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O mały włos, a pierwszy 
mecz sezonu zakończyłby się 
porażką drugoligowego ze-
społu siatkarskiego MCKiS Ja-
worzno. Jaworznickie Sokoły, 
po ciężkim boju na własnym 
parkiecie, wygrały dopiero 
3:2 inauguracyjny pojedynek 
z drużyną TS-u Volley Rybnik. 
Tie-break przysporzył wielu 
emocji obu stronom. Drużyny 
do samego końca szły punk-
towo łeb w łeb. Sytuację ura-
towała dopiero ostatnia ofen-
sywa jaworznian.

Narodowego w Warszawie. 
Choć tym razem nie udało się 
zająć miejsca na podium, to 
jaworznianka zaprezentowała 
się świetnie.

Festiwal „Polska od Kuch-
ni” to wydarzenie, które ma 
pielęgnować polską kulturę 
i tradycję. Podobnie jak pod-
czas półfi nałowych zmagań, 
które odbyły się w lipcu na 
jaworznickich plantach, mo-
tywem przewodnim było tra-
dycyjne wesele.

chwalili sobie relaks nad zmo-
dernizowaną Sosiną, to w cza-
sie letniej laby nie odnotowa-
no żadnych poważniejszych 
zdarzeń. Nikt też nie utonął. 

WOPR-owcy podejmowali 
interwencje w wodzie 9 razy. 
Więcej pracy mieli na lądzie, 
gdzie pomagali plażowiczom, 
zażywającym kąpieli słonecz-
nych. Odnotowali 8 przypad-
ków zasłabnięcia i 38 razy po-
mogli osobom, które doznały 
skaleczeń.

– To był trudny mecz, ale 
dzięki niemu możemy wyciągnąć 
wnioski i poprawić to, co szwan-
kowało podczas gry z Rybnikiem
– przyznaje Tomasz Wątorek, 
trener Sokołów.

Zuzanna Bednarz z zespo-
łu śpiewaczego Jaworznianki 
reprezentowała województwo 
śląskie podczas fi nału Ogól-
nopolskiego Festiwalu Kół 
Gospodyń Wiejskich „Polska 
od Kuchni”, który odbył się 1 
października na błoniach PGE 

Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu wraz z WOPR-owcami 
oraz policjantami i strażnikami 
miejskimi podsumowało mi-
niony sezon nad Sosiną. Choć 
ośrodek przeżywał istne ob-
lężenie plażowiczów, którzy 
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Z jednej strony czytam doniesienia o bardzo ciekawych 
wynalazkach dziedziny medycyny i techniki, z drugiej 
media codziennie straszą nas użyciem bomby atomowej 
przez Fiutina. Za moment nikt już się nie będzie bał, bo 
– jak pamiętamy z czasów pandemii – codzienne bom-
bardowanie i zastraszanie doprowadziło praktycznie do 
obojętności na nowe doniesienia. Jeśli najpopularniejsze 
portale informacyjne co 3 dni puszczają wizje zapijaczo-
nego Jackowskiego albo odwołują się do nawiedzonych, 
średniowiecznych fanów eliksirów, to żaden szanujący się 
człowiek nie będzie tego łykał niczym pelikan na Odrze 
ścieki komunalne. 

Tak jak w przypadku wojny w Ukrainie, od początku 
analizy i przewidywania się nie sprawdzają, bo żaden 
taktyk nie przewidzi, co tam się dzieje w ruskich neuro-
nach. Chyba wszyscy mamy już  dość tego poczucia nie-
pewności i loterii infl acyjnej. W moim przypadku coraz 
bardziej uwiera mnie przekazywanie patologicznych treści. 
W internecie, niczym grzyby we Włoszczowej, wyrastają 
kreatury. Przykładem jest  samozwańczy coach oraz psy-
cholog – Jakub Czarodziej, w wulgarny i prostacki sposób 
kreuje się na osobę, która chce zmieniać mentalność lu-
dzi i ich edukować z zachowań społecznych. Ma prawie 
milion (!!!!!!) obserwujących, a to, co wyprawia jest zwy-
kłym ściekiem słownym. Aż przykro przystać na fakt, że 
takie osoby są tak popularne. Dobrze, że dziennikarze się 
za niego zabrali, albowiem zaczął dodatkowo szczuć na 
obywateli Ukrainy. Polecam kanał „Dziennikarskie Zero”, 
w którym dziennikarz Krzysztof Stanowski bardzo dobrze 
analizuje, jakich manipulacji się dopuszcza. 

Dość o patologii, przejdźmy do dobrych informacji. Na 
przykład niedawno media obiegła wiadomość o najmłod-
szym profesorze medycyny w naszym kraju. Został nim 
w wieku 29 lat Mateusz Hołda, lekarz z Krakowa. Czyli 
został profesorem z nadania w wieku, kiedy jakaś część 
jego rówieśników ze studiów nie może jeszcze nazywać się 
lekarzem (po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i praktyk, 
czyli zwykle po 6 latach, student otrzymuje dyplom i ty-
tuł zawodowy lekarza. Aby jednak otrzymać pełne prawo 

Od trujaka do kozaka
Wojciech P. KnapikFe
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Jadłodzielnia działa w Jaworznie 
już od pół roku. W tym czasie grupa 
piętnastu wolontariuszek przeniosła 
kilka ton żywności. Pieczywo, maka-
rony, kasze, ryż, wędliny czy nabiał 
ofi arowany przez sklepy, trzeba prze-
wieźć, rozpakować, poustawiać na 
półkach. Pracy jest naprawdę dużo, bo 
niewielki punkt przy ulicy Paderew-
skiego 15 odwiedza miesięcznie około 
1500 potrzebujących osób, a żywność 
znika z półek i lodówek zwykle jesz-
cze tego samego dnia, kiedy trafi ła 
na Paderewskiego. To pokazuje ska-
lę potrzeb, ale również ogrom pracy, 
jaki wolontariuszki wkładają w to, by 
Jadłodzielnia prężnie działała. 

Panie ofi arowują zresztą nie tylko 
swoją pracę i fi zyczny wysiłek, ale 
też mnóstwo zaangażowania i cza-

su. Jadłodzielnia to nie tylko punkt, 
w którym ubodzy mieszkańcy miasta 
mogą znaleźć żywność. To miejsce, 
gdzie potrzebujący mogą się poczuć 
ważni, przyjęci i oczekiwani.

Wolontariuszki do każdego bo-
chenka chleba dołączają karteczkę 
z cytatem czy myślą, która ma da-
wać nadzieję i podnosić na duchu. 
Drobny gest, który jednak dowodzi, 
że w Jadłodzielni ważny jest każdy 
człowiek, również ten pozbawiony 
środków do życia oraz że nie chodzi 
tu tylko o zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb, ale też o zauważenie 
w ubogim człowieka. 

Aby Jadłodzielnia mogła funkcjo-
nować, potrzebne są zaangażowanie, 
współpraca, czas i pieniądze, ale rów-
nie ważne jest po prostu serce.  

Liczy się człowiek

Nie taka słaba płeć

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń

Mo
je

 3 
gr

os
ze

Ko
m

en
ta

rz 
tyg

od
ni

a

Jeszcze do niedawna głównym za-
daniem kobiet było dbanie o ognisko 
domowe i wychowywanie dzieci. Dzi-
siaj panie coraz częściej udowadniają, 
że stać je na więcej.

Coraz więcej kobiet świetnie odnaj-
duje się za kierownicą. Prowadzą nie 
tylko samochody osobowe, ale i ja-
worznickie autobusy, a komfort jazdy 
z nimi za kierownicą ceni sobie nie-
jeden pasażer. Panie sprawdzają się 
też w polityce czy zarządach dużych 
fi rm. Jaworznianki również śmiało 
udowadniają, że pasje, które niegdyś za-
rezerwowane były dla mężczyzn, mogą 
sprawiać wiele satysfakcji także im.

Marta Małodobry złowiła karpia wa-
żącego ponad 30 kilogramów. Takie 
trofeum w przypadku mężczyzn nie 

dziwi już nikogo, bo panowie przyzwy-
czaili nas do takich wyczynów. Nato-
miast w przypadku kobiety wciąż budzi 
podziw. Co ciekawe, pani Marta nie jest 
jedyną wędkarką w naszym mieście. 

Dawniej kobiety jeżdżące na za-
siadki wędkarskie tylko towarzyszyły 
mężom, zapalonym wędkarzom. Re-
laksowały się, opalały, czytały książ-
ki. Dzisiaj same też sięgają po wędkę 
i ani trochę nie odstają od mężczyzn. 
Samodzielnie planują zasiadkę, obmy-
ślają strategie, przygotowują i kon-
serwują sprzęt, brodzą w głębokiej 
wodzie. Nie potrzebują także pomocy 
w holowaniu nawet tych najcięższych 
ryb, choć nie jest to lekkie zajęcie.

Kobiety coraz chętniej i śmielej 
udowadniają, że nie są słabą płcią.

do wykonywania zawodu, musi przejść roczny staż, a po 
nim pozytywnie zdać egzamin). Łatwo więc policzyć na 
palcach, że zostanie profesorem w tym wieku to nie lada 
osiągnięcie. Znam przypadek osoby, która studiowała me-
dycynę prawie 10 lat, po takim czasie to chyba najlepiej 
wykształcony lekarz w regionie.

Inny Polak, Maciej Nadzikiewicz, będzie zarządzał Wi-
kipedią. Maciej ma 24 lata i został jedną z pięciu osób, 
które mają wpływ na wiedzę na całym świecie, w samej 
wersji anglojęzycznej serwis posiada prawie 4,5 milio-
na haseł, a wejścia dzienne na całym świecie szacuje się 
w okolicach... miliarda. Ja w jego wieku chciałem zostać 
rock star, co zresztą mi się nie udało. To są prawdziwe 
gwiazdy, ale ich nie zobaczysz w „Tańcu z gwiazdami”, 
w odróżnieniu od miernych aktorów lub roznegliżowanych, 
patologicznie plastikowych podróbek Barbie. 

Także polecam wszystkim kanał na YouTube doktora 
fi zyki Tomasza Rożka. To przesympatyczny popularyzator 
nauki, polski fi zyk i dziennikarz, który został członkiem 
grupy doradczej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). 
Na jego kanale i stronie www.naukatolubie.pl w przystęp-
ny i łatwo przyswajalny sposób opowiada o  bieżących 
wydarzeniach z zakresu nauki i wyjaśnia, „jak to wszystko 
działa”. Polecam. Jedna z najbardziej wpływowych osób 
świata, prezes Google, Sundar Pichai, podał publicznie na 
konferencji przykład pięknej edukacji i popularyzacji nauki 
doktora Tomasza Rożka. Trudno o lepszą rekomendację, 
niż publiczne podawanie w USA przez taką osobę polskiego 
portalu, promującego naukę, za wzór do naśladowania.

To ci naukowcy są właśnie osobami, na których ludzie 
powinni się wzorować. Znając życie, w szkole byli wyzy-
wani od przegrywów i nerdów, poniżani przez wulgar-
nych rówieśników. A teraz im wszyscy mogą podskoczyć. 
Niestety umysły wybitne nie mają zbyt dobrego dzieciń-
stwa, ale cóż się dziwić, skoro wzorce czerpie się z treści 
na skraju dewiacji w internecie, albo z miernej telewizji.

I jeszcze sportowcy. Bryluje tutaj Iga Świątek, ta bez-
czelnie zdolna siksa wygrywa wszystko, jak leci. Nasi 
siatkarze, lekkoatleci i inni sportowcy sięgają po medale 
mistrzowskie. Nie mają jednak dużego wpływu na sporty 
uprawiane przez zwykłych obywateli. W kraju najpopu-
larniejsza to sztafeta powtarzalna 4x100 ml, albo podno-
szenie ciężarów 500 ml. No i grzybobranie. Sami zobacz-
cie: Facebook i inne social media pełne zdjęć grzybów. 
Głównie trujących (o polityce i kryzysie), ale to już sport 
podwyższonego rydzyka i się nie mieszam.
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W mieście powstaje kolejny park kieszonkowy. Miejski Zarząd Dróg 
i Mostów zagospodarował na ten cel gminną działkę na słynnej „Ko-
ciej”, w sąsiedztwie jaworznickiego Rynku. W środę, 5 października, 
rozpoczął się tu montaż instalacji. To kolejna taka przestrzeń. Pierwszy 
park kieszonkowy znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej w ścisłym cen-
trum Jaworzna | fot. Natalia Czeleń

Wczoraj czytałem sensacyjną informację 
na temat odkrycia leku na chorobę Al-
zheimera. Tylko za cholerę nie pamiętam, 
gdzie to czytałem. 

Będzie ciepło!
Jan KleszczSzpilki w bruku

Za nami wrześniowa sesja Rady Miejskiej. Mowa była 
między innymi o powrocie uczniów do Byczyny. Chyba 

wszystkich ucieszyła wiadomość, że po kilku latach przerwy od października 
lekcje znów odbywają się w budynku przy ulicy Nauczycielskiej. Na dodatek 
dziś byczyńska podstawówka to jedna z najpiękniejszych szkół w mieście. 
Uczniowie powoli ją poznają, odkrywając wszystkie zakamarki. Niektórzy 
nie znali budynku wcześniej, bo edukację rozpoczęli już w czasie, gdy nauka 
odbywała się przy ul. Sportowej.

Byczyńska szkoła to niejedyny temat związany ze szkołami, jaki poruszono 
w czasie ostatniej sesji. Podczas wrześniowych obrad radni zapytali, czy jaworz-
nickie placówki edukacyjne są przygotowane na nadejście zimy. Chodzi o to, 
czy w szkołach i przedszkolach będzie ciepło, czy miasto zadbało o wystarcza-
jącą ilość opału. Od tygodni bowiem w przestrzeni medialnej sporo mówi się 
o tym, że w wielu miastach jest z tym kłopot. I choć w Jaworznie urzędnicy od 
początku uspokajali, że takiego ryzyka nie ma, by opału zabrakło, to jednak 
w mediach pojawiły się takie informacje. Zostały błyskawicznie zdementowane, 
ale wszystko wskazuje na to, że to za mało, by defi nitywnie uciąć spekulacje. 
Smutne jest to, że niesprawdzone i nieprawdziwe informacje rozpowszechniali 
nawet nauczyciele. 

Na szczęście podczas wrześniowej sesji sprawę chyba ostatecznie wyjaśniono. 
Olej do kotłów olejowych i gaz do gazowych są zabezpieczone. W sprawie węgla 
odbyło się nawet specjalne spotkanie, podczas którego przedstawiciele zarządu 
spółki TAURON Wydobycie zapewnili, że opału dla jaworznickich placówek 
edukacyjnych nie zabraknie. Na słowach i obietnicach się nie skończyło, bo 
realizacja dostaw już się rozpoczęła. Jest więc chyba nadzieja na to, że wątpli-
wości w kwestii ogrzewania szkół i przedszkoli zostały rozwiane.  

między innymi o powrocie uczniów do Byczyny. Chyba 
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Lekcja informatyki | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Tak prezentuje się szkoła po remoncie | fot. Materiały UM Jaworzno, 
Anna Zielonka-Hałczyńska

Ośmioklasiści cieszą się z powrotu do Byczyny | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Uczniowie wrócili do Byczyny
Od poniedziałku, 3 paź-
dziernika, uczniowie 
z Byczyny znów uczą się 
w budynku przy ulicy Na-
uczycielskiej. Po niemal 
czteroletniej przerwie, 
spowodowanej tym, że 
budynek dotknęły szko-
dy górnicze, w szkolnych 
murach rozległ się dzwo-
nek lekcyjny. Przez ostat-
nie lata dzieci uczyły się 
w tymczasowej lokaliza-
cji, w budynku przy ulicy 
Sportowej. Dziś ich by-
czyńska szkoła jest 
nie do poznania.

