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Na Sosinie odbyły się X Re-
gaty Kajakowe. W jubileuszo-
wym wyścigu zmagało się 50 
śmiałków, którzy przyjechali 
na zawody z całego regionu. 
Organizatorem wioślarskich 
zmagań było Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu w Ja-
worznie. – Wyścig wystarto-
wał o godz. 11. Trasa wiodła 
po zalewie Sosina i liczyła 6 km. 
Kajakarze rozpoczęli zmagania 
z linii brzegowej od strony wypo-
życzalni sprzętu wodnego. Mieli 
do pokonania dwie pętle wokół 

wydarzenia był WTZ  Polskie-
go Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną koło w Jaworz-
nie. – Po dwóch latach przerwy 
w organizacji naszego konkur-
su plastycznego, spowodowanej 
stanem epidemii, powróciliśmy 
do jego organizacji. Zrezygno-
waliśmy jednak na razie z wy-
jazdowych wystaw – tłumaczy 
Monika Włodarczyk-Ra-
czek, kierownik jaworznic-
kiego WTZ.

Żwirki i Stanisława Wigury
w Międzynarodowych Zawo-
dach Samolotów Turystycz-
nych Challenge 1932 w Berli-
nie. W niedzielę, 18 września, 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy na Osie-
dlu Stałym, oddano hołd lot-
nikom. To właśnie na ich 
cześć w Muzeum Skarbiec, 
które mieści się w jaworz-
nickim sanktuarium, odsło-
nięto witraż „Kresy Rzeczy-
pospolitej”.

wyspy. Meta wyścigu znajdowa-
ła się na wysokości boi, uloko-
wanej nieopodal plaży strzeżonej
– opowiada Grzegorz Gębski
z działu sportu jaworznickie-
go MCKiS.

Izabela Lotaryńska
z Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej z Bytomia zajęła pierwsze 
miejsce w VII Regionalnym 
Konkursie Plastycznym „Ma-
gia Kolorów”. Organizatorem 

Po raz 29. w  Jaworz-
nie odbyły się uroczystości 
w ramach obchodów Chwa-
lebnych Dziejów Lotnictwa 
Polskiego. Wydarzenie zor-
ganizowano w 90. roczni-
cę zwycięstwa Franciszka 
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Na szczęście nie mam tego problemu, bo w drugi próg 
się nie pcham. Mogę więc spokojnie odpuścić przystojnego 
księcia all inclusive. Żony też nie mam, więc śpię spokojnie 
i żyję dostatnio. Ciekawe, że tezy takie wysnuwają osoby, 
które... sami wiecie, jak jest, więc nawet nie będę kończył. 
Z zasady nie rozmawiam i nie piszę publicznie na temat 
polityki i Kościoła, bo to wywołuje niezdrowe podniecenie 
u osób, które mają inne zdanie. Niedawno skomentowałem 
coś na zasadzie, że Kościół powinien się rozliczyć z pedofi lii, 
to jeden koleś, o nazwisku identycznym jak moje, stwier-
dził, że jestem najgłupszym z Knapików, a jakiś inny kre-
dens zgłosił mnie do Facebooka o obrazę uczuć religijnych, 
bezskutecznie zresztą. Dość słabe ma te uczucia, skoro to 
zdanie je rozbiło na atomy.

Skończyłem wyjazdy i wróciłem już na stałe do kraju, 
przestanę zadręczać czytelników opowieściami z Bałkanów 
i Azji Mniejszej. Powrót okazał się przytłaczający, w sam 
środek arktycznego września. Szok był natychmiastowy, 
a efekt przypuszczalny: zatoki od razu dały o sobie znać. 
Wstawanie z łóżka stało się bolesne, a piwo zaczęło ziębić, 
a nie chłodzić, więc zrezygnowałem. Wpadłem od razu 
w wir dramatycznych wiadomości: kontrowersje związane 
z otwarciem Mierzei Wiślanej, kryzys węglowy itd. Spoj-
rzałem z zaciekawieniem na ceny ekogroszku, dostępnego 
od ręki w pobliskim markecie budowlanym i się zdziwiłem: 
4 tysiące za tonę. Przeliczyłem tygodniowy koszt opalania 
domu oraz dodałem koszt utrzymania mojej osoby (przejazdy, 
wyżywienie, prąd, woda itd.) i wyszło mi, że lepiej wracać 
do Bułgarii lub Grecji. Znalazłem tydzień z wyżywieniem 
i przelotami za niewiele ponad 1000 zł. Gdybym nie miał 
na miejscu zobowiązań, to kto wie, może ten tekst pisał-
bym z zupełnie innej perspektywy. A tak to według mojego 
ulubionego cytatu oraz tytułu nowej książki, która zbliża 
się wielkimi krokami – Myszy, deszcz i Polska. W każdym 
razie siedzę na tyłku i marznę, opatulony w koc i popijając 
herbatkę z wkładem (cytryna!). 

Nietypowy anturaż bałwanka
Wojciech P. KnapikFe
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We wtorek rozpoczęły się obcho-
dy Tygodnia Seniora. To wyjątko-
we święto, które w Jaworznie cele-
brujemy już od lat. Program zawsze 
jest bogaty i coraz trudniej zmieścić 
wszystkie przygotowane atrakcje 
w tygodniowych obchodach. Tydzień 
seniora to zwykle koncerty, potań-
cówka, sportowe zmagania, ale to też 
po prostu mnóstwo dobrych chwil, 
ważnych spotkań i cennych rozmów. 

Demografowie nie pozostawiają 
złudzeń. Jako społeczeństwo starzeje-
my się bardzo szybko. Przybywa osób, 
które przez lata cieszą się życiem na 
emeryturze. Okazuje się jednak, że 
ten czas bywa bardzo trudny. Koniec 
zawodowych zobowiązań to dla wielu 
seniorów również koniec kontaktów 
towarzyskich, brak powodów, by wy-

chodzić z domu, samotność. Stąd już 
tylko krok do depresji. Ale to nie jest 
jedyny scenariusz.

Jaworzniccy seniorzy udowadnia-
ją, że jesień życia może być czasem 
rozwoju osobistego, mierzenia się 
z nowymi wyzwaniami i odkrywa-
nia nowych pasji. Czasem wystarczy 
odrobina chęci i... okazja. Tych w naj-
bliższym czasie nie zabraknie, bo 
program tegorocznych obchodów Ty-
godnia Seniora robi wrażenie. A kto 
nie zdąży skorzystać, może wpaść 
do jaworznickich klubów Senior+, 
wybrać coś dla siebie z bogatej ofer-
ty zajęć i warsztatów przygotowa-
nej przez Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu, albo zapisać się na zajęcia 
Jaworznickiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Okazji nie zabraknie

Głęboki przekaz

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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W sobotę na deskach Młodzie-
żowego Domu Kultury na Osiedlu 
Stałym gościli artyści z teatru tań-
ca DyeMotion. Tancerze wystąpili 
ze spektaklem pt. „Cykl życia”. 

Grupa zachwyciła nie tylko 
umiejętnościami tanecznymi, 
trudnymi akrobacjami oraz po-
mysłowymi kostiumami. Zasko-
czła także tematem, z którym się 
zmierzyła. 

„Cykl życia” nawiązuje do kwe-
stii transplantacji organów, udzie-
lania na nią zgody i problemów 
proceduralnych z tym związanych. 
Artyści odwołali się też do spotu 
fundacji „Serce Anielki”, ukazu-
jącego los polskich dzieci czeka-
jących na przeszczep. 

Temat transplantologii staje się 
nam bliski zwykle dopiero wtedy, 
gdy przeszczepu potrzebuje ktoś 
bliski. Reżyser, Marian Folga, kilka 
lat temu pożegnał swoją kilkuletnią 
córeczkę, która nie doczekała się na 
przeszczep serduszka. Od tego cza-
su jego misją jest uświadamianie, 
jak ważne są przeszczepy organów. 
To dzielenie się życiem z chorymi 
i potrzebującymi. Wiedzę o trans-
plantacji upowszechniają niektóre 
instytucje za pomocą kampanii oraz 
programów zdrowotnych. Przy-
kładem jest Narodowy Program 
Rozwoju Medycyny Transplanta-
cyjnej. O tym, jak zostać dawcą 
narządów, przeczytać można na 
stronie pacjent.gov.pl.

Wiecie, że w niektórych sklepach jest już oferta zakupów 
świątecznych? Są słodycze, ozdoby i coś jeszcze, ale o tym 
ostatnim dowiedziałem się niechcący... Po raz pierwszy od po-
czątku czerwca wyrwałem się na shopping do Lidla, wszedłem 
i się prawie pogubiłem, odzwyczaiłem się od pełnych półek i ta-
kiego dużego wyboru towarów wszelakich. Na dziale z serami 
przesiedziałem dobre 45 minut, przy wodach mineralnych pra-
wie miałem łzy w oczach, że jest dostępna niskogazowana. Ryż 
był wynikiem wyliczanki, gdyż na półce znalazłem pierdyliard 
rodzajów, więcej, niż przeciętny Chinczyk widział w życiu. Na 
końcu przyszedł czas na papier toaletowy...

Ale to nie ja miałem problem. Podsłuchałem rozmowę, 
udając, że liczę ilość zwojów w rolce, czy aby w każdej pacz-
ce jest identycznie. 

W rolach głównych para młodych ludzi, świeżaki c.a. 25 
lat, chyba ledwo co ze sobą zamieszkali. Ślimaki współczesne.

– To co, żabciu, papier toaletowy trzeba kupić, jaki chcesz?
– Miśku, to nie jest prosta sprawa, nie jest wcale. Tu trzeba 

dobrze się zastanowić. To zawsze jest ciężki wybór.
– No ale co ty mówisz, przecież papier to papier, trzeba kupić, 

jaki jest i idziemy. Głodny jestem, straszliwie. Kebsa bym wcią-
gnął. Może skoczymy po zakupach?

– No nie, jak ty kebsa wciągniesz, to tutaj trzeba papier trzy-
warstwowy kupić, bo rolka zejdzie w jeden wieczór!

– No to weź ten trzywarstwowy i idziemy.
– Ale są różne trzywarstwowe, mają różną ilość listków i mięk-

kość.
– Tu masz w promocji, popatrz, 16 rolek, trzywarstwowy, 

ekonomiczna paka.
– Nie zmieści się w łazience, wiesz jak mamy mało miejsca. 

Poza tym promocja oszukuje, na pewno jest mniejsza ilość listków, 
albo listki krótsze. Zobacz, ile jest.

– No 180 listków.
– A widzisz! A bez promocji 200! Zmierz jeszcze długość listka.
– Nie mam linijki.
– Palcami zmierz, tak mniej więcej.
– Daj spokój, po prostu kupmy i chodźmy! Patrz, żabciu, biorę 

ten zielony i idziemy!
– Nie!!!!! Tylko nie zielony, bo on mocno miętowo pachnie 

i potem mam wrażenie, że mnie szczypie w tyłek!
– Rany, to jaki?
– Jakikolwiek, ale nie zapachowy!
Zaczęło się grzebanie w stosie, nagle młody wyciąga z uśmie-

chem paczkę papieru i wrzuca do koszyka. Dziewczyna zer-
ka na papier i wyciąga go z powrotem, trzyma w ręce i pyta 
wzrokiem: „Czy cię pogięło?”.

– Poważnie? Świąteczny papier z bałwankami i choinkami we 
wrześniu? Czemu taki?

– A bo ja od dziecka lubię kolorowanki i tego bałwanka zaraz 
przemaluję...
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w Sosnowcu

Biskup tarnowski: „Dobrobyt może znisz-
czyć małżeństwo, a nawet prowadzić do 
związków homoseksualnych”. Tak więc 
drodzy koledzy, jeżeli wpadacie w drugi 
próg podatkowy i nagle, ni stąd, ni zowąd, 
macie chęć odejść od żony i związać się 
typem, którego poznaliście przy barze 
w Turcji - to już wiecie, czemu tak jest. 

Do dzieła!
Jan KleszczSzpilki w bruku

W Muzeum Miasta Jaworzna odbędzie się spotkanie osób 
zainteresowanych przyszłością ulicy Sienkiewicza, popular-

nie nazywanej przez mieszkańców naszego miasta Kocią. Wciąż można zgłosić 
swój udział. Wystarczy wysłać maila na adres wskazany na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego. Podczas warsztatowego spotkania mowa będzie o tym, jakie 
pomysły na tę przestrzeń mają najemcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Chodzi 
o to, by wspólnie wypracować rozwiązania, które pogodzą różne interesy, po-
trzeby i propozycje. 

Ulica Kocia to jeden z czterech tematów, które objął program poszerzonych 
konsultacji społecznych pod nazwą „Jaworzno w dyskusji”. W podobnej for-
mule mieszkańcy mają szansę wypowiedzieć się w sprawie przyszłości budynku 
dworca kolejowego w Szczakowej, skateparku w parku Podłęże i zielonej poli-
tyki, realizowanej w naszym mieście. To ważne tematy, które ze zrozumiałych 
względów budzą spore zainteresowanie wśród jaworznian. Tradycyjnie jednak 
najwięcej do powiedzenia mają anonimowi internauci.

Miejskie tematy zwykle wywołują dyskusje wśród internautów. Niektórym 
kierunek wytyczony przez władze miasta się podoba, chwalą prowadzone in-
westycje i cenią sobie to, jak miasto się zmienia i rozwija. Inni programowo 
zmiany krytykują. W wirtualnym świecie głos zabrać łatwo, bo rzadko kiedy 
trzeba mierzyć się z konsekwencjami. Całkiem spora grupa internautów korzysta 
z tej możliwości, krytykując obfi cie absolutnie wszystko, co dzieje się w mieście. 
Można by zrozumieć, że nie zgadzają się ze zmianami, jakie zachodzą w Ja-
worznie. Każdy może. Szkoda tylko, że pozostają na etapie braku zgody i kry-
tyki, bo przecież nie brakuje możliwości, by od gadania przejść do działania. 
Spotkanie w Muzeum Miasta Jaworzna w sprawie Kociej to doskonała okazja, 
by mieć udział w tym, jak miasto się zmienia. Do dzieła!
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Tadeusz Zemuła (po prawej) przypomniał o sukcesach polskich lotników  
| fot. Natalia Czeleń

Podczas uroczystości odłonięto witraż upamiętniający zwycięstwo Franciszka Żwirki i Sta-
nisława Wigury | fot. Natalia Czeleń

Przebudowa jaworznickiego szpitala kosztować będzie 8,5 mln zł | fot. Natalia Czeleń

Oddali hołd polskim lotnikom

Powstaje komfortowa Izba Przyjęć 

Po raz 29. w Jaworznie odbyły się uroczystości w ramach obchodów Chwalebnych Dziejów Lotnictwa Polskiego. Wydarzenie odbywało się w 90. rocznicę zwycięstwa  
Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge 1932 w Berlinie. W niedzielę, 18 września, w Sank-
tuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu Stałym, oddano hołd lotnikom. To właśnie na ich cześć w Muzeum Skarbiec, które mieści się w jaworznickim 
sanktuarium, odsłonięto witraż „Kresy Rzeczypospolitej”. 

