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Upału nie przewidzisz, za to inne kwestie można w ja-
kimś stopniu sprawdzić, choć nie do końca. Jest tak, że 
współpracuję z branżą turystyczną ponad 20 lat, a daję 
się robić w bambuko niczym przysłowiowa blondynka. 
Może dlatego, że mam blond nabyty od kilku lat na łbie 
i we łbie, ot co, boomer, dziaders i naiwniak. 

Gdy kupujesz wyjazd na wakacje, zawsze istnieje ryzy-
ko, że zdjęcia, jakie zachęciły cię do zakupu, nie oddają 
faktycznego stanu, który zastaniesz na miejscu. Tak, jak-
byś oglądał demo nowego Windowsa i wszystko lata, jak 
trzeba, a potem okazuje się, że twój komp miele aktuali-
zacje przez 3 godziny każdego dnia. Powinienem o tym 
wiedzieć, bo nie dość, że jestem specjalistą od marketingu, 
to też zajmowałem się sprzedażą imprez turystycznych. 
Gwiazdki dla hoteli są przyznawane przez portale turystycz-
ne dowolnie, na zasadzie losowania z kapelusza. Totalnie 
randomowo i na zasadzie, że co tam pan Abdul z Turcji 
napisze, to idzie w ruch tłumacz Google i można wklejać 
na portal. Tak i ja zakupiłem wyjazd na urlop do znane-
go kurortu, dla wygody wybierając 4 gwiazdki i obiekt 
w centrum, przy samej linii brzegowej, pokój oczywiście 
z widokiem na morze. Okazało się, że nie na morze, ale na 
może klejnoty sąsiada, bo zamiast przestrzennego pokoju 
zaproponowano norę z widokiem na balkon naprzeciwko. 
Dodam, że balkon oddalony od mojego o 50 cm. Powaga. 
Patodeweloperka w najlepszym stylu, krakowscy i war-
szawscy budowlańcy powinni przyjechać na praktyki. 
W sumie bym to jeszcze przeżył, ale w pokoju zaduch – 
milion stopni, a klimatyzacja wyrzucała z siebie zapach 
dzikich pieczarek i kurzu z roku 2006. Zerknąłem na fi ltr 
od klimy, w tej dekadzie nie był czyszczony. Opłukałem 
pod prysznicem, praktycznie zatykając odpływ w całym 
hotelu. Ale to i tak miękkie lolo – klima chodziła potwor-
nie głośno i z wibracjami, niczym silnik z traktora „Dzik 
2”, czyli myśl inżynierska a.d. 1967. 

Na pytanie w recepcji, czy coś można zadziałać ze zmia-
ną pokoju na ten z folderu, recepcjonista z uśmiechem 
domyślnie przyklejonym do twarzy i z niezmąconym 
spokojem odparł, że każdy pokój ma identyczny standard. 

Przyskwarczona głagolica
Wojciech P. KnapikFe
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Uczniowie mają już za sobą dwa 
tygodnie nauki w nowym roku szkol-
nym. Początki zwykle są trudne, bo 
trzeba od nowa przyzwyczajać się do 
obowiązków, wcześniejszego wsta-
wania i odrabiania lekcji. Policjanci, 
jak co roku o tej porze, przypominają 
natomiast o kwestii bezpieczeństwa 
w drodze do szkoły. Okazuje się, że 
wciąż jest tu wiele do zrobienia.

Młodzi ludzie na ogół wiedzą, że 
jako piesi na pasach mają pierwszeń-
stwo, ale zapominają często, że na 
drodze ważniejsze od zapisów prawa 
o ruchu drogowym mogą okazać się 
prawa fi zyki. Po prostu samochód nie 
zatrzyma się w miejscu. Słuchawki 
w uszach, nos w telefonie, brak roz-
wagi i nieostrożność to zdaje się naj-
częstsze przewinienia młodych ludzi. 

Okazuje się jednak, że dokładnie 
te same zarzuty postawić można do-
rosłym pieszym. Policjanci przyzna-
ją, że z ich doświadczeń wynika, że 
rodzice mówią dzieciom o zasadach 
obowiązujących na drodze, tłumaczą, 
jakie zachowania są bezpieczne, a ja-
kich zdecydowanie należy unikać. Co 
z tego, kiedy podwożąc dziecko pod 
szkołę, parkują na zakazie, albo od-
prowadzając malucha do przedszkola, 
przebiegają przez jezdnię w niedozwo-
lonym miejscu czy też na „późnym 
żółtym”. Zachowania dzieci są często 
po prostu odbiciem zachowań bliskich 
mu dorosłych. Wbrew pozorom, to 
bardzo dobra wiadomość. Wystar-
czy, że będziemy ostrożni i rozważni, 
żeby dzieci zachowywały się podobnie. 
Warto przetestować.

Rozważnie i ostrożnie

Uśmiech seniora

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Prawo do dobrej zabawy ma każ-
dy z nas. Rozrywka to czas relaksu, 
radości, możliwość odpoczynku od 
spraw dnia codziennego. Dobrze się 
bawiąc, zwłaszcza w towarzystwie, 
czujemy radość, satysfakcję, rośnie 
w nas poczucie własnej wartości. 
Jak przekonują socjolodzy, pedago-
dzy i psychologowie, rozrywka ma 
pływ na życie człowieka i powoduje 
zmiany w nim samym.

Od najbliższego wtorku, przez sie-
dem dni, bawić się będą jaworzniccy 
seniorzy. To właśnie 20 września 
rozpocznie się w Jaworznie Tydzień 
Seniora. Miasto i jego instytucje, na 
czele z Miejskim Centrum Kultury 
i Sportu, przygotowały moc atrakcji. 
W programie są koncerty, biesiada, 

potańcówka, zawody sportowe i wie-
le innych propozycji. Każdy znajdzie 
coś dla siebie.

A najważniejsze w tym wszystkim 
jest to, że na seniorów czeka wspa-
niała zabawa.

Tygodnia Seniora nie może się do-
czekać naprawdę wiele osób. Cieszy 
to, że coraz więcej starszych wiekiem 
jaworznian uważa, że zamykanie się 
w czterech ścianach własnego domu 
nie jest dobrym rozwiązaniem. Sa-
motność powoduje fatalny nastrój, 
może prowadzić do depresji. A brak 
ruchu źle działa na zdrowie.

Dlatego, seniorzy, do dzieła! Niech 
nadchodzące wielkimi krokami dni 
pełne rozrywki wywołają uśmiech 
na waszych twarzach.

Otóż tak nie było, po dwóch dniach rozmów z operatorem, 
managerka stwierdziła, że zwolniły się pokoje w budynku 
obok. Tym samym standard wyjazdu podniósł się o kilka 
gwiazdek, odtąd klima szumiała kojąco i nie śmierdoli-
ła, a balkon może i nie wychodził na morze, ale dawał 
poczucie intymności. Cztery gwiazdki to - jak się okazało 
w rozmowie z rezydentką - są „kategorią lokalną”, czyli 
niepodlegającą żadnej weryfi kacji i standaryzacji. Ściema 
na całego. Na szczęście ten incydent nie zepsuł wyczeka-
nych wakacji, albowiem należy patrzeć na dobre strony, 
a nie nakręcać się złymi. Znakomite towarzystwo oraz 
piękne widoki i klimat miasta przykryły pierwsze nieko-
rzystne wrażenie. 

Nie zamierzam pisać skargi - reklamacji, bo mi się chy-
ba nie chce. Zresztą kiedyś prowadziłem bloga, w którym 
punktowałem idiotyzmy, jakie pojawiały się w reklama-
cjach. Pisałem nawet o tym materiał, ale od tego czasu 
pojawiły się następne. Dam przykład: piasek na plaży był 
zbyt sypki. Dostawał się do wszystkich kieszeni i toreb. 
I był w innym kolorze niż w folderze. Był też za gorący 
i panu się klapki stopiły, a były markowe, tureckie, Abibas. 

Kolejna skarga, z której wynikało, że nikt nie poinfor-
mował turystów, iż w Bułgarii mówi się w języku bułgar-
skim, a napisy i wszelkie informacje są pisane cyrylicą. Dla 
mojego pokolenia nie jest to żaden problem, uczyliśmy 
się bowiem języka wrogiego i alfabetu, gdzie napiszesz 
małymi literami „mama”, a czytasz „tata”, natomiast dla 
młodszego pokolenia może to być szok. Dobrze, że nie była 
to głagolica – pierwsza wersja alfabetu Cyryla i Metodego, 
bo już lepiej wyglądają współczesne zawijasy arabskie.

Moja ulubiona skarga była na temat opalania topless. 
Pani pojechała z panem na wywczasy i ten nie mógł 
się skupić na niej, bo wyuzdane kobiety pokazywały nagie 
piersi. Urlop nie należał do udanych, ale mam nadzieję, 
że małżeństwo przetrwało, chociaż nie postawiłbym na 
to w kasynie. 

Kolega, będący pracownikiem znanego biura podróży, 
podesłał kiedyś taką skargę: „Z narzeczonym rezerwowali-
śmy pokój z dwoma łóżkami, ale dostaliśmy jedno podwój-
ne. Obarczam was winą za to, że jestem teraz w ciąży”. 

Takich „kfi atków” są setki, polecam lekturę w interne-
cie, jest pasjonująca. Ja natomiast kończę wakacje, uzna-
jąc za udane, a moje perypetie są niczym wobec cytowa-
nych powyżej. Do zobaczenia w kraju. I mam nadzieję, 
że nie jestem w ciąży. Tzn. chyba jednak jestem, w ciąży 
gastronomicznej...
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Kurde, ale mnie przyskwarczyło! Wiem, 
nie ma takiego słowa, jak „przyskwarczy-
ło”, ale w sumie jak to nie ma, jeśli mnie 
przyskwarczyło i piecze!

Prawda ekranu
Jan KleszczSzpilki w bruku

Kolejny rok szkolny powoli się rozpędza. Po wakacyjnej labie 
dzieci wróciły do szkół. Wystarczyło jednak kilkanaście dni nauki, 

by w przestrzeni medialnej pojawiły się plotki o tym, że nauka stacjonarna nie po-
trwa zbyt długo i zapewne wkrótce uczniowie znów będą uczyć się zdalnie. Zdaniem 
lokalnych bajarzy tym razem powodem nauki online nie będzie jednak kolejna fala 
pandemii, a... kłopoty z ogrzewaniem.

O tym, że ciepło jest kosztowne, wiadomo nie od dziś. Problemy i koszty potęguje 
w tym sezonie trudna sytuacja gospodarcza i wojna w Ukrainie. Rosną ceny gazu 
i energii oraz węgla. Na dodatek tego ostatniego na rynku po prostu brakuje. Wysokie 
są też koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wszystko to sprawia, że 
za ogrzewanie zapłacić trzeba będzie więcej. To wszystko prawda. Dalej są jednak 
już tylko wymysły lokalnych bajarzy.

Jeden z miejscowych portali podał informację, że w związku z tą sytuacją jaworz-
niccy uczniowie będą musieli przejść na zdalne nauczanie. Informacja nie była po-
twierdzona u źródła. Nikt z przedstawicieli władz miasta o takim zagrożeniu nie mó-
wił i nie mówi. Niestety, news podchwyciło radio i, najwyraźniej też nie weryfi kując 
nieprawdziwych informacji, podało dalej. Choć urzędnicy zareagowali błyskawicznie, 
dementując kłamliwe informacje, to news żyje już swoim życiem. Nieprawdziwe in-
formacje rozpowszechniają podobno nawet nauczyciele. Szkoda, bo oni, podobnie 
zresztą jak dziennikarze, powinni się wyjątkowo troszczyć o weryfi kację informacji 
podawanych innym osobom.

Warto więc przypomnieć komentarz jaworznickich urzędników, którzy informują, 
że wbrew kłamliwym doniesieniom jednego z lokalnych portali, powtórzonym jesz-
cze potem w audycji radiowej, nie ma żadnego zagrożenia związanego z brakiem 
ogrzewania w jaworznickich placówkach oświatowych. Zawsze warto sprawdzić 
u źródła. Po prostu.

dzieci wróciły do szkół. Wystarczyło jednak kilkanaście dni nauki, 
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Przed pomnikiem ofi ar 
Centralnego Obozu Pracy 
w lesie na Podłężu odbyły 
się uroczystości, związane 
z obchodami 75. rocznicy 
akcji „Wisła”. W sobotę, 
10 września, w intencji 
ofi ar komunistycznych 
i antyukraińskich prześla-
dowań odprawiona zosta-
ła msza święta w obrząd-
ku greckokatolickim.

Ewa Sidełko-Paleczny i Paweł Silbert odebrali podziękowania za pomoc Ukraińcom | fot. Natalia Czeleń Przed pomnikiem ofi ar COP złożono kwiaty | fot. Natalia Czeleń

W rocznicę Akcji „Wisła”

W rocznicowych uroczystościach 
uczestniczyli m.in. byli więźniowie 
obozu, bliscy ofi ar, jaworznianie 
i obywatele Ukrainy, a także przed-
stawiciele władz miasta: Paweł Sil-
bert, prezydent  Jaworzna, Ewa Si-
dełko-Paleczny, sekretarz miasta, 
i przewodniczący Rady Miejskiej, 

Tadeusz Kaczmarek. Do Jaworzna 
przybyli także przedstawiciele pla-
cówek dyplomatycznych, delegacja 
Związku Ukraińców w Polsce, przed-
stawiciele społeczności żydowskiej 
i niemieckiej. – W rocznicę akcji „Wi-
sła”, sam będąc potomkiem zesłańca, 
oddaję cześć ofi arom tych nieludzkich 
czynów. Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim, których głębokie zaanga-
żowanie znacząco przyczyniło się do 
zbliżenia naszych narodów. Szczególnie 
w czasie, kiedy za naszą wschodnią gra-
nicą kolejny raz rozgrywa się wojenny 
dramat – podkreślał Paweł Silbert.

Podczas uroczystości prezyden-
towi oraz sekretarz Jaworzna prze-
kazano od burmistrza Mariupola, 
Wadyma Bojczenko, podzięko-
wanie za bezinteresowną pomoc 
oraz wsparcie okazane społeczności 
ukraińskiej,  a także przekazanie 
Ukrainie kilku jaworznickich auto-
busów. – Polacy stanęli na wysokości 
zadania i chętnie udzielają pomocy 
narodowi ukraińskiemu. W naszym 

mieście również schronienie znaleźli 
obywatele Ukrainy – przypomina 
prezydent Jaworzna.

Wśród delegacji przybyłych do Ja-
worzna na sobotnie uroczystości byli 
uczniowie i nauczyciele bartoszyckiej 
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi 
Ukrainki. – Chcieliśmy uczcić pamięć 
wszystkich, którzy zginęli w czasie prze-
siedlenia, a także w obozie mieszczącym 
się w Jaworznie. Zależy mi na tym, by 
młodzież poznała tę tragiczną historię. 
Wydarzenia z 1947 roku wywarły wiel-
ki wpływ także na życie mojej rodziny, 
która została przesiedlona z rejonów 
Komańczy i Sanoka. O tym wszystkim 
powinniśmy pamiętać, ale też i budować 
nowe relacje – opowiada Lubomi-
ra Tchórz, dyrektorka bartoszyckiej 
podstawówki.

Akcja „Wisła” dotknęła także rodzi-
nę Mirosławy Stepaniuk, nauczy-
cielki i uczestniczki rocznicowych 
obchodów. – Mojego tatę rozdzielono 
z rodzicami. Wraz z siostrami przesie-
dlono go w okolice Bartoszyc, a moich 

dziadków na teren Związku Radziec-
kiego. W okolice Bartoszyc przesiedlono 
też moją mamę z siostrami. Dziś spisuję 
te wspomnienia, zbieram informacje. 
Chcę uchronić od zapomnienia nasze 
losy – opowiada Mirosława Stepaniuk.

Nauczycielka daje też przykład 
swoim uczniom, pomagając poszko-
dowanym na skutek wojny w Ukra-
inie. – Od 2014 roku w Bartoszycach 
tworzymy Komitet Pomocy Ukrainie. 
Wszystkie dary, które zbieramy, wy-
syłamy do Ukrainy – wspomina pani 
Mirosława.

W ramach 75. rocznicy akcji „Wi-
sła” zgromadzeni udali się też do 
Młodzieżowego Domu Kultury na 
spektakl teatralny pt. „Dziewczęta 

obcinają warkocze” w wykonaniu 
Teatru „Powernennia” z Przemyśla.  
Sztuka opowiadała o losach Ukrainek, 
które stają się żołnierzami podczas 
agresji Rosji na Ukrainę. Spektakl 
oparty jest na wspomnieniach ko-
biet, biorących udział w działaniach 
wojennych w Ukrainie od 2014 do 
2022 roku.

Na rocznicowe wydarzenia do Ja-
worzna gości zaprosili członkowie 
zarządów, głównego i regionalnego, 
Związku Ukraińców w Polsce, pa-
rafi a greckokatolicka pw. Zaśnięcia 
Przenajświętszej Bogurodzicy UCGK 
w Katowicach i Paweł Silbert, prezy-
dent Jaworzna.

