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Iluminacja wiaduktu
nad ulicą Trzebińską
już po teście– STR. 1 i 2

Strefa płatnego
parkowania działa
4 miesiące – STR. 3

Wakacje już za nami. Jak
spędziły je dzieci
w Chrzanowie?– STR. 5 i 6

fot. Łukasz Michalik
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Po raz pierwszy wiadukt rozbłysnął światłem 30 sierpnia o godzinie 20.00

KronikaChrzanowska

fot. Łukasz Michalik

Iluminacja wiaduktu przeszła test

T

o wyglądało naprawdę efektownie.
30 sierpnia wieczorem wiadukt
nad ulicą Trzebińską rozbłysnął
kolorową iluminacją. Test oświetlenia tej
okazałej bramy do miasta przeszedł test
pozytywnie.

Wiadukt ma być wizytówką miasta, bramą
do niego od strony Krakowa. Oficjalne otwarcie
wiaduktu nastąpi za kilka tygodni, ale drogowcy

już zakończyli jego budowę. Łukowa konstrukcja mostu robi wrażenie, zwłaszcza, gdy jest
oświetlona.
Przypomnijmy, że wiadukt powstał w ramach
budowy obwodnicy północno-wschodniej miasta. Już niebawem będzie można się przejechać
tą trasą.
– Kończymy w ten sposób wielkie zadanie
inwestycyjne o wartości 90 mln zł. Czas przygo-

tować się na kolejne projekty. Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych
na najbliższe lata będzie Chrzanowsko-Libiąska
Strefa Przemysłowo-Usługowa – zapowiada wiceburmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek. –
To zadanie, wraz z nową obwodnicą zachodnią
Chrzanowa (Kroczymiech - węzeł A4 w Byczynie), ma przynieść setki nowych miejsc pracy –
dodaje.
(af )

Skarbiec
pamięci
M

uzealnicy chcą zinwentaryzować
najcenniejsze nagrobki oraz sporządzić internetowy katalog chrzanowskiego cmentarza.
Oficjalnie startuje we wrześniu, ale przygotowania do niego, jak i część prac, już zostały
zrealizowane. Mowa o projekcie „Chrzanowski
cmentarz – skarbiec pamięci” realizowany przez
Muzeum w Chrzanowie. Projektowi przyświecają cztery cele.
Przede wszystkim chodzi o zinwentaryzowanie wszystkich najstarszych oraz najcenniejszych
nagrobków. Niektóre z nich mogą uchodzić za
prawdziwe dzieła sztuki. Kolejnym zamierzeniem autorów projektu jest stworzenie internetowego katalogu cmentarza. Muzealnicy planują
również przygotować spis ważnych osób dla
dziejów ziemi chrzanowskiej, spoczywających na
tej nekropolii. Ponadto powstaną ścieżki dydaktyczne po cmentarzu wraz z odpowiednim opracowaniem historycznym. Muzealnicy liczą, że w
realizację projektu włączą się sami mieszkańcy,
uzupełniając internetowy katalog cmentarza o
dane zmarłych z ich rodzin.
(af )

Chrzanów uroczyście świętował 93. rocznicę cudu nad Wisłą. Rano 15 sierpnia w
kościele św. Mikołaja w Chrzanowie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. Potem
uczestnicy uroczystości na czele z konnymi ułanami przemaszerowali na cmentarz, by
uczcić pamięć żołnierzy poległych za Ojczyznę.
fot. archiwum parafia św. Mikołaja
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Strefa płatnego parkowania funkcjonuje już cztery miesiące

