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Kto i kiedy naprawi blok 
energetyczny w Jaworznie? 
Czy Rafako umyje ręce i nie 
zreperuje usterek w wartym 
ponad 6 mld zł obiekcie, na-
leżącym do TAURONU Pol-
ska Energia? Sytuacja między 

Mykola Iukhymchuk
z Łucka na Ukrainie, repre-
zentujący klub sportowy 
Achilles Leszno, wygrał 25. 
Międzynarodowy Bieg Ulicz-
ny na 15 km w Jaworznie. Za 
nim uplasowali się na podium 
jego krajanie, Bogdan Seme-
novych i Dmytro Didovo-
diuk. Pierwszą kobietą na 
mecie była na tym dystansie 
Ukrainka, Valentyna Veret-
ska z Mikołajowa. Również 
kolejne miejsca zajęły ukraiń-
skie biegaczki, Natalija Seme-

Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu. Na scenie wspólnie 
wystąpiły dwie jaworznickie 
orkiestry: Archetti Orkiestra 
Kameralna oraz eM Band Or-
kiestra Rozrywkowa pod dy-
rygenturą Michała Jańczy-
ka. Towarzyszyło im czworo 
wokalistów, którzy już nieraz 
występowali przed jaworz-
nicką publicznością: Anna 
Surma, Weronika Skalska, 
Bogumił Stelmach i Kamil 
Franczak.

wykonawcą bloku a koncer-
nem robi się coraz bardziej 
napięta. We wtorek, 28 wrze-
śnia, Rafako poinformowało 
bowiem, że skierowało do 
Sądu Polubownego przy Pro-
kuratorii Generalnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej wniosek 
o zakończenie mediacji ze 
spółką Nowe Jaworzno Gru-
pa TAURON. Powodem ma 
być brak widoków na to, że 
obie strony w końcu się ze 
sobą porozumieją.

novych i Olesia Didovodiuk. 
W biegu rekreacyjnym na 10 
km triumfował Adrian Dziu-
rzyński z klubu Kusy Bukow-
no, a wśród pań wygrała so-
snowiczanka Amelia Malina.

Więcej na str. 9

Wielkie święto 
seniorów

Uświetnieniem pięknego 
jubileuszu, 120-lecia, jakie 
nasze miasto obchodzi w tym 
roku, była Gala Koncertowa, 
która odbyła się w niedzielny 
wieczór, 26 września, w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 



Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.

k
re
sk
a

P
U

LS
U

Od początku 2022 roku wypalenie 
zawodowe będzie wpisane do Mię-
dzynarodowej Klasyfi kacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych. Oznacza 
to, że przypadłość została uznana za 
chorobę, a co za tym idzie - lekarze 
będą mogli wystawiać zwolnienia 
z pracy. 

To wcale nie jest wesoły temat, 
bo syndrom wypalenia zawodowego 
jest zespołem objawów powstających 
w wyniku przeciążenia emocjonalne-
go oraz fi zycznego, które powodo-
wane jest bezpośrednio przez stres 
występujący w miejscu pracy. Na 
ten stres emocjonalny narażone są 
osoby pracujące w zawodach, wy-
magających intensywnych kontak-
tów interpersonalnych z pacjentami, 
klientami czy społeczeństwem. Wy-
paleni pracownicy zawsze stanowią 
problem dla efektywności. 

Znacie to? Niejeden pracownik już 
o poranku wygląda na tak zblazo-
wanego życiem, że masz ochotę po-
dać mu setkę spirytusu dożylnie, aby 
wykrzesał z siebie choćby iskierkę 
energii. Nie odróżnisz, który chory, 
a który być może ma efekt wypale-
nia domowego. Ale o tym na koniec.