Natalia Czeleń

Jubileusz jaworznickiego
Domu Pomocy Społecznej

Jaworznicki Dom Pomocy Spo-
łecznej ma już 50 lat. Jubileuszo-
we uroczystości odbyły się w śro-
dę, 14 września, w siedzibie ATElier 
Kultury. W rocznicowym spotkaniu 
uczestniczyli między innymi dawni 
i obecni pracownicy jaworznickie-
go DPS, przedstawiciele władz mia-
sta i przyjaciele placówki. – Dziękuję 
za zapewnienie godnego życia osobom 
przebywającym w Jaworznickim Domu 
Pomocy Społecznej. Państwa praca to 
ciągłe starania o zapewnienie jak naj-
lepszej opieki i standardu życia pensjo-
nariuszom domu – mówi prezydent 
Paweł Silbert.

Jubileusz okazał się okazją do 
wspomnień, życzeń i licznych po-
dziękowań. Sławomir Łuszcz, dy-
rektor Domu Pomocy Społecznej, 
wręczył przyjaciołom i instytucjom 

wspierającym na co dzień jaworznicki 
DPS statuetki i dyplomy. Uczestnicy 
jubileuszowych uroczystości wysłu-
chali też wykładu wygłoszonego przez 
Krystiana Dudka z Instytutu Publico 
na temat złotych zasad komunikacji.

Historia Domu Pomocy Społecznej 
w Jaworznie sięga właściwie lat czter-
dziestych XX wieku. W tym okresie 
do Jaworzna przyjechał ks. Walenty 
Przebinda. Kapłan już wtedy dostrze-
gał potrzebę utworzenia w naszym 
mieście miejsca, gdzie schronienie 
znalazłyby osoby samotne, starsze 
i schorowane. Swoim pomysłem szyb-
ko zaraził mieszkańców Jaworzna. 
Wiele osób wsparło tę inicjatywę fi -
nansowo, inni przyłączyli się do prac 
związanych z budową siedziby dla tej 
placówki. Prace budowlane trwały od 
roku 1946 do 1950. Niestety, ukoń-

czenie budowy zbiegło się w czasie 
z istotnymi przemianami polityczny-
mi w kraju. Nowe władze niechętnie 
przyznawały, że istnieje potrzeba two-
rzenia tego typu instytucji. Budynek 
przejęto więc na potrzeby szpitala 
miejskiego.

Dopiero w 1971 roku, po przenie-
sieniu lecznicy do nowej siedziby, 
utworzono w tym miejscu Państwowy 
Dom Pomocy Społecznej. Pierwszych 
mieszkańców przyjęto 17 paździer-
nika 1972 roku.

Dziś miejsce w Domu Pomocy Spo-
łecznej ma ponad 100 podopiecznych. 
To osoby samotne, chore, starsze, 
znajdujące się w trudniej sytuacji ma-
terialnej i mieszkaniowej. Pomocą 
i wsparciem służą im pracownicy 
socjalni, psycholog, pielęgniarki, opie-
kunki, pokojowe i rehabilitanci.   GD
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Konsultacje z dietetykiem, 
psychologiem i specjali-
stą żywienia, warsztaty 
z technik relaksacji oraz 
arteterapii i zajęcia ta-
neczne to tylko niektóre 
spośród licznych atrakcji, 
jakie dla swoich klientów 
i gości przygotowali kupcy 
z Targowiska Manhattan 
Podłęże. W sobotę, 10 
września, odbył się tam 
festyn pod hasłem „Graj 
o zdrowie”.

Stanisław Bigaj prezentuje swoje zbiory | fot. Grażyna Dębała

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

R E K L A M A

Zagrali o zdrowie

– Celem pikniku jest promowanie 
postaw prozdrowotnych i aktywizacja 
seniorów w myśl zasady, że aktyw-

ny senior to również zdrowy senior
– wyjaśnia Andrzej Kościański, 
prezes jaworznickiego Stowarzy-
szenia Kupców Manhattan Podłęże.

Mimo kapryśnej aury wielu se-
niorów skorzystało z zaproszenia 
na sobotni piknik. Goście chętnie 
konsultowali się ze specjalistami. 
Co ważne, wszystkie porady i przy-
gotowane atrakcje były darmowe.

– Bardzo się cieszę, że w Jaworz-
nie organizowane są takie spotkania. 
Podczas dzisiejszego pikniku seniorzy 
mają okazję, by się spotkać, poroz-
mawiać, wymienić doświadczeniami, 
zbadać, skonsultować ze specjalistami 
różnych dziedzin i dodatkowo skorzy-
stać z artystycznej oferty – wylicza 
Zofi a Orzechowska, przewodni-
cząca jaworznickiej Rady Seniorów.

Oprócz prozdrowotnych propo-
zycji były występy artystyczne. Dla 
gości zaśpiewały m.in. panie z ze-

Tydzień Seniora 
– czas pełen atrakcji

Policjanci otrzymają sztandar

Koncerty, seans fi lmowy, potań-
cówka. Do tego wspólne maszero-
wanie z kijkami, fi tness, zawody 
sportowe i wiele innych propozycji. 
Zbliżający się wielkimi krokami Ty-
dzień Seniora będzie bardzo aktyw-
ny. Zaprasza na niego Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna. Organizatorami 
wydarzeń są Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu i Urząd Miejski. Święto 
seniorów wystartuje 20 września.

– Oczywiście, że wszyscy się wybiera-
my, jak co roku – podkreśla Jadwiga
Bywalec, studentka Jaworznickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która 
weźmie udział w wydarzeniach razem 
z koleżankami i kolegami z uczelni.

Tydzień Seniora rozpocznie się we 
wtorek, 20 września, o godz. 17 kon-
certem w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej. Przed jaworznicką publicznością 
wystąpią fi naliści programu „The 
Voice Senior”, jaworznianin Jerzy
Herman oraz Krzysztof Prusik i An-
drzej Biliński.

Dzień później o godz. 10, również 
w hali, będzie sporo ruchu. Organiza-
torzy zapraszają do udziału w wyda-
rzeniu pn. „Aktywny Senior”. W pro-
gramie znajdą się zawody sportowe, 
fi tness, konsultacje zdrowotne i ży-
wieniowe. W czwartek, 22 września, 
o godz. 15 sprzed Domu Kultury im. 
Zdzisława Krudzielskiego w Szcza-
kowej wystartują z kolei uczestnicy 
rajdu nordic walking, którzy poma-
szerują do GEOsfery. Tam o godz. 16 
rozpocznie się biesiada.

Piątkową propozycją dla meloma-
nów będzie koncert w hali MCKiS, 
pn. „Queen Symfonicznie”. Przed 
jaworznicką publicznością wystąpią 
dwie miejskie orkiestry - Archetti 
i eM Band.

Sobota, 24 września, będzie nato-
miast roztańczona. Seniorzy będą się 
bawić na potańcówce, również w hali. 
Impreza rozpocznie się o godz. 16.

W niedzielę, 25 września, w kole-
giacie pw. św. Wojciecha i św. Kata-

W dwa najbliższe piątki jaworz-
niccy policjanci zapraszają miesz-
kańców Jaworzna na Rynek, gdzie 
odbędą się imprezy, nawiązujące do 
historii polskiej policji.

16 września o godz. 11 na głów-
nym miejskim placu zostanie otwar-
ta wystawa pn. „7. Kompania Rezer-
wy Policji Państwowej w Jaworznie 
w latach 1936-1939”. W progra-
mie wydarzenia znajdą się rów-
nież rozstrzygnięcie diecezjalne-
go konkursu pt. „Polscy policjanci 
w walce o niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej Polskiej” i śpie-
wanie pieśni patriotycznych z arty-
stami z ATElier Kultury. Scenariusz 
wystawy przygotowali mł. insp. dr 
Piotr Uwijała, komendant miejski 
policji w Jaworznie, i Adrian Rams
z Muzeum Miasta Jaworzna. Piątko-
we wydarzenie objęli honorowym 
patronatem Paweł Silbert, prezy-
dent Jaworzna, nadinsp. Roman
Rabsztyn, komendant wojewódzki 
policji w Katowicach, bp Grzegorz
Kaszak, ordynariusz diecezji so-
snowieckiej.

Tydzień później, 23 września, 
odbędą się w Centrum uroczysto-
ści, związane z nadaniem sztan-
daru Komendzie Miejskiej Policji 
w Jaworznie i odsłonięciem obeli-
sku, upamiętniającego policjantów 
wspomnianej 7. kompanii. Naj-
pierw o godz. 10 zostanie odpra-
wiona msza św. w kolegiacie pw. 
św. Wojciecha i św. Katarzyny. 

Następnie uczestnicy uroczysto-
ści przejdą na Rynek, na którym 
odbędzie się ceremoniał policyjny. 
Po jego zakończeniu zgromadzeni 
przemaszerują do parku Zielona, 
gdzie znajduje się obelisk. – Za-
praszamy na uroczystości wszystkich 
mieszkańców Jaworzna. Będziemy 
wspominać funkcjonariuszy, stacjo-
nującej w Jaworznie elitarnej kom-
panii, która mocno zasłużyła się dla 
obronności naszego kraju. Policjanci 
z tej jednostki bronili polskich gra-
nic jeszcze zanim wybuchła II wojna 
światowa i w czasie tzw. kampanii 
wrześniowej – podkreśla komendant 
Piotr Uwijała. – Drugim ważnym 
wydarzeniem będzie rozdanie nagród 
laureatom diecezjalnego konkursu 
historycznego. Policja zorganizowa-
ła go wspólnie z kurią sosnowiecką, 
jaworznickim samorządem, muzeum 
i biblioteką, a także z katowickim od-
działem IPN-u – informuje.

Jak zaznacza, ważną chwilą dla 
jaworznickich stróżów prawa będzie 
także nadanie sztandaru miejscowe-
mu garnizonowi.                     AZ-H
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Seniorzy chętnie korzystali z masażu relaksacyjnego | fot. Grażyna Dębała

AU TO P R O M O C J A

Zagrali o zdrowie
społu śpiewaczego Szczakowian-
ki i Artur Gotz, wokalista, aktor 
teatralny i fi lmowy. – Bardzo się 
cieszę, że udało mi się tak poukła-
dać zawodowe zobowiązania, żeby 
przyjechać na festyn do Jaworzna. 
Znam to miasto i bardzo mi się ono 
podoba – podkreślał artysta.

Swoją kolekcję podczas pikniku 
prezentował Stanisław Bigaj, ja-
worznicki piekarz. – Dziś nie tylko 
częstujemy gości świeżym chlebem 
ze smalcem i ogórkiem kiszonym, 
ale w ramach miniskansenu pre-
zentujemy też ciekawe eksponaty, 
jakie udało mi się zebrać. To głównie 
dawne elementy wyposażenia go-
spodarstwa domowego – opowiada 
Stanisław Bigaj.

Goście pikniku nie kryli, że 
podobne wydarzenia są dla nich 
szczególnie cenne i chętnie korzy-
stają z tego typu zaproszeń. – Taki 

festyn to okazja, żeby wyjść z domu, 
spotkać się z ludźmi, którzy mają 
podobne problemy i radości. Tutaj 
nawiązujemy nowe znajomości, a to 
bardzo ważne i cenne. Takie wydarze-
nia są bardzo potrzebne – podkreśla-
ły zgodnie panie z jaworznickiego 
klubu Senior+.

Sobotni piknik pod nazwą „Graj 
o zdrowie” współfi nansowany był 
ze środków budżetu wojewódz-
twa śląskiego. Wsparli go przed-
stawiciele władz miasta, specjaliści 
dietetyki i psychologii oraz liczni 
przyjaciele seniorów. – Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za przybycie 
i aktywny udział w pikniku. Dzięku-
jemy też wszystkim, którzy pomagali 
w organizacji. Mieliśmy wspania-
łych gości, wspaniałych specjalistów 
i wspaniałą zabawę – podsumowuje 
Andrzej Kościański.  

Grażyna Dębała

Tydzień Seniora 
– czas pełen atrakcji

Zapraszają na zajęcia
Miejskie kluby zapraszają senio-

rów na zajęcia w jesienne popołudnia 
i wieczory. W Jaworznie działają dwa 
kluby Senior+. Jeden znajduje się na 
Podwalu w wieżowcu Słoneczna, przy 
ul. Bocznej 7k.  Bywalcy często ma-
szerują z kijkami do nordic walking 
i jeżdżą na wycieczki. W przestronnej 
klubowej kuchni regularnie wypie-
kają słodkości, którymi obdarowują 
na przykład jaworznickie przedszko-
laki. Cyklicznie spotykają się też na 
warsztatach kulinarnych, a niedawno 
seniorzy rozpoczęli przygodę z tań-
cem. – Pani instruktor prezentuje nam 
style taneczne charakterystyczne dla 
różnych krajów i kultur. Moje senior-
ki bardzo chętnie biorą udział w tych 
zajęciach i są naprawdę zadowolone 
– opowiada Krystyna Janicka, sze-
fowa klubu z Podwala. 

W poniedziałki klubowiczki spoty-
kają się z psychologiem. Opowiadają 
wtedy o swoich problemach i tro-
skach. Mogą liczyć także na terapię 
indywidualną. We wtorki chodzą na 
treningi zumby. Środy upływają im 
pod znakiem towarzyskich spotkań. 

rzyny zostanie odprawiona o godz. 12 
msza św. w intencji seniorów, a po 
jej zakończeniu przed zgromadzo-
nymi w kościele wiernymi wystąpi 
chór „Sokół”.

Ostatnim punktem Tygodnia Se-
niora będzie poniedziałkowy seans 
fi lmowy (znów w hali w Centrum). 
Kinomani zobaczą tam, o godz. 17, 
fi lm pt. „Niezwykła podróż fakira, 
który utknął w szafi e”. – W programie 
znalazło się wiele ciekawych spotkań. 
Najbardziej cieszą nas inauguracja, 
rajd nordic walking, projekcja fi lmowa 
i oczywiście potańcówka w GEOsferze – 
wylicza Jadwiga Bywalec. – A która 
z propozycji wydaje mi się najlepsza? 
Przyznam szczerze, że trudno jest wy-
brać, bo wszystkie imprezy zawsze są 
bardzo dobrze przygotowane i każdy 
może wybrać coś dla siebie. Wszystko 
jest, moim zdaniem, fajne, ponieważ 
jest zrobione z myślą o seniorach, czyli 
o nas. Najbardziej nie mogę doczekać się 
jednak właśnie inauguracji i cudownego 

koncertu dla melomanów, który dadzą 
w piątek, 23 września, jaworznickie or-
kiestry Archetti i eM Band – zaznacza.

Na imprezach nie zabraknie także 
podopiecznych Fundacji „Mój Czas 
dla Seniora” im. Wandy i Józefa. Jak 
przyznaje Renata Talarczyk, preze-
ska stowarzyszenia, seniorzy omówili 
już w swoim gronie program zbliża-
jącego się święta. Propozycje bardzo 
się wszystkim podobają.

– Większość najchętniej wybierze się 
na koncerty – stwierdza. – Młodsza 
część naszej grupy zamierza wziąć też 
udział w innych spotkaniach i propozy-
cjach, również sportowych. To dobrze, 
że w Jaworznie odbywa się Tydzień 
Seniora. Dla naszych podopiecznych 
to ważny czas  – dodaje.

Wstęp na wszystkie imprezy jest 
wolny, ale na niektóre wydarzenia 
obowiązują wejściówki. Są one do 
odbioru w hali przy ul. Grunwaldz-
kiej 80.

Anna Zielonka-Hałczyńska

– To czas dla nas. Wspólnie wybieramy 
się do kina, pieczemy ziemniaki w ple-
nerze – opowiada Krystyna Janicka. 
W czwartki z kolei seniorki realizują 
się artystycznie na zajęciach z deco-
upage. W każdy piątek odbywają się 
zajęcia z fi zjoterapeutą. – Zapraszam 
do naszego klubu. Mamy mnóstwo cie-
kawych zajęć, fantastyczną atmosferę. 
Miło i aktywnie spędzamy czas – zachę-
ca pani Krystyna.

Z klubem skontaktować się można 
telefonicznie, dzwoniąc pod numer 
32 745 20 10.

Drugi jaworznicki klub Senior+ 
działa w centrum miasta. Tutaj o nu-
dzie też nie ma mowy. Klubowicze 
spotykają się zwykle od poniedziałku 
do piątku w godz. od 16 do 20, w bu-
dynku przy ul. Matejki 24d. Zajęcia 
przygotowywane są zgodnie z suge-
stiami seniorów, którym nie brakuje 
pomysłów na to, jak atrakcyjnie i cie-
kawie zagospodarować czas.