Uroczystości w Jaworznie zor-
ganizowali przedstawiciele Świa-
towego Stowarzyszenia Lotników 
Polskich. Wydarzenie honorowym 
patronatem objęło Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Hołd poległym lotnikom oddali 
m.in. Paweł Silbert, prezydent 
miasta, i Tadeusz Kaczmarek, 
przewodniczący jaworznickiej 
Rady Miejskiej. W uroczystościach 
uczestniczyli również Tadeusz
Zemuła, prezes Światowego Sto-
warzyszenia Lotników Polskich, 
przedstawiciele Wojska Polskiego, 
środowisk lotniczych i naukowych, 
a także siostrzenica inżyniera Wi-
gury oraz jaworzniccy radni.

– Spotykamy się w dziewięćdziesią-
tą rocznicę  zwycięskiego challengu 
Żwirki i Wigury – podkreślał Tade-
usz Zemuła, inicjator wydarzenia.

W 1929 roku w Akademickim Ae-
roklubie w Warszawie Franciszek 
Żwirko, który w tym czasie był już 
doświadczonym pilotem i instrukto-
rem lotniczym, poznał Stanisława 
Wigurę, studenta politechniki i kon-
struktora samolotów sportowych. 
Ta znajomość szybko przerodziła 
się w przyjaźń  i zaowocowała suk-
cesami w krajowych i międzynaro-
dowych zawodach lotniczych. Ber-
lińskie zwycięstwo w największej 
międzywojennej sportowej imprezie 
lotniczej było ukoronowaniem ich 

wspólnej lotniczej przygody. Nie-
stety, niespełna dwa tygodnie po 
sukcesie na Międzynarodowych Za-
wodach Samolotów Turystycznych 
Żwirko i Wigura zginęli w wypadku 
lotniczym na Śląsku Cieszyńskim.

W ramach jaworznickich obcho-
dów w sanktuarium na Osiedlu 
Stałym odprawiono uroczystą mszę 
świętą. Niedzielnemu nabożeństwu 
towarzyszyły ceremoniały wojsko-
we. Do kaplicy Matki Bożej Lore-
tańskiej wniesiono urnę z ziemią 
z miejsca katastrofy lotniczej Fran-
ciszka Żwirki i Stanisława Wigury 
w Cierlicku i wspólnie modlono się 
za wszystkich nieżyjących lotników 
i ich rodziny. 

W ramach tegorocznych obcho-
dów w Muzeum Skarbiec odsło-
nięto witraż pod nazwą Kresy Rze-
czypospolitej, upamiętniający 90. 
rocznicę zwycięskiego Challengu 
Żwirki i Wigury oraz ich katastro-
fy w samolocie RWD – 6. Odsło-
nięto również tablicę pamiątkową 
„Pamięć Bohaterom Przestworzy”. 

Generał brygady Wojska Polskiego, 
Kazimierz Dyński, oddał cześć pole-
głym w walce  bohaterom. – Pierwsze-
go września obchodziliśmy 83. rocznicę 
wybuchu drugiej wojny światowej. Na 
Westerplatte, w Wieluniu i w wielu in-
nych miejscach oddawaliśmy hołd tym, 
którzy stanęli w obronie Polski i niepod-
ległości, której trzeba bronić, bo nie jest 

ona dana na zawsze. Ci, którzy zostali 
uhonorowani tu w kaplicy Matki Bożej 
Loretańskiej, czynami dali dowód temu, 
co najważniejsze. Jesteśmy w miejscu 
szczególnym dla lotnictwa polskiego. 
My żołnierze, stanęliśmy  w tej świą-
tyni, żeby powiedzieć, że polskie niebo 
będzie bezpieczne – mówi gen. Kazi-
mierz Dyński.

Po ofi cjalnych uroczystościach 
świętowanie przeniosło się do cen-
trum Jaworzna, gdzie dr pilot Witold
Filus wygłosił wykład okolicznościo-
wy „Historia polskiego lotnictwa 
sportowego”. Wręczono również po-
dziękowania i odznaczenia za krze-
wienie pamięci o polskich lotnikach. 

Natalia Czeleń

Do końca listopada potrwają prace budow-
lane w jaworznickim Szpitalu Wielospecjali-
stycznym. Głównym celem trwającej w lecznicy 
przebudowy jest wyodrębnienie ze Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego Izby Przyjęć. Prace 
budowlane przebiegają sprawnie i toczą się 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Po za-
kończeniu tej inwestycji zwiększy się komfort 
dla pacjentów i pracowników szpitala, a to nie 
koniec dobrych wiadomości. W przyszłym roku 
szpital przystąpi  do przetargowych postępowań 
unijnych, mających na celu doposażenie nowo 
powstałej Izby Przyjęć.

Łączny koszt trwającej przebudowy to ponad 
8,5 mln zł. To ogromny wydatek, ale szpital na 
ten cel otrzymał spore wsparcie. 5 mln złotych 
na prace remontowe pochodzi z dofi nansowania 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Szpital otrzymał też z RFIL ponad 2 mln zło-
tych na zakup aparatury i sprzętu niezbędnego 
dla funkcjonowania lecznicy. Dzięki wsparciu 
szpital zaopatrzono w aparat RTG przejezdny 

z ramieniem C, sprzęt endoskopowy oraz zestaw 
laserowy do wykonywania procedur urologicz-
nych RIRS i Halep.

Przebudowę jaworznickiej lecznicy wsparła 
także gmina. Wsparcie z miejskiej kasy to 2,5 
mln złotych. – Ochrona zdrowia i życia ludzkiego 
jest szczególnie ważna dla funkcjonowania miasta. 
Dlatego też takie inwestycje, jak rozbudowa jaworz-
nickiego szpitala, są dla samorządu bardzo ważne. 
Pozyskane dofi nansowania oraz dotacja z gminnych 
środków pozwolą zapewnić mieszkańcom lepsze 
warunki korzystania z jaworznickiej placówki
– mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. 

Roboty ziemne i konstrukcyjne zakończo-
no. Ściany są już gotowe. Wykonywane są też 
posadzki w budynku. W nowej Izbie Przyjęć 
znajdą się cztery gabinety lekarskie, recepcja 
z poczekalnią oraz pomieszczenia do pobiera-
nia wymazów PCR oraz materiałów do labora-
torium. Wybudowany zostanie również łącznik 
pomiędzy szpitalem a budynkiem Nefroluksu. 
Na pierwszym piętrze nowo powstałego budyn-

ku znajdować się będzie część administracyj-
na. – W nowo powstającej Izbie Przyjęć pacjenci 
w komfortowych warunkach będą oczekiwali na 

przyjęcie do Oddziałów Szpitalnych – zapewnia 
Gabriela Buczkowska, p.o. dyrektora Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie.          NC

NR 35/2022      22 WRZEŚNIA 2022 3LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Dzięki wystawie jaworznianie mają okazję poznać historię bohaterów 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. PSP Jaworzno

Przywracają pamięć 
o bohaterach

Pomogą rówieśnikom

Strażnicy uratowali daniela

Zgłoś pomysł na KociąBiegacze 
na ulicach

W piątek, 16 września, na Ryn-
ku otwarto wystawę upamiętnia-
jącą 7. Kompanię Rezerwy Policji 
Państwowej, która stacjonowała 
w Jaworznie w latach 1936-1939. 
Ekspozycję oglądać można będzie 
do końca listopada. W programie 
piątkowego wydarzenia znalazło 
się też rozstrzygnięcie diecezjalne-
go konkursu dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych pt. „Polscy policjanci 
w walce o niepodległość i grani-
ce Rzeczypospolitej Polskiej” oraz 
koncert pieśni patriotycznych.

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz naszego mia-
sta, w tym Paweł Silbert, prezy-
dent Jaworzna, Ewa Sidełko-Pa-
leczny, sekretarz miasta Jaworzna 
i radni. Wśród gości znaleźli się 
również m.in. Ryszard Mozgol, na-

Jaworznicka Młodzieżowa Rada Miasta wystartowa-
ła z nowatorskim programem. W ramach projektu ,,Ta-
jemniczy Przyjaciel” radni będą wspierać rówieśników 
w kryzysach psychicznych. 

Aby skorzystać z pomocy, wystarczy dostęp do inter-
netu, bo pomoc świadczona będzie w formule online na 
platformie Discord.

Tematy rozmów mogą być najróżniejsze, od problemów 
z adaptacją w nowej szkole po trudne sytuacje rodzinne.

– Czas dorastania to dla wielu uczniów trudny okres. Dla-
tego radni chcą dać swoim rówieśnikom możliwość i okazję 
do wyrażenia tych emocji, rozmawiania o nich – opowiada 
Kamil Łach, przewodniczący MRM. 

Osobą najbardziej zaangażowaną w projekt ,,Tajemni-
czy Przyjaciel” jest radny Tomasz Cyba, który stworzył 
kanał i będzie jego opiekunem. – Chcę pomagać rówie-
śnikom, którzy mają trudną sytuację. Jestem zmotywowany 
do działania – mówi radny.

Zdaniem Tomasza Cyby, taki projekt jest w naszym 
mieście potrzebny. Pandemia i związana z nią izolacja 
społeczna sprawiły, że młodzi ludzie stali się wycofani 
i apatyczni. – Mam nadzieję, że nasz projekt i wsparcie 
pozwolą wielu osobom znów poczuć się lepiej – podkreśla 
jaworznianin.

Skorzystanie z pomocy młodych radnych jest bardzo 
proste. Wystarczy utworzyć anonimowe konto na plat-
formie Discord, a  następnie wejść na kanał ,,Tajemni-

Danielowi w potrzasku pomogli strażnicy miejscy 
i strażacy z jaworznickiej Państwowej Straży Pożarnej. 
Potrzebujące pomocy zwierzę zauważył w lesie przy ul. 
Wojska Polskiego przechodzień.

– Funkcjonariusze Straży Miejskiej niezwłocznie udali się na 
miejsce, gdzie odnaleźli uwięzionego w głębokim kanale, wy-
pełnionym wodą, daniela. Jego poroże zaplątane było w drut 
kolczasty. Na miejsce została wezwana straż pożarna, która 
w asyście strażników uwolniła zwierzę. Po odcięciu drutów 
i wyciągnięciu z kanału daniel uciekł – opisują strażnicy.

Pomoc danielowi nie jest odosobnionym przypadkiem. 
Kilka miesięcy temu Straż Miejska została wezwana do 
małego łosia, który też wpadł do jednego z kanałów 
odwadniających, przy ul. Bukowskiej. Inna interwen-
cja dotyczyła trzech strusi, przechadzających się ulica-
mi Cezarówki Dolnej. Nieloty uciekły z jednej z posesji 
w Balinie.                                                             AZ-H

Do 27 września można zgłosić 
swój udział w warsztatach dotyczą-
cych przyszłości ulicy Kociej. Spo-
tkanie zaplanowane jest na czwar-
tek, 29 września, na godzinę 15.30. 
Odbędzie się w Muzeum Miasta 
Jaworzna (ul. Pocztowa 5). Tym 
razem mowa będzie o tym, jak ma 
funkcjonować Kocia, jakie pomy-
sły na to mają właściciele i najem-
cy, a jakie mieszkańcy Jaworzna. 
Spotkanie będzie okazją do dysku-
sji i konstruktywnego poszukania 
wspólnych rozwiązań.

– Warsztaty world cafe to kolejny 
etap konsultacji prowadzonych w ra-
mach programu „Jaworzno w dys-
kusji – Przyszłość Kociej”. Podczas 
wydarzenia mieszkańcy będą szukać 
pomysłów na pobudzenie aktywności 

Uwaga kierowcy! W sobotę, 24 
września, ulicami Jaworzna biec będą 
zawodnicy Międzynarodowego Biegu 
Ulicznego na 15 km i Biegu Rekre-
acyjnego na 10 km. Sportowe wyda-
rzenie wiąże się z utrudnieniami dla 
kierowców. Utrudnienia dotyczyć 
będą ulic Krakowskiej, Grunwaldz-
kiej, Mickiewicza, św. Wojciecha, 
Jaworznickiej, Obwodnicy Północ-
nej, Kołłątaja, Braci Gutmanów oraz 
wlotów innych ulic na trasę biegu. 
Połączenie drogowe pomiędzy Górą 
Piasku i Szczakową w godzinach od 
16 do 18 będzie przebiegało ulicą 
Batorego i Moździerzowców. Ulice, 
którymi biec będą zawodnicy, będą 
całkowicie zamykane na ten czas, 

czelnik Oddziałowego Biura Eduka-
cji Narodowej IPN-u w Katowicach, 
i ks. dr Michał Borda, dyrektor 
Wydziału Katechetycznego Kurii 
Diecezjalnej w Sosnowcu. 

Ekspozycja prezentuje historię 
elitarnej, policyjnej kompanii, jed-
nej z kilkunastu jednostek tego typu 
w Polsce, które brały udział w ak-
cjach specjalnych i reprezentowały 
policjantów podczas ważnych, ogól-
nopolskich uroczystości. Policyjni 
rezerwiści wyjątkowo zasłużyli się 
dla obronności kraju. Wielu z nich 
oddało życie za ojczyznę, inni trafi li 
do niewoli. – Polscy policjanci nie za-
przestali walki wraz z zakończeniem 
wojny obronnej Polski. Wielu prze-
dostało się na Zachód i wstępowało 
do tworzących się tam Polskich Sił 
Zbrojnych, w szeregi cichociemnych, 

czy Przyjaciel”. – Po zaakceptowaniu regulaminu można 
wysyłać do nas pierwsze wiadomości. Radny  natychmiast 
otrzyma powiadomienie i rozpocznie czatowanie z osobą 
potrzebującą wsparcia – tłumaczy Tomasz Cyba.

Osoby korzystające z pomocy programu mogą liczyć 
na anonimowość.  – Nasz kanał ma za zadanie wspierać 
osoby, które mają zły nastrój, humor, coś je martwi i nie 
potrafi ą poradzić sobie z emocjami, bądź chcą zwyczajnie 
się wyżalić. Jeśli okaże się, że osoba zgłaszająca się do nas 
będzie w stanie potencjalnego zagrożenia zdrowia lub życia, 
będziemy reagować, zgłaszając sprawę do odpowiednich or-
ganów – informuje Kamil Łach.

W ramach akcji Młodzieżowa Rada Miasta podjęła 
współpracę z profesjonalnym psychologiem, który będzie 
pomagał w skomplikowanych sytuacjach. Psycholog bę-
dzie też dbał o dobre samopoczucie i komfort psychicz-
ny samych radnych. Inicjatorzy projektu liczą się z tym, 
że dzieci i młodzież mogą zwracać się do nich z często 
traumatycznymi przeżyciami.  

Akcja została pozytywnie zaopiniowana przez Grze-
gorza Stano, dyrektora Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Jaworznie.

– Uważam, że to fantastyczny pomysł, bo często dzieciom 
i młodzieży łatwiej jest się otworzyć przed rówieśnikami. 
Gdyby potrzebne było profesjonalne wsparcie projektu, my 
także służymy pomocą – zapewnia dyrektor placówki.

