
zainteresowanie ośrod-
kiem przy ulicy Bukow-
skiej przekłada się na 
ilość pracy dla ratowni-
ków z chrzanowskiego 
Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, 
którzy od połowy czerwca 
codziennie dbają o bezpie-
czeństwo wypoczywają-
cych. Mimo tłumów nad 
Sosiną sezon oceniają jed-
nak jako spokojny.

Po zakończeniu prac na skrzyżowaniu będzie bezpieczniej 
| fot. Natalia Czeleń

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska Nad bezpieczeństwem wypoczywających na Sosinie czuwają m.in. ratownicy Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego z Chrzanowa  | fot. Natalia Czeleń

AU TO P R O M O C J A

Bezpieczniej w Jeleniu
Skrzyżowanie ulic Sulińskiego, 

Zwycięstwa, Celników i Wygoda 
w Jeleniu przechodzi gruntowny 
remont. Prace mają poprawić bez-
pieczeństwo i komfort jazdy w tej 
części miasta.

W pierwszym etapie remontu sfre-
zowano starą, zniszczoną nawierzch-
nię. – Rozpoczęły się też prace związane 
z utworzeniem wysp kanalizujących 
ruch. Po ich utworzeniu powrócimy do 
prac związanych z położeniem nowej 
nawierzchni asfaltowej – zapowiada 
IzabelaMiszczyk, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Ze względu na zmianę geometrii 
ulicy Sulińskiego zmianie ulegnie lo-
kalizacja znaków drogowych „STOP" 
i „nakaz jazdy z prawej strony zna-
ku". Dzięki takiej organizacji w tym 
rejonie zrobi się bezpieczniej.

– Działania te uniemożliwią kierow-
com między innymi jazdę pod prąd od 
strony Mysłowic, co było dotąd nagmin-
ne i bardzo niebezpieczne. Takie sytuacje 
na drodze budziły niepokój mieszkańców 
dzielnicy – tłumaczy Janusz Papuga, 
jaworznicki radny, który zabiegał 
o remont skrzyżowania w Jeleniu.

Natalia Czeleń

Sosina skutecznie wabi plażowiczów

– Rewitalizacja Sosiny była strza-
łem w dziesiątkę. Widać to codzien-
nie po frekwencji na terenie akwenu, 
zwłaszcza w weekendy – potwier-
dza Mirosław Pasek z Miejskiego 
WOPR w Chrzanowie.

Ratownicy z chrzanowskiego 
WOPR nie tylko ratują tych, któ-
rych zawiodły pływackie umiejęt-

ności, ale i edukują w kwestii bez-
piecznego wypoczynku nad wodą 
i pilnują by turyści przestrzegali 
zasad, obowiązujących na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowo-Rekre-

Zapraszają 
na święto plonów

Jaworznianie znów podziękują za tegoroczne zbiory na 
dwóch dożynkowych imprezach. Najpierw, 4 września, 
na dzielnicowe święto plonów zaproszą mieszkańcy By-
czyny. Tydzień później, 11 września, odbędą się dożynki 
miejskie w centrum Jaworzna.

Byczyńskie wydarzenie, organizowane przez Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu i, działający w jego strukturach, 
klub Niko, rozpocznie się w pierwszą wrześniową niedzie-
lę, o godz. 15, mszą św. dożynkową na tamtejszym rynku. 
Następnie odbędzie się ceremoniał dożynkowy, a po nim 
nastąpi wiele innych atrakcji. Jak co roku, nie zabraknie 
występów przedszkolaków, uczniów, podopiecznych klubu 
MCKiS Niko i pań z zespołu Byczynianki. Swoje punkty 
będą też mieli bibliotekarze, myśliwi, pszczelarze, hodowcy 
gołębi i artyści ze Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz 
członkowie byczyńskiego koła Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta Jaworzna.

Miejskie święto plonów odbędzie się z kolei 11 wrze-
śnia w centrum Jaworzna. O godz. 15 w kolegiacie pw. 
św. Wojciecha i św. Katarzyny rozpocznie się dziękczynna 
msza św. dożynkowa, po której, około godz. 16, jej uczest-
nicy przemaszerują ul. Królowej Jadwigi, Grunwaldzką 
i Zieloną na Rynek. O 16.30 odbędzie się na nim ceremo-
niał dożynkowy.

Na godz. 17 została zaplanowana część artystyczna. 
Przed jaworznicką publicznością wystąpią zespoły śpie-
wacze z naszego miasta, a po nich, o godz. 18, pojawi się 
na scenie grupa folkowa Nil Novi. O 19 rozpocznie się 
zabawa taneczna przy muzyce na żywo.

Na Rynku będą też takie atrakcje jak wystawa maszyn 
rolniczych, oraz stoiska przygotowane przez działkowców, 
pszczelarzy, myśliwych i hodowców gołębi.

Organizatorami miejskich dożynek są Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna, rolnicy, Miejski Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu.                                                      AZ-H
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Nad bezpieczeństwem wypoczywających na Sosinie czuwają m.in. ratownicy Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego z Chrzanowa  | fot. Natalia Czeleń

Kończą sezonFestyn 
dla seniorów

Pomoc 
dla RODOd 21 sierpnia trwają zapisy na 

226. Pieszą Pielgrzymkę Jaworznicką 
na Jasną Górę. Jak co roku jaworz-
nianie wyruszą w pątniczą drogę 3 
września, a przed jasnogórski obraz 
Matki Bożej dotrą 6 września. Będą 
przebywać na terenie należącym do 
sanktuarium do 8 września, czyli do 
święta narodzenia Maryi Panny.

Pielgrzymka z naszego miasta jest 
jedną z najstarszych w Polsce i ostat-
nią polską pieszą wędrówką na Jasną 
Górę w ciągu roku kalendarzowego. 
Zamyka więc sezon pielgrzymkowy 
Polaków.

W tym roku wierni z Jaworzna 
będą maszerować pod hasłem „Ob-
darz nas pokojem”. Jaworznickie piel-
grzymowanie jest częścią większego 
diecezjalnego wydarzenia, jakim jest 
Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę. W jej skład wchodzą też 

Kupcy ze stowarzyszenia Manhat-
tan Podłęże zapraszają mieszkańców 
całego regionu do udziału w imprezie 
„Graj o zdrowie - wsparcie aktywno-
ści społecznej seniorów”. Wydarze-
nie odbędzie się przy targowisku na 
Leopoldzie w sobotę, 10 września.

– Na naszych gości będzie czekać wie-
le atrakcji, w dużej mierze nastawionych 
na poprawę zdrowia. Seniorzy będą mo-
gli liczyć na wsparcie ekspertów z róż-
nych dziedzin – informuje Andrzej
Kościański, prezes  stowarzyszenia 
Manhattan Podłęże.

W programie znajdą się konsultacje 
z dietetykiem, warsztaty ze specjalistą 
żywienia, warsztaty z technik relak-
sacji, z arteterapii, zajęcia sportowe 
na siłowni pod chmurką i trening 

Już tylko przez niespełna tydzień 
urzędnicy z jaworznickiego magi-
stratu czekać będą na wnioski o do-
fi nansowanie inwestycji na terenie 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
Wsparcie z miejskiej kasy na moder-
nizację i rozwój jaworznickich ROD 
może sięgać nawet 70 tys. zł. Decyzję 
o takiej formie pomocy dla działkow-
ców podjął Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna, we współpracy i w odpo-
wiedzi na postulaty działkowców. 

Na terenie Jaworzna jest dziewięć 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
Zajmują w sumie ponad 80 ha po-
wierzchni. Szczegółowe informacje na 
temat dotacji i zasad jej przyznawania 
znaleźć można na stronie internetowej 
miasta (jaworzno.pl).                  GD

Pielgrzymka Olkuska Diecezji Sosno-
wieckiej, od 9 do 13 sierpnia (bio-
rą w niej udział też jaworznianie, 
jako tzw. Grupa Złota, która co roku 
startuje już 8 sierpnia), pielgrzymka 
wolbromska, od 16 do 18 sierpnia, 
i zagłębiowska, od 23 do 25 sierpnia. 
W tym roku wszystkim tym wędrów-
kom przyświeca też wspólne hasło: 
„W Krzyżu - miłości nauka”. 

Jaworznickie wędrowanie rozpo-
czyna się zwykle mszą św. w kole-
giacie pw. św. Wojciecha i św. Ka-
tarzyny w Centrum. Pątnicy idą do 
Szczakowej, gdzie wsiadają w po-
ciąg do Myszkowa i stamtąd znów 
wchodzą na pątniczą, pieszą drogę. 
Pielgrzymują szlakiem sanktuariów 
maryjnych.

Zapisy odbywają się w zakrystii ja-
worznickiej kolegiaty od poniedziałku 
do soboty w godz. 8 do 8.30.   AZ-H

Artur Miłek Ewelina Czosnek

Wojciech Piliszko Krzysztof Pruszewicz

Sosina robi teraz bardzo dobre wra-
żenie. Uważam, że przeszła ogromną 
przemianę. Pamiętam, jak wyglądała 
kiedyś. Teraz plaża jest czysta. Podo-
ba mi się też pomysł wybudowania tu 
trzech basenów. Korzystające z atrak-
cji dzieci i ich rodzice mogą czuć się 
bezpiecznie. Myślę, że obecny wygląd 
Sosiny przełoży się na liczbę odwiedza-
jących ją turystów. Będę tu przychodził, 
gdy tylko nadarzy się okazja.

Takie miejsca jak Sosina sprzyjają mi-
łemu wypoczynkowi całych rodzin. 
Jako mama zwracam uwagę na wiele 
szczegółów. Jest tu czysto. Jest basen 
dla dzieci. Można też obejść cały za-
lew dookoła, jeździć tu na rowerze czy 
rolkach. Nie mam porównania, jak ten 
teren wyglądał wcześniej, bo nie jestem 
mieszkanką Jaworzna, ale zalew na-
prawdę zrobił na mnie wrażenie. Miło 
będzie jeszcze tutaj wrócić.

Jestem mieszkańcem Tychów, ale na So-
sinie jestem teraz częstym gościem. Cie-
szę się, że można tu wchodzić do wody, 
która w porównaniu z np. Jeziorem Pa-
procańskim, przy którym mieszkam, jest 
naprawdę czysta. Można tu skorzystać 
z basenów. Poza tym toalety są zadbane 
i jest ich dosyć dużo. Są też natryski. 
Podoba mi się również, że wybudowano 
tu stanowiska, na których można węd-
kować, sam jestem wędkarzem.

Sosina ma spore szanse na wysokie 
miejsce w tym plebiscycie. Na pochwałę 
zasługuje na pewno rozbudowana in-
frastruktura, z której chętnie korzystają 
rowerzyści, rolkarze i spacerujący. Dzie-
ci mają frajdę z nowo wybudowanych 
basenów. W moim mieście, Sosnowcu, 
brakuje takiego miejsca. Nie podoba mi 
się tylko, że toalety są zamykane na 
noc i brakuje w nich czasem papieru 
toaletowego czy mydła.

Sosina skutecznie wabi plażowiczów

acyjnego. Warto wspomnieć, że na 
plaży obowiązuje m.in. zakaz spo-
żywania alkoholu. Informują o tym 
tablice. – Pomimo naszych upomnień, 
nie wszyscy turyści stosują się do tej 
zasady. Teren wokół zalewu często 
patrolują jednak również policjanci 
i strażnicy miejscy – mówi Wiktor
Kozub, ratownik WOPR.

To bardzo ważne, bo statysty-
ki dowodzą, że kąpiel po alkoho-
lu nie jest dobrym pomysłem. Co 
roku w Polsce około pół tysiąca 
osób ginie w wodzie. Przyczyny są 
niezmienne – alkohol i brawura. – 
Każdy organizm na alkohol reaguje 
trochę inaczej. Zwykle towarzyszą 
mu brawura i ułańska fantazja, do 
których dochodzi jeszcze brak bądź 
przecenienie, umiejętności pływania
– opowiada Mirosław Pasek.