Społecznością najbardziej narażoną 
na syndrom wypalenia zawodowego 
są: nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, 
policjanci, pracownicy służb ratow-
niczych – czyli zawody, które można 
zebrać pod wspólnym mianowni-
kiem służb społecznych. Nauczyciele 

Syndrom malarza domowego

Społeczny monitoring

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

- chociaż mają możliwość w okresie 
całego swojego zatrudnienia wyko-
rzystać urlop dla poratowania zdro-
wia (w sumie 3 lata w ciągu kariery 
zawodowej). To, że otrzymali taki 
bonus - to dobrze, do tej pory pa-
miętam, gdy kilkanaście lat temu, 
już jako ojciec ucznia, przeszedłem 
po szkolnych korytarzach w czasie 
przerwy i uważam to do dziś za trau-
matyczne przeżycie. Nauczyciele nie 
reagują, wpadając w odrętwienie i nie 
zwracają uwagi na to, co dzieje się 
obok. Albo rok urlopu, albo zamia-
na w zombie, wybór jest oczywisty.

Aby było jasne – absolutnie nie 
naśmiewam się ze stanu depresyjne-
go, w jaki mogą wpadać pracownicy 
przeróżnych zawodów. Traktuję to 
poważnie. Myślę jednak, że ta decyzja 
da pole do popisu dla symulantów. 
Tym bardziej to możliwe, gdyż mamy 
kilka etapów wypalenia zawodowego 
(zainteresowanych odsyłam do wie-
lu opracowań, które można znaleźć 
w internecie) i niektóre ciężko zdia-
gnozować bez ingerencji psychologa.

Kiedyś myślałem, że ten problem 
mnie nie dotyczy. Lata prowadze-
nia agencji reklamowej, a co za tym 
idzie - różnorodność klientów i zleceń 
spowodowała, że dobrze się bawiłem, 
idąc do pracy. Gorzej, że rynek za-
czął się zmieniać, klienci marudzić, 
a fi nanse zmalały. Wymyśliłem więc 
dodatkową działalność, aby zoba-
czyć, jak mi się będzie podobało coś, 
co się wydawało bezstresowe, czyli 
prowadzenie sklepu papierniczego. 
Cieszyłem się z kontaktu z klientem, 
którego brakowało mi w pracowni-
-samotni. Jako osoba o pogodnym 
usposobieniu, próbowałem nawiązać 
sympatyczną relację z każdą osobą, 
która wchodziła na zakupy, ale nie 
zawsze to się udawało. Wiele osób 
jest już na wstępie nabzdyczonych 

Fe
li

e
to

n

Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka. 
To święto powoli i mozolnie zapisuje 
się w naszej kulturze i świątecznych 
zwyczajach. Niektórzy celebrują je od 
lat, inni zupełnie go nie zauważają. 
Okazji do świętowania panowie mają 
zresztą więcej. Zgodnie z podpowie-
dzią kalendarza, 10 marca, czyli tuż 
po Dniu Kobiet, obchodzimy Dzień 
Mężczyzny. Być może z powodu tego 
„bogactwa” świętu panów tak trud-
no się przebić do społecznej świado-
mości. Kłopot może też rodzić sama 
nomenklatura.

Pomijając biologię oraz kwestie 
wieku, nie tak łatwo jest odpowie-
dzieć na pytanie, czy każdy chłopak, 
to również mężczyzna. I odwrotnie. 
Męskość w potocznym rozumieniu to 
przecież siła, charakter, niezłomność, 

zaradność, ale też czułość i opiekuń-
czość. Łączenie tych cech w codzien-
nym życiu nie wszystkim się udaje. 
Dla sprawiedliwości warto dodać, że 
kobiety również nie zawsze potrafi ą 
i chcą postępować tak, jak wymaga-
łyby tego kulturowe wzorce.

Niezależnie od tego, który z panów 
w naszym otoczeniu pomyślnie prze-
szedł nasz prywatny, kobiecy test na 
męskość, to życzenia warto złożyć 
i dziś, i w marcu. To na pewno nie 
zaszkodzi. A zatem wszystkim chłopa-
kom i mężczyznom z okazji ich święta 
życzę spełniania marzeń, pomyślnej 
realizacji planów i nieustannego prze-
konania, że są w najlepszym momen-
cie swojego życia. I żeby ważne dla 
nich kobiety zawsze doceniały ich sta-
rania, a nie tylko rozliczały z efektów.