Chrzanowianie przyzwyczajają
się do parkomatów
O

d czterech miesięcy mieszkańcy
Chrzanowa płacą za parkowanie w
centrum miasta. Podsumowujemy pierwsze miesiące funkcjonowania strefy płatnego parkowania.
Strefa płatnego parkowania w centrum Chrzanowa ruszyła 29 kwietnia. Co zmieniło się od
tego czasu? Goły okiem widać, że obecnie parkowanie w centrum pomiędzy ulicami Oświęcimską, aleją Henryka, ulicą Mickiewicza i Sienną
stało się o wiele łatwiejsze.
- Strefa upłynniła ruch, ułatwiła dostęp do
instytucji i firm w centrum miasta. Takie strefy
to w Polsce jeszcze wciąż są nowością, ale już nie
na świecie – przekonuje Grażyna Drążkiewicz, z
referatu dróg chrzanowskiego magistratu.
Postój w okolicach Starego Miasta to teraz
wydatek, ale niezbyt duży. Za trzydzieści minut
płacimy złotówkę, a za pełną godzinę – dwa złote. Dla mieszkańców i pracujących w tym rejonie
operator przygotował specjalne abonamenty,
na które chętnych znalazło się blisko 170 osób.
Większość z nich nabyli mieszkańcy ulic, przy
których obowiązuje strefa.
Choć główną ideą przyświecającą powstanie
strefy nie był czynnik finansowy, a upłynnienie
ruchu, to z tytułu jej funkcjonowania do kasy
gminy wpływa co miesiąc kilkanaście tysięcy złotych. Średnio – 18 tysięcy.
Szukając miejsca do zatrzymania w okolicach
Starego Miasta, należy pamiętać, że strefa obowiązuje od znaku informującego o wjeździe do
strefy, aż do miejsca, gdzie specjalny znak ją odwołuje. Strefa dotyczy nie tylko wyznaczonych
miejsc parkingowych, ale również chodnika.
Mogli się o tym przekonać niektórzy kierowcy,
którzy poza karą za nieuiszczenie należności za
postój, znaleźli za wycieraczką również mandat
za nieprzepisowe parkowanie.
Większość z ukaranych szybko zapłaciła karę,
często jeszcze tego samego dnia, ale blisko sze-

Strefa płatnego parkowania w Chrzanowie obejmuje centrum miasta między centrum
pomiędzy ulicą Oświęcimską, aleją Henryka, ulicą Mickiewicza i Sienną fot. Darek Szuba
ściuset sponad 1800 ukaranych kierowców nadal
unika płacenia.
– W stosunku do tych osób, które nie zapłaciły za parkowanie, skierowaliśmy około 600
wniosków o identyfikację właściciela pojazdu.
Potem upomnienia będziemy wysyłać. W przypadku nieuiszczenia opłaty, sprawę skierujemy
do postępowania komorniczego – zapowiada
Grażyna Drążkiewicz.
Za przekroczenie czasu parkowania trzeba
zapłacić dziesięć złotych, a dodatkowo - za czas
postoju. Gorzej, gdy zostawiliśmy samochód w
strefie w ogóle nie płacąc. Wtedy przyjdzie nam
zapłacić karę w wysokości 35 złotych.
Mimo początkowych oporów chrzanowianie
powoli przyzwyczajają się do istnienia strefy.
Opłata za postój nie jest wielka, a w razie po-

trzeby możemy teraz łatwo zaparkować swój
samochód w okolicach alei Henryka, nie tracąc
jak dawniej – czasu ani cierpliwości - na długie
poszukiwania wolnego miejsca.
Tomasz Wójcik

1800

to przybliżona liczba mandatów
za przekroczenie czasu postoju
lub za brak uiszczenia za niego należności
wystawionych w ciągu czterech
miesięcy funkcjonowania
strefy płatnego parkowania

80 podań na dwa miejsca w straży
Przez 4 etapy naboru musieli przejść kandydaci na strażaków w chrzanowskiej komendzie powiatowej. O 2 wolne miejsca
starało się kilkudziesięciu kandydatów.
Ponad 80 podań o pracę wpłynęło do powiatowej komendy straży pożarnej w Chrzanowie.
To był odzew na ogłoszenie o naborze na dwa
stanowiska stażystów w jednostce ratowniczogaśniczej. Nabór składał się z czterech etapów.
Pierwszy polegał na analizie złożonych podań
i aplikacji. Do drugiego etapu przeszło w sumie 72 kandydatów. Czekała na nich próba
wydolnościowa, wysokościowa, test sprawności fizycznej oraz test z pływania. Od dawna
podczas naboru do straży pożarnej sprawność
fizyczna traktowana była jako jeden z ważniej-