Ratownicy nad Sosiną pilnują, 
by wodne szaleństwa dla nikogo 
nie skończyły się tragedią. Regu-
larnie przypominają na przykład, 
że do wody należy wskakiwać na 
nogi. Skoki na główkę skutku-
ją czasem trwałym kalectwem. 
Zwracają też uwagę na kwestie 
niedostatecznej opieki nad dzieć-
mi. Niedawno ratownicy szukali 
opiekunów kilkuletniego chłopca, 
który przez dłuższy czas bawił się 
samotnie w pobliżu wody. Wtedy 
wszystko dobrze się skończyło, 
ale nie był to wcale odosobniony 
przypadek. 

– Szukaliśmy też rodziców dwóch 
małych dziewczynek pozostawionych 
bez opieki. Jedna z matek w ogóle 
nie widziała w swoim zachowaniu 
niczego niewłaściwego – wspomina 

pan Mirosław. – Na szczęście ludzie 
są coraz bardziej świadomi zagrożeń 
i nie są to częste przypadki – dodaje 
Wiktor Kozub.

Do niebezpiecznego zdarzenia na 
Sosinie doszło też w sierpniu. Poli-
cyjni wodniacy musieli wyciągnąć 
z wody pięć osób, w tym trójkę 
dzieci. Dwóch dorosłych mężczyzn 
wynajęło dwuosobowy kajak. Pano-
wie weszli do niego z trójką małych 
dzieci. Najmłodsze z nich miało 5 
lat. Niestety, doszło do wywrotki 
kajaka, a dzieci wpadły do wody. 
Żadne z nich nie potrafi ło pływać. 
Na szczęście pociechy miały zało-
żone kapoki. 

– Mężczyźni wykazali się zupeł-
nym brakiem wyobraźni i ogromną 
nieodpowiedzialnością. Mamy zresz-
tą z nimi do czynienia od początku 
sezonu, gdyż nagminnie dopuszczali 
się nadużyć. Dalsze czynności w ich 
sprawie prowadzi policja – opowiada 
pan Mirosław. 

Jednak zdaniem ratowników 
- pomimo takich sytuacji, tego-
roczny sezon letni jest bardzo uda-
ny. Większość wypoczywających 
i zażywających kąpieli wodnych 
oraz słonecznych stosuje się do 
panujących na terenie ośrodka za-
sad. – Zdarza się, że musimy kogoś 
upomnieć, ale zazwyczaj to wystar-
cza. Choć trafi ają się osoby, które 
z nami dyskutują, to jednak stanowią 
niewielki odsetek turystów – mówi 
Wiktor Kozub.

W tym sezonie ratownicy nie 
odnotowali żadnego przypadku 
zasłabnięcia. Nikt też nie utonął. 
– Życzymy sobie, żeby tak już pozo-
stało – mówi Mirosław Pasek.

Ratownicy będą nadzorować ką-
pielisko Sosina do połowy wrze-
śnia. Bezpieczeństwa plażowiczów 
pilnują codziennie od godz. 10 do 
18, niezależnie od warunków at-
mosferycznych.

Natalia Czeleń

Do końca sierpnia można jeszcze wziąć udział w internetowym głosowaniu 
na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. Do tegorocznej 
edycji konkursu zgłoszony został między innymi zrewitalizowany zalew Sosina 
w Jaworznie. Głosować można na stronie npp.slaskie.pl. Przy okazji konkursu 
zapytaliśmy osoby wypoczywające nad Sosiną, co sądzą o metamorfozie, jaką 
przeszedł ośrodek przy ulicy Bukowskiej.

Każdy głos się liczy

zumby, a także prelekcja i konsulta-
cje z psychologiem.

Festyn poprowadzi wokalista i ak-
tor, Artur Gotz. Impreza na terenie 
przyległym do targowiska rozpocznie 
się o godz. 8 i potrwa do godz. 15.

Wydarzenie jest współfi nansowane 
ze środków z budżetu województwa 
śląskiego.

Stowarzyszenie Manhattan Pod-
łęże wspiera też organizację innego 
sportowego wydarzenia w naszym 
mieście, I Rajdu Nordic Walking na 
Podłężu, organizowanego przez Aka-
demię Boksu Roberta Gortata. Rajd 
odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 
sierpnia, o godz. 10. Start sprzed Czer-
wonego Manhattanu.                       

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Wędkarzy w zmaganiach na Sosinie dopingowali najbliżsi 
| fot. Mariusz Chrząstek

Poprzednie zawody przyciągnęły 
do Ciężkowic młodych jeźdźców
| fot. Natalia Czeleń

Prace na cmentarzach komunalnych

Prace na gminnych 
terenach zielonych

Cmentarze komunalne na Wilkoszynie i w Szczakowej utrzymywane przez MZNK 
w Jaworznie są stopniowo modernizowane i co roku wykonywane są niezbędne 
prace remontowe. W tym roku zostały już wykonane następujące prace.

Na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn:
-nasadzenie drzew i krzewów w ramach 
nasadzeń rekompensacyjnych
-budowa 24 szt. grobów murowanych dwu-
poziomowych

Na Cmentarzu Komunalnym Szczakowa:
-malowanie pomieszczeń socjalnych
-remont głównych schodów wejściowych 
do kaplicy

W lipcu i sierpniu pracownicy Miejskiego Zarządu Nieru-
chomości Komunalnych w Jaworznie prowadzili intensywne 
prace na gminnych terenach zielonych.

Do najważniejszych zadań realizowanych w miesiącach 
letnich należy koszenie trawy i przycinanie żywopłotów, 
plewienie klombów oraz codzienne prace związane z utrzy-
maniem porządku na terenach rekreacyjnych i w parkach, 
za które odpowiada MZNK w Jaworznie.

R E K L A M A

Wędkarskie zmagania Zawody 
jeździeckie

W niedzielę, 21 sierpnia, w naszym 
mieście rozegrano wędkarskie Mi-
strzostwa Koła PZW nr 57  Szcza-
kowa Miasto w dyscyplinie feede-
rowej. Wędkarze rywalizowali na 
Sosinie. Tymczasem zarząd Koła PZW 
nr 57 Szczakowa Miasto przypomi-
na o wrześniowych  Towarzyskich 
Zawodach Karpiowych. – W zawo-

W Ośrodku Jeździeckim Ciężko-
wice już w niedzielę, 28 sierpnia, 
odbędzie się kolejna impreza dla mi-
łośników koni i konnej jazdy. W pro-
gramie są między innymi zawody 
skokowe. Chętni, by wziąć udział 
w tej rywalizacji, zapisywać się mogą 
pod numerem telefonu 531 296 100. 
– Do udziału w wydarzeniu zapraszamy 
wszystkich naszych przyjaciół i nowych 
jeźdźców – mówi Bartosz Polewka, 
prezes Stowarzyszenia Ośrodek Jeź-
dziecki Ciężkowice.

W  trakcie niedzielnych zma-
gań dzieci oraz dorośli zmierzą 
się w wybranych konkurencjach. 
Będzie między innymi ścieżka ta-
tarska, czyli tor przeszkód, który 
trzeba pokonać w jak najkrótszym 
czasie. Zwodnicy muszą mieć umie-
jętność poruszania się konno w ste-
pie i kłusie. Do pokonania będą 
też parkury treningowe 50/60 cm 
i 70/80 cm oraz 90 cm. Zawodnicy 
będą musieli pokonać konno wy-
znaczone przeszkody. Dzieci prze-
skakiwać będą na wysokościach 
30/40 cm, 50/60 cm, 70/ 80 cm. 
Dla bardziej zaawansowanych prze-
widziano hobby horse „Potęga sko-
ku” na wysokości 105 cm.

dach feederowych wystartowało 16 
zawodników, którzy zacięcie ze sobą 
rywalizowali – wspomina Mariusz
Chrząstek, prezes  Koła PZW nr 57  
Szczakowa Miasto.

Najlepszym zawodnikiem okazał 
się Daniel Szymański, który z wy-
nikiem 3265 punktów zajął pierwsze 
miejsce. – To był mój debiut w zawo-

Wśród atrakcji, które będą cze-
kać na najmłodszych uczestników 
niedzielnego wydarzenia, będą też 
animacje, dmuchany zamek, piana 
party i ognisko. Start imprezy o godz. 
9. – Prosimy o potwierdzenie obecno-
ści jeźdźców, byśmy mogli zaplanować 
przebieg konkursów – mówi Bartosz 
Polewka. 

Natalia Czeleń

dach feederowych. Do udziału namó-
wił mnie kolega. Nie spodziewałem się, 
że wygram konkurencję. Zawody były 
świetnie zorganizowane i był to miło 
spędzony czas – mówi zwycięzca.

Początkowo pan Daniel wyławiał 
pojedyncze płotki, ale potem przy-
szedł czas na leszcze, lina i jazia, któ-
rych łączna waga zapewniła mu naj-
wyższe miejsce na podium.

Drugim najlepszym wędkarzem 
niedzielnych zawodów na Sosinie 
został  Daniel Grzywa, który zdobył 
2320 punktów. Trzecie miejsce nale-
żało do Jakuba Chrząstka. W koń-
cowej klasyfi kacji uzyskał on 2255 
punktów.

W czwartek, 15 września, rozpocz-
ną się Towarzyskie Zawody Karpiowe 
o Puchar Prezesa. Zbiórka zawodni-
ków zaplanowana jest na godzinę 6 
przy Rybaczówce obok Trytonu Ja-
worzno. Ta wędkarska rywalizacja 
potrwa do 18 września.

Wędkarze łowić będą na zalewie So-
sina w drużynach dwuosobowych. Za-
wody rozgrywane zostaną w formule 
rzutowej. W trakcie trwania zawodów 
będzie obowiązywał zakaz używania 
sprzętu pływającego oraz łódek zanę-
towych. – Do klasyfi kacji wliczane będą 
gatunki karp i amur powyżej 3kg – za-
powiada Mariusz Chrząstek.

Natalia Czeleń

-wykonanie nakładki asfaltowej na dwóch 
alejach głównych i naprawy nawierzchni 
w rejonie krzyża.

Oprócz tego pracownicy MZNK w Jaworz-
nie zajmują się bieżącymi pracami po-
rządkowymi, takimi jak: koszeniem trawy, 
przycinaniem żywo-
płotów, usuwaniem 
odpadów itp.
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Eksploracja zapomnianych obiektów jest dla jaworznian życiową przygodą | fot. Archiwum prywatne

Україна навесні й нині очима біженки: 
як змінилось сприйняття 

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

Україна на початку повномасштабного вторгнення і 
нині дуже різна, наше сприйняття теж різниться. Багато 
хто з нас, біженців і біженок, котрі рятувались від війни 
за кордоном, у пам’яті має ті картинки з лютого чи 
березня, вони ніби застигли: усе сіре, страшне, новини 
цілодобово і ти від них захлинаєшся, бо ракети, бомби, 
літаки, пожежі, смерті… Очікуєш, що війна швидко 
закінчиться, страх мине, люди повернуться до звичного 
життя, хоч і інакшого. Таке було й зі мною.

У кінці березня я приїхала до Польщі, коли психіка не могла 
упоратись з новинами та воєнною дійсністю – повномасштабна 
війна вибила з колії. Звідси, з Польщі, здавалось, що в Україні 
життя застигло, що воно приблизно таке, як навесні, тільки 
природа змінилась. Тим паче в рідній країні стало більше 
окупованих Росією територій, багато горя, забраних та 
понівечених окупантами життів. І ми щодня прокидаємось 
і лягаємо з телефонами в руках: як там удома? 

Нині я місяць мала змогу бути вдома, їхала через половину 
України. І мушу сказати, що життя в Україні є, воно не 
застигло, як у нашій пам’яті. Тилові міста й села ожили, 
люди працюють, хоча чимало підприємств, організацій та 
бізнесів зупинили діяльність. Безробіття також є, адже країна 
воює, їй тяжко.