W poniedziałki i środy seniorów 
w klubie pod Arkadami odwiedza fi -
zjoterapeuta. We wtorki odbywają się 
spotkania z psychologiem. W czwartki 

z kolei seniorzy uczestniczą w zaję-
ciach prowadzonych przez terapeutę 
manualnego. W piątki seniorzy z klu-
bu uczestniczą w wydarzeniach kul-
turalnych organizowanych w naszym 
mieście. Chętnie odwiedzają Miejską 
Bibliotekę Publiczną. Zdarza się też, 
że w klubie goszczą artyści, którzy 
opowiadają o swojej pasji i pracy. 
Niedawno klubowicze wspólnie piekli 
kiełbaski w GEOsferze, a w planach 
na najbliższe tygodnie mają już ko-
lejne pieczonki oraz wycieczkę do 
Kopalni Guido w Zabrzu. W klubie 
są  też pogawędki przy kawie oraz 
wspólne granie w karty i planszówki. 
To świetne miejsce na nawiązywanie 
nowych znajomości i sposób na spę-
dzenie wolnego czasu.

– Od października zaczną się też 
zajęcia z ćwiczeń umysłu. Odbywać 
się będą w poniedziałki. Pomiędzy 
zajęciami ze specjalistami tworzymy 
prace manualne, dekorujemy klub i re-
laksujemy się przy dobrej muzyce – 
opowiada Bronisława Zarzeczna, 
kierowniczka klubu.

Natalia Czeleń
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Zapraszamy 
do PSZOK-u

Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie 
wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Akumulator, 
stary termometr rtęciowy, opony czy gruz po remoncie oddamy 
nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK).

Co można oddać 
w PSZOK-u

Oprócz wszystkiego, co można wyrzucić 
do zwykłych pojemników na odpady se-
gregowane (czyli papieru i tektury, tworzyw 
sztucznych, szkła, opakowań wielomateria-
łowych i bioodpadów) w PSZOK-u możemy 
oddać wszelkie odpady problemowe. Są to: 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny 
tj. w całości), meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, zużyte opony (rowerowe, motocy-
klowe i z samochodów o maksymalnej masie 
do 3,5 tony), odzież, tekstylia oraz popiół.

Sporą grupę odpadów, które oddamy 
w PSZOK-u stanowią inne odpady niebez-
pieczne lub inne niż niebezpieczne powsta-
jące w gospodarstwach domowych: prze-
terminowane leki, termometry rtęciowe, 
zużyte strzykawki i igły pochodzące wyłącznie 
z gospodarstw domowych, tłuszcze i oleje 
jadalne i inne oraz chemikalia tj. kleje, sma-
ry, detergenty, farby, tusze, alkalia, środki 
ochrony roślin itp. Ważne – odpady płyn-
ne powinny być w szczelnych pojemnikach 
z etykietą pozwalającą na łatwą identyfi kację.

W punkcie nie ma możliwości pozosta-
wienia odpadów powstałych w ramach pro-

Zasady obowiązujące 
w PSZOK-u

• Odpady w PSZOK-u odbierane są wyłącznie od mieszkań-
ców zamieszkałych w gospodarstwach domowych na te-
renie Gminy Jaworzno.

• Dlatego ważne jest, aby osoba oddająca odpady posiadała 
dokument potwierdzający zamieszkanie w Jaworznie (do-
wód osobisty, prawo jazdy lub dowód rejestracyjny pojazdu, 
zaświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania 
lub potwierdzenie uiszczania opłat np. za prąd lub wodę).

• Odpady dostarczane do punktu powinny być posegre-
gowane, tak aby obsługa mogła je łatwo zidentyfi kować.

• Po wypełnieniu formalności wjeżdżamy na punkt i oso-
biście składamy odpady we właściwych pojemnikach, 
zgodnie z oznaczeniami. Obsługa PSZOK-u jest zobowią-
zana odbierać od mieszkańców i składać we właściwych 
miejscach jedynie odpady niebezpieczne.

• Na terenie punktu należy przestrzegać Regulaminu PSZOK, 
przepisów ruchu drogowego i dostosować się do poleceń 
obsługi.

Gdzie 
i w jakich godzinach

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowany jest w Jaworznie, przy ul. Górnośląskiej 39, 
czynny od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt i dni 
ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:

W okresie od 1 kwietnia do 30 września:
• poniedziałek w godz.: 12:00 - 20:00
• od wtorku do piątku w godz.: 9:00 - 20:00
• sobota.: 8:00 - 14:00

W okresie od 1 października do 31 marca:
• poniedziałek w godz.: 10:30 - 18:30
• od wtorku do piątku w godz.: 9:00 - 18:30
• sobota.: 8:00 - 14:00

Wjazd mieszkańców na teren PSZOK-u jest możliwy naj-
później na 20 minut przed końcem pracy punktu.

Aktualnie nie obowiązują wcześniejsze zapisy na termin 
odbioru odpadów.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-u opisane są 
w regulaminie dostępnym na stronie 
internetowej MZNK w Jaworznie: www.
mznk.jaworzno.pl (dział Odpady ko-
munalne – Dokumenty do pobrania).

wadzenia działalności gospodarczej oraz 
odpadów przemysłowych. Do takich od-
padów należą np. taśmociągi lub pasy 
transmisyjne czyli popularne „taśmy gór-
nicze”, a także części samochodowe takie 
jak fotele, zderzaki, światła, lusterka itp.

Gruz 
i odpady budowlane

W PSZOK-u przyjmowane są inne niż 
niebezpieczne odpady budowlane i roz-
biórkowe pochodzące z gospodarstw do-
mowych, w tym styropian, papa, ziemia, 
kamienie i piasek. Popularny gruz odbie-
rany jest nieodpłatnie do limitu ustalone-
go przez Radę Miejską wynoszącego 300 
kg na członka gospodarstwa domowego 
rocznie. Czyli 3-osobowa rodzina może 
w ciągu roku oddać bez opłaty do 900 kg 
odpadów budowlanych.

Po przekroczeniu normy w PSZOK-u moż-
na oddać gruz za opłatą, której wysokość 
określona jest w uchwale Rady Miejskiej 
określającej dodatkowe usługi w zakresie 
odbierania odpadów od właścicieli nie-
ruchomości (uchwała nr XXVIII/373/2021 
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycz-
nia 2021 r.).
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Біженці з України зможуть 
отримати допомогу від 

ООН, цього разу в Гданську 

У Польщі відкрили 
три центри підтримки 

українців, обіцяють ще 
два, серед них – у Катовіце

Допомога біженцям з 
інвалідністю в Польщі

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

Біженці з України, які прибули до Польщі після 24 
лютого 2022 року, можуть подати заявку на отримання 
фінансової допомоги від ООН, хоча прийом відповідних 
анкет призупинений. 

Про це інформує сайт gdanskpomaga.pl. Однак на 
допомогу можуть претендувати ті біженці, які ще не 
отримували  інших видів грошової допомоги. Отже, 
фінансову підтримку можуть отримати ті, хто:

– дійсно перебувають у складній життєвій ситуації;
– мають на утриманні трьох і більше дітей; 
– якщо це люди літнього віку чи люди із інвалідністю.
Якщо відповідаєте цим критеріям, то можете повідомити 

про необхідність отримання грошової допомоги 
безпосередньо до центру УВКБ ООН в Гданську. Для цього 
потрібно надіслати повідомлення на номер 794324029.

В тексті вказати ім’я, прізвище i польський номер 
телефону. Далі очікуйте на дзвінок від співробітника. 

Під час візиту вам зададуть кілька запитань на 
відповідність критеріям програми фінансової допомоги, які 
передбачають виплату коштів лише найбільш нужденним. 
З собою потрібно мати документи.

На зустріч повинні прибути всі члени сім’ї, які 
проживають разом з вами у Польщі, адже і вони 
претендують з вами на цю допомогу. В ООН інформують, 
що біженці також можуть принести додаткові документи, 
які важливі для конкретної ситуації. Фінансова програма 
триватиме до 23 вересня.

Нагадаємо, фінансова допомога від ООН – це 600 
злотих на дитина та 700 злотих на дорослого протягом 
трьох місяців. Їхати всім членам родини до центру 
реєстрації претендентів на допомогу треба буде один 
раз обов’язково. Далі щомісяця ви будете отримувати SMS 
і використовуючи її та код, який видають при реєстрації, 

Фонд ADRA Polska запустив інтеграційні центри 
для переселенців з України у трьох містах – Любліні, 
Варшаві та Бидгощі. Обіцяють, що найближчими 
місяцями свою роботу розпочнуть інтеграційні центри 
для українців у Катовіце та Зеленій Гурі. У центрах 
можна отримати такі види допомоги:

юридичні та професійні консультації; 
курси польської мови;
допомога в формальних питаннях, пов’язаних з життям 

в Польщі; 

зніматимете гроші в банкоматі.
Слід зауважити, що чимало українок, котрі реєструвались 

у квітні-травні, не отримали допомоги досі. Можливо, не 
відповідали якимось критеріям.

| fot. Ніна Король

У Польщі запрацював телефон гарячої лінії від фундації 
MUDITA, яка допомагає сім’ям людей з інвалідністю. На 
офіційному сайті вказано, що організація допомагає у пошуку 
житла для людей з аутизмом або розумовими вадами, а також 
у пошуку терапевтичних центрів/клінік, спеціалізованої 
медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги. Також 
організація MUDITA має два пункти прийому для людей з 
інвалідністю та їх сімей у Варшаві й Кракові. Такі пункти 
прийому діють перш за все для людей, які щойно прибули 
до Польщі з України та потребують тимчасового притулку 
з урахуванням їхніх потреб, а потім допомоги з пошуком 
постійного місця проживання. Наприклад, у пунктах прийому 
для людей з інвалідністю можуть надати 7-денне перебування 
особі з інвалідністю та її сім’ї у відповідно пристосованому 
приміщенні, підтримку у пошуку цільового житла з 
урахуванням індивідуальних потреб особи з інвалідністю 
та її сім’ї, а також підтримку в усіх офіційних питаннях, 
особливо в отриманні номерів PESEL та відповідних пільг 
для людей з особливими потребами. 

Телефон гарячої лінії – + 48 123 786 798.
Адреси пунктів прийому: 
Варшава, ul. Pod-

czaszyńskiego 12, тел.: 
+48602248136,

Краків, ul. Ujastek 7, 
тел.: +48602248237.

індивідуальні консультації та психологічні семінари; 
допомога для зняття стресу і травм війни; 

підтримка в умовах кризи; 
денний догляд за дітьми. 
Центр у Варшаві: адреса: al. J. Ch. Szucha 11B, lok. 1. 

Контактний телефон: +48 500 406 890. 
Центр в Любліні: адреса: вул. Краківське Передмістя, 21. 
Центр у Бидгощі: адреса: вулиця Dworcowa, 57. 

Dokarmianie nie pomaga Wolontariusze 
poszukiwani

Biegają i sprzątają

Przy ul. Morcinka na Osiedlu Sta-
łym na trawniku rozrzucono szyn-
kę i kiełbasę. – Prawdopodobnie ktoś 
chciał dokarmić bezpańskie psy i koty, 
ale nie pomyślał o tym, że w ten sposób 
może ściągnąć na osiedle także dziki, 
które i bez tego chętnie przychodzą –
mówi zirytowana mieszkanka bloku 
przy Morcinka.

Specjaliści przekonują, że takie po-
stępowanie wcale nie pomaga zwie-
rzakom, a mieszkańców naraża na 
niebezpieczeństwo. –  Usiłujemy zro-
zumieć mieszkańców, którzy kochają 

Już teraz Stowarzyszenie Wiosna 
szuka wolontariuszy do pomocy przy 
organizacji akcji Szlachetna Paczka. 
To przedświąteczne wsparcie ubogich 
rodzin z całej Polski, w tym także z Ja-
worzna. Tak zwani SuperW to osoby, 
które kontaktują się z potrzebującymi, 
przeprowadzają z nimi rozmowy na 
temat najpilniejszych potrzeb, a także 
współpracują z darczyńcami w przy-
gotowaniu i przekazywaniu darów. 
Rejon Szlachetnej Paczki funkcjonuje 
także w naszym mieście. Co roku tu-
tejsi wolontariusze organizują pomoc 
dla kilkudziesięciu jaworznickich ro-
dzin. – Każdy wolontariusz Szlachetnej 
Paczki to szansa na zmianę w życiu 
3 rodzin, do których często z pomocą 
nie dociera nikt inny – podkreślają or-
ganizatorzy przedsięwzięcia.

Jak dalej uczulają, z powodu 
trudnej sytuacji na świecie, wy-
wołanej wojną w Ukrainie, kry-
zysem gospodarczym, wzrostami 
kosztów energii elektrycznej, po-
trzeby osób, które już wcześniej 
ledwo wiązały końcem z końcem, 
mogą stać się w tym roku jeszcze 
większe. I jeszcze więcej rodzin 
może potrzebować pomocy.

Szlachetna Paczka to akcja, która 
polega na wynajdywaniu przez lide-

Członkowie grupy Plogging Ja-
worzno znów sprzątali miasto. Tym 
razem śmieci zbierali w okolicach 
osiedla Podłęże. Choć pogoda wy-
jątkowo nie sprzyjała aktywności na 
świeżym powietrzu, to akcja zorga-
nizowana w niedzielę, 11 września, 
zakończyła się sukcesem. Uczestnicy  
zebrali 8 worków pełnych plastiko-
wych i szklanych butelek.

Inicjator wydarzenia i założyciel 
grupy Plogging Jaworzno, Przemy-
sław Starzycki, dostrzega pozytyw-
ne zmiany w zwyczajach jaworz-
nian, związanych z porządkiem. 

zwierzęta i chcą je dokarmiać, ale nie 
możemy pochwalić takiego postępowa-
nia – potwierdzają myśliwi z jaworz-
nickiego Koła Łowieckiego „Słonka”. 

Zdaniem ekspertów - dokarmianie 
zwierząt w taki sposób może okazać 
się fatalne w skutkach. Obecność dzi-
kich zwierząt na osiedlach stwarza 
zagrożenie dla mieszkańców. Dzi-
ki w poszukiwaniu żeru niszczą też 
trawniki. – W pierwszej kolejności dziki 
odwiedzają te miejsca, w których wcze-
śniej znalazły jedzenie. Wystarczy raz 
wysypać jedzenie, a będą tu wracać 

– Zauważyłem pozytywne zmiany. 
Kiedyś sprzątaliśmy w tym miejscu 
i było nieciekawie. Dzisiaj zebrali-
śmy tylko pojedyncze puszki i butelki. 
Wcześniej było ich tu znacznie więcej. 
Czy bardziej dbamy o nasze otoczenie? 
Widzę, że jest lepiej – opowiada pan 
Przemysław.

Grupa Plogging Jaworzno powsta-
ła w kwietniu 2019 roku. Jej człon-
kowie łączą wspólne bieganie na 
świeżym powietrzu ze zbieraniem 
śmieci. Grupę założył Przemysław 
Starzycki. Do tej pory w  ramach 
treningu jaworznianie zbierali śmieci 

przez wiele miesięcy. Po zgłoszeniach 
przyjętych od mieszkańców zwierzęta 
będą  podlegały odstrzałowi interwen-
cyjnemu – tłumaczą myśliwi.  

W ostatnich tygodniach znów od-
notowano większą aktywność dzików 
na terenach miejskich. – Od sierpnia do 
7 września odnotowano 42 zgłoszenia 
od mieszkańców. Dziki widywane były 
głównie w okolicy Centrum, Podwala 
i na Osiedlu Stałym – mówi Bartosz 
Nowak z Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego i Ochrony Ludności Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.             NC

między innymi na Pszczelniku, Nie-
dzieliskach, GEOsferze, Chrząstówce, 
Wilkoszynie, Leopoldzie, Osiedlu Sta-
łym, OTK i w wielu innych miejscach 
na terenie naszego miasta.

Grupa Plogging  Jaworzno jest 
otwarta na nowych członków. Mile 
widziane są osoby ceniące sobie 
ruch na świeżym powietrzu i chęt-
ne przy tym do udziału w akcji ra-
towania jaworznickiej przyrody. 
Informacje o kolejnej akcji dostęp-
ne będą na facebookowym profi lu 
grupy pn. „Plogging Jaworzno”.             

Natalia Czeleń

rów i wolontariuszy rodzin potrzebu-
jących wsparcia oraz darczyńców, 
którzy chcą tę pomoc ofi arować. Wo-
lontariusze są właściwie pośrednikami 
między tymi dwiema grupami.

Najpierw SuperW zbierają zgłosze-
nia od instytucji, organizacji, a także 
osób prywatnych i je weryfi kują. Na-
stępnie powstaje baza rodzin. Wtedy 
zaczynają odzywać się ofi arodawcy. 
Finał Szlachetnej Paczki odbywa się 
zawsze w grudniu, jeszcze przed Bo-
żym Narodzeniem i jest nazywany 
Weekendem Cudów.