szych kryteriów oceny. Jednak w tym roku po
raz pierwszy kandydaci mieli wyżej podniesioną poprzeczkę. Musieli bowiem zaliczyć test
sprawnościowy przynajmniej na ocenę dobrą, by
przejść do kolejnego etapu. Udało się to tylko 14
kandydatom. Kolejnym etapem był test pisemny
z wiedzy (20 pytań dotyczących funkcjonowa-

nia ochrony przeciwpożarowej oraz państwowej
straży pożarnej). Dwóch zwycięzców naboru
wyłoniono w czwartym etapie, czyli w wyniku
rozmowy kwalifikacyjnej z komisją kwalifikacyjną i komendantem powiatowym. Obecnie w
chrzanowskiej jednostce PSP pracuje 79 strażaków oraz 3 osoby cywilne.
(af )
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Pożytecznie, czyli jak?
Akcja Letnia POŻYTECZNE WAKACJE
2013 – już za nami! Działo się dużo i w
Bibliotece Głównej i Filiach w Płazie, Pogorzycach, Balinie i Luszowicach. W tym roku
spędzaliśmy je zdrowo i na świeżym powietrzu! Było SUPER!... i dzieciaki żałowały…
że to już koniec! Zapisały się już na drugi
rok! Może tak liczne grupy przyciągnęło do
biblioteki nader oryginalne hasło całej akcji,
może piękno płaziańskich, pogorzyckich,
balińskich i luszowickich łąk, a może moda
(oby jak najdłużej) na zdrowe jedzenie. W
gminie Chrzanów - 4 filiach biblioteki, szukaliśmy zarazy niebieskiej („Czy wiesz gdzie
mieszka zaraza niebieska?”, a w Oddziale
dla dzieci przez cały miesiąc królowało hasło
„Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć! Jak
zakończyły się poszukiwania zarazy i czy
zdrowo się odżywiamy na co dzień? Oto w
miarę krótka relacja z całości akcji ( bo nie
sposób opisać w szczegółach wszystkiego – tyle
się działo!).
Zacznijmy od zdrowego odżywiania:
NIECH ŻYJĄ WAKACJE! Ale jakie?! POŻYTECZNE!... oraz wolny, swobodny czas,
który można wykorzystać na ruch i zabawę
oraz rozmowy o zdrowym trybie życia. Z
takiej propozycji w oddziale dla dzieci chrzanowskiej biblioteki skorzystało 82 dzieci (oraz
12 rodziców), „ŻEBY ZDROWYM BYĆ,
TRZEBA ZDROWO ŻYĆ!” – pod takim
hasłem uczestnicy spotkań wesoło i hałaśliwie, ale pożytecznie, spędzili wakacyjne dni
od 01 - 26 lipca 2013 r. Inspiracją do zabaw i
prac plastycznych były m. in. wiersze Juliana
Tuwima (z okazji trwającego Roku Juliana
Tuwima) i Jana Brzechwy.
Tydzień I: w pierwszym dniu: O zdrowiu
słów kilka – były zajęcia integracyjne,
zabawy z chustą klanza, kalambury i „warzywne - owocowe” orgiami. Kolejny dzień
to budowanie Piramidy zdrowia i wspólnie
z Agnieszką Weidemann zabawy z grami
planszowymi , piosenki i głośne czytanie.
Tydzień drugi: królowały tematyczne zabawy muzyczne, taneczne Zumbatonic z trenerem Power Studio w Chrzanowie, czytanie
wierszy Juliana Tuwima (bo przecież obchodzimy Rok Juliana Tuwima) i pokaz baniek
mydlanych zrealizowane przez Studio Małych Form Teatralnych Sztuka w Trzebini.
Tydzień trzeci: pod hasłem „Zdrowe wiersze Juliana Tuwima”, ale również piosenki,
zajęcia relaksacyjne i przygotowanie pysznej
sałatki jarzynowej. Potem degustacja! Pycha!
Ostatni tydzień: to przygoda z Tadkiem
Niejdkiem! Rewelacyjna bajka muzyczna
na podstawie książki Wandy Chotomskiej i
znakomity morał, bardzo pouczający, potem
warsztaty plastyczne, spotkanie z lokalnym
poetą Zbigniewem Tomskim, zabawy na
dmuchanym zamku, lokomotywie z piłeczkami i gra w kręgle. Nie zabrakło również
wspólnych zabaw z rodzicami.

niecznie musieliśmy wyjść na plac zabaw – w
końcu ruch to zdrowie!