Natalia Czeleń

ul. Sienkiewicza i pogodzenia potrzeb 
wszystkich jej użytkowników – wy-
jaśnia Katarzyna Florek z Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

Popularna Kocia położona jest 
w samym sercu Jaworzna, łącząc 
Rynek z ulicą Grunwaldzką. Han-
del, który wpisany jest od lat w tę 
przestrzeń, po roku 2010 z róż-
nych przyczyn podupadł. Na ulicy 
tłoczno jest głównie w godzinach 
przedpołudniowych. Popołudnia-
mi i wieczorami Kocia pustosze-
je. Urzędnicy i mieszkańcy mia-
sta zgodnie przyznają, że to jedna 
z  tych przestrzeni publicznych 
w centrum miasta, która wymaga 
nowego spojrzenia. Stąd pomysł, 
by w ramach programu „Jaworzno 
w dyskusji” wspólnie szukać po-

toteż utrudnienia będą miały cha-
rakter przejściowy. Organizatorzy 
zapowiadają, że w miarę przesuwania 
się biegaczy ruch będzie stopniowo 
przywracany. Warto też sprawdzić 
zmiany w kursowaniu autobusów 
na trasie biegu. – W godzinach od 16 
do 18 najlepiej po prostu unikać ko-
rzystania z ulic, po których przebiega 
trasa biegu – doradzają organizatorzy 
sportowego wydarzenia.

Międzynarodowy Bieg Uliczny 
organizowany jest w Jaworznie już 
po raz 26. Impreza co roku cieszy 
się wielką popularnością wśród 
biegaczy. Jaworznickie zawody to 
element Triady Biegowej Trójkąta 
Trzech Cesarzy.                        GD

mysłów na tę przestrzeń. Za nami 
już spotkania i warsztaty poświę-
cone przyszłości tej ulicy. Ostatnie 
miały miejsce w sierpniu. Znane są 
już również wyniki ankiety inter-
netowej, gdzie swoje preferencje 
przedstawili mieszkańcy. Z wynika-
mi badania można zapoznać się na 
stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego. Wiadomo, że jaworznianie 
chcieliby, żeby ulica tętniła życiem 
do późnych godzin wieczornych, 
i mają na to wiele pomysłów. War-
to przedstawić swoje propozycje, 
bo urzędnicy deklarują, że pochylą 
się nad każdym pomysłem, a naj-
lepsze mają szansę zostać wcielo-
ne w życie.

Zgłoszenia do udziału w czwart-
kowych warsztatach przyjmowane 
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Bogdan Koszowski opiekuje się 30 pszczelimi rodzinami | fot. Natalia Czeleń

Dzięki wystawie jaworznianie mają okazję poznać historię bohaterów 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Obowiązki bartnika zmieniają się wraz z porami roku | fot. Natalia Czeleń

Pszczelarstwo to pasja, 
praca i odpowiedzialność

Bogdana Koszowskiego, jaworznickiego pszczelarza, co roku spotkać można na miejskich dożynkach. Tak było również w tym 
roku. Podczas święta plonów prezentuje zwykle miodowe specjały. Chętnie też dzieli się z innymi swoją wiedzą i pasją.

Pierwsze pszczelarskie doświad-
czenie jaworznianin zdobywał pod 
okiem taty. – Zaczęło się, kiedy mia-
łem 16 lat i pomagałem tacie przy 
pracy. Dziadek z kolei raczył mnie 
opowieściami o pszczelej matce. Za-
wsze interesowałem się przyrodą, 
a gdy przeszedłem na emeryturę, roz-
winąłem własną pasiekę – wspomina 
pszczelarz z Jaworzna. 

Dzisiaj Bogdan Koszowski
opiekuje się 30 pszczelimi rodzi-
nami. Należy do Śląskiego Związ-
ku Pszczelarskiego i Miejskiego 
Związku Pszczelarzy w Jaworznie. 
Jak przyznaje, choć jest to czaso-
chłonna praca, daje mu mnóstwo 
satysfakcji i motywacji. 

– By zajmować się pszczelarstwem, 
trzeba to przede wszystkim lubić. To 
zajęcie wiąże się z ciężką pracą i dużą 
odpowiedzialnością. Poza tym nie 
zawsze sezon jest dobry, a zbiory 
łaskawe. Ubiegły rok był bardzo do-
bry, ale ten sezon jest już dużo słab-
szy. Jednak kiedy miodobranie się 
powiedzie, daje to dużo satysfakcji 
i zadowolenia – zdradza jaworznicki 
pszczelarz.

Bogdan Koszowski stawia na kla-
sykę i praktyczność, dlatego w jego 
gospodarstwie są tylko drewniane 
ule. Docenia w nich dobrą wen-
tylację. Przez cały rok pszczelarz 
zajmuje się również konserwacją 
i naprawą sprzętu pszczelarskie-
go. W najbliższym czasie czeka go 
odświeżenie kilku uli. Pszczelarz 
stale kontroluje stan techniczny 
pasieki. – Sprawdzam, czy do żad-
nego z uli nie przeniknęła woda. Nie 
mogę pozwolić, by do gniazd dostała 

się wilgoć. Jeśli dach ula przecieka, 
trzeba go jak najszybciej naprawić – 
tłumaczy Bogdan Koszowski.

Obowiązki bartnika zmieniają 
się wraz z porami roku. Przed sezo-
nem miodobrania, czyli na wiosnę, 
pszczelarz poszerza gniazda, wsta-

wiając dodatkowe ramki pszczele. 
Konieczne jest też regularne prze-
glądanie uli, by badać stan roju.

– Siłę rodziny, jej liczebność i plen-
ność matki pszczół, określa się po-
przez obserwację tzw. czerwiu, czyli 
larw pszczół. Dzięki niemu można 
łatwiej sterować rozwojem pasieki 
i dowiedzieć się, kiedy można pobu-
dzać królową do zwiększonej aktyw-
ności – opowiada ekspert.

Pobudzanie matki pszczelej ma 
szczególne znaczenie w pasiece, 
zwłaszcza gdy zależy nam na zebra-
niu większych ilości miodu i zbu-
dowaniu silnej rodziny. Jeśli czerw 
jest zwarty, to znaczy, że królowa 
cieszy się dobrą kondycją, a jeśli 
jest rozstrzelony, że jest chora albo 
stara. Obserwacja uli jest też istot-
na z innych względów. – Pszczoły 
zapadają na wiele chorób, roztoczo-
wych, grzybiczych. Przykładem jest 
warroza – opowiada pasjonat.

Warroza to roztocze żywiące 
się hemolimfą pszczół i osłabiają-
ce dorosłe osobniki. Atakuje ona 
również larwy pszczół, powodując 
ich śmierć lub wady i deformacje 
u dorosłych osobników. – Warrozę 
trzeba natychmiast leczyć. Jeśli nie 
podejmiemy odpowiednich działań, 
cała pszczela rodzina osłabnie i wy-
ginie – dodaje pan Bogdan. 

Latem jaworznicki pszczelarz 
troszczy się o to, by ule nie były 
wystawione na nadmierną eks-
pozycję słoneczną. Zimą ociepla 
ule i dokarmia pszczoły, by miały  
z czego tworzyć miód. – Dokarmiam 
je  syropem cukrowym z cukru bia-
łego, a zimą podaję im miód, żeby 
nabrały wigoru. Pszczoły potrzebują 
też pierzgi, czyli pokarmu stanowią-
cego źródło białka, składników mi-
neralnych, aminokwasów i witamin
– opowiada jaworznianin.

Pierzga to miód, ślina i pyłek 
kwiatowy, które przygotowują 
pszczoły. Przenoszą ją na swych 
odnóżach do ula, gdzie zaczyna 
dojrzewać i fermentować. Pierzgę 
pszczelarz pozyskuje z ramek na 
miód. Jej ilość zależna jest od licz-
by pszczół żyjących w ulu.   

Owocem pracy pszczelarza i jego 
pszczół jest oczywiście miód. Zbio-
ry rozpoczyna się w maju. – Zbio-
rom sprzyja temperatura 23-24 stop-
ni C i duża wilgotność powietrza. 
Wczesnym latem zbieramy miód aka-
cjowy, a latem lipowy. Potem jest 
miód gryczany czy wrzosowy. Jest 
też miód spadziowy. Każdy z tych 
nich ma inne właściwości i niezwy-
kły smak – podkreśla Bogdan Ko-
szowski.

Natalia Czeleń

Przywracają pamięć 
o bohaterach

Zgłoś pomysł na Kocią

do partyzantki – podkreślił  mł. insp. 
dr Piotr Uwijała, komendant miej-
ski policji w Jaworznie, który przy-
gotował scenariusz wystawy wespół 
z Adrianem Ramsem z Muzeum 
Miasta Jaworzna. O projekt gra-
fi czny ekspozycji zadbał Sławomir 
Śląski z MMJ.

Przemysław Dudzik, dyrektor 
MMJ, podkreślił, że to kolejna eks-
pozycja, którą pracownicy muzeum 
przygotowali również razem z ka-
towickim oddziałem IPN-u.

Kolejne święto jaworzniccy poli-
cjanci będą mieć 23 września, kie-
dy komenda miejska zyska sztan-
dar, a w parku miejskim przy ul. 
Zielonej zostanie odsłonięty obe-
lisk, upamiętniający policjantów 
7. kompanii.

Anna Zielonka-Hałczyńska

są pod adresem mailowym kocia@
um.jaworzno.pl. Zgłoszenie powin-
no zawierać imię, nazwisko i numer 
telefonu.

Pomysły w sprawie przyszłości 
Kociej można zgłosić urzędnikom 
również telefonicznie, dzwoniąc na 
numer 32 61 81 691 lub 32 61 81 
641 oraz mailowo (kocia@um.ja-
worzno.pl).

Podobne poszerzone konsulta-
cje społeczne prowadzone są nie 
tylko w kwestii przyszłości ulicy 
Sienkiewicza. Program „Jaworzno 
w dyskusji” objął również rewita-
lizację skateparku w parku Podłże, 
przyszłość budynku dworca kole-
jowego w Szczakowej oraz zieloną 
politykę miasta.

Grażyna Dębała
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Українців можуть намагатись розвести на гроші 
у медичній сфері: що робити

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

У Польщі чекати на прийом вузького фахівця 
зазвичай довше та й ціни немалі на послуги 
приватних лікарів. Однак у державних закладах, 
які мають позначку NFZ, послуги зазвичай 
безкоштовні. Українці, котрі прибули до Польщі, 
рятуючись від війни, мають право на безкоштовне 
обслуговування у сімейних лікарів та вузьких 
фахівців. 

Про свій досвід та як на мені намагались нажитись 
у медицині, піде мова далі. 

У зв’язку зі стресом, пов’язаним з війною, я мала 
проблеми по гінекології, які потребували корекції 
та лікування. Дізналась про це, коли їздила влітку 
до України та відвідала вдома лікарів. А в Польщі 
згодом я мала йти до лікаря для контролю.

Записатись до гінеколога ви маєте особисто 
у положної (акушерки), відвідавши пшиходню 
(поліклініку). Вам запропонують дату візиту (може 
бути і через місяць-півтора). Мені ж пощастило: 
був вільний час через тиждень. На візит до лікаря 
обов’язково треба мати песель. Також ви заповните 
анкету в положної (польською, але положна допомагає, 
якщо треба).

На пацієнтку відведено 15 хвилин, тож врахуйте 
це, збираючись до лікаря (може знадобитись тлумач 
у телефоні для допомоги вам, набір слів, які 
знадобляться при спілкуванні з лікарем).

Заходите до лікаря на свій час. Лікар запитує, 
які пацієнтка має скарги і аж потім каже, де маєте 
роздягнутись та залишити речі (для цього у гінекологів 
є спеціальна кімната, де передбачені вішалка, стілець, 
умивальник, туалет, біде, паперові рушники, урни 
для сміття чи памперсів – тобто все). До лікаря брати 

нічого не треба, все є.
УЗД та огляд, кілька запитань, записи в комп’ютері. 
Але в моєму випадку лікар питав про гроші, коли я 

була на кушетці. Сказав, що послуга, яку я отримала в 
Україні у свого гінеколога, була неякісною та потребує 
корекції. Для того я мушу або їхати в Україну і 
вирішити питання з лікарем, або ж прийти до нього 
у приватний кабінет і за 2 тисячі злотих він надасть 
послугу так, як треба. 

Сказати, що я була заскочена цією розмовою, то 
не сказати нічого, адже мала на руках документи з 
України, результати аналізів, а тут таке… На руки 
документів лікар не дав, сказав, що все в електронному 
вигляді на моніторі.

Про цю розмову і пропозицію прийти в приватний 
кабінет я розповіла положній, попросила документи з 
огляду на руки. Їх пообіцяли надати наступного дня. 
Акушерка радила відвідати іншого лікаря, якщо я маю 
сумніви, та щиро дивувалась розмові про приватний 
кабінет і гроші.

Цього ж дня пішла до керівництва і розповіла про 
ситуацію. Директор не вірив, що його підлеглий вів 
таку розмову, запевнив, що той хороший діагност. 
Порадив іншого лікаря. Тож положна телефоном 
запропонувала дату візиту, щоправда, лікар не поряд, 
а в пшиходні на Щаковій і приймає один день на 
тиждень.

Тож у день візиту я, хвилюючись, прийшла до цього 
гінеколога. Анкета в положної – і йдете до кабінету 
лікаря. За кілька хвилин після обстеження я вийшла 
радісна від лікаря: у мене все гаразд, моя лікарка в 
Україні надала послугу якісно. Контроль гінеколог 
порадив за два місяці, які і належить за моїх умов.

Два тижні і я, і моя лікарка в Україні, чекали цього 
візиту і висновків лікаря. У Польщі є грамотні лікарі, 
медицина для українців працює, вона може бути 
якісною і при цьому безкоштовною (ви за це платите 
зі своїх податків, якщо працюєте).

Як можна скористатися з державною 
медичною допомогою в Польщі

Якщо ви є громадянином України і прибули 
до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше, ви 
маєте право на безкоштовне державне медичне 
обслуговування у Польщі на тих самих умовах, що 
й громадяни Польщі. Це стосується і неповнолітніх. 
Про це можете прочитати на сайті www.gov.pl (є 
українська мова).

Ви повинні мати документ, що підтверджує дату 
перетину польського кордону польськими службами. 

Безкоштовно ви можете користуватися:
– базовою медичною допомогою,
– спеціалізованою амбулаторною допомогою,
– діагностичними дослідженнями, призначеними 

лікарем,
лікуванням в стаціонарі,
– психіатричним лікуванням,
– реабілітацією (крім курортів),
– стоматологічними послугами.
З питань отримання 

медичної допомоги 
варто телефонувати 
на  бе зкоштовну 
цілодобову гарячу 
лінію: 800 190 590. 

Liczy się pierwsze wrażenie
Na rozmowie kwalifi kacyjnej istot-

ne są: pewność siebie, mowa ciała 
oraz odpowiedni strój. Zdaniem spe-
cjalistów, właśnie to najskuteczniej 
przyciąga uwagę rekrutera. Jaworz-
nicką trenerkę biznesu i coacha, Mar-
tynę Brodę, zapytaliśmy o to, jak 
dobrze wypaść podczas rozmowy 
kwalifi kacyjnej. – Pierwsze wrażenie, 
jakie zrobimy na rekruterze, ma znaczą-
cy wpływ na przebieg całej rozmowy. 
Kluczem jest odpowiednie przygotowanie 
do rozmowy, które zapewni nam więk-
szą pewność siebie – przekonuje Mar-
tyna Broda, trenerka biznesu i coach.