Świętujmy podwójnie

Szczególny czas refl eksji

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Ostatnie tygodnie w Jaworznie 
przyniosły sporo wrażeń, głównie 
tych pozytywnych. Jeszcze nie-
dawno przeżywaliśmy Dni God-
ności Osób Niepełnosprawnych, 
a teraz celebrujemy Tydzień Se-
niora. Frekwencja na wszystkich 
spotkaniach, imprezach, piknikach 
czy koncertach, pokazuje jak za-
sadne jest organizowanie takich 
wydarzeń w mieście.

Tydzień Seniora jest czasem na 
docenienie osób starszych. Jest to 
czas, w którym bardziej skupiamy 
się na ich potrzebach. Nierzad-
ko są to osoby samotne. Tydzień 
Seniora był dla nich pretekstem, 
by wyjść z domu, poznać nowych 
ludzi, posłuchać muzyki, a nawet 

zaśpiewać czy zatańczyć. Za kon-
certami tęsknił chyba każdy. Ogra-
niczenia pandemiczne dały się we 
znaki. Wspólne biesiadowanie se-
niorów było dla nich doskonałą 
okazją, by poznać nowych ludzi, 
porozmawiać o pasjach, zaintere-
sowaniach. To był tydzień, kiedy 
samotność mniej bolała, a nuda 
mniej raziła.

Życzę sobie i wszystkim innym 
mieszkańcom Jaworzna, abyśmy 
pomimo codziennego natłoku za-
jęć i obowiązków pamiętali o star-
szych mieszkańcach miasta i to nie 
tylko od święta. W końcu to oni 
są bardzo ważnym fi larem mia-
sta. Zachęcajmy też seniorów do 
większej aktywności.

niczym polityk z Podlasia przed de-
batą o LGBT. 

Na początku cieszył mnie także 
fakt, że mogłem handlować kredka-
mi, gumkami i długopisami, których 
w szarych latach socjalistycznych nie 
było. Po jakimś czasie okazało się, że 
duży wybór + styczność z marudzą-
cym klientem, któremu nie podoba 
się odcień niebieskiego wkładu do 
długopisu, jest nie do przeskocze-
nia. Po kilku latach dyżur w sklepie 
(na szczęście nie siedziałem tam na 
stałe, bo chyba bym wpadł w obłęd 
depresyjno-maniakalny) był dla mnie 
najgorszą karą i zacząłem uciekać do 
spokojnej pracowni. A to wszystko 
w maleńkim sklepiku. 

Doceniałem za to coraz bardziej 
pracę kasjerek w marketach, które 
całymi dniami skanują towary, sły-
sząc pik-pik-pik-pik, szczególnie gdy 
nadchodzi nawał klientów przed świę-
tami. Do tego zaściankowy humor 
niektórych panów, robiących zaku-
py, oraz protekcjonalne traktowanie, 
rzucanie pieniędzmi i szarżowanie 
durnym powiedzeniem: „klient nasz 
pan”. Zrozumiałem, że nawet do prac, 
teoretycznie prostych, trzeba mieć 
predyspozycje psychologiczne i od-
porność na czynnik ludzki. 

A wracając do samej choroby: 
w lżejszych przypadkach wystarczy 
zadbać o swoją kondycję psycho-
fi zyczną, wybrać się na urlop i po 
prostu zresetować. No chyba że spę-
dzasz urlop „po polsku”, czyli malu-
jesz trzydziesty raz z rzędu, w cią-
gu sześciu lat, mieszkanie, bo żonie 
nie podoba się odcień koloru, gdyż 
jest „zbyt beżowy”. Wrócisz do pra-
cy szybko i z wielką przyjemnością, 
zapominając o problemie. I tu trzeba 
zadać pytanie: czy wypalenie w mał-
żeństwie nie zasługuje bardziej, aby 
wydawać na nie L4?
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Szpilki w bruku

W Parku Angielskim zdewastowano altankę. Wandale nie oszczę-
dzili parkowego stołu i ławeczek. Powyrywali i połamali deski. Powyginali kosze na 
śmieci. I odeszli. Nieniepokojeni przez nikogo. Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów, którzy opiekują się parkiem w Starej Hucie, obiecali, że altanka szybko 
zostanie naprawiona i wkrótce znów będzie można z niej korzystać. Koszty tej na-
prawy poniosą oczywiście wszyscy mieszkańcy. A za wybryki wandali rachunki są 
słone. Tym bardziej, że to koszty zupełnie bezsensowne, bo przecież można by było 
ich łatwo uniknąć. Wystarczyłoby bezmyślnie nie niszczyć miejskiej infrastruktury. 
Trudno się dziwić, że ta sytuacja oburzyła wielu jaworznian.

