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Więcej na str. 13

Pobiegli po medale

| fot. Andrzej Pokuta

Policjanci
ze sztandarem

W piątek, 23 września, odbyły się uroczystość nadania
sztandaru jaworznickiemu
garnizonowi policji i odsłonięcie tablicy upamiętniającej bohaterów z 7. Kompanii
Rezerwy Policji Państwowej.

W wydarzeniu wzięli udział
m.in. zastępca komendanta
głównego policji, komendant
wojewódzki, przedstawiciele
wojewody i władz miejskich.
W uroczystości uczestniczyły
też poczty sztandarowe komend miejskich i powiatowych z całego województwa
śląskiego. Nadanie sztandaru
jaworznickiemu garnizonowi
odbyło się z inicjatywy komendanta jednostki, mł. insp.
dr. Piotra Uwijały.
Więcej na str. 3

Tydzień Seniora
już za nami

Powalczą
o mistrzowski tytuł

Koncerty, zawody sportowe,
biesiada, kino, potańcówka,
msza święta. Kolejny, wypełniony atrakcjami, jaworznicki
Tydzień Seniora już za nami.

W drugiej połowie października rozpocznie się bój o mistrzostwo Dziecięcej Jaworznickiej Ligi Mistrzów w Piłce
Nożnej. W piłkarskich zmaganiach zmierzą się mali piłkarze
i piłkarki z rocznika 2014 oraz
ich młodsi koledzy i koleżanki.
Cykl turniejów, który potrwa
do czerwca przyszłego roku,
odbędzie się pod honorowym
patronatem Pawła Silberta,
prezydenta Jaworzna. Inicjatorem rozgrywek Dziecięcej
Jaworznickiej Ligi Mistrzów

Jaworznianie w jesieni życia przez siedem dni dzierżyli w swych rękach klucze
do bram naszego miasta. Tyle
bowiem trwało ich wielkie
święto, w którym uczestniczyły setki osób. Zabawę seniorzy rozpoczęli we wtorek,
20 września, koncertem finalistów telewizyjnego show,
a zakończyli w poniedziałek,
26 września, Kinem Seniora.
Wstęp na wszystkie imprezy
był bezpłatny.
Więcej na str. 8-9

w Piłce Nożnej jest Łukasz
Kolarczyk, zastępca prezydenta Jaworzna.
Poszczególne turnieje zorganizuje jaworznickie MCKiS.
Więcej na str. 14

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Hola, Orle Biały!

Co chwila wyskakują mi informacje na temat ekogroszku, zapewne pliki cookie w kompie to czynią. Chyba cały
region żyje problemami z zakupem paliwa na zimę. Sklepy PGG i Taurona wykonały sprytne fiki-miki i podniosły
ceny (w porównaniu do czerwca) prawie o 100% i dalej
są najtańsi na rynku. Tak się to robi – wstrzymuje sprzedaż, krzyczy, że będą problemy, winduje cenę do 4 tys.
na składach i sklepach budowlanych, a potem można oficjalnie walnąć cenę dwa razy wyższą, a i tak wszyscy się
zachwycą, że jest dostępność. Gdyby w normalnym czasie
podnieśli cenę, społeczeństwo byłoby oburzone i podniósłby się poważny rejwach, a tak jeszcze się ludzie zabijają
o zakup i jak ktoś już dostanie „czarne złoto”, to jest happy
i groźby ruskich, że odpalą atom, nie są już tak straszne.
W internecie powstały nawet strony i grupy wsparcia, które
publikują poradniki, jak sobie poradzić z zakupem. Wczoraj przeczytałem: Przypominamy, że dziś w internecie po
raz kolejny obchodzimy święto Matki Boskiej Ekogroskiej
- impreza zaczyna się o 16 od ćwiczeń na opanowanie na
stronie sklepu PGG, a kończy się o 17 ćwiczeniami na refleks na stronie sklepu Taurona. Powodzenia!
A ciepła nam trzeba, gdyż za niewiele ponad miesiąc
rozpocznie się szaleństwo piłkarskie – Mistrzostwa Świata
w Katarze. Nietypowo, bo w sezonie jesienno-zimowym,
ale mnie to pasuje - akurat na jesienne słoty posiadówka
przed telewizorem jest w porządku. Do tego herbatka i ciepłe kapciochy. No dobra, z tą herbatą to przesadziłem, ale
kolor w szklance się będzie zgadzał. Nasi piłkarze raczej
nie sprawią pozytywnej niespodzianki, ale i tak emocje
się pojawią, a każdy Polak zostanie taktykiem i trenerem.
Po raz kolejny pojawią się flagi na samochodach i na domach, a ja znowu będę marudził, że to pokaz patriotyzmu
kibicowskiego, albowiem 11 listopada mało kto wystawi.
A w czasie, gdy mamy poczucie zagrożenia ze wschodu,
każdy powinien na balkon wystawić biało-czerwoną, aby
podkreślić niepodległość.
Za to mój telefon jest tak prawilny i prawdziwie patriotycznie poukładany, że dziś zaproponował: CZY WŁĄCZYĆ
BLOKADĘ ORIENTACJI? Oczywiście zgodziłem się, aby
nachalne lobby LGBT mnie nie dorwało.

Szpilki w bruku

To, co napisałem powyżej, jest oczywiście jawną kpiną
z homofobii. Zapewniam jednakże, że są tacy pokręceni
ludzie, że na pewno włączą blokadę orientacji, myśląc, że
jest tak, jak napisałem. Jakoś tak jest, że szukamy zawsze
informacji, potwierdzających tezę, którą sami gdzieś w głowie uknuliśmy i z którą się zgadzamy. W każdym z nas
drzemie taki Antoni, który będzie bronił swojego zdania
na temat zamachu. Kilka dni temu Antoni otrzymał Order
Orła Białego. Orzeł z naszego godła na wieść o tym odleciał do ciepłych krajów i powiedział, że wróci w przyszłym
roku, gdy już ochłonie, tak więc do tego czasu nasze godło
to tylko czerwona tarcza i korona, bo orzeł je zostawił,
uciekając w pośpiechu.
W Wielkiej Brytanii po śmierci Elżbiety II i koronowaniu
Karola III na króla planowana jest wielka wymiana pieniędzy, gdyż zgodnie z zasadami musi na nich brylować wizerunek władcy. To oczywiście długotrwały proces i wielce
kosztowny, nas na to nie stać. Oby nasz orzeł wrócił, bo
jak się do pozostawionej korony dorwie jeden gostek z Żoliborza, to będziemy płacić nie w złotówkach a w jarkach.
I nikt nie będzie potrzebował referendum, bo koronowanie
jest oczywiste i basta.
Za to zza wschodniej granicy dążenia do przewodniej roli
partii ciąg dalszy. Pokazano publicznie wydrukowane karty
do głosowania w referendum, które odbywało się w części
Ukrainy zaanektowanej przez Rosję. Komisarze wyszli nawet
twarzą do ludzi i chodzili od domu do domu, od mieszkania
do mieszkania, aby frekwencja była jak największa. Oczywiście obecność sołdata z kałasznikowem była dodatkowym
środkiem motywującym do działania. Aby zagłosować, nie
było potrzeba dokumentów tożsamości ani list wyborczych,
bo te tworzyły się ad hoc. W momencie, gdy piszę ten materiał, trwa liczenie głosów, trudno powiedzieć, jaka opcja
wygra, a było do wyboru:
- Tak, chcę przyłączenia do Federacji Rosyjskiej
- Nie, nie chcę aby dłużej Ukraina należała do Ukrainy
- Nie mam zdania, niech wybierze Putin.
Nasz Sasin musi się jeszcze dużo nauczyć, jak to robić,
do przyszłorocznych wyborów ma trochę czasu. Życie to
nie tylko 70 baniek do przewalenia, ale też odpowiednie
wyniki. Edit: prawie 100% frekwencji opowiedziało się za
jedną z opcji, więc demokracja Made in Russia ma się dobrze i rozkwita w kierunku hegemonii Władimira.
W każdym razie od dziś w promocji loty do Barcelony
za 76 zł, w jedną stronę, czyli w cenie trzech flaszek taniej
wódy możesz stąd śmignąć. No to hasta la vista Polsko,
buenos dias españa, bo jak nie, to tutaj delirium tremens
i nie będzie liberum veto.

Jan Kleszcz

Pamięć o bohaterach
Pomnik Janka Martyniaka znów stoi na Podłężu przy
ulicy Ławczanej. Zniknął stamtąd, kiedy to Instytut Pamięci
Narodowej, powołując się na ustawę dezubekizacyjną, nakazał jego likwidację. Szybko okazało się jednak, że decyzja wynikała z pewnej nadgorliwości.
Mieszkańcy starannie pielęgnowali pamięć o młodym jaworznianinie, który
zginął w czasie II wojny światowej, podczas akcji wyzwalania brytyjskich lotników z obozu jenieckiego. Jaworznianie, składając kolejne pisma z poparciem,
domagali się też przywrócenia pomnika.
W konsekwencji historycy IPN sprawę dokładniej przeanalizowali i zrehabilitowali postać Janka Martyniaka. Instytut zobowiązał się nawet do poniesienia
kosztów wykonania monumentu, jego transportu oraz montażu. Historycy IPN
zaproponowali też treść inskrypcji, która okazała się punktem spornym podczas
sesji, kiedy to radni decydowali o przywróceniu pomnika. Napis na monumencie brzmi „W tym miejscu 10 czerwca 1943 roku poległ z rąk Niemców Jan
Martyniak żołnierz Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej walczącej
o wolność obywateli i niepodległość Rzeczypospolitej”. Opozycyjnym radnym
nie spodobało się, że w inskrypcji mowa jest o Niemcach, a nie szerzej, o okupantach. W efekcie, podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, kiedy to decydowano o przywróceniu pomnika, opozycyjni radni nie wzięli udziału w głosowaniu, oddając w ten sposób decyzję w tej sprawie pozostałym rajcom. Ci zgodnie
zadecydowali, że pamięć o Janku Martyniaku należy pielęgnować, dzięki czemu
pomnik ze wskazaną inskrypcją stanął na Podłężu.
W Jaworznie raczej nikt nie wątpi w to, że Janek Martyniak to bohater, który
zasługuje na to, by o nim pamiętać. Tym bardziej dziwi postawa opozycyjnych
radnych, bo przecież pomnik wraz z inskrypcją wpisują się doskonale w działania, które mają tę pamięć pielęgnować i podtrzymywać.
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Talent i praca
Grażyna Dębała

Wiadomo, że nie każdy z nas może
zostać wirtuozem skrzypiec, artystą
plastykiem, wybitnym architektem
czy wziętym chirurgiem. Potrzeba
tu określonych zdolności, predyspozycji, zaangażowania, wsparcia najbliższych i mrówczej pracy.
Wiedzą o tym już na pewno młodzi
jaworznianie, którzy właśnie otrzymali stypendia Prezydenta Miasta
Jaworzna. Szanse na to wyróżnienie
mieli między innymi laureaci konkursów interdycyplinarnych i przedmiotowych, konkursów na pracę naukową, uczniowie uzyskujący wysokie
wyniki w sporcie lub posiadający
wysokie osiągnięcia artystyczne.
Spośród 42 uczniów ubiegających
się o stypendium, specjalna komisja
wyłoniła 18, którzy w minionym roku
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Dzisiaj nie będzie typowego felietonu,
raczej zlepek myśli, jakie mi się ostatnio
kołatają po pustostanie czaszkowym i
dzwonią niebezpiecznie.
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spisali się najlepiej. To oni otrzymają
finansowe wsparcie, które pomoże
realizować naukowe, sportowe oraz
artystyczne plany i ambicje, ale ich
przykład może inspirować. Przede
wszystkim laureaci stypendium są
dowodem na to, że talent w połączeniu z pracą przynosi dobre owoce. Trzeba tylko pozwolić młodym
ludziom odkrywać ich talenty, pamiętając o tym, że błędy i porażki
są potrzebne, by się uczyć, wyciągać
wnioski i poznawać siebie. Warto też
pamiętać, że nie każdy młody człowiek będzie matematycznym geniuszem, za to każdemu w życiu przyda
się pewność siebie i adekwatna samoocena, które budują się między
innymi w zderzeniu z naszą reakcją
na ich porażki i sukcesy.