Rekrutacja wolontariuszy trwa 
już na stronie www.jestemwolonta-
riuszem.pl. W tym roku potrzeba ich 
ponad 14 tysięcy.                    AZ-H
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Uchodźcy nie chcą odkładać życia na później. 
Muszą żyć tu i teraz

Tęsknią za ojczyzną, domem i bli-
skimi, którzy zostali w kraju. Tar-
gają nimi dylematy, czy zostać na 
obczyźnie, czy wracać w rodzinne, 
wciąż niespokojne strony. Uchodźcy 
z Ukrainy w Polsce znaleźli spokojny 
azyl. Jednak nie wszyscy są w sta-
nie znieść rozłąkę. Niektórzy mimo 
ryzyka wrócili do swoich domów 
w Ukrainie, inni pojechali tam tylko 
w odwiedziny, by choć przez chwi-
lę znów być blisko pozostawionych 
w ojczystym kraju mężów, synów, 
matek, ojców. Są też tacy, którzy 
na wyjazd na razie się nie decydują.

Żyć normalnie
Ponad 6 milionów odpraw z Ukra-

iny do Polski i 4,3 milionów odpra-
wionych osób z Polski do Ukrainy. 
Tak od 24 lutego przedstawia się sy-
tuacja na polsko-ukraińskiej granicy. 
Dane pokazują, że mimo wojny ruch 
graniczny jest spory. Razem z syn-
kiem w odwiedziny na Ukrainę poje-
chała też nasza redakcyjna koleżanka, 
Nina Korol. W rodzinnych stronach 
spędziła kilka tygodni. – Wielu z nas, 
uchodźców i azylantów, którzy uciekli 
przed wojną za granicę, ma w pamięci 
obrazy z lutego czy marca, gdy wszystko 
było szare, straszne, gdy nadawane non 
stop wiadomości wręcz nas przytłaczały. 
Co chwilę słyszało się o rakietach, bom-
bach, samolotach, pożarach, zgonach. 
Dziś Ukraina jest zupełnie inna. Inne 
jest też nasze postrzeganie – przyznaje 
Nina Korol. – Mogłam przez miesiąc 
pobyć w domu, przejechałam tam przez 
pół ojczyzny. I muszę powiedzieć, że 

w Ukrainie jest życie. Ono nie zamarło. 
Miasta i wsie odżyły. Ludzie pracują, 
choć wiele przedsiębiorstw i organizacji 
zaprzestało działalności. Jest też duże 
bezrobocie, bo kraj jest jednak w stanie 
wojny – opowiada.

Jak podkreśla, choć w Ukrainie 
jest naprawdę ciężko, ukraińscy psy-
chologowie radzą swoim rodakom, 
aby nie odkładać życia na później, 
na czasy powojenne. Mówią, żeby 
żyć tu i teraz. I tak właśnie Ukraińcy 
starają się postępować. – Życie toczy 
się dalej, choć z wieloma ograniczenia-
mi. Na przykład transport publiczny 
funkcjonuje pod warunkiem, że nie ma 
alarmu przeciwlotniczego. Gdy zagraża 
bombardowanie, autobusy i minibusy 
nie kursują – opowiada Ukrainka. – 
Wszyscy starają się jednak, by mimo 
tej całej sytuacji, wieść jako tako spo-
kojne życie. Na wsi ludzie zajmują się 

uprawą płodów rolnych, zbierają ziem-
niaki, pomidory, robią zapasy na zimę. 
W miastach tętnią życiem skwery, place 
zabaw, parki. Kawiarnie i restauracje, 
sklepy, szpitale i poczta są otwarte. Sły-
chać śmiech – wspomina Ukrainka. – 
Idąc tak przez miasto, można odnieść 
wrażenie, że ta cała wojna, jej ofi ary, 
całe to zniszczenie, łzy i ból, to tylko zły 
sen. To wrażenie mija jednak gdy nagle, 
w środku miasta, rozlega się przeraźliwy 
dźwięk syren. Dzieci się boją, zakrywają 
uszy i szybko szukają dorosłych, matki 
tulą niemowlęta do piersi – relacjonuje.

Nie wszyscy jednak uciekają do 
schronów, tym bardziej, że ich po pro-
stu brakuje. Nina mówi, że niektórzy 
podnoszą tylko głowy, aby zobaczyć, 
czy lecą samoloty albo, czy spadają 
bomby. – A gdy dźwięk alarmu mija, 
życie znów toczy się swoim rytmem – 
opisuje nasza redakcyjna koleżanka.

Ukraińcy nie zapominają o wal-
czących na froncie rodakach. – Dają 
schronienie, ratują, karmią, uczą, trans-
portują, informują, leczą. Zapewniają 
wszystko w sferach, które mogą przybli-
żyć do zwycięstwa i wywalczyć prawo 
do niepodległości i suwerenności naszego 
kraju – podkreśla.

Nina Korol ze swoim synem spędzi-
ła w Ukrainie kilka tygodni. Ukrainka 
miała wielki dylemat, co zrobić dalej, 
czy zostać, czy wracać do bezpiecz-
nej Polski. Ostatecznie zdecydowała 
się jednak powrócić do Jaworzna. 
– W Ukrainie zostali m.in. mój mąż 

i starszy syn, który studiuje. Tęsknimy 
za domem, za naszymi bliskimi, ale 
mam też młodsze dziecko, które chce 
spokojnie dorastać, chodzić do szkoły, 
nie bać się, widzieć inne dzieci, komuni-
kować się z nimi. Dlatego wróciłam do 
Jaworzna. Zrobiłam to przede wszyst-
kim dla mojego synka – przyznaje. – 
W Jaworznie jest teraz prawie 1500 
Ukraińców. Ale, podobnie jak w całej 
Polsce, również tutaj jest duża rotacja. 
Jedni wyjeżdżają, inni przyjeżdżają. Nie 
wszyscy byli w stanie znaleźć pracę, nie 
każdemu udało się wynająć mieszkanie. 
Z wynajmem są bowiem problemy. Dla-
tego bardzo wiele osób zdecydowało się 
wrócić na Ukrainę. Według ofi cjalnych 
danych - zrobiło tak 2/3 uchodźców, 
którzy po wybuchu wojny schronili się 
w Polsce. Ale spodziewana jest nowa 
fala, ci, którym grozi niebezpieczeństwo, 
znów przyjeżdżają tutaj  i do innych 
krajów – przyznaje.

Pomocne dłonie
Pierwsza duża grupa uchodźców 

trafi ła do Polski zaraz po wybuchu 
wojny. Wiele osób przyjechało rów-
nież do Jaworzna. Schronienie znaleź-
li w domach mieszkańców, hotelach, 
remizach ochotniczych straży pożar-
nych, w miejscach, przygotowanych 
dla nich przez miasto i rozmaite insty-
tucje. Na to, by stanąć na własnych 
nogach, mieli kilka miesięcy. Przez 
ten czas, goszcząc w domach jaworz-
nian, zapisali dzieci do jaworznickich 
szkół, szukali pracy i mieszkań do wy-
najęcia. Nie wszystkim się powiodło, 
ale wielu uchodźców sobie poradziło.

W nowej rzeczywistości świetnie 
odnalazły się np. podopieczne Ewy 
Szpak, która przyjęła pod swój dach 
dwie mamy z dziećmi. Dzięki pomocy 
jaworznianki i jej krewnych Natalia
Chekaryeva i Alona Shumeiko wy-
najęły mieszkanie i podjęły pracę. – 
Dzięki wsparciu naszych jaworznickich 
przyjaciół, pracujemy jako salowe w tu-
tejszym hospicjum. W Ukrainie byłam 
trenerem personalnym. Również w Ja-
worznie udało mi się podjąć współpra-
cę z jedną z siłowni – podkreśla pani 
Natalia. – Jestem bardzo wdzięczna 
Ewie, jej siostrze Basi i innym osobom 

za wielką pomoc, którą od nich otrzy-
małyśmy – dodaje.

Pani Natalia i jej córka na Ukrainę 
na razie nie wrócą. Choć bardzo tę-
sknią, to nadal jest tam zbyt niebez-
piecznie. Na szczęście wciąż jednak 
mogą liczyć na wsparcie w Jaworznie.

Nieprzerwanie pomoc oferują za-
równo miejskie instytucje, jak i osoby 
prywatne i różne organizacje. Wspar-
cie żywnościowe zaoferowała np. 
Chrześcijańska Służba Charytatyw-
na, która działa przy Kościele Ad-
wentystów Dnia Siódmego. W zborze 
w Dąbrowie Narodowej odbywają 
się co sobotę o godz. 13 ukraińsko-
języczne nabożeństwa dla osób róż-
nych wyznań.

Pomoc fi nansową niesie także Pol-
ski Czerwony Krzyż, który rozdaje 
uchodźczym rodzinom 500-złotowe 
kupony podarunkowe SODEXO, prze-
kazane przez Fundusze Norweskie 
i EOG. Pomoc otrzymują Ukraińcy, 
którzy przyjechali do Polski po 24 
lutego 2022 roku i do tej pory nie ko-
rzystali ze wsparcia PCK. Aby dostać 
bon, trzeba przejść specjalną proce-
durę kwalifi kacyjną, z okazaniem do-
kumentów każdego członka rodziny.

Program, który PCK prowadzi 
w porozumieniu z Ministerstwem 
Funduszy i Polityki Regionalnej, 
jest realizowany także w Jaworznie. 
– Mieszkający w naszym mieście Ukra-
ińcy licznie zgłaszają się po tę pomoc. 
Liczba bonów jest jednak ograniczona. 
Warto więc się pospieszyć. Najlepiej 
zadzwonić i zapytać, czy są jeszcze ku-
pony – podkreśla Anna Grelowska, 
prezeska oddziału rejonowego PCK 
w Jaworznie, który ma swoją siedzibę 
przy ul. Inwalidów Wojennych 14 na 
Osiedlu Stałym.

Dyżury odbywają się we wtorki 
w godz. od 8 do 13 i czwartki od 
13 do 18. Z wolontariuszami można 
skontaktować się osobiście lub tele-
fonicznie: 32 752 55 34. – Finansowe 
wsparcie mogą otrzymać te rodziny, któ-
re wcześniej nie pobrały w PCK bonów 
na 100 zł od osoby do sklepu KIK – in-
formuje dalej szefowa jaworznickiego 
PCK. – Oprócz pomocy w formie kupo-
nów, we współpracy z fi rmą Amazon 
i siecią Biedronka, prowadzimy też akcję 
„Wyprawka dla Żaka” i przekazujemy 
plecaki z wyposażeniem 100 polskim 
i 100 ukraińskim uczniom – dodaje.

Wsparcie oferuje Ukrainkom także 
jaworznicki Powiatowy Urząd Pracy. 
Pracownicy PUP-u prowadzą właśnie 
rekrutację do udziału w szkoleniu 
zawodowym z elementami języka 
polskiego branżowego. – Wszelkie in-
formacje oraz zgłoszenia przyjmowane 
są pod numerami tel. 32 618 19 18, 
32 618 19 19 lub osobiście w siedzibie 
urzędu przy ul. Północnej 9B w poko-
jach 118 i 119 – informują urzędnicy.

Projekt jest fi nansowany ze środ-
ków rezerwy Funduszu Pracy, które 
przyznało Ministerstwo Rodziny i Po-
lityki Społecznej.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Młodszy syn Niny Korol rozpoczął rok szkolny w SP 2 w Jaworznie 
| fot. Archiwum prywatne

Akcja poparcia dla obrońców Ukrainy organizowana za naszą wschod-
nią granicą | fot. Archiwum prywatne
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Ewa Tarnopolska 
i Fryderyk Rudecki

Irena i Bogusław 
Knapikowie

Patrycja 
Guśtak

Elżbieta 
Helbin

Jesteśmy z grypu muzycznej z Bro-
nowic i występujemy w Jaworznie 
gościnnie, po raz pierwszy. To bardzo 
piękne miasto. Jaworznickie święto 
plonów, mimo deszczu, jest bardzo 
dobrze przygotowane. Odbyła się msza 
św. z uroczystą oprawą, następnie ma-
szerowaliśmy w barwnym korowodzie 
przez Centrum. Na rynku ustawiono 
piękne dekoracje. Naszą uwagę przy-
ciągnęło też stoisko związku łowieckie-
go, zwłaszcza piękne ptaki, z którymi 
można było sobie zrobić zdjęcie.

Mimo deszczu na miejskich do-
żynkach jest bardzo pięknie. Sta-
ramy się być tutaj co roku, by po-
dziękować rolnikom za ich ciężką 
pracę. Życzymy im wszystkiego, 
co najlepsze, aby ludzie doceniali 
ich trud szanowali ich plony, za-
miast wyrzucać chleb i inne dobra 
na śmietnik. Nie mamy roli, więc 
nie zajmujemy się rolnictwem, ale 
mamy przydomowy ogródek. Ho-
dujemy w nim pomidory, fasolę, 
cukinię, ogórki.

Jestem członkinią Stowarzyszenia 
Ogrodowego Działkowców im. Karo-
la Roupperta w dzielnicy Stara Huta. 
Po raz pierwszy prezentowaliśmy się 
na miejskich dożynkach. W naszym 
punkcie mieszkańcy mogli skosztować 
ciast, racuchów z jabłkami, swojskiego 
chleba, smalcu ze skwarkami i cebul-
ką, ogórków kiszonych i miodu na-
szych pszczelarzy. Były też nalewki 
i drobne robótki ręczne. Bardzo sobie 
cenię to, że mam działkę, zwłaszcza 
że mieszkam w bloku.

Kapryśna pogoda wcale nie prze-
szkadzała w dobrej zabawie pod-
czas dożynek. Chciałabym po-
chwalić wszelkie dekoracje na 
Rynku, cudowne wieńce, piękną 
kolekcję staroci, zaprezentowaną 
przez pewne małżeństwo. Wspa-
niale zaprezentowali się wszyscy 
występujący. Szczególnie podoba-
ły mi się występy dzieci. Byłam 
też pod wrażeniem pięknej sowy, 
którą zaprezentowali jaworznic-
cy myśliwi.

Najpiękniejszy wieniec zrobiły Jaworznianki | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Prezydent Paweł Silbert z działkowcami | fot. Andrzej Pokuta Podczas dożynek nie zabrakło też występów ludowych zespołów | fot. Andrzej Pokuta

Za tegoroczne plony dzię-
kowali w niedzielę, 11 
września, jaworzniccy rol-
nicy w ramach tradycyj-
nych Dożynek Miejskich. 
Ceremoniał dożynkowy 
odbył się podczas ulewne-
go deszczu. Jednak mimo 
niepogody, niedzielne 
świętowanie przyciągnęło 
do kolegiaty i na Rynek 
wielu mieszkańców. Or-
ganizatorami wydarzenia 
byli Paweł Silbert, prezy-
dent Jaworzna, rolnicy, 
Miejski Związek Rolni-
ków, Kółek i Organizacji 
Rolniczych oraz Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu.

Szansa 
na 

stypendium

Dziękowali za dobre żniwa

Święto na zakończenie żniw rozpo-
częło się o godz. 15 mszą w kościele 
pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny. 
Odprawił ją ks. prałat Eugeniusz 
Cebulski, proboszcz parafi i w Cen-
trum. – Gościmy w naszej kolegiacie 
tych, którym zawdzięczamy wiele. Bóg 
działa bowiem przez szlachetne ręce 
rolników. Bez ich pracy nie mielibyśmy 
co jeść – podkreślił podczas kazania.

Po mszy św. jej uczestnicy przema-
szerowali, w barwnym korowodzie, 
ulicami Centrum na Rynek. Na czele, 
jak co roku, jechali traktorzyści. Za 
nimi szła orkiestra, a za nią podążali 
strażacy-ochotnicy, zespoły śpiewa-
cze z wieńcami, władze miasta i wo-
jewództwa, radni, parlamentarzyści, 
szefowie rozmaitych instytucji miej-
skich i mieszkańcy Jaworzna. Koro-
wód zamykały wozy strażackie. Prze-
marsz odbył się ul. Królowej Jadwigi, 
Grunwaldzką i Zieloną. Na Rynku mia-
ła miejsce dalsza część uroczystości.

Dożynkowy wieniec wręczyły pre-
zydentowi Jaworzna członkinie ze-
społu Jelenianki. Gospodarz jaworz-
nickiego święta plonów otrzymał też, 
od Haliny i Bogusława Laskosiów, 
którzy pełnili w tym roku funkcję 
starostów, specjalnie upieczony na 
tę okazję chleb. Później pokrojony 

bochen mogli skosztować wszyscy 
uczestnicy dożynek. – Święto plonów 
to szczególny moment, w którym dzię-
kujemy państwu, rolnikom, hodowcom, 
pszczelarzom, działkowcom, myśliwym 
za to, że pracujecie nad darami ziemi. 
Życzę państwu i nam wszystkim, by 
aura dla rolnictwa była przychylna, by 
plony były obfi te, by nie dotykały was 
klęski żywiołowe i by nam wszystkim 
nie zabrakło żywności – zaznaczył Pa-
weł Silbert.