Bardzo ważne jest profesjonalne 
przygotowanie dokumentów apli-
kacyjnych, w tym CV. W internecie 
znaleźć można gotowe szablony. Pa-
miętać jednak należy, by CV zawiera-
ło tylko prawdziwe informacje. Wielu 
przedsiębiorców skarży się na prze-
kłamania w dokumentach składanych 
przez kandydatów. – Nie przeceniajmy 
swoich umiejętności. W CV powinny się 
znaleźć tylko prawdziwe informacje, 
takie które możemy czymś potwierdzić. 
Jeśli nasza znajomość języka angielskie-
go jest na poziomie podstawowym, nie 
piszmy w CV, że posługujemy się nim 
w stopniu komunikatywnym – prze-
strzega trenerka biznesu.

Brak doświadczenia nie zawsze jest 
problemem. Jeśli go nie posiadamy, 

to możemy wykazać się innymi pre-
dyspozycjami. – Warto wtedy zwrócić 
w CV uwagę na umiejętność uczenia 
się, świetnego odnajdowania w grupie, 
podzielność uwagi. Efektowna może 
być też umiejętność pracy pod presją 
czasu. Trzeba tylko potwierdzić te ce-
chy konkretnymi sytuacjami – radzi 
specjalistka.

Warto pochwalić się wtedy funk-
cją pełnioną na uczelni, wygranymi 
konkursami, wolontariatem czy za-
angażowaniem w akcje społeczne. 
– To atuty, które świadczą na naszą 
korzyść. Lepiej zaprezentować swoją 
chęć i gotowość do nauki niż doświad-
czenie, którego nie mamy – przekonuje 
ekspertka.

Pani Martyna zaleca dbanie o swoją 
prywatność w mediach społecznościo-
wych. Rekruterzy często sprawdzają 
kandydatów w sieci i przeglądają ich 
profi le. – Powinniśmy zadbać o to, by 
nie pojawiały się tam niewłaściwe treści. 
Jeśli mamy konto w takich serwisach jak 
LinkedIn, dopilnujmy, by znajdowały się 
tam zaktualizowane informacje – przy-
pomina specjalistka.

Zanim udamy się na rozmowę 
o pracę, powinniśmy zdobyć jak 
najwięcej informacji na temat fi r-
my i działu, do którego aplikujemy. 
Dobrze jest znać specyfi kę branży. 
Wiele informacji znajdziemy w ogło-

szeniu o pracę czy w mediach spo-
łecznościowych i na stronie interne-
towej fi rmy.

Przed spotkaniem z rekruterem 
warto sporządzić sobie listę z infor-
macjami, które chcielibyśmy przeka-
zać, i pytaniami, które chcemy zadać 
rekruterowi. Dzięki temu nasza wy-
powiedź będzie bardziej uporządko-
wana. Nie o wszystko warto pytać już 
na pierwszej rozmowie.

– Nie powinniśmy pytać wtedy o moż-
liwą podwyżkę. Nasze pytania powinny 
dotyczyć raczej zakresu obowiązków 
i możliwości rozwoju działu, do którego 

chcemy dołączyć – opowiada Marty-
na Broda. 

Przed spotkaniem warto zrobić ro-
zeznanie, jakie zarobki w naszym 
regionie dominują w przypadku za-
wodu, który chcemy wykonywać. 
Ta wiedza może być przydatna, gdy 
rekruter zapyta, ile chcielibyśmy 
zarabiać. – W sieci znajdziemy wie-
le przykładowych pytań, zadawanych 
przez rekruterów. Warto nagrać swo-
je odpowiedzi telefonem czy kamerą. 
Dzięki temu nabierzemy wprawy i sami 
wyłapiemy swoje błędy. Można także 
poprosić bliskich o wspólne przećwi-

czenie takiej rozmowy – zachęca pani 
Martyna.

Dla rekrutera ważny jest również 
wygląd kandydata. – Warto postawić 
na skromną elegancję. Jeśli na co dzień 
nie nosimy spódniczek czy sukienek, nie 
zakładamy ich na rozmowę o pracę, bo 
stracimy poczucie komfortu i pewności 
siebie – zaleca specjalistka.

Lepiej zrezygnować z krzykliwego 
makijażu i zbyt wielu ozdób w postaci 
bransoletek, kolczyków, naszyjników, 
które niepotrzebnie odwracać będą 
uwagę rekrutera. – Panie powinny 
postawić na codzienny i lekki makijaż 
oraz skromne dodatki, chyba że aplikują 
do pracy w branży, w której krzykliwe 
dodatki są wręcz pożądane – opowiada 
pani Martyna.

W przypadku rozmowy o pracę 
przeprowadzanej metodą online po-
winniśmy zadbać wcześniej o odpo-
wiednie tło. – Powinien panować tam 
porządek. Ważne jest też dobre oświe-
tlenie, by nasza twarz lepiej się prezento-
wała – radzi coach i trenerka biznesu.

By rozmowa kwalifi kacyjna była 
owocna, sami powinniśmy być pewni, 
czego oczekujemy. – Nie chodzi o to, 
by zdobyć jakąś pracę za wszelką cenę, 
ale o to, by dostać się na stanowisko, 
do którego pasujemy – podsumowuje 
Martyna Broda.

Natalia Czeleń

Martyna Broda radzi, jak przekonać do siebie potencjalnego pracodaw-
cę | fot. Natalia Czeleń
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Jaworznicki Rynek dziś jest deptakiem i miejscem spotkań mieszkańców | fot. Andrzej Pokuta

Rynek w latach 60. XX wieku | fot. Materiały MMJ

Rynek przed modernizacją | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Podróżując do… przeszłości
Muzeum Miasta Jaworzna zapra-

sza internautów na sentymentalne 
fotografi czne „spacery” do przeszło-
ści i publikuje na swoim Facebooku 
zdjęcia naszego miasta sprzed lat. Na 
archiwalnych fotografi ach uwiecz-
niono miejsca, które dziś wyglądają 
już zupełnie inaczej. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak zmieniało się Jaworz-
no, porównując stare zdjęcia ze zbio-
rów MMJ ze stanem obecnym.

Na początek przypominamy histo-
rię Rynku. To główny jaworznicki 
plac, miejsce spotkań, które cieszy 
się dużą popularnością wśród miesz-
kańców i przyjezdnych.

Na początku było nawsie
W muzealnych zbiorach są zdję-

cia z początku XX wieku, ale też ta-
kie sprzed stu lat czy z lat sześćdzie-
siątych. – Jaworznicki Rynek bardzo 
zmienił się na przestrzeni lat. Zanim zy-
skał to miano, był po prostu centralnym 

punktem wsi Jaworzno, której centrum, 
w przeciwieństwie do prawdziwych ryn-
ków miejskich z tego czasu, nie było 
tworzone planowo – podkreśla Prze-
mysław Dudzik, dyrektor jaworz-
nickiego muzeum.

Historia Rynku, a raczej tego, czym 
było to miejsce na początku, sięga 
średniowiecza. Najpierw było nawsie, 
czyli droga prowadząca do Byczyny, 
Szczakowej i Olkusza. Wzdłuż gościń-
ca budowano, w sposób przypadko-
wy, gospodarstwa i inne budowle, 
w tym m.in. budynek kościoła i ple-
banię. Dookoła były pola uprawne.

Chłopskie chałupy nie prezento-
wały się zbyt okazale. Zaczęło się to 
zmieniać dopiero w XIX wieku, gdy 
plany przebudowy centrum stworzył 
krakowski architekt Feliks Radwań-
ski. Jaworzno pretendowało już wte-
dy do miana miasteczka. Rozpoczęto 
porządkowanie przyszłego śródmie-
ścia. Do parterowych domów dobu-
dowywano piętra, zdobiono fronto-

we ściany i wstawiano okiennice. 
Rozwijało się rzemiosło, kupiectwo.

Plany nadania praw miejskich spa-
liły jednak na panewce po nieudanej 
rewolucji krakowskiej. Do pomysłu 
przebudowy centralnej części wsi 
powrócono po jej wielkim pożarze. 
Spalił się wtedy tzw. dwór i wiele 
zabudowań w górnej pierzei Rynku. 
Po tym smutnym wydarzeniu wiele 
budynków musiało zostać rozebra-
nych. Było to okazją do wytyczenia 
nowych dróg, zgodnych z planowa-
niem miejskim w tamtym rejonie.

Główny jaworznicki plac był miej-
scem spotkań nie tylko jaworznian, 
ale i mieszkańców okolicznych wsi. 
To tutaj odbywał się targ. Również na 
Rynku miały miejsce ważne wydarze-
nia, jak np. przyjazd gen. Hallera czy 
zgromadzenie, związane z pogrzebem 
powstańca śląskiego. 

Rynkowe metamorfozy
Biegnącą przez Rynek ulicą przez 

wieki jeździły najpierw wozy, 
a później, przez dekady, samocho-
dy - w kierunku Podwala, Pechnika, 
Osiedla Stałego i Katowic. Na Rynku 
znajdował się przystanek autobuso-
wy. Był też postój busów, które kurso-
wały do pobliskich miejscowości. Po 
latach ten stan rzeczy uległ zmianie. 
Zmieniła się np. lokalizacja przystan-
ku autobusowego.

Autobusy zatrzymywały się już 
bowiem nie na głównym miejskim 
placu, ale przy ulicy Pocztowej, w są-

siedztwie parku. Przez Rynek nadal 
prowadziła ulica. Był tam też parking 
dla samochodów. Początkowo pły-
ta Rynku była pokryta wapieniem. 
Po latach ułożono na niej kostkę 
brukową.

Prawdziwa rewolucja miała miej-
sce około 10 lat temu, gdy zapadła 
decyzja o przebudowie tego miejsca, 
której efektem miało być między in-
nymi wyprowadzenie z Rynku ruchu 
samochodów i stworzenie przestrzeni, 
w której mieszkańcy mogą się spo-
tykać, zrelaksować i dobrze bawić.

Tak się stało. Rynek w naszym 
mieście stał się deptakiem. Ruch sa-
mochodowy odbywa się tylko przed 
kościołem. Tam też znajduje się przy-

stanek autobusowy.  Nie ma już za to 
tego przy Pocztowej. Na płytę główną 
auta wjeżdżać nie mogą (z wyjątkiem 
mieszkańców okolicznych budyn-
ków, służb miejskich czy okazyjnie 
foodtrucków), a ona sama przeszła 
gruntowna metamorfozę.

Jest na niej miejsce na rozmaite im-
prezy, są podświetlane fontanny. La-
tem ustawiane są tu huśtawki, a zimą 
plac zdobi miejska choinka.

Od strony kościoła znajduje się zie-
lona strefa z donicami, w których 
rosną ozdobne rośliny. Na Rynku 
ustawiono też ławki i zegar wodno-
-słoneczny, przy którym wkopano 
kapsułę czasu. Główny miejski plac 
został wzbogacony również o jaworz-
nickie symbole. Rośnie tu jawor, drze-
wo, które widnieje w herbie Jaworz-
na. Nie mogło zabraknąć też drwala 
(a raczej jego posągu), który czeka 
na swojego kolegę po fachu (posąg 
drugiego drwala, kroczącego w stro-
nę Rynku, znajduje się na rondzie 
przy ul. Matejki). Główny miejski 
plac opanowały też sympatyczne gry-
zonie. Chodzi o fi gurki chomików 
europejskich – jedna z nich znajduje 
się pod jaworem, druga przy zegarze 
wodno-słonecznym.

Jaworznicki Rynek został otwarty 
po przebudowie jesienią 2013 roku. 
W roku 2014 internauci okrzyknęli 
go najlepszą przestrzenią publiczną 
województwa śląskiego.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Finaliści programu The Voice Senior rozgrzali publiczność | fot. Andrzej Pokuta Klucze do miasta wręczył Łukasz Kolarczyk | fot. Andrzej Pokuta

Jedną z konkurencji było strzelanie z łuku | fot. Natalia Czeleń

Szansa 
na 

stypendium

Bogusław 
Ochlust

Wiesław 
Działowy

Halina 
Wirska

Elżbieta 
Bronowicka

Janina 
Dachowska

Bardzo podoba mi się oferta, którą 
w tym roku organizatorzy przygo-
towali z okazji Tygodnia Seniora. 
Wczoraj wysłuchałem wspaniałego 
koncertu i byłem nim mile zaskoczo-
ny. Zazwyczaj takie koncerty trwają 
maksymalnie dwie godziny, a ten 
trwał dłużej. Można było wspania-
le spędzić czas. Wziąłem też udział 
w sportowych wyzwaniach. Lubię 
aktywność fi zyczną, dlatego cieszę 
się, że była tu taka różnorodność.

O wydarzeniu przeczytałem w lo-
kalnej gazecie. Postanowiłem więc 
wziąć w nim udział, bo jestem oso-
bą aktywną i lubię, gdy wokół mnie 
dużo się dzieje. W ciągu pierwszych 
dwóch dni mieliśmy już dużą różno-
rodność atrakcji. Był koncert i spor-
towe zmagania, które zdecydowanie 
przypadły mi do gustu najbardziej. 
Uwielbiam sport, piłkę nożną, więc 
spróbowałem swoich sił m.in. przy 
bramce celnościowej.

W czasie tegorocznego święta seniorów 
bawię się świetnie. To bardzo fajny 
pomysł. Lubię gimnastykę i zajęcia 
taneczne. Sama należę do jednego z ja-
worznickich klubów dla seniorów. Dla 
mnie to prawdziwa rozrywka. Chęt-
nie korzystam z oferty przygotowa-
nej w ramach Tygodnia Seniora. We 
wtorek wzięłam udział w koncercie, 
w środę w sportowej zabawie. Planuję 
też pójść na piątkowy koncert. Muszę 
jeszcze dokładnie przejrzeć ofertę.

Koncert inaugurujący Tydzień Se-
niora był prawdziwą ucztą mu-
zyczną. Finaliści programu The 
Voice Senior zaśpiewali tak do-
brze, jak to zrobili w telewizji. 
Impreza została bardzo dobrze 
przygotowana. Program Tygodnia 
Seniora jest bogaty w różnorodne, 
ciekawe propozycje i myślę, że 
każdy uczestnik znajdzie w nim 
coś dla siebie, zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami.

Co roku czekam na Tydzień Se-
niora. To uhonorowanie osób star-
szych. Te dni to wspaniały czas,  
w którym seniorzy z Jaworzna 
mają możliwość wspólnej zaba-
wy, poznania nowych ludzi. Pro-
gram tegorocznej edycji bardzo mi 
się podoba. Szczególnie ucieszyłam 
się z koncertów i zawodów spor-
towych. Cieszę się też na biesiadę 
w hali. Na pewno będzie to wspa-
niała impreza.