У селах українці як саджали та доглядали городи, так і 
продовжують дбати про картоплю, помідори, робити запаси 
на зиму. У містах квітнуть клумби, буяє зелень у парках. 
Курсує транспорт, щоправда, з урахуванням повітряних 
тривог, і це непокоїть багатьох, адже автобуси та маршрутки 
під час тривоги не їдуть.

На площах, дитячих майданчиках, у парках людно, чути 
сміх. Працюють кафе й ресторани, магазини, лікарні та пошта. 
На мить може здатись, що це був сон – війна, загиблі захисники 
й цивільні, руйнування, сльози і біль. Раптом пронизливо 
лунає сирена у середмісті. Діти лякаються, затуляють вуха 
та хутко шукають дорослих, мами притискають малят до 
грудей. Іноді просто повертають голову навсібіч, чи не летить 
з неба загроза. І далі можуть продовжувати гуляти: не всі 
тікають в укриття, бомбосховищ бракує. 

Українці звикли існувати в новій реальності, де щодня 
війна, але життя не зупинилось і вони його живуть, попри 
все: дають прихисток, рятують, годують, вчать, возять, 
інформують, лікують – забезпечують всі сфери, які можуть, 
аби наближати перемогу та виборювати право на незалежність 
і суверенність своєї країни. Багато хто з вимушеної еміграції 
повернувся додому. Хтось боїться і залишається з дітьми в 
безпеці далеко від рідного дому, у розлуці з найдорожчими. 
Різні реакції, різні умови і вибір, часто й без вибору.

У ці серпневі дні в Україні бояться нових атак ворога, 
адже окупанти непередбачувані та безжальні, можуть 
поцілити куди завгодно. Безпека навіть там, де досі було 
тихо, - відносна. Влада каже про це та просить не ігнорувати 
сигнали тривоги й ховатись в укриття.

Міста й села планують у вересні відкривати садочки та 
школи, адже діти пів року не були в колективах, батьки малих 
дітей не мали змоги працювати, бо хтось мусив залишатись 
з малечею. А школярі повинні отримувати освіту. Але нова 
реальність – це облаштування укриттів у навчальних закладах. 
Навчання буде чергуватись – офлайн та онлайн, багато де 

батьки відмовились, щоб діти відвідували школи наживо, 
боячись за життя і здоров’я учнів.

Нині влада попереджає про важку зиму, зважаючи на 
атаки ворога на об’єкти інфраструктури, які можуть бути 
зруйновані. Хто як може запасається всім, що порятує взимку 
від холоду – дровами, електрообігрівачами, електроковдрами, 
буржуйками тощо, хоча не у всіх на це є кошти та можливості, 
люди бояться холодів.

Війна зруйнувала наші життя, роз’єднала родини, забрала 
рідних, друзів. Щодня Україна проводить в останню путь 
своїх синів і доньок, які захищають її кордони від російських 
окупантів. Цілодобово українська армія показує всьому світу 
неймовірні мужність і героїзм, любов до рідної землі.

Українці вдома та на відстані продовжують донатити 
на ЗСУ, допомагати армії усім, чим можна – від окопних 
свічок та домашніх смаколиків до байрактарів 
та знімків із супутника, які допоможуть долати 
ворога.

А психологи радять 
не відкладати життя на 
потім, на після війни, а 
жити тут і зараз.

Zgłębiają tajemnice opuszczonych budynków
Jaworznianie, Maciej Kazana

oraz Łukasz Zmarzły, eksplorują 
opuszczone budynki. Wspólnie obej-
rzeli już około 100 takich miejsc. 
Jak sami przyznają, największą 
frajdę daje zdobywanie wiedzy na 
temat badanych obiektów.

Urban exploration, w skrócie 
„urbex” to wyprawy do niedostęp-
nych dla większości z nas, opusz-
czonych i często zapomnianych już 
budowli, to po prostu penetrowanie 
elementów infrastruktury miejskiej. 
Ten rodzaj aktywności to wielka 
pasja jaworznian. Przygoda Łuka-
sza Zmarzłego z eksploracją zaczęła 
się około roku 1997. – Wtedy w na-
szym mieście sporo było opuszczonych 
miejsc, takich jak np. jaworznicka 
cementownia, które mnie po prostu 
urzekły. Pociąga mnie piękno miejsc, 
które niegdyś tętniły życiem, a dziś są 
jedynie niemymi świadkami historii. 
Chcę opowiadać ich dzieje, by w ten 
sposób ocalić je od zapomnienia – 
zdradza.

Jaworznianin dołączył do inter-
netowych grup zrzeszających osoby 
o podobnych zainteresowaniach. 
Po pewnym czasie pasją udało mu 
się zarazić kolegę z pracy, Macie-
ja Kazanę. Szybko okazało się, że 
panowie doskonale się dogadują 
i uzupełniają, a wspólne wyprawy są 

bardzo udane. – Odwiedzamy bardzo 
zróżnicowane obiekty. Widzieliśmy już 
stare dwory, opuszczony areszt śled-
czy, dawną jednostkę wojskową, stare 
szkoły, młyny, pomniki, zapomniane 
cmentarze epidemiczne i wiele innych 
– wymienia Łukasz Zmarzły. – Jak 
dotąd największe wrażenie zrobiła na 
mnie opuszczona osada w środku lasu 
w Sosnowcu. Stojące do dzisiaj stare 
umeblowane chaty pozwalały odczuć, 
że jeszcze około 30 lat temu w tym 
miejscu toczyło się życie – dodaje.

Zanim jaworznianie wyruszą na 
wyprawę eksploracyjną, badają hi-
storię danego budynku czy obiektu. 
Wyprawę poprzedzają godziny spę-
dzone na studiowaniu starych map 
czy historii danego miejsca. Pomy-
słów na wyprawy szukają wszędzie. – 
Najczęściej kierujemy się zasłyszanymi 
lub przeczytanymi gdzieś informacjami 
o ciekawych miejscach. Posiłkujemy 
się również wiedzą zaprzyjaźnionych 
eksploratorów z innych regionów. Bo-
gatym źródłem wiedzy są dla nas bli-

scy, zwłaszcza dziadkowie oraz babcie 
– opowiada pan Łukasz.

Eksploracja opuszczonych miejsc 
wymaga nakładów fi nansowych. 
Potrzebny jest odpowiedni sprzęt, 
w tym latarki czy kamera. Eksplo-
ratorzy ponoszą także koszty do-
jazdu do swoich celów. Jaworznia-
nie zgodnie przyznają, że bardzo 
przydaje się też wygodne i mocne 
obuwie, bo w miejscach eksploro-
wanych często jest mnóstwo potłu-
czonego szkła.

Od 2000 roku Maciej Kazana pro-
wadzi w internecie Grupę Eksplo-
racyjną NŚ KAZAN. Znaleźć na niej 
można relacje z podróży.  Można tam 
też poznać innych pasjonatów eks-
ploracji. Od kilku lat duet z Jaworzna 
prowadzi też swój kanał pod nazwą 
„Grupa Eksploracyjna NŚ Kazan” 
na YouTube. Tam prezentują fi lmy 
dokumentujące każdą ich wypra-
wę. Zdarza się, że pod ich fi lmami 
komentarze zostawiają osoby, któ-
re z miejscem odwiedzanym przez 
eksploratorów mają jakieś wspo-
mnienia. – Tak było m.in. w przy-
padku materiału na temat opuszczonej 
Szkoły Podstawowej nr 6 na Pechniku 
w Jaworznie. Fajnie było przeczytać 
wspomnienia innych ludzi i poszerzyć 
wiedzę na temat tego miejsca – wspo-
mina pan Maciej. 

W najbliższym czasie jaworznianie 
planują poszerzyć swoją działalność 
eksploracyjną o województwa ma-
zowieckie, dolnośląskie oraz kujaw-
sko-pomorskie, bo dotąd skupiali się 
głównie na śląskim i małopolskim. 
– Oczywiście będziemy też nadal od-
krywać tajemnice w najbliższej okolicy, 
a jest ich naprawdę sporo. Zachęcamy 
do obserwowania naszych mediów spo-
łecznościowych. Będzie się jeszcze dzia-
ło – zachęcają jaworznianie.

Natalia Czeleń
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Do poradzenia sobie z tym zadaniem potrzebna była ekologiczna wiedza 
i sprawna obsługa koparki | fot. Natalia Czeleń

Podczas pikniku powstały m.in. ekologiczne ozdoby | fot. Natalia Czeleń

W niedzielę, 21 sierp-
nia, jaworznianie bawili 
się na kolejnym pikni-
ku z cyklu „Z Rodziną 
w plenerze”. Mimo za-
powiadanego deszczu 
pogoda nie zdołała po-
krzyżować piknikowych 
planów. Organizatorzy 
zadecydowali jedynie, że 
wydarzenie przeniesione 
zostanie pod zadaszony 
rowerowy parking w cen-
trum Jaworzna. 

Ilona GrobelniakSylwia HęcińskaMagdalena Ziaja

Takie imprezy to fantastyczna spra-
wa. W ich trakcie możemy się wiele 
nauczyć. Tym razem organizatorzy 
skupili się na tematach ekologicznych. 
Na naszym stoisku Kobieca Przystań 
można było otrzymać woreczki ręcz-
nie szyte z fi ran czy zasłon. Były też 
używane książki, które chciałyśmy 
podać dalej, by kolejni czytelnicy 
mogli się nimi cieszyć. Wiele działo 
się też przy innych stoiskach.

Piknik był bardzo udany. Fantastycznie 
bawiliśmy się z synem. Jeśli tylko jeste-
śmy w mieście, bardzo chętnie uczestni-
czymy w takich wydarzeniach. Synek 
aktywnie bierze udział w zabawach 
i wyzwaniach. Tym razem jego uwagę 
przykuły domino i klocki. Świetnym 
pomysłem były tematyczne wystawy 
ekologiczne. Syn uczy się o recyklingu 
w przedszkolu i była to okazja, by tę 
wiedzę zweryfi kować.

Na piknik „Z Rodziną w plenerze” przy-
szłam z mężem i synem. Świetnie się 
bawiliśmy. Podobała nam się ogólna 
formuła imprezy i  jej temat. Dzieci mo-
gły poszerzyć swoją wiedzę na tematy 
ekologiczne. Synek skorzystał z wielu 
atrakcji. Najbardziej zainteresowały go 
wielkie klocki do układania. Wzięliśmy 
także udział w konkursie. Dobrze, że w 
mieście organizuje się takie spotkania 
dla całych rodzin.

Ekologicznie, rodzinnie 
i bardzo wesoło

Płaszczka zapewniła odpowied-
nie warunki i zabawa świetnie się 
udała. – Deszczowe chmury nam 
niestraszne. Płaszczka skutecznie 
chroni przed deszczem i jest ideal-
nym miejscem spotkań – podkreślał 

Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent 
Jaworzna.

Tym razem organizatorzy przygo-
towali mnóstwo ekoatrakcji. Dzieci 
wykonywały pieczątki z ziemniaków 
oraz dekoracje i obrazy przy użyciu 
mchu chrobotka czy szyszek. Uczest-
niczyły też w warsztatach pirografi i, 
na których wypalały w drewnie różne 
obrazki. Unikatowe dzieła powsta-
ły także przy użyciu farb. Dzieciaki 
zdobiły też tekturowe tipi w wiosce 
indiańskiej. Wielkim zainteresowa-
niem najmłodszych uczestników pik-
niku cieszyły się wielkoformtowa gra 
planszowa, jenga, domino oraz eko-
logiczne karty memo. 