Obserwacje przyrodnicze na szlaku

fot. MBP

Druga wakacyjna „przygoda” realizowana
była w ramach projektu Czy wiesz gdzie
mieszka zaraza niebieska? - Pożyteczne
Wakacje 2013 – rozwijanie zachowań proekologicznych dzieci oraz aktywności poprzez
organizację zajęć edukacyjno-rekreacyjnych,
którego celem była promocja i utrwalenie
wiedzy o zasobach przyrodniczych i kulturowych Płazy, Pogorzyc, Luszowic i Balina
poprzez aktywizację dzieci w czasie letnich
wakacji.

ZARAZA NIEBIESKA przez dwa miesiące
(lipiec i sierpień) „szalała” aż w 4 miejscowościach gminy Chrzanów. Dla młodych
czytelników serwowaliśmy atrakcyjne zajęcia
edukacyjne mające na celu poznanie flory
naszego sołectwa, przebiegające w tym roku
pod intrygującym hasłem. Akcje w każdej
filii rozpoczęliśmy od zapoznania uczestników z programem zajęć – wyjaśniliśmy kim
/ czym jest zaraza niebieska i gdzie będziemy
jej szukać?, potem zasady obowiązujące w
grupie i zapoznanie z regulaminem spotkań.
W tym samym dniu zajęcia integracyjne, gry
planszowe i zabawy zespołowe, natomiast
o zasadach udzielania pierwszej pomocy
zapoznawała wszystkich dyplomowana
pielęgniarka. Kolejny dzień – Wycieczki
ścieżkami edukacyjno-przyrodniczymi gminy
Chrzanów, zbieranie ziół i roślin do zielnika,
odpoczynek i pikniki na łąkach - podziwianie
uroczych zakątków i walorów przyrodniczych
i krajoznawczych naszego regionu. Koniecznie musieliśmy odwiedzić Wygiełzów – a
więc wycieczka do Muzeum Nadwiślańskiego
Parku Etnograficznego w Wygiełzowie. W
trakcie wizyty w skansenie uczestnicy przeszli
całą ścieżkę edukacyjną,, Szlakiem Wiejskich
Rzemiosł’’ podczas której poznały warunki
życia , narzędzia i przedmioty z dawnych
latach. Nie obyło się oczywiście bez zbieranie
ziół, traw i kwiatów do zielnika. Rozpoczęły
się bowiem wielkie przygotowania do robienia zielników. Zioła, trawy i kwiatów zbieranych podczas spacerów wspólnie z Paniami z
Koła Gospodyń Wiejskich były segregowane i
odpowiednio sprawiane. Panie opowiadały o
zaletach ziół, o sposobach ich przyrządzania
i właściwościach zdrowotnych. Potem ko-