Likwidacja 
nie wchodziła w grę

– Zaryzykuję twierdzenie, że jest 
to najładniejsza szkoła w mieście, 
nie tylko z zewnątrz, ale również 
w środku – przyznał na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna. – To wszyst-
ko dzięki wspólnym staraniom wielu 
podmiotów, w tym Tauronu Wydo-
bycie, miasta, Miejskiego Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych, a także byczyńskiej 
radnej, Anny Lichoty, i całej szkolnej 
społeczności SP 20, w tym dyrekcji 
i grona pedagogicznego, rodziców 
uczniów i wielu innych, zaangażo-
wanych w całe to przedsięwzięcie 
osób – wylicza prezydent.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że 
przeprowadzka nie miała wpływu 
na poziom nauczania w tej pod-
stawówce. 

Byczyńska siedziba SP 20 zosta-
ła wyłączona z użytkowania w li-
stopadzie 2018 roku. Z powodu 
szkód górniczych popękały ściany 
i posadzki. Nauka w takich warun-
kach nie była bezpieczna, dlatego 
uczniowie i pracownicy musieli się 
przeprowadzić. Starsze klasy kon-
tynuowały naukę w siedzibie przy 
ul. Sportowej 1, a młodsze począt-
kowo w pomieszczeniach klubu 
MCKiS Niko w Byczynie. W końcu 
również one zostały przeniesione 
na Sportową.

W tym czasie Tauron Wydobycie, 
którego górnicze działania pod By-
czyną doprowadziły do szkód, zo-
bowiązał się do uratowania szkol-
nego budynku. Gmach wymagał 
kompleksowego remontu, który 
musiały poprzedzić prace wzmac-

niające i uszczelniające górotwór. 
Dopiero po ich zakończeniu mogła 
rozpocząć się modernizacja.

Nie do poznania
Naprawiono popękane ściany sali 

gimnastycznej i łącznika, prowa-
dzącego do głównej części budynku 
szkoły. Położono nowe posadzki, na 
ścianach pojawiły się nowe płyt-
ki. Wymieniono stolarkę okienną 
i wstawiono nowe szyby. Zmoderni-
zowane zostały też instalacje, m.in. 
wodno-kanalizacyjna i odgromowa. 
Remontowi została poddana także 
szkolna kuchnia. Szkoła zyskała też 
nowe ogrodzenie, nawierzchnię bo-
isk, bieżni i skoczni oraz dziedziń-
ca. Wzbogaciła się w nowe wypo-
sażenie klas i sieć teletechniczną.

W  pomoc zaangażowały się, 
oprócz gminy i Tauronu, liczne 
instytucje i prywatne fi rmy. Wiel-
kie wsparcie okazali też rodzice 
uczniów. To oni w ostatnich miesią-
cach prowadzili szeroko zakrojoną 
akcję, podczas której gromadzili 
fundusze na doposażenie szkoły.

– Spod ich rąk wychodziło piękne 
rękodzieło, które następnie sprzedawali 
na różnych miejskich i dzielnicowych 
imprezach, w tym np. na kiermaszach, 
dożynkach. Nie zabrakło ich też pod-
czas przeprowadzki ze Sportowej na 
Nauczycielską. Pracowali z nami na-
wet do późnych godzin wieczornych. 
Jednak efekt jest naprawdę niesamo-
wity. Dzięki wsparciu miasta i prezy-
denta Silberta, wszystkich zaangażo-
wanych osób i fi rm, w tym Tauronu, 
nasza szkoła po modernizacji jest nie 
do poznania, odnowiona, nowoczesna, 
wyposażona w nowe sprzęty i pomoce 
naukowe. Wszystkie te działania miały 
też inny pozytywny efekt. Jeszcze moc-
niej zintegrowały społeczność szkolną
– podkreśla Katarzyna Gniadek, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 
w Jaworznie. – Ogromną pomocą była 
też dla nas radna Anna Lichota, która 

z pełnym zaangażowaniem pozyski-
wała dla szkoły sponsorów, torowała 
ścieżki do rozmaitych podmiotów i bra-
ła udział w negocjacjach. Mogliśmy na 
nią liczyć w każdej sytuacji – zaznacza.

Sama radna przyznaje, że nie 
mogła postąpić inaczej. Wszak by-
czyńska szkoła to placówka mocno 
wrośnięta w dzielnicowy krajobraz, 
łącząca kolejne pokolenia.

– W tych murach uczyły się całe 
rodziny. Najpierw dziadkowie, póź-

POW-em. – Dziękuję za cierpliwość, 
którą przez 4 lata okazywała nie tyko 
dyrekcja, ale również kadra nauczy-
cielska, pracownicy obsługi, rodzice, 
uczniowie, a także cała byczyńska 
społeczność – zaznacza.

Rodzice pełni zapału
Lekcje w byczyńskiej podstawów-

ce zostały wznowione w poniedzia-
łek, 3 października. Pierwszego dnia 
w zmodernizowanej szkole ucznio-
wie nie tylko się uczyli. Podczas tzw. 
„przerw otwartych drzwi” zwiedzali 
z nauczycielami całą szkołę. Dzieci 
mogły zaglądnąć do każdego po-
mieszczenia, zwiedzić stołówkę, 
kuchnię. Każde z nich otrzymało 
też klucze do swojej szafki w szat-
ni. W szkole pojawiły się również 
m.in. nowe pracownie i gabinety 
specjalistyczne, sala reprezentacyj-
na, dodatkowa sala gimnastyczna 
dla najmłodszych uczniów. 

– Szkoła jest naprawdę nowocze-
sna i cieszę się, że moje dzieci mogą 
się w niej uczyć. Z trojga moich po-
ciech, dwoje chodzi właśnie do SP 
20. Jednak żadne z nich nie uczyło 
się nigdy przy Nauczycielskiej 20. 
Starsze chodzi do 3. klasy, młod-
sze do 1. Naukę rozpoczęły więc 
już przy ul. Sportowej. Przenosiny 
w nowe miejsce były dla nich bar-
dzo ekscytujące – przyznaje Jakub
Filipowicz, przewodniczący Rady 
Rodziców. – Ostatnie miesiące były 
bardzo pracowite, również dla rodzi-

niej rodzice, a teraz ich dzieci. Sama 
chodziłam do tej szkoły. Chodził też 
do niej mój syn. Chodzą kolejni człon-
kowie naszej rodziny. Dla byczyńskiej 
społeczności SP 20 jest więc szcze-
gólnym miejscem – podkreśla rad-
na. – Bardzo się cieszymy, że nasza 
podstawówka wróciła do Byczyny 
i znów jej społeczność będzie w peł-
nym stopniu angażować się w dziel-
nicowe wydarzenia – dodaje.

Pani Anna była w stałym kon-
takcie z mieszkańcami, współpra-
cowała nie tylko z dyrekcją szkoły, 
ale też z Tauronem Wydobycie, 
jaworznickim prezydentem, MZO-

ców. Wielu z nas bardzo angażowało 
się w to wielkie przedsięwzięcie, któ-
rym była akcja zbierania funduszy 
i przeprowadzka. Nie było problemu 
z zebraniem grupy chętnych, którzy 
chcieli pomóc w przenosinach sprzętu, 
montażu. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
wszystkim rodzicom za tak wielkie 
zaangażowanie – zaznacza.

W okolicach Dnia Edukacji Naro-
dowej odbędzie się w SP 20 dzień 
otwarty szkoły. Będzie to okazja dla 
wszystkich mieszkańców, którzy 
zechcą zwiedzić zmodernizowaną 
placówkę.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Występy artystyczne, kon-
kursy z nagrodami, zaba-
wy animacyjne, dmuchany 
zamek i słodki poczęstu-
nek to atrakcje pikniku 
„A nam jest szkoda lata”, 
który odbył się w niedzie-
lę, 2 października, na 
Podwalu. Wręczono też 
nagrody w konkursie pla-
stycznym dla przedszko-
laków i uczniów. Zabawę 
połączono z konsultacja-
mi społecznymi w sprawie 
przyszłości dawnego placu 
zabaw, który mieści się 
przy ul. 3 Maja.

Były rozmowy o problemach osiedla, występy artystyczne i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych | fot. Grażyna Dębała

Maria Baran

Rzadko bywam w tej części osiedla, 
a dziś trafi łam tutaj trochę przypad-
kiem. Zwabiła mnie piękna muzyka. 
Przyszłam sprawdzić, co się dzieje, 
i od razu bardzo mi się spodoba-
ło. Są artystyczne występy, moż-
na skosztować ciasta i chleba ze 
smalcem, obejrzeć prace plastyczne. 
Bardzo lubię takie spotkania i cieszę 
się, że są organizowane w naszym 
mieście.

Piknik i rozmowy o dzielnicy

– Tym piknikiem zaczynamy dys-
kusję w sprawie placu. To miejsce 
z potencjałem, które można wyko-
rzystać tak, by jak najlepiej służy-
ło mieszkańcom Podwala. Pomysły 
są różne. Niektórzy chcieliby, aby 
powstał tu plac zabaw, inni mówią 
o parkingu. Wspólnie będziemy szu-
kać rozwiązania, które spodoba się 

większości – zapowiada Ewa Zuber, 
jaworznicka radna i pomysłodaw-
czyni niedzielnego pikniku.

Podczas pikniku swoje nagrody 
odebrali laureaci konkursu plastycz-
nego „Wspomnienia z wakacji”. Na 

R E K L A M A

Zmiana cen za wodę i ścieki
Od 6 października 2022 r. na terenie Jaworzna obowiązywać będzie nowa taryfa za 
wodę i ścieki. W przeliczeniu na osobę średni, miesięczny wzrost opłat za wodę i ścieki 
może wynieść ok. 3,50 zł. Jak podkreślają wodociągi, wzrost cen w obecnej sytuacji tylko 
w części pokryje rosnące koszty funkcjonowania i utrzymania infrastruktury wod-kan 
na właściwym i zgodnym z obowiązującymi przepisami poziomie.

Według nowego cennika, od 6 października gospodarstwa domowe zapłacą za wodę 6,15 
zł/m3 brutto, a za odprowadzanie ścieków 10,83 zł/m3 brutto. W związku na inne, wyższe 
stawki za pobór wody dla pozostałych odbiorców, w tym dla przemysłu, pierwszy raz regu-
lator zobowiązał Wodociągi Jaworzno do zróżnicowania ceny wody dla tych grup odbiorców. 

Dlatego też od października stawka za wodę dla przedsiębiorstw, jednostek samorządo-
wych i usługowych wyniesie 6,20 zł/m3 brutto, a stawka za odprowadzanie ścieków 10,83 
zł/m3 brutto. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz, miesięczne opłaty abonamentowe nie zostały 
podwyższone. Zmianie uległ jedynie sposób ich zapisywania na rachunkach. Od paździer-
nika będzie się on przedstawiał następująco:  
    

1. stawka opłaty abonamentowej WODA w zależności od formy rozliczenia i posiadania 
wodomierza ogrodowego:

a. rozliczenie faktura papierowa bez wodomierza ,,ogrodowego” - 10,17 zł,
b. rozliczenie faktura papierowa z wodomierzem ,,ogrodowym” - 12,51 zł,
c. rozliczenie faktura elektroniczna bez wodomierza ,,ogrodowego” - 8,85 zł,
d. rozliczenie faktura elektroniczna z wodomierzem ,,ogrodowym” - 9,85 zł.

2. stawka opłaty abonamentowej ścieki - 2,16 zł. 

Spółka Wodociągi Jaworzno tłumaczy, że złożenie nowego wniosku taryfowego do regula-
tora było niezbędne z dwóch powodów. Po pierwsze, kończył się termin obowiązywania 
starej taryfy, a po drugie, zmiana ceny wymuszona została obecną sytuację gospodarczą. 

– Nowa, zatwierdzona przez Wody Polskie cena wody i ścieków 
uwzględnia to, co dzieje się na rynku. Rosnące ceny usług, materiałów 
czy kosztów fi nansowych przekładają się na koszty funkcjonowania 
Spółki – wyjaśnia Prezes ds. Finansowych Wodociągów Jaworz-
no Rafał Łabaj i zastrzega, że nie znamy jeszcze najważniejszej 
ceny, czyli ceny za energię elektryczną, a ta może być znacznie 
wyższa od tej prognozowanej kilka miesięcy temu w złożonym 
wniosku taryfowym.

W przypadku wodociągów, energia i jej nieprzerwane dostawy 
są kluczowe dla zachowania ciągłości w produkcji i dystrybucji 
wody. Podobnie jak utrzymanie stałych łańcuchów dostaw su-
rowców i substancji chemicznych, potrzebnych do oczyszczania 
ścieków i utylizacji osadów ściekowych. A to wszystko, jak wia-
domo znacząco podrożało. Dlatego aktualizacja ceny 
za wodę i ścieki, była niezbędna, żeby zachować bezpieczeń-
stwo i jakość usług świadczonych przez Wodociągi Jaworzno.  

Taryfa została pozytywnie zweryfi kowana i zatwierdzona przez 
regulatora rynku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie. Dokument w tej sprawie został opublikowany w Biule-
tynie Informacji Publicznej Wód Polskich 28 września i zgodnie 
z prawem wchodzi w życie po 7 dniach od jego publikacji. Peł-
na treść zatwierdzonej taryfy dostępna jest na stronie www.
wodociagi.jaworzno.pl 

konkurs wpłynęło blisko sto prac. 
Nagrody wyróżnionym wręczyli 
Ewa Zuber i Tadeusz Kaczmarek, 
przewodniczący Rady Miejskiej.

W niedzielnym spotkaniu uczest-
niczyli też bywalcy klubu Senior+, 

który działa w tej dzielnicy. Pik-
nik okazał się doskonałą okazją, 
by opowiedzieć o działalności tej 
placówki i pokazać, czym zajmują 
się seniorzy podczas klubowych 
spotkań.

– Bardzo chętnie przyjęliśmy zapro-
szenie na piknik. Korzystamy z oka-
zji, żeby pochwalić się owocami na-
szej pracy. Prezentujemy tu między 
innymi makramę, własnoręcznie wy-
konane kwiaty, które wykorzystamy 
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Mieszkańcy Podwala oklaskiwali występy | fot. Grażyna Dębała

Podczas pikniku można było zrobić np. bransoletkę | fot. Grażyna Dębała

Anna Jachimczyk Barbara Jankowska

Podczas pikniku „A nam jest szko-
da lata” na Podwalu akompaniuję 
zespołowi śpiewaczemu Jaworz-
nianki. Przygotowaliśmy na tę oka-
zję specjalny repertuar. To pio-
senki, które poprawiają humor, 
wlewają w serca optymizm, dają 
ludziom nadzieję. Zaśpiewamy też 
piosenkę o Jaworznie, o tym, jak 
nasze miasto się zmienia, rozwija, 
zaskakuje. 

Takie pikniki, organizowane na 
osiedlach, to świetny pomysł. Spo-
tkania w plenerze są okazją do 
tego, by sąsiedzi się poznali, za-
przyjaźnili. To też bardzo dobra 
propozycja dla dzieci. Tutaj przy-
gotowano dla nich wiele atrak-
cji, toteż mogą się przekonać, że 
istnieją naprawdę interesujące 
alternatywy dla komputera czy 
komórki. 

Piknik i rozmowy o dzielnicy

później do wielkanocnych palm, czy 
biżuterię, która powstała podczas na-
szych zajęć – opowiada Krystyna
Janicka, szefowa klubu Senior+ 
z Podwala.

Atrakcje, przygotowane w ramach 
pikniku, podobały się też mieszkań-
com. Jaworznianie podkreślali, że 
podobne wydarzenia to okazja, by 
wyjść z domu, poznać sąsiadów, 
spotkać się i porozmawiać o naj-
ważniejszych sprawach dzielnicy.

– Plac, na którym się spotykamy, 
służył dawniej dzieciom. Niestety, czę-
sto dochodziło tu do aktów wandali-
zmu. W końcu ktoś nawet podpalił to 
miejsce. Warto poszukać atrakcyjnego 

przeznaczenia dla tej przestrzeni, bo 
na Podwalu jest naprawdę bardzo 
ciasno i takie miejsce po prostu trze-
ba dobrze wykorzystać – podkreśla 
Weronika Kuśpiel, mieszkanka 
Podwala.