Koncertem fi nalistów te-
lewizyjnego show The 
Voice Senior rozpoczął 
się w Hali Widowiskowo-
-Sportowej tegoroczny 
Tydzień Seniora. Artyści 
znani ze szklanego ekranu, 
Krzysztof Prusik, Andrzej 
Biliński i Jerzy Herman, 
zgotowali jaworznickiej 
publiczności muzyczną 
ucztę, ale atrakcji przy-
gotowanych w ramach 
obchodów święta seniorów 
jest znacznie więcej!

Seniorzy z kluczami do miasta

Podczas inauguracji obchodów 
gości przywitał Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent Jaworzna. Symbo-
licznie przekazał on też reprezenta-
cji seniorów, Alicji Dudek i Jerze-
mu Hermanowi, klucze do bram 
miasta. – Niech ten tydzień będzie 
takim oderwaniem się od rzeczywi-
stości, od złych komunikatów. Bądź-

my razem w te dni, podczas których 
możemy się spotkać, porozmawiać, 
razem się bawić – mówił.

Życzenia seniorom złożył też Se-
bastian Kuś, dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu. – Mam 

nadzieję, że przez cały tydzień, w do-
brych humorach i z dobrym samo-
poczuciem, będą się państwo z nami 
dobrze bawić, doświadczać czegoś 
nowego. Wierzymy, że atrakcje, które 
przygotowaliśmy w ramach Tygodnia 
Seniora, przypadną państwu do gustu 
– podkreślił. 

Wtorkowy koncert jaworznianie 
na pewno zapamiętają na długo. 
Finaliści The Voice Senior po pro-
stu porwali publiczność do zaba-
wy. Wykonywane przez nich znane 
i lubiane utwory śpiewali z nimi 
wszyscy goście.

Drugi dzień Tygodnia Seniora 
jaworznianie spędzili na sportowo, 
znów w Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Centrum, gdzie odbyła 
się impreza pn. „Aktywny Senior”.

Sportowe zmagania rozpoczęły 
się rozgrzewką. Instruktorka MCKiS 
skupiła się na ćwiczeniach ogólno-
rozwojowych. Seniorzy rywalizo-
wali w kilkunastu drużynach trzy-
osobowych. Było m.in. strzelanie 

z łuku, slalom z gigantyczną piłką 
i strzały piłką do bramki celnościo-
wej. Seniorzy wyśmienicie radzili 
sobie z każdą konkurencją. Pomię-
dzy kolejnymi sportowymi propo-
zycjami odbywały się ćwiczenia 
oddechowe oraz fi tness. Nagrody 
zwycięskim drużynom wręczyła 
Monika Komańska, pełnomocnik 
ds. organizacyjnych w MCKiS.

W środę uczestnicy wielkiego 
świętowania skorzystali także ze 
specjalistycznych konsultacji zdro-
wotnych i żywieniowych. Specjali-
ści zachęcali seniorów do zdrowego 
odżywiania, była też możliwość 
skorzystania z profi laktycznego ba-
dania słuchu i porad psychologa. 
Na uczestników czekały też kącik 
piękności i relaksacyjny masaż oraz 
mnóstwo innych atrakcji.

Kolejna odsłona Tygodnia Senio-
ra już w czwartek. Jednak wbrew 
pierwotnym planom, z uwagi na 
niekorzystną prognozę pogody, 
organizatorzy zrezygnowali z raj-

du nordic walking. Zamiast tego, 
o godz. 16 w Hali Widowiskowo-
-Sportowej seniorzy wezmą udział 
w wielkiej biesiadzie. Będą mogli 
wysłuchać recitalu jaworznianina 
Aleksandra Tury i potańczyć. Cze-
kać też będzie na nich poczęstunek.

W piątek w hali MCKiS odbę-
dzie się koncert pn. „Queen Sym-
fonicznie”. O godz. 17 wystąpią 
dwie miejskie orkiestry, Archetti 
i eM Band. W sobotę o 16 (ponow-
nie w hali MCKiS) odbędzie się 
potańcówka. Z kolei w niedzielę 
w kolegiacie pw. św. Wojciecha 
i św. Katarzyny zostanie odpra-
wiona o godz. 12 msza św. w in-
tencji seniorów, a po niej wystąpi 
chór „Sokół”.

Na poniedziałek na godz. 17 za-
planowano w hali seans fi lmowy. 
Zostanie wyświetlony fi lm pt. „Nie-
zwykła podróż fakira, który utknął 
w szafi e”.

Anna Zielonka-Hałczyńska
Natalia Czeleń
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Wiele nowości znalazło się 
w jesiennej ofercie zajęć 
dla jaworznian, przygoto-
wanej przez pracowników 
Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu. Zajęcia ta-
neczne, teatralne, wokal-
ne, ceramiczne, a nawet 
wspólne szukanie sposo-
bów na odstresowanie się, 
to tylko nieliczne spośród 
propozycji. Warto zapo-
znać się z ofertą i skorzy-
stać z zaproszenia.

Nowy sezon, 
nowe propozycje

– Chcemy, żeby część zajęć, które 
przygotowaliśmy dla jaworznian w tym 
sezonie, odbywała się w Hali Widowi-
skowo-Sportowej MCKiS. Wyremon-
towany budynek daje naprawdę wiele 
możliwości. Warunki są tu komforto-
we. Będzie to też idealna lokalizacja 
dla osób, którym dojazd do naszych 
obiektów w poszczególnych dzielnicach 
sprawiał problem – wyjaśnia Monika
Komańska,  pełnomocnik ds. orga-
nizacyjnych i kierownik działu pro-
mocji MCKiS.

W hali MCKiS powstanie m.in. 
nowa, amatorska grupa teatralna 
dla dorosłych. – Uczestnicy zajęć po-
znają różnorodne techniki aktorskie. 
Wspólnie przygotujemy spektakl, który 
wystawimy w Domu Kultury w Szcza-
kowej – zapowiada Marcin Miliński
z MCKiS.

Ciekawe propozycje czekają na 
mieszkańców w  Domu Kultury 
w Szczakowej. Nabór na tutejsze za-
jęcia już wystartował i potrwa do wy-
czerpania wolnych miejsc. Otwarty 
jest już nabór na warsztaty z gry na 
fortepianie oraz do grup wokalnych 
grupowych i indywidualnych dla 
dzieci oraz młodzieży. Instruktorzy 
placówki zapraszają na otwarty tre-
ning mażoretek, połączony z naborem 
do grupy. Odbędzie się on w dniach 
27 i 29 września o godz. 16.30 w DK 
przy ul. Jagiellońskiej 3. – Zaprasza-
my również chętnych do chóru „Sokół” 
oraz zespołów śpiewaczych. Potrzebne 
są nam nowe głosy – zachęca Aga-
ta Stelmachów, kierownik zespołu 
obiektów kulturalnych MCKiS.

W Szczakowej trwa też nabór do 
sekcji plastycznych. Coś dla siebie 
znajdą tu miłośnicy ceramiki, szy-
dełkowania, makramy, origami i pa-
pieroplastyki.

Sporo nowości zapowiadają także 
dzielnicowe kluby MCKiS. W byczyń-
skim klubie Niko (ul. Na stoku 14) 
oraz w klubie Gigant (ul. Granitowa 
3), w poniedziałek, 26 września, roz-
pocznie się rekrutacja na warsztaty 
ceramiczne. W Byczynie powstaną 
grupy dla dzieci i dorosłych, a na 
Gigancie, dwie dziecięce. 

W piątek, 30 września, o godz. 
16, w klubie MCKiS w Byczynie, 
rozpocznie się rekrutacja do grupy 
tańca hip-hop. W otwartym treningu 
udział mogą wziąć dzieci w wieku 
7-12 lat. 

W październiku w Niko rozpocz-
ną się bezpłatne zajęcia szydełkowe 
dla młodzieży. Pierwsze spotkanie 
z rękodziełem odbędzie się 4 paź-
dziernika o godz. 16.  – Mogą uczest-
niczyć w nim amatorzy i osoby, które 
już coś potrafi ą. Do każdej osoby będę 
podchodzić indywidualnie – zapewnia 
Renata Palęga z MCKiS.

Nowością w klubie będzie gru-
pa „Obieżyświaty”. To propozycja 
dla dzieci. Rekrutacja planowana jest 
na 4 października o godz. 16.30.

Do byczyńskiej placówki powraca-
ją też zajęcia z cyklu „Czas na hygge 
- przetrwaj z nami jesień”. Pierw-
sze planowane są na 24 październi-
ka o godz. 18 i będą otwarte są dla 
wszystkich mieszkańców miasta. – 
Te warsztaty mają być pretekstem do 
twórczego odpoczynku. W czasie zajęć 
zbudujemy relaksującą atmosferę i oka-
zję do spotkania oraz rozmowy – zapo-
wiada instruktorka, Kinga Jończyk.

W klubie Kasztan (ul. Kasztanowa 
30) rozpoczną się zajęcia ceramiczne 
dla zaawansowanych i początkują-
cych. Pierwsze spotkanie planowa-
ne jest na 21 października. – Każdy 
będzie mógł się zgłosić i wykonać swoją 
ceramiczną pracę. Na ten sezon prze-
widuję również nową propozycję, czyli 
„otwartą pracownię”. Tutaj spotkania 
będą się odbywały raz w miesiącu. To 
oferta skierowana głównie do osób posia-
dających już doświadczenie z ceramiką, 
a które nie mają możliwości uczestni-
czenia w cotygodniowych zajęciach – 
zapowiada Anna Zelech.

Jesienne zajęcia zapowiadają się 
też obiecująco w klubie Pod skał-
ką. – Zapraszamy miłośników plastyki, 
muzyki i teatru – zachęca Ewelina 
Karweta z MCKiS.

Nowością będą spotkania z cyklu 
„POZYTYWka”, na których dzieci po-
znają sto sposobów na odstresowanie.

W klubie dzieci będą też miały 
okazję nauczyć się podstaw rysun-
ku i malarstwa. Uczestniczyć będą  
w „Świetlicowych robótkach ręcz-
nych”, gdzie nauczą się haftować, 
szydełkować i szyć. – Program zakłada 
elastyczny dobór tematów i zróżnicowa-
ne techniki artystyczne. Uczestnicy zajęć 
poznają podstawowe pojęcia, takie jak: 
kompozycja, kadr, struktura, światło-
cień, kolorystyka, faktura, modelunek, 
bryła, perspektywa, proporcja. Nauczą 
się dobierania koloru – opowiada Ewe-
lina Karweta.

Nie zabraknie zajęć skierowanych 
do seniorów. W każdy piątek będą 
mieli oni okazję wziąć udział w ręko-
dzielniczych wieczorach z ciekawymi 
prelekcjami tematycznymi i wymie-
nią się doświadczeniami np. kulinar-
nymi czy ogrodniczymi.

W ciężkowickim klubie Wega (ul. 
Ks. A. Mroczka 53)  na dzieci cze-
kać będą  interdyscyplinarne zajęcia 
i ogólnorozwojowe warsztaty pla-
styczne. 

Na  miłośników form aktywnego 
spędzania czasu czekają także instruk-
torzy z hali sportowej MCKiS przy ul. 
Inwalidów Wojennych 18.  

Są jeszcze wolne miejsca do grup 
tanecznych:  dla młodzieży „STARS 
INSIDE” i dorosłych „Angels squad”. 
– Trzeba najpierw zadzwonić i umówić 
się na trening – mówi instruktorka 
Aneta Szczyrzyca z MCKiS.

Zapisywać się można jeszcze też do 
sekcji gry w scrabble. Zajęcia odby-
wają się we wtorki. Od godziny 16 
grę ćwiczą dzieci i młodzież w wieku 
9-12 lat, a starsza grupa  spotyka się 
o godz. 17.

Na wszystkie zajęcia obowiązują 
zapisy. Więcej informacji na temat 
planowanych wydarzeń i zajęć znaleźć 
można na stronie internetowej MCKiS.

Natalia Czeleń

W nowej ofercie są m.in. zajęcia artystyczne, teatralne, wokalne i cera-
mika | fot. Materiały MCKiS

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży | fot. Katarzyna Pokuta

Otwarci 
na kulturę

Gratka
dla melomanów

Miejskie Centrum Kultury i Spor-
tu wznawia autorski projekt z za-
kresu edukacji kulturowej oraz ar-
teterapii. Wystartuje on jeszcze 
w tym miesiącu i będzie realizo-
wany w październiku i listopadzie, 
tym razem pod nazwą „otwARTE 
na kulturę”. 

Projekt skierowany jest do dzieci 
i młodzieży, a podstawową metodą 
pracy będzie arteterapia z uwzględ-
nieniem edukacji kulturowej. Dzia-
łania przybiorą formę warsztatów 
edukacyjno-artystycznych.

– Pokażemy uczestnikom, że kul-
tura i sztuka mają różne oblicza, 
mogą być niekonwencjonalne i funk-
cjonować w różnych przestrzeniach. 
Kultura może być sposobem rozumie-
nia świata, może łamać bariery, za-
pobiegać wykluczeniom społecznym 
i działać terapeutycznie – opowiada 
inicjatorka projektu, Katarzyna
Pokuta z Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu. 

W Domu Kultury im. Z. Krudziel-
skiego w Szczakowej w  niedzielę, 
2 października, o godz. 17 odbę-
dzie się koncert trzebińskiego stu-
dia muzycznego ProJazz. Artyści 
zaprezentują na scenie swoje au-
torskie i bardzo nowoczesne aran-
żacje utworów, które znane są od 
pokoleń. 

W czasie muzycznej uczty za-
brzmią najbardziej znane i lubia-
ne utwory Abby, Queen, Bobiego 
McFerrina i wielu innych artystów. 

Będzie to podróż po różnych sty-
lach muzycznych. – Będą utwory 
polskie i anglojęzyczne, jazz, pop, 
a to wszystko w naszych autorskich 
aranżacjach. Niektóre utwory połą-

Projekt realizowany będzie na 
terenie całego miasta. Zajęcia od-
bywać się będą w przedszkolach, 
szkołach podstawowych, ponad-
podstawowych oraz w placówkach 
MCKiS. – Chcemy, by adresaci pro-
jektu uzyskali wiedzę i świadomość, 
że poprzez twórcze działania można 
redukować stres oraz zwiększać po-
czucie własnej wartości, oderwać się 
od codzienności, zyskać inną perspek-
tywę i jakość życia. A aktywny sposób 
spędzania wolnego czasu może być 
alternatywą dla niewłaściwych na-
wyków – mówi Katarzyna Pokuta.

Projekt realizowany jest ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w Jaworznie. 

Zainteresowani udziałem kon-
taktować się mogą bezpośrednio 
z Katarzyną Pokutą pod nr. tel. 501 
205 221. Informacji szukać można 
też na stronie internetowej oraz fa-
cebookowym profi lu MCKiS.   NC

czymy w jedną całość, co da bardzo 
ciekawy efekt – zapowiada Marle-
na Kierczak, założycielka  szkoły 
ProJazz.

Na scenie wystąpią Grzegorz
Zagórski, pianista i akordeonista, 
Agata Zamirska, skrzypaczka oraz 
basistka, Marcin Wójtowicz, mul-
tinstrumentalista, Maciej Musiał, 
pianista i akompaniator, oraz Mar-
lena Kierczak, wokalistka, trener 
wokalny i terapeuta głosu.