Przyszedł czas na lekcję multimedialną –
wszystkie grupy obejrzały prezentacje multimedialne o walorach przyrodniczych naszego
regionu, którą przygotowały Panie z Punktu
Informacji Turystycznej, działającego w
ramach Małopolskiego Systemu Informacji
Turystycznej w Chrzanowie, przy MBP
Chrzanów. Następnie - czas na kreatywność
i zdolności manualne – rozpoczęliśmy tworzenie zielników z zebranych na łąkach ziół,
traw i kwiatów. Kolejne atrakcje to - wizyty
w gospodarstwach agroturystycznych, min w
pasiekach gdzie smakowaliśmy pyszny, słodki
miód. Czy zdrowo się odżywiamy? – takie
pytania zadawaliśmy sobie również – rozmawialiśmy o zasadach zdrowego żywienia
Było wspólne przygotowanie sałatek i soków,
naparów z ziół - wszystko pyszne i zdrowe.
Makieta letniej łąki, którą przygotowaliśmy
w Płazie wyszła bajecznie! Całe bogactwo
płaziańskiej łąki – u nas w Płazie jest
najpiękniej! – przekonywały Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich. Konkurowały pozostałe
miejscowości.
Kolejna atrakcja - Muzeum Przyrodnicze
w Krakowie, spacer po krakowskim rynku. I
zielników ciąg dalszy…Trwały prace nad wykonaniem zielników z ziół i traw zbieranych
podczas wycieczek i do Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.
Na zakończenie Pożytecznych Wakacji przygotowaliśmy extra poczęstunek, było wesoło i
smutno zarazem, bo to już koniec Pożytecznych Wakacji. Uwaga! Zawsze towarzyszyły
nam książki. Zachęcaliśmy dzieci, że warto
czytać regionalne wydawnictwa. Przepiękną
makietę łąki wykonaną przez uczestników
Pożytecznych Wakacji w Płazie, można było
zobaczyć w okresie wakacji (do końca lipca)
w holu Biblioteki Głównej w Chrzanowie, ul.
Broniewskiego 10C.
Podsumowując całą przyrodniczą akcję
biblioteczną: w rewelacyjnych zajęciach wakacyjnych wzięło udział 63 dzieci w wieku
6-13 lat, wspaniale się wszyscy bawili a jednocześnie bardzo wiele nauczyli. Cały projekt
trwa jednak do końca października. W tym
czasie w 4 sołectwach naszej gminy, - tam
gdzie szukaliśmy ZARAZY NIEBIESKIEJ
odbędą się 4 wielkie podsumowania w filiach
bibliotecznych, w programie: 4 duże wystawy
– fotorelacje z akcji, prezentacje multimedialne obrazujące Pożyteczne Wakacje 2013,
pikniki, rozmowy, wspomnienia i… kolejne
plany na rok przyszły. I oczywiście wtedy
okaże się GDZIE MIESZKA ZARAZA
Olga Nowicka
NIEBIESKA.
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Dzieci nie nudziły
się w wakacje

MOKSiR
zaprasza
we wrześniu
Dzień otwarty MOKSiR – serdecznie zapraszamy na dzień otwarty chrzanowskiego
ośrodka kultury, który odbędzie się 13 września w godzinach od 14.00 do 20.00. Na
wszystkich przybyłych czekają liczne atrakcje! W programie: zapisy do sekcji, w tym
dodatkowe do studia baletowego, spotkania
z instruktorami, pokazy warsztatowe zajęć,
konkurs z nagrodami, DRAMATOCZYTANIE – „Emigranci” Sławomira Mrożka
(Teatr Imaginarium), wernisaż wystawy
grafik Jakuba Warchała „Skrót wyobraźni”
(galeria „Na Piętrze” godz. 18.00), koncert
zespołu Puls (godz 18.00)

Dzieci podczas zajęć plastycznych w ośrodku kultury
MOKSiR w Chrzanowie tradycyjnie nie
zapomniał o dzieciach pozostających w
wakacje w domach, organizując dla nich
akcję KOLOROWE LATO, w ramach której
zaproponował wiele interesujących propozycji spędzenia wolnego czasu.
Program jak zwykle wspierał się na trzech tematycznych filarach – zajęciach artystycznych,
rekreacyjno- sportowych oraz ofercie kina wakacyjnego.
Podczas zajęć artystycznych pod nazwą „Kolorowy zawrót głowy” dzieci mogły wykazać
się swoimi uzdolnieniami plastycznymi, a także
zapoznać się z różnymi technikami twórczej ekspresji. Tak więc obok malowania wielkoformatowego pędzlami i rękami, tworzenia obrazów

fot. archiwum MOKSiR

farbami woreczkowymi, tworzenia malarskich
puzzli – uczestnicy zajęć lepili także w glinie różne formy przestrzenne, uczyli się żydowskiej wycinanki i projektowali obrazy na podkoszulkach.
Obok artystycznych szaleństw, dzieci brały
również udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na boiskach „Orlik”, a także w ośrodku na
Kątach. Uczestnikom zagwarantowano ciekawy
program, od rozgrywek w minigolfa, zawodów
piłkarskich, po kąpiele w basenie.
Tradycyjnie też dużą popularnością cieszyło
się wakacyjne kino. Dzieci mogły oglądać interesujące filmy w kinie „Sztuka”, a także tradycyjne polskie animacje w sali konferencyjnej za
złotówkę.
Z oferty skorzystało blisko 1100 dzieci. (ad)