Na niedzielny piknik mieszkań-
ców zaprosili Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu oraz miasto Jaworz-
no. Piknik współfi nansowany był 
ze środków Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych, a honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna. Do udziału 
w pikniku zachęcała również Ewa 
Zuber.                                    GD

AU TO P R O M O C J A

Zagrają w hali
W niedzielę, 16 października, jaworznickich meloma-

nów będzie czekać prawdziwa uczta muzyczna. Tego dnia 
o godz. 16 w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie wystąpi orkiestra 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policyjna 
grupa występuje zazwyczaj podczas ważnych policyjnych 
uroczystości. Natomiast rzadko daje koncerty takie, jak 
ten, który odbędzie się w naszym mieście.

– Dlatego tym bardziej zachęcamy do udziału w zbliża-
jącym się wydarzeniu. Z orkiestrą wystąpią m.in. Justyna 
Hupczyk-Piechota i Piotr Tłustochowicz – zaprasza mł. insp. 
dr Piotra Uwijała, komendant miejski policji w Jaworz-
nie. – Koncert będzie niejako zwieńczeniem tegorocznych 
inicjatyw jaworznickiego garnizonu, którymi były nadanie 
sztandaru tutejszej komendzie oraz odsłonięcie obelisku 
upamiętniającego policjantów 7. Kompanii Rezerwy Policji 
Państwowej, stacjonującej w Jaworznie w latach 1936-1939. 
Oba te ważne dla Komendy Miejskiej Policji wydarzenia 
miały miejsce we wrześniu – zaznacza.

Gala koncertowa odbędzie się pod honorowym pa-
tronatem komendanta wojewódzkiego policji, nadinsp. 
Romana Rabsztyna, prezydenta miasta, Pawła Silber-
ta, i ordynariusza diecezji sosnowieckiej, bp. Grzegorza
Kaszaka. Organizatorem wydarzenia jest Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu.

– Zapraszamy serdecznie policjantów z rodzinami, miesz-
kańców Jaworzna i wszystkich melomanów, którzy będą 

mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania patriotyczno-roz-
rywkowego repertuaru w orkiestrowej odsłonie – podkreśla 
Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS. – Wstęp na wydarzenie 
jest bezpłatny. Obowiązują jednak wejściówki, które są do 
odbioru w hali MCKiS w Centrum i w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej – dodaje.

Orkiestra katowickiej KWP istnieje od 1973 roku. 
Ma w swoim repertuarze utwory marszowe, koncerto-
we, transkrypcje muzyki symfonicznej, utwory religijne 
i opracowania standardów muzyki rozrywkowej. Kapel-
mistrzem grupy jest od 2010 roku asp. sztab. Waldemar
Skotarski.

Orkiestra dała już ponad 4 tys. koncertów, w kraju 
i za granicą. Na przykład w 2012 roku muzycy wystąpili 
na uroczystościach upamiętniających tragedię polskich 
policjantów II RP, która miała miejsce w Ostaszkowie, 
Twerze i Miednoje. Policyjni muzycy wystąpili także m.in. 
w 2011 roku na Europejskim Festynie Służb Munduro-
wych i II Pikniku Lotniczym Służb Mundurowych, w 2018 
roku w sali NOSPR z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości i jubileuszu 45-lecia orkiestry KWP 
Katowice, a w 2019 roku na gali z okazji 100. rocznicy 
powstania Policji Państwowej w ramach Europejskiej 
Konferencji Regionalnej Interpolu. W tym roku orkiestra 
zagrała koncert podczas charytatywnego wydarzenia pt. 
„Śląskie-Ukrainie” w katowickiej fi lharmonii.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Na Sosinie powstały m.in. boiska wielofunkcyjne | fot. Materiały MCKiS

R E K L A M A

Cmentarze komunalne w Jaworznie
Miejski Zarząd Nieruchomości

 Komunalnych uruchomił witrynę
 internetową „Cmentarze

 komunalne w Jaworznie” służącą 
do wyszukiwania grobów osób
 pochowanych na cmentarzach

 na Wilkoszynie i w Szczakowej.

Na obu cmentarzach komunalnych zostały ustawione 
aktualne plany cmentarzy, na których umieszczone są 
kody QR z odnośnikami do strony internetowej z wyszu-
kiwarką grobów.

Pod adresem www.jaworzno.grobonet.com znajduje się 
wygodna wyszukiwarka. Dzięki niej otrzymujemy dokładną 
lokalizację grobu z zaznaczeniem na mapie z możliwością 
nawigacji do tego miejsca. Oprócz tego możemy zapalić 
wirtualny znicz na wybranym nagrobku i sprawdzić do 
kiedy ważna jest opłata cmentarna.

Oprócz tego na stronie znajdziemy:

– Dokładne mapy obu cmentarzy komunalnych, w których 
po kliknięciu na ikonę wybranej mogiły wyświetla się 
informacja nt. osoby w niej pochowanej.

– Rocznice śmierci i urodzin osób pochowanych na cmen-
tarzach komunalnych.

– Informację o ostatnich pochówkach.
– Wirtualny spacer, który pomoże zorientować się w prze-

strzeni cmentarzy.

Było bezpiecznie i komfortowo
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 

podsumowało wraz z woprowcami 
oraz z jaworznickimi policjantami 
i strażnikami miejskimi miniony se-
zon nad Sosiną. Choć ośrodek prze-
żywał istne oblężenie plażowiczów, 
którzy chwalili sobie relaks w tym 
miejscu, to w czasie letniej laby nie 
odnotowano żadnych poważniejszych 
zdarzeń. Nikt też nie utonął. 

Woprowcy podejmowali interwen-
cje w wodzie 9 razy. Więcej pracy 
mieli na lądzie, gdzie pomagali pla-
żowiczom, zażywającym kąpieli sło-
necznych. Odnotowali 8 przypadków 
zasłabnięcia i 38 razy pomogli oso-
bom, które doznały skaleczeń. Pro-
wadzili też profi laktyczne pogadanki 
na temat bezpieczeństwa nad wodą.               

– Jak wynika ze statystyk, nasi ra-
townicy dobrze spełnili wyznaczone 
chrzanowskim woprowcom zadanie. 
Wykazywali się przy tym właściwą 
postawą, czujnością i fachowością – 
chwali prezes chrzanowskiego WOPR, 
Jarosław Broczkowski.

Porządku na Sosinie strzegli też po-
licjanci z Jaworzna oraz ich katowiccy 
koledzy z Oddziału Prewencji Policji, 
a także jaworzniccy strażnicy miejscy. 
Ci ostatni brali udział we wspólnych, 
rowerowych patrolach z policją które 
realizowane były z inicjatywy Paw-
ła Silberta, prezydenta Jaworzna. 

W weekendy samodzielnie prowadzili 
nocne patrole nad zalewem. – Łącznie 
odbyło się 86 patroli. Strażnicy nałożyli 
16 sankcji karnych, 1 osobę odwieźli do 
izby wytrzeźwień – informuje Artur
Zięba, komendant Straży Miejskiej 
w Jaworznie. – Poza tym było spokoj-
nie. Myślę, że na tę sytuację wpływała 
też sama obecność służb mundurowych, 
co działało profi laktycznie – dodaje.

O spokojnym sezonie mówią też 
policjanci z jaworznickiej komendy. 
Oprócz wspólnych patroli ze straż-
nikami miejskimi, współpracowali 
także ze strażą pożarną. Bezpieczeń-
stwa plażowiczów strzegli zarówno 
na lądzie, jak i na wodzie. Po zalewie 
pływali motorówką i tam przepro-
wadzali kontrole. Sprawdzali np., 
czy osoby, korzystające z rowerków 
wodnych i kajaków są trzeźwe albo 
czy liczba osób na takim sprzęcie jest 
odpowiednia. – Niestety nie zawsze tak 
było. Jednym z takich zdarzeń było to, 
gdy nasi policjanci musieli interwenio-
wać w związku z przewróceniem się ro-
werka wodnego. Do wody wpadło kilka 
osób. Okazało się, że dwóch dorosłych 
mężczyzn płynęło na nim z kilkorgiem 
dzieci. Panowie zostali za to ukarani – 
relacjonuje Michał Nowak, ofi cer 
prasowy KMP Jaworzno.

W czasie minionego sezonu poli-
cjanci z Jaworzna wylegitymowali 

podczas wodnych patroli w sumie 227 
osób, a katowiccy funkcjonariusze, 
którzy też strzegli bezpieczeństwa pla-
żowiczów, 112. Stróże prawa podjęli 
w sumie ponad 120 interwencji na 
wodzie i nałożyli ponad 80 manda-
tów. Funkcjonariusze z KMP spraw-
dzili trzeźwość u 737 osób, 330 razy 
dokonali kontroli sprzętu pływające-
go. Patrol rowerowy wylegitymował 
z kolei 214 osób, interweniował  22 
razy i nałożył 34 mandaty.

O popularności ośrodka w letnich 
miesiącach świadczy chociażby liczba 
zakupionych biletów parkingowych. 

Od maja do września sprzedano ich 
32 334. Wiele razy plażowicze wypo-
życzali też wodny sprzęt. – Od czerwca 
do września sprzedaliśmy 2771 biletów. 
Dane te dotyczą wypożyczania zarów-
no kajaków, jak i rowerków wodnych
– informuje Michał Wojtak z MCKiS 
Jaworzno.

Każdy dochód uzyskiwany na So-
sinie, np. z opłat parkingowych czy 
dzierżawy terenów, przeznaczany 
jest na utrzymanie i rozwój ośrodka.

Sosina przeszła w ostatnich kilku 
latach potężną metamorfozę. Moder-
nizacja wystartowała w 2018 roku. 

Oczyszczono zbiornik, zainstalowano 
specjalne pompy, wyremontowano 
drogi dojazdowe i parkingi. Powsta-
ła druga plaża, a stara została odno-
wiona i powiększona. Zbudowano 
boiska wielofunkcyjne do siatkówki 
i koszykówki, siatkówki plażowej 
i gry w bule, pomosty dla wędkarzy, 
plac zabaw, siłownię pod chmurką 
i deptak. MCKiS zaopatrzyło ośrodek 
w rowerki wodne i kajaki. Dokoła za-
lewu stanęły toalety i kosze na śmieci. 
Są nowe ławki i drewniane leżaki. 
W rejonie plaży strzeżonej powstały 
drewniane podesty, które oddzielają 
trzy baseny o różnej głębokości. Po-
wstały też natryski i toaleta dla osób 
z niepełnosprawnościami z pomiesz-
czeniem dla rodzica z dzieckiem. Na 
plażę prowadzą schody, przy których 
zainstalowano platformę dla wózków 
inwalidzkich. Przy plaży poprowa-
dzono też wygodny chodnik.

– Chcemy, by Sosina była coraz pięk-
niejsza i oferowała plażowiczom i innym 
naszym gościom coraz lepsze warunki 
podczas relaksu nad zalewem. Dlatego 
dokładamy wszelkich starań, by tak 
właśnie było, by każdy, kto odwiedza 
to miejsce, czuł się usatysfakcjonowany 
z pobytu i chętnie tu wracał  – podkre-
śla Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS 
Jaworzno.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Tobiasz Król ugotował ponad 100 litrów staropolskiego żurku | fot. Grażyna Dębała

Отримати посилки з України 
стало легше та простіше

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

«Нова пошта» доставляє посилки з України за 
кілька днів, як і обіцяла. Ще влітку компанія, 
яка надає послуги експрес-доставки, анонсувала, 
що біженці в Польщі зможуть отримувати 
посилки швидко та легко. Нині українці діляться 
відгуками, що посилки буквально приносять 
додому, а це дуже зручно для мам з дітками. 

Із середини вересня українці можуть відправляти 
до Польщі посилки за новими цінами, ідеться на 
офіційному сайті «Нової пошти»:

до 2 кг – 250 грн замість 600 грн
до 10 кг – 325 грн замість 900 грн
до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн.

«За таким тарифом можна відправити посилку 
до поштомату в Польщі або кур’єром на адресу. 
Доплачувати за кур’єра не потрібно, адже послуга 
вже включена до вартості. Надіслати можна виключно 
уживані особисті речі, без цінників і бірок, вагою 
до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку», – 
йдеться в повідомленні.

Доставлення займає від 5 робочих днів. 
Для цього необхідно принести відкриту посилку 

у відділення Нової пошти, назвати країну та тип 
доставки й адресу – у поштомат або кур’єром, 
назвати дані отримувача у Польщі – ПІБ, польський 
номер телефону, електронну пошту та сплатити 
відправлення.

Поштомати можна шукати на гугл-картах, ввести 
«inpost paczkomaty».

Якщо доставка кур’єром, то варто вказати повну 
адресу отримувача: індекс, назву міста, назву вулиці та 

номер будинку, номер квартири для багатоквартирних 
будинків.

Сплатити відправлення.
У поштомат в Польщі можна відправляти посилки 

до 25 кг та максимальним розміром 41x38x64 см. 
Якщо вага віправлення від 26 до 30 кг або розмір 

посилки більший, ніж комірка поштомату, то доставка 
буде здійснюватись на адресу отримувача.

Юлія Ширіна розповіла про свій досвід:
– З України мені відправили посилку «Новою 

поштою», у Польщі доставила служба UPS (перевізник). 
Доставка була за адресою, але проблематично, бо 
кур’єр попередньо не дзвонив перед приїздом. Тому 
я подзвонила на гарячу лінію і змінила доставку на 
точку видачі. Посилка відстежується. «Нова пошта» 
обіцяє доставку протягом 1-2 тижнів, то так воно і є.

Анастасія Маміч, яка живе в Явожному також додала:
– Роботою НП задоволена, посилку відправили з 

України в четвер, у вівторок вона була тут, і кур’єр 
приніс її під двері на 5 поверх (ліфту в будинку немає). 
Я нічого не платила, платили родичі в України. Шкода, 
що не можна передавати ліки і продукти харчування.

Rozetka запустила 
доставку до Польщі 

Стало відомо, що українці у Польщі можуть 
оформити доставку товарів з маркетплейсу Rozetka 
та отримати замовлення безпосередньо в польських 
поштових відділеннях. Про це ідеться на сайті 
інтернет-магазину.

Аби отримати оформлення, маєте бути авторизовані 

на сайті ROZETKA за номером телефону українського 
мобільного оператора, щоб мати змогу зайти в 
особистий кабінет, де буде вказана вся інформація 
про замовлення. Під час оформлення замовлення 
слід вибрати спосіб доставки «Доставка в Польщу». 
Заповнити латинськими літерами форму для доставки 
– ім’я отримувача замовлення, місто, вулиця, номер 
будинку та номер телефона польського мобільного 
оператора у форматі +48ХХХХХХХХХХ. Оплата 
замовлень у Польщу проводиться тільки онлайн. Після 
оплати товар прибуде до найближчого поштового 
відділення від вказаної адреси.

Адреса відділення та трекінг-номер для 
відслідковування замовлення надійде у SMS або у 
Viber на зазначений мобільний номер. Сума одного 
замовлення не повинна перевищувати 150 євро. Якщо 
сума замовлення буде більшою, то вибір доставки 
до Польщі стане доступний лише після зменшення 
суми замовлення. 

Адреса відділення та трекінг-номер для 
відслідковування замовлення надійде в SMS або у 
Viber-повідомленні на вказаний польський номер 
телефона. Товар можна буде повернути протягом 14 
днів після отримання замовлення.

Якщо ж ви отримали товар неналежної якості, то 
в магазині радять звернутись до служби підтримки 
задля  консультації.

– Вартість товару буде перерахована на 
вашу банківську картку 
після того, як товар, 
що повертається, буде 
отримано та оглянуто, – 
ідеться в повідомленні. 