Pojawiły się pomysły na to, jak zwalczyć plagę wandalizmu. Tradycyjnie już w dys-
kusjach na ten temat mowa jest o kamerach miejskiego monitoringu. To one miałyby 
zapewnić, że ławki nie będą łamane, kosze wyginane, elewacja zabazgrana sprayem, 
a kanalizacja na Sosinie zatykana przez damskie rajstopy lub jednorazowe pieluchy.

Kamery, choć zasadniczo nie rozwiązują problemu, to z pewnością są pomocne 
w walce z chuliganami. Niektórzy nie ryzykują, wiedząc, że łatwo będzie zidenty-
fi kować sprawcę zniszczeń czy innych szkodliwych wybryków. Dzięki kamerom 
miejskiego monitoringu udało się pewnie oszczędzić trochę miejskiej infrastruktury. 
Jednak aby ta broń była skuteczna, to obraz z kamer stale musi ktoś śledzić. W po-
gotowiu muszą być też osoby, które można będzie wysłać na miejsce zdarzenia, 
by wandali złapać na gorącym uczynku. Muszą mieć do dyspozycji samochód. To 
wszystko też wiąże się z kosztami.

Tymczasem doświadczeni stróże prawa, pytani o to, jak najskuteczniej zabezpie-
czyć dom, przekonują, że najlepiej jest zainwestować w… dobrego sąsiada. Podob-
nie może być w walce z wandalami. Jeśli mieszkańcy będą reagować, kiedy dzieje 
się coś złego, to i rozbudowa monitoringu nie będzie niezbędna, i koszty mniejsze.

W ubiegłym tygodniu ob-
chodziliśmy „Dzień Bez Sa-
mochodu”. W związku z tym 
pojechałem do pracy jak za-
wsze autem, ale z lekką nie-
chęcią i szczyptą niesmaku.
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Już od roku Wodociągi Jaworzno z sukcesem zajmują się też odbiorem odpadów 
| fot. Grażyna Dębała

Przed Wodociągami Jaworzno 
stoją nowe zadania. 

W nadchodzącym sezonie 
pracownicy spółki zajmą się 
zimowym utrzymaniem dróg 
w naszym mieście. 

Akcja Zima rusza już za miesiąc, 
czyli 1 listopada.

Będą walczyć ze śniegiem

obwodnicy północnej do bazy spółki 
przy ulicy Galmany 1. Dzięki temu 
połączeniu uda się ograniczyć ruch 
ciężkich pojazdów ulicą Świętego 
Wojciecha. Na ukończeniu jest już 
również remont szatni i łaźni dla 
nowych pracowników, którzy będą 
dbać o jaworznickie drogi. Przepro-
wadzono już też wstępną rekrutację 
nowej załogi.

Pracy bez wątpienia będzie wię-
cej. W zakresie zimowego utrzyma-
nia dróg, podstawowymi zadaniami 
pracowników działu Oczyszczania 
Miasta, który powołano w jaworz-
nickiej spółce, będzie utrzymanie 
czystości, odśnieżanie i usuwanie 
gołoledzi, a także zbieranie i wy-
wóz śniegu, lodu, błota z dróg 
i ulic. Do ich zadań należało też 

– Skrupulatnie przygotowujemy się 
do nowych wyzwań. Mogę zapewnić, 
że podejmiemy wszelkie  starania, aby 
powierzone nam zadanie zimowego 
utrzymania dróg, było realizowane na 
najwyższym poziomie. Będziemy robić 
co w naszej mocy, żeby nie zawieść 
oczekiwań mieszkańców – podkreśla 
Sławomir Grucel, rzecznik prasowy 
Wodociągów Jaworzno.