Miasto zadziwia

Anna Zielonka-Hałczyńska

Tutaj jeżdżą elektryczne autobusy
– powiedział z podziwem i niemałym
zdziwieniem jeden z uczestników 26.
Międzynarodowego Biegu Ulicznego
w Jaworznie. Zdanie to usłyszałam na
parkingu przed Stadionem Miejskim
Victoria, idąc na imprezę sportową,
która zgromadziła na starcie kilkuset
biegaczy z całej Polski i z zagranicy.
Wielu z nich brało udział w tych zawodach już kolejny raz. Inni dopiero
w nich debiutowali. Ale wszyscy oni
mieli okazję zobaczyć, jakie postępy
robi nasze miasto, jeśli chodzi o unowocześnianie miejskiej infrastruktury i stawianie na nowe technologie.
Jaworznickie elektrobusy są na
pewno takim przykładem. Przyjazne dla środowiska, ciche, zadbane,

kreskaPULSU

Felieton
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również w środku, są wizytówką Jaworzna. Inny dobry przykład stanowią drogi, których stan zachwalają
również kierowcy z innych części
regionu. Jak mówią, nawet bez tabliczek, informujących o wjeździe
do Jaworzna można zorientować się,
że samochód jest już w tym mieście.
Według ostatnich danych, zgromadzonych przez Instytut Badań Samorządowych, to, co, zdaniem mieszkańców, wyróżnia nasze miasto, to
w pierwszej kolejności właśnie jego
dynamiczny rozwój, a następnie komunikacja miejska. W tym roku PKM
Jaworzno kończy zakup elektryków.
Elektrobusy stanowią już zdecydowaną większość jaworznickiej floty.
Jest duma!
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Policjanci już ze sztandarem

W piątek, 23 września,
odbyły się uroczystość
nadania sztandaru jaworznickiemu garnizonowi
policji i odsłonięcie tablicy
upamiętniającej bohaterów
z 7. Kompanii Rezerwy
Policji Państwowej.
W wydarzeniu wzięli udział m.in.
zastępca komendanta głównego
policji, komendant wojewódzki,
przedstawiciele wojewody i władz
miejskich. W uroczystości uczestniczyły też poczty sztandarowe
komend miejskich i powiatowych
z całego województwa śląskiego.
Nadanie sztandaru jaworznickiemu
garnizonowi odbyło się z inicjatywy komendanta jednostki, mł. insp.
dr. Piotra Uwijały. Na czele Społecznego Komitetu Ufundowania
Sztandaru stanął Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna.
– Uroczystość wręczenia sztandaru
komendzie miejskiej policji w Jaworznie jest jednym z najważniejszych
wydarzeń w historii jaworznickiego
garnizonu - zaznaczył mł. insp. dr
Piotr Uwijała. - Sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla
policjanta polskiego, symbolem wierności, honoru i męstwa. Słowa „Bóg,
honor, ojczyzna”, wyszyte na sztandarze, stanowią filary szlachetności
i polskiego patriotyzmu – dodał.
Wagę nadania sztandaru komendzie miejskiej podkreślił również
nadinsp. Roman Kuster, zastępca
komendanta głównego policji.
– To wielkie wydarzenie, forma
uznania policji przez społeczeństwo,
podziękowania za codzienną ciężką
służbę – podkreślił.
Akt nadania został podpisany
przez Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Samo nadanie zostało

Nadanie sztandaru odbyło się z inicjatywy mł. insp. dr. Piotra Uwijały (po lewej) | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

poprzedzone tradycyjnym wbijaniem gwoździ w drzewiec. W sumie
wbito 16 gwoździ honorowych i 1
pamiątkowy z okazji 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej.
Następnie Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, wręczył sztandar
nadinsp. Romanowi Kusterowi.
Zastępca komendanta głównego
przekazał nowy symbol jaworznickich policjantów szefowi miejskiego garnizonu.
– Propozycję pana komendanta
i jego współpracowników, by powołać społeczny komitet, który ufunduje
sztandar, przyjąłem z ogromnym zainteresowaniem i radością. Jaworznicka jednostka może poszczycić się
bardzo dobrymi wynikami pracy,

współuczestniczy w tym, by nasze
miasto było bezpieczne – zaznaczył
prezydent Jaworzna, który stanął na czele Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru KMP
w Jaworznie.
W skład komitetu weszli też Dariusz Starzycki, wicemarszałek
województwa śląskiego, Łukasz
Kolarczyk, zastępca prezydenta
Jaworzna, Zbigniew Piątek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz
Monika Bryl, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej, Józef
Natonek, prezes Wodociągów Jaworzno, Tomasz Jewuła, dyrektor

Obelisk w parku upamiętnia bohaterów z 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych, Dawid Domagalski, przedstawiciel Klubu Radnych
Prawo i Sprawiedliwość, Jacek
Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa
Otwartego, Janusz Łach, prezes
Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Paweł
Żaba, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworznie, Sebastian Kuś, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie, Zbigniew
Nosal, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie,
Maciej Bochenek, przewodniczący
Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, insp. Krzysztof Gałuszka,
były komendant KMP Jaworzno,
Daniel Sierakowski, prezes Fundacji Energetyka na Rzecz Polski
Południowej, Mateusz Łętowski,
prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej oraz Paweł Bednarek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów.
Po uroczystości nadania sztandaru poczet przemaszerował przez
Rynek i odbyła się prezentacja nowego policyjnego symbolu.
Następnie zebrani przeszli w defiladzie do parku miejskiego, gdzie odsłonięto obelisk upamiętniający policjantów 7. Kompanii Rezerwy Policji
Państwowej, stacjonującej w Jaworznie w latach 1936-1939. Była to jedna z kilkunastu jednostek tego typu
w Polsce. Brała udział w akcjach
specjalnych na terenie kraju, np.
operacji za Zaolziu, i reprezentowała policjantów podczas ważnych
uroczystości. Policyjni rezerwiści
bardzo zasłużyli się dla obronności
kraju, szczególnie w 1939 roku. Wielu z nich oddało życie za ojczyznę.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Cmentarz
w sieci
Działa już internetowa witryna,
która pomaga odszukać groby bliskich, pochowanych na jaworznickich cmentarzach komunalnych
w Szczakowej i Wilkoszynie. To
narzędzie, które pozwala najpierw
zlokalizować grób na mapie, a następnie nawigacja poprowadzi we
wskazane miejsce w terenie. To jednak nie wszystkie możliwości internetowej witryny, uruchomionej
właśnie przez jaworznicki Miejski
Zarząd Nieruchomości Komunalnych. – Oprócz tego możemy zapalić wirtualny znicz na wybranym nagrobku i sprawdzić, do kiedy ważna
jest opłata cmentarna – wyjaśniają
urzędnicy z MZNK.
Internetowa wyszukiwarka znajduje się pod adresem www.jaworzno.grobnet.com. Znajdziemy tam
również dokładne mapy obu cmentarzy komunalnych. Po kliknięciu
ikony wybranej mogiły wyświetli
się informacja na temat pochowanej tam osoby. Sprawdzić można
też daty śmierci i urodzin osób pochowanych na cmentarzach komunalnych i informacje o ostatnich
pochówkach. Witryna pozwala również na odbywanie wirtualnych spacerów, które pomogą zorientować
się w przestrzeni cmentarzy. – Na
obu cmentarzach komunalnych zostały
ustawione aktualne plany cmentarzy,
na których umieszczone są kody QR
z odnośnikami do strony internetowej
z wyszukiwarką grobów – informują urzędnicy z MZNK w Jaworznie.
GD

Noga
z gazu
Uwaga kierowcy! Na ulicy Katowickiej znów zmienia się organizacja ruchu. Od wtorku, 27 września,
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowską do stacji benzynowej
obowiązuje ruch wahadłowy. Tymczasowa organizacja ruchu związana
jest z realizacją czwartego już etapu
inwestycji, w ramach której powstaje
tu sieć kanalizacji deszczowej, odprowadzająca wody opadowe z pasa
drogowego całej ulicy Katowickiej. Po
zakończeniu prac deszczówka z drogi odprowadzana będzie do nowo
projektowanego zbiornika, którego
funkcją będzie retencjonowanie wód
opadowych z jednoczesnym rozsączaniem ich do gruntu. Oczyszczeniu wód opadowych zgromadzonych
w zbiorniku posłuży z kolei budowa
separatorów oraz nasadzenie w nim
odpowiednich roślin.
Prace w tej części Jaworzna potrwają do listopada 2023 roku. GD
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Rodzinny jubileusz
Już ponad 60 dzieci bezpieczne
schronienie znalazło w rodzinie Renaty i Jacka Myślińskich. Małżonkowie z Jaworzna od 25 lat tworzą
zawodową rodzinę zastępczą dla
potrzebujących maluchów. Pierwsze
dziecko przyjęli do siebie 5 września
1997 roku. Z okazji jubileuszu gratulacje i podziękowania rodzicom
zastępczym złożyli przedstawiciele
władz miasta. W jubileuszowej uroczystości uczestniczyli m.in. Paweł
Silbert, prezydent miasta, Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna, Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz miasta, Tadeusz Kaczmarek,
przewodniczący Rady Miejskiej oraz
przedstawiciele Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
– Bycie rodzicem zastępczym nie
jest łatwe, choćby z tego powodu, że
trudno jest się później rozstać z dzieckiem. Jednak warto próbować, warto pomagać – przekonuje Renata
Myślińska.
Rodzicielstwo zastępcze cechuje
tymczasowość. Kiedy biologiczni
rodzice nie są w stanie zapewnić
swojemu dziecku opieki, umieszcza się je w środowisku zastępczym.
Trwa to do czasu, gdy rodzice uporządkują swoje sprawy. Jeśli jednak
okaże się, że dysfunkcja biologicznej
rodziny jest nie do pokonania, to
po uregulowaniu sytuacji prawnej

dziecka, wszczęta zostaje procedura
adopcyjna.
Do domu państwa Myślińskich
trafiają dzieci w różnym wieku. Często są to nawet noworodki. Niektóre z nich pod opieką jaworznickich
małżonków osiągnęły pełnoletność.
Wszystkie znalazły tam bezpieczeństwo, opiekę i miłość. Wielu spośród
podopiecznych do dzisiaj utrzymuje
kontakt z rodzicami zastępczymi,
a jedna z „przybranych” córek poprosiła ich nawet o pełnienie funkcji
rodziców na ślubie.
W Jaworznie w 90 rodzinach zastępczych przebywa obecnie 113
dzieci. Głównie są to rodziny spokrewnione, ale także niezawodowe i jedna zawodowa o charakterze
pogotowia rodzinnego. To wciąż za
mało. Pracownicy MOPS czekają na
chętnych, którzy chcieliby podjąć się
tego zadania.
Wszystkie informacje dotyczące pieczy zastępczej dostępne są
w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
na ul. Inwalidów Wojennych 14.
Można kontaktować się też telefonicznie, dzwoniąc pod numery 32
618 18 56, 32 618 18 34, 32 618 19
78, 32 618 17 85. Informacji szukać
można też na stronie internetowej
www.mops.jaworzno.pl.
Grażyna Dębała

Podziękowania i gratulacje małżonkom złożyli przedstawiciele władz
miasta | fot. Materiały UM Jaworzno

W tegorocznej edycji JBO głosowało blisko 19 tys. mieszkańców | fot. Natalia Czeleń

Zadania wybrane

Znamy już wyniki jubileuszowej
edycji Jaworznickiego Budżetu
Obywatelskiego. Zrealizowanych
zostanie 12 spośród 45 projektów,
jakie poddano pod głosowanie. Jaworznianie znów postawili przede
wszystkim na bezpieczeństwo, rekreację i sport.
W ramach dziesiątej edycji JBO
do wydania było w sumie 3,4 mln
zł. Pieniądze podzielono na trzy
pule. Pierwsza objęła duże zadania publiczne. Tutaj jaworznianie
wybrali do realizacji dwa projekty. To Bezpieczne miasto Jaworzno – infrastruktura oraz Centrum
szkoleniowo-dydaktyczne w OSP
Dąbrowa Narodowa. Projekt, dotyczący infrastruktury i bezpieczeństwa, zgłoszony przez Mirosława
Pieczarę, zdobył aż 5309 głosów.
To rekord tej edycji.
– Dziękuję mieszkańcom za współpracę, pomoc oraz oddane głosy
w JBO 2023. Gratuluję wnioskodawcom, których projekty będą rów-

nież zrealizowane w przyszłym roku
– mówi autor jednego z wybranych
projektów.
W puli przeznaczonej na zadania
małe do realizacji wybrano pięć
pomysłów. To Jaworznicka Sekcja
Ratownictwa Wodnego OSP, Boisko
wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Jeleniu
Łęgu przy ul. Dolnej, Plac zabaw
– zagospodarowanie ogrodu przy
PM 4 w Ciężkowicach (stworzenie
miejsca przyjaznego dzieciom i ich
rodzinom), Trybuna przy stadionie
LKS Ciężkowianka – bezpieczeństwo i komfort kibiców, Skatepark
w Jeziorkach – rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy klubie
Kasztan. Trzecia pula to zadania
związane z modernizacjami. Tutaj
też wybrano pięć pomysłów, w tym
Doposażenie „Jaworznickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej”,
Doposażenie placu zabaw przy ul.
Jaworowej na Dobrej, Doposażenie „Strefy relaksu – Górka Man-

hattan” na Podłężu, Doposażenie
projektu „Naturalny plac zabaw
Bobrowa Górka w Ciężkowicach”
oraz Modernizacja placu zabaw przy
ul. Wiosny Ludów 1 w Jeleniu przy
ATElier Kultury.
– W Jaworznickim Budżecie Obywatelskim na 2023 rok głosowało blisko 19 tysięcy mieszkańców. Oddano
łącznie 31 854 głosów. Po szczegółowej weryfikacji zespół ds. budżetu
obywatelskiego odnotował 30 038
głosów ważnych oraz 1816 głosów
nieważnych – informują urzędnicy
z jaworznickiego magistratu.
Okazuje się, że jaworznianie
wciąż wyżej cenią sobie głosowanie tradycyjne niż elektroniczne.
Podczas dziesiątej edycji JBO tylko
6 686 głosów oddanych zostało drogą elektroniczną i aż 25 168 było
głosów tradycyjnych.
Szczegółowe informacje na temat
wyników Jaworznickiego Budżetu
Obywatelskiego znaleźć można na
stronie jbo.jaworzno.pl.
GD