Dzielą się jedzeniem i… sercem
Jaworznicka Jadłodzielnia działa już od pół 

roku. Z tej okazji wolontariusze związani z tą 
instytucją chcieli podziękować jaworznianom 
za wsparcie, jakiego od miesięcy udzielają. 
Było ponad 100 litrów żurku, chipsy z obier-
ków i warsztaty, na których można było się 
dowiedzieć, jak gotować zgodnie z zasadą 
zero waste, czyli bez marnowania. Wydarze-
nie zorganizowano w piątek, 30 września, 
pod płaszczką. – Popularność Jadłodzielni 
zupełnie nas zaskoczyła. Zainteresowanie tą 
formą wsparcia jest ogromne. W ciągu pół roku 
naszej działalności wolontariusze przerzucili 
około 10 ton żywności, a Jadłodzielnię każdego 
miesiąca odwiedza około 1500 potrzebujących 
osób. W pomoc aktywnie włączają się miesz-
kańcy, przynosząc suche produkty czy gotując 
zupę – opowiada Edyta Lesiak z Fundacji 
Kobieca Przystań.

Jadłodzielnia mieści się przy ulicy Pade-
rewskiego 15. Jedzenie trafi a tutaj między 
innymi dzięki współpracy ze sklepami. Wo-
lontariusze odbierają wędliny, nabiał, sło-
dycze, pieczywo, warzywa, które wycofy-
wane są ze sklepowych półek, bo żywności 
tej kończy się już termin przydatności do 
spożycia. Wszystko to trafi a do Jadłodzielni, 
skąd znika zazwyczaj jeszcze tego samego 
dnia. Żywność mogą tu przynieść również 
mieszkańcy. Można zostawić potrzebującym 
chleb, mąkę, masło, śmietanę czy ser, ale też 
potrawy. Gotowe dania muszą być szczelnie 
zapakowane i dokładnie opisane. Jedzenie 
można wziąć za darmo.

Jadłodzielnia to ogromna pomoc dla ubo-
gich, ale też instytucja, która pomaga zapo-
biegać marnowaniu jedzenia. Właśnie dlatego 
piątkowym obchodom towarzyszyły warsz-
taty o tematyce zero waste. Można też było 
skosztować chipsów wykonanych z obierek 
i staropolskiego żurku, przygotowanego przez 
Tobiasza Króla, szefa kuchni w Oblackiej 
Przystani. – Żurek przygotowany został według 
staropolskiej receptury, z maślanką, grzybami 
i warzywami – wyjaśnia Tobiasz Król.

Jaworznianie chętnie korzystali z zaprosze-
nia na żurek, a zupę zgodnie chwalili. Sma-
kowały im też chipsy. – Zupa jest naprawdę 
wyśmienita, aromatyczna i pyszna, a chipsy są 

bardzo smacznym sposobem na to, by wyko-
rzystać obierki. Na pewno spróbuję zrobić coś 
takiego w domu – podkreśla Maria Molisak
z Jaworzna.

Piątkowe wydarzenie było też okazją, by 
wesprzeć jaworznicką Jadłodzielnię. Zbie-
rano żywność z długim terminem przydat-
ności do spożycia. Chętni mogą też pomóc, 
wpłacając pieniądze. Numer konta można 
znaleźć na facebookowym profi lu Fundacji 
Kobieca Przystań. Pieniądze przydadzą się 
na rachunki. Organizatorami piątkowego 
wydarzenia były Fundacja Kobieca Przystań, 
miasto Jaworzno, MCKiS, MZDiM, Niniwa 
i Oblacka Przystań.                                GD

Ruszył remont
W poniedziałek, 3 października, rozpoczął się 

remont kolejnego odcinka DK79. Tym razem 
drogowcy pracują na Leopoldzie. Wyremon-
towany zostanie odcinek ul. Grunwaldzkiej 
od skrzyżowania z Cegielnianą do krzyżówki 
z aleją Piłsudskiego.

Drogowcy przyznają, że prace będą się wią-
zały z utrudnieniami dla kierowców. Apelują 
o ostrożność i stosowanie się do znaków dro-
gowych. Warto uzbroić się w cierpliwość, bo po 
zakończeniu prac jeździć się będzie bezpieczniej 
i wygodniej. 

– W ramach prac modernizacyjnych przebu-
dowana zostanie konstrukcja jezdni DK79 w obu 
kierunkach na odcinku około 240 metrów wraz 
z odwodnieniem. Przebudowane zostaną również 
zjazdy publiczne i indywidualne, ciągi piesze, pie-
szo-rowerowe i pasy zieleni. Zabezpieczona zostanie 
sieć gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa 
oraz teletechniczna – informuje Katarzyna Flo-
rek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

To nie koniec zmian. W ramach inwestycji 
przebudowana zostanie też infrastruktura wo-
dociągowa i kanalizacyjna, w tym magistrala 
i sieć wodociągowa rozdzielcza oraz odcinek 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 
Nowe oblicze zyskają cztery zatoki autobusowe 
w śladzie ulicy Grunwaldzkiej. Tutaj wymienio-
na zostanie nawierzchnia. Kostka kamienna zo-
stanie zamieniona na nawierzchnię betonową.

Modernizacja tego odcinka DK79 będzie kosz-
towała nieco ponad 6,2 mln zł. Na ten cel miasto 
pozyskało środki z rezerwy subwencji ogólnej. 
Zdobyć udało się 3,5 mln zł. Zakończenie całości 
prac zaplanowano na 30 czerwca 2023 roku.  GD
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Ogromny plac budowy, na 
nim żurawie, stalowe kon-
strukcje, a w tle pierwsze 
kilka poziomów powstają-
cej chłodni kominowej. Co 
to przypomina? Pierwsze 
skojarzenie wielu osób 
jest na pewno takie, że to 
budowa Nowego Jaworz-
na, czyli górującego nad 
miastem energetycznego 
bloku o mocy 910 MW, 
którego powstaniu przy-
glądaliśmy się w ostatnich 
kilku latach.

R E K L A M A

Jaworznickie elektrownie – jeden z symboli miasta

Zaprezentowane obok zdjęcie, po-
chodzące ze zbiorów Muzeum Mia-
sta Jaworzna, ukazuje jednak lata 
znacznie odleglejsze – czasy budowy 
Elektrowni Jaworzno III. To bowiem 
ponad 4 dekady temu, nieopodal 
Elektrowni Jaworzno II, zbudowa-
na została jaworznicka Trójka. Co 
ciekawe, pierwotnie miała ona sta-
nąć w zupełnie innej części miasta.

Zmiana planów
– Według pierwszej koncepcji 

z 1962 roku - Elektrownia Jaworz-
no III miała zostać zlokalizowana 
w Ciężkowicach – zdradza Adrian
Rams z Muzeum Miasta Jaworzna. 

– Taki był pierwotny plan, ale zre-
widowano te zamierzania i w 1966 
roku zdecydowano o zmianie miejsca. 
Ostatecznie postanowiono, aby Trój-
ka powstała w pobliżu Dwójki, której 
infrastruktura mogłaby być po części 
wykorzystana przy wznoszeniu trzeciej 
jaworznickiej elektrowni – dodaje.

Po czterech latach powołano ze-
spół do przygotowania budowy. 
Prace przygotowawcze (wycinka 
lasu i  doprowadzenie zasilania 

z Elektrowni Jaworzno II) ruszyły 
w roku 1974.

Do budowy Trójki wykorzysta-
no polskie komponenty. Wypro-
dukowane w naszym kraju były 
m.in. kotły (fi rmy Rafako), gene-
ratory (fi rmy DOLMEL) i turbiny 
(ZAMECH-u).

– W 1974 komin Elektrowni Ja-
worzno III, który miał być najwyższym 
w Polsce, osiągnął  wysokość 100 m. 
Obok rosły bryły chłodni, zawiesza-

no walczaki kotłów – wylicza dalej 
muzealnik. – 10 grudnia 1976 roku 
o godzinie 22.28 dokonano pierwszej 
synchronizacji bloku nr 1. To były wła-
ściwe narodziny Trójki – opowiada.

Synchronizację bloku nr 2 prze-
prowadzono 23 kwietnia 1977 roku. 
Po niej zsynchronizowane zostały 
turbozespoły na kolejnych blokach. 
Montowano też nowe turbiny. Ostat-
ni blok, nr 6, zsynchronizowano 18 
listopada 1978. Do eksploatacji zo-
stał on przekazany 31 grudnia tego 
samego roku. Ofi cjalne zakończenie 
budowy odbyło się z kolei rok póź-
niej, 28 grudnia 1979.

Jaworznicka Trójka zyskała 6 
turbozespołów, posiadających po 
200 MW, a wspomniany, charak-
terystyczny komin, górujący nad 
okolicą, mierzy 306 metrów. Elek-
trownia Jaworzno III jest widoczna 
nawet z góry Żar.

Zaczęło się 
w kopalni

Historia energetyki w Jaworznie 
nie rozpoczęła się jednak dopiero 
wraz z powstaniem Trójki. Dzieje 
branży energetycznej na jaworznic-
kich ziemiach miały bowiem swój 
początek już pod koniec XIX wieku. 
To właśnie wtedy, w 1898 roku, 
uruchomiono pierwszą w Jaworznie 
elektrownię. Powstała ona w kopal-
ni Jacek Rudolf, gdzie zainstalowa-
no generatory prądu stałego dla 
napędu sortowni. Pięć lat później 

zbudowano centralę elektryczną, 
która zaopatrzyła w prąd zarówno 
kopalnię Jacek Rudolf, jak i Fryde-
ryk August.

Budowa elektrowni turbino-
wej na terenie tej drugiej kopal-
ni ruszyła w 1910 roku. Przed 
I wojną światową uruchomio-
no dwa turbozespoły. Pierwszy 
w 1911, a drugi w 1913 roku. Ich 
łączna moc wynosiła 4.100 kW.  
W czasach wojennych elektrow-

nia wzbogaciła się też o trzeci 
turbozespół. Zakład miał wtedy 
moc 7.620 kW.

Po zakończeniu Wielkiej Woj-
ny przedsiębiorstwo, należące do  
Jaworznickiego Gwarectwa Wę-
gla Kamiennego, wykupiła spół-
ka Komunalne Kopalnie Węgla. 
Jej zarząd doszedł do wniosku, że 
działająca w ramach jego majątku 
elektrownia stała się niewystarcza-
jąca na potrzeby coraz bardziej 
zmechanizowanych zakładów gór-
niczych fi rmy. Poszukiwano też 
nowych rynków zbytu. Dlatego 
została podjęta decyzja o budowie 
nowego obiektu energetycznego. 
Zainteresowane dostawą prądu 
były m.in. okoliczne miejscowości, 
w tym Jaworzno i Kraków. Nowa 
elektrownia (późniejsza jaworznic-
ka Jedynka) została uruchomiona 
w grudniu 1930 roku.

Z produkowanej w niej energii 
elektrycznej korzystały kolejne 
gminy. Prąd z Jaworzna docierał 
też m.in. do powiatów olkuskiego 
i miechowskiego, a także wspo-
mnianego krakowskiego. W 1938 
roku elektrownia wzbogaciła się 
o kolejny turbozespół.

W trakcie II wojny światowej 
zakład został przejęty przez oku-
panta i włączony do niemieckiego 
systemu energetycznego. W 1943 
roku Niemcy wzięli się za jego roz-
budowę. Rozpoczęli też budowę 
drugiego takiego obiektu.

Budowa bloku o mocy 910 MW zakończyła się w 2020 r. | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Plac budowy Elektrowni Jaworzno III | fot. Archiwum MMJ

„Podwójność”
Zapraszamy na kolejną wystawę sztuki współczesnej 
w  Muzeum Miasta Jaworzna! Nowa ekspozycja 
pn. „Podwójność”, to kolejna inicjatywa wystawiennicza 
Galerii Sektor I w murach Muzeum.

Po zaprezentowaniu malarskich dzieł z własnej kolekcji, 
tym razem fanów malarstwa, fotografii i grafiki chcemy 
zaprosić do zapoznania się ze zbiorami Galerii Bielskiej 
BWA. Nowa ekspozycja przedstawia wątki, które odnoszą się 
do podwójności – w różnym rozumieniu...

Na wernisaż wystawy zapraszamy 
w piątek – 7 października – na godz. 18.00

 do siedziby Muzeum - ul. Pocztowa 5.
Ekspozycje będzie można oglądać do 18 listopada!

Szczegóły tutaj: bit.ly/2podwojnosc
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Szansa 
na 

stypendium

Jaworznickie elektrownie – jeden z symboli miasta
Dwójkę wymyślili 

Niemcy
Takie były początki Elektrowni 

Jaworzno II. Okupanci nie zdążyli 
jednak zbudować jej do końca. Na 
szczęście, uciekając, nie zdołali też 
zburzyć jaworznickich zakładów. Na 
budowie Dwójki Polacy zastali nie-
dokończone budynki maszynowni 
i kotłowni, nie do końca zbudowa-
ne kominy i instalacje pomocnicze. 

Dalsza budowa zakładu, który stał się 
istotnym elementem polskiego Planu 
sześcioletniego, ruszyła w 1949 roku 
i zakończyła się w 1955. Materiały 
budowlane pochodziły tym razem 
z radzieckich fabryk. Powstało 6 tur-
bin o mocy 50 MW każda. Siedem 
lat później zakład został rozbudo-
wany o jeszcze jedną turbinę. W su-
mie Dwójka osiągnęła moc 350 MW 
i w latach 60. XX wieku produkowała 
rocznie średnio 2,3 mld kWh.

To znacznie więcej niż Jedynka, 
której moc rosła do połowy lat 70. 
i w szczytowym okresie jej siedem 
turbogeneratorów stanowiło 157,9 
MW. Później ta moc była obniżana, 
a elektrownia produkowała ciepło tyl-
ko dla Jaworzna. Dochodziło jednak 
do kolejnych awarii. Zakład stał się 
nieopłacalny, dlatego zniknął z mapy 
miasta. Stało się to pod koniec lat 90. 
XX wieku.

Tymczasem w 1995 roku Dwójkę 
i Trójkę połączono w jeden Zespół 
Elektrowni Jaworzno. Zakładami za-
rządzał Południowy Koncern Energe-
tyczny, włączony później do Tauronu 
Wytwarzanie.

Najnowszym jaworznickim zakła-
dem energetycznym jest, uruchomio-
ny w 2020 roku, blok o mocy 910 
MW, którym zarządza spółka Nowe 
Jaworzno Grupa Tauron. Budowa ja-
worznickiego olbrzyma rozpoczęła się 
we wrześniu 2014 roku. Właśnie wte-
dy uroczyście wbito pierwszą łopatę.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Budowa bloku o mocy 910 MW zakończyła się w 2020 r. | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Małżeństwo z wędkarską pasją
Dla Marty i Łukasza Małodobry

wędkarstwo to nie tylko sport, pole-
gający na łowieniu ryb na wędkę. To 
coś znacznie ważniejszego. Wypra-
wa na ryby to dla nich możliwość 
wyciszenia, złapania dystansu i ob-
cowania z przyrodą. Wędkarstwo to 
ich wspólna pasja i sposób na relaks. 

Marta jest delikatną, fi ligranową 
kobietą, ale wędkarskimi umiejętno-
ściami dorównuje mężowi. Świetnie 
radzi sobie nawet z większymi ryba-
mi. Niedawno pobiła swój rekord, 
zapisując się przy okazji na kartach 
wędkarskiej historii. W czasie zasiad-
ki na czeskiej wodzie samodzielnie 
złowiła karpia ważącego ponad 32 
kilogramy.

– Do tej pory udało się to tylko kilku 
kobietom w Polsce – mówi Łukasz, 
dumny mąż. Rekordowa zasiadka 
jaworznianki miała miejsce późnym 
popołudniem, 9 sierpnia, na 26 hek-
tarowej wodzie w Czechach. To był 
jej szczęśliwy dzień. Najpierw zło-
wiła kilka karpi, ważących około 19 
kilogramów każdy. Po godzinie 17 
złapała natomiast swoją rekordową 
rybę. Jej wyciągnięcie z wody kosz-
towało jaworzniankę wiele wysiłku.