Częściowo rozstrzygnięte zostały 
postępowania przetargowe na do-
stawę pługo-posypywarek oraz po-
jazdów wyposażonych w sprzęt do 
odśnieżania. Na odbiór techniczny 
oczekuje wybudowany już łącznik 
drogowy. Nowa droga prowadzi od 

będzie oczyszczanie miejskich cią-
gów pieszych. Wiosną i latem wo-
dociągowcy porządkować będą te-
reny przylegające do dróg. Zajmą 
się koszeniem traw, usuwaniem 
gałęzi, pielęgnacją krzewów. To 
nie wszystko.

– Pracownicy działu komunalne-
go przez cały rok zajmować będą się 
między innymi oczyszczaniem przy-
stanków komunikacji miejskiej, opróż-
nianiem koszy przystankowych i ulicz-
nych oraz usuwaniem skutków zdarzeń 
drogowych. Tereny zieleni urządzonej, 
takie jak rynki czy parki, pozostaną 
w gestii dotychczasowych zarządców
– wyjaśnia rzecznik Wodociągów 
Jaworzno.

Przekazanie zadań związanych 
z odśnieżaniem miejskiej spółce, dla 
mieszkańców i miejskiego budżetu 
wiąże się z oszczędnościami i lep-
szym nadzorem nad wykonawcą. 
Tym bardziej, że konkurencja na 
rynku tych usług jest minimalna. 
Widać to było wyraźnie podczas 
ostatniego przetargu na to zadanie. 
Miasto wyceniło wówczas zadania 
w ramach Akcji Zima na niespełna 
4,5 mln zł. Tymczasem jedyna fi rma 
startująca w przetargu chciała za to 

ponad 10 mln zł. Przetarg powtó-
rzono dwukrotnie. W efekcie udało 
się zejść do kwoty ponad 6 mln zł 
i na tę ofertę miasto zmuszone było 
przystać. A później to pracownicy 
jaworznickiego Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów musieli wesprzeć by-
tomską spółkę, bo po intensywnych 
opadach śniegu w lutym, biały puch 
zdecydowanie zbyt długo zalegał na 
drogach i chodnikach.

Jest szansa, że po przejęciu zadań 
Akcji Zima przez miejską spółkę, 
mieszkańcy odczują wyraźną po-
prawę. Właśnie tak się stało, kiedy 
to Wodociągom Jaworzno powie-
rzono odbiór odpadów komunal-
nych. Od października 2020 roku 
miejska spółka odbiera odpady 
z terenu nieruchomości i z PSZOK. 
W spółce utworzono dział Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi. 
Kupiono też potrzebny sprzęt. To 
m.in. 10 śmieciarek trzyosiowych 
z  zabudową jednokomorową, 
w tym jedna z myjką, śmieciar-
ka do gabarytów, dwie śmieciarki 
z zabudową bębnową na bioodpady 
oraz samochody ciężarowe: skrzy-
niowe, hakowe i bramowe.

Grażyna Dębała

Wyremontują szkołę
go. Zostanie on wykonany według 
odrębnego projektu, a zakres robót 
nie będzie obejmować wymiany 
wyposażenia kuchni. 

Przypomnijmy: Szkoła Podstawo-
wa nr 20 od listopada 2018 roku 
wyłączona jest z użytkowania. Eks-
perci potwierdzili, że w budynku 
występują liczne uszkodzenia, które 
powstały w wyniku prowadzonej 
bezpośrednio w jego sąsiedztwie 
eksploatacji górniczej. Elementy 
konstrukcyjne szkoły w Byczynie 
wykazują zarysowania, pęknięcia 
oraz przemieszczenia  poszczegól-
nych fragmentów ścian lub stro-
pów. Najbardziej widoczne uszko-
dzenia są w rejonie łącznika wraz 
z salą gimnastyczną oraz ścian piw-
nicy. Dodatkowo w obrębie łącz-
nika doszło do uszkodzenia stropu 
oraz schodów. Posadzka w piwni-
cy jest zdeformowana i spękana. 
Uszkodzeniu miejscowemu uległy 
instalacje elektryczna i wodno-ka-
nalizacyjna.

Miasto porozumiało się z Tauro-
nem, który ma przywrócić budynek 
do stanu umożliwiającego komfor-
towy i bezpieczny powrót uczniów 
do Byczyny. Tymczasem uczniowie 
SP 20 już od blisko trzech lat lekcje 