Koncertowe świętowanie
Pensjonariusze ciężkowickiego Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego świętowali Dzień
Pieczonego Ziemniaka. W ramach obchodów zadbano jednak nie tylko o kulinarne

| fot. Materiały ZPO

specjały. Jaworznicką placówkę odwiedzili
niezwykli goście. Obchody swoim występem
uświetnili Jerzy Herman, Andrzej Biliński oraz Krzysztof Prusik, finaliści trzeciej
edycji telewizyjnego programu „The Voice
of Senior”. Muzycy bez trudu zdobyli serca
pensjonariuszy i wszystkich gości. – To było
naprawdę niezwykłe wydarzenie. Choć pogoda
nie sprzyjała, to atmosfera była gorąca, a występy
niezapomniane. Jerzy Herman, Andrzej Biliński
oraz Krzysztof Prusik dali niesamowity popis
swoich umiejętności wokalnych, zapewniając
wszystkim uczestnikom moc wrażeń – opowiada
Elżbieta Wilkosz z ciężkowickiego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
Dla pensjonariuszy placówki Dzień Pieczonego
Ziemniaka to okazja do wspólnego świętowania
i integracji. To też atrakcyjna odmiana od codzienności w zakładzie. Swoje miejsce znajdują

tutaj osoby, które ze względu na stan zdrowia
wymagają całodobowej pielęgnacji i opieki rehabilitacyjnej, a z różnych przyczyn nie mogą
same o siebie zadbać. W ciężkowickim zakładzie pacjentami opiekuje się zespół oddanych
specjalistów. Tworzą go m.in. pielęgniarki, lekarze i rehabilitanci. ZPO ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, toteż
dla pacjentów pobyt tutaj jest nieodpłatny. To
jedyna taka placówka w regionie, ale potrzeby
są duże. – Chcielibyśmy wymienić łóżka pacjentów, bo te, z których teraz korzystają, są już mocno wysłużone. Szukamy sponsorów, którzy będą
chcieli i będą mogli nas w tym wesprzeć. Planujemy
też organizację kolejnych wydarzeń dla naszych
podopiecznych. Tutaj też przydałoby się wsparcie.
Warto się zaangażować. Wdzięczność i radość na
twarzach naszych pensjonariuszy warta jest każdego wysiłku – przekonuje Elżbieta Wilkosz. GD

| fot. Materiały ZPO
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Dzień Geologa. Głosowanie trwa
W jaworznickiej GEOsferze świętowano Dzień
Geologa. Z tej okazji pracownicy Ośrodka Edukacji
Ekologiczno-Geologicznej
we współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami,
przygotowali mnóstwo
atrakcji dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.

W piątek, 23 września, w Ośrodku można było między innymi szukać skamieniałości pod kierunkiem
prof. Mariusza Salamona, sporo
dowiedzieć się o minerałach, poznawać sekrety drzew i wulkanów,
a także zweryfikować i uzupełnić
swoją wiedzę przyrodniczą podczas
gry terenowej.
– Piknik naukowy przygotowany
dla młodzieży szkolnej odbył się dzisiaj z pomocą naszych partnerów
z Nadleśnictwa Chrzanów, Lasów
Państwowych oraz Uniwersytetu Ślą-

Podczas warsztatowych zajęć uczniowie zgłębiali tajemnice wulkanów
| fot. Grażyna Dębała

skiego w Katowicach. To była naukowa uczta – podkreśla Karolina
Kędroń z jaworznickiej GEOsfery.
Młodzi przyrodnicy bardzo chętnie uczestniczyli w warsztatowych
zajęciach. Naukowy piknik okazał

Studenckie propozycje na zagospodarowanie Starej Prochowni oglądać
można na plantach | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

się doskonałą okazją do tego, by
poszerzyć wiedzę na temat otaczającej nas przyrody.
– Dziś opowiadamy o lesie i jego
skarbach, przywieźliśmy ich tutaj
trochę, można obejrzeć, dotknąć, posłuchać i zadać pytanie. Prowadzimy
też warsztaty plastyczne – opowiada Anna Rejdych z Nadleśnictwa
Chrzanów.
To nieostatnie w tym sezonie
spotkanie w GEOsferze. W październiku w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej świętować
będziemy Dzień Krajobrazu, a już
teraz internauci mogą głosować na
najlepszy studencki projekt tego,
jak mogłaby wyglądać druga część
GEOsfery. Chodzi o obszar, w którym znajduje się dawny skład materiałów wybuchowych, czyli tzw.
prochownia. Miasto chce stworzyć
tam muzeum historii geologicznej
Ziemi i górnictwa, które było prowadzone przez wieki na jaworznickich terenach. Swoje propozycje
na zagospodarowanie tego miejsca

dali już m.in. studenci Politechniki
Śląskiej w Gliwicach. W projektowaniu GEOsfery II wykazali się
olbrzymią kreatywnością, a ich
prace można teraz obejrzeć na
wystawie na jaworznickich plantach i w internecie. W sieci można
jednocześnie oddać głos na najciekawszy projekt. Link do głosowania można znaleźć na Fb ośrodka
– GEOsfera Jaworzno.
– Młodzi projektanci mieli za
zadanie zaproponowanie rozwiązań
łączących komfort odwiedzin w kamieniołomie z poznaniem unikalnych
obiektów geologicznych, ujawnionych w trakcie eksploatacji. Studenci
zaproponowali wykorzystanie prochowni jako muzeum geologicznego
– informują pracownicy GEOsfery.
– Zapraszamy do udziału w głosowaniu, którego rozstrzygnięcie ogłosimy
za dwa miesiące – dodają.
Jak dalej podkreślają, wybór
najlepszego projektu przez internautów jest początkiem społecznej
dyskusji o zagospodarowaniu i połączeniu funkcjonalnym trzech ważnych przestrzeni miasta. Oprócz
GEOsfery chodzi tutaj też o park
Gródek i Sosinę.
Warto zaznaczyć, że studenckie
propozycje i internetowe głosowanie są tylko sugestiami dla wybranej w miejskim przetargu firmy
projektowej, która wykona ostateczny projekt GEOsfery II. A gdy
tylko on powstanie, miasto będzie
występować o środki zewnętrzne
na stworzenie muzeum.
Pierwsza część GEOsfery powstała 10 lat temu w dawnym kamieniołomie wapieni. Naukowcy odkryli
w nim piękne riplemarki, czyli formacje skalne, które stanowiły kiedyś dno prehistorycznego morza.
Wśród odkryć badaczy były też
niespotykane w regionie gatunki
roślin. Dziś jaworznicki ośrodek
jest jednym z ulubionych miejsc,
odwiedzanych przez mieszkańców
całego regionu.
GD, AZ-H

Estakada w Byczynie coraz bliżej
Prace związane z budową estakady
w Byczynie postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Otwarcie
ruchu samochodowego na nowym
śladzie DK79 planowane jest na początek przyszłego roku.
W Byczynie na krajówce wciąż prowadzone są roboty drogowe. Trwają
też prace budowlane na wiadukcie
nad ulicą Gwardzistów. To właśnie
tutaj od samego początku skupiała
się większość robót. Prace nad pięcioprzęsłowym wiaduktem drogowym o długości około 150 m szybko
postępują.
– Rozpoczęto też prace związane z budową ekranów akustycznych.
Kontynuowane jest wykonanie kanału
teletechnicznego – mówi Katarzyna

Florek, naczelnik Wydziału Promocji,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Zakończono już przebudowę sieci
elektroenergetycznej oraz budowę
wodociągu. Wykonawcy czekają na
odbiór swoich zadań. Końcem września wznowione zostaną prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.
Przystanki autobusowe przeniesione
zostaną bliżej rynku.
Prace nad estakadą ruszyły w trzecim kwartale 2021 r. Pieniądze na
realizację tego drogowego przedsięwzięcia pochodzą z dotacji celowej
budżetu państwa i z budżetu gminy.
Dzięki nowej drodze Byczyna zupełnie się zmieni, a budowa estakady ułatwi życie kierowcom i miesz-

kańcom dzielnicy, uznawanej dotąd
za najgłośniejsze miejsce w mieście.
Aktualnie Byczyna podzielona jest
na dwie części przez drogę krajową.
Mieszkańcy narzekają nie tylko na
hałas, ale i na problem z przedostaniem się na drugą stronę dzielnicy.
Trudności te powoduje natężony ruch
tranzytowy na DK79, leżącej na styku
województwa śląskiego i małopolskiego. Budowa nowego śladu drogi
krajowej oraz estakady jest niezbędna, by usprawnić ruch w tym rejonie
i odciążyć nieco układ komunikacyjny
miasta. Dzięki inwestycji kierowcy jedynie przejeżdżający przez Jaworzno
opuszczą centrum Byczyny, a ruch
oraz hałas znacznie się zmniejszą.
Natalia Czeleń

| fot. Natalia Czeleń

| fot. Grażyna Dębała

Czekają
na
wnioski

Do końca listopada w jaworznickim Urzędzie Miejskim można
składać wnioski o dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych
źródeł ciepła. Dokumenty przyjmowane są w Biurze Gospodarki
Komunalnej, w budynku „D”, który
mieści się przy Placu Górników 5.
Wnioski można składać też elektronicznie. W przypadku złożenia
wniosku w formie elektronicznej
dokument trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Dodatek przysługuje, gdy głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia albo piec kaflowy
na paliwo stałe, zasilane peletem
drzewnym, drewnem kawałkowym
lub innym rodzajem biomasy albo
kocioł gazowy zasilany skroplonym
gazem LPG lub też kocioł olejowy.
Bezwzględnym warunkiem uzyskania dodatku dla gospodarstwa
domowego jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek dla gospodarstwa domowego może wynieść nawet 3
tys. zł. Tak dzieje się w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła
jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym
rodzajem biomasy z wyłączeniem
drewna kawałkowego. 1 tys. zł
można otrzymać, gdy głównym
źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia albo piec kaflowy,
zasilane drewnem kawałkowym.
Na 500 zł liczyć można, gdy w gospodarstwie domowym głównym
źródłem ciepła jest kocioł gazowy
zasilany skroplonym gazem LPG,
a 2 tys. zł dodatku można otrzymać, gdy dom ogrzewany jest kotłem olejowym.
Uzupełnione wnioski w wersji
papierowej można składać w holu
wejściowym budynku „D” w godzinach pracy magistratu. Ostateczny
termin upływa 30 listopada. GD
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Sezon na grzyby w pełni
Grzybiarze masowo ruszyli do jaworznickich
lasów. Trwa pełnia sezonu na prawdziwki, borowiki, maślaki czy kurki. Zbiory bywają teraz
naprawdę imponujące. Leśnicy apelują jednak
o rozwagę w czasie grzybobrania. Radzą, by
zadbać o odpowiedni ubiór, a na wyprawę do
lasu zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i atlas grzybów.
Leśnicy zwracają przede wszystkim uwagę
na kwestie bezpieczeństwa i odpowiedniego
przygotowania na wyprawę do lasu. – Należy
się odpowiednio ubrać, najlepiej warstwowo, zakładając również jakiś element odblaskowy. Szczególnie ważne jest to w przypadku osób starszych,
gdyż zwykle one błądzą w lesie, a odblaski bardzo
ułatwią ewentualne poszukiwania – mówi Anna
Rejdych, specjalista ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji z Nadleśnictwa w Chrzanowie.
Warto też powiadomić kogoś bliskiego, gdzie
dokładnie się wybieramy. Dobrze zaplanować
trasę oraz godzinę wyjścia, aby wrócić do domu
jeszcze przed wieczorem. Leśnicy radzą też,
by nie przeceniać zmysłu orientacji w terenie
i przed wyprawą zainstalować w komórce aplikację mapową, która może przydać się w kryzysowej sytuacji.
– Jeśli jednak się zgubimy, nie zwlekajmy zbyt
długo z szukaniem pomocy. Zadzwońmy do kogoś,
kto pomoże się nam odnaleźć w terenie lub poinformujmy policję, straż leśną czy właściwego terenowo
leśniczego – radzi Anna Rejdych.
Zbieranie grzybów na własne potrzeby jest
oczywiście dozwolone, ale swoje zbiory warto
skonfrontować z atlasem grzybów. – Wiele jest