Zabawy dla uczestników pikniku 
prowadzili też harcerze z VI Szczepu 
Harcerskiego „Chwaty". Zapropono-
wana przez nich gra integracyjna pt. 
„Wieża liderów” zrobiła prawdziwą 
furorę. Jej głównym celem było bu-
dowanie zgranych zespołów. Przed-
stawicielki Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 

i Centrum Psychoterapii i Rozwoju 
SELF przygotowały  zajęcia plastycz-
ne, a na stanowisku Fundacji Kobie-
ca Przystań panie częstowały świeżą 
lemoniadą i promowały kampanię 
pn. „Jaworzno miastem wolnym od 
foliówek”. Rozdawały ręcznie szyte, 
ekologiczne woreczki, które świetnie 
sprawdzają się przy przechowywaniu 

Naukowe eksperymenty w GEOsferze  
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Uczestnicy Akcji Lato odwiedzili m.in. indiańską wioskę
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Akcja Lato 
już za nami

Wakacyjne zajęcia organizowane 
w ramach tegorocznej Akcji Lato 
powoli dobiegają końca. Tygodnie 
laby wypełnione były wycieczka-
mi, spotkaniami, spacerami i cie-
kawymi warsztatami.  Uczestnicy 
letnich zajęć deklarują, że będzie 
co wspominać, a instruktorzy Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu już 
planują kolejne wspólne spotkania.

W szczakowskim Domu Kultury 
Akcja Lato prowadzona była pod 
hasłem „Wakacje z przygodą”. – Był  
to  atrakcyjny i wyjątkowo intensyw-
ny czas – wspomina Agata Stelma-
chów, kierownik zespołu obiektów 
kulturalnych w Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu.

W ramach letnich zajęć uczestnicy 
wzięli udział w warsztatach zielar-
skich,  odwiedzili wioskę indiańską 
Arapaho położoną w Dolinie Re-
zerwatu Potoku Rudno na Paśmie 
Orlej, we wsi Zalas oraz Bajkę Pana 
Kleksa. – Czekały tam na nas wypra-
wy z największym naukowcem i jego 
przyjaciółmi.  Przewodnik angażował 
dzieci do wspólnej zabawy, w czasie 
której trzeba było także wykonać misję 
oraz odkrywać sekrety pana Kleksa – 
opowiada Agata Stelmachów.

Akcja Lato to również kinowe 
seanse, warsztaty ceramiczne, pla-
styczne i teatralne, wizyta w Mu-
zeum Miasta Jaworzna, GEOsferze, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, par-
ku Gródek i nad Sosiną oraz spotka-
nie z dietetykiem. W czasie wakacji 
do Jaworzna przyjechał też Nauko-
bus. W mobilnym laboratorium 

dzieci mogły do woli eksperymen-
tować i poszerzać wiedzę. – Dzięku-
jemy wszystkim osobom i instytucjom, 
dzięki którym mogliśmy zrealizować 
wspaniały program wakacyjny, pełen 
rozmaitych atrakcji, a dzieciom i ich 
rodzicom dziękujemy za współpracę 
i fantastyczną atmosferę. Koszty wy-
jazdów dzieci poza miasto pokryło 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, 
a na terenie miasta przejazd lokal-
nymi środkami był bezpłatny dzięki 
Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów
– wspomina pani Agata.

Mimo że tegoroczna Akcja Lato 
już za nami, to instruktorzy MCKiS 
zapraszają na kolejne zajęcia. – 
Akcja Lato niestety dobiegła końca, 
ale oczywiście to nie koniec atrak-
cji w sierpniu – podkreśla Ewelina
Ogiołda, kierownik zespołu obiek-
tów kulturalnych w MCKiS. – W so-
botę, 27 sierpnia, żegnamy wakacje 
rodzinnym piknikiem. W Klubie Niko 
odbywają się letnie zajęcia z gimna-
styki artystycznej, spotkania fanów 
nordic walking. W środy można po-
grać w ping ponga i uczestniczyć w tre-
ningach fi tness. Klub Gigant również 
proponuje zajęcia nordic walking oraz 
dodatkowo scrabble. Warto poćwiczyć 
umiejętności, bo za 4 tygodnie w hali 
Niko będzie turniej dla scrabblistów
– dodaje.

Szczegółowe informacje na temat 
zajęć organizowanych w poszcze-
gólnych klubach MCKiS znaleźć 
można na facebookowych profi lach 
tych placówek.                                

Grażyna Dębała
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Do poradzenia sobie z tym zadaniem potrzebna była ekologiczna wiedza 
i sprawna obsługa koparki | fot. Natalia Czeleń

Dzieci świetnie segregowały odpady | fot. Natalia Czeleń

Szansa 
na 

stypendium

Izabela Kwiatek

Na pikniku bawiłam się z mamą i moim 
synem. Moim zdaniem tego typu im-
prezy są potrzebne w mieście. Zabawy 
i konkursy związane z tematyką eko-
logii pomagają dzieciom w zdobywaniu 
nowej wiedzy. Dzieci świetnie radziły 
sobie z konkurencją, w której musiały 
wykazać się umiejętnością sortowania 
odpadów. Co ciekawe, niektórzy doro-
śli mieli z tym mały kłopot. Na pikniku 
było dużo kreatywnych zabaw.

Ekologicznie, rodzinnie 
i bardzo wesoło

owoców czy warzyw.  Zachęcały też 
do zabierania używanych książek, by 
w imię zasady book crossingu, dać 
im drugie życie. 

Jedną z głównych atrakcji niedziel-
nego pikniku była wystawa edukacyj-
na pt. „Mniej śmieci, więcej życia” 
i specjalna ścieżka edukacyjna, obie 
przygotowane przez przedstawicieli 

fi rmy Modra Sova. – Przyjechaliśmy 
do Jaworzna z Kujaw, z Inowrocławia, 
po to, by krzewić zachowania ekologicz-
ne. Muszę przyznać, że zainteresowanie 
uczestników imprezy i ich wiedza po-
kazały nam, że w Jaworznie świado-
mość ekologiczna jest ogromna – mówi 
Maciej Kopczyński z Modrej Sovy.

Uczestnicy imprezy mieli okazję 
zobaczyć wyspę śmieci na Pacyfi ku, 
która podobno jest 5 razy większa od 
Polski. W czasie pikniku można też 
było zobaczyć, jak należy układać pro-
dukty spożywcze w lodówce. Okazuje 
się, że odpowiednie ich ułożenie może 
wpłynąć na dłuższy okres przydatno-
ści do spożycia. Najmłodsi uczestnicy 
pikniku chętnie podejmowali się sor-
towania odpadów za pomocą specjal-
nej, małej koparki. Dzieciaki radziły 
sobie świetnie. Nawet przedszkolaki 
doskonale wiedziały, do jakiego kubła 
powinny trafi ć poszczególne śmieci. 
– Jestem pod wrażeniem tego, jak małe 
dzieci poradziły sobie z tym wyzwaniem
– mówi uczestniczka imprezy, Kata-
rzynaMajewska.

Dzieci mogły wykazać się też kre-
atywnością i z nakrętek stworzyć na-
pisy. Ciekawostką był też dział eko-
mody. Ze starych płyt CD czy worków 
foliowych i sznurków powstały nowo-
czesne kreacje dla kobiet i mężczyzn.

Uwagę przykuwały także magne-
tyczne łamigłówki. Było sporo trud-
nych pytań związanych z ludzkimi 
dobrymi i złymi nawykami wpływa-
jącymi na naszą planetę. Śmiałkowie 
zakręcili kołem fortuny. Rodziny chęt-
nie brały udział w konkursach z na-
grodami. – Tym razem piknik „Z Ro-
dziną w plenerze” miał charakter nie 
tylko rozrywkowy, ale i ekologiczno-
-edukacyjny. Ważnym celem była pro-
mocja ekologicznych zachowań wśród 
mieszkańców, a także szerzenie wiedzy 
w zakresie recyklingu i upcyklingu – 
wspomina Karolina Dąbrowa z Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu.  

Natalia Czeleń

Tytuł najstarszego auta zlotu zdobyła czarna Warszawa M20 z 1962 r. 
| fot. Natalia Czeleń

Tegoroczna edycja Moto Eventu budziła ogromne emocje wśród uczest-
ników imprezy | fot. Natalia Czeleń

Marcin i Patrycja 
z JDM Family

Wiktor 
Hubczeńko

Jesteśmy z Rybnika i należymy do grupy  
JDM Family. Jesteśmy posiadaczami 
Subaru Imprezy WRX i Toyoty Supry 
MK 3 z 1988 r. Cenimy sobie orygi-
nalność samochodów, stąd staramy 
się zbytnio nie ingerować w nie. Toyo-
ta to prawdziwy klasyk, w 99 procen-
tach utrzymany w oryginale. Jaworz-
nicki event przeprowadzony został na 
naprawdę wysokim poziomie. Przede 
wszystkim było bezpiecznie. Obecna 
była policja, która dbała o bezpieczeń-
stwo wszystkich uczestników imprezy.

Posiadam Hondę Acord siódmej genera-
cji. To japoński model z grudnia 2005 r. 
By bardziej nawiązywał on do Japonii, 
pod maską znajduje się malunek samu-
raja, japońskiego słońca, czyli rising sun 
oraz oryginalnych japońskich budowli. 
Zdecydowałem się też na felgi posze-
rzone i lakierowane w kolorze „candy 
red”. Dodałem  też spoiler. Praca przy 
Hondzie to mój konik. Należę do grupy 
Nocna Jazda Jaworzno, a poza tym 
chętnie i często uczestniczę w zlotach 
motoryzacji japońskiej.

Zaryczały silniki!
W niedzielne popołudnie, 21 

sierpnia, na parkingu przed Decath-
lonem, odbył się długo, wyczekiwa-
ny przez miłośników motoryzacji, 
kolejny Moto Event Jaworzno. Na 
samochodowy zlot klasyków i tu-
ningowców zjechali się kierowcy 
ze Śląska i Małopolski. Na miejscu 
zbiórki pojawiło się blisko 90 po-
jazdów. Tym razem dominowała 
głównie motoryzacja niemiecka.

Organizatorami wydarzenia były 
grupy: Klasyczne Jaworzno  i Noc-
na Jazda Jaworzno. Na uczestników 
imprezy czekały motoryzacyjne 
atrakcje, a także konkursy z nagro-
dami. – Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tego, z jakim odbiorem mieszkań-
ców spotkała się impreza – mówią 
panowie z Nocnej Jazdy Jaworzno.

Na placu w  centrum miasta 
mieszkańcy podziwiali samocho-
dowe klasyki, a  także pojazdy 
zmodyfi kowane wizualnie bądź 
mechanicznie. – Tego typu zloty 
powinny odbywać się jak najczęściej. 
To świetna okazja do wymiany do-
świadczeń i podpatrzenia pomysłów 
u innych pasjonatów motoryzacji
– mówi uczestnik eventu, Karol
Chlebica z Jaworzna.

Duże emocje budziły konkursy 
na samochód zlotu, felgę zlotu oraz 
samochód publiczności. Ustalono 
też, który z prezentowanych po-

jazdów ma najgłośniejszy wydech. 
Parametry mierzono za pomocą 
profesjonalnego sprzętu. 

W czasie eventu wyłoniono uni-
katowy klasyk oraz najstarsze auto 
zlotu. Ten ostatni tytuł należy do 
jaworznickiego posiadacza czarnej 
Warszawy M20 z 1962 r. – Należę 
do grupy Klasyki Jaworzno. Od za-
wsze moją pasją były klasyczne pojaz-
dy. Samochód kupiłem w 2015 roku 
i został on przeze mnie wyremonto-
wany od podstaw – opowiada Pa-
weł Menderak, zdobywca tytułu.

Kierowcy zmierzyli się także 
w konkurencji car limbo. – Pole-
gała ona na przejeżdżaniu pod usta-
wioną poprzeczką i jeździe w kółko, 
przy czym co kółko ta poprzeczka 
była obniżana. Samochód, który się 
pod nią nie zmieścił, odpadał. Wy-
grał ostatni, czyli najniższy pojazd – 
tłumaczy Mateusz Urbański, jeden 
z organizatorów eventu. 

