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Nazajutrz po rozpoczęciu kalendarzowej jesieni ciężkowickie kluby &bdquo;Wega&rdquo; MCKiS oraz LKS
&bdquo;Ciężkowianka&rdquo; witały złotą polską jesień podczas plenerowego Święta Jesieni. Podobnie
hucznie świętuje się w Cieżkowicach nadejście tej pory roku od przeszło dekady. Impreza rozpoczęła się
przed godziną 10 rano i trwała blisko 4 godziny, a wzięło w niej udział ok. 180 uczestników: dzieci,
młodzieży i dorosłych. Oprócz gości specjalnych- przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 4 jesień
witali: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 (I c, II a, II b), Gimnazjum nr 11 oraz innych jaworznickich
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowawcy, rodzice, dziadkowie i opiekunowie wraz z
dziećmi z dzielnicy, a także strażacy OSP Ciężkowice.
Kapryśna aura okazała najmłodszym pogodną twarz, mimo iż dzień wcześniej oraz dzień później
intensywny deszcz i ziąb nastrajały wyjątkowo ponuro. Mieniące się jak w kalejdoskopie, czerwienią,
zielenią i żółcią liście te na drzewach, te szeleszczące pod stopami, i te w dłoniach najmłodszych, były
wdzięcznym obiektem do plastycznych wariacji, tłem do mini spektaklu, a przede wszystkim do
beztroskiej zabawy. Program rozpoczął się od wielce skutecznego zaklinania deszczu. Po czym na scenie
z barwnym przedstawieniem p.t.: &bdquo;Wrzesień niesie Jesień!&rdquo; wystąpili uczniowie klas
drugich ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie SP 18, w tym członkowie zespołu
&bdquo;Ćwierćnutki&rdquo; z Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie oraz członkowie Szkolnej Kasy
Oszczędnościowej pod opieką wychowawczyń Nataszy Chochorowskiej i Jolanty Gut. Odbył się Pokaz
Mody Jesiennej, w którym najwyższe laury zdobyli kolejno: Natalia Sikora, Filip Chechelski, Julia Tarasek
i Laura Lorek. Wiersze i piosenki zachęcały do troski o własne zdrowie, ubieranie się stosowne do pogody.
Przypomniano, że zbliża się październik, który jest miesiącem oszczędzania.
Jesienną poezję własnego autorstwa deklamowała wychowawczyni przedszkolaków Urszula Kępka.
Następnie &bdquo;pociągiem&rdquo; specjalnym z maszynistą Januszem Ciołczykiem, pod opieką
wolontariuszy wszyscy wyruszyli w podróż na boisko LKS &bdquo;Ciężkowianka&rdquo;, gdzie odbyły się
konkurencje rekreacyjne. FOTOGALERIA Kapryśna aura okazała najmłodszym pogodną twarz, mimo iż
dzień wcześniej oraz dzień później intensywny deszcz i ziąb nastrajały wyjątkowo ponuro. Mieniące się
jak w kalejdoskopie, czerwienią, zielenią i żółcią liście te na drzewach, te szeleszczące pod stopami, i te w
dłoniach najmłodszych, były wdzięcznym obiektem do plastycznych wariacji, tłem do mini spektaklu, a
przede wszystkim do beztroskiej zabawy.
Program rozpoczął się od wielce skutecznego zaklinania deszczu. Po czym na scenie z barwnym
przedstawieniem p.t.: &bdquo;Wrzesień niesie Jesień!&rdquo; wystąpili uczniowie klas drugich ze Szkoły
Podstawowej nr 18 w Jaworznie SP 18, w tym członkowie zespołu &bdquo;Ćwierćnutki&rdquo; z
Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie oraz członkowie Szkolnej Kasy Oszczędnościowej pod opieką
wychowawczyń Nataszy Chochorowskiej i Jolanty Gut. Odbył się Pokaz Mody Jesiennej, w którym
najwyższe laury zdobyli kolejno: Natalia Sikora, Filip Chechelski, Julia Tarasek i Laura Lorek. Wiersze i
piosenki zachęcały do troski o własne zdrowie, ubieranie się stosowne do pogody. Przypomniano, że
zbliża się październik, który jest miesiącem oszczędzania. Jesienną poezję własnego autorstwa
deklamowała wychowawczyni przedszkolaków Urszula Kępka. Następnie &bdquo;pociągiem&rdquo;
specjalnym z maszynistą Januszem Ciołczykiem, pod opieką wolontariuszy wszyscy wyruszyli w podróż
na boisko LKS &bdquo;Ciężkowianka&rdquo;, gdzie odbyły się konkurencje rekreacyjne.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby mundurowe. Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jaworznie komisarz Tomasz Obarski sprawnie kierował ruchem na drodze publicznej podczas
przemarszu dzieci na stadion. Duże emocje wzbudził bieg na dystansie boiska piłkarskiego, do którego
sygnał startu wydał komisarz Obarski. Triumfowali: Julia Lesiak, Madzia Kurcz oraz Daria Kołodziej, a
także: Olaf Brandys przed Maćkiem Madejczykiem i Michałem Kręcichwostem. Kolejny raz dzieci
zmierzyły się z dorosłymi w konkurencji zespołowej przeciągania liny i mimo nadspodziewanego oporu
rywali, wzmocnione siłami jaworznickiej policji dzieci wyszły z tej próby jak zwykle zwycięsko. Potem
odbył się pokaz strażaków ochotników z OSP Ciężkowice (pod dowództwem Kamila Ciołczyka oraz Józefa
Ziarko). Kolejnym punktem imprezy była zabawa w grupach na stanowiskach zabawowych. Jesienny
aerobik poprowadziła dyplomowana instruktorka aerobiku nauczyciel w Gimnazjum nr 11 Ewa Krzywosz.