Leśne grzyby to dla smakoszy prawdziwe
rarytasy | fot. Natalia Czeleń

grzybów trujących, zagrażających zdrowiu, a nawet
życiu człowieka. Zbierajmy tylko te, które znamy
– tłumaczy ekspertka.
Grzyby trzeba wykręcać lub delikatnie wycinać, by nie uszkodzić całej grzybni. Nie należy
niszczyć też grzybów, których nie potrzebujemy, stanowią one bowiem pokarm dla zwierząt
żyjących w lesie.
Zakazane jest zbieranie grzybów chronionych. W Polsce takich gatunków jest 117. Ich

lista jest dostępna na stronach Ministerstwa
Klimatu i Ochrony Środowiska. Za zbieranie
grzybów objętych ochroną grożą surowe kary.
Poza tym nie w każdym miejscu możemy grzyby zbierać. – Nie wolno ich zbierać w miejscach,
gdzie obowiązuje zakaz wstępu, a więc w młodnikach, na terenach doświadczalnych, w ostojach
zwierzyny, a także w regionach drzewostanów
nasiennych – wylicza Sławomir Cichy z zespołu ds. promocji i mediów regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach.
Zakaz zbioru runa leśnego, którego częścią
są grzyby, obowiązuje także na terenach chronionych. W lasach mogą zostać wprowadzone
także lokalnie czasowe zakazy zbioru grzybów.
Informują o tym na swoich stronach właściwe
nadleśnictwa. Stosowne tablice są też w terenie. Ograniczenia takie najczęściej są wynikiem
prowadzonych w lesie prac gospodarczych czy
też sprzątania lasu po kryzysowych sytuacjach
związanych z pogodą albo zagrożenie pożarowe.
Warto wiedzieć, że sam wjazd samochodem
do lasu może skończyć się wysoką grzywną.
Mandatem skończyć się też może blokowanie
wjazdu do lasu samochodom służbowym Straży Leśnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji czy
Straży Pożarnej. – Mandat można otrzymać przede
wszystkim za wjazd do lasu pojazdami silnikowymi, w tym za parkowanie w miejscach niedozwolonych np. przed szlabanami oraz za niszczenie
runa leśnego. Wysokość zależy od skali popełnionego czynu i może wynieść nawet 500 zł – mówi
Anna Rejdych z Nadleśnictwa w Chrzanowie.
Natalia Czeleń

Zamknęli
sezon
Blisko tysiąc motocyklistów przejechało w sobotę, 24 września, ulicami Jaworzna. Parada
wyjechała z Rynku, udając się w kierunku Skałki.
Następnie miłośnicy jednośladów pojechali jeszcze na Podłęże, by zakończyć rajd na głównym
placu miasta. W ten sposób miłośnicy motocykli
zamknęli tegoroczny sezon.
W tym roku paradę poprowadziły panie, bo
wydarzenie połączono z I Śląskim Rajdem Kobiet. Uczestnicy parady zgodnie przekonywali,
że przedstawicielki płci pięknej świetnie radzą
sobie na motocyklach. – Jaworzno zamyka sezon kobieco. Mamy wokół siebie dużo wspaniałych motocyklistek – podkreślają organizatorzy
sobotniego wydarzenia.
Paradzie towarzyszyły też inne atrakcje.
W spotkaniu motocyklistów uczestniczyli też
jaworzniccy policjanci. – Jaworzniccy policjanci
zabezpieczali trasę przejazdu kawalkady, w której
uczestniczyło kilkaset motocykli. Była to też znakomita okazja do promowania bezpieczeństwa
w ruchu drogowym – opowiada Michał Nowak,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jaworznie.
Policjanci rozmawiali z uczestnikami motocyklowej parady na temat zdarzeń drogowych
z udziałem jednośladów. Apelowali o ostrożność
podczas jazdy. – Funkcjonariusze z wydziału ruchu
drogowego jaworznickiej komendy, którzy zabezpieczali trasę przejazdu, nie odnotowali żadnych
nieprawidłowości – informuje Michał Nowak. GD

У Польщі лісові гриби можна збирати, а також
купити на базарі
У вересні ліси та бори Польщі щедрі на гриби.
Окрім цього, гриби, які українці звикли збирати
в лісі, можна побачити і придбати на ринках
у звичайних продуктових кіосках свіжими (в
Україні за продаж дикорослих грибів передбачені
штрафи, їх часто продають хіба що просто над
дорогами, ризикуючи отримати штраф). А от, у
Явожному, наприклад, на базарі можна купити
навіть так звані зонтики, також є на прилавках
білі боровики, польські, а в супермаркетах навіть
свіжі лисички.
Біженці з України розповіли, що нині облюбували
місця, куди можна піти на тихе полювання та
назбирати грибів на пательню чи навіть дві. У
Явожному грибним місцем називають район Сошина
(називають і Сосина, польською – Sosina). Улітку в
затоці можна було купатись та відпочивати на березі,
гріючись на сонечку, а нині там є змога насолодитись
лісовими ароматами, тишею, свіжим повітрям та
тихим полюванням.
Знайти там можна переважно польські, білі,
підосичники та підберезники.
Оскільки Польща багата на ліси, то і грибів у них
чимало. А для справжніх грибників відстань – не
перешкода. Тож інші місця, можливо, будуть цікавими
для подорожей і тихого полювання.
Тож трохи інформації про грибні місця, за
матеріалами сайту vpolshchi.pl.
Де найбільше білих грибів?
Протягом усього грибного сезону в Борах
Нижньошльонських (Нижньосілезьких – інша назва)
можна зустріти натовпи. Туристи та жителі найчастіше
знаходять тут підберезники та підосичники. На

території, що простягається біля Бобровицьких ставків,
висока вологість ґрунту, тож саме тут, за оцінками
вчених, є найбільше в країні скупчення білих грибів,
пише видання в Польщі.
Бори Тихольські
Як зазначає видання, мабуть, це одне з
найпопулярніших місць у Польщі серед грибників.
Нині багато сортів грибів, що зустрічаються
тут, потрапляють не лише на польський, а й на
європейський стіл. Тут рясніє найбільший лісовий
комплекс – соснові бори, в яких росте понад тисячу
видів великоплідних грибів, з яких понад 100 сортів
придатні до споживання.
Бещади
Перші білі гриби там можна знайти вже в травні,
але найбільше їх восени. Щоб знайти їх якнайбільше,
перш за все варто вирушити у грабові ліси на південних
схилах. Підберезники зустрічаються в березових,
осикових і грабових лісах, а рижики – у вологих
частинах букових, ялицевих і смерекових лісів.
Низькі Бескиди – місцевість, добре відома грибникам
і щороку збирає їх у своїх лісах. Висова та Ропки –
грибники в цьому регіоні можуть розраховувати на
велику кількість опеньків і рижиків. Назбирати грибів
можна швидко, та однак і грибників може бути чимало.
Мапа грибів
У Польщі настільки популярне збирання грибів,
що існують навіть грибні мапи. Це такі ресурси, які
майже в режимі реального часу показують, де варто
збирати гриби - тобто де їх більше, а де менше.
На порталі grzyby.pl можна перевірити, де грибів
більше, а де менше. Грибна карта створена на основі
регулярних звітів грибників, які щойно повернулися

зі збору грибів. Відтак інформація про те, куди піти
по гриби, там оновлюється постійно.
Там грибники також обмінюються інформацією про
те, скільки вдалося зібрати грибів і де можна зустріти
конкретні види грибів. Примітно, що згаданий сайт
також робить прогноз на майбутнє щодо того, де та
скільки грибів у Польщі буде.
І ще: збирайте та готуйте лише ті, про які точно
знаєте, що вони їстівні, адже можна отруїтись та
навіть померти.
Понад дорогами не варто збирати гриби, адже вони
здатні накопичувати в собі шкідливі речовини від
викидів авто.
А якщо не вмієте збирати гриби чи не розбираєтесь
у них, не маєте часу, то вони доступні на ринку, в
маркеті.
– Польща – єдина країна з сусідніх, де можете купити
лісові гриби отак просто на ринку. В інших країнах
на це існує заборона, – розповіла Агата, продавчиня.
Ціни – приблизно 34-38 злотих за кілограм коштують
гриби на ринку в Польщі.
Якщо ж після споживання грибів стало зле, краще
не зволікати і звернутись до лікарів.
Нагадаємо, гриби – важкі для травлення, тому людям,
котрі мають проблеми з травною системою, а також дітям
до 12 років (так рекомендують українські лікарі) споживати
дикорослі гриби не варто. Дари лісу мають
у своєму складі хітин, через що й важкі для
травлення та можуть
Ніна Король,
викликати розлади. У
журналістка з
такому випадку краще
України, котра
обрати шампіньони,
живе в Явожно.
вирощені в теплицях..
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Zauważeni, uhonorowani, docenie

Koncerty, zawody sportowe, biesiada, kino, potańcówka, msza święta.
Kolejny, wypełniony atrakcjami, jaworznicki Tydzień
Seniora już za nami. Jaworznianie w jesieni życia
przez siedem dni dzierżyli w swych rękach klucze
do bram naszego miasta.
Tyle bowiem trwało ich
wielkie święto, w którym
uczestniczyły setki osób.
Zabawę seniorzy rozpoczęli we wtorek, 20 września,
koncertem finalistów telewizyjnego show, a zakończyli w poniedziałek, 26
września, Kinem Seniora.
Wstęp na wszystkie imprezy był bezpłatny.

Następnego dnia jaworznianie
zmierzyli się w zawodach sportowych. Towarzyszyły im ogromne
emocje. Seniorzy mogli się sprawdzić w konkurencjach indywidualnych i grupowych. Świetnie radzili sobie ze strzelaniem z łuku czy
w rzutach karnych do bramki celnościowej. Pokonywali też slalom
z wielką piłką.
W międzyczasie seniorzy korzystali z zabiegów kosmetycznych
i masażu. Wzięli także udział
w ćwiczeniach relaksacyjnych oraz
wysłuchali wykładu dietetyczki.
Mieli okazję poddać się profilaktycznemu badaniu słuchu.

– Często seniorzy nie zdają sobie
sprawy z tego, że nie dosłyszą. Po
prostu przyzwyczajają się do takiego stanu rzeczy. Tydzień Seniora był
idealną okazją, by uświadomić im te
problemy i zachęcić do dbania o siebie oraz swoje zdrowie – mówi Ewa
Chełmecka z firmy Audiofon.
W czasie tegorocznego Tygodnia
Seniora poruszono także temat bezpieczeństwa osób starszych. Panie
z GUS omawiały z nimi, na co warto zwrócić uwagę, gdy seniorzy napotkają ankieterów i jak odróżnić
oszustów. Seniorzy obejrzeli też
pokaz samoobrony. – Ważne jest,
by seniorzy wiedzieli jak się bronić

i kiedy odpuścić. Jeśli napastnik chce
od nich portfel czy telefon, powinni
je oddać. Życie jest o wiele cenniejsze
– mówi Elżbieta Leja, instruktorka krav magi.
W czwartek jaworzniccy seniorzy
uczestniczyli w biesiadzie. Impreza
odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS, a przed zgromadzonymi wystąpili Aleksander
Tura i Dariusz Fec. – Jaworzniccy
seniorzy to bardzo wdzięczna publiczność. Przychodzą na koncerty nie tylko, by posłuchać muzyki, ale także,
by usłyszeć tekst piosenki, dowiedzieć
się, co artysta ma do przekazania –
mówi Aleksander Tura.