Organizatorzy wydarzenia przy-
gotowali także strefę car audio. 
–  Tworzyli ją pasjonaci budujący 
car audio na jakość dźwięku, a tak-
że na głośność, gdyż ich celem jest 
osiągnięcie jak największej wysokości 
decybeli – opowiada pan Mateusz 
z Klasycznego Jaworzna.

Podczas eventu prowadzono 
zbiórkę charytatywną na leczenie 
małego jaworznianina, Mikołaja
Czopa. Chłopiec urodził się z po-
ważnym niedosłuchem. Kilka lat 
temu  wszczepiono mu implanty 
ślimakowe do uszu, dzięki czemu 
chłopiec w końcu mógł usłyszeć 
swoich bliskich. Niestety, mały wo-
jownik wciąż mierzy się z poważny-
mi problemami zdrowotnymi, wy-
magającymi kosztownego leczenia 
i regularnej rehabilitacji. Przebieg 
jego leczenia, odwagę i determina-
cję rodziców w biegu po zdrowie 
malucha śledzić można na facebo-
okowym profi lu „Świat Mikołaja 
dźwięki nastraja”. Można też wes-
przeć zrzutkę na leczenie chłopca 
na stronie siepomaga.pl.         NC
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Bartłomiej Cieszyński | fot. Materiały MMJ

ciągnięcie karty niespodziewanego spotkania czy spotkanie 
z kontaktem na planecie. Ostatnie mogą zaowocować 

pozyskaniem członka załogi. Teraz przyszła kolej na 
ruch kolegi po lewej.

Celem gry nie jest tym razem wykonanie jak 
największej liczby zleceń, czy wygranie starć – 
tych bezpośrednich i w przestrzeni, ale zdo-
bycie punktów sławy. Czy łatwo można je 
zdobyć? Niestety nie zawsze. Czasem przydaje 
się szczęście w zakupie kart, ale warto wyko-

nywać cele bohaterów, statków i atako-
wać patrole. 

Grając w Zewnętrzne Rubieże, szcze-
gólnie podobał mi się element „fejmu” 
wśród Rebelii, Imperium, Huttów czy 
Syndykatu – pozwala to na ucieczkę 
przed patrolem czy wykonanie konkret-
nych misji. Nieraz warto też poświęcić 
reputację dla dodatkowego punktu sła-
wy. Tutaj informacja dla tych, którzy 

jeszcze nie mają swojego egzemplarza gry: 
kupując w sklepie stacjonarnym mepel.pl, dostaniemy w bonusie 
plastikowe suwaki reputacji – mały gadżet, a cieszy. Drugi element 
mechaniki, który przypadł mi do gustu, to wykonywanie testów 
umiejętności. Dzięki posiadanym umiejęt-
nościom na karcie postaci i kartach załogi 
dużo łatwiej jest wykonać dany test, ale 
brak tej umiejętności wcale nie przeszka-
dza, o ile ma się szczęście w kościach.

Zewnętrzne Rubieże są jedną z mo-
ich ulubionych gier w tym uniwersum. 
Rozgrywka nie dłuży się, jest regrywal-
na, a zasady nie sprawiają tak dużych 
problemów. Spodobała mi się możliwość 
wcielenia w kogoś innego niż siły Rebe-
lii i Imperium, bo kto tak naprawdę by 
nie chciał założyć plecaka odrzutowego?

Radosław Kałuża | @harcmepel

unikalne zdolności, a także cel osobisty, po którego wykonaniu 
należy odwrócić kartę i cieszyć się kolejnymi bonusami – tak 
samo ma się sprawa ze statkiem, w końcu zawsze lepiej polatać 
tym konkretnym Slave I zamiast patrolowcem klasy fi respray-31. 

Kiedy już mowa o lataniu, to w grze poruszamy się za pomocą 
kartonowych standów z wizerunkiem postaci po półokrągłej-mo-
dularnej planszy. Zarówno żetony postaci, jak i elementy plan-
szy są dobrej jakości, ale należy uważać na rozwarstwianie się 
kartonu. U mnie trudno jest z chowaniem planszy do pudełka, 
ale wystarczy robić to powoli. Co w takim razie możemy zrobić 
w swojej turze? Najpierw gracze rozgrywają fazę planowania. 
Tutaj można polatać, uleczyć się (i naprawić statek) czy zgarnąć 
kilka kredytów za jakąś fuszerkę. Następnie w fazie akcji gracze 
mogą  np. zakupić kartę z rynku, potargować się z innym graczem, 
o ile takowy jest na tym samym polu, czy dostarczyć ładunek. 
Wszystko tylko jeden raz. Ostatnim etapem jest faza spotkania. 
Tutaj należy wybrać tylko jedną opcję: spotkanie z patrolem, do-

Kiedyś obowiązywał tylko jeden podział: rycerze jedi i si-
thowie. Dziś w popkulturze pałeczkę przejęli przemyt-
nicy i szumowiny. Parają się oni szmuglowaniem 
nielegalnego towaru albo pozyskują kredyty, 
ścigając groźnych przestępców – niejedno-
krotnie swoich własnych kumpli po fachu. 
Nic więc dziwnego, że tuż obok serialu 
Mandalorian w 2019 roku ukazała 
się gra Star Wars: Zewnętrzne Ru-
bieże, w której to gracze wcielają 
się w przemytników i łowców 
nagród, często ściganych przez 
siły Rebelii, Imperium, Huttów 
czy Syndykat.

Zewnętrzne Rubieże ukazały 
się na polskim rynku za sprawą 
gdańskiego wydawnictwa Re-
bel i podbiły serca polskich gra-
czy, toteż obecnie trwa sprzedaż 
dodruku oraz rozszerzenia Niedo-
kończone Sprawy. Czym fani Gwiezdnych Wojen zachwycili się, 
sięgając po ten konkretny tytuł, mając w zanadrzu bogatą ofertę 
planszówek osadzonych w uniwersum? Mnie urzekło sięgnięcie 
zarówno do najstarszej trylogii, jak i możliwość zagrania na nosie 
największym graczom w Galaktyce.

Rozpoczynając rozgrywkę w Zewnętrzne Rubieże, możemy 
zdecydować się zarówno na grę solo, jak i maksymalnie w cztery 
osoby. Każdy z graczy wybiera kartę postaci, i nie musi to być 
Han Solo czy Boba Fett. Możemy wcielić się w m.in. Jyn Erso 
(znana z fi lmu Łotr 1), Doktor Aphra (bohaterka komiksów) czy 
Bosska i IG-88 (to ci dwaj stojący obok Vadera w fi lmie Imperium 
Kontratakuje). Po wyborze postaci otrzymujemy najtańszy szmelc 
w Zewnętrznych Rubieżach, który najlepiej jest szybko oddać na 
złom i zaopatrzyć się w np. Sokoła Millennium – o ile zależy nam 
na szybkim dostarczeniu nielegalnego ładunku.

W trakcie gry gracze mogą pozyskać broń, pancerz, modyfi -
kacje dla swoich statków oraz załogę dającą ciekawe bonusy np. 
do modyfi kacji rzutów kośćmi. Nasz bohater również ma swoje 

Star Wars: Zewnętrzne Rubieże

A może nielegalny handelek?

14+ 120 min. 1 - 4

ciągnięcie karty niespodziewanego spotkania czy spotkanie 
z kontaktem na planecie. Ostatnie mogą zaowocować 

pozyskaniem członka załogi. Teraz przyszła kolej na 
ruch kolegi po lewej.

Celem gry nie jest tym razem wykonanie jak 
największej liczby zleceń, czy wygranie starć – 
tych bezpośrednich i w przestrzeni, ale zdo-
bycie punktów sławy. Czy łatwo można je 
zdobyć? Niestety nie zawsze. Czasem przydaje 
się szczęście w zakupie kart, ale warto wyko-

nywać cele bohaterów, statków i atako-
wać patrole. 

Grając w Zewnętrzne Rubieże, szcze-
gólnie podobał mi się element „fejmu” 
wśród Rebelii, Imperium, Huttów czy 
Syndykatu – pozwala to na ucieczkę 
przed patrolem czy wykonanie konkret-
nych misji. Nieraz warto też poświęcić 
reputację dla dodatkowego punktu sła-
wy. Tutaj informacja dla tych, którzy 

jeszcze nie mają swojego egzemplarza gry: 

Kiedyś obowiązywał tylko jeden podział: rycerze jedi i si-
thowie. Dziś w popkulturze pałeczkę przejęli przemyt-
nicy i szumowiny. Parają się oni szmuglowaniem 
nielegalnego towaru albo pozyskują kredyty, 
ścigając groźnych przestępców – niejedno-
krotnie swoich własnych kumpli po fachu. 
Nic więc dziwnego, że tuż obok serialu 
Mandalorian w 2019 roku ukazała 
się gra Star Wars: Zewnętrzne Ru-
bieże, w której to gracze wcielają 
się w przemytników i łowców 
nagród, często ściganych przez 
siły Rebelii, Imperium, Huttów 

Zewnętrzne Rubieże ukazały 

bel i podbiły serca polskich gra-
czy, toteż obecnie trwa sprzedaż 
dodruku oraz rozszerzenia Niedo-
kończone Sprawy. Czym fani Gwiezdnych Wojen zachwycili się, 

Znów pójdą szlakiem Bartka Cieszyńskiego
Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza 

do udziału w kolejnej, wyjazdowej 
wycieczce z cyklu „Szlakiem Bartka”. 
Wydarzenie zostało zaplanowane na 
sobotę, 3 września. Uczestnicy eska-
pady wyruszą o godz. 9 sprzed sie-
dziby MMJ. Pojadą na Jurę Krakow-
sko-Częstochowską. To był ulubiony 
cel wycieczek zmarłego w 2016 roku 
Bartłomieja Cieszyńskiego. To już 
czwarta edycja wydarzenia, poświę-
conego pamięci jaworznianina.

Bartłomiej Cieszyński zasłynął jako 
badacz historii naszego regionu. Pra-
cował w Muzeum Miasta Jaworzna 
i przez wiele lat kierował Towarzy-
stwem Przyjaciół Miasta Jaworzna. 
Był pomysłodawcą i realizatorem cy-
klu „Spotkania przy kawie”. Uprawiał 
alpinizm jaskiniowy. Kochał przyro-
dę, którą podziwiał z bliska, przede 
wszystkim w najbardziej przez siebie 
lubianej Dolinie Będkowskiej.

Urodził się 14 listopada 1943 roku 
w Jaworznie. Jego dziadek, Fran-
ciszek Drongh, pochodził ze Ślą-
ska Cieszyńskiego. Był kolejarzem, 
zamieszkał w Szczakowej, w której 
pracował. Po przeprowadzce z ro-
dzinnych stron, postanowił zmienić 
nazwisko na polsko brzmiące, jedno-
cześnie chcąc podkreślić, skąd się wy-

wodzi. To dlatego jego potomkowie 
mają teraz na nazwisko Cieszyńscy.

Bartłomiej uczył się w Szkole Pod-
stawowej nr 6 na Pechniku, a później 
w Liceum Ogólnokształcącym w Ja-
worznie. Nie przystąpił jednak do ma-
tury. Działał w harcerstwie, w którym 
założył zastęp grotołazów. Należał do 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej. Pracował m.in. w Zakładach 
Chemicznych „Azot” i w KWK Ja-
worzno jako kierownik Zakładowe-
go Ośrodka Kształcenia i Informacji. 
Przez lata publikował teksty o tematy-
ce społecznej i historycznej w lokalnej 
prasie. Udzielał się w jaworznickim 
oddziale PTTK. W latach 1988-2006 
był prezesem Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta Jaworzna. 