Ruszyły zapisy do sekcji artystycznych
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ogłosił nabór do
następujących sekcji artystycznych:

ZESPÓŁ MUZYCZNY BIG BAND ( młodzież powyżej 16 lat, dorośli )
ZESPÓŁ WOKALNY POD TYTUŁEM (młodzież z klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych)
ZESPÓŁ WOKALNY FANTAZJA (dzieci z klas podstawowych – od 7 lat )
ZESPÓŁ WOKALNY IMPRESJA (młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, dorośli)
STUDIO PIOSENKI BELL CANTO (dzieci z klas podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna )
AKADEMIA ROZWOJU MALUCHA (WNIEBOGŁOSY – dzieci w wieku 1,5 – 3 lat ; REMISOLKI – dzieci w wieku 3-6 lat )
GRUPA TANECZNA KAPRYS (dzieci z klas podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna )
GRUPA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO FLEX (młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna )
STUDIO BALETOWE (dzieci z klas podstawowych (od 7 lat
KLUB MODELARSTWA LOTNICZEGO (dzieci i młodzież od 12 lat)
GRUPA TEATRALNA APART - dzieci z klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
SEKCJA PLASTYCZNA (dzieci klas podstawowych od 9 do 13 lat, młodzież ponadgimnazjalna
oraz młodzież przygotowująca się na studia plastyczne)
CHÓR MĘSKI ŻABY (zapisy bez limitu wieku)
Zapisy w pok. informacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Wszystkich instruktorów
będzie można spotkać podczas dnia otwartego MOKSiR -–13 września, od godz. 14.00 ( szczegóły
na www.moksir-chrzanow.pl),
(ad)

Rozpocznij swoją przygodę z tańcem!
Zapraszamy na kurs tańca towarzyskiego.
Zajęcia w niedziele. Kurs rozpocznie się po
zebraniu grupy. W programie: WALC ANGIELSKI, WALC WIEDEŃSKI, TANGO, BLUES, CHA-CHA, JIVE. Miejsce
zajęć: sala nr 21 MOKSiR Chrzanów, ul.
Broniewskiego 4. Koszt: 100 zł od osoby.
Czas trwania kursu: 5 lekcji x 1,5 godz.
Zapisy : moksir-chrzanow@wp.pl lub tel. 32
623 30 86 wew.53, 36. PREFEROWANE
PARY!
Zespół PULS zagra w Starej Kotłowni w
ramach stałego cyklu „Jak za dawnych lat”.
Zapraszamy 13 września do klubu Stara
Kotłownia - godz. 18.00. Wstęp 10 złotych.
Bilety do nabycia w Informacji MOKSiR
(parter).
Chrzanowskie Dni Fantastyki już we
wrześniu! W weekend 14-15 września w
MOKSiR Chrzanów odbędą się V jubileuszowe Chrzanowskie Dni Fantastyki. Moc
atrakcji czeka na wszystkich fanów szeroko
pojętej fantastyki: ogromny games room,
strefa bitewniaków, bloki: Star Wars, manga
i anime, karcianki, turnieje, stoiska sklepowe,
seanse filmowe, wystawy, spotkania, prelekcje,
warsztaty, nauka władania bronią.
Warsztaty gospel w Chrzanowie! 21-22
września 2013 w klubie Stara Kotłownia
odbędą się dwudniowe intensywne zajęcia
wokalne, podczas których uczestnicy będą
śpiewać utwory muzyki gospel. Koszt uczestnictwa 30 złotych. Warsztaty zakończą się
koncertem finałowym, podczas którego chór
złożony z uczestników zaśpiewa kompozycje
szlifowane przez dwa dni warsztatów. Będzie
to wspaniała okazja na spotkanie z muzyką
gospel i jej przesłaniem o dobrej nowinie
(szczegóły dostępne na stronie www.moksirchrzanow.pl).
Wernisaż malarstwa i ceramiki Kingi
Chromy, córki słynnego polskiego rzeźbiarza
prof. Bronisława Chromego. Termin – 20
września, miejsce – galeria „Na Styku”, godzina – 18.00.
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WYSOKIE LOTY MODELARZY