Tego wieczoru usłyszeć można
było wiele ballad, ale też i skocznych
kawałków porywających do tańca.
W piątek, 23 września, przed seniorami wystąpili muzycy dwóch
jaworznickich orkiestr, Archetti
i eM Band, którzy zagrali największe hity zespołu Queen. Symfoniczne brzmienie słynnych piosenek
i uderzająco podobny do głosu Freddiego Mercury'ego głos Kamila
„Franky’ego” Franczaka sprawiły,
że seniorzy mogli poczuć się, jakby
byli na koncercie prawdziwego Queenu. Podczas jaworznickiej imprezy wystąpił też, jako drugi wokal,
Kamil Baron. Orkiestrami dyrygował maestro Bartosz Olejnik.
– Śpiewanie dla seniorów to dla
mnie prawdziwa przyjemność. Nie
mam już ani babci, ani dziadka,
a jak to się mówi - mądrego to dobrze posłuchać. Dlatego bardzo lubię
się spotykać ze starszym pokoleniem,
rozmawiać z seniorami, przed nimi
występować – przyznał po koncercie
Kamil Franczak.
W sobotni wieczór bohaterowie
Tygodnia Seniora bawili się natomiast na potańcówce. Impreza
pt. „Roztańczony senior” również
odbyła się w hali w Centrum. Na
kilka godzin sportowy parkiet zamienił się w miejsce wspaniałej
zabawy przy muzyce, serwowanej
przed DJ-a.
W niedzielę mieszkańcy miasta
wspólnie modlili się o zdrowie seniorów w kolegiacie pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny. Nabożeństwo uświetnił swoim występem
chór „Sokół”, który po mszy św.
dał także krótki koncert. – Nasz
repertuar jest bardzo bogaty. Tym razem postawiliśmy na pieśni religijne,
a także patriotyczne – mówi Irena
Skakuj, dyrygentka chóru „Sokół”.
Tydzień Seniora został zamknięty
poniedziałkowym seansem kinowym. Widzowie obejrzeli film pt.

Maria
Królikowska

Paweł
Stelmach

Teresa
Wróblewska

Dorota
Kuciel

Alicja
Reza

Uwielbiam tańczyć. Dla mnie taniec
to życie, siła, naładowanie akumulatorów. Dlatego bardzo chętnie wzięłam udział w sobotniej potańcówce.
W ogóle to cały program Tygodnia
Seniora bardzo mi się podobał. Te 7
dni, poświęconych osobom starszym,
było wspaniałą inicjatywą. Z roku na
rok przychodzi coraz więcej seniorów. Sama namawiam znajomych,
by wychodzili z domu, bo zamknięcie
się w nim to umieranie.

Tydzień Seniora to wspaniała inicjatywa. Byłem na koncercie „Queen
symfonicznie”. To była niezwykła
muzyczna uczta. Jaworznickie orkiestry grają naprawdę pięknie. Jestem
też wielkim fanem zespołu Queen,
dlatego tym chętniej przyszedłem na
koncert. Słucham muzyki tego zespołu
od wielu lat. Po piątkowej imprezie
w hali na pewno znów wezmę do ręki
płyty tej kultowej grupy i będę słuchał
ich hitów również w domu.

Wraz z koleżankami z klubu Senior+
uczestniczyłam we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach
Tygodnia Seniora. Bardzo dobrze bawiłam się na koncercie inauguracyjnym.
Jako że jestem osobą bardzo aktywną,
sporo radości sprawiły mi też sportowe wyzwania. W czasie biesiady i na
potańcówce miałam okazję potańczyć
i posłuchać dobrej muzyki. Było fantastycznie, a impreza z roku na rok jest
na coraz wyższym poziomie.

Jestem bardzo wdzięczna organizatorom
za Tydzień Seniora. To miłe, że miasto
o nas pamięta. Wtorkowy koncert zrobił
na mnie niesamowite wrażenie. Dzięki
biesiadzie i potańcówce mogłam cofnąć
się do przeszłości i przypomnieć sobie
lata młodości. Na zajęciach sportowych
było trochę adrenaliny i śmiechu. Jestem
też bardzo wdzięczna naszym klubowym opiekunkom, które każdego dnia
nas motywują i zachęcają do udziału
w takich wydarzeniach.

Miałam okazję podziwiać trzech artystów w czasie wtorkowego koncertu. Wzięłam też udział w biesiadzie.
Miłym akcentem był występ Aleksandra Tury. Jestem wolontariuszką
w jaworznickim Hospicjum, w którym pan Aleksander często występuje
dla naszych podopiecznych. Zawsze
bardzo cieszą się na jego koncert.
Uważam, że ten tydzień był tak różnorodny, że każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Na pewno nie było nudno.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Pawła Silberta, prezydenta
Jaworzna. – Cieszę się, że w Jaworznie odbyła się kolejna edycja Tygodnia
Seniora, że bogaty harmonogram wydarzeń spełnił oczekiwania seniorów.
To dobry plan, by organizować takie
aktywności dla mieszkańców. To dobry
plan, by miasto starało się zauważać
i zaspokajać potrzeby osób starszych
– podkreślił Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna.
Pierwszego dnia na scenie w hali
MCKiS wystąpili finaliści programu
„The Voice Senior”. Jaworznianin
Jerzy Herman i dwaj inni uczestnicy telewizyjnego show, Krzysztof
Prusik i Andrzej Biliński. Panowie
zaśpiewali najsłynniejsze kawałki
polskich i zagranicznych artystów.
Otrzymali owacje na stojąco.

Na koncercie Archetti i eM Bandu publiczność przeniosła się w świat muzycznych wspomnień | fot. Andrzej Pokuta
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eni – Tydzień Seniora już za nami
„Niezwykła podróż fakira, który
utknął w szafie”. Wybór tego tytułu nie był przypadkowy. – Zależało
mi, by film, który obejrzą seniorzy,
był z jednej strony optymistyczny, ale
i skłaniał do pewnych przemyśleń –
mówi Katarzyna Pokuta z MCKiS.

Przez tydzień na seniorów czekało
wiele atrakcji. Sami zainteresowani
aktywnie i chętnie uczestniczyli we
wszystkich aktywnościach. – Co roku
staramy się, by nasza oferta była jeszcze ciekawsza i bardziej zróżnicowana. W tym roku seniorzy mieli okazję

posłuchać dobrej muzyki, potańczyć,
zadbać o zdrowie i urodę. Poruszyliśmy
też kwestię codziennego bezpieczeństwa
seniorów. Musimy przyznać, że jaworzniccy seniorzy chętnie i aktywnie uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach,
co nas, jako organizatorów, bardzo

Jaworzniccy seniorzy udowodnili, że na parkiecie potraﬁą się świetnie bawić | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

cieszy – mówi Monika Komańska,
pełnomocnik ds. organizacyjnych
i kierownik działu promocji Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. – Jestem bardzo wdzięczna
wszystkim współpracownikom za zaangażowanie i ciężką pracę. Bez nich

takie przedsięwzięcia nie byłyby możliwe – dodaje pani Monika.
Wydarzenie współfinansowane było
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Natalia Czeleń
Anna Zielonka-Hałczyńska

Gwiazdy Tygodnia Seniora wraz z organizatorami | fot. Andrzej Pokuta

W czasie biesiady nie zabrakło słodkiego poczęstunku | fot. Andrzej Pokuta

Chór "Sokół" zaśpiewał dla jaworznickich seniorów podczas mszy św. | fot. Andrzej Pokuta

Jan
Baca

Wiesław
Wasyl

Barbara
Bobacz

Bożena
Chowaniak

Maria i Klemens
Bartyzelowie

Jestem bardzo zadowolony z organizacji tegorocznego Tygodnia Seniora. Brałem udział we wszystkich
atrakcjach i wydarzeniach zorganizowanych z tej okazji. W czasie biesiady czas nam miło płynął. Każdy
świetnie się bawił. Niewiele jest takich okazji na co dzień. W tym roku
świętowałem z innymi seniorami po
raz pierwszy i myślę, że w kolejnych
latach także się skuszę. To idealna
okazja, by wyjść z domu.

Na biesiadę w hali MCKiS trafiłem
przypadkowo. Przyjechałem tutaj,
by zagrać w szachy, ale na miejscu dowiedziałem się o odwołaniu
zajęć. Choć byłem tu tylko przelotem, uważam, że to świetnie, że
w naszym mieście tyle się dzieje,
że pamięta się o nas, seniorach.
W hali zastałem tłumy, a to dowodzi, że jest dla kogo robić takie
wydarzenia. Jak było widać, wszyscy uczestnicy zabawy się cieszyli.

Co roku uczestniczę w wydarzeniach
przygotowanych w ramach czasu
dla seniorów. W tym roku mieliśmy
naprawdę ciekawy program, miłe towarzystwo. Warto korzystać z tych
wszystkich atrakcji. W tym roku największe wrażenie zrobił na mnie program artystyczny. Mieliśmy okazję
posłuchać osób, które występowały
w ogólnopolskiej telewizji. Byli też
artyści lokalni. Wszyscy stworzyli
dobry klimat do udanej zabawy.

Naprawdę bardzo dobrze się bawiłam
w czasie tegorocznych obchodów Tygodnia Seniora. Wzięłam udział w zajęciach sportowych i w biesiadzie.
Początkowo biesiada miała odbyć się
w GEOsferze i miała być połączona
z rajdem nordic walking, ale z uwagi
na pogodę, zabawę przeniesiono do
hali MCKiS. Humory dopisywały,
wszyscy się radowaliśmy, posiedzieliśmy przy kawie, potańczyliśmy. Oby
więcej takich wydarzeń.

Koncert z hitami zespołu Queen bardzo
nam się podobał. W imprezach Tygodnia Seniora staraliśmy się uczestniczyć
każdego dnia. W programie najbardziej przypadły nam do gustu koncerty
i potańcówka. Te 7 dni, poświęconych
osobom starszym, to dla nas wspaniała
odskocznia od codzienności. Dlatego co
roku na nie czekamy. To wspaniała zabawa, możliwość spotkania znajomych,
poznania nowych ludzi. Polecamy udział
w Tygodniu Seniora każdemu.
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Sosina - wizytówka z histo

Na facebookowym profilu Muzeum
Miasta Jaworzna muzealnicy zamieścili galerię zdjęć z czasów, gdy
powstawała Sosina. Dzisiaj zrewitalizowany Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny przy Bukowskiej
bije rekordy popularności wśród
plażowiczów, spacerowiczów, miłośników sportów wodnych i aktywnego wypoczynku. Sosina jest po
prostu wizytówką miasta. Internauci okrzyknęli ją najlepszą przestrzenią publiczną województwa
śląskiego w tegorocznej edycji tego
konkursu. A jeszcze na początku
lat 60. XX wieku miejsce to wyglądało zupełnie inaczej.
Najpierw były Knieje
W opowieści o Sosinie cofnijmy się jednak
znacznie wcześniej, o kilkaset lat. W miejscu
dzisiejszego ośrodka rósł gęsty las, zwany
Kniejami, pełny zwierzyny łownej. Knieje
przyciągały wysoko urodzonych miłośników
polowań, którzy zasadzali się w nich na jelenie. Dopiero po wielu latach zaczęła obowiązywać nowa nazwa tego miejsca, Sosina.
Słowo to wzięło się podobno od rosnących
w całej okolicy sosen.
Początek ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego miał miejsce w drugiej połowie XX wieku.
Na początku lat 60. przeprowadzono wycinkę

– Tata sadził na niej drzewa – przyznaje dalej
pan Rafał. – Gdy byłem dzieckiem, to na Sosinie
spędzałem wakacje. Wakacyjna laba bez pobytu nad
tym zalewem dla mnie nie istniała. Jeździliśmy tam
darmowym przejazdem kolei piaskowej – dodaje.
Gdy powstał zalew, jeszcze przez kolejne lata
było widać przy nim nawiązania do szczakowskiego hutnictwa.
– Idąc na Sosinę, mijało się jeszcze ogromne sterty
szkliwa leżącego wzdłuż drogi! Czy ktoś to jeszcze
pamięta, czy tylko mnie tak wrył się w pamięci ten
widok? – pyta Krystyna Jędrzejek.
Jak informuje dyrektor jaworznickiego muzeum, w planach kopalnia miała też utworzenie
podobnego zbiornika bliżej Bukowna. Do ich
realizacji jednak nie doszło.