– Łowiliśmy na głębokiej wodzie, 
a zejście do niej było bardzo strome. 
W dodatku karp dużo ważył i nie chciał 
się poddać, więc samo jego „holowanie” 
trwało ponad 30 minut – wspomina 
Marta Małodobry.

Zmęczenie dawało się we znaki, 
toteż wędkarka miała chwilę zwąt-
pienia, ale nie poddała się. W końcu 
udało jej się wyciągnąć z wody rybę 
marzeń. – Tego się nie zapomina. Takie 
chwile dają jeszcze większą motywację 
do działania – mówi Marta Małodobry.

Tym połowem jaworznianka zrobi-
ła wielkie wrażenie na wędkarzach. 
– Kiedy mężczyzna złowi taką wielką 
rybę, zazwyczaj nie robi to już na nikim 
wielkiego wrażenia. Kiedy jednak tym 
wędkarzem jest kobieta, wszyscy są za-
skoczeni – przyznaje mąż rekordzistki.

Co ciekawe, rok wcześniej, w tym 
akwenie tę samą rybę złowił znajo-

my państwa Małodobry. To za jego 
namową jaworznianie pojechali ło-
wić do Czech.

Sukces jaworznickiej wędkarki po-
kazał, że kobiety też potrafi ą wędko-
wać. O rekordowej rybie pani Marty 
napisało jedno z najbardziej prestiżo-
wych czasopism, poświęcone tematy-
ce wędkarstwa „Wędkarskie Wiado-
mości”, ukazujące się od 1936 roku. 
Jaworznianka wraz ze złowionym 
olbrzymim karpiem znalazła się na-
wet na jego okładce. Wcześniej na 
okładkach innych pism branżowych 
kilka razy można było zobaczyć pana 
Łukasza, który na swoim koncie też 
ma sporo sukcesów.

Wędkarską pasją panią Martę za-
raził mąż. Łukasz Małodobry węd-
kował już w dzieciństwie, ale na 
wędkarstwie karpiowym skupił się 
w 2010 roku. W zasiadkach żona 
towarzyszyła mu bardzo często. Pod-
czas gdy on oddawał się pasji, pani 
Marta stawiała na relaks. Czasem też 
trochę mu pomagała. Mąż próbował 
zachęcić panią Martę, by spróbowała 
swoich sił, jednak wędkarstwo wtedy 
jeszcze jej w ogóle nie interesowało. 
– Nie była na to gotowa, a ja nie naci-
skałem. Po kilku latach, zupełnie spon-
tanicznie, zaproponowałem, że kupię 
żonie wędkę przeznaczoną specjalnie 
dla kobiet. Wtedy akurat wchodziły 

one na rynek. Żona się zgodziła i na 
tę wędkę złowiła swojego pierwszego 
w życiu amura – opowiada Łukasz 
Małodobry.

To był moment, który okazał się 
przełomowy. – Właśnie wtedy złapałam 
bakcyla. Początki były trudne. Czeka-
ło mnie sporo nauki. Jednak z każdą 
kolejną zasiadką było coraz lepiej – 
wspomina jaworznianka.

Państwo Małodobry swoją pasję 
traktują poważnie. Każdy wyjazd 
dokładnie planują. Skupiają się na 
wyborze wody idealnej do wędko-
wania. 

– Pytamy znajomych wędkarzy, gdzie 
warto pojechać, jakie warunki panują 
nad daną wodą – opowiada Łukasz. 
Para współpracuje ze znanymi fi r-
mami wędkarskimi, dlatego też z no-
winkami karpiowymi jest na bieżąco. 
Państwo Małodobry lubią też ekspe-
rymentować, łączyć różne elementy, 
tworzyć coś wyjątkowego i indywi-
dualnego czy wykorzystywać różne 
rodzaje zanęt.

– W dzisiejszych czasach wędkarze 
są świetnie zaopatrzeni. Mamy teraz 
większe możliwości, bo w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat wędkarstwo bardzo się 
rozwinęło, a sam komfort wędkowania 
uległ ogromnej poprawie – przyznaje 
Łukasz Małodobry.

Jaworznianie wędkują najczęściej 
na wodach polskich. – Uważamy, że 
w naszym kraju jest tak wiele pięknych 
jezior, że wcale nie trzeba wyjeżdżać 
daleko – opowiada Łukasz Małodobry. 

Wędkarstwo to dla państwa Ma-
łodobry nie tylko pasja i sport, ale 
także szansa na relaks. Choć węd-
kowanie potrafi  być wyczerpujące, 
zdaniem zgodnego małżeństwa, daje 
ono wiele spokoju wewnętrznego, 
odsuwa na boczny tor problemy dnia 
codziennego. 

– Wędkarstwo wymaga wiele wysił-
ku fi zycznego, skupienia, planowania, 
przemyślenia kolejnych kroków – tłu-
maczy pan Łukasz.

Okazuje się, że to również sport, 
który uczy cierpliwości. – Często zda-
rza się też, że przez wiele dni nie uda 
się złowić ani jednej ryby, a czasem po 
prostu tracimy ją w ostatniej chwili, bo 
popełniliśmy jakiś błąd. Nie należy wtedy 
się zniechęcać, tylko wyciągnąć wnioski. 
Ja bardzo lubię analizować swoje po-
szczególne kroki – dodaje pani Marta. 

Wędkarskie małżeństwo na co 
dzień należy do Koła PZW nr 57 
Szczakowa Miasto. 

– W wędkarstwie kierujemy się za-
sadą „no kill”. Nie zabijamy ryb, a wy-
puszczamy je do wody tak szybko, jak 
tylko się da. Zależy nam, by rybie nie 
stała się krzywda – tłumaczy Marta.

Para z Jaworzna już myśli o ko-
lejnym sezonie. Marzeniem Marty 
i Łukasza Małodobry jest sprawdze-
nie swych sił w zawodach na Lac de 
Madine  we Francji. To dla wędkarzy 
jedne z ważniejszych zmagań.

– Na pewno chciałabym złowić też 
jeszcze niejednego karpia ważącego 
powyżej 30 kilogramów i liczę na to, 
że szybko mi się to uda – zapowiada 
pani Marta.

Natalia CzeleńMarta Małodobry ze swoim rekordowym karpiem | fot. Archiwum prywatne

Marta i Łukasz Małodobry udowadniają, że wędkarstwo może być ro-
dzinną pasją | fot. Archiwum prywatne
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Podczas festiwalu podziwiać 
można było artystyczne 
rękodzieło | fot. Materiały MCKiS

Zuzanna Bednarz wraz z kibicującą jej ekipą | fot. Materiały MCKiS

Zuzanna Bednarz z zespołu śpiewaczego Jaworznianki reprezentowała województwo śląskie podczas fi nału Ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Pol-
ska od Kuchni”, który odbył się w sobotę, 1 października, na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Choć tym razem nie udało się zająć miejsca na podium, to ja-
worznianka w stolicy zaprezentowała się świetnie.

Zapraszają 
w świat fotografi i

Dzieci o pokoju

Trzy niezwykłe kobiety z jaworz-
nickiego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury zapraszają na  wystawę foto-
grafi i do galerii ExLibris, która mie-
ści się w głównej siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie. 
Amatorskie prace Sabiny Piotrow-
skiej, Anny Sawiak i Barbary Frasz-
czyńskiej podziwiać będzie można 
od 13 października do 1 listopada. 

Na wystawie pt. „Chwile ulotne” 
jaworznianki podzielą się z odbior-
cami tym, co  nieuchwytne i prze-
mijające. – Moje prace pokażą cud 
macierzyństwa, świat przyrody, roślin 
i zwierząt oraz człowieka w różnych sy-
tuacjach. Będzie też słońce i jego piękno, 
różne pory roku i ich potęga, kruchość, 
delikatność, majestat, siła i dynamika
– zapowiada Anna Sawiak.

Z kolei Sabina Piotrowska na foto-
grafi ach, które oglądać można będzie 

Uczniowie czterech jaworznic-
kich podstawówek wygrali mię-
dzyszkolny konkurs o pokoju na 
świecie, organizowany przez LOK 
i Klub Przyjaciół Książek Anny
Sokół. Laureaci otrzymali już na-
grody, które wręczyli im przed-
stawiciele zarządu miejskiej Ligi 
Obrony Kraju.

– Na konkurs wpłynęło ponad 80 
prac. Wybór zwycięzców był bardzo 
trudny, ponieważ dzieci wykazały się 
wielką kreatywnością. Ostatecznie 
jury zdecydowało się wyłonić laure-
ata w każdej z biorących w konkur-
sie szkół. Do rywalizacji zgłosili się 
bowiem uczniowie SP 1, SP 3, SP 
7 i SP 13 – informuje Krystyna
Sokół, prezes jaworznickiej ligi.

Konkurs plastyczny odbywał się 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pokoju i Dnia Modlitwy o Pokój, 
które przypadają 21 września. Ha-
sło tegorocznych zmagań brzmiało: 
„Razem dla pokoju: Razem wal-

w bibliotecznej galerii, zaprezentuje 
to, co kocha najbardziej. – To będą 
wschody i zachody słońca oraz świat 
przyrody, czyli wszystko to, co mnie 
zachwyca, dotyka i porusza – zdra-
dza artystka. 

Malarka i autorka poruszających 
zdjęć jeszcze w ubiegłym roku ma-
rzyła jedynie o zorganizowaniu swojej 
pierwszej wystawy fotografi cznej dla 
wszystkich jaworznian. Teraz udało 
się te marzenia spełnić.  

Barbara Fraszczyńska pokaże 
prace zrealizowane częściowo 
w formie kolorowych, pojedyn-
czych obrazów, jak i czarno-bia-
łych dyptyków fotografi cznych. 
Na wystawie będą prezentowa-
ne zdjęcia wykonane w bieżącym 
roku. – Cała wystawa to mozaika 
obrazów pokazujących naturę, która 
wzrusza swoją prostotą i wywołuje 

czymy, budujemy i kształtujemy 
pokój”. W artystycznych rywaliza-
cjach mogli wziąć udział uczniowie 
z dwóch grup wiekowych.

Dzieci z klas 1-4 miały za zada-
nie zrobić rysunek  formatu A4 do-
wolną techniką nt.: „Sami chcemy 
budować i kształtować pokój na 
świecie”. W ramach drugiego kon-
kursu, dla młodzieży z klas od 5 do 
8, uczestnicy mieli zrobić zdjęcie 
lub grafi kę, w dowolnym kompu-
terowym programie grafi cznym, 
i dostarczyć je, wydrukowane, na 
papierze formatu A5. Temat tego 
konkursu brzmiał: „Działania na 
rzecz pokoju w Jaworznie”.

W konkursie na rysunek wygrali 
Michał Fortuna ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Alicja Jachymek
z SP 13, Miłosz Marzec z SP 1 
i Lena Puczel z SP 7. W konkursie 
fotografi cznym pierwszą nagrodę 
otrzymał Mateusz Gucik z SP 1.

Anna Zielonka-Hałczyńska 

Jaworznianka w fi nale festiwalu 
„Polska od Kuchni”

Festiwal „Polska od Kuchni” to 
wydarzenie, które ma pielęgnować 
polską kulturę i tradycję oraz  pro-
mować zdrowy styl życia. Podobnie 
jak podczas półfi nałowych zmagań, 
które odbyły się w lipcu na jaworznic-
kich plantach, motywem przewodnim 
było tradycyjne wesele. W Warszawie 
fi naliści, wyłonieni podczas woje-
wódzkich półfi nałów, rywalizowali 
w czterech konkursowych katego-
riach: artystycznej, kulinarnej, wybo-
rach miss wdzięku oraz kobiety go-
spodarnej i wyjątkowej. Festiwalowi 
towarzyszył jarmark produktów re-
gionalnych, gdzie zaprezentowało się 
w sumie ponad 150 wystawców i kół 
gospodyń wiejskich z całej Polski.
ZuzannaBednarz z zespołu śpie-

waczego Jaworznianki, która wygrała 
wojewódzki etap wyborów na miss 
wdzięku w kategorii 45+, podczas 
fi nału na PGE Narodowym zapre-
zentowała się w trzech kreacjach: 
weselnej, ludowej i wieczorowej. Na 
scenie czuła się swobodnie i pewnie, 
bo wspierana była przez towarzy-
szących jej członków zespołu, ekipy 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, 
przy którym działają jaworznickie 
zespoły śpiewacze oraz Miejskigo 
Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych. – To była naprawdę 
wspaniała przygoda. Tym razem nie 
udało się zająć miejsca na podium, ale 

zdobyliśmy doświadczenie, pokazaliśmy 
się w stolicy podczas naprawdę dużego 
wydarzenia i promowaliśmy tam nasze 
miasto – wspomina Zuzanna Bednarz.

Poziom wszystkich konkursowych 
kategorii był bardzo wysoki. Uczestni-
cy niezwykle starannie przygotowali 
się do październikowego fi nału.

– Zaproszono mnie do udziału w jury. 
Ocenialiśmy prace przygotowane w ra-
mach konkursu artystycznego. Wiele 
z nich było bardzo pomysłowych, pra-
cochłonnych i pięknych. Chyba naj-
większe wrażenie zrobił na mnie czepiec 
wykonany z tiulu – wspomina Barba-
ra Halaś, kierownik działu kultury 

w jaworznickim Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich 
„Polska od Kuchni” to wydarzenie, 
które jaworznianie już zdążyli polu-
bić. Lipcowy półfi nał, zorganizowany 
na plantach, cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców. Ja-

worznianie chwalili weselne smako-
łyki, ludowe występy i rękodzieło. 

– Festiwal, jego tematyka i formu-
ła budziły ogromne zainteresowanie 
jaworznian. Podczas półfi nału, który 
jako Miejskie Centrum Kultury i Spor-
tu, zorganizowaliśmy na plantach, ja-
worznianie chętnie kosztowali wesel-
nych przysmaków charakterystycznych 
dla naszego regionu, oglądali wykona-
ne ręcznie elementy ślubnych strojów 
i ozdób czy kibicowali uczestnikom kon-
kursów. Już prowadzimy rozmowy, by 
to wydarzenie powtórzyć w Jaworz-
nie– zapowiada Monika Komańska, 
pełnomocnik ds. organizacyjnych 
w MCKiS.

Grażyna Dębała

ciekawe refl eksje – mówi Barbara 
Fraszczyńska. 

Autorki zdjęć, które można bę-
dzie zobaczyć w ramach wystawy 
„Chwile ulotne”, łączy zamiłowanie 
do fotografi i, wyjątkowa wrażliwość 
i zmysł obserwacji. – Fotografowanie 
jest moją opowieścią o tym, co widzę, co 
czuję, co mnie dotyka i urzeka. Zdarza 
się, że trzeba zrobić dziesiątki zdjęć, by 
tym jednym, jedynym, oddać sedno 
przekazu – opowiada Anna Sawiak.

Każda z artystek ma jednak swój 
niepowtarzalny styl i wielką pasję. –  
Fotografi a to pasja, która wzbudza we 
mnie pozytywne uczucia, emocje i spra-
wia, że życie nabiera kolorów. Chciała-
bym, by moja pasja dawała szczęście, 
radość i wzruszenie wszystkim tym, 
którzy w niej w jakiś sposób uczest-
niczą – dodaje Sabina Piotrowska.

Natalia Czeleń
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Próby chóru odbywają się w ATElier Kultury | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Motyw wesela jest bardzo popular-
ny w fi lmie. Zazwyczaj są to komedie 
romantyczne albo fi lmy obyczajowe. 
Temat jest wdzięczny, bez względu 
na to, jaki mamy stosunek do zamąż-
pójścia lub ożenku. Oglądanie takich 
fi lmów to całkiem niezły pomysł na 
romantyczne randki we dwoje, długie 
wieczory, a może również inspiracja 
podczas organizacji wesela. 