Bezpłatne wejściówki  na koncert 
dostępne są  w godzinach otwar-
cia szczakowskiego Domu Kultury. 
Szczegółowe informacje zdobyć 
można pod nr. tel. 32 617 75 38.

Natalia Czeleń
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Nagrody laureatom wręczył Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna  
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Izabela Lotaryńska z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Bytomia zajęła pierwsze miejsce w VII Regionalnym Konkursie Plastycznym 
„Magia Kolorów”. Finał artystycznej rywalizacji i wernisaż konkursowych prac odbyły się we wtorek, 20 września, w Galerii „Ex 
Libris” jaworznickiej książnicy. Organizatorem wydarzenia był WTZ  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną koło w Jaworznie.

Czarowali kolorami

– Po dwóch latach przerwy w orga-
nizacji naszego cyklicznego konkursu 
plastycznego, spowodowanej stanem 
epidemii, powróciliśmy do jego orga-
nizacji. Zrezygnowaliśmy jednak na 
razie z wyjazdowych wystaw – tłu-
maczy Monika Włodarczyk-Ra-
czek, kierownik jaworznickiego 
WTZ. – W tym roku hasłem przewod-
nim, które nam przyświecało, było 
zdanie, wypowiedziane przez Marię 
Grzegorzewską: „Nie ma kaleki – jest 
człowiek” – podkreśla.

W konkursie wzięli udział uczest-
nicy warsztatów terapii zajęcio-
wej z woj. śląskiego i uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego im. Jana Pawła II 
w Jaworznie. Tegoroczne zmagania 
były poświęcone trzem wybitnym 
kobietom, Marii Grzegorzewskiej, 
Marii Konopnickiej i Wandzie
Rutkiewicz.

– Były prekursorkami w swoich 
dziedzinach, przetarły szlaki w peda-
gogice specjalnej, w literaturze i hima-
laizmie – zaznaczają organizatorzy 
konkursu.

Maria Grzegorzewska to twórczy-
ni Instytutu Pedagogiki Specjalnej. 
Maria Konopnicka, pisarka, poetka, 
nowelistka i aktywistka, w swojej 

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 12 października | fot. Andrzej Pokuta

Ludzie dzielę się na tych, którzy 
zbierają grzyby i tych, którzy tej umie-
jętności nie mają, albo po prostu nie 
lubią. W internecie mnóstwo zdjęć 
dumnych grzybiarzy i ich zbiorów. 
Po cichu zazdroszczę, bo uwielbiam 
grzyby. Niestety, choć kocham las, to 
jednak grzybów nie zbieram. 

Wychowałam się w sąsiedztwie 
lasu. W sezonie rodzinną tradycją 
były codzienne wypady na jagody 
czy na grzyby. Moja babcia Janina 
wiodła w tym prym i była wybitną 
grzybiarką, a jej pierogi z grzybami 
śnią mi się po nocach. Babcia była też 
terrorystką i na te grzyby po prostu 
musiałam chodzić, dlatego teraz nie 
lubię, ale doceniam taki sposób spę-
dzania czasu.

Motyw grzybów w  światowej 
kinematografi i nie jest popularny. 
W większości fi lmów grzyby są bo-
haterami drugoplanowymi. Wyjąt-
kiem jest „Tam, gdzie rosną grzy-
by”. To opowieść o miłości, wolności, 
poszanowaniu odrębności drugiego 

Grzyb ma głos, reż. Marion Neumann, Szwajcaria 2021
Grzybiarze, reż. Ivars Tontegode, Łotwa 2013
Grzyby, reż. Andrzej Piliczewski, Polska 1975 – animacja
Niezwykły świat grzybów, reż. Louie Schwartzberg, USA 2019 - dokument
Tam, gdzie rosną grzyby, reż. Jason Cortlund / Julia Halperin, USA/Polska 2012
Życie lasu. Grzyby, reż. Michał Ogrodowczyk, Polska 2021 - dokument

Film
ografi a

Na grzyby!
człowieka. Regina i Lucien są  zbie-
raczami. Całymi dniami włóczą się 
po lasach, szukając grzybów, które 
potem sprzedają do nowojorskich re-
stauracji. Ale ich pragnienia są różne. 
Lucien chce wolności, chce szukać 
grzybów na całym świecie, a Regina 
pragnie stabilizacji, bezpieczeństwa 
i stałej pracy. Trudno pogodzić ta-
kie postawy i ich związek bardziej 
zbudowany jest na przyjaźni niż mi-
łości. Reżyser z dystansu obserwuje 
bohaterów, nie naruszając ich świata 
i intymności. Mimo iż jest to fabuła, to 
dominuje tu dokumentalny realizm.

Ten fi lm to swoisty esej kulinarny,  
pochwała slow food i slow life oraz 
nieekspansywnego kontaktu z natu-
rą. Ale jest to też zderzenie natury 
i cywilizacji. Subtelne zdjęcia przy-
rody przenikają ludzkie rekwizyty, 
popękany asfalt, brudna, sklepowa 
witryna i rdza. Film wpisuje się także 
w opowieści o życiu z perspektywy 
kuchni i jedzenia, ale o tym już pi-
sałam.                                          KP

Turystycznie 
i ekologicznie

Do środy, 12 października, przyj-
mowane będą zgłoszenia do XXI 
edycji Konkursu Piosenki Turystycz-
nej i Ekologicznej dla dzieci i do-
rosłych. Kierować je należy drogą 
elektroniczną na adres domkultu-
ry@mckis.jaworzno.pl. – Konkurs 
jest skierowany do solistów i zespołów. 
Jury będzie oceniało dobór repertuaru, 
intonację, emisję i dykcję, interpreta-
cję utworu, ogólny wyraz artystyczny 
i pomysłowość – zapowiada Moni-
ka Komańska, pełnomocnik ds. 
organizacyjnych i kierownik dzia-
łu promocji w Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu.

Uczestnicy Konkursu Piosenki 
Turystycznej i Ekologicznej rywa-
lizować będą 20 i 21 październi-
ka, na scenie Domu Kultury im. 
Z. Krudzielskiego w Szczakowej. 
Przewidziane są cztery kategorie 
wiekowe: dzieci w wieku przed-
szkolnym, uczniowie klas I – III oraz 
IV – VIII, a także uczniowie szkół 
ponadpodstawowych oraz dorośli. 

Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest przygotowanie jednej pio-
senki o treści turystycznej lub eko-
logicznej. Czas występu nie może 
przekroczyć 5 minut. Wykonawcy 
mogą korzystać z półplaybacku na 
płycie CD, CD-R lub pendriv’e. 

Pierwszego dnia odbędą się prze-
słuchania przedszkolaków, a kolej-
nego uczniów szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu uzyskać można telefonicznie, 
dzwoniąc pod nr tel. 32 617 75 38. NC

twórczości zawarła protest przeciw-
ko społecznej niesprawiedliwości. 
Wanda Rutkiewicz, jako pierwsza 
Polka zdobyła Mount Everest i jako 
pierwsza kobieta na świecie weszła 

na szczyt K2. – Mimo dwóch lat prze-
rwy, poziom tegorocznej edycji był na-
prawdę wysoki. Uczestnicy konkursu 
świetnie sobie poradzili, choć tematy 
nie były łatwe. Ale dzięki udziałowi 

w naszych zmaganiach, mogli rozwi-
jać się plastycznie, literacko, zdobyć 
wiedzę ogólną, historyczną – ocenia 
Dorota Pamuła, która jest koor-
dynatorką konkursu z ramienia 
jaworznickiego WTZ.

Radości z wygranej nie kryje Iza-
bela Lotaryńska. Jak przyznaje, 
poświeciła stworzeniu obrazu kil-
ka tygodni. Wykonała swoje dzieło 
kredkami.

– Przedstawiłam na nim życie 
pani Marii Grzegorzewskiej, któ-
ra poświeciła się osobom niepełno-
sprawnym. Jestem jej wdzięczna 
za to, czego dokonała – podkreśla 
laureatka.

Oprócz pani Izabeli, na podium 
stanęli też, kolejno, Aleksandra
Kabocik z WTZ-u w Mysłowicach 
i Tomasz Olczak w rybnickiego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Były 
też nagrody specjalne i wyróżnie-
nia. Dyplomy za udział w rywali-
zacji otrzymali wszyscy uczestnicy 
konkursu. Gratulacje laureatom 
złożyli m.in. Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent Jaworzna, i radny 
Maciej Stanek.

Wystawa pokonkursowa potrwa 
do 12 października.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Promują 
ideę 

pokoju
Zarząd Miejski Ligi Obrony Kra-

ju i Klub Przyjaciół Książek Anny 
Sokół zapraszają uczniów szkół 
podstawowych do udziału w kon-
kursach plastycznych z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Pokoju i Dnia 
Modlitwy o Pokój.

– Międzynarodowy Dzień Pokoju 
i, ustanowiony przez papieża Jana 
Pawła II, Dzień Modlitwy o Pokój, 
mają służyć temu, by zwykłym lu-
dziom i decydentom przypominać, 
że pokój i bezpieczeństwo to sprawy 
bardzo ważne – podkreśla Krysty-
na Sokół, prezeska jaworznickie-
go LOK-u.

Konkursy odbywają się pod ha-
słem: „Razem dla pokoju: Razem 
walczymy, budujemy i kształtuje-
my pokój”. Dzieci z klas 1-4 mają za 
zadanie zrobić rysunek nt.: „Sami 
chcemy budować i kształtować po-
kój na świecie”. W ramach kon-
kursu dla młodzieży z klas 5 do 8, 
uczestnicy mają zrobić zdjęcie lub 
grafi kę w dowolnym programie 
grafi cznym. Temat tego konkursu 
brzmi: „Działania na rzecz pokoju 
w Jaworznie”.

Zgłoszenia trwają do 29 wrze-
śnia. Więcej szczegółów można po-
znać, pisząc mejla na adres lok_ja-
worzno@interia.pl.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Instrukcja nie stanowi wyzwania, a ostatecznie 
i tak wystarczy stosować się do tekstu na kartach 
oraz wspomagać się dwustronicowym „Szybkim 
wprowadzeniem do gry”.

Obecnie poza grą podstawową, wydawnictwo 
Muduko posiada w swojej ofercie cztery pomniej-
sze dodatki, wprowadzające m.in. minibosów, 

wyposażenie dla bohaterów i bossów oraz 
możliwość rozgrywki dla piątego i szóstego 
gracza. Oprócz tego gracze mogą rozbudo-
wać swoje talie o dwa duże rozszerzenia: 
Następny Poziom i Powstanie Minibosów, 
które stanowią samodzielne gry – każda 
z nich może być traktowana jako podstawka 
i łączona z małymi dodatkami, a także łączo-

na ze zwykłym Boss Monsterem. 
To jednak nie koniec. Obecnie można kupić 

całkiem nową grę planszową z uniwersum Boss 
Monstera – Overboss. Tym razem przyjdzie nam 
zbudować całą krainę, od lasów i bagien, po 
cmentarze i wulkany. Wydawca postanowił 
także przygotować coś dla fanów  uniwer-
sum – liczące 1000 elementów puzzle. To, 
co wyróżnia Puzzle: 

Boss Monster od innych, to zastosowanie 
mechaniki Ukrytych Kawałków, możliwość 
zmiany historii przedstawionej na pudełku. 
Jak znaleźć Sekretne Kawałki? To ujawni 
dopiero tajemnicza koperta...

Jeżeli więc znudziła Cię standardowa 
fabuła znana z licznych gier, komiksów 
i ekranizacji, kiedy to główny bohater bez 
trudu pokonuje kolejne poziomy lochu, 
i myślisz: „ja bym ten loch zrobił lepiej”, to 
Boss Monster jest idealnym sprawdzianem 
twoich umiejętności. Pora zdobyć dusze 
typowych bohaterów!

Radosław Kałuża | @harcmepel

od tego, czy w fazie przygód uda nam się zgładzić bohatera, czy 
nie, jego karta ląduje obok karty bossa i albo wskazuje zdobyty 
punkt duszy, albo utracony punkt życia. 

To, co najbardziej wyróżnia Boss Monstera od pozostałych gier, 
to grafi ka i masa nawiązań do popkultury. Całość stylizowana 
jest na 8-bitowe, pikselowe gry komputerowe. Już w podstawce 
znajdziemy walczących Harry'ego i Voldemorta lub szalonego 
chorążego Olbrychta Danielskiego. Jedyny mankament to skora 
do rozrywania się wypraska, której i tak szybko się można pozbyć, 
aby zrobić miejsce na więcej kart. Tematyka bardzo przypadła mi 
do gustu. Fajnie czasem zaprojektować podziemia i obserwować, 
czy typowi bohaterowie poradzą sobie z ich przejściem. Najbardziej 
jednak cieszyły mnie wspomniana grafi ka i interakcja pomiędzy 
graczami, możliwość ingerowania w ich potyczki z bohaterami. 

Typowa fabuła fantasy: grupa boha-
terów odnajduje wejście do lochu. 
Przedziera się przez komnaty pełne 
niebezpiecznych potworów. Dociera 
na samym końcu do bossa, którego 
po długiej i zaciętej walce – dodat-
kowo z motywującą gadką w trak-
cie i podkreśleniem wiary w swoje 
ukryte do tej pory zdolności – zabija 
władcę podziemi i wraca w chwale. 
A co by było, gdyby tak spojrzeć 
na tę sytuację oczami „złola”? Wi-
tajcie w świecie Boss Monstera od 
wydawnictwa Muduko.

Boss Monster to karciana gra o bu-
dowaniu podziemi, w której gracze 
wcielają się w jednego z ośmiu bossów 
i wabią śmiałków, aby zdobyć ich dusze. 
Ten, który zdobędzie ich dziesięć, wygry-
wa. Jeśli jednak będzie zbyt zachłanny, to 
utraci pięć punktów życia i przegra rozgryw-
kę. Gra jest przeznaczona dla 2-4 osób i trwa 
około 30 minut. Pierwsza rozgrywka może po-
trwać dłużej, lecz każda kolejna, w zależności 
od liczby graczy, nie powinna zająć więcej niż 20-25 minut. 

Rozgrywka w Boss Monster jest podzielona na dwie fazy: budowy 
i przygody, a całość polega na przemyślanym budowaniu kolejnych 
komnat, dzielących bohaterów od komnaty bossa. W pierwszej 
fazie gracze jednocześnie wykładają karty komnat i dokładają je 
przed swoich bossów. Komnaty można nadbudowywać zwykły-
mi kartami, jak i wypasionymi komnatami, które zadają więcej 
obrażeń i mają ciekawsze zdolności. Komnaty są również odpo-
wiedzialne za wabienie z pobliskiego miasta bohaterów. Należy 
jednak uważać, aby na początku nie zwrócić uwagi zbyt wielu sil-
nych śmiałków. Warto wspomóc się wtedy kartami czarów, które 
pozwalają np. teleportować bohatera z powrotem do pierwszej 
komnaty lub wskrzesić bohatera w podziemiach przeciwnika, 
dodając mu na start więcej punktów wytrzymałości. Niezależnie 

Boss Monster

Loch z innej perspektywy

13+ 30 min. 2 - 4

Zagrali na słowa
45 scrabblistów z różnych stron 

Polski, m.in. z Jaworzna, Bytomia, 
Wrocławia, Krakowa i Sandomie-
rza, wzięło udział w XVI Ogólno-
polskich Mistrzostwach Jaworzna 
w Scrabble. Zawody na słowa od-
były się w miniony weekend w hali 
sportowej klubu MCKiS Niko w By-
czynie. W ramach turniejowych 
zmagań zostały też przeprowadzo-
ne VI Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Jaworzna w Scrabble Nauczycieli 
i Instruktorów. Organizatorem im-
prezy było Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu w Jaworznie. 