W jaworznickim muzeum pracował 
od 1999 roku. Współtworzył szereg 
muzealnych publikacji, w tym „Zeszy-
tów Historycznych Miasta Jaworzna”. 
Napisał też książkę pt. „Jaworzno mi-
nione”, w której zawarł wspomnienia, 
dotyczące życia w rodzinnym mieście. 
Zapraszał też mieszkańców do rajdów 
po jaworznickich dzielnicach, podczas 
których był przewodnikiem.

Zmarł nagle 29 sierpnia 2016 
roku. Został pochowany na cmenta-
rzu pechnickim.

Wycieczki, organizowane ku jego 
pamięci, to wspólna inicjatywa ja-
worznickiego muzeum i jaworz-
nianina Tadeusza Boratyńskiego. 
Pierwsza odbyła się w 2017 roku. 
Jej uczestnicy zwiedzili Dolinę Będ-
kowską. W późniejszych edycjach 
zjawili się m.in. w Jaskini Łokietka 
i w Dolinie Prądnika. W tym roku 
wybiorą się na Zamek Tenczyn 
w Rudnie, do Doliny Mnikowskiej 
i do Browaru Tenczynek. – Osoby, 
zainteresowane wspólną wyprawą, 

serdecznie zapraszamy do zapisów. 
Koszt wyjazdu to 20 zł (bilet normal-
ny) i 15 zł (bilet ulgowy dla uczniów, 
emerytów i rencistów). Rezerwacje 
i wpłaty są przyjmowane na portierni 
Muzeum Miasta Jaworzna, w godzi-
nach pracy placówki. Liczba miejsc 
jest ograniczona! – informują orga-
nizatorzy eskapady. – Mamy na-
dzieję, że fani turystyki, szczególnie 
ci, którzy już wcześniej podróżowali 
z nami „Szlakiem Bartka”, także tym 
razem dołączą do nas, pozwalając 

sobie na lekkie naciągnięcie sezonu 
wakacyjnego – zapraszają.

Jak podkreślają muzealnicy, wy-
cieczki, poświęcone pamięci Bartło-
mieja Cieszyńskiego, mają dla nich 
wartość nie tylko wspomnieniową.  
– Bartek, jako nasz dobry kolega, stał 
się inspiracją dla nas, abyśmy i my po-
znawali piękno Jury Krakowsko-Często-
chowskiej – podkreśla Iwona Bran-
dys z MMJ.

W wycieczkach „Szlakiem Bartka” 
bierze też udział wdowa po panu 
Bartłomieju, Barbara Cieszyńska. 
– Jestem bardzo wdzięczna organiza-
torom, przyjaciołom mojego męża, za 
tę piękną inicjatywę. To wiele dla mnie 
znaczy – zaznacza. – Wycieczki szla-
kiem męża to dla mnie zawsze wielkie 
przeżycie – dodaje.

Pani Barbara wzięła udział we 
wszystkich edycjach i ma nadzieję, 
że w tej najbliższej też uda jej się 
uczestniczyć. Jak podkreśla, jest pod 
ogromnym wrażeniem tego, że miesz-
kańcy Jaworzna wciąż pamiętają o jej 
zmarłym mężu i jak dobrze go wspo-
minają. – Dopiero po śmierci Bartka, 
tak naprawdę, dowiedziałam się, ilu 
osobom pomógł, i jak wielu dobrych 
ludzi miał wokół siebie – przyznaje.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Grażyna Łazarczyk-Głowacka wśród swoich prac | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Artyści ze Stowarzyszenia Twórców Kultury zachęcają do odwiedzania 
ich wystawy | fot. Archiwum prywatne STK

Obraz można nie tylko powiesić na ścianie. Można również się w niego ubrać i chodzić w nim 
do pracy, szkoły czy na rodzinne imprezy. Dowodzi tego twórczość jaworznickiej artystki, Gra-
żyny Łazarczyk-Głowackiej, która tworzy na ubraniach prawdziwe, malarskie dzieła sztuki.

Ubrania zamienia 
w malowidła

Namalowane przez nią na sukien-
kach, tunikach, szalach i innych czę-
ściach garderoby, obrazy cieszą się 
rosnącym powodzeniem wśród mi-
łośniczek sztuki. Utalentowana ja-
worznianka obchodzi w tym roku 
40-lecie pracy artystycznej i w grud-
niu chce zaprosić mieszkańców Ja-
worzna na swój benefi s. 

Grażyna Łazarczyk-Głowac-
ka tworzy od dziecka i ma na kon-
cie wiele wystaw w całej Polsce. Jest 
też laureatką niejednego konkursu 
plastycznego. Od lat tworzy niesamo-
wite obrazy ze skóry, maluje farbami 
olejnymi, akrylowymi, akwarelami. 
Rysuje też ołówkiem i pastelami. 
Tworzy nie tylko na płótnie, ale też 
na szkle i tkaninach. Spod jej pędzla 
wychodzą prawdziwe malarskie dzie-
ła. Projektuje i wykonuje biżuterię, 
a także zdobi kapelusze. Prowadzi 
również warsztaty z różnych technik 
plastycznych.

Talent artystyczny przejawiała 
już w szkole podstawowej i ze sztu-
ką związała swoje życie, również 
zawodowe. Jest absolwentką Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Katowicach, Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie na 
kierunku plastyczno-pedagogicznym 
i Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Pracowała 
jako nauczyciel plastyki i metodyki 
w Studium Wychowania Przedszkol-

nego w Mysłowicach. Ze sztuką nie 
rozstała się również na emerytu-
rze. Mówi, że bez niej nie umiała-
by normalnie żyć. Jest ona dla niej 
jak powietrze.

– Gdyby nie sztuka, to po ogłosze-
niu pandemii na pewno czułabym się 
źle. I tak w tym czasie było mi cięż-
ko, bo artysta, który nie ma kontak-
tu ze swoim odbiorcą, nie czuje się 
w pełni szczęśliwy. Na szczęście znów 
możemy spotykać się na wystawach, 
kiermaszach rękodzieła i innych arty-
stycznych wydarzeniach – przyznaje. 
– Chciałabym, aby moje prace prze-
kazywały wszystkie moje odczucia, 
marzenia i stały się źródłem radości 
i zadumy oraz kontemplacji dla od-
biorcy – przyznaje.

Ostatnio zajmuje się formami użyt-
kowymi - maluje na sukienkach, tor-
bach, obuwiu tekstylnym, kurtkach 
i szalach. W swojej twórczości inspi-
ruje się głównie przyrodą i motywa-
mi z bajek.

Jej prace obecnie można zobaczyć 
i nabyć okazjonalnie na wystawach, 
kiermaszach rękodzieła artystyczne-
go oraz na specjalne indywidualne 
zamówienie. Planuje też malować 
na tkaninach, inspirując się daw-
nymi kierunkami w sztuce – impre-
sjonizmem, kubizmem i abstrakcjo-
nizmem.

Jak zapewnia, wbrew obawom 
o to, czy taki namalowany farbami 

obraz nie zniknie z tkaniny po pra-
niu, artystka zapewnia, że tak się 
nie stanie. – Do utrwalenia obrazu 
na płótnie używa się werniksu. Przy 
ubraniach utrwalaczem jest z kolei pro-
ces prasowania. Wysoka temperatura 
powoduje, że farba wnika w materiał. 
Można je prać w pralce w 30 st. C lub 
ręcznie, używając nie proszku, ale pły-
nów do prania. Obrazy nie zniszczą się 
ani nie spłowieją – zapewnia.

W grudniu Grażyna Łazarczyk-
-Głowacka zaprosi mieszkańców 
Jaworzna na wystawę swoich prac. 
Chce zaprezentować na niej przekrój 
swojej wieloletniej twórczości, która 
inspiruje też innych artystów. Wier-
sze do obrazów ze skóry, wykona-
nych przez panią Grażynę, napisała 
swego czasu poetka Alicja Dudek. 
– Byłam przed laty pod tak ogromnym 
wrażeniem jednej z wystaw Grażynki, 
że napisałam wiersz na temat tych ob-
razów. Tak zaczęła się nasza przyjaźń 
– wspomina Alicja Dudek.

Artystki zaczęły współpracować. 
Jaworznicka poetka napisała kolejne 
utwory do dzieł swojej przyjaciółki. 
– Grażynka jest prawdziwym unikatem, 
człowiekiem wszechstronnym. Wciąż 
podziwiam jej talent i zachęcam, by 
również inni poznali jej twórczość – 
zaznacza Alicja Dudek.

Obie artystki należą do Stowarzy-
szenia Twórców Kultury.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Co im w duszy gra

Gratka dla poetów

Artyści zrzeszeni w jaworznickim 
Stowarzyszeniu Twórców Kultury 
prezentować będą swoje prace w My-
słowickim Ośrodku Kultury. Wy-
stawę ich prac oglądać tam można 
będzie od połowy września. To tylko 
początek zapowiadanych na jesień 
wydarzeń z ich udziałem. – Cieszy-
my się, że nasza wystawa wywędruje 
poza granice Jaworzna. Dzięki temu 
mieszkańcy sąsiedniego miasta będą 
mieli okazję zobaczyć, czym się zajmu-
jemy – mówi AnnaKłosowicz z STK.

Dla artystów z Jaworzna będzie 
to szansa na wymianę doświadczeń 
z miłośnikami sztuki spoza miasta.

Uroczysty wernisaż wystawy zbio-
rowej pt. „Impresja” odbędzie się 15 
września o godz. 18 w mysłowickiej 
Galerii Dużej przy ul. Grunwaldzkiej 
7. – Tytuł wystawy to pomysł Jarosła-
wa Sawiaka. Przedstawi ona chwile 
nieuchwytne, ulotne. Chcemy poka-

Można już zgłaszać literackie pra-
ce do XVIII Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego „O Złotą Lirę”. 
Stowarzyszenie Twórców Kultury 
i ATElier Kultury w Jaworznie za-
chęcają do udziału w tym konkursie 
także amatorów. Termin nadsyłania 
prac upłynie 10 października. 

Udział w rywalizacji mogą wziąć 
wszyscy chętni. Nie ma tu żadnych 
ograniczeń wiekowych. Prace oce-
niane będą bowiem w aż trzech 
kategoriach wiekowych: do lat 16, 
16-19 i powyżej lat 19.

Objętość jednego wiersza nie 
może przekroczyć dwóch stron 
formatu A4 przy standardowej 
czcionce 12. Jeden uczestnik może 
przysłać maksymalnie 3 wiersze 
o dowolnej tematyce.

Ważne, by utwory nie były wcze-
śniej nigdzie publikowane i nagra-
dzane.

Aby wziąć udział w poetyckich 
bojach należy przysłać swoje dzieło 
na adres: Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Jaworznie,  ATElier Kul-
tury Klub „RELAX", ul. Szczakow-

zać, co nam w duszy gra – zdradza 
pani Anna.

Na wystawie znajdą się prace ma-
larskie, fotografi e, rzeźby, a także 
rękodzieło: haft, koronka i piro-
grafi a. Wystawę jaworznickich ar-
tystów w Mysłowicach podziwiać 
będzie można do końca paździer-
nika. – Zapraszamy serdecznie także 
wszystkich jaworznian na wernisaż 
i wystawę – zachęcają jaworzniccy 
artysci z STK.

To nie koniec artystycznych przy-
gód poza granicami naszego miasta. 
Malarka Jolanta Hałas, członki-
ni Stowarzyszenia Twórców Kultu-
ry, w sobotę, 3 września, otworzy 
swoją wystawę w Nowym Wiśniczu. 
Z kolei w piątek, 30 września, arty-
ści wystawią rękodzieło w Domu 
Ludowym w Chełmku. Ich robót-
ki uświetnią przegląd „Nić, Papier, 
Włókno”.                                   NC

ska 35 B, 43-600 Jaworzno. Pra-
ca powinna znaleźć się w kopercie 
opisanej: Konkurs „O Złotą Lirę", 
opatrzonej pseudonimem literackim 
oraz dokładną kategorią wiekową.