Jak zwrócił uwagę Tadeusz Brzóz-
ka, prezes Miejskiego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Jaworznie, choć Jaworzno nie jest 
typowo rolniczą miejscowością, to 
jednak 30 proc. powierzchni gminy 
stanowią grunty rolne. – Wielu rzeczy 
można sobie odmówić, ale bez chleba 
nie ma życia. Rolnictwo to przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość – zaznaczył. 
– Gdy zaczyna brakować żywności, 
rodzą się frustracja, choroby, wojny. 
Z drugiej strony, gdy tej żywności jest 
w nadmiarze, to ludzie tracą instynkt 
samozachowawczy – przyznał.

W programie dożynek znalazły się 
też m.in. występy wokalne kół śpie-

waczych i zespołu folkowego. Go-
ścinnie wystąpili także muzycy z Bro-
nowic. Swoje punkty mieli również 
m.in. rolnicy, pszczelarze, działkow-
cy, myśliwi, hodowcy gołębi, a także 
artyści ze Stowarzyszenia Twórców 
Kultury. Można było zwiedzić też wy-
stawę maszyn rolniczych i dowiedzieć 
się czegoś więcej, od naukowców 
z Uniwersytetu Śląskiego, o produk-
cji pelletu.

Jaworznianie podziwiali też wieńce 
dożynkowe, biorące udział w konkur-
sie na najpiękniejszy z nich. Kilku-
osobowe jury miało twardy orzech 
do zgryzienia, ponieważ wszystkie 
prace były piękne. – Każdy z człon-
ków komisji konkursowej miał swój 
typ. Wszystkie wieńce są piękne, ale 
ostatecznie wyłoniliśmy zwycięzcę – 
stwierdza Dawid Domagalski, ja-
worznicki radny, członek jury.

Konkurs wygrały członkinie zespo-
łu śpiewaczego Jaworznianki. – Nie 
spodziewałyśmy się takiego werdyktu. 
Bardzo się cieszymy – przyznaje Zu-
zanna Bednarz, szefowa Jaworznia-
nek. – Cały ten rok jest dla nas szczę-
śliwy. Mamy bowiem sukcesy nie tylko 

w tym konkursie. W wakacje wygrałam 
regionalne wybory Miss Wdzięku pod-
czas imprezy „Polska od kuchni”, która 

odbyła się w Jaworznie. W październiku 
pojedziemy z zespołem na fi nał w War-
szawie – dodaje.                       AZ-H
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Z ogólnopolskich badań 
prowadzonych na prze-
łomie 2021 i 2022 roku 
wynika, że zdecydowana 
większość Polaków zwra-
ca uwagę na to, co je. To 
bardzo dobry nawyk, a ja-
worzniccy dietetycy przy-
pominają o tym, jak ważne 
jest zdrowe odżywianie.

Dieta – klucz do zdrowia

– Odpowiednio zbilansowana dieta 
jest kluczem do dobrego samopoczu-
cia, zdrowia, a przy okazji wymarzonej 
sylwetki – mówi Bogusława Zagór-
ska, dietetyk, specjalista ds. żywności 
i żywienia Centrum Dietetycznego 
Aktiv-Diet.

Spośród respondentów wspomina-
nego już badania wynika, że blisko 
60 proc. ma problem z utrzymaniem 
zdrowej diety w codziennym życiu. 
Tymczasem zdaniem Bogusławy Za-
górskiej na to, co jemy, powinniśmy 
zwracać uwagę każdego dnia. Waż-
ne jest też, by zachować przy tym 
odpowiednią kaloryczność posiłków 
i dobór składników. – Powinniśmy 
spożywać 5 posiłków dziennie, o stałych 
porach. Większość otyłości wynika z nie-
jedzenia, dlatego nie pomijajmy żadnego 
z tych etapów. Na talerzu muszą znaleźć 

się białka, dobre węglowodany i zdrowe 
tłuszcze. Nie zapominajmy też o piciu 
wody i innych płynów – przestrzega 
dietetyczka. 

Z doświadczeń jaworznickiej spe-
cjalistki wynika, że łatwo wpadamy 
w pułapki „cudownych diet”, które 
mają przynieść imponujące efekty 

w postaci drastycznego spadku wagi 
w krótkim czasie. – Tymczasem tak na-
prawdę chodzi o to, byśmy się po prostu 
zdrowo czuli, oczyścili organizm z tok-
syn. Niższa waga to pozytywny efekt 
uboczny – tłumaczy pani Bogusława. 

Częstym błędem jest wyszuki-
wanie uniwersalnych planów ży-

wieniowych w internecie. Zdaniem 
specjalistki w ten sposób możemy 
wyrządzić wielką krzywdę naszemu 
organizmowi. – Stosowanie diet keto 
czy kopenhaskiej przynosi nie tylko 
efekt jojo, ale i wywołuje u pacjentów 
poważne schorzenia. Poza tym dieta, 
którą stosowała nasza siostra czy kole-
żanka, niekoniecznie musi sprawdzić się 
u nas. Każdy organizm jest inny i ma 
inne obciążenie genetyczne - wyjaśnia 
ekspertka.

Profesjonalni i odpowiedzialni 
dietetycy są w stałym kontakcie 
z lekarzami. Korzystają z ich wie-
dzy i sami na bieżąco analizują naj-
nowsze badania naukowe. Zdaniem 
ekspertki ds. żywienia - podstawą 
przy wyborze odpowiedniej diety, 
jest wykonanie dokładnych badań. 
Nie wystarczy podstawowa morfo-
logia. Pod uwagę trzeba wziąć ba-
danie wątroby, trzustki, hormonów, 
poziomu cukru. Dopiero na podsta-
wie dokładnych badań specjaliści 
są w stanie indywidualnie dopaso-
wać dietę do pacjenta. W przypad-
ku osób z różnymi schorzeniami 
i obciążeniem genetycznym ta dieta 
będzie inna.  Inną kaloryczność po-
siłków powinny mieć osoby bardzo 
aktywne fi zycznie, a inną kanapo-
we leniuchy.

– Poprzez odpowiednio dopasowa-
ną dietę można u pacjenta obniżyć 
zbyt wysokie ciśnienie, wyregulować 

poziom cukru, zlikwidować występo-
wanie migren, boleści brzucha, a nawet 
nerwowość. U niektórych pacjentów 
kluczowe jest wycofanie alergenów, 
czyli substancji uczulających z ich die-
ty – mówi ekspertka. 

Zdaniem jaworznickiej diete-
tyczki, w zdrowym stylu życia nie 
chodzi o rygorystyczne odmawia-
nie sobie wszystkiego, na co mamy 
ochotę. – Trudno wymagać od kogoś, 
kto kocha słodycze, by całkowicie 
z nich zrezygnował. Wystarczy sięgnąć 
po zdrowszy zamiennik. Zamiast prze-
tworzonego batona, zjedzmy herbat-
nika, dwie kostki gorzkiej czekolady 
czy pokuśmy się sami o przygotowanie 
zdrowej i słodkiej przekąski – zachęca 
specjalistka.

Warto też pamiętać, że produkty 
oznaczane hasłem „fi t”, nie zawsze 
są dietetyczne. – Często produkty te 
mają jeszcze więcej cukrów, tyle że są 
one inaczej nazwane. Taki produkt 
może mieć nawet tyle kalorii, co ko-
tlet schabowy – opowiada ekspertka.

Zanim wybierzemy produkty ze 
sklepowych półek, dobrze jest przyj-
rzeć się etykietkom. – Zwracajmy 
uwagę na ilość tłuszczów, cukrów i soli 
w nich zawartych. Sprawdźmy, czy pro-
dukt nie zawiera alergenów. Uczmy się 
jeść zdrowo, poświęcać czas na zrobie-
nie zakupów i przygotowanie posiłków
– radzi Bogusława Zagórska.

Natalia Czeleń

Bogusława Zagórska przekonuje, że dieta jest kluczem do dobrego sa-
mopoczucia, zdrowia i wymarzonej sylwetki | fot. Natalia Czeleń

Dietetyczne podcasty

Krwiobus stanie na Rynku

Szkolenia 
dla rodziców 
i nauczycieli

Jaworznicka dietetyczka, dr Patrycja Kłósek, prowadzi 
bezpłatny kanał z podcastami zdrowotnymi. Specjalizuje 
się w leczeniu nadwagi i otyłości, toteż jej podcasty po-
święcone są właśnie zagadnieniom z tej dziedziny.

– Podcast jest dla wszystkich osób, które chcą zadbać o sie-
bie i swoje zdrowie. Moim celem jest  edukowanie wszystkich 
pacjentów i mieszkańców naszego miasta – mówi dr Patry-
cja Kłósek.

Nagrania specjalistki odsłuchać można na platformie 
Spotify pod nazwą „Paleta diet dr Patrycja Kłósek - die-
tetyk kliniczny, psychodietetyk”. – Są to krótkie, kilkumi-
nutowe odcinki o tematyce psychoestetycznej. Nowe nagrania 
będę publikować raz w tygodniu – zapowiada specjalistka.

Mobilny ambulans Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ponownie 
pojawi się w Jaworznie we wtorek, 20 września. Bę-
dzie stał na Rynku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w godzinach od 9 do 14.

Krwiodawcą może zostać każda osoba pełnoletnia, 
która nie waży mniej niż 50 kilogramów. Dawca nie 
może też przekroczyć 65. roku życia.

– Zgłaszając się do oddania krwi, powinniśmy być zdro-
wi, wypoczęci i po lekkostrawnym, niskotłuszczowym po-
siłku. W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy 
wypić około 2 litrów płynów, nie palić papierosów i nie 
pić alkoholu. Zgłosić się należy z dokumentem tożsamości 
ze zdjęciem – mówi Aleksandra Sztajnert-Kurdziej, 
kierownik Działu Organizacji i Marketingu Regio-

Dzięki podcastom jaworznickiej dietetyczki, dowiemy 
się, jak walczyć ze złymi nawykami, albo czy odraczanie 
gratyfi kacji, czyli na przykład odmówienie sobie słodyczy, 
sprawdza się w walce o lepsze zdrowie i sylwetkę. Specja-
listka wyjaśnia też, czy walka z nadwagą w sposób rygo-
rystyczny to dobry pomysł. W swoich nagraniach zwraca 
uwagę na tzw. „uważność jedzenia”, czyli powolne spo-
żywanie posiłku w pozycji siedzącej, najlepiej przy stole. 
Patrycja Kłosek podpowiada też, jak odróżnić prawdziwy 
głód od zachcianki. Posługuje się przy tym konkretnymi 
przykładami, z jakimi dotychczas borykali się jej pacjenci 
w czasie dietoterapii.

Natalia Czeleń

nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach.  

Po oddaniu krwi Honorowemu Dawcy Krwi przysłu-
gują 2 dni wolnego od pracy czy szkoły, a także posi-
łek regeneracyjny o wartości 4500 kcal (9 czekolad). 
Krwiodawca może też uzyskać bezpłatne wyniki swo-
ich badań, czyli oznaczenie grupy krwi, morfologię, 
badania wirusologiczne. 

Kolejne terminy przyjazdu krwiobusa sprawdzić 
można na stronie internetowej RCKiK w Katowicach. 
Wystarczy wejść w moduł „Sprawdź gdzie i kiedy mo-
żesz oddać krew”, a następnie w wyszukiwarce wybrać 
miasto, w którym chcemy oddać krew, lub datę, która 
najbardziej nam odpowiada.

Natalia Czeleń

Specjaliści z Poradni Psychologicz-
nej dla Dzieci i Młodzieży „Azymut” 
przypominają o webinariach dla ro-
dziców i pedagogów. Udział w spo-
tkaniach online jest bezpłatny. To 
już kolejny cykl szkoleń przygoto-
wany przez pracowników Zespołu 
Lecznictwa Otwartego. Tym razem 
poruszone zostaną zagadnienia uza-
leżnienia, autoagresji, przemocy ró-
wieśniczej oraz dysforii i niezgod-
ności płciowej. – Ponieważ warsztaty 
spotkały się z wielkim zainteresowaniem 
nauczycieli oraz rodziców w poprzedniej 
edycji webinarów, zdecydowaliśmy się 
je powtórzyć – potwierdza Michalina 
Macek, p.o kierownika Poradni Psy-
chologicznej dla Dzieci i Młodzieży 
„Azymut”.  

Zgłoszenia na webinaria w formule 
online oraz na praktyczne warsztaty 
przyjmowane są drogą mailową na ad-
res: azymut@zlo.jaw.pl i telefonicznie 
pod nr 517 090 411 i 698 202 101.

Szkolenia prowadzone będą przez 
internet na platformie Clickmeeting. 
Liczba miejsc nie jest ograniczona. 
Pierwsze warsztaty tego cyklu już za 

nami. Psychoterapeuta opowiedział 
o problemach wynikających z dysforii 
i niezgodności płciowej wśród dzie-
ci i młodzieży. W poniedziałek, 19 
września, o godz. 17, mowa będzie 
o przyczynach i sposobach zapobiega-
nia przemocy rówieśniczej. Natomiast 
4 i 5 października w Poradni Psycho-
logicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azy-
mut” odbędą się dodatkowe warsztaty 
dla nauczycieli i pedagogów. 

Kolejne dwa webinary prowadzone 
będą przez terapeutę środowiskowe-
go. Pierwsze, planowane na 9 listo-
pada na godz. 17, dotyczyć będzie 
uzależnień współczesnej młodzieży. 
Ostatniego wykładu wysłuchać będzie 
można 16 listopada, także o godz. 17. 
Tematem przewodnim będzie wtedy  
autoagresja.

Pracownicy poradni „Azymut” 
przygotowali także drugą edycję spo-
tkań warsztatowych z konstruowania 
systemów motywacyjnych w klasie 
i szkole. Trzy spotkania warsztatowe 
odbędą się w październiku. Tutaj licz-
ba miejsc będzie ograniczona.

      Natalia Czeleń
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W swojej turze gracz wybiera jedną z pięciu kart i kładzie za-
krytą na stole. Po dokonaniu wyboru, wszyscy gracze odkrywają 
jednocześnie wybrane karty i porównują wyniki. Rundę wygry-
wa gracz z najwyżej punktowaną kartą i dodaje ten wynik do 
swojego toru ucieczki na planszy gracza. Osoba z najniższym 
wynikiem nie otrzymuje punktów i zabiera odkrytą kartę kata-
strofy. Zanim jednak rozpocznie się kolejna runda, gracz który 
dobrał kartę katastrofy, otrzymuje tyle punktów, ile posiada 
kart katastrof koło swojej planszy. Na szczęście część kart po-
siada specjalne zdolności, które wpływają na punktację, wygra-
ną w rundzie czy odrzucenie karty katastrofy. Ponadto plansze 
graczy mają specjalne modyfi katory, działające na rozpatrywaną 
właśnie kartę katastrofy, co czyni grę asymetryczną i zmusza do 
większej koncentracji podczas każdej rundy.

Czy gonił Cię kiedyś Rekin na Nogach? Przeżyłeś 
spotkanie z Małym Kanibalkiem? A może 
trochę przyziemnie – doskwierają Ci 
Fałszywi Przyjaciele? Jeśli tak, to 
wyobraź sobie, że czterem pecho-
wym dinozaurom zdarzają się te, 
i jeszcze większe katastrofy… Wi-
taj w Dinokalipsie od wydawnictwa 
Rebel.pl i spróbuj uciec lub pozostać 
ostatnim żywym dinozaurem!

Twórca Odjechanych Jednorożców, 
Ramy Badie, powrócił z nową karcian-
ką, w której gracze wcielają się w jednego 
z czterech pechowców: Łzyceratopsa, Pe-
chowego Bronka, Nerwowego Rexa oraz 
Ten Stego, i starają się przeżyć liczne 
czyhające katastrofy. Całości dopełnia-
ją zabawne ilustracje, za które również 
odpowiada Ramy Badie – a te potrafi ą 
rozbawić na całego.

Dinokalipsa mieści się w niewielkim, ale 
dobrze zaprojektowanym pudełku. Oprócz 
dwóch talii, liczących łącznie 97 kart, w pu-
dełku znajdziemy cztery drewniane meple 
w kształcie dinozaurów, cztery twarde, tekturowe plansze oraz 
instrukcję. Pudełko posiada wypraskę z dwiema komorami na 
karty i wytłoczkami na meple. Jednak ja najbardziej doceniłem 
wcięcia w pudełku, dzięki którym mogę wyjąć plansze graczy 
bez odwracania pudełka – mała rzecz, a cieszy. Co do kart, jeśli 
gra będzie często rozkładana na stole, to przydadzą się koszulki.

Rozgrywkę w Dinokalipsę rozpoczynamy od wyboru planszy 
z przypisanym do niej meplem oraz dociągnięciem pięciu kart 
z talii głównej. Obok ustawiamy drugą talię z kartami katastrof 
i odkrywamy wierzchnią kartę. Tyle z przygotowania do rozgryw-
ki. Same zasady również nie stanowią wyzwania, więc gra może 
powodzeniem cieszyć się podczas rodzinnych spotkań i w gro-
nie początkujących graczy – trzeba tylko uważać na negatywną 
interakcję, która jest nieodzownym elementem Dinokalipsy. 