Sosina w nowej odsłonie
Dziś Sosina to nowoczesny, wygodny i piękny ośrodek | fot. Materiały MCKiS

lasów. Doszło też do regulacji Łużnika. W miejscu po wyrębie drzew rozpoczęła działalność
Kopalnia Piasku Podsadzkowego „Szczakowa”.
Wybieranym z terenów Sosiny piaskiem wypełniano górnicze wyrobiska w śląskich kopalniach.
A powstałe po wydobyciu piasku zagłębienia
zakład postanowił zrekultywować. Ale, wbrew
pozorom, plany nie dotyczyły powstania zalewu
służącego rekreacji.
– Kopalnia przystąpiła do rekultywacji, która polegała na zalaniu dołów w taki sposób, by
powstał niezbyt głęboki zbiornik, który docelowo
miał stać się torfowiskiem. Stopniowo, w ciągu 4050 lat, miał zarosnąć – podkreśla Przemysław
Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna.
– Tak jednak się nie stało. Przy powstałym zbiorniku, który miał wtedy 17 ha, otwarto kopalniany
ośrodek dla pracowników kopalni piasku. W koń-

cu zapomniano o pierwotnym planie utworzenia
torfowiska. Powstawały kolejne ośrodki. Dno zalewu było oczyszczane z mułu, wycinano rosnącą
dookoła trzcinę – opowiada.
Podjęto w końcu decyzję o powiększeniu Sosiny, do 50 ha. Podjęło się tego przedsiębiorstwo
zajmujące się rekultywacją takich terenów. Przy
rozbudowie zalewu pracowali też, w czynie społecznym, m.in. pracownicy szczakowskiej Huty
Szkła. W dużej mierze byli to szczakowianie, ale
nie brakowało też mieszkańców innych miejscowości. – Przy powiększaniu Sosiny, w latach
1982-1983, pracował mój tata. Był pracownikiem
przedsiębiorstwa rekultywacji terenów poprzemysłowych – wspomina Rafał Łysy z dzielnicy Bór
w Sosnowcu.
Pośrodku zalewu znalazła się wysepka, na
której znajduje się rezerwat ptactwa wodnego.

Od początku powstania Sosina była jednym
z najpopularniejszych miejsc rekreacji, nie tylko
dla jaworznian, ale również dla mieszkańców
całego regionu. Błogie chwile od wielu lat spędzają nad zalewem plażowicze, letnicy, osoby,
uprawiające żeglarstwo czy kajakarstwo, a także
jazdę na nartach wodnych. Sosinę lubią również
morsy, czyli miłośnicy zimowych kąpieli. Jest
też wielu wędkarzy. W wodach zalewu pływają ryby wielu gatunków, w tym karpie, leszcze,
płocie, liny, okonie, szczupaki, sumy, węgorze
i amury. Sosina to też ulubione miejsce wielu
spacerowiczów.
Na zalewie odbywają się także rozmaite imprezy sportowe, jak np. regaty kajakowe, zmagania żeglarzy, narciarzy wodnych i triathlonistów.
Po modernizacji, która trwała od 2018 roku,
Sosina mocno się zmieniła. Oczyszczony został
zbiornik, wymieniono nawierzchnię drogi dojazdowej, a kierowcy parkują na wygodnych

REKLAMA

121 lat praw miejskich Jaworzna
Jeszcze świeżo w pamięci mamy ubiegłoroczne obchody jubileuszu
120-lecia nadania Jaworznu praw miejskich, a już w tym roku świętowaliśmy kolejną rocznicę tego wydarzenia!

Jeśli macie Państwo ochotę poznać więcej szczegółów dot. historii naszego miasta i drogi Jaworzna do uzyskania praw miejskich, serdecznie
zapraszamy na stronę poświęconą ubiegłorocznej wystawie:

121 lat temu - 21 września 1901 roku - po kilkuletnich staraniach rady
gminnej, Jaworzno otrzymało prawa miejskie. Nasze miasto zostało wtedy zaliczone do miejscowości podlegających galicyjskiej ustawie gminnej
z 3 lipca 1896 r. Na czele zwierzchności gminnej stanął naczelnik, jako
pierwszy objął tę funkcję Franciszek Schattanek. Ustawa ta, wyszczególniała 131 mniejszych miasteczek, wśród których była także Szczakowa.

bit.ly/120latJaworzna

120 jaworów - kolekcjonerski
banknot jubileuszowy
Obraz pt. "Weduta jaworznickiego
rynku" autorstwa Jacka Gąsiora,
rok 2001, w zbiorach MMJ.

Znaleźć tam można m.in. plansze jubileuszowej ekspozycji, ﬁlm z prezentacją oraz informacje o kolekcjonerskim banknocie 120 jaworów,
który ciągle jest do nabycia w Muzeum Miasta Jaworzna.

Hity
w Domu
Kultury
W Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej w niedzielę, 2
października, o godz. 17 odbędzie się
koncert trzebińskiego studia muzycznego ProJazz. Artyści zaprezentują
autorskie aranżacje utworów, które
znane są od pokoleń. Usłyszeć można
będzie m.in. utwory Abby, Queen,
Bobiego McFerrina. – Będą utwory
polskie i anglojęzyczne, jazz, pop, a to
wszystko w naszych autorskich aranżacjach. Niektóre utwory połączymy
w jedną całość, co da bardzo ciekawy
efekt – zapowiada Marlena Kierczak,
założycielka szkoły ProJazz.
Wystąpią Grzegorz Zagórski, pianista i akordeonista, Agata Zamirska,
skrzypaczka oraz basistka, Marcin
Wójtowicz, multinstrumentalista,
Maciej Musiał, pianista i akompaniator oraz Marlena Kierczak, wokalistka, trener wokalny i terapeuta głosu.
Bezpłatne wejściówki na koncert
dostępne są w godzinach otwarcia
szczakowskiego Domu Kultury. Szczegółowe informacje zdobyć można pod
nr tel. 32 617 75 38.
NC

orią
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parkingach. Powstały też boiska wielofunkcyjne
(do siatkówki i koszykówki, siatkówki plażowej
i gry w bule), plac zabaw, siłownia pod chmurką
i ścieżka dla rowerów, z której korzystają także
rolkarze i spacerowicze. Miłośnicy pływania
mogą wypożyczać nowe rowerki wodne i kajaki.
Z kolei wędkarze mogą łowić ryby, korzystając
ze specjalnych pomostów. Zbudowano wygodne
toalety i prysznice, gęsto rozmieszczono kosze
na śmieci. Ustawiono nowe ławki i drewniane
leżaki. Na plażach wymieniono piasek, który
pracownicy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, czyli administratora ośrodka, oczyszczają za
pomocą specjalnej przesiewarki, która usuwa
z plaży drobne śmieci. Na Sosinie funkcjonują
też nowe punkty gastronomiczne.
W tym roku doszło do kolejnych zmian. Przy
plaży powstały drewniane podesty, które oddzie-
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lają trzy baseny o różnej głębokości. Najgłębszy
jest dla osób umiejących pływać, średni dla tych,
którzy lubią czuć dno pod stopami, a najpłytszy to brodzik dla dzieci. Przy plaży został też
zbudowany wygodny chodnik. Ośrodek został
także dostosowany do potrzeb osób niepełnoprawnych. Zbudowano schody, przy których
została zainstalowana specjalna platforma dla
wózków inwalidzkich.
– Popularność, jaką cieszy się teraz Sosina, dowodzi, że wprowadzone zmiany podobają się jaworznianom, a to nie koniec niespodzianek. Już
przygotowujemy się do kolejnego lata. Zachęcam
jednak do odwiedzania Ośrodka także jesienią
i zimą. Tutaj każda pora roku w wyjątkowy sposób prezentuje swoje walory – zachęca Sebastian
Kuś, dyrektor MCKiS.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Szukają tancerzy
i akrobatów
Do teatru tańca DyeMotion poszukiwani są
tancerze i akrobaci. Wszyscy zainteresowani
kontaktować się mogą z prowadzącym grupę,
Marianem Folgą pod nr tel.: 888 376 249. Dodatkowe informacje uzyskać można też lub mailowo, pisząc na adres: dyemotion@gmail.com
– Mile widziani są akrobaci i tancerze, którzy odnajdą się w każdym rodzaju tańca. Nasze występy
opierają się głównie na elementach tańca współczesnego, jazzu i modern, czyli tańca widowiskowego.
Najważniejsze, by kandydaci mieli choć minimalne
doświadczenie z tańcem – mówi Marian Folga,
założyciel teatru tańca DyeMotion.
Treningi tej grupy odbywają się dwa razy
w tygodniu, a opierają się przede wszystkim
na ćwiczeniu poszczególnych elementów tańca,
akrobatyce oraz gimnastyce.
Teatr tańca DyeMotion to grupa utalentowanych, młodych ludzi, słynąca z wymyślnych
akrobacji, współczesnego tańca i kolorowych
strojów oraz bodypaintingu. Grupa powstała
11 lat temu. Tancerze i akrobaci tworzą na
scenie teatr magii i bajki, łącząc ruch, taniec,

| fot. Marian Folga

muzykę i światło. Artyści z DyeMotion tworzą
spektakle opierające się na charakteryzacji, bodypaintingu i świetle UV. Grupa wystawiła już
w sumie ponad 100 widowisk. Grali między
innymi w Polsce, Litwie, Węgrzech i Indiach.
– Zapraszamy do naszego zespołu. Każdy może
spróbować swoich sił – przekonuje Marian Folga.
Natalia Czeleń
AU TO P R O M O C J A

Nad utworzeniem Sosiny w czynie społecznym pracowali mieszkańcy | fot. Materiały MMJ

Sisterhood
Siostrzeństwo to bardzo pojemne pojęcie.
To nie tylko relacja rodzinna, ale przede
wszystkim relacje między kobietami, niekoniecznie ze sobą spokrewnionymi. Prawdziwe siostrzeństwo nie musi być rozumiane
wyłącznie przez pryzmat więzów krwi. To
przecież też przyjaźnie, ale i bezwarunkowe
wsparcie, zrozumienie, obecność bez względu na wszystko.
W kinie motyw siostrzeństwa jest bardzo
popularny. Możemy znaleźć wiele zróżnicowanych gatunkowo, ciekawych filmów
i seriali o tej tematyce. W ich centrum znajdują się bohaterki, które w sposób odważny
i niesztampowy poszukują swego miejsca
w świecie, unikając często narzucanych przez
społeczeństwo schematów.

Dziewczyny z tylnych ławek to hiszpański
serial, który niedawno pojawił się na jednej
z platform filmowych. I od pierwszej sceny
robi ogromne wrażenie. Takie, że nie sposób
się od niego oderwać. Jego bohaterkami jest
5 kobiet, spędzających razem wakacje. Motywem przewodnim tego wyjazdu, ale nie
najważniejszym, jest choroba nowotworowa. Jednak nie wiemy, która z dziewczyn
jest chora. Najważniejsze jest siostrzeństwo,
bezwarunkowa przyjaźń i sprawy, które każda z nich ma do załatwienia lub przepracowania. Dystans, poczucie humoru, świetnie
dialogi, scenariusz i reżyseria, muzyka, światło, a przede wszystkim kreacje aktorskie
budują spójną, wiarygodną i wzruszającą
historię.
KP

Filmograﬁa

Dziewczyny z tylnych ławek, reż. Daniel Sanchez Arevalo, Hiszpania 2022
Fireﬂy lane, reż. Maggie Friedman, USA 2021
Ghost World, reż. Terry Zwigoﬀ , USA/Wielka Brytania 2001
Kobiecy świat, reż. Kelly Reichardt, USA 2016
Lily, reż. Fabienne Berthaud, Francja 2010
Małe kobietki, reż. Clare Niederpruem, USA 2018
Małe kobietki, reż. Greta Gerwig, USA 2019
Moja chuda siostra, reż. Niemcy/Szwecja 2015
Mustang, reż. Deniz Gamze Ergüven, Turcja 2015
Nasza młodsza siostra, reż. Hirokazu Koreeda, Japonia 2015
Romy i Michelle na zjeździe absolwentów, reż. David Mirkin, USA 1997
Siostrzeństwo, reż. Irene Lusztig, USA 2018
Skejterka, reż. Crystal Moselle, USA/Wielka Brytania/ Brazylia 2018
Słodkie magnolie, reż. Norman Buckley i inni, USA 2020-2022
Stalowe magnolie, reż. Herbert Ross, USA 1989
Stowarzyszenie wędrujących dżinsów, reż. Ken Kwapis, USA 2005
Szkoła melanżu, reż. Olivia Wilde, USA 2019
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Pomogą w nauce
Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza uczniów z Ukrainy na bezpłatne
zajęcia języka polskiego. Podczas
spotkań młodzi ludzie uzyskają
też pomoc w przygotowaniu do
ważnych egzaminów. Dorosłych
obywateli Ukrainy na kurs języka
polskiego zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna. Są jeszcze wolne
miejsca!
W MDK nastolatkowie z Ukrainy
skorzystać mogą z bezpłatnej po-

mocy w przygotowaniach do egzaminu, który kończy naukę w szkole
podstawowej oraz do matury. Pomoc w opanowaniu języka polskiego oferują nauczyciele tego języka:
Konstancja Zarzycka i Zbigniew
Adamczyk.
– Jako egzaminator z wieloletnim
doświadczeniem, dobrze znam konstrukcję arkuszy egzaminacyjnych,
wiem, jakie są kryteria oceny zadań. Zdaję sobie sprawę z tego, że