„Cztery wesela i pogrzeb” to moja 
ulubiona komedia romantyczna o te-
matyce weselno-funeralnej. Niesa-
mowite jest w niej to, że po blisko 

27 sukienek, reż. Anne Fletcher, USA 2008
American Pie: Wesele, reż. Jesse Dylan, USA/Niemcy 2003
Czarny kot, biały kot, reż. Emir Kusturica, Francja i inni 1998
Czas na miłość, reż. Richard Curtis, Wielka Brytania 2013
Cztery wesela i pogrzeb, reż. Mike Newell, Wielka Brytania 1994
Druhny, reż. Paul Feig, USA 2011
Dzikie historie, reż. Damián Szifrón , Argentyna/ Hiszpania 2014
Jeszcze dłuższe zaręczyny, reż. Nicholas Stoller, USA 2012
Mamma Mia!, reż. Phyllida Lloyd, USA/Wielka Brytania 2008
Mickey Niebieskie Oko, reż. Kelly Makin, USA/Wielka Brytania 1999
Moje wielkie greckie wesele, reż. Joel Zwick, USA/Kanada 2002
Mój chłopak się żeni, reż. P. J. Hogan, USA 1997
Nago, reż. Michael Tiddes, USA 2017
Narzeczony mimo woli, reż. Anne Fletcher, USA 2009
Oświadczyny po irlandzku, reż. Anand Tucker, USA/Irlandia 2010
Podstępne druhny, reż. James Hayman, USA  2010
Polowanie na druhny, reż. Dawid Dobkin, USA 2005
Polowanie na drużbów, reż. Jeremy Garelick, USA 2015
Powiedz tak, reż. Adam Shankman, USA/Niemcy 2001
Prezent ślubny, reż. Nigel Cole, Wielka Brytania 2012

Film
ografi a

Weselmy się
30 latach od premiery prezentuje 
ponadczasowy humor, a opowiedzia-
na historia jest uniwersalna. Charles, 
główny bohater, to pełen wdzięku 
bon vivant, który uwielbia kobiety, 
łatwo nawiązuje z nimi kontakty, ale 
nie chce się angażować w poważne 
związki. Wraz z przyjaciółmi obu płci 
tworzy coś w rodzaju klubu zdekla-
rowanych przeciwników formalnych 
związków. Do czasu, gdy poznaje 
Carrie… Atutem fi lmu jest nie tylko 
znakomita obsada, ale także dialogi 
i scenariusz.                               KP

Dołącz do chóru

Zapraszają małych artystów

Ostatnia szansa dla poetów!

Gamingowy TIR IPN 
przyjedzie 

do Jaworzna
Jaworznicki chór Belcanto zaprasza 

w swoje szeregi nowych chórzystów. 
Grupa działa pod kierunkiem Jadwi-
gi Hild, zawodowego muzyka, dyry-
gentki, która postanowiła podzielić się 
swoim wieloletnim doświadczeniem 
z mieszkańcami Jaworzna. – Zapra-
szamy do nas. Na chętnych czekamy 
w środy w godz. 19-20.30 w ATElier 
Kultury przy ul. Mickiewicza 2. To wła-
śnie wtedy spotykamy się na próbach – 
podkreśla Jadwiga Hild.

Chór powstał w październiku ubie-
głego roku, jak mówi jego założy-
cielka - z miłości do śpiewania. Na 
początku grupa nie miała swojej na-
zwy. W końcu chórzyści postanowi-
li nazwać ją Belcanto, co oznacza 
piękny śpiew.

Chór składa się tylko z kobiecych 
głosów. Chórzystki mają już za sobą 
kilka występów, w tym koncert kolęd 
i występ z okazji Dnia Niezapominajki 
pt. „Kocha się za nic”. Razem z Belcan-
to wystąpili wtedy również zaprzyjaź-
nieni z grupą artyści. Na fortepianie 
zagrał Roman Jońca, wicedyrektor 
ATElier Kultury, a na akordeonie Piotr 
Sarapata. Wiersze recytował z kolei 
Wojciech Fijałkowski.

Obecnie chór znów przygotowuje 
się do pracy nad programem kolę-
dowym. – Należę do tego chóru od 
początku jego istnienia. Lubię śpiewać, 

Amatorski zespół ludowy „Jawo-
rowe Ludki” szuka małych artystów. 
Grupa działa w Jeleniu. Przyłączyć 
się do niej mogą dzieci w wieku od 
6. roku życia do ostatniej klasy szko-
ły podstawowej. Na próbach zespołu 
najmłodsi poznają taniec i zwyczaje 
ludowe.

– Zapraszamy wszystkie dzieci, które 
lubią taniec i muzykę – mówi Małgo-
rzata Letner-Melczyk, opiekunka 
grupy i zawodowa tancerka.

Do Jaworowych Ludków można za-
pisać dziecko telefonicznie, dzwoniąc 
pod numer 32 762 91 42 wewn. 15.

Instruktorzy ATElier Kultury 
w Jeleniu zapraszają najmłodszych 

10 października upłynie termin nadsyłania prac do 
XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O złotą 
lirę”. Prace literackie zgłaszać mogą wszyscy chętni, re-
gulamin konkursu nie przewiduje ograniczeń wiekowych.

Organizatorami literackich zmagań są członkowie Sto-
warzyszenia Twórców Kultury i ATElier Kultury w Jaworz-
nie, a współorganizatorem III Liceum Ogólnokształcące 
im. Orła Białego w Jaworznie. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął prezydent Jaworzna, Paweł Silbert.

Wiersze konkursowe należy nadesłać na adres: Stowa-
rzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie, ATElier Kultury 
Klub „RELAX”, ul. Szczakowska 35 b, 43-600 Jaworzno, 
z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Lirę". Praca 
powinna znaleźć się w kopercie opisanej: konkurs „O Złotą 
Lirę" i opatrzonej pseudonimem literackim oraz dokładną 

Prawdziwa gratka czeka na mi-
łośników gier oraz pasjonatów hi-
storii. Instytut Pamięci Narodowej 
zaprasza do odwiedzenia mobilnego 
showroomu, promującego projekt 
edukacyjny ,,Gra Szyfrów”. W Ja-
worznie pojawi się on w środę, 26 
października, przed Miejską Biblio-
teką Publiczną w Rynku. Innowa-
cyjna gra przybliży grającym realia 
wojny polsko-bolszewickiej oraz 
pracę i dokonania polskich kryp-
tologów.

„Gra Szyfrów” jest innowacyjnym 
projektem edukacyjnym, przygoto-
wanym przez Biuro Nowych Techno-
logii Instytutu Pamięci Narodowej. 
– To prawdopodobnie pierwsza na świe-
cie gra komputerowa, która powstała 
w tak ścisłej współpracy z historykami
– mówią inicjatorzy projektu.

Akcja gry toczy się w paździer-
niku 1920 roku, kiedy to ważą się 
losy konfl iktu zbrojnego z bolsze-
wikami i przyszłość wolnej Polski. 
Fabuła „Gry Szyfrów” przybliża re-
alia historyczne oraz pokazuje mało 
znane dokonania polskich kryptolo-
gów, którzy odegrali kluczową rolę 
w konfl ikcie polsko-bolszewickim. 
Misje, które muszą wykonać gracze, 
polegają na złamaniu bolszewickie-

a nasze próby stanowią dla mnie relaks 
po całym dniu. Nauczyłam się nowych 
utworów muzycznych, poznałam no-
wych, wspaniałych ludzi – przyznaje 
chórzystka Krystyna Górecka.

Zarówno dyrygentka, jak i chó-
rzystki przekonują, że występowanie 
w chórze to szczęście i radość. – To 

obcowanie z muzyką i serdecznymi oso-
bami, z którymi dzielimy swoją pasję. 
Dodaje to nam otwartości, spokoju. 
Wspólne śpiewanie pozytywnie nastawia 
do życia, niweluje smutek, pomaga poko-
nać nieśmiałość, za to dodaje pewności 

siebie. Pozwala także na odpoczynek, 
odprężenie. Uczy słuchać innych, łączy, 
jednoczy. Jest nas wiele, ale każda z nas 
jest potrzebna – wyliczają.

Jak dalej podkreślają chórzystki, 
członkostwo w chórze daje też moż-
liwość pracy z głosem, oddechem 
i własnym ciałem, przyczynia się do 
rozwoju i regeneracji mózgu. – Muzy-
kalni ludzie lepiej się koncentrują i za-
pamiętują – zaznacza Jadwiga Hild.

Przynależność do grupy nie wiąże 
się z uiszczaniem żadnych składek. 
Zajęcia są bezpłatne.                AZ-H

kategorią wiekową. Regulamin konkursu dostępny jest 
na stronie internetowej jaworznickiego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury. Laureatów konkursu poznamy 20 
października. Uroczysta gala rozpocznie się o godz. 17 
w Klubie Relaks.

Do udziału w poetyckich bojach zachęca Jacek Ma-
liszczak, prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury w Ja-
worznie. On również był laureatem i jest dowodem na to, 
że udział w tego typu inicjatywach może dodać wiatru 
w żagle. – Do udziału w konkursie „O Złotą Lirę” namówił 
mnie Jan Drąg. Gdyby nie on, nie odważyłbym się wysłać 
swoich tekstów. To wiele zmieniło w moim życiu, dlatego 
bardzo zachęcam wszystkich do sprawdzenia się w naszym 
konkursie – zachęca Jacek Maliszczak. 

Natalia Czeleń 

go szyfru i unieszkodliwieniu pan-
cernych pociągów wroga.

– Mobilny showroom będzie do-
stępny bezpłatnie w naszym mieście 
26 października w godzinach od 10 
do 16 – zapowiada Adrian Rams

z Muzeum Miasta Jaworzna.
W godzinach od 10 do 13 będzie 

dostępny dla grup zorganizowa-
nych, a od 13 do 16 dla dorosłych 
i, za zgodą rodziców, dla młodzieży 
w wieku od 13. roku życia. Gra udo-
stępniona będzie na stanowiskach 
komputerowych TIR-a z możliwo-
ścią wykorzystania okularów VR 
Oculus.

„Gra Szyfrów" jest częścią pro-
jektu Ministerstwa Edukacji i Na-
uki pt. ,,Gry w edukacji" i została 
wpisana do programu nauczania 
jako treści rekomendowane. Mo-
bilny showroom łącznie odwiedzi 
20 miejscowości.

Grę można już bezpłatnie po-
brać ze strony Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki lub z platformy Steam. 
Ponadto jest dostępna w Sklepie 
Play oraz w AppStore. Gra działa 
na goglach VR, PC z systemem Win-
dows oraz urządzeniach mobilnych 
obsługiwanych przez iOS i Android. 

Natalia Czeleń 

mieszkańców naszego miasta także 
na ogólnorozwojowe zajęcia. Obej-
mują one np. rytmikę, zajęcia pla-
styczne i spotkania w ramach klubu 
„Baja”. Oferta skierowana jest do 
dzieci w wieku 4-6 lat. Są  jeszcze 
wolne miejsca.

– W czasie zajęć dużo się ruszamy, 
gramy na różnych instrumentach i śpie-
wamy – opowiada Małgorzata Let-
ner-Melczyk.  

Zajęcia plastyczne i klub „Baja” 
prowadzi Katarzyna Kałas. – W naj-
bliższym czasie motywem przewodnim 
na warsztatach będzie np. jesień, potem 
zima, św. Mikołaj i Boże Narodzenie – 
zapowiada pani Katarzyna.

Wykonane podczas zajęć prace 
dzieci mogą zabierać do domu 
lub też zgłaszać do różnych kon-
kursów. 

Uczestnicy zajęć w ramach klubu 
„Baja” często odwiedzają jeleńską 
fi lię biblioteczną. Biorą też udział 
we wspólnym czytaniu bajek. – 
Dzieci wykonują także samodzielnie 
ilustracje do książek, przygotowują 
kukiełkowy teatrzyk – opowiada Ka-
tarzyna Kałas.

Warsztaty z cyklu dla przedszko-
laków odbywają się przy ul. Wiosny 
Ludów 1 dwa razy w tygodniu: we 
wtorki i czwartki. 

Natalia Czeleń
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skoro gra mechanicznie się tak dobrze sprawdza, to jak wyglą-
da jej jakość? Największą bolączką dla fanów ujednoliconej 

wielkości pudełka, tak aby gra weszła na kallaxa, 
jest niestandardowy wymiar. Pozostaje 

tylko położenie gry na innych, 
mniejszych grach lub na wierz-
chu regału. Można to jednak 
łatwo wybaczyć, gdyż zaraz po 
otwarciu, w miejsce tekturowej 
planszy, gracze otrzymują matę! 
Mata jest dobrej jakości, a pstry-
kanie proroków nie stanowi żad-
nego problemu. Same tekturowe 
żetony, powlekane karty i drewnia-
ne znaczniki wyglądają ładnie i są 
dobrej jakości. Wydanie w tej cenie 
jest naprawdę na wysokim poziomie.

Obecnie gracze mogą rozszerzyć 
swój Palec Boży o Kataklizm, który 
wprowadza nowe karty praw, bogów 
Majów oraz kilka opcjonalnych warian-
tów i rampę. Wydawca zapowiedział 

również na 2023 rok kolejny dodatek – Cherry Blossom. 
Ponadto gracze mogą również starać się zdobyć kilka „pro-

mek” w postaci kart bóstw. Do gry może zatem dołączyć Veles, 
Święty Mikołaj, Loki, a także Przedwiecz-
ny Cthulhu. O karty można pytać m.in. 
w katowickim sklepie mepel.pl.

Palec Boży na pewno znajdzie swoich 
fanów wśród początkujących i imprezo-
wych graczy. Gra świetnie się nadaje na 
spotkania rodzinne oraz wprowadzenie 
nowych osób do hobby planszówkowego. 
Należy tylko pamiętać o lekkiej negatyw-
nej interakcji, grając z dziećmi. Chodzi 
o celowanie w proroka przeciwnika, aby 
go wypchnąć z planszy.

Radosław Kałuża | @harcmepel

Bibliotekarze zapraszają na zajęcia | fot. Materiały 
MBP w Jaworznie

on na jednej z wysp. W najgorszym wypadku prorok spadnie do 
morza lub zostanie do niego wepchnięty poprzez uderzenie przez 
inny krążek. Oczywiście dla każdego gracza jest wyznaczony obszar 
„pstrykania”, a samo dostosowanie siły nie jest łatwe. Kiedy jednak 
już pozbędziemy się wszystkich proroków, będzie można przejść 
do fazy nawracania. Ostatnia faza to nic innego jak punktowanie 
– od liczby proroków na wyspach, po dominację nad daną wyspą. 
Następnie wszyscy prorocy wracają do graczy. Żeton pierwszego 
gracza zostaje przekazany i rozpoczyna się kolejne pokolenie. Jak 
łatwo się domyślić, wygrywa gracz z największą liczbą punktów, 
zdobytych po czwartym pokoleniu.

Zasady są niesamowicie proste, ale zabawa towarzysząca 
rozgrywce jest naprawdę przednia. Nic dziwnego, że najwięcej 
radości daje „wypstryknięcie” innego proroka do morza. Ale 

Zawsze bardziej ceniłem gry, których przebieg nie zależał 
od zdolności manualnych, a sprowadzał się 
do kalkulowania i liczenia na drobny łut 
szczęścia podczas rzutu kośćmi. Raz dałem 
się namówić na Prawo Dżungli i, niestety, 
skończyło się na spotkaniu drewnianego 
„totemu” z nosem... Nieraz zdarzały się 
również tytuły, w których trzeba było 
szybko ułożyć wieżę z kości K6, i te już 
bardziej do mnie przemawiały. Na 
jeden z nich, od wydawnictwa 
Awaken Realms Lite, wciąż cze-
kam z nadzieją na polskie wyda-
nie. Jednak po rozegraniu kilku 
partii w Palec Boży od wydaw-
nictw Fox Games i Awaken 
Realms Lite musiałem trochę 
zmienić swoje podejście do plan-
szówek zręcznościowych.

Grając w Palec Boży, gracze wcielają 
się w jednego z ośmiu dostępnych w grze 
bogów, od greckiego Anubisam, po Freję 
czy Zeusa. Do wyboru są cztery dwustronne 
karty, a każdy bóg ma swoją unikatową zdolność. Oprócz 
karty boga gracz otrzymuje przypisanych mu proroków, tem-
plariuszy i świątynie. Niektóre postacie mają kilka unikatowych 
elementów. Teraz wystarczy rozłożyć planszę, potasować karty 
praw i można zacząć rozgrywkę.