Dinokalipsa

Katastrofa na wesoło

8+ 30 min. 2 - 4

Zmagania fotografów Pomiędzy słowami 
– startuje grupa poetycka„Mój aktywny świat w obiektywie” 

to tytuł konkursu fotografi cznego dla 
najmłodszych, ogłoszonego przez spe-
cjalistów z Poradni Psychologicznej 
dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”.

Konkurs skierowany jest do dzie-
ci i młodzieży w wieku od 7 do 18 
lat. Zadaniem uczestników jest wy-
konanie zdjęcia lub kolażu na jeden 
z trzech podanych tematów. Młodzi 
fotografowie, którzy wybiorą temat 
pierwszy, muszą przedstawić, jak 
widzą otaczający je świat. Fotogra-
fi e przygotowane w odpowiedzi na 
drugi temat mają pokazać, jak ważna 
w codziennym życiu jest aktywność 
fi zyczna. Osoby, które zdecydują się 
na trzeci temat, będą musiały zapro-
ponować  własny sposób na zadbanie 
o zdrowie psychiczne. – Naszym celem 
jest zachęcenie dzieci i młodzieży do 
propagowania zdrowego stylu życia, jak 
również rozwijania kreatywności, fanta-
zji, pomysłowości i poczucia przestrzen-
nego za pomocą aparatu w telefonie czy 
aparatu fotografi cznego. Chcemy, aby 
dzieci pokazały nam za pomocą zdjęć, 
jak widzą otaczający je świat, jak ważna 
jest dla nich aktywność fi zyczna oraz 
jak oni sami dbają o zdrowie – opo-
wiada Michalina Macek z poradni 
„AZYMUT”.

W naszym mieście startuje pierwsza 
grupa poetycka dla młodzieży. Projekt 
„Pomiędzy słowami” skierowany jest 
do osób od 15. roku życia. Inicjatorką 
i opiekunką grupy jest Renata Bat-
ko, miłośniczka poezji oraz autorka 
książek. – Zapraszam do grupy młode 
osoby, które piszą do szufl ady. Wspól-
nie znajdziemy dla siebie swoje twór-
cze miejsce na mapie Jaworzna. Każdy 
będzie miał okazję, by zaprezentować 
swoje wiersze i o nich podyskutować – 
zachęca pani Renata.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 
29 września,  o godz. 17 w  Muzeum 
Miasta Jaworzna (ul. Pocztowa 5). 
Zajęcia będą bezpłatne. – Młodzi lu-
dzie piszą w bardzo różny i ciekawy 
sposób. Często jest to dla nich forma 
wyrzucenia z siebie emocji, tych nega-
tywnych i pozytywnych. Dlatego waż-
ne, by młodzież promować i otwierać  
na nowe – przekonuje Renata Batko.

W czasie spotkań młodzież będzie 
czytać swoje wiersze i doskonalić 
warsztat literacki oraz wymieniać się 
wrażeniami. Członkowie grupy „Po-
między słowami” wezmą też udział 

Prace składać można do 30 wrze-
śnia osobiście w rejestracji Poradni 
„AZYMUT” lub wysłać pocztą (Porad-
nia Psychologiczna dla Dzieci i Mło-
dzieży „AZYMUT”, 43-600 Jaworzno, 
ul. Plac Górników 5a). Na kopercie 
należy umieścić dopisek: „Konkurs 
»Mój aktywny świat w obiektywie«”. 
Konkurs może być potraktowany jako 
zabawa dla całej rodziny. – Chwile 
wspólnych aktywności to cenny czas dla 
rodziny. Podczas tworzenia prac, rodzic 
może zaangażować się w pomoc. Liczy-
my jednak, że decydujący głos w sprawie 
wyboru zdjęcia lub zdjęć będzie miał 
sam autor pracy, czyli dziecko – mówi 
Michalina Macek.

Konkurs ma też zachęcić rodzi-
ców do zainteresowania się tema-
tem ochrony zdrowia psychicznego 
i fi zycznego wśród dzieci. 

Więcej informacji znaleźć można na 
stronie internetowej www.zlo-jaworz-
no.pl w zakładce „AZYMUT” oraz na 
Facebooku ZLO. Wyniki konkursu 
ogłoszone zostaną po 30 września.  

Zwycięzcy otrzymają cenne nagro-
dy, a każdy uczestnik konkursu pa-
miątkowy dyplom. Będą też nagrody 
pocieszenia. Konkurs wspiera Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jaworznie.         NC

w warsztatach z kreatywnego pisa-
nia. Będą również ćwiczyć publiczne 
wystąpienia. – W planach mam tak-
że spotkania z poetami z całej Polski. 
Chciałabym, by nasza młodzież miała 
możliwość poznania twórczości innych 
artystów, stylów i form wyrazu artystycz-
nego – opowiada założycielka grupy.

Członkowie grupy będą rozmawiać 
o życiu i twórczości najznamienit-
szych poetów. Niektóre spotkania 
będą tematyczne. Jesień, zima czy 
święta staną się inspiracją do two-
rzenia nowych utworów poetyckich.

Renata Batko zamierza zachęcać 
podopiecznych do zgłaszania swoich 
prac w konkursach poetyckich w całej 
Polsce. Jej marzeniem jest zgroma-
dzenie prac młodych ludzi i wydanie 
wspólnego almanachu. – Chciałabym, 
żeby młodzi ludzie pokazali światu, co 
im w duszy gra, i żeby po naszej grupie 
pozostał jakiś ślad – mówi.

Zgłoszenia do grupy przyjmuje Re-
nata Batko. Kontaktować się z nią 
można poprzez Facebooka oraz te-
lefonicznie, dzwoniąc pod numer 
604 308 392.

Działania grupy wspierać będą 
Muzeum Miasta Jaworzna oraz Sto-
warzyszenie Twórców Kultury w Ja-
worznie. – Muzeum zaprasza wszyst-
kich wrażliwych i kreatywnych młodych 
ludzi. To właśnie pilotażowy program 
twórczy. Przed nami, a szczególnie przed 
panią Renatą Batko duże wyzwanie. 
Cieszymy się z takiego profesjonalnego 
wsparcia – mówi Monika Lewandow-
ska z Galerii Sektor I, która działa 
przy Muzeum Miasta Jaworzna. 

Patronat nad grupą objęły Fun-
dacja Gra/nice, tworzona przez ak-
torów, w tym artystów z Jaworzna. 
Łódzka fundacja zrzesza młodych 
twórców spektakli i wszelkich dzia-
łań artystycznych, kulturalnych oraz 
społecznych. Członkowie fundacji 
będą cyklicznie odwiedzać grupę „Po-
między słowami”. – Zapraszam do 
kontaktu również osoby dorosłe, które 
jeszcze nie publikowały swoich wierszy 
lub publikują je wyłącznie w internecie, 
aby dołączyły do grupy jako sympaty-
cy. Będą miały one okazję uczestniczyć 
w wybranych wydarzeniach – zachęca 
pani Renata Batko.                      NC

Dinokalipsę można zakończyć na jeden z dwóch spo-
sobów – albo uciec, czyli doprowadzić swój pionek 
na ostatnie pole toru ucieczki, albo doprowadzić do 
śmierci pozostałych graczy. Gracz odpada z gry 
w momencie, gdy zbierze trzy identyczne rodzaje 
katastrof (naturalna, emocjonalna i drapieżna) 
lub trzy różne rodzaje kart. W grze występują 
również karty Meteorytu, które stanowią do-
wolny rodzaj katastrofy.

Tytuł od  Ramiego mogę ustawić na półce 
obok Wybuchających Kotków czy Odjecha-

nych Jednorożców, czyli gier, które najle-
piej sprawdzają się w większym gronie 
o dobrym poczuciu humoru. Nieraz bo-
wiem zdarzy się, że przeciwnik wyrwie 
nam zwycięstwo z rąk, czy pomimo wy-
granej będziemy zmuszeni przyjąć kartę 
katastrofy, która może zakończyć nasz 
udział w zabawie.

Autor przewidział również wersję 
dla dwóch 
osób, która 
polega na 

wyłączeniu czę-
ści kart punktów i zwiększeniu limitu po-
siadanych kart katastrof. Sama gra jest 
przeznaczona dla od 2 do 4 osób, jednak 
Rebel zapowiedział wydanie rozszerzenia, 
które pozwoli zasiąść do stołu piątemu 
i szóstemu graczowi. W planach wydaw-
niczych na ten rok znalazł się również 
dodatek Niebezpieczeństwa Dojrzewania, 
który wprowadza 54 karty katastrof z na-
stoletnich lat.

Nie zwlekaj – pomóż dinozaurowi unik-
nąć bycia Wystawionym podczas dino 
randki lub posiadania Włosów z Koszmaru.

Radosław Kałuża | @harcmepel

Czy gonił Cię kiedyś Rekin na Nogach? Przeżyłeś 
spotkanie z Małym Kanibalkiem? A może 
trochę przyziemnie – doskwierają Ci 

wym dinozaurom zdarzają się te, 
i jeszcze większe katastrofy… Wi-
taj w Dinokalipsie od wydawnictwa 
Rebel.pl i spróbuj uciec lub pozostać 

Twórca Odjechanych Jednorożców, 
, powrócił z nową karcian-

ką, w której gracze wcielają się w jednego 
z czterech pechowców: Łzyceratopsa, Pe-
chowego Bronka, Nerwowego Rexa oraz 
Ten Stego, i starają się przeżyć liczne 
czyhające katastrofy. Całości dopełnia-
ją zabawne ilustracje, za które również 
odpowiada Ramy Badie – a te potrafi ą 

Dinokalipsa mieści się w niewielkim, ale 
dobrze zaprojektowanym pudełku. Oprócz 
dwóch talii, liczących łącznie 97 kart, w pu-
dełku znajdziemy cztery drewniane meple 

Katastrofa na wesoło
Dinokalipsę można zakończyć na jeden z dwóch spo-

sobów – albo uciec, czyli doprowadzić swój pionek 
na ostatnie pole toru ucieczki, albo doprowadzić do 
śmierci pozostałych graczy. Gracz odpada z gry 
w momencie, gdy zbierze trzy identyczne rodzaje 
katastrof (naturalna, emocjonalna i drapieżna) 
lub trzy różne rodzaje kart. W grze występują 
również karty Meteorytu, które stanowią do-
wolny rodzaj katastrofy.

Tytuł od  Ramiego mogę ustawić na półce 
obok Wybuchających Kotków czy Odjecha-

nych Jednorożców, czyli gier, które najle-
piej sprawdzają się w większym gronie 
o dobrym poczuciu humoru. Nieraz bo-
wiem zdarzy się, że przeciwnik wyrwie 
nam zwycięstwo z rąk, czy pomimo wy-
granej będziemy zmuszeni przyjąć kartę 
katastrofy, która może zakończyć nasz 
udział w zabawie.

wyłączeniu czę-
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Sukces jaworznickiej premiery spektaklu 
„Cykl życia” zachęcił artystów teatru tańca 
do powtórzenia widowiska
| fot. Anna Zielonka- Hałczyńska

300 modelarzy i ponad 
1000 modeli to najkrótsze 
podsumowanie tegorocz-
nej edycji jaworznickie-
go Festiwalu Modelar-
skiego. W weekend, 10 
i 11 września, odbyła się 
w Jaworznie wystawa mi-
niaturowych pojazdów, 
kołowych, gąsienicowych, 
kolejowych, samolotów, 
śmigłowców, statków 
morskich i kosmicznych, 
fi gurek, budowli i wielu in-
nych ręcznie wykonanych 
eksponatów. Uwagę przy-
ciągał m.in. londyński Big 
Ben, a jaworznianie znów 
mogli zobaczyć nieistnie-
jący już szyb Witold II 
jaworznickiej kopalni Jan 
Kanty. Coroczny Festiwal 
Modelarski odbył się tym 
razem w nowej lokaliza-
cji, w Hali Widowiskowo-
-Sportowej MCKiS. Impre-
za miała swoją 13. edycję, 
a zorganizowały ją Mo-
delarnia Lotnicza SieLata, 
Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu i Muzeum Miasta 
Jaworzna.

R E K L A M A

Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 
oraz Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna zapraszają na otwarcie 
wystawy czasowej pt. "7. Kompania Rezerwy Policji Państwowej 
w Jaworznie w latach 1936-1939", które odbędzie się w piątek 
- 16 września - o godzinie 11.00, na Rynku w Jaworznie. 
Wystawa będzie prezentowana do 30 listopada. 

Wystawa upamiętnia 7. Kompanię Rezerwy Policji Państwowej, 
która w latach 1936-1939 stacjonowała w Jaworznie. Zasłużona 
jednostka najbardziej chwalebne karty swojej historii zapisała 
w sierpniu i wrześniu 1939 r., broniąc granicy Rzeczypospolitej 
na Górnym Śląsku przed oddziałami Freikorpsu i Wehrmachtu.

16 września, Rynek w Jaworznie
Plan wydarzenia:

11.00 | Otwarcie wystawy pt. 7. Kompania Rezerwy Policji Państwowej 
w Jaworznie w latach 1936-1939,
11.45 | Rozdanie nagród w diecezjalnym konkursie pt. Polscy policjanci 
w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej,
12.15 | Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów 
współpracujących z ATElier Kultury.

To już jest ta pora. Niepostrzeże-
nie zakrada się do naszych domów 
i serc. Zaczyna ubywać dnia, poran-
ki i wieczory są coraz chłodniejsze. 
Chętniej sięgamy po kocyk i kubek 
gorącej herbaty. Koty chętniej się 
przytulają, a my marzymy, by spę-
dzić wieczór na kanapie. I wiecie, ja 
po prostu uwielbiam tę porę. Jestem 
„jesieniarą” i niezmiennie uważam, 
że jesień to najpiękniejsza pora roku. 
Nie zmieniam swoich przyzwyczajeń 
i aktywności, ale w zanadrzu mam 
listę fi lmów na długie, kanapowe 
wieczory. Trochę nowości, trochę 

Daleko od nieba, reż. Todd Haynes, USA/Francja 2003
Dziennik Bridget Jones, reż. Sharon Maguire, Wielka Brytania 2001
Fantastyczny Pan Lis, reż. Wes Anderson, USA 2009
Ja Cię kocham, a Ty z nim, reż. Peter Hedges, USA 2009
Kiedy Harry poznał Sally, reż. Rob Reiner, USA 1989
Małe kobietki, reż. Greta Gerwig, USA 2019
Masz wiadomość, reż. Nora Ephron, USA 1999
Mężowie i Żony, reż. Woody Allen, USA 1992
Miłość w Nowym Jorku, reż. Joan Chen, 2000
Na noże, reż. Rian Johnson, USA 2019
Nie ma mowy, reż. Sam Mewshaw, USA/Kanada 2016
Pamiętnik, reż. Nick Cassavetes, USA 2004

W
ybrana fi lm

ografi a

Coś na jesień
staroci, najlepiej takich, które wy-
wołują ciepełko w środku. 

„Paterson” to jeden z moich ulu-
bionych fi lmów Jima Jarmuscha. 
Tytułowy Paterson jest kierowcą au-
tobusu, prowadzi proste życie, ma 
dziewczynę, grupę ekscentrycznych 
przyjaciół i psa. Jest także utalen-
towanym poetą. Wielkie zmiany 
nie dotyczą jego życia, to raczej 
codzienna rutyna z niewielkimi 
odchyleniami. A jednak to kino 
spektakularne, pochwała małych 
rzeczy i prostoty, a nawet banalno-
ści otaczającej nas rzeczywistości. 

Powolna narracja, poetycka fabuła 
pozwalają nam cieszyć się fi lmem, 
a poezja w formie wierszy pisanych 

przez głównego bohatera jest fi ne-
zyjną kropką nad i, zmuszającą nas 
do głębokiej refl eksji.               KP

Historia opowiedziana tańcem
Artyści teatru tańca DyeMotion znów wystąpią 

na jaworznickiej scenie. W sobotę, 17 września, 
o godz. 17.30 w Młodzieżowym Domu Kultury 
będzie można zobaczyć ich najnowsze widowi-
sko pt. „Cykl życia”, które jaworznicką premierę 
miało w czerwcu. Gra świateł, mistrzowski bo-
dypainting oraz trudne choreografi e i akrobacje 
zrobiły wówczas na publiczności niemałe wra-
żenie. W czasie spektaklu artyści odwołali się 
do spotu fundacji „Serce Anielki”, ukazującego 
los polskich dzieci czekających na przeszczep. 
Widowisko nawiązuje do tematu transplantacji 
organów, udzielania na nią zgody i problemów 
proceduralnych z tym związanych. 

– „Cykl życia” to historia opowiedziana ruchem, 
na pewno wywołująca spore emocje. Chcieliśmy po-
ruszyć w tym widowisku kwestie, które dla wielu 
ludzi są tematami tabu, o których boją się nawet roz-
mawiać – mówi reżyser spektaklu, Marian Folga.