W jaworznickiej książnicy z lekcji języka polskiego skorzystać mogą dorośli obywatele Ukrainy | fot. Natalia Czeleń

dla młodzieży z Ukrainy wymagania
egzaminacyjne mogą być trudniejsze
do spełnienia niż dla Polaków, dlatego też chcemy im pomóc – tłumaczy
Konstancja Zarzycka.
W czasie zajęć poloniści wspólnie z nastolatkami przejdą przez
wszystkie zadania w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych.
Chętni do wspólnej nauki zgłaszać się mogą pod nr tel. 516 430
399 i 600 481 616. Zajęcia odbywać się będą w Młodzieżowym
Domu Kultury przy ul. Inwalidów
Wojennych 2, a ich terminy będą
ustalane w porozumieniu z dziećmi
lub ich rodzicami.
Od 16 września zajęcia języka
polskiego dla społeczności ukraińskiej znów prowadzone są w jaworznickiej książnicy. Odbywają
się one w każdy piątek w godzinach od 9 do 11 i skierowane są do
osób dorosłych. Aktualnie zajęcia
prowadzone są dla grupy średnio
zaawansowanej, liczącej 15 osób.
– Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy. W październiku otworzymy
także kurs dla osób dla początkujących. Szczegóły zdradzimy wkrótce
– zapowiada pani Aleksandra.
Natalia Czeleń
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Rockowa
uczta
W sobotę, 1 października, odbędzie się 7. edycja ProRock Festiwal.
To prawdziwa gratka dla miłośników muzyki rockowej. Organizatorem wydarzenia jest ATElier Kultury
w Jaworznie - Klub Relax Jaworzno.
Tego dnia na scenie na żywo wystąpią Chase the Angel, Orchidea, Łydka
Grubasa i Warhlack.
ProRock Festiwal doczekał się już
7. edycji. Poprzednie cieszyły się wielkim zainteresowaniem mieszkańców
Jaworzna. – ProRock Festiwal to coś
więcej niż koncert. To wydarzenie, które organizujemy i pielęgnujemy od lat.
W naszym regionie nie często odbywają
się tego typu imprezy. Naszym celem jest
pokazanie nie tylko najbardziej znanych
zespołów rockowych, ale i promocja
tych mniej znanych, lokalnych – mówi
Marek Malisz, zastępca dyrektora
ATElier Kultury w Jaworznie.
Na jaworznickiej scenie wystąpi
Chase The Angel. To grupa z Chrzanowa. Grają muzykę własnego autorstwa. Zespół Warhlack powstał
w 2009 roku w Katowicach. Muzycy
skupiają się wokół gatunku nu metalu
(to połączenie heavy metalu, rocka

alternatywnego, funk i grunge) i nisko strojonych gitar. Teksty utworów
często są grą słów.
W Jaworznie usłyszeć można będzie też grupę Orchidea. To czeski
zespół heavy metalowy, który powstał
w 2003 roku. W przyszłym roku Orchidea będzie obchodziła dwudziestolecie zespołu.
– Cieszymy się na spotkanie w ramach ProRock festiwalu w Jaworznie i mamy nadzieję, że będziemy się
wspólnie dobrze bawić. Będzie mocno
i głośno – zapowiadają muzycy z Orchidei. Gwiazdami wieczoru będą
panowie z Łydki Grubasa, których
nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Polski zespół muzyczny założony został w 2002 roku w Olsztynie.
Początkowo miał on być tylko „żartem koncertowym”. Muzyka grana
przez zespół określana jest mianem
„rocka kulinarno-publicystycznego”,
czyli mieszaniny rocka, rocka alternatywnego i heavy metalu.
Bilety na rockową ucztę dostępne są na kupbilecik.pl. Cena biletu
w przedsprzedaży to 60 zł, a w dniu
koncertu 80 zł.
NC

Eksplodujące Kotki: Przepisy na Kotastrofę

Bomba Kotomowa
Były zwykłe Eksplodujące Kotki, były Implodujące, Frywolne i Szczekające Kotki. Teraz
pora na prawdziwe i niezrównane
Przepisy na Kotastrofę, czyli zestaw
pieczołowicie wyselekcjonowanych
kart z wymienionych powyżej tytułów wraz z trzynastoma nowymi
trybami rozgrywki i… Kołnierzem
Wstydu! Zaintrygowani? Pora wysadzić coś w powietrze!
Eksplodujące Kotki wydawnictwa Rebel, to imprezowa gra karciana dla od 2
do 5 osób. Rozgrywka trwa około 15 minut
– w zależności od liczby graczy i wykorzystanego przepisu. Oprócz humorystycznych
grafik największą zaletą gry jest jej prostota.
Wystarczy, że w swojej turze gracz będzie
zagrywał karty z ręki lub spasuje i dobierze
wierzchnią kartę z talii. Jeśli trafi na kartę z eksplodującym kotkiem, a nie posiada karty rozbrojenia,
to jego przygoda dobiega końca – i tak do chwili, gdy
pozostanie tylko jeden z graczy.
Najważniejsze podczas rozgrywki to umiejętne zagrywanie kart z ręki. Dzięki starannej selekcji, w najnowszym wydaniu, graczom nigdy nie będzie doskwierać
nuda z powodu zbyt dużej liczby identycznych kart. Zapewniają
to również same przepisy. Oprócz kart powodujących eksplozję
lub rozbrojenie, w pudełku znajdziemy karty pozwalające m.in.
przetasować talię, zakończyć turę bez dobierania karty, podejrzeć
i ułożyć wierzchnie karty, zmusić innego gracza do rozegrania
dwóch tur z rzędu czy przerwać praktycznie dowolną akcję przeciwnika kartami NIE, NIE, NIE. To jednak nie wszystko. Najwięcej nowemu wydaniu Eksplodujących Kotków dają przepisy.
Przepisy na Kotastrofę to trzynaście zalaminowanych broszur z dokładnym opisem rozgrywki i przygotowaniem do niej.
Na pierwszej stronie każdego przepisu znajdziemy jego nazwę,
krótką charakterystykę, informację o liczbie graczy i czasie rozgrywki, a także liczbę kart, którą należy rozdać graczom przed

rozpoczęciem gry. Wewnątrz broszury znajdują
się składniki przepisu, czyli nazwa i liczba kart, jakie powinny
się znaleźć w talii. Znajduje się tu również informacja o liczbie
kart, która uzależniona jest od liczby graczy, biorących udział
w rozgrywce. Już na starcie, zaraz po otwarciu pudełka, otrzymujemy przygotowaną talię dla przepisu Sos Habaniero, co
niesamowicie przyspiesza rozegranie swojej pierwszej potyczki
w Eksplodujące Kotki.
Skoro zawartość tak bardzo zachwyca graczy na całym świecie
– co było widać po ilości wsparć podczas kampanii crowdfundingowej, to jak zatem wygląda sprawa nowego wydania? Znając
już wcześniej grę Eksplodujące Kotki, można być zaskoczonym
wielkością pudełka. Pomimo kilkunastu kart i broszur wydawca
zadbał o bardzo praktyczny insert, pozwalający posegregować

wszystkie rodzaje kart, tak aby przygotowanie dowolnego
„dania” było możliwie jak najszybsze. Można również przygotować ulubione „danie” i odłożyć
talię kart do jednej z komór insertu. Innym ważnym powodem, dla którego
otrzymujemy dużo większe pudełko,
niż w przypadku standardowych kotków, to Kołnierz Wstydu.
Kołnierz Wstydu to bardzo ładnie
wykonany, kartonowy element gry
z rzepami, umożliwiającymi założenie go graczowi na szyję. Widać,
że autorzy gry postanowili zrobić
coś z graczami notorycznie zapominającymi, czyja jest teraz kolej
i nakazali im założenie kołnierza.
Dodatkowo Kołnierz Wstydu posiada
zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz,
strzałki wskazujące kierunek gry – przydatny gadżet, zwłaszcza, że kierunek gry może
nagle ulec zmianie.
Oprócz opisanych powyżej elementów, wewnątrz
pudełka znajduje się pięć pustych broszur dla osób
chcących skomponować swój własny przepis.
Eksplodujące Kotki: Przepisy na Kotastrofę to według mnie
najciekawsza pozycja z całej serii. Nie
chodzi tu tylko o najciekawszy zestaw
kart spośród wszystkich dodatków, ale
też ilość trybów rozgrywki, od możliwości rozegrania 2 minutowej gry, po przepisy tylko dla dwóch graczy, co odsuwa
chęć zaopatrzenia się w wersję 2-osobową Eksplodujących Kotków z jedynie
32 kartami. Jednak najwięcej śmiechu
wywołuje moment nakładania Kołnierza
Wstydu… Takie chwile trzeba uwiecznić
na zdjęciach!
Radosław Kałuża | @harcmepel 12+
15 min.
2-5
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Na starcie stanęło blisko 400 zawodników | fot. Andrzej Pokuta
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Trasa biegu prowadziła ze stadionu przy ul. Krakowskiej do Szczakowej | fot. Andrzej Pokuta

Pobiegli po medale

Białorusin Roman Adamowich wygrał 26. edycję Międzynarodowego Biegu Ulicznego na 15 km w Jaworznie. Zawody dla zaprawionych biegaczy odbyły się w naszym mieście w sobotę, 24 września. Wzięły w nich udział 374 osoby, w tym Polacy, Ukraińcy, Białorusini, a nawet Włosi. Zawodnicy mieli do wyboru dwa dystanse - tradycyjny, na 15 km, i rekreacyjny, na 10 km. Start był zlokalizowany na Stadionie Miejskim Victoria. Była tam także meta zawodów. Imprezę zorganizowało
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, a partnerem biegu był Tauron.
– Biegacze ścigali się w „piętnastce” do Szczakowej i z powrotem.
Osoby, które wybrały 10-kilometrową trasę, dobiegały z kolei do Geosfery i tam zawracały – informuje
Grzegorz Gębski, kierownik działu
sportu MCKiS Jaworzno. – Jak co
roku, w naszych zawodach wzięli udział
również obcokrajowcy. Nie brakowało
biegaczy z europejskich krajów. Nie
przyjechali za to, startujący w Jaworznie jeszcze przed pandemią, Kenijczycy
– przyznaje.
Rywalizacja i tak była zacięta. Na
dystansie 15 km najlepszy okazał się
obywatel Białorusi, Roman Adamowich, który aktualnie mieszka w Lesznie. Drugie miejsce zajął Ukrainiec,
Bogdan Semenovych. Trzeci był

na mecie Polak, Mateusz Mrówka,
z Radlina. Wśród kobiet podium zagarnęły Ukrainki. Najszybsza na tym
dystansie była obrończyni zeszłorocznego tytułu, Valentyna Veretska.
Na drugim miejscu stanęła Natalija
Semenovych, a na trzecim Maryna
Nemczenko.
Na dystansie 10 km wygrał Łukasz
Szafron z Chorzowa. Jako drugi metę
przekroczył Artur Rosiński z Rudy
Śląskiej. Trzecie miejsce zajął Jacek
Seweryn z Mysłowic.
Najlepszą kobietą na 10 km okazała się Marcelina Kocój z Trzebini.
Druga była jaworznianka Aleksandra
Niżyńska. Na trzeciej pozycji uplasowała się Beata Koźmienko, również
mieszkanka Jaworzna.

Każdy zawodnik, który przekroczył
linię mety, otrzymywał pamiątkowy
medal, który jest jedną z trzech części
trofeum Triady Trójkąta Trzech Cesarzy. Jaworznicki bieg jest bowiem
pierwszymi z trzech zawodów biegowych, organizowanych w miastach,
które leżały kiedyś na styku trzech
zaborów.
– Kolejne biegi odbędą się więc w Sosnowcu i Mysłowicach. Sosnowiecki, 5.
Memoriał Janusza Nabrdalika na 21 km
lub 7 km odbędzie się 8 października.
Z kolei mysłowicki 30. Memoriał Jerzego Chromika na 15 km lub 5 km został
zaplanowany na 22 października – informuje Grzegorz Gębski. – Z trzech,
połączonych ze sobą medali, powstanie
Trofeum Triady Trójkąta Trzech Cesa-

rzy 2022. Zawodnicy, którzy wezmą
udział w trzech biegach, otrzymają także
specjalny ekspozytor – dodaje.