– Jaworznicka rywalizacja składa-
ła się z 12 rund, w tym 7 odbyło się 
w sobotę, a 5 w niedzielę. Zmagania 
w naszym mieście były równocześnie 
otwartym turniejem rankingowym 
Polskiej Federacji Scrabble – pod-
kreśla Aneta Szczyrzyca z Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie.

Sobotnie pojedynki rozpoczęły 
się o godz. 11 i trwały, z godzinną 
przerwą, do godz. 20. W niedzielę 
scrabbliści zasiedli przy planszach 
już o 9.30. – Jestem z Krakowa, więc 
do Jaworzna mam blisko. Lubię ten 
turniej. Jak zwykle poziom zawodów 
jest wysoki – przyznaje Przemysław

Herdzina, uczestnik weekendo-
wych mistrzostw.

W jaworznickim turnieju wzięła 
też udział krakowianka, Justyna
Górka. – W scrabblowych turniejach 
uczestniczę od 2001 roku. Lubię w tej 
grze to, że jest w niej dużo zabawy, 

rozwiązywania łamigłówek, rywali-
zacja. Gra w scrabble daje możliwość 
poznawania nowych ludzi. To świetny 
sposób na spędzanie wolnego czasu 
– przekonuje.

Jak dalej przyznaje, taki mara-
ton, jak ten w Jaworznie, to nie 

lada wyzwanie dla jego uczestni-
ków. Kilkugodzinne, dwudniowe 
zmagania to duży wysiłek umy-
słowy. Ale sama gra daje dużo 
satysfakcji.

Na jaworznickich mistrzo-
stwach nie brakowało też gra-
czy z dalszych stron Polski. Na 
turniej do Jaworzna przyjechali 
z Wrocławia m.in. Magdalena
Parowicz i Łukasz Barbuziński, 
który w scrabblowych rankingo-
wych zmaganiach debiutował rok 
temu, właśnie na jaworznickich 
mistrzostwach. – W scrabble gram 
od dziecka, ale turniejową rywali-
zację zacząłem przed rokiem, i to 
w Jaworznie. Wróciłem tutaj więc 
też z sentymentu – zaznacza.

Po raz pierwszy w jaworznic-
kim turnieju wzięła z kolei udział 
klubowa koleżanka pana Łukasza. 
– Przygodę ze scrabblami rozpoczę-
łam 1,5 roku temu, a w turniejach 
biorę udział od kilkunastu miesięcy
– przyznaje. – Wśród scrabblistów 
jaworznickie mistrzostwa są zna-
ne, zwłaszcza wśród tych z Górnego 
i Dolnego Śląska – dodaje.

Jak na jaworznickie zawody 
przystało, w zmaganiach nie mo-
gło zabraknąć też graczy z naszego 

miasta. Od lat w mistrzostwach 
Jaworzna bierze udział Arkadiusz
Łydka. – Gram na turniejach od 
2004 roku. W jaworznickich zmaga-
niach uczestniczę już po raz kolejny. 
W scrabblach lubię współzawodnic-
two. Uważam, że ta gra powinna być 
stałym punktem programu naucza-
nia na lekcjach języka polskiego – 
stwierdza.

Zwycięzcą w kategorii open zo-
stał Dariusz  Putoń z Rudy Ślą-
skiej. Drugie miejsce zajął krako-
wianin Karol Wyrębkiewicz. Na 

trzeciej pozycji uplasował się Piotr
Broda z Sandomierza. Najlepsza 
kobieta w klasyfi kacji, Zofi a Ga-
jewska z Jeleniej Góry, zajęła 6. 
miejsce. 

Najlepszym jaworznianinem 
okazał się Sławomir Wiśniowski.

Wyłoniono też scrabblistów 
w innych kategoriach. Były na-
grody dla juniora, seniora, dla gra-
cza, który ułożył najwyżej punk-
towane słowo, i dla osoby, która 
zajęła 16. miejsce w klasyfi kacji 
ogólnej (z okazji 16. edycji mi-
strzostw). Przewidziano też upo-
minki dla najmłodszego i najstar-
szego uczestnika.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Scrabbliści zmierzyli się w hali sportowej klubu MCKiS Niko 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Instrukcja nie stanowi wyzwania, a ostatecznie 
i tak wystarczy stosować się do tekstu na kartach 
oraz wspomagać się dwustronicowym „Szybkim 
wprowadzeniem do gry”.

Obecnie poza grą podstawową, wydawnictwo 
Muduko posiada w swojej ofercie cztery pomniej-
sze dodatki, wprowadzające m.in. minibosów, 

wyposażenie dla bohaterów i bossów oraz 

z nich może być traktowana jako podstawka 
i łączona z małymi dodatkami, a także łączo-

na ze zwykłym Boss Monsterem. 

całkiem nową grę planszową z uniwersum Boss 
Monstera – Overboss. Tym razem przyjdzie nam 
zbudować całą krainę, od lasów i bagien, po 
cmentarze i wulkany. Wydawca postanowił 
także przygotować coś dla fanów  uniwer-
sum – liczące 1000 elementów puzzle. To, 
co wyróżnia Puzzle: 

Typowa fabuła fantasy: grupa boha-

na samym końcu do bossa, którego 
po długiej i zaciętej walce – dodat-
kowo z motywującą gadką w trak-
cie i podkreśleniem wiary w swoje 
ukryte do tej pory zdolności – zabija 
władcę podziemi i wraca w chwale. 

Boss Monster to karciana gra o bu-
dowaniu podziemi, w której gracze 
wcielają się w jednego z ośmiu bossów 
i wabią śmiałków, aby zdobyć ich dusze. 
Ten, który zdobędzie ich dziesięć, wygry-
wa. Jeśli jednak będzie zbyt zachłanny, to 
utraci pięć punktów życia i przegra rozgryw-
kę. Gra jest przeznaczona dla 2-4 osób i trwa 
około 30 minut. Pierwsza rozgrywka może po-
trwać dłużej, lecz każda kolejna, w zależności 
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Wędkarze po zawodach nad Grajdołkiem | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Niepokonani przy latarni w Świnoujściu  
| fot. Archiwum prywatne

Ubiegły weekend przyniósł 
wędkarzom sporo emocji. 
Zawody rozgrywali pasjo-
naci z Koła PZW nr 57 
Szczakowa Miasto i Koła 
PZW nr 19 Jaworzno Mia-
sto. Odbyły się też zma-
gania dla osób z niepełno-
sprawnościami. Imprezę 
zorganizowały Fundacja 
Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Ratownik 
Górniczy” i koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego nr 
94 w Jeleniu.

na murawie z Hejnałem Kęty. W so-
snowieckiej B klasie Górnik Jaworz-
no wygrał 5:2 z Sarmacją II Będzin. 
W niedzielę jaworznicki team zagra 
z drużyną JavaFit Sosnowiec.

Bilardzistki w Pucharze

Jaworznickie bilar-
dzistki z UKS-u Fair Play 

walczyły w Pucharze Polski Kobiet. 
Czwarta edycja tych ogólnopolskich 
zawodów odbyła się w klubie Duet 
w Tomaszowie Mazowieckim. W tur-
nieju wzięło udział 27 zawodniczek. 
Izabela Łącka zajęła drugie miejsce po 
nieudanym fi nale,w którym zmierzy-
ła się z Oliwą Zalewską. Bilardzistka 
z jaworznickiego klubu przegrała 1:5. 
Druga zawodniczka UKS-u Fair Play, 
Beata Humańska, zajęła 9. miejsce.

Wojownicy na wysokich 
miejscach

4. miejsce na mistrzo-
stwach świata judo kata, które od-
były się w zeszłym tygodniu w Kra-
kowie, zajęli zawodnicy Klubu 
Sportów Walki Satori Jaworzno, 
Aleksandra Masternak i Patryk 
Urban. W  międzynarodowych 
zmaganiach wzięli też udział inni 
zawodnicy jaworznickiego klubu. 
Bartosz Macha i Dawid Kajdy
oraz Łukasz Proksa i Marek Ta-
rabura zajęli 7. miejsca w elimi-
nacjach.

Wojownicy Satori zmagali się 
też na Pucharze Świata w Ju-jitsu 
w Bośni i Hercegowinie. Adela
Niciarz zajęła pierwsze i trzecie 
miejsce. Trzecią pozycją wywalczył 
też Nikodem Łukajczyk. Szymon
Kałuża był dziewiąty.          AZ-H

Zwycięski mecz 
kontrolny

5:0 wygrali ostatni spa-
ring siatkarze drugoligowej drużyny 
MCKiS Jaworzno. Podopieczni trene-
ra Tomasza Wątorka zmierzyli się 
z ZAKSĄ Strzelce Opolskie. Pierwszy 
set zakończyli wynikiem 25:16, drugi 
25:12, a trzeci 25:19. Czwartą partię 
spotkania zawodnicy z naszego mia-
sta wygrali 25:18, a piątą 15:11. Naj-
wyżej punktowanymi zawodnikami 
jaworznickiego zespołu byli Kuba 
Grzegolec (14 pkt.), Patryk Strze-
żek (12 pkt.) i Paweł Żeliński (11 
pkt.). W środę Sokoły zagrały z ko-
lei mecz kontrolny z KS-em Norwid 
Częstochowa. Wyniki są dostępne na 
Fb MCKiS-u Jaworzno. Ligowe zma-
gania rozpoczną się 1 października. 

Szczaksa i Zgoda 
pokonane

0:1 przegrała Szczako-
wianka Jaworzno z Piastem II Gliwi-
ce. Mecz w ramach 1. grupy 4. ligi 
śląskiej odbył się w sobotę, 17 wrze-
śnia. W nadchodzącym spotkaniu 
8. kolejki Szczaksa podejmie u sie-
bie drużynę Rozwoju Katowice. Ze 
zmiennym szczęściem zakończyły 
zmagania ostatniej kolejki, w wado-
wickiej okręgówce, trzy inne zespo-
ły z naszego miasta. Zgoda Byczyna 
przegrała 0:5 z Halniakiem Targanice. 
Victoria 1918 wygrała natomiast 3:2 
ze Strażakiem Rajsko. Zwycięstwem 
mecz zakończyli też piłkarze Ciężko-
wianki Jaworzno, którzy pokonali 
Brzezinę Osiek 1:0. W ten weekend 
Zgoda zagra z Fablokiem Chrzanów, 
Ciężkowianka zmierzy się ze Stra-
żakiem Rajsko, a Victoria spotka się 

Wędkarstwo to pasja, rywalizacja i relaks

Od czwartku, 15 września, na So-
sinie trwały 4-dniowe Zawody Kar-
piowe o Puchar Prezesa Koła PZW nr 
57 Szczakowa Miasto. Udział w nich 
wzięło 21 drużyn. Zawody rozgry-
wane były w formule rzutowej, obo-
wiązywał zakaz używania sprzętu 
pływającego oraz łódek zanętowych. 

Do klasyfi kacji wliczane były ga-
tunki karp i amur powyżej 3 kg.

– Podczas imprezy złowiono w sumie 
14 karpi i 3 amury, o łącznej wadze 
blisko 144 kg. Rywalizacja pomiędzy 
drużynami była zacięta do ostatnich 
minut. Kilkakrotnie zmieniała się klasyfi -
kacja na podium – opowiada Mariusz
Chrząstek, prezes Koła PZW nr 57.

Ostatecznie 1. miejsce zajęła dru-
żyna Piotra Kowalskiego i Jacka 
Topolskiego, którzy złowili 2 karpie 
o łącznej wadze prawie 21 kg. – Do 
koła PZW nr 57 należę od listopada, 
a członkiem PZW jestem od 13 lat. Węd-
karstwo to moja pasja. Nasze koło kie-
ruje się zasadą „no kill”, czyli „złów 
i wypuść” – opowiada Piotr Kowalski.

Drugie miejsce zajęli bracia Mate-
usz i Wojciech Szkółka, którzy złowili 
2 karpie o łącznej wadze 20,6 kg. Trze-
cie miejsce należało do Aleksandra 
Kwiatkowskiego i Tomasza Kotel-
skiego. Ich amur ważył aż 18,4 kg.

Zawody były nie tylko świetną oka-
zją do szlifowania wędkarskich zdol-
ności, ale i czasem relaksu. – Udział 
w wędkarskich zawodach karpiowych 
biorę 5, 6 razy w roku. Jeżdżę na za-
wody w całej Polsce i najchętniej łowię 
karpie i amury. Do PZW należę od 40 
lat. Wędkarstwo to moja pasja i sposób 
na relaks – mówi Paweł Żak

Wędkarskie emocje czuć było także 
na stawach Trzykrotka w Byczynie. 
W niedzielę, 18 września, wędkarze 
z Koła PZW nr 19 Jaworzno Miasto 
walczyli o „Puchar jesieni”. Były to 
VI Zawody o Puchar Prezesa. Pierw-
sze miejsce na wędkarskim podium 
należało do Mariana Zubera. Drugie 
miejsce zajął Tomasz Kokot, a trzecie 
wywalczył Rafał Załubniak. 

Wędkarze z Koła PZW nr 19 po-
nownie spotkają się w sobotę, 1 
października, na zawodach z okazji 
zakończenia sezonu. W niedzielę, 2 

października, na Sosinie, powalczą 
wędkarze z koła PZW nr 57. Oni tak-
że wezmą udział w ostatnich w tym 
sezonie zawodach.

W sobotę, 17 września, nad stawem 
Grajdołek w Dębie odbyły się zawody 
wędkarskie im. Zbigniewa Jary dla 
osób z niepełnosprawnościami. Orga-
nizatorkami imprezy były Fundacja 
„Ratownik Górniczy” i koło PZW nr 
94 w Jeleniu.

W zmaganiach wzięli udział wędka-
rze z miast regionu. Wygrał Tomasz
Cymer z chrzanowskiego koła PZW 
nr 10. Złowił ponad 4,4 kg ryb. Dru-
gie miejsce zajął Marek Mikołowski
z PZW 94 Jeleń (prawie 3,5 kg ryb). 
Na trzecim miejscu znalazł się Mar-
cin Sienkiewicz, też z PZW 94. Jego 

połów ważył ponad 3,1 kg). – Począ-
tek był trudny, ale później ryby zaczęły 
brać. Złowiłem same leszcze – przyznaje 
Marek Mikołowski, laureat drugiego 
miejsca. – W tych zawodach wziąłem 
udział po raz 4. – dodaje.