Nad przygotowaniem widowiska przez 3 lata 
pracowało kilkadziesiąt osób. Pomysł na nie 
wyszedł od Mariana Folgi i Weroniki Bran-
dys, a za reżyserię, scenariusz i choreografi ę 
odpowiadali Marian Folga, Agata Bochenek, 
Natalia Młynarz i Lidia Malinowska.

Bilety na przedstawienie w cenie 25 zł zare-
zerwować można mejlowo: dyemotionbilety@
gmail.com i telefonicznie: 888 376 249. Będzie 
je można odebrać 2 godziny przed spektaklem 
w MDK na Osiedlu Stałym, ul. Inwalidów Wo-
jennych 2. Organizatorzy proszą, by nie zgłaszać 
się po nie w ostatniej chwili przed widowiskiem.

Teatr tańca Dyemotion powstał jesienią 2011 
roku. W jego skład wchodzą tancerki i akrobaci. 
Wspólnie tworzą teatr magii i bajki, w którym jak 
sami zgodnie podkreślają, ruch, taniec, muzyka 
i światło stanowią ważną treść całej kompozycji.

Natalia Czeleń

Modelarze nie zawiedli

– Hala to już trzecie miejsce, w któ-
rym odbywa się nasz festiwal. Naj-
pierw spotykaliśmy się w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 na 
Osiedlu Stałym. Następnie przez wiele 
lat impreza odbywała się w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych (obecnie 
Ponadpodstawowych) nr 3 na Pod-
walu. Jednak festiwal z roku na rok 
się rozrastał, dlatego potrzebowaliśmy 
więcej miejsca na jego organizację. 
Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego 
i MCKiS w tym roku mogliśmy spo-
tkać się w przestronnych wnętrzach 
Hali Widowiskowo-Sportowej – pod-
kreśla Paweł Ogarek z modelarni 
SieLata. – Dzięki nowej lokalizacji, 
zwiększyliśmy liczbę kategorii i nie 
musieliśmy wprowadzać limitu mo-
deli – dodaje.

W czasie festiwalu rywalizowa-
li ze sobą modelarze z całej Pol-
ski, a nawet z zagranicy. Pasjonaci 
wzięli udział w konkursach modeli 
kartonowych i plastikowych, w 60 
różnych kategoriach - podstawo-
wych i specjalnych. Odbył się tak-
że konkurs kolekcji modelarskich.

– Pasjonuję się lotnictwem, głównie 
lat 30. XX wieku. w tym lotnictwem 
sportowym lat 30. – mówi Marcin
Matejko ze Świdnicy. – Na festiwalu 
w Jaworznie wystawiłem kilka mode-
li, m.in. polski samolot PZLP-6, który 
odnosił niesamowite sukcesy pokazo-
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Wśród eksponatów były modele przedstawiające fi lmowych bohaterów
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna wręczył wiceprezydent Łukasz Ko-
larczyk | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Duże zainteresowanie budziła makieta kolejowa
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Krzysztof 
Bielski

Zbigniew 
Gajek

Michał 
i Krzysztof Niemiec

Paweł 
Opała

Andrzej 
Jakulewicz

Jestem z Warszawy i reprezentuję fa-
cebookową grupę pn. Hobby Kolej-
kowe. Grupa liczy w tej chwili ponad 
6 tysięcy osób z całej Polski, a także 
z Czech. Wraz z kolegami wystawili-
śmy w Jaworznie swoje makiety. Dla 
części z nas był to pierwszy festiwal 
w tym mieście. Prezentowaliśmy mod-
ny teraz styl makieciarstwa kolejowe-
go, czyli makiety modułowe. Każdy 
z nas buduje swoje moduły o różnej 
długości i szerokości, a w czasie trwa-
nia takich imprez, jak ta, łączymy je 
ze sobą w jedną całość.

Jestem mieszkańcem Jaworzna i co 
roku pojawiam się na Festiwalu Mo-
delarskim. Już jako dziecko z zapa-
łem kleiłem kartonowe modele z cyklu 
„Mały modelarz”. Najczęściej wy-
bierałem samoloty,  a rzadziej stat-
ki. Bardzo cieszę się, że imprezy tego 
typu odbywają się w naszym mie-
ście. W tym roku mile zaskoczył mnie 
format wydarzenia. Jest sporo prze-
strzeni i mnóstwo ciekawych okazów. 
W ubiegłym roku nie było tyle miejsca, 
bo festiwal odbywał się w jednej z ja-
worznickich szkół.

Przyjechaliśmy z Byczyny. Festiwal 
bardzo się nam podoba. Jest duża 
różnorodność, od statków kosmicz-
nych przez samoloty po czołgi i inne 
pojazdy. Mnie najbardziej podo-
ba się statek piracki, a tacie Sokół 
Millenium z Gwiezdnych Wojen. 
Modelarstwo bardzo mi się spodo-
bało, ponieważ wszystkie te modele 
są wykonane własnoręcznie przez 
modelarzy, a nie przez drukarkę 
3D. Kiedyś z tatą składaliśmy model 
czołgu. Być może wspólnie zajmiemy 
się modelarstwem.

Mieszkam w Czekanowie koło Gli-
wic. Na festiwalu w w Jaworznie 
byłem już nie raz. Takie imprezy 
to wspaniała okazja do spotkania 
znajomych modelarzy, do cieka-
wych rozmów. Nowa lokalizacja 
imprezy jest bardzo na plus. Jest 
więcej miejsca. Zajmuję się tworze-
niem kartonowych modeli samolo-
tów. Modelarstwo to moja wielka 
pasja od lat. Pozwala zapomnieć 
o codziennych troskach, wycisza, 
zapewnia balans umysłowy. Uczy 
też cierpliwości.

Przyjechałem z Oświęcimia. Zajmuję 
się tworzeniem modeli okrętów. Naj-
więcej pracy miałem przy tworzeniu 
amerykańskiego pancernika North 
Carolina. Poświęciłem na ten model 
1,5 roku. Samo konstruowanie ante-
ny zajęło mi 2 miesiące. Po drodze 
zmarnowałem aż 30 sztuk. Zająłem się 
modelarstwem jeszcze w dzieciństwie, 
ale na poważnie realizuję tę pasję od 
2009 roku. Mam na koncie 8 złotych 
medali w mistrzostwach świata Navigi 
i tyle samo w mistrzostwach Europy, 
plus medale z innych konkursów.

Modelarze nie zawiedli

we i komercyjne, promując krajowy 
przemysł. Za sterami tego samolotu 
zasiadał znakomity pilot Bolesław 
Orliński – opisuje. 

Na jaworznicką imprezę przyje-
chali zarówno modelarze indywidu-
alni, jak i całe modelarskie ekipy.

– Jesteśmy grupą zapaleńców składają-
cych modele redukcyjne. Przekrój naszej 
twórczości jest ogromny, począwszy od 
okazów z czasów wojny światowej, po 
modele współczesne czy science fi ction, 
jak np. model Sokoła Millenium, składa-
ny przez jednego z naszych modelarzy 
przez ostatnie 2 lata – opowiadają człon-
kowie grupy Panzer Silesia. – Składamy 
czołgi, fi gurki, popiersia. Interesujemy się 
też militariami – dodają.

Było co podziwiać, ponieważ 
modelarze zadbali o najmniejsze 

detale. Starali się, by ich modele 
jak najdokładniej odwzorowywały 
rzeczywistość. 

– Poziom rywalizacji był bardzo 
wysoki. Zawsze mamy problem z wyło-
nieniem najlepszych, bo jest mnóstwo 
równorzędnych prac. Później czujemy 
niedosyt, że nie doceniliśmy wszyst-
kich – mówi sędzia, Józef Dubiel.

W tym roku sędziowie mieli jed-
nak łatwiej.

– Z roku na rok coraz wyższy jest 
nie tylko poziom samych prac, ale i po-
ziom sędziowania. W hali jest więcej 
miejsca, by lepiej móc przypatrzeć się 
detalom. Modele, które szczególnie się 
wyróżniały, trafi ały na osobny stolik, 
dzięki czemu jurorzy mogli je obej-
rzeć z bardzo bliska. Taka ocena jest 
bardziej uczciwa – podkreśla kolej-

ny sędzia, Łukasz Bąk. – Podczas 
oceny modeli zwracaliśmy uwagę na 
takie aspekty jak estetyka wykonania, 
czyli umiejętne pomalowanie modelu, 
technika sklejenia, dodatki. Inaczej 
ocenia się dioramy, inaczej winiety 
itd. – tłumaczy.

Rozdanie nagród odbyło się 
w niedzielę po godz. 14. Wśród sta-
tuetek była m.in. nagroda imienia, 
zmarłego w tym roku, Eugeniusza
Karlaka oraz Puchar Prezydenta 
Jaworzna. Wręczył go zwycięzcy 
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent 
miasta. 

– Jaworzno staje się mekką dla 
modelarzy. Festiwal modelarski jest 
najlepszym przykładem tego, że w na-
szym mieście niszowe przedsięwzięcia, 
organizowane w salach gimnastycz-
nych, potrafi ą rozrosnąć się do takich 
rozmiarów, że potrzeba na nie o wiele 
więcej miejsca – zaznacza zastępca 
prezydenta.

Podczas festiwalu goście podzi-
wiali także wystawę plenerową 
z okazji 90. rocznicy zwycięstwa 
Franciszka Żwirki i Stanisława
Wigury w berlińskich zawodach 
Challenge z 1932 roku. Odbyły się 
także warsztaty modelarskie dla 
początkujących i zaawansowanych. 
Była też giełda modelarska. 

Pojawili się również kolekcjone-
rzy, którzy pokazali nie tylko mo-
dele, ale i swoje militarne zbiory. 
Włodzimierz Guja z modelarni Sie-
Lata zaprezentował np. oryginalny 
kombinezon chemiczny z przełomu 
lat 70. i 80., maski gazowe, hełmy 
z okresu PRL-u, peryskop, generator 
do nauki alfabetu Morse’a, odzna-
czenia wojskowe, ćwiczebne grana-
ty. – Mam nadzieję, że nasz festiwal 
będzie zachętą dla młodych pokoleń. 
Młodzież rzadko teraz interesuje się 
modelami, kolekcjonowaniem. To wiel-
ka szkoda – mówi Włodzimierz Guja.

W Hali Widowiskowo-Sportowej 
MCKiS gościli także funkcjonariu-
sze z Komendy Miejskiej Policji, 
którzy przypominali najmłodszym 
mieszkańcom Jaworzna o zacho-
waniu szczególnej ostrożności na 

drogach. Rozdawali też obrazki 
do kolorowania i prezentowali, 
w jaki sposób pozyskuje się odci-
ski palców.

Natalia Czeleń, 
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Janusz Staszewski na trasie swojej samotnej wyprawy rowerowej | fot. Archiwum prywatne

Jaworznianin Janusz Sta-
szewski jest sakwiarzem. 
Przejechał samotnie na 
rowerze przez 9 (łącznie 
z Polską) europejskich kra-
jów. Spał pod namiotem 
w lasach, na łąkach, przy 
rzekach. Pokonał w sumie 
3100 kilometrów. Jadąc, 
reprezentował team Ro-
werowa Byczyna. Zawsze 
miał też przy sobie polską 
i jaworznicką fl agę, które 
eksponował podczas jazdy. 
26-dniowa wyprawa była 
eskapadą niskobudżetową. 
Prawie miesięczne waka-
cje na rowerze kosztowa-
ły pana Janusza jedynie 
2300 złotych.

Z sakwami po Europie

– Bycie sakwiarzem to wspania-
ła sprawa. Spokój, cisza, obcowanie 
z przyrodą. Uwielbiam zwłaszcza wy-
pady w pojedynkę. Bo gdy jadę sam, 
to mogę robić, co chcę, i nie muszę 
na nikogo czekać – mówi Janusz 
Staszewski.

Sakwiarzami są cykliści, którzy 
wybierają się w podróże jednośla-
dami, zaopatrzonymi w sakwy, czy-
li w specjalne torby na bagaż. To 
w nich miłośnicy jazdy na dwóch 
kółkach przewożą cały swój po-
dróżny dobytek, ubrania, przybory 
toaletowe, żywność, leki, namiot, 
karimatę i śpiwór, a także akceso-
ria i narzędzia do naprawy roweru.

– W podróży muszę polegać na so-
bie, samodzielnie zadbać o to, gdzie 
będą spał, co będę jadł, gdzie znajdę 
miejsce, by naładować baterie w tele-

fonie – wylicza. – Choć taka wyprawa 
może wydawać się trudna, to dla mnie 
jest wspaniałą przygodą – zaznacza.

Pan Janusz zjeździł Polskę wzdłuż 
i wszerz. Wybrał się też z kolegami 
do Rumunii. Jak przyznaje, rowe-
rowy wypad w tamte rejony odbył 
w towarzystwie, ponieważ samotna 
wyprawa byłaby zbyt niebezpiecz-
na. W rumuńskich lasach jest bo-
wiem sporo drapieżników, takich 
jak niedźwiedzie, wilki.

– Dlatego lepiej nie ryzykować jaz-
dy w pojedynkę – przyznaje cyklista. 
– Ale na tegoroczną eskapadę bez 
żadnego problemu mogłem wybrać 
się sam. Trasa, którą jechałem, jest 
bardzo popularna i spotyka się na 
niej wielu rowerzystów – wyjaśnia 
jaworznianin.

Podstawa 
to logistyka

Pan Janusz wybrał się w podróż 
popularnymi w Europie szlakami 
rowerowymi, w tym szlakiem Alpe 
Adria, który prowadzi m.in. wzdłuż 
rzeki Salsach, z austriackiego Sal-
zburga do włoskiego Grado.

Jaworznianin wyruszył z byczyń-
skiego rynku 16 czerwca. Do Włoch 
jechał przez Czechy, Austrię i Niem-
cy. Ze słonecznej Italii skierował się 
do Chorwacji. „Kręcił” też przez 
Słowenię, Węgry i Słowację. 

– Przez wszystkie kraje jechało się 
z prawdziwą przyjemnością. Najtrud-
niej było jednak w Słowenii, gdzie 
trzeba pokonywać na zmianę góry 
i doliny. Taka jazda, raz pod górkę, 
raz z górki, jest o wiele bardziej uciąż-
liwa, niż pokonywanie górzystych tras 
w Austrii. Tam przynajmniej teren sta-
le się wznosi  – podkreśla pan Janusz. 
– Ale muszę przyznać, że to właśnie 
na austriackim etapie wyprawy nie 
udało mi się zrealizować fragmentu 

zaplanowanej trasy. Z powodu fatal-
nych warunków pogodowych musia-
łem zrezygnować z pokonania przełę-
czy Hochtor. Do tej pory czuję z tego 
powodu ogromne rozgoryczenie, ale 
kiedyś nadrobię zaległości – zaznacza.

Jak przyznaje, taka samotna wy-
prawa to logistyczne wyzwanie. 
Przedsięwzięcie warto zacząć pla-
nować już kilka miesięcy wcześniej.

– Do wyprawy trzeba dobrze się 
przygotować. Ja robię to zimą. Zasia-
dam przed komputerem i sprawdzam 
trasę na mapie. W dużej mierze ko-
rzystam też z aplikacji Google Street 
View, dzięki której mogę przyjrzeć 
się miejscom, które będę mijał. W ten 
sposób sprawdzam, czy po drodze są 
jakieś sklepy, w których pod koniec 
dnia będę mógł zrobić zakupy, gdzie 
jest najlepsze miejsce na nocleg, czy 
w pobliżu jest jakaś rzeka, w której 
będę mógł się umyć – wylicza sa-
kwiarz. – Zwykle ta metoda spraw-
dza się doskonale. Tylko raz czy dwa 
okazało się, że internetowe mapy nie 
są zgodne ze stanem faktycznym. We 
Włoszech wyschła np. rzeka, przy 
której miałem rozbić namiot. Na zdję-
ciach miała 5 m szerokości. Tymcza-
sem zastałem puste koryto. Miejscowi 
wyjaśnili mi, że zanim nurt powróci, 
minie przynajmniej kilkanaście lat – 
wspomina rowerzysta. 

Jak dodaje, nie zawsze jest też 
tak, że ma się gdzie umyć po całym 
dniu „kręcenia”. Wtedy robi sobie 
„prysznic”, używając do tego pół-
toralitrowej butelki wody.

– Na trasie trzeba sobie radzić na 
różne sposoby – uśmiecha się sakwiarz.

W pojedynkę 
i w towarzystwie

By dobrze zacząć dzień i pokonać 
zaplanowany dystans, jaworznianin 
wstawał codziennie o świcie, aby na 

spokojnie przygotować się do jazdy. 
Często budził się niewyspany, po-
nieważ sen sakwiarzy z reguły jest 
krótki. Nocując samotnie w lasach 
czy na łąkach, podróżnicy muszą 
mieć też na oku swój rowerowy do-
bytek. By choć na chwilę spać spo-
kojnie, stosują różne zabezpieczenia. 
Niektórzy przywiązują rowery do 
drzew. Inni do własnych nóg. Pan 
Janusz natomiast przyczepia rower 
linką do namiotu.