Palec Boży podzielony jest na 4 pokolenia, czyli rundy. Każda 
z nich ma 3 fazy: obrad, misji i nawracania. W pierwszej fazie 
gracze poprzez głosowanie wybierają jedną z dwóch wylosowa-
nych kart prawa, które to prawo będzie obowiązywać do końca 
gry lub nieco krócej. Szczegółowe wytyczne zawsze znajdują się 
na karcie. I tak, gracze będą zmuszeni np. do gry z zamkniętymi 
oczami, nie będą otrzymywać punktów za niektóre zagrania lub 
będą musieli pstrykać małym palcem. Tu przechodzimy do drugiej 
fazy i sposobu gry w Palec Boży. Całość skupia się na umiejętnym 
pstryknięciu drewnianego krążka. Najlepiej, kiedy zatrzyma się 

Palec Boży

Zabawa w Boga

8+ 30 min. 2 - 4

Korzyść ze sztuki
Muzeum Miasta Jaworzna i Galeria 

Sektor I zapraszają do udziału w pa-
nelu dyskusyjnym „Miejska kolekcja 
sztuki współczesnej”. Wydarzenie za-
planowano na piątek, 7 październi-
ka. Towarzyszyć mu będzie wystawa 
„Podwójność”.

Paneliści spotkają się w Muzeum 
Miasta Jaworzna. Dyskusja rozpocz-
nie się o godz. 10 i potrwa do 15. 
Prelegenci będą się starali odpo-
wiedzieć między innymi na pyta-
nia o to, czym jest kolekcja sztuki 
współczesnej dla miasta, jakie są 
długofalowe skutki jej rozwoju, jak 
funkcjonuje sztuka przestrzeni pu-
blicznej oraz jak rozwijać i fi nan-
sować zbiory. – Do części ogólno-
polskiej panelu zaprosiliśmy Monikę 
Szewczyk, dyrektorkę Galerii Arsenał 
w Białymstoku, Agatę Smalcerz, dy-
rektorkę Galerii Bielskiej BWA w Biel-
sku-Białej, Waldemara Tatarczuka, 
dyrektora Galerii Labirynt w Lublinie 
oraz Jarosława Suchana, wieloletnie-
go dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi. 
W części regionalnej wezmą udział 
wiceprezydenci Jaworzna i Bielska-
-Białej. Swój udział w dyskusji zade-
klarował również prezydent Jaworz-
na, Paweł Silbert – wylicza Monika
Lewandowska z Galerii Sektor I.

Organizatorzy wydarzenia tłuma-
czą, że Jaworzno i Bielsko-Biała mają 
ze sobą sporo wspólnego. Choć to mia-
sta leżące w województwie śląskim, 
to z przymiotnikiem „śląski” nie są 
szczególnie związane. Jaworzno leży 
na terenie Zagłębia Krakowskiego, 
Bielsko-Biała to Podbeskidzie. – Połą-
czenie w jedno miasto części składowych 
różnych organizmów miejskich, które 
dokonało się stosunkowo niedawno, dało 
w obu przypadkach znakomity rezultat, 
który można określić słowem synergia. 
Zarówno Jaworzno, jak i Bielsko-Biała 
należą do najprężniej rozwijających się 
miast regionu, a nawet na mapie całej 
Polski błyszczą jako miasta nowocze-
sne, otwarte, dobrze zarządzane, za-
mieszkane przez mieszkańców dumnych 
ze swojej historii i lokalnej tożsamości
– podkreśla Monika Lewandowska.

Wystawa „Podwójność” to wy-
brane prace z Kolekcji Sztuki Ga-
lerii Bielskiej BWA. Przedstawia te 
wątki, które odnoszą się właśnie do 
podwójności, ale w różnym rozu-
mieniu. Wernisaż zaplanowany jest 
na godz. 18. 

Wystawę z oprowadzaniem ku-
ratorskim obejrzeć można będzie 
również w sobotę, 8 października 
o godz. 17.                                              GD

Moc atrakcji
Bibliotekarze z jaworznickiej Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej zapraszają na zajęcia. Dorośli czytelnicy mają 
okazję ćwiczyć sztukę pięknego pisania na warsztatach 
z kaligrafi i. Realizowane są one w ramach projektu „Per-
formatywna książka. Performatywna Biblioteka”. Edycja 
4. Co autorów inspiruje? Kolejne takie spotkanie odbędzie 
się w piątek, 7 października, o godz. 16.

Do Bibliotecznego Klubu Seniora bibliotekarze zapra-
szają jaworznian w jesieni życia. Najbliższe spotkanie 
odbędzie się w czwartek, 13 października, o godz. 16.30. 
– W naszym klubie seniorzy mogą miło spędzić czas i obejrzeć 
ciekawy fi lm, zaproponowany przez bibliotekarza. Seans po-
przedzony jest zawsze krótkim wprowadzeniem w tematykę 
fi lmu – opowiada Aleksandra Bzowska, instruktorka 
metodyczna jaworznickiej biblioteki.

Chętni mogą przyłączyć się do grupy miłośników sztuki 
ruchu. Dr hab. Jakub Byrczek pomoże się zrelaksować 
i poczuć harmonię z naturą. Zajęcia odbędą się na świe-
żym powietrzu przy MBP w Jaworznie, w czwartek, 13 
października, o godz. 12.

Bibliotekarze prowadzą też cykl weekendowych spotkań 
dla całych rodzin. Najbliższe zajęcia w ramach programu 
„Z rodziną w bibliotece” odbędą się w dniach 8, 15, 22 
i 29 października o godz. 12. To okazja do integracji ja-
worznickich rodzin, bo podczas zajęć mogą one wspólnie 
budować z klocków Lego, układać puzzle i grać w plan-
szówki. Chętni będą mogli  zagrać na konsoli X-Box 360. 
Na najmłodszych uczestników spotkań czeka też zabawa 
na interaktywnym Magicznym Dywanie. 

We wtorek, 11 października, o godz. 17 najmłodsi czy-
telnicy wezmą udział w zabawie „Bywanie na dywanie”. 
– Głośne czytanie połączone zostanie z wykorzystaniem gier 

dla najmłodszych, dostępnych w pakietach Magicznego Dy-
wanu, czyli interaktywnego urządzenia projekcyjnego. Zaję-
cia przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 roku życia – mówi 
Aleksandra Bzowska.

W czwartkowe popołudnia, 13 i 27 października o godz. 
17 w jaworznickiej książnicy odbędą się także kolejne za-
jęcia w ramach klubu komiksowego dla młodzieży.

W piątek, 14 października, o godz. 16 kontynuowane 
będą warsztaty kreatywnego pisania, a o godz. 17 spotkanie 
dyskusyjnego Klubu Książki. Te zaproszenia skierowane 
są do młodzieży.

Natalia Czeleń

skoro gra mechanicznie się tak dobrze sprawdza, to jak wyglą-
da jej jakość? Największą bolączką dla fanów ujednoliconej 

wielkości pudełka, tak aby gra weszła na kallaxa, 
jest niestandardowy wymiar. Pozostaje 

otwarciu, w miejsce tekturowej 
planszy, gracze otrzymują matę! 
Mata jest dobrej jakości, a pstry-
kanie proroków nie stanowi żad-
nego problemu. Same tekturowe 
żetony, powlekane karty i drewnia-
ne znaczniki wyglądają ładnie i są 
dobrej jakości. Wydanie w tej cenie 
jest naprawdę na wysokim poziomie.

Obecnie gracze mogą rozszerzyć 
swój Palec Boży o Kataklizm, który 
wprowadza nowe karty praw, bogów 
Majów oraz kilka opcjonalnych warian-
tów i rampę. Wydawca zapowiedział 

również na 2023 rok kolejny dodatek – Cherry Blossom. 
Ponadto gracze mogą również starać się zdobyć kilka „pro-

mek” w postaci kart bóstw. Do gry może zatem dołączyć Veles, on na jednej z wysp. W najgorszym wypadku prorok spadnie do 

Zawsze bardziej ceniłem gry, których przebieg nie zależał 
od zdolności manualnych, a sprowadzał się 
do kalkulowania i liczenia na drobny łut 
szczęścia podczas rzutu kośćmi. Raz dałem 
się namówić na Prawo Dżungli i, niestety, 
skończyło się na spotkaniu drewnianego 
„totemu” z nosem... Nieraz zdarzały się 
również tytuły, w których trzeba było 
szybko ułożyć wieżę z kości K6, i te już 
bardziej do mnie przemawiały. Na 
jeden z nich, od wydawnictwa 
Awaken Realms Lite, wciąż cze-
kam z nadzieją na polskie wyda-
nie. Jednak po rozegraniu kilku 
partii w Palec Boży od wydaw-

zmienić swoje podejście do plan-

Grając w Palec Boży, gracze wcielają 
się w jednego z ośmiu dostępnych w grze 
bogów, od greckiego Anubisam, po Freję 
czy Zeusa. Do wyboru są cztery dwustronne 
karty, a każdy bóg ma swoją unikatową zdolność. Oprócz 
karty boga gracz otrzymuje przypisanych mu proroków, tem-

Zabawa w Boga
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Sekcja czeka na nowe zawodniczki | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Sokoły wygrały 3:2 | fot. Andrzej Pokuta

Trener Gortat i pięściarze z medalami | fot. Materiały ABRG

Uczestnicy turnieju oldbojów | fot. Szczakowianka Jaworzno Oldboje

Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie pro-
wadzi nabór dla uczennic 
jaworznickich szkół do 
sekcji siatkówki żeńskiej. 
Wysoko wykwalifi kowa-
ni trenerzy, pod wodzą 
Mariusz Łozińskiego, ko-
ordynatora siatkarskiego 
szkolenia w MCKiS, orga-
nizują zajęcia dla dziew-
cząt klas trzecich, czwar-
tych, piątych i szóstych, 
jak również dla grupy 
młodziczek.

Siatkarki poszukiwane

Trzecioklasistki rozpoczną swoją 
przygodę z siatkówką już w najbliższą 
sobotę, 8 października. Właśnie wtedy 
odbędzie się pierwszy trening w ra-
mach cyklu „MCKiS - Lubimy sport”.

– To już kolejna edycja programu 
MCKiS, skierowanego do uczennic klas 
3. szkół podstawowych z terenu Jaworz-
na – podkreśla Mariusz Łoziński. 
– Zajęcia będą się odbywać  w soboty 
w godz. 9-11 w hali sportowej MCKiS 
przy al. Piłsudskiego 80 – informuje.

W ramach cyklu dziewczynki będą 
uczestniczyć w treningach ogólnoro-
zwojowych z elementami gry w piłkę 
siatkową. Podczas zajęć dzieci prze-

konują się, że aktywność fi zyczna 
to fajna sprawa, nabywają potrzebę 
ruchu i zamiłowanie do sportu, po-
znają zasady fair play. Profesjonalne 
szkolenie ma zachęcić uczennice, by 
zapisały się w przyszłości do 4. klas 
sportowych w SP7 i SP 16, a następ-
nie zasiliły siatkarskie drużyny, dzia-
łające w Miejskim Centrum Kultury 
i Sportu. Opiekunami najmłodszych 
adeptek siatkówki będą w tym roku 

Emocje 
na inaugurację

Wspomnieli utalentowanego 
piłkarza

Zdobyli trzy tytuły

O mały włos, a pierwszy mecz sezonu zakończył-
by się porażką drugoligowego zespołu siatkarskiego 
MCKiS Jaworzno. Jaworznickie Sokoły, po ciężkim 
boju na własnym parkiecie, wygrały dopiero 3:2 in-
auguracyjny pojedynek z drużyną TS-u Volley Ryb-
nik. Tie-break przysporzył wielu emocji obu stronom. 
Drużyny do samego końca szły punktowo łeb w łeb. 
Sytuację uratowała dopiero ostatnia ofensywa jaworz-
nian. – To był trudny mecz, ale dzięki niemu możemy 
wyciągnąć wnioski i poprawić to, co szwankowało pod-
czas gry z Rybnikiem – przyznaje Tomasz Wątorek, 
trener Sokołów.

Pamięci Leszka Pieczary był poświęcony tegoroczny 
turniej, zorganizowany przez oldbojów Szczakowianki 
Jaworzno. Piłkarskie zmagania na murawie stadionu 
Drwali odbyły się w minioną sobotę i wzięły w nich 
udział, oprócz Szczaksy, również takie drużyny, jak 
Kaziki Sosnowiec, Kolbuszowianka, Ciężkowianka 
i Jaksa Miechów.

Turnieje oldbojów są w Szczakowej organizowane 
co roku. Każdy jest poświęcony innemu piłkarzowi. 
Zwycięzcą tegorocznych piłkarskich pojedynków został 
sosnowiecki team, czyli Kaziki. Drugie miejsce zajęli 
gracze Kolbuszowianki, a trzecie drużyna z Ciężkowic. 

Troje pięściarzy z Akademii Bok-
su Roberta Gortata wywalczyło 
złote medale mistrzostw Polski 
młodziczek i młodzików. Gabriela
Wawszczyk wygrała w fi nale jed-
nogłośnie na punkty z Weroniką
Jastrzębską z Mazowsza. Jakub
Wawszczyk został mistrzem po 
walce z Aleksem Siorkiem z Pod-
karpacia. Wygrał pojedynek przez 
nokaut w pierwszej rundzie. Złoto 
ma na koncie również Mateusz
Szubielski, który w fi nale pokonał 
Przemysława Zwierzyńskiego
z Podlasia.

Królem strzelców okrzyknięto Piotra Lichotę. Nagrody 
wręczyli laureatom Tadeusz Kaczmarek, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Jaworznie, Janusz Ciołczyk, 
radny i prezes Ciężkowianki Jaworzno, Krzysztof Pie-
czara, syn pana Leszka, Marian Morawski, sekretarz 
JSP „Szczakowianka”, i piłkarz Arkadiusz Jamróz.

Wspominany podczas turnieju Leszek Pieczara grał 
w szczakowskim zespole na pozycji napastnika i był 
jednym z jej najlepszych zawodników. W latach 70. 
XX wieku został także okrzyknięty królem strzelców 
ligowych rozgrywek.   

Anna Zielonka-Hałczyńska

Dzięki sukcesom jaworznickich 
pięściarzy, Akademia Boksu Ro-
berta Gortata została okrzyknięta 
najlepszym klubem mistrzostw, 
a w klasyfi kacji okręgów zajęła 
trzecie miejsce. Najlepszą zawod-
niczką zawodów była natomiast 
Gabriela Wawszczyk.

Tymczasem na tarczy z  mi-
strzostw Europy kadetek wróciła 
do Jaworzna Martyna Jarząbek. 
Pięściarka wygrała 4:1 walkę z re-
prezentantką Węgier, ale przegra-
ła 0:5 bój o półfi nał z Greczynką. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Pierwszy set jaworznianie wygrali bez problemów 
25:18. Ale drugi oddali już gościom z Rybnika, przegry-
wając z nimi 20:25. Fiaskiem dla Jaworzna zakończyła 
się też trzecia część meczu – 22:25. Sokoły wyrównały 
dopiero w czwartej partii, wygrywając ją 25:18.

W piątym secie oba zespoły walczyły zażarcie punkt 
za punkt. Gdy na tablicy pojawił się wynik 14:12 dla 
jaworznian, rybniczanom udało się za chwilę wyrów-
nać do 14. Szala zwycięstwa przechyliła się jednak 
na rzecz MCKiS-u, dzięki dwóm udanym zagrywkom. 
Tie-break zakończyli wynikiem 16:14 i cały mecz 3:2.