Od lewej: Edward Burek, Marek Roman i Mariusz Gąsiorowski

S

ierpień był bardzo łaskawy dla chrzanowskich lotników-modelarzy. Najpierw Mariusz Gąsiorowski reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata
we Francji, potem Jerzy Włodarczyk
wywalczył I miejsce w Pucharze Świata,
a nieco później cała drużyna zdobyła Mistrzostwo Polski w Stalowej Woli.

Od 03 do 11 sierpnia we Francji w miejscowości Moncontour rozegrano Mistrzostwa
Świata Modeli Swobodnie Latających w kon.
F1A, F1B, F1C dla Seniorów,
Na modelarskich mistrzostwach świata we
Francji dziewięciu Polaków wystartowało w
trzech konkurencjach. W kon. F1A reprezentował nas Stężalski Dariusz, Ziober Czesław,
Halicki Łukasz, w konkurencji F1B – Poczobut
Andrzej, Krawiec Adam oraz Lipski Tomasz, natomiast w kon. F1C ( modeli z napędem silnikowym) Roman Marek z Warszawy, Burek Edward
z Mielca i chrzanowianin Gąsiorowski Mariusz,
który jednocześnie był kierownikiem ekipy. W
mistrzostwach wzięli udział reprezentanci 43
państw. Nasi silnikarze w klasyfikacji generalnej
zdobyli wysokie siódme miejsce, w bardzo doborowej grupie zawodników. Zwyciężyła ekipa z
Izraela, przed Czechami i Amerykanami.
– Poziom zawodów był niezwykle wysoki,

szczególnie za sprawą zawodników z Izraela,
którzy zdobyli złoty medal. Na każdych innych
zawodach z naszymi wynikami mielibyśmy złoto, a tu dopiero siódme miejsce. Dodam, że nasz
udział w mistrzostwach był możliwy dzięki następującym sponsorom: MOKSiR z Chrzanowa,
Studia Kuchennego A&K z Chrzanowa i Istalbudu z Trzebini – za co im serdecznie przy okazji
dziękuję – mówi Mariusz Gąsiorowski
Tradycyjnie już Aeroklub w Stalowej Woli był
organizatorem kolejnego Pucharu Świata Modeli Swobodnie Latających z napędem silnikowym, który odbył się w dniach 16-18 sierpnia na
lotnisku w Turbi. Chrzanowianie wystartowali
w trzyosobowym składzie: Jerzy Włodarczyk,
Adam Tanasiewcz i Mariusz Gąsiorowski. Najbardziej poszczęściło się Jerzemu Włodarczykowi, który wywalczył główne trofeum zawodów
– Puchar Świata.
Podobnych imprez sportowych organizuje
się na całym świecie blisko czterdzieści. W generalnej klasyfikacji liczą się tylko cztery najlepsze
wyniki, osiągnięte na czterech różnych pucharowych zawodach. W takim właśnie rankingu
Włodarczyk zajmuje aktualnie piąte miejsce
na świecie. Natomiast dwa tygodnie później, w
tym samym miejscu, odbyły się 78. Mistrzostwa
Polski Modeli swobodnie Latających z napędem
silnikowym.