Najlepsi w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Najskuteczniejszymi snajperami zostali: Maciek Madejczyk, Szymon Wąsowicz i Michał Janusz. Panel
konkursowy nadzorował instruktor MCKiS Tomasz Majka wspólnie z Wojciechem Tyrakiem. Wielką frajdę
sprawiły dzieciom zabawy pod okiem Karoliny Maj na imponującej rozmiarami zjeżdżalni oraz zamku,
udostępnionych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową &bdquo;SKOK&rdquo; Jaworzno.
Emocjonujące chwile przedszkolaki spędziły w wozie strażackim. Niezwykłe zainteresowanie wzbudził
radiowóz policyjny, do którego można było wsiąść, założyć policyjną czapkę, użyć sygnałów świetlnych i
dźwiękowych, oswoić się z służbami mundurowymi. Dziecięce twarze malowały: Sandra Taboł, Kornelia
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Tura i Weronika Baca. Popularnością cieszył się jesienny plener plastyczny, uliczny rysunek, walki na
piankowe makarony, piłkarzyki stołowe. Tegorocznym hitem okazał się żywy mikrofon moderowany przez
akustyka MCKiS Patryka Stokłosę. W piknikowych warunkach wyśmienicie smakowały aromatyczne
pieczone ziemniaki, przyrządzone pod nadzorem Danuty Jaśko, które chwalili nawet reporterzy z lokalnej
telewizji dla Ciebie.tv. Zmęczeni ruchem na świeżym powietrzu mogli wstąpić do ciemnej sali kinowej na
jesienny seans filmowy. Całość koordynowała Wanda Ciołczyk.
Organizatorzy LKS &bdquo;Ciężkowianka&rdquo; oraz klub &bdquo;Wega&rdquo; MCKiS składają
serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, bez których bezinteresownej pomocy nie mogliby się
obejść, a były to: &bdquo;SKOK&rdquo; Jaworzno, Michał Kaczmarzyk i Karolina Maj, Komenda Miejska
Policji w Jaworznie, komisarz Tomasz Obarski, OSP Ciężkowice, komendant Bogdan Ciołczyk, Huta
Łabędy S.A., państwo Janina i Marek Banasikowie, Bomar S.A., pan Marek Niemczyk, pani dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 4 Jadwiga Pieczka wraz z wychowawczyniami, Szkoła Podstawowa nr 18,
Natasza Chochorowska (razem z klasą II a), Jolanta Gut ( wraz z klasą II b), Mariola Szuler (oraz klasa I
c). Osobne podziękowania kierują w stronę wolontariuszy, którymi byli: Aneta Wiecheć, Ewa Krzywosz,
Monika Dym, Sandra Taboł, Kornelia Tura, Weronika Baca, Kamila Kieromin, Stanisława Grzywa, Elżbieta
Ciepły, Rafał Kolasiński, Wojciech Tyrak, Bartłomiej Wiecheć, Artur Kępka, Damian Pstraś, Bartek
Ślusarczyk, Arek Taboł, Andrzej Majka, Sylwester Pawlikowski, Daniel Porc, Bartek Warzecha oraz
strażacy ochotnicy OSP Cieżkowice: Kamil Ciołczyk, Katarzyna Morcinek, Maciej Gaj, Tomasz Stachańczyk
i Józef Ziarko.
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