Rozgrywki w ramach 2. ligi siatkówki wystartowały 
1 października. MCKiS Jaworzno gra w grupie czwar-
tej, w której zmaga się w sumie 12 zespołów. Sezon 
potrwa do 15 kwietnia i będzie się składał z 22 kole-
jek. Jaworznickie Sokoły mają ambitny plan powrotu 
do 1. ligi, z której spadły po rozgrywkach 2020/2021. 
Rok temu szkolenia jaworznickiej drużyny podjął się 
Tomasz Wątorek. W sezonie 2021/2022 MCKiS wygrał 
w 2. lidze 25 z 26 ligowych spotkań i dostał się z 1. 
miejsca do fazy półfi nałowej. W półfi nałach gra była 
bardzo wyrównana, ale ostatecznie zespół z Jaworzna 
nie awansował dalej.

W wakacje trener Wątorek dokonał kilku poważnych 
zmian w składzie zespołu. Do drużyny dołączyli Jakub
Durski, Marek Polok, Jakub Krzystanek i Cristiano Gutt.

W ramach okresu przygotowawczego jaworzniccy 
siatkarze pilnie trenowali. Sprawdzali też swoje siły na 
sparingach. Drużyna MCKiS Jaworzno wygrała m.in. 
turniej o puchar Burmistrza Andrychowa.

W drugiej kolejce sezonu Sokoły zagrają znów we 
własnej hali z MKS-em Andrychów. Mecz odbędzie się 
8 października o godz. 17.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Sekcja czeka na nowe zawodniczki | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Rowerzyści spotkali się po raz ósmy | fot. Rowerowa Byczyna

Mistrzowie z medalami | fot. Grzegorz Nowotarski

Siatkarki poszukiwane

trenerzy Anna Patucha i Maciej 
Rzędzicki.

Sekcja MCKiS zaprasza też na 
zajęcia uczennice 4. i 5. klas szkół 
podstawowych, w tym również te 
dziewczęta, które nie chodzą do klas 
sportowych. – Uczennice klas czwar-
tych objęte są szkoleniem zarówno 
w klasie sportowej w Szkole Podstawo-
wej nr 16, jak i w grupie popołudniowej 
w MCKiS. I właśnie na te popołudniowe 

zajęcia zapraszamy wszystkie dziewczę-
ta, które mają zdolności i predyspozy-
cje do grania w siatkówkę. Trenerem 
uczennic klas 4. jest Wojciech Gryc. 
Klasy 5. są pod moją opieką – mówi 
dalej Mariusz Łoziński.

W sekcji siatkówki żeńskiej szko-
lenie popołudniowe dla klas 5. pro-
wadzi z kolei Teresa Łozińska. Jest 
też zespół młodziczek, do którego 
należą wyselekcjonowane z pozosta-
łych grup zawodniczki. Tę drużynę 
także prowadzi Mariusz Łoziński.

Siatkarki jaworznickiej sekcji zdo-
bywają doświadczenie zarówno na 
treningach, obozach wyjazdowych, 
jak i na licznych turniejach w Ja-
worznie (w tym np. mikołajkowych 
i z okazji Dnia Dziecka) i w innych 
miastach. Niektóre uczennice star-
szych klas mają już nawet pierwsze 
sukcesy w tym roku szkolnym. Podczas 
turniejowych zmagań minisiatkówki 
w Czeladzi szóstoklasistki z MCKiS 
Jaworzno wygrały w kat. czwórek 
(zespoły czteroosobowe). Z kolei ich 
młodsze o rok koleżanki zajęły trzecie 
miejsce w turnieju trójek.

Po informacje o terminach szko-
leń i możliwości zapisów  można 
dzwonić pod numer 698 657 360 
(Mariusz Łoziński) lub 696 092 759 
(Wojciech Gryc). Można też kon-
taktować się z działem sportu MCKiS 
pod numerem 32 745 10 30 lub mej-
lowo pod adresem robert.dlugosz@
mckis.jaworzno.pl.                AZ-H

Za nami Byczyńskie Rodzinne
Spotkania Rowerowe

Siłacze mistrzami!

Szachowe zmagania

Znów powalczą tenisiści

Nawet kapryśna pogoda nie odstraszyła miłośników 
jazdy na dwóch kółkach, którzy wzięli udział w sobot-
nich, ósmych już, Byczyńskich Rodzinnych Spotkaniach 
Rowerowych. Na „kręcenie” zaprosili, jak zwykle, klub 
MCKiS Niko i grupa pn. Rowerowa Byczyna. W eska-
padzie po zielonych zakątkach regionu uczestniczyli 
nie tylko jaworznianie, ale również mieszkańcy oko-
licznych miejscowości, w tym przedstawiciele grupy 
Mysłowice Na Kole.

– W Byczynie mamy nie tylko wspaniałe trasy do upra-
wiania nordic walkingu, ale i takie, które są dostosowane 
dla rowerzystów. Uczestnicy tego wydarzenia tradycyjnie 
odwiedzili kilka punktów kontrolnych, by zebrać pieczątki 
i potwierdzić, że przemierzyli całą trasę – informuje Ewe-
lina Ogiołda, kierownik zespołu obiektów kulturalnych 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Byczyńskie Spotkania Rowerowe polegały na indy-
widualnym przejechaniu wyznaczonego szlaku. Start 

Zawodnicy Klubu Tytan Miejskie-
go Centrum Kultury i Sportu w Ja-
worznie znowu zdobyli mistrzowskie 
tytuły podczas mistrzostw świata 
w siłowaniu się na rękę. Tegoroczna 
rywalizacja najlepszych z najlepszych 
odbyła się we francuskim mieście 
Dieppe. W polskiej kadrze znalazło 
się czterech jaworznickich Tytanów. 
Do domu wrócili z aż siedmioma me-
dalami. – W tej puli jest 5 złotych, 1 
srebrny i 1 brązowy krążek – informuje 
Mariusz Grochowski, trener i za-
wodnik Tytana, a przy tym laureat 
mistrzostw we Francji.

Pan Mariusz został bowiem mi-
strzem świata w kategorii Masters 
105 kg na lewą rękę i wicemistrzem 
w kategorii Masters 105 kg na rękę 
prawą. Jego klubowi koledzy, Ad-
rian Zgórzyński i Artur Krupa, 
wrócili natomiast do Polski jako 
podwójni wicemistrzowie świata. 
Obaj zwyciężyli bowiem w kon-
kurencjach i na lewą, i na prawą 
rękę. Pan Adrian wygrał więc dwu-
krotnie w kat. Senior 105 kg, a pan 

44 zawodników zasiadło w pią-
tek, 30 września, do szachownic pod-
czas kolejnego turnieju tegorocznego 
Grand Prix Jaworzna w Szachach. 
Zmagania zorganizowała sekcja sza-
chów Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie. Wrześniową 
rywalizację wygrał katowiczanin Ma-
ciej Malik.

Drugie miejsce zajął Igor Wilk
z UKS-u przy SP 8 Chrzanów. A na 
trzeciej pozycji uplasował się Kazi-
mierz Zowada z MCKiS Jaworzno.

Piątkowe rozgrywki były siódmym 
odcinkiem trwającego cyklu, który 
został reaktywowany po wakacjach. 
Zarówno po sześciu wcześniejszych 

22 października odbędzie się pierw-
szy turniej tegorocznego Grand Prix 
w Tenisie Stołowym. Miejscem zma-
gań będzie sala sportowa przy ul. 
Na stoku 14 w Byczynie. Do udzia-
łu zapraszają klub Niko Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu oraz LKS 
Zgoda Byczyna, w którym prężnie 
działa sekcja tenisa stołowego. 

Pojedynek o Grand Prix odbędzie 
się w 5 kategoriach. Będą to kat. 
I (rocznik 2010 i młodsi), II (2009-

miał miejsce przed siedzibą Niko przy ul. Na Stoku 14. 
Uczestnicy mieli za zadanie dojechać i zebrać pieczątki 
w kilku punktach kontrolnych. Były nimi kamień wę-
gielny szybu Grzegorz, pomnik partyzantów, kamie-
niołom w Libiążu, gospodarstwo rolne w Byczynie, 
siedlisko nutrii i rynek w Byczynie. Czas na pokonanie 
trasy był do godz. 14.

W wydarzeniu uczestniczyła też radna Anna Licho-
ta, która wręczyła jednemu z jaworznickich rowerzy-
stów, Januszowi Staszewskiemu, dyplom za samotne 
przejechanie na rowerze dziewięciu (licząc z Polską) 
europejskich krajów.

Klub Niko organizuje też imprezę dla miłośników 
spacerów z kijkami i zaprasza w sobotę, 8 października, 
na hardwalking. Jego uczestnicy będą mieli do poko-
nania około 15 km. Aby wziąć udział we wspólnym 
marszu, trzeba się na niego zapisać. Zapisy odbywają 
się telefonicznie pod numerem 32 616 17 53.   AZ-H

Artur, również dwa razy, w kat. 
Senior 78 kg.

Medal na mistrzostwach wywalczył 
także Radosław Kwietniewski, który 
w kat. Niepełnosprawni 80 kg, zajął 
trzecie miejsce. Dlatego wrócił do 
domu z brązowym krążkiem.

Mistrzostwa rozpoczęły się 26 
września, a zakończyły 2 paździer-
nika. Na zawody w Dieppe pojecha-
ło 48 polskich zawodników. Nasza 

odsłonach, jak i po ostatnim spotka-
niu liderem tabeli jest Maciej Malik. 
Nic nie jest jednak przesądzone. – Do 
rozegrania pozostały jeszcze 2 rundy. 
Walka zapowiada się bardzo emocjo-
nująco do samego końca – podkreśla 
Paweł Wróbel z działu sportu MCKiS 
Jaworzno.

Najbliższe szachowe zawody odbę-
dą się 21 października o godz. 16.30 
w sali szachowej Hali Widowiskowo-
-Sportowej MCKiS, a następne 4 listo-
pada. Listopadowe spotkanie będzie 
ostatnim w tegorocznym grand prix 
i właśnie na nim zostanie wyłonio-
ny zwycięzca cyklu. Rok temu został 
nim wspomniany Maciej Malik. AZ-H

2006), III (2005-1972), IV (1971 
i starsi) oraz V (kobiety open). Zapi-
sy w dniu turnieju, 15 minut przed 
startem zmagań każdej z grup.

Najpierw, o godz. 9.30, zmierzą 
się zawodnicy z kat. I i V, o godz. 
10.30 tenisiści z kat. II, a godzinę 
później gracze z kat III. Jako ostatni 
(od godz. 12.30) powalczą zawod-
nicy z kat. IV.

Kolejne turnieje zaplanowano na 
5 i  26 listopada.                     AZ-H

reprezentacja wygrała w klasyfi ka-
cji generalnej, zdobywając w sumie 
649 punktów. Drudzy byli Szwedzi 
- 597 punktów, a trzeci Amerykanie 
- 393 punkty.

Jaworzniccy Tytani zdobyli mi-
strzowskie tytuły świata już po raz 
drugi. W 2019 roku pięciu z nich 
wygrało podczas mistrzostw, które 
odbyły się w Polsce.               

Anna Zielonka-Haczyńska
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Ulica Janusza Kusocińskiego znajduje się na Osiedlu Sta-
łym, między ulicami Morcinka i Powstańców Śląskich. Jej 
patron to słynny polski sportowiec, dwukrotny rekordzista 
świata, złoty medalista mistrzostw olimpijskich w Los An-
geles w biegu na 10 000 m. Jego karierę przerwała wojna.

Janusz Kusociński urodził 
się 15 stycznia 1907 w War-
szawie. Był synem Klemensa
i Zofi i z domu Śmiechowskiej. 
Miał dwóch braci i trzy siostry. 
Po szkole podstawowej uczył 
się w Państwowej Średniej 
Szkole Ogrodniczej, a następ-
nie studiował w Centralnym 
Instytucie Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie (obecnie to 
warszawska Akademia Wychowania Fizycznego). Praco-
wał jako nauczyciel WF-u, trener i dziennikarz. Piastował 
stanowisko redaktora naczelnego „Kuriera Sportowego”.

Sportem interesował się od dzieciństwa. Najpierw grał 
w palanta, a potem w piłkę nożną w klubach dzielnicowych 
i w Robotniczym Klubie Sportowym Sarmata w Warszawie. 
Z lekkoatletyką związał się po zawodach z okazji święta 
robotniczego w 1925 r. Został poproszony o dołączenie 
do sztafety, ponieważ nie stawił się na nią inny zawodnik. 
Drużyna, której członkiem został Janusz Kusociński, wy-
grała wyścig.

Biegał na 800 i 1500 m. Szkolił się pod okiem Estończy-
ka Aleksandra Klumberga. Samodzielnie wypracował też 
metodę treningu interwałowego dla długich dystansów.

Pierwsze mistrzostwo Polski wywalczył w 1928 r. w bie-

Sportowiec 
i patriota

Patroni 
naszych 
ulic

gu na 5000 m. W kolejnych latach wygrał na tym dystansie 
jeszcze dwa razy. Zdobył też 2 złote medale MP na 1500 m, 
po jednym na 10 000 i 800 m i 3 w biegach przełajowych. 
W 1929 r. zmienił barwy klubowe na KS Warszawianka.

Wysokie miejsca zajął też na zawodach międzynarodo-
wych. Został mistrzem Wiel-
kiej Brytanii w biegu na 3 mile, 
srebrnym medalistą mistrzostw 
Europy na 5000 m i laureatem 
5. miejsca na dystansie 1500 m. 
W 1932 r. zdobył mistrzostwo 
świata w biegu na 10 000 m na 
Letnich Igrzyskach Olimpijskich 
w Los Angeles. Jego czas 30 
min i 11,4 sek. Kusociński był 
też dwukrotnym rekordzistą 

świata i 25 razy pobił rekord Polski.
Walczył w kampanii wrześniowej. Dwa razy został ranny. 

Odznaczono go Krzyżem Walecznych.
W czasie okupacji podjął pracę kelnera w barze „Pod Ko-

gutem”. Działał w Organizacji Wojskowej „Wilki”. Rozdawał 
klientom podziemną prasę. Planował uruchomić, złożoną ze 
sportowców, komórkę Związku Walki Zbrojnej.

26 marca 1940 r. „Wilki” zostały zdekonspirowane. Ku-
sociński trafi ł do więzienia mokotowskiego, a następnie 
do siedziby Gestapo. Był torturowany. Wywieziono go do 
Palmir pod Warszawą i rozstrzelano 21 czerwca 1940 r. 
w Puszczy Kampinoskiej jako jednego z reprezentantów 
polskiej inteligencji. Podczas ekshumacji rozpoznała go jego 
siostra. Przy zwłokach były bowiem grzebień, który od niej 
dostał, i fi gurka św. Antoniego.                                     AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 36 (274)

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 roz-
wiązanie krzyżówki zamiesz-
czonej w „Pulsie Jaworzna” 
nr 36 (274): Zmiana czasu 
na zimowy. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Każdego roku w pierwszy piątek 
października obchodzony jest Świa-
towy Dzień Uśmiechu. W tym roku 
świętować będziemy 7 października. 
Pomysłodawcy przekonują, że to oka-
zja, by bezinteresownie się do siebie 
trochę pouśmiechać.

Po raz pierwszy święto obchodzone 
było już ponad 20 lat temu. Pomy-
słodawcą tego dnia był Harvey Ball, 
autor znanego na całym świecie sym-
bolu żółtej uśmiechniętej buzi. Ob-
chody zainaugurowano w 1999 roku. 

Uśmiech ma szczególną moc. Po-
maga wyrazić uczucia, a także po-
kazuje nasze pozytywne nastawie-
nie do ludzi i świata. Okazuje się 
jednak, że uśmiech, i to nawet ten 
wymuszony, ma również bardzo po-
zytywny wpływ na stan organizmu. 
Przede wszystkim redukuje stres 
i poprawia samopoczucie, poma-
ga też nawiązać kontakt z innymi 
osobami. To nie koniec korzyści. 
Uśmiech i szczery śmiech pozwa-
lają dotlenić organizm, poprawiają 
ukrwienie narządów, pobudzają do 
pracy nasz system odpornościowy. 
Nic, tylko się uśmiechać!

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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