Ten literacki konkurs organizo-
wany jest przez jaworznickie STK 
od 2005 r. Doczekał się on już kil-
kunastu edycji. – Konkurs trwa nie-
przerwanie od wielu lat. Wynika to ze 
zwykłej chęci zrozumienia nieustannie 
zmieniającej się rzeczywistości, a także 
determinacji członków Stowarzyszenia 
Twórców Kultury. Widzimy potrzebę 
dawania takiej właśnie szansy nie 
tylko dorosłym, ale przede wszystkim 
młodzieży, która licznie uczestniczy 
w naszym konkursie – mówi Jacek
Maliszczak, prezes Stowarzyszenia 
Twórców Kultury.

Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie: www.stk.decoart.
pl. Rozstrzygnięcie konkursu odbę-
dzie się 20 października o godz. 17 
w Klubie Relaks. Honorowy patro-
nat nad wydarzeniem objął prezy-
dent miasta Paweł Silbert.                            

Natalia Czeleń
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W tym roku turniej zorganizowano pod płaszczką. Sportowych emocji nie brakowało | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zawonicy KS Wolant zapraszają do kibicowania i licytacji 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Pięć drużyn wzięło udział 
w turnieju koszykówki 
ulicznej pod płaszczką 
w Centrum. Zawody, zor-
ganizowane przez Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie, wygrał ze-
spół z Ukrainy.

Wygrał Super Oleg

W  streetballu pod płaszczką 
w sobotę, 20 sierpnia, rywalizo-
wały dwie drużyny z Jaworzna 
i po jednej z Bytomia, Chrzanowa 
i Sosnowca, z tym że sosnowiec-
ki zespół stworzyli ukraińscy za-
wodnicy. – I to oni wygrali turniej
– podkreśla PawełWróbel z działu 
sportu MCKiS Jaworzno. – W fazie 
grupowej drużyny grały w systemie 
każdy z każdym. Następnie były pół-
fi nały, a później mecz o 3. miejsce 
i mecz fi nałowy – wymienia.

Według niego poziom gry był 
wyrównany, ale cały czas wybi-
jała się właśnie drużyna ukraiń-
ska. – Widać, że chłopaki mieli już 
do czynienia z koszykówką 3 na 3
– stwierdza.

Turniej odbył się w kategorii 
OPEN. Mecze trwały po 10 mi-
nut lub do zdobycia przez którąś 
z drużyn 21 lub 22 punktów. Dla 
najlepszych trzech zespołów prze-
widziane były nagrody fi nansowe 
w postaci bonów podarunkowych.

Najlepsi okazali się wspomniani 
Ukraińcy, tworzący drużynę pod 
nazwą Super Oleg. Drugie miejsce 
zajął team z Bytomia, pn. Rozery-
tyzowane Erytrocyty, a na trzecim 
uplasował się zespół pn. Boston 
Celtics z Chrzanowa.

Oprócz turniejowych meczów 
organizatorzy zorganizowali też 
dodatkowe konkursy: rzutów oso-
bistych i rzutów za 2 punkty. Obie 
konkurencje wygrał Ukrainiec, Ar-
tem Juszczuk, który w konkuren-
cji za 2 pkt. trafi ł 3 razy z rzędu, 
a w rzutach osobistych aż 7 razy.

Na „trybunach” pod płaszczką 
nie brakowało kibiców. Wśród 
nich był Piotr Sadzyński. Były 
zawodnik jaworznickiej drużyny 
koszykarskiej MCKiS, a obecnie 
sędziujący mecze holenderskich 
zespołów, uważa, że zawody na 
zadaszonym parkingu to bardzo 
fajny pomysł. – Przyjechałem do 
Polski na wakacje. Usłyszałem o tur-
nieju i postanowiłem zobaczyć jego 
przebieg. Koszykówka uliczna jest 
sportem olimpijskim i zdobywa co-
raz większą popularność. Jest dużo 
bardziej dynamiczna od tradycyjnej 
odmiany – przyznaje. – Poziom ja-
worznickich zawodów jest wysoki. 
Zawodnicy nie robią wielu błędów, nie 
faulują, panuje sportowa rywalizacja. 

Widać, że uczestnicy jaworznickiego 
streetballu mieli z tą grą do czynienia 
już wcześniej – ocenia sędzia.

Anton Ruchytskyi Bartosz RadziszewskiDaniel Prefi cz

Nazywamy się Super Oleg. Obecnie 
mieszkamy w Sosnowcu, ale pocho-
dzimy z Ukrainy. W ojczystym kraju 
też graliśmy w koszykówkę uliczną, 
amatorsko. Streetball w Jaworznie jest 
dobrze zorganizowany, choć nawierzch-
nia po deszczu okazała się nieco śliska. 
Poziom gry innych drużyn nie był dla 
nas trudny do przebicia, ale wszystkie 
zespoły walczyły o zwycięstwo.

Jesteśmy z Jaworzna. Lubimy grać 
w koszykówkę, dlatego zdecydowali-
śmy się zagrać w streetballu. Na turnieju 
panuje świetna atmosfera. Ale, niestety, 
okazało się, że gra 3 na 3 nie jest naszą 
mocną stroną. Jesteśmy przyzwycza-
jeni do grania 5 na 5 i w zmaganiach 
pod płaszczką nie udało się nam wyjść 
z grupy. Na pewno znów spróbujemy 
swoich sił. Nasz zespół to Ich Troje.

Nasz zespół to Rozerytyzowane Ery-
trocyty. Gramy w Jaworznie po raz 
pierwszy i bardzo nam się podoba. 
Moim zdaniem jaworznicki streetball 
jest dobrze zorganizowany. Najwięk-
szym plusem jest zadaszenie, które 
pozwala nam na grę nawet podczas 
deszczu. W streetballu najbardziej 
lubię to, że jest to gra szybka, siłowa, 
nastawiona na rzuty.

Pracownicy MCKiS-u zapowia-
dają, że turniej pod płaszczką na 
pewno nie był takimi ostatnimi 

zawodami koszykarskimi w na-
szym mieście.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Pomogą Kubusiowi, grając w badmintona
Badmintoniści z Klubu Sportowego 

„Wolant” zachęcają do udziału w licy-
tacji obrazu, z której dochód zostanie 
przeznaczony na leczenie Kubusia
Zbyluta. Jaworznianin urodził się 

z połową serduszka. Przeszedł już 
kilka operacji, ale przed nim dalsza 
trudna walka o zdrowie i życie. Ma-
lowidło, wystawione na aukcję, jest 
autorstwa Marty Momot. Artystka 

stworzyła akwarelami podobiznę Mi-
chała Łogosza, badmintonisty, czte-
rokrotnego olimpijczyka i medalisty 
mistrzostw Europy. Zwycięzcę licyta-
cji poznamy podczas VII Mistrzostw 
Jaworzna w Badmintonie im. Miro-
sława Ciołczyka.

– Serdecznie zapraszamy do licyto-
wania. Cel jest szczytny, ponieważ jest 
nim pomoc dziecku – zaznacza Da-
riusz Opatrzyk, prezes KS-u Wolant. 
– Kubusiowi pomagaliśmy wspólnie już 
w 2020 roku, gdy udało się uzbierać 2,2 
tys. złotych. Chłopiec ciągle jest w trak-
cie walki o powrót do zdrowia, dlatego 
w tym roku ponownie chcemy zapro-
sić do udziału w charytatywnej aukcji, 
która wesprze jego batalię – podkreśla.

Za chłopcem kilka operacji i dalsze 
kosztowne leczenie. Jest pod stałą 
opieką wielu specjalistów: kardio-
loga, okulisty, neurologa, nefrologa, 
hepatologa, logopedy, rehabilitan-
ta. Przyjmuje wiele leków. Każdego 
dnia musi mieć sprawdzaną krzepli-
wość krwi.

Kuba urodził się 29 marca 2016 
roku jako pierwsze z bliźniąt Jolan-
ty i Rafała Zbylutów. Dwie minuty 
później urodziła się jego siostrzycz-
ka, Hania. Już w czasie ciąży okaza-
ło się, że chłopiec ma tylko połowę 
serduszka. Ta wada to tzw. HLHS, 
czyli zespół niedorozwoju lewego 
serca. Potrzebne były operacje. Za 
malcem jest już ich kilka, a do tego 
cewnikowanie i operacje neurochi-
rurgiczne, związane z usunięciem 
krwiakoropniaka w główce. Mimo 
choroby jest radosnym dzieckiem 
i dzielnie walczy o zdrowie.

Aukcja na rzecz Kuby odbywa się 
na Fb klubu lub mejlowo pod adresem 
uks.wolant@wp.pl i trwa do 31 sierp-
nia. Zwycięzcę poznamy 3 września, 
czyli podczas Mistrzostw Jaworzna 
w Badmintonie im. Mirosława Cioł-
czyka. W trakcie dwudniowych za-
wodów w Hali Widowiskowo-Spor-
towej MCKiS (odbędą się one też 4 
września), będzie też można wrzucać 
datki do puszek fundacji Serce Dziec-

ka, której Kubuś jest podopiecznym. 
Na jego rzecz cały czas można też 
wysyłać darowizny, z dopiskiem ZC 
8141 Jakub Zbylut, na nr konta: 17 
1160 2202 0000 0000 8297 2843 lub 
przekazać 1 procent podatku (KRS 
0000266644, w polu informacji do-
datkowych trzeba wpisać: ZC 8141 
Jakub Zbylut).

Zapisy na zbliżające się badminto-
nowe zawody trwają do 31 sierpnia 
do godz. 22 pod adresem: lukasz.
roik@gmail.com. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem 889 
447 555.

W sobotę, 3 września, odbędą się 
gry pojedyncze i podwójne dla do-
rosłych, dla zaawansowanych i po-
czątkujących graczy. W niedzielę, 4 
września, zmierzą się dzieci, a także 
samorządowcy i pracownicy oświaty.

Patronat honorowy nad mistrzo-
stwami objęli Paweł Silbert, prezy-
dent Jaworzna, i Dariusz Starzycki, 
wicemarszałek woj. śląskiego.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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zagrała wczoraj z LKS-em Gorzów. 
Wyniki środowych meczów drużyn 
grających w wadowickiej okręgówce 
można znaleźć na ich Fb. 

Remis 
z plusligowcem

Siatkarze MCKiS Ja-
worzno rozegrali sparing z BBTS-em 
Bielsko-Biała. Drugoligowe Sokoły 
zremisowały z bielską drużyną, która 
w nowym sezonie zagra w siatkar-
skiej PlusLidze. Mecz zakończył się 
wynikiem 2:2. Jaworznianie wygra-
li dwa pierwsze sety: 25:17 i 25:18, 
a dwa kolejne przegrali: dwukrotnie 
po 21:25. Najlepiej punktującymi 
zawodnikami wśród Sokołów byli 
Patryk Strzeżek (12 pkt.), Karol
Borończyk (9 pkt.), Jakub Krzysta-
nek (8 pkt.) i Jakub Grzegolec (też 
8 pkt.). Drużyna z Jaworzna planuje 
kolejne sparingi, a ligowe zmagania 
rozpocznie na początku październi-
ka. W meczu pierwszej kolejki zagra 
z TS-em Volley Rybnik.

Mali piłkarze 
wygrali turniej

Młodzi adepci piłki noż-
nej ze Szczakowianki Jaworzno, a do-
kładnie zawodnicy z rocznika 2012, 
wygrali turniej Juve Summer Cup 
2022. Imprezę zorganizował klub 
Juventus Academy Piekary Śląskie. 
W zawodach starło się 9 zespołów 
z całego regionu. Drużyna z Jaworz-
na, trenowana przez Andrzeja Dy-
lowicza i Piotra Szczotkę, stanęła 
na podium wraz z MLKS-em Woźniki 
i Juventusem Academy, które zajęły 
kolejno drugie i trzecie miejsce.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Bilardzistka z medalami

Dwa trzecie miejsca 
w ogólnopolskich turnie-

jach w grze w bilard zajęła JuliaCaba-
ła, wychowanka Bogdana Wołkow-
skiego, wielokrotnego mistrza świata 
w trikach bilardowych. Uczennica 
klasy 7c Szkoły Podstawowej nr 15 
w Jaworznie stanęła na trzecich miej-
scach podiów: zawodów Junior Tour 
– turnieju 8 bil w Łodzi i Mistrzostw 
Polski UKS-ów w Krotoszynie (w ka-
tegorii drużynowej). Zawodniczka 
jaworznickiego UKS-u Fair Play Ja-
worzno zachęca też inne dziewczęta 
do nauki gry w bilard.