fot. archiwum klubu
Nasza trójka zawodników spisała się na medal,
broniąc tytułu drużynowych Mistrzów Polski.
Warto przypomnieć, że Chrzanowski Klub
Modelarstwa Lotniczego od blisko 30 lat działa w MOKSiR, mając swoja siedzibę na hali
sportowej, przy ulicy Kusocińskiego 4. W tym
okresie wychował całą rzeszę znakomitych modelarzy, zdobywających liczne, ważne trofea na
ogólnopolskich i światowych zawodach.
Wydaje się, że zawody modelarskie to łatwy i
przyjemny sport – i tak na pewno jest, ale mało
kto zdaje sobie sprawę z tego, że podczas takich
zawodów mamy do pokonania od 20 do 30 kilometrów, z czego większość biegiem w wysokiej
trawie, krzakach i łąkach, często w ciężkich gumowcach na nogach. Do tego czasami dochodzą
trudne, ekstremalne warunki atmosferyczne.
Podczas Pucharu Świata np. doskwierał nam
ogromny upał, a na Mistrzostwach Polski męczył
silny wiatr, chłód i deszcz. Należy też pamiętać,
że takim zawodom zawsze towarzyszy silny stres,
związany z rywalizacją sportową. Mało tego,
model samolotu trzeba sobie samemu wykonać.
Niemniej, dzięki hartowi ducha, wieloletnim
doświadczeniom i treningom, udaje się czasami
pokonać te wszystkie trudności i zdobyć wysoką
lokatę – opowiada z dumą w głosie Jerzy Włodarczyk, instruktor modelarski..
Antoni Dobrowolski

KOŚCIELEC NA GRAND PRIX POLONIA
Z

nowu głośno było o chrzanowskiej
młodzieży podczas ogólnopolskich
zawodów w orientacji sportowej. Troje
biegaczy na orientację Kościelca Chrzanów stanęło na podium podczas XXXI
Grand Prix Polonia w okolicach Puław.
Na wyjątkowo trudnym terenie (największe
w Europie zagęszczenie jarów na km 2) świetnie
pobiegł Kamil Legięć, który w pierwszym biegu
klasycznym zdystansował wszystkich rywali w
kategorii M-16. Drugiego zawodnika, mistrza
Polski, pokonał aż o 7 minut ! Trener Jerzy
Kryjomski w tym biegu również wyprzedził
wszystkich swoich rywali w kategorii M-55. Hania Dzierwa po ładnym pierwszym biegu była
trzecia w kategorii K-12, a jej koleżanka Zuzanna Ohlaszeny w tej samej kategorii zajęła piąte
miejsce. Czwartą lokatę po pierwszym biegu zaj-

mowała Daria Michałek (K-18), Basia Wziętek
była szósta w K-16, a Roksana Legięć w tej samej
kategorii ukończyła bieg na dziesiątej pozycji.
W drugim dniu zawodów ponad trzystu
uczestników zawodów rywalizowalo w sprincie
w centrum Kazimierza Dolnego nad Wisłą.
Z chrzanowskich zawodników tym razem
najlepiej poradziła sobie Hania Dzierwa, która
wygrała rywalizację w kategorii K-12. W K-16
ładnie pobiegła Roksana Legięć, która uzyskała
trzeci czas, a Basia Wziętek była szósta. W K-18
Daria Michałek ponownie ukończyła trasę na
czwartej pozycji. Kamil Legięć (M-16) w sprincie uzyskał czwartą lokatę, a trener Jerzy Kryjomski (M-55) finiszował na piątym miejscu.
Ostatni bieg XXXI Grand Prix Polonia był
zdecydowanie najtrudniejszym etapem tych
ogólnopolskich zawodów. W labiryncie jarów na
Parchatce koło Puław w biegu klasycznym naj-

lepiej poradził sobie trener Jerzy Kryjomski (M55), który zdecydowanie zwyciężył rywalizację.
Hania Dzierwa (K-12) i Kamil Legięć (M-16)
w silnej rywalizacji wywalczyli wysokie trzecie
miejsca na podium.
Tuż za podium znalazła się Basia Wziętek (K16), podobnie jak Daria Michałek (K-18). Zuzanna Ohlaszeny ukończyła zawody na dobrej
siódmej pozycji (K-12), a Roksana Legięć poprawiła swoją pozycję, zajmując ostatecznie ósme
miejsce w kategorii K-16.
Po kolejnych udanych występach siódemka
chrzanowian, członków kadry wojewódzkiej juniorów i młodzików, wraz z trenerem przebywała na obozie sportowym w okolicach Zamościa.
Oprócz regularnych treningów orientacji sportowej aktywnie wypoczywali poznając ciekawe
zakątki Zamojszczyzny.
(zew)

KronikaChrzanowska

OGŁOSZENIA

7

8

OGŁOSZENIA

KronikaChrzanowska