Marcelina Kocój
z Trzebini

Roman Adamowich
z Leszna

Roberto Dimiccoli
z Raciborza

Łukasz Mól
z Jaworzna

Czesław Chrzanowski
z Sosnowca

Biegam od 5 lat. W biegu rekreacyjnym w Jaworznie wzięłam udział
po raz czwarty. Konkurencja była
spora. Najważniejsze podczas wyścigu było to, by dobrze rozłożyć
siły, by starczyło ich na pokonanie
całej trasy. Cieszę się, że dobiegłam
pierwsza. Po Jaworznie biega się
dobrze. Nie przeszkadzają mi podbiegi. Ja bardzo to lubię.

Jestem Białorusinem, a obecnie mieszkam w Lesznie. W biegu w Jaworznie
wziąłem udział pierwszy raz. Bardzo
mi się podobało. Biegło mi się bardzo
dobrze. Konkurencja była duża, ale
na mecie byłem pierwszy. Jeśli chodzi
o udział w Triadzie Trójkąta Trzech
Cesarzy, to jeszcze zobaczę, czy uda
mi się wystartować w Sosnowcu i Mysłowicach.

Jestem Włochem, ale w Polsce mieszkam już od dłuższego czasu. W tamtym
roku wygrałem Triadę Trójkąta Trzech
Cesarzy i zamierzam bronić tytułu.
Najtrudniejszy jest bieg w Jaworznie,
ponieważ trasa wiedzie raz w dół,
a raz w górę. Ja z kolei wolę biegać po
płaskim terenie. Zawody w Sosnowcu
i Mysłowicach są łatwiejsze. Bierze
w nich też udział mniej obcokrajowców.

W biegu ulicznym w Jaworznie biegnę
już drugi raz. Poprzednio ścigałem się
na 10 km. W tym roku zdecydowałem
się pokonać 15 km. Bieganie to moje
hobby. To trening zaraz po wyjściu
z domu. Człowiek, który biega, lepiej
się czuje, lepiej się wysypia. Bardzo polecam ten sport każdemu. Jaworznicka
impreza jest świetnie przygotowana.
Jestem zawodnikiem drużyny Tauronu.

W Biegu Ulicznym na 15 km w Jaworznie biorę udział od lat. Bardzo
lubię tę imprezę, ponieważ jest świetnie
zorganizowana. Obowiązują niewysokie opłaty, jest poczęstunek, są pamiątkowe medale, koszulki. Również fajna
jest trasa. Nie przeszkadza mi to, że są
na niej górki i dolinki. Biegam od 7
lat. Namówił mnie kolega. Zacząłem
biegać dla poprawy stanu zdrowia.

W tym roku tytułu mistrza Triady
będzie bronił Włoch, Roberto Dimiccoli.
AZ-H

Biegaczom towarzyszyły ogromne emocje | fot. Andrzej Pokuta

SPORT

14

NR 36/2022

29 WRZEŚNIA 2022

Mali piłkarze powalczą o mistrzowski tytuł
W drugiej połowie października
rozpocznie się bój o mistrzostwo Dziecięcej Jaworznickiej Ligi Mistrzów
w Piłce Nożnej. W piłkarskich zmaganiach zmierzą się mali piłkarze i piłkarki z rocznika 2014 oraz ich młodsi
koledzy i koleżanki. Cykl turniejów,
który potrwa do czerwca przyszłego
roku, odbędzie się pod honorowym
patronatem Pawła Silberta, prezydenta Jaworzna, a zapraszają na niego
Urząd Miejski, wraz z podlegającymi
mu Wydziałem Promocji, Kultury
i Sportu, Miejskie Centrum Kultury
i Sportu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Inicjatorem rozgrywek Dziecięcej Jaworznickiej Ligi Mistrzów
w Piłce Nożnej jest Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta Jaworzna.
Poszczególne turnieje zorganizuje
jaworznickie MCKiS.
– Liga rozpocznie się 22 października 2022 roku i potrwa do 30 czerwca 2023 roku. Zostanie rozegrana
w dwóch rundach, jesienno-zimowej
i wiosenno-letniej – informuje DaAU TO P R O M O C J A

Pomysłodawcą turnieju jest Łukasz Kolarczyk | fot. Dominik Kasprzyk

riusz Chrapek, zastępca dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
– Turnieje w ramach pierwszej rundy
będą odbywać się w halach sportowych

MCKiS, a w ramach drugiej na jaworznickich boiskach – dodaje.
W lidze mogą wziąć udział tylko
drużyny reprezentujące jaworznickie

kluby piłkarskie. Każdy klub może
zgłosić jeden lub dwa, maksymalnie
10-osobowe, zespoły.
Uroczysta inauguracja piłkarskich
zmagań została zaplanowana na sobotę, 22 października, w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 80. Druga odsłona ligi
będzie miała miejsce, również w hali
w Centrum, 26 listopada, a trzeci
z turniejów odbędzie się 17 grudnia

w hali sportowej przy ul. Inwalidów
Wojennych na Osiedlu Stałym. Halowe zmagania zaplanowano też na
7 stycznia i 18 lutego.
Z kolei od 6. turnieju, 25 marca,
rozgrywki będą prowadzone na świeżym powietrzu. Marcowy odcinek
dziecięcej walki o mistrzostwo odbędzie się na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Dąbrowie Narodowej,
gdzie na co dzień trenują piłkarze
Górnika Jaworzno.
22 kwietnia mali zawodnicy zmierzą się na boisku Zespołu Szkół nr
3 w Szczakowej, a 20 maja – na
murawie boiska Victorii 1918 Jaworzno w Jeleniu. 10 czerwca miejscem futbolowych pojedynków będzie boisko LKS-u Zgoda Byczyna.
Ostatni turniej ligi odbędzie się 17
czerwca na płycie głównej stadionu
miejskiego Victoria przy ul. Krakowskiej 8. Tego dnia nastąpi ceremonia
zakończenia ligi.
Laureaci rozgrywek otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy. Wszystkie kluby, których drużyny nie opuszczą ani jednego turnieju, mogą liczyć
na vouchery w wysokości 5 tys. zł na
zakup sprzętu sportowego. Zostaną
też wyłonieni: najlepszy strzelec i najlepszy bramkarz ligi, którzy otrzymają
nagrody rzeczowe.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Rozmowa z Łukaszem Kolarczykiem, wiceprezydentem
Jaworzna i pomysłodawcą Dziecięcej Jaworznickiej Ligi
Mistrzów w Piłce Nożnej

Liga, w której
każdy jest wygrany
Po raz pierwszy w Jaworznie
odbędzie się Jaworznicka Dziecięca Liga w Piłce Nożnej. Propozycja wyszła od pana. Skąd
pomysł?

Do tej pory w Jaworznie nie było
wspólnej propozycji rozgrywek dla
dzieci, które trenują w naszych
klubach. Zależy nam na stworzeniu dobrej inicjatywy, wypełnionej
zabawą i integracją młodych zawodników jaworznickich klubów
piłkarskich. Stąd ten atrakcyjny
format, który ma jeszcze lepiej wypromować zdrowe spędzanie czasu
i aktywności.
Taka rywalizacja sportowa
na boisku to tylko pozytywne emocje?
W naszej Jaworznickiej Dziecięcej Lidzie w Piłce Nożnej - tak, bo
tutaj każdy wygrywa. Liczymy na
to, że trenerzy wypuszczą na boisko
każdego młodego piłkarza. Sprzyja
temu regulamin ligi, który zakłada, że
wszystkie kluby, które wezmą udział

w turniejach, niezależnie od ostatecznej pozycji w rankingu, otrzymają
jednakowe nagrody finansowe na
zakup sprzętu sportowego dla klubu,
a wszyscy młodzi zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
To kiedy startuje liga?
Zaczynamy już 22 października.
Uroczysta inauguracja odbędzie się
w Hali MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej
80. Skoro to liga mistrzów, to chcemy
z MCKiS-em zapewnić oprawę znaną
z telewizyjnych i stadionowych wydarzeń zawodowej Ligii Mistrzów.
Jesienią i zimą rozgrywki będą się
odbywały właśnie w hali. Wiosną na
boiskach. Zakończenie ligi, i związana z tym gala finałowa, planowane
jest na czerwiec, na Stadionie Miejskim przy ul. Krakowskiej. Jestem
przekonany, że młodzi piłkarze zapewnią nam sportowe emocje i już
teraz zapraszam do kibicowania!
Dziękuję za rozmowę.
Grażyna Dębała

NR 36/2022

PO GODZINACH

29 WRZEŚNIA 2022

15

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 19 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna”
nr 35 (273): Jesienne grzybobranie. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Stracony za idee

Ulica Stanisława Kunickiego usytuowana jest w Jeleniu. Leży pomiędzy ulicami Wygoda i 700-lecia. Jej
patronem jest rewolucyjny działacz robotniczy i współtwórca programu partii „Proletariat”, który za swoje
działania skazany został w tzw. procesie proletariatczyków i stracony na warszawskiej Cytadeli.
Stanisław Kunicki,
ps. „Grzegorz” urodził się
w 1861 roku w Tyflis. Był
synem Czesława Kunickiego, lekarza wojskowego. Stanisław miał brata Ryszarda
i siostrę Zofię. Początkowo
uczył się w domu, a w 1876
roku rozpoczął kształcenie
w gimnazjum klasycznym
w Tyflisie. Kiedy ojciec Stanisława przeszedł na emeryturę, w 1878 roku, cała rodzina przeprowadziła się do
Warszawy. Stanisław został
jednak w Tyflisie do momentu ukończenia szkoły, czyli
do 1879 roku. Podjął wtedy
studia w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Sankt Petersburgu.
Kolega ze studiów zachęcił młodego Kunickiego, by
w 1880 roku wstąpił on do rosyjskiej Narodnej Woli.
Dwa lata później, w lipcu oraz w sierpniu, Stanisław Kunicki wraz z Ludwikiem Waryńskim i Kazimierzem

Puchewiczem współtworzyli program zakładanej partii Proletariat. Od września 1883 roku do czerwca 1884
roku był już członkiem jego Komitetu Centralnego. Zimą
1884 r. Stanisław zawarł formalną umowę o współpracy
swojego ugrupowania z polskim Proletariatem. Miało to
miejsce podczas zjazdu Narodnej Woli w Paryżu. Tym
samym ugrupowanie przeszło
od walk masowych do indywidualnych aktów terroru.
Po fali aresztowań, wiosną
1884, roku Kunicki zainicjował stworzenie nowego składu Komitetu Centralnego.
Był także współzałożycielem pism o tematyce politycznej, takich jak: „Walka
Klas” oraz „Proletariat”. Kunicki był zwolennikiem stosowania terroru w polityce.
Działacz 28 czerwca 1884
roku został aresztowany.
Jego los podzielił kolegaPiotr Bardowski. Mężczyźni
osadzeni zostali w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej.
W 1885 roku, w czasie procesu 29 proletariatczyków,
Kunicki został skazany na wyrok śmierci. Rewolucyjny
działacz robotniczy został stracony w wieku 25 lat, 28
stycznia 1886 na stokach warszawskiej Cytadeli.
Natalia Czeleń

Wszystko wskazuje na to, że kawa
zasługuje na podwójne świętowanie,
bo zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych w czwartek, 29 września,
przypada Dzień Kawy, a w sobotę, 1
października, świętować będziemy
Międzynarodowy Dzień Kawy.
Święto ustanowiono oczywiście, by
promować na świecie ceniony przez
wielu napój z kofeiną, ale także po to,
by zwrócić uwagę na problemy plantatorów kawy. W codziennej pracy
muszą oni walczyć ze szkodnikami,
grzybami i skutkami ocieplania klimatu. Rosnące temperatury sprawiają,
że zmniejsza się wielkość areału, na
którym można uprawiać kawę. Aby
dostosować się do nowych warunków
klimatycznych, plantatorzy zmuszeni
są korzystać z nowszej infrastruktury
bądź już teraz spłacają kredyty zaciągnięte na te inwestycje.
Rzadko kto, pijąc aromatyczny napój, zdaje sobie sprawę z problemów,
z jakimi borykają się plantatorzy,
i konsekwencji, jakie mogą z nich
wyniknąć dla smakoszy tego trunku.
Korzystajmy więc, póki kawa jest
dostępna.
Grażyna Dębała

SUDOKU
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.
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