Szczaksa liderem

W drugiej kolejce ligo-
wych zmagań Szczako-

wianka Jaworzno wygrała z GKS-em 
Szombierki Bytom 4:1 i jest obec-
nie liderem 1. grupy 4. ligi śląskiej. 
Przeciwnik zdobył jedną bramkę na 
samym początku meczu, ale Drwale 
pod koniec pierwszej połowy odrobili 
stratę i jeszcze przed przerwą zdobyli 
drugi punkt. A po niej jeszcze dwa 
gole. Spotkanie trzeciej kolejki odbyło 
się wczoraj. Szczaksa zagrała wyjaz-
dowy mecz z Victorią Częstochowa.

Emocjonująco było też w wadowic-
kiej okręgówce, w której, w ramach 
drugiej kolejki, odbyły się derby Zgo-
dy Byczyna i Ciężkowianki Jaworzno. 
Byczynianie pokonali ciężkowiczan 
3:0. W środę Zgoda spotkała się na 
boisku z Górnikiem Brzeszcze. Cięż-
kowianka zmierzyła się natomiast 
z Nadwiślaninem Gromiec, z którym 
w zeszły weekend przegrali piłka-
rze Victorii 1918 Jaworzno. Rywale 
pokonali jaworznian 3:2. Victoria 

AU TO P R O M O C J A

Jaworznianka 
na podium

Salos zaprasza na mecze

Gabriela Wawszczyk z Akademii 
Boksu Roberta Gortata została brą-
zową medalistką mistrzostw Europy 
młodzików w Turcji. Jaworznicka 
zawodniczka pojechała na zawody 
ze swoim bratem, Jakubem, który też 
walczył o medal. Niestety, jemu nie 
udało się wrócić z krążkiem.

W tureckiej odsłonie ME walczyło 
378 osób z 28 krajów, w tym 107 
dziewcząt i 271 chłopców. W polskiej 
reprezentacji znalazło się 19 zawod-
ników - 7 pięściarek i 12 pięściarzy. 
Trenerami kadry młodziczek i mło-
dzików są Karolina Koszewska-
-Łukasik, Zbigniew Raubo, Kamil
Goiński i Tomasz Dylak.

Gabriela Wawszczyk najpierw wal-
czyła z pięściarką z Armenii, z któ-
rą wygrała jednogłośnie na punkty. 
Przegrała jednak 4:1 w półfi nale, 
w którym zmierzyła się z Ukrain-
ką. Niemniej jaworznianka stanęła 
na trzecim miejscu europejskiego 
podium.

W najbliższą sobotę, 28 sierpnia, odbędzie się 10. Tur-
niej o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna. Organizato-
rem imprezy jest PSS Salos. Piłkarskie pojedynki ama-
torskich drużyn zostaną rozegrane na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy 
Krakowskiej. Początek o godz. 12.

Faza grupowa potrwa do godz. 15. Zaplanowano 12-mi-
nutowe mecze. Finały zostaną rozegrane od 15 do 17. Każdy 
pojedynek potrwa kwadrans. Drużyny mogą się składać 
z 10 zawodników, mecze będą rozgrywane w składach 
sześcioosobowych. – Po meczu fi nałowym zostaną wręczone 
nagrody dla trzech najlepszych drużyn i trzy nagrody indy-
widualne – informuje Marcin Sikorski, prezes PSS Salos.

Doroczny turniej o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna 
to jedno z kilku wydarzeń, zaplanowanych przez stowa-
rzyszenie jeszcze w tym roku. 4 września wystartuje runda 
rewanżowa Jaworznickiej Ligi Szóstek. Przed wakacjami 
liderem tabeli 1. ligi została drużyna No Name. Drugie 
miejsce zajęli Chłopaki z Kościołów, a trzecie AFS United 

Bez medalu wrócił do Polski nato-
miast Jakub Wawszczyk. Jaworz-
nianin wygrał jednogłośnie na punk-
ty z Litwinem. Uległ jednak aż 0:5 
reprezentantowi Słowacji. – Zdecy-
dowała trzecia runda, którą Kuba prze-
grał u wszystkich sędziów – przyznaje 
Robert Gortat.

Gabriela i Jakub to dwoje z trojga 
bokserskiego rodzeństwa. Tę dyscy-
plinę sportu uprawia też ich starsza 
siostra, Dorota Wawszczyk, również 
wychowanka ABRG. Pięściarka wzię-
ła udział w tegorocznych mistrzo-
stwach Europy juniorów w Bułgarii. 
Niestety, nie zdobyła medalu.

Szanse na medal w ME kadetek 
ma jeszcze Martyna Jarząbek, też 
podopieczna trenera Gortata. Liczy 
na udział w mistrzostwach Europy, 
które odbędą się we wrześniu we 
Włoszech. Jaworznianka zdobyła 
w tamtym roku brązowy medal ME 
młodziczek w Sarajewie.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Lambada. W 2. lidze prowadzi Team Spirit. Tuż za tym 
zespołem są Eko Świry, a na trzecim miejscu uplasowała 
się drużyna OPJ Sokół Jaworzno. Runda rewanżowa po-
trwa do listopada. Mecze będą rozgrywane w niedziele 
na orliku przy Szkole Podstawowej nr 7 na Podłężu. Po 
rozgrywkach JLS-u zostanie przeprowadzony puchar ligi.

Z kolei 10 i 11 grudnia odbędzie się II Halowy Tur-
niej ku pamięci Honorowego Prezesa Stowarzyszenia 
PSS Salos – Wenancjusza Plesa. Były bramkarz klubów 
sportowych z Jaworzna i regionu, a nawet z zagranicy, 
działacz sportowy i społecznik, zmarł w listopadzie 2020 
roku. Piłkarze ze stowarzyszenia postanowili grać co roku 
turniej jego imienia. Pierwsza edycja odbyła się 20 i 21 
listopada 2021 roku i zgromadziła w Hali Widowiskowo-
-Sportowej MCKiS 24 drużyny. Zwycięzcą został zespół 
Pulmon Negro.

W ramach grudniowej, drugiej edycji turnieju, oprócz 
piłkarskich zmagań, zaplanowano też wręczenie nagród 
i pucharów za sezon 2022 Jaworznickiej Ligi Szóstek. AZ-H
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Ulica Tadeusza Kościuszki znajduje się w Szczakowej, 
między ul. Kolejarzy i Wróblewskiego. Swojego patrona 
zyskała tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Tadeusz Kościuszko herbu Roch urodził się 4 lutego 
1746 roku w Mereczowszczyźnie, jako czwarte dziecko Te-
kli, z domu Ratomskiej, i Ludwika Tadeusza Kościuszki, 
miecznika brzeskiego, pułkownika regimentu buławy polnej 
litewskiej (Kościuszkowie byli potomkami Konstantego Fio-
dorowicza, zwanego zdrobniale 
Kostiuszką, dworzanina Aleksan-
dra Jagiellończyka i Zygmun-
ta I Starego). Co ciekawe, imię 
Tadeusz było drugim imieniem 
przyszłego wodza insurekcji. Na 
pierwsze rodzice dali mu Andrzej.

Kościuszko uczył się w Korpu-
sie Kadetów Szkoły Rycerskiej, 
następnie studiował na Akademii 
Wojskowej szwoleżerów gwar-
dii królewskiej w Paryżu. Tam 
pobierał nauki u profesora Didier-Gregoira Trincana, 
który opracował nowoczesny system fortyfi kacji. Dzięki 
temu Kościuszko wsparł swoim doświadczeniem kolonie 
w wojnie o niepodległość w Ameryce Północnej. Powie-
rzono mu ufortyfi kowanie Filadelfi i, obozów wojskowych 
na granicy z Kanadą i tych na południu kraju oraz budowę 
twierdzy West Point. Talent Polaka zapewnił Amerykanom 
zwycięstwo w bitwie pod Saratogą.

Kościuszko został przyjęty do Towarzystwa Cyncyna-
tów. W 1783 roku awansował na generała brygady armii 
amerykańskiej. Nadano mu też ziemię i nagrodę fi nan-

Walczył 
o wolność

Patroni 
naszych 
ulic

sową, którą, wraz z poborami, przekazał na wykupienie 
i edukację czarnoskórych niewolników. Po powrocie do 
Polski ograniczył pańszczyznę chłopom na swojej części 
rodzinnego majątku w Siechanowiczach, zwalniając z niej 
całkowicie kobiety.

Walczył w wojnie z Rosją, w tym w zwycięskiej bitwie 
pod Zieleńcami (za co, jako jedna z pierwszych osób w hi-
storii, otrzymał Order Virtuti Militari), Włodzimierzem i Du-

bienką. Gdy polski król przystąpił 
do konfederacji targowickiej, Ko-
ściuszko podał się do dymisji. Za 
swoje dokonania i walkę o ideały 
wolności dostał tytuł Obywatela 
Francji.

Polak stworzył plan powstania 
narodowego. Jedną z wygranych 
bitew była ta pod Racławicami. 
W czasie powstania zreformował 
polskie wojsko. Historycy są zda-
nia, że był m.in. twórcą oddziałów 

kosynierów, czyli milicji chłopskiej, uzbrojonej w kosy (ul. 
Kosynierów znajduje się w Ciężkowicach).

Ofi cjalnie został przywódcą insurekcji 24 marca 1794 
roku, gdy na rynku w Krakowie złożył przysięgę narodowi. 
Ranny w bitwie pod Maciejowicami trafi ł do niewoli. Zwol-
niony po ponad dwóch latach nie mógł wrócić do Polski. 
Przebywał w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Francji i Szwajcarii. Brał udział w tworzeniu Legionów 
Polskich i Towarzystwa Republikanów Polskich. Przed 
śmiercią wyzwolił swoich chłopów. Zmarł na udar mó-
zgu 15 października 1817 roku w Solurze.                AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 30 (268)

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 23 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w „Pulsie Jaworzna” nr 30 
(268): Mobilny punkt po-
boru krwi. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Na świętowanie w tym tygodniu 
powinni się przygotować właścicie-
le czworonogów. Zgodnie ze wska-
zaniami kalendarza świąt nietypo-
wych w piątek, 26 sierpnia, obchodzić 
będziemy Międzynarodowy Dzień 
Psa. Co ciekawe, mamy też polski 
odpowiednik tego dnia, obchodzo-
ny 1 lipca.

Międzynarodowy Dzień Psa ma 
być okazją do tego, by docenić rolę 
tych sympatycznych czworonogów 
w naszym życiu, a ich obecność ma na 
człowieka bardzo korzystny wpływ. 
Psy pomagają nam redukować stres 
i rozwijać empatię. Posiadanie psa 
zmusza właściciela do odbywania 
regularnych spacerów, co znów ko-
rzystnie przekłada się na zdrowie.

Celem Międzynarodowego Dnia Psa 
jest też zachęcanie ludzi do adopcji 
zwierzaków ze schronisk i zapewnie-
nie im w ten sposób lepszego życia. 
Przy okazji święta organizowane są 
też akcje edukacyjne. Chodzi o to, by 
uzmysłowić ludziom, że nie warto ku-
pować zwierzaków od nieetycznych 
hodowców. 

Wszystko wskazuje na to, że właści-
cieli psów czeka w piątek długi spacer.

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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