Na skromny sen sakwiarzy wpływa 
też często niekorzystna pogoda. Nie-
rzadko zdarzają się wietrzne, burz-
liwe noce, które kończą się zwykle 
wielką ulewą. Natomiast rano wy-
chodzi słońce.

– Aby jak najszybciej wrócić na trasę, 
budziłem się już około 5. Robiłem po-
ranną toaletę, jadłem śniadanie, sprzą-
tałem miejsce noclegu i pakowałem 
swoje rzeczy. Starałem się nie jadać 
w restauracjach czy barach szybkiej 
obsługi. Nie chciałem bowiem zjeść 
czegoś, czego nie znam, a po czym 
mógłbym mieć podczas jazdy problemy. 
W podróży nie można sobie na takie coś 
pozwolić. Sam więc przygotowywałem 
posiłki – podkreśla.

W  czasie dnia jadał jeszcze, 
w przerwie, drugie śniadanie, a gdy 
zatrzymywał się na nocleg, goto-
wał sobie obiadokolację. Następnie 
przeprowadzał przegląd techniczny 
roweru. Kilka razy nocował na po-
lach namiotowych, gdzie ładował 
telefony. Z takiego noclegu korzystał 
co kilka dni. Wieczorami wgrywał 
też do internetu tzw. ślad GPS, czyli 
przebytą danego dnia trasę.

– Dzięki temu z mojej podróży będą 
mogli skorzystać też inni rowerzyści, 
którzy nie będą już musieli planować 
wyprawy tak dokładnie, jak ja to ro-
biłem zimą. Pojadą, jak to się mówi, 
na gotowe – wyjaśnia jaworznianin.

Za pomocą GPS-a udokumentował 
2830 z 3100 przebytych kilometrów.

Zdarzały mu się też wypadki 
i awarie. Pewnego razu drogę prze-
cięło mu stado saren. Nie obyło się 
bez upadku. Innym razem kilka-
krotnie wymieniał pęknięte dętki.

– Gdy zmieniałem je po raz któryś, 
byłem tak zdenerwowany, że chyba mój 
krzyk słyszano nawet w Jaworznie – 
przyznaje ze śmiechem. – A kupienie 
nowej dętki tanie nie było. W jednym 
ze sklepów cena za sztukę wynosiła aż 
12 euro – stwierdza.

Choć pan Janusz podróżował sa-
motnie, to po drodze spotkał wielu 
wspaniałych ludzi. Tą samą trasą 
jechało wielu Polaków, którzy towa-
rzyszyli mu na niektórych odcinkach. 
Życzliwi rowerzyście z Jaworzna 
byli też tamtejsi mieszkańcy, którzy 
pozdrawiali podróżnika, pozowali 
do zdjęć z jaworznicką fl agą, wy-
pytywali o to, gdzie leży Jaworzno.

– Jeden Węgier zaprosił mnie nawet 
na obiad w restauracji. Przez 15 lat 
pracował w Szkocji z pewnym Polakiem 
i bardzo dużo mu zawdzięczał. Zaczepił 
mnie, bo zobaczył, że mam polską fl agę 
i chciał znów pogadać z kimś z Polski
– wspomina pan Janusz. – Podobną 
sytuację miałem w Słowenii, gdzie zo-
stałem zaproszony przez zawodowego 
kierowcę, który jeździł do Krakowa – 
opowiada.

Po 26 dniach jaworznianin zakoń-
czył wyprawę w miejscu, w którym 
ją rozpoczął, czyli przy byczyńskim 
posągu byka.

Już planuje kolejne eskapady. Ma-
rzy mu się podróż po Holandii, Bel-
gii i Szwajcarii, a także wyprawa na 
Gibraltar przez Francję, Hiszpanię 
i Portugalię. 

– Myślę, że to wszystko przede mną. 
Tymczasem wybieram się z kolegami 
z naszego teamu na kolejne wyprawy 
„wkoło komina”, czyli po naszym re-
gionie i dalszych zakątkach Polski – 
stwierdza rowerzysta.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Tytani zorganizowali w kwietniu mistrzostwa Polski | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

go przez jaworznian rajdu, w tym 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, 
klub Niko MCKiS i grupa Rowerowa 
Byczyna, odwołali imprezę z powodu 
deszczu. Jej nowy termin zostanie po-
dany w mediach społecznościowych. 
Podobnie będzie z nową datą hospi-
cyjnej akcji „Rolkuj po nadzieję”. Już 
po raz drugi w tym roku charytatyw-
ne rolkowanie na Sosinie nie odbyło 
się z powodu złej pogody.

Nie zdobył tytułu

Porażką zakończyła 
się walka jaworznickiego 

pięściarza, Przemysława Gorgonia, 
z Holendrem Gino Kantersem o tytuł 
Międzynarodowego Mistrza Rzeczpo-
spolitej Polskiej w wadze super śred-
niej. Pojedynek odbył się w ramach 
gali Białystok Chorten Boxing Show VI. 
Gorgoń bardzo liczył na zwycięstwo, 
ale przegrał dwie rundy stosunkiem 
punktów 94:96 i jedną zremisował 
(95:95). Jaworznianin ma już na kon-
cie inny pas, Mistrza Rzeczpospolitej 
Polski, też w kategorii super średniej, 
który zdobył w ubiegłym roku.

Medale dla jaworznian

Wojownicy z Klubu 
Sportów Walki Satori 

Jaworzno wrócili z turnieju Sile-
sian Open Judo Kata ze złotymi 
i srebrnymi medalami. W konkuren-
cji nage-no-kata zwyciężyli Bartosz
Machna i Dawid Kajdy. Z kolei 
w walkach kodokan-goshin-jutsu 
drugie miejsce zajęli Łukasz Prok-
sa i Marek Tarabura W tym tygo-
dniu zawodnicy Satori biorą udział 
w Mistrzostwach Świata Judo Kata 
i Pucharze Świata Ju-jitsu.     AZ-H

Szczaksa i Górnik górą

W  minionej kolejce 
trwającego sezonu ligo-

wego, piłkarze Szczakowianki i Gór-
nika Jaworzno odnieśli sukcesy na 
murawie. W 1. grupie 4. ligi śląskiej 
Drwale ze Szczakowej wygrali 3:0 
z Unią Kosztowy. Natomiast grający 
w sosnowieckiej B klasie Górnik zwy-
ciężył aż 10:1 z dąbrowskim Promie-
niem Strzemieszyce Małe. Jaworznic-
ka drużyna znajduje się na pierwszym 
miejscu ligowej tabeli.

Samymi remisami zakończyły się 
z kolei mecze trzech jaworznickich 
zespołów, walczących o mistrzostwo 
wadowickiej okręgówki. Zgoda By-
czyna zremisowała 2:2 z LKS-em Go-
rzów. Ciężkowianka Jaworzno za-
kończyła spotkanie z LKS-em Żarki 
z wynikiem 1:1. Żadnego gola nie 
strzeliły sobie natomiast Victoria 1918 
Jaworzno i Brzezina Osiek.

W zbliżającej się kolejce byczynianie 
zagrają z Halniakiem Targanice. Team 
z Ciężkowic podejmie Brzezinę Osiek, 
a Victoria będzie gospodarzem meczu 
ze Strażakiem Rajsko. Szczakowianka 
zmierzy się  Piastem II Gliwice. Z kolei 
Górnik Jaworzno zagra wyjazdowy 
mecz z Sarmacją II Będzin. 

Znów niekorzystna aura

Mimo kapryśnej pogo-
dy, miłośnicy dwóch kó-

łek wybrali się w minioną sobotę na 
night biking, zorganizowany przez 
grupę Team Jaworzno. W nocnym 
„kręceniu” wzięło udział kilkadzie-
siąt osób. Nie doszły do skutku za 
to, zaplanowane na sobotnie popołu-
dnie, Byczyńskie Rodzinne Spotkania 
Rowerowe. Organizatorzy lubiane-

Siłacze w kadrze Turniej
w haliCzterech siłaczy z jaworznickiego 

klubu Tytan, który jest sekcją Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu w Ja-
worznie, dostało powołanie do kadry 
Polski na mistrzostwa świata IFA. 
Te najważniejsze zawody w siłowa-
niu na rękę odbędą się na przełomie 
września i października w Dieppe 
we Francji. O tytuły mistrzów po-
walczą, na obie ręce, Adrian Zgó-
rzyński (w kat. senior 105 kg), Artur 
Krupa (w kat. senior 78 kg), Rado-
sław Kwietniewski (w kat. niepełno-
sprawni, stojąc 80 kg) oraz Mariusz 
Grochowski (w kat. masters 105 kg 
i senior 105 kg).

Do Francji pojedzie 48 polskich za-
wodników. Mistrzostwa rozpoczną się 
26 września, a zakończą 2 październi-
ka. Pierwszy dzień zostanie poświęco-
ny na przyjazd drużyn. Drugiego dnia 
odbędzie się ważenie armwrestle-
rów w kategoriach masters i junior. 
W środę, 28 września, powalczą oni 
na lewą, a nazajutrz na prawą rękę. 
Odbędzie się też ważenie seniorów 
i osób niepełnosprawnych. Zawody 

W listopadzie odbędzie się w Ja-
worznie I Ogólnopolski Turniej Gim-
nastyki Artystycznej. Sportowe wy-
darzenie zorganizują Klub Sportowy 
Górnik i jaworznickie Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu. Sportowcy 
rywalizować będą w niedzielę, 13 
listopada, w Hali Widowiskowo-
-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 
80. Początek zmagań o godzinie 10. 
Organizatorzy już teraz zaprasza-
ją wszystkich zainteresowanych do 
kibicowania. Wstęp będzie wolny.

– Uczestniczkami turnieju będą 
zawodniczki gimnastyki artystycznej 
w wieku od 6 do 15 lat, reprezentują-
ce kluby z całej Polski. Naszym celem 
jest uczczenie Narodowego Święta Nie-
podległości, propagowanie zdrowego 
i sportowego stylu życia oraz promo-
wanie Jaworzna na arenie ogólnopol-
skiej. Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy – podkreśla Jerzy Ryba, 
prezes KS Górnik.                       GD

dla tych dwóch kategorii rozpoczną 
się w piątek, 30 września. Siłacze po-
walczą na lewą rękę, a w sobotę na 
prawą. W niedzielę drużyny wrócą 
do swoich krajów.

Jaworzniccy armwrestlerzy liczą 
na najwyższe medalowe miejsca. 
To, że są poważnymi przeciwnikami 
dla innych zawodników, udowod-

nili 3 lata temu. W 2019 roku pię-
ciu z nich zostało mistrzami świata 
podczas mistrzostw, które odbyły 
się w Polsce.

O tym, że Tytani wciąż są we 
wspaniałej formie, udowadniają 
też zdobyte przez nich medale tego-
rocznych mistrzostw Polski i Euro-
py. Ogólnopolskie zmagania odbyły 

się na początku kwietnia w Jaworz-
nie. Jaworzniccy siłacze wywalczyli 
42 medale, w tym 18 złotych, 11 
srebrnych i 13 brązowych. Klub 
z naszego miasta zdobył też trzy 
srebrne puchary w kategoriach 
junior, senior i ogólnej. W maju 
Tytani zdobyli z kolei 18 medali 
na mistrzostwach Europy w Rumi. 
Wśród zgromadzonych przez nich 
krążków było 8 złotych, 7 srebrnych 
i 3 brązowe.

Sekcja armwrestlingu MCKiS Ja-
worzno zaprasza osoby w różnym 
wieku. W klubie trenują mężczyźni 
i kobiety. Trenerem jaworznickich 
siłaczy jest Mariusz Grochowski. Tre-
ningi odbywają się w hali sportowej 
MCKiS przy ul. Inwalidów Wojen-
nych 18 na Osiedlu Stałym we wtorki, 
czwartki, piątki i niedziele w godz. 
16 – 19.

Zapisy do sekcji odbywają się za 
pośrednictwem działu sportu MCKiS, 
telefonicznie pod numerem 32 745 
10 30 (wew. 80).

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica, której patronuje Józef Ignacy Kraszewski, po-
łożona jest we wschodniej części Góry Piasku. Łączy się 
z ul. Jaworznicką. 

Józef Ignacy Kraszewski urodził się 28 lipca 1812 r. 
w Warszawie. Dzieciństwo spędził jednak w domu swo-
ich dziadków w Romanowie. 
Chętnie się uczył i już jako 
dziecko przejawiał zaintere-
sowanie literaturą i nauką. 
W 1829 r. rozpoczął studia 
lekarskie na Uniwersytecie 
Wileńskim. Po namyśle prze-
niósł się jednak na Wydział 
Literacki. Uczył się też rysunku 
i malarstwa.

Kraszewski działał w kon-
spiracji przedpowstaniowej. 
W 1830 r. został aresztowany i przez prawie 3 lata pozosta-
wał pod nadzorem policyjnym. Czas ten dobrze wykorzy-
stał. Napisał  wtedy swoje pierwsze powieści historyczne. 
W 1834 r. przeniósł się na Wołyń i zamieszkał u kolekcjo-
nera dzieł sztuki, Antoniego Urbanowskiego. Jego zada-
niem było sporządzenie katalogu całej biblioteki magnata.

W 1838 r. Kraszewski wziął ślub z Zofi ą Woroniczówną, 
bratanicą prymasa Jana Pawła Woronicza. Młoda para 
zamieszkała we wsi Gródek koło Łucka, potem w Hubinie, 
a następnie w Żytomierzu. Józef angażował się w działal-
ność społeczną, kulturalną i oświatową. Od roku 1841 przez 
11 lat wydawał pismo „Athenaeum“. W 1858 r. wyruszył 
w podróż po Europie. Owocami były liczne powieści, ta-
kie jak np. „Chata za wsią” czy „Zygmuntowskie czasy”. 

Pisarz, publicysta, 
historyk

Patroni 
naszych 
ulic

Kraszewskiego zajmowało także gromadzenie materia-
łów na temat historii sztuki polskiej i do słownika artystów 
polskich. Badał też zabytki archeologii słowiańskiej. 

W Warszawie podjął pracę redaktorską w „Gazecie Co-
dziennej” i „Gazecie Polskiej”. Walczył o przemiany społecz-

ne i gospodarcze w Królestwie 
Polskim. W obawie przed aresz-
towaniem w 1863 r. zmuszony 
został do opuszczenia miasta. 
Wtedy ostatni raz widział żonę, 
z którą jeszcze przez lata kore-
spondował.

Józef zatrzymał się w Dreź-
nie i znów zaczął podróżować. 
Uzyskał nawet obywatelstwo 
austriackie i saskie. W  1870 
r. podjął współpracę z wywia-

dem francuskim. Kraszewski był człowiekiem bardzo sys-
tematycznym i dobrze zorganizowanym. Ledwo skończył 
pisać jedną powieść, a już zaczynał kolejną. Nigdy też nie 
zostawił żadnego listu bez odpowiedzi, a w Dreźnie otrzy-
mywał ich nawet do 50 dziennie.

Kiedy w 1879 r. w Krakowie pisarz świętował swój 
jubileusz 50-lecia pracy twórczej, uroczystości przybrały 
charakter demonstracji patriotycznej. Cztery lata później 
Kraszewski został aresztowany w Berlinie. Skazano go za 
zdradę stanu na 3,5 roku więzienia. Rok później przeniesiono 
go do Magdeburga, skąd w 1885 roku wyszedł na wolność.

Kraszewski zamieszkał w San Remo. Zmarł 19 marca 
1887 r. w Genewie. Uroczysty pogrzeb  pisarza odbył się 
w Krakowie, a jego ciało spoczęło na Skałce.               NC

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 33 (271)

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 21 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w „Pulsie Jaworzna” nr 33 
(271): Czas zawsze praw-
dę ujawni. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Uwaga panowie! Zgodnie z kalen-
darzem świąt nietypowych w nie-
dzielę, 18 września, wypada Dzień 
Doceniania Żony. To święto przypada 
zawsze w trzecią niedzielę września 
i jest okazją, by zauważyć codzienną 
pracę swojej żony na rzecz rodziny.

Coraz częściej podział domowych 
obowiązków między małżonkami 
zaciera granice pomiędzy typowo 
męskimi i kobiecymi zadaniami. 
Panowie, jeśli tylko chcą, świetnie 
gotują, nieźle sprzątają i doskonale 
sprawdzają się w roli troskliwych 
opiekunów swoich dzieci. Panie coraz 
częściej sporo uwagi poświęcają pracy 
zawodowej, z sukcesami pokonując 
kolejne szczeble kariery.

Mimo widocznych zmian w po-
strzeganiu ról i zadań małżonków, 
w wielu domach wciąż obowiązuje 
model, w którym nieodpłatna praca 
na rzecz rodziny spoczywa przede 
wszystkim na barkach żon, a badacze 
oszacowali, że kobiety tygodniowo 
wykonują prace domowe w wymia-
rze 49 godzin. Warto to docenić. I nie 
zapominać o podobnej pracy mężów. 
Świętować można przecież wspólnie.

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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