Kilkanaście razy w wędkarskich po-
jedynkach dla osób z niepełnospraw-

nościami brał już udział Łukasz Mu-
cha, wędkarz z PZW nr 19 Jaworzno 
Miasto. – Wędkuję od 20 lat. Dla mnie 
to prawdziwa przyjemność, możliwość 
kontaktu z naturą. Polecam to hobby 
każdemu – podkreśla jaworznianin, 
który zajął w sobotnich zawodach 
5. miejsce (złowił ponad 2,1 kg ryb).

 Zmagania odbyły się w tym roku 
po raz 18. – Mieliśmy dwuletnią prze-
rwę, spowodowaną pandemią. Cieszy-
my się, że znów mogliśmy się spotkać 
na zawodach nad Grajdołkiem. W tym 
roku są one poświęcone pamięci na-
szego kolegi, Zbyszka Jary, wędkarza, 
który bardzo pomagał nam i w wędko-
waniu, i w strukturach naszej fundacji 
jako wolontariusz – przyznaje Miro-
sław Kępka z fundacji „Ratownik 
Górniczy”.

Nagrody i puchary wręczyli laure-
atom Tadeusz Kaczmarek, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Jaworznie, 
i Krystyna Jara, wdowa po Zbignie-
wie Jarze.

Natalia Czeleń
Anna Zielonka-Hałczyńska

„Kręcą” nad Bałtykiem
17 rowerzystów z grupy Niepokonani Jaworzno 

rozpoczęło kolejną przygodę na dwóch kółkach. Ja-
worzniccy cykliści wyruszyli w niedzielę, 18 września, 
Szlakiem Latarni Morskich. W tym roku wystartowali 
ze Świnoujścia i do pokonania całe wybrzeże. Meta ro-
werowej eskapady czeka na nich w Krynicy Morskiej. 
Wyprawa wpisuje się w trwający Europejski Tydzień 
Mobilności, który rozpoczął się 16 września.

W tygodniu promującym mobilność chodzi o to, by 
zachęcać Europejczyków do korzystania z ekologicz-
nych sposobów przemieszczania się, jak komunikacja 
publiczna, piesze wędrówki oraz jazda na rowerze czy 
np. na hulajnodze. Kampanię zainicjowała Komisja Eu-
ropejska, a pierwsza edycja Europejskiego Tygodnia 
Mobilności odbyła się w 2002 roku.

Również jaworznianie postanowili włączyć się w ak-
cję i wybrali się na rowerową wyprawę brzegiem 
Bałtyku. Cykliści z naszego miasta rozpoczęli swoją 
wycieczkę od podróży pociągiem, do którego wsiedli 
w zeszły piątek.

– Pojechaliśmy nim do Świnoujścia. Z kolei nasze rowery 
zostały tam zwiezione samochodem – wyjaśnia Gabriela
Brodzik z Niepokonanych.

Zanim jaworzniccy cykliści wsiedli na swoje jedno-
ślady, najpierw przenocowali w Świnoujściu. Spędzili 
w nim także sobotę, zwiedzając na rowerach miasto.

– Odwiedziliśmy punkt graniczny, ale głównym celem 
była oczywiście latarnia morska. Jest ona najwyższa na 
polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego i w całym jego ba-
senie. To również jedna z najwyższych na świecie latarń 
morskich, wybudowanych z cegły. Na jej szczyt prowadzi 
308 schodów – opisują Niepokonani. – Latarnia zrobiła 
na nas ogromne wrażenie – dodają.

Nazajutrz rowerzyści wyruszyli w dalszą drogę. Za-
kończą swoją eskapadę w sobotę, 24 września.

Rajd Szlakiem Latarni Morskich to tylko jedno z licznych 
przedsięwzięć jaworznickiej grupy. W wakacje Niepoko-
nani organizowali Rowerowe Piątki, czyli rekreacyjne 
wycieczki jednośladami po Jaworznie, które miały swój 
start zawsze z Rynku. Do wspólnego „kręcenia” grupa 
zaprasza wszystkich jaworznickich cyklistów.

Jej członkowie angażują się też w różne charytatywne 
akcje. Przy okazji piątkowych rajdów, zbierali np. wy-
prawkę szkolną dla dzieci z domu dziecka.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Na Sosinie odbyły się 
w sobotę, 17 września, 
X Regaty Kajakowe. 
W jubileuszowym wyścigu 
zmagało się 50 śmiałków, 
którzy przyjechali 
na zawody z całego 
regionu. Organizatorem 
wioślarskich zmagań było 
Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie. 

Łukasz i Bartosz Grzelak 
oraz Krystian Sobala

Małgorzata 
i Piotr Tylikowscy

Jadwiga Skwarczyńska 
i Czesław Ochot

Beata i Krzysztof 
Koźmienkowie

W regatach w Jaworznie wzięliśmy 
udział po raz kolejny. Wygraliśmy 
też 3 lata temu. Konkurencja była 
spora, ale znów nam się udało. 
W kajakarstwie najbardziej lubimy 
rywalizację i kontakt z naturą. Je-
den z nas (Krystian Sobala – przyp. 
red.) wiosłuje już od ponad 30 lat, 
drugi od 7. Trenujemy w klubie UKS 
Czwórka Katowice na Trzech Sta-
wach. Wiosłują z nami też nasze 
dzieci.

Przyjechaliśmy z Czeladzi. W regatach 
po Sosinie płynęło się szybko i bardzo 
przyjemnie. Rywalizowaliśmy w kate-
gorii mikstów, w której w tym roku 
była największa konkurencja. Bardzo 
lubimy wszelkie sporty wodne i kon-
takt z naturą. Płynąc rekreacyjnie, 
możemy zrobić zdjęcia otaczającej 
nas przyrody. W jaworznickich rega-
tach wzięliśmy udział po raz 9. Raz 
nie udało się nam zapisać na zawody, 
ponieważ zabrakło miejsc.

Jesteśmy z Zabrza i Katowic. Pływa-
my kajakami od wielu lat, choć każde 
z nas miało w wiosłowaniu pewną 
przerwę. W kajakarstwie najfajniejsze 
jest to, gdy człowiek umie już pano-
wać nad kajakiem, a nie kajak nad 
nim, i to kajakarz decyduje, gdzie 
chce płynąć. Regaty w Jaworznie to 
fajna impreza, dobrze przygotowana. 
Choć pływanie po zalewie to jednak 
nie to samo, co wiosłowanie po rzece, 
na której jest więcej niespodzianek.

Mieszkamy w Jaworznie. Płynęliśmy 
w regatach po raz pierwszy i w wio-
ślarskim współzawodnictwie jesteśmy 
debiutantami. Do tej pory mieliśmy 
do czynienia z kajakarstwem tylko 
rekreacyjnie. Sosina to supermiejsce 
do wiosłowania. Regaty na jaworz-
nickim zalewie to bardzo fajna impre-
za. Płynęło się świetnie. Najtrudniej 
było podczas zawracania za wyspą. 
Za rok na pewno znów zgłosimy się 
do udziału.

Jubileuszowe wiosłowanie

– Wyścig wystartował o godz. 11. 
Trasa wiodła po zalewie Sosina i li-
czyła 6 km. Kajakarze rozpoczęli 
zmagania z linii brzegowej od stro-
ny wypożyczalni sprzętu wodnego. 
Mieli do pokonania dwie pętle wokół 
wyspy. Meta wyścigu znajdowała się 
na wysokości boi, ulokowanej nie-
opodal plaży strzeżonej – wyjaśnia 
Grzegorz Gębski z działu sportu 
jaworznickiego MCKiS.

W  kajakarskich zmaganiach 
wzięli udział nie tylko jaworznia-
nie, ale także mieszkańcy innych 
miejscowości, m.in. Czeladzi, Ka-
towic, Bielska-Białej. Kajakarze 
rywalizowali w kilku kategoriach: 
jedynek kobiet (K1 kobiety), je-
dynek mężczyzn (K1 mężczyźni), 
dwójek kobiet (K2 kobieta/kobie-
ta), dwójek mężczyzn (K2 męż-
czyzna/mężczyzna) i mikstów (K2 
kobieta/mężczyzna).

Wśród pań, płynących solo, wy-
grała Janina Malska z miejsco-
wości Krze. W kategorii jedynek 
mężczyzn zwyciężył Radosław 
Mirowski z Dąbrowy Górniczej. 
W dwójkach kobiet najszybsze były 
Martyna Broszkowska i Renata 
Macias z Jaworzna. Najlepszą mę-
ską osadą okazali się z kolei dąbro-
wianin Łukasz Grzelak i rudzia-
nin Krystian Sobala, którzy jako 
pierwsi wśród wszystkich zawod-
ników, dopłynęli na metę tegorocz-
nych regat (39 minut i 47 sekund). 

W kategorii mikstów wygrało nato-
miast małżeństwo z Czeladzi, Mał-
gorzata i Piotr Tylikowscy. Wśród 
jaworznian najlepsi byli Grzegorz 
Gębski i Dariusz Gigoń.

W programie imprezy znalazły 
się też zawody rekreacyjne dla ro-
dzin. Ekipy, składające się z dziecka 
i rodzica, miały do pokonania ok. 
200 m w linii prostej. W rywali-
zacji wzięły udział dwie osady. 
Wyścig wygrali Bartosz Grzelak
z tatą Łukaszem.

Medale, puchary i nagrody wrę-
czyli laureatom Dariusz Chrapek, 
wicedyrektor ds. sportu MCKiS, 
i Tadeusz Kaczmarek, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Jaworznie.

– Tegoroczne regaty były szczegól-
ne, ponieważ impreza miała już swoją 
dziesiątą edycję. Warto przy okazji 
przypomnieć, że w tym roku jaworz-
nicki zalew został okrzyknięty przez 
internautów Najlepszą Przestrzenią 
Publiczną Województwa Śląskiego
– podkreślił Tadeusz Kaczmarek, 

przewodniczący Rady Miejskiej, 
który za czasów pracy w jaworznic-
kim magistracie, na stanowisku wi-
ceprezydenta Jaworzna, był jednym 

z inicjatorów wioślarskich zmagań. 
– Cieszę się, że te zawody wpisały się 
na stałe w harmonogram wydarzeń 
sportowych Jaworzna – dodał.

Regaty na Sosinie odbyły się pod 
honorowym patronatem Pawła
Silberta, prezydenta Jaworzna. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Zwycięzcom gratulowali Tadeusz Kaczmarek i Dariusz Chrapek | fot. Andrzej Pokuta

Kajakarze wystartowali z linii brzegowej od strony wypożyczalni sprzętu wodnego | fot. Andrzej Pokuta
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Ulica Józefa Kruka znajduje się we wschodniej czę-
ści Ciężkowic i zbiega się z ulicą Ludową. Jej patronem 
jest zasłużony dla dzielnicy i obronności naszego kraju 
nauczyciel i patriota, który stracił życie za działalność 
w podziemnej organizacji Wolność i Niezawisłość.

Józef Kruk urodził się 15 
grudnia 1902 roku. Z zawodu 
był nauczycielem. Po wybu-
chu II wojny światowej wal-
czył z niemieckim okupantem 
i działał w konspiracji na tere-
nie Ciężkowic i Balina. W pa-
triotycznym podziemiu wy-
stępował pod pseudonimem 
Juhas.

Jako nauczyciel, Józef Kruk 
kierował najpierw szkołą po-
wszechną w Balinie. W 1944 
roku objął kierownicze stano-
wisko w ciężkowickiej szkole. Zastąpił tym samym Wła-
dysławę Piwowońską, która z kolei została przeniesiona 
do szkoły w Jęzorze.

Początki kierowania placówką w Ciężkowicach nie były 
łatwe. W czasie wojny hitlerowcy zajęli szkolny gmach 
i uczniowie musieli przenieść się do innego, dawnego 
budynku szkoły. Było w nim niewiele miejsca, ponieważ 
znajdowały się tam tylko dwie sale lekcyjne. Pod koniec 
okupacji Niemcy zagarnęli również i tę placówkę, dlatego 
ciężkowickie dzieci nie pobierały nauki przez kilka mie-
sięcy. Przerwa w nauczaniu trwała też po wyzwoleniu. 
Szkolne gmachy pełniły wtedy bowiem funkcję szpitala 

Nauczyciel i działacz 
niepodległościowy

Patroni 
naszych 
ulic

polowego dla żołnierzy Armii Czerwonej. Obie siedziby 
zostały odzyskane dopiero 24 lutego 1945 roku, a ucznio-
wie wrócili do nauki nieco później, 4 marca.

Wraz z powrotem do stacjonarnego nauczania, kie-
rownik Józef Kruk zainicjował utworzenie przy placów-

ce harcerstwa. Zorganizował 
też letnie kolenie w Zawoi dla 
228 dzieci.

Po wojnie działał także 
w strukturach podziemnej or-
ganizacji Wolność i Niezawi-
słość. Został za to aresztowany 
16 września 1946 roku. Tra-
fi ł do więzienia w Krakowie, 
gdzie był torturowany przez 
funkcjonariuszy Urzędu Bez-
pieczeństwa, w wyniku cze-
go ciężko zachorował. Zmarł 
7 grudnia 1947 roku. Został 

pochowany na cmentarzu w Ciężkowicach.
Niebawem minie 75 lat od jego śmieci. W marcu tego 

roku przy jego grobie mieszkańcy Jaworzna oddali hołd 
bohaterowi. W uroczystości wzięli udział również m.in. 
krewni Józefa Kruka, w tym jego prawnuk, Marcin Kar-
piński, a także poczet sztandarowy, członkowie Towarzy-
stwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej w Chrzanowie 
w barwach 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich z porucz-
nikiem Zbigniewem Pogodą oraz przedstawiciele klubu 
MCKiS Wega, LKS-u Ciężkowianka Jaworzno i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

Anna Zielonka-Hałczyńska

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 34 (272)

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 
numerami od 1 do 20 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
34 (272): Rybom woda lu-
dziom zgoda. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

W czwartek, 22 września, obcho-
dzimy Światowy Dzień bez Samo-
chodu. Święto wieńczy Europejski 
Tydzień Zrównoważonego Transpor-
tu. Idea tego święta wiąże się z troską 
o środowisko i jest po prostu proeko-
logiczną kampanią, która obejmuje 
coraz więcej państw. Pomysłodaw-
cy obchodów chcieli, by ogranicza-
jąc używanie aut choć jednego dnia, 
zmniejszyć ilość emitowanych spalin.

W Światowy Dzień bez Samochodu 
kierowców zachęca się do tego, by 
zrezygnowali z jazdy autem. W za-
mian promuje się im komunikację 
miejską lub rowery. W wielu polskich 
miastach 22 września kierowcy mogą 
jeździć miejską komunikacją za dar-
mo. Podczas kontroli, zamiast biletu, 
muszą okazać natomiast dowód reje-
stracyjny swojego pojazdu. Podobnie 
jest w Jaworznie. Zgodnie z obowią-
zującym w PKM Jaworzno wykazem  
osób uprawnionych do darmowego 
przejazdu, przeczytać można, że 22 
września właściciele pojazdów za 
okazaniem dowodu rejestracyjnego, 
mogą podróżować autobusami bez 
biletu. No to w drogę!

Grażyna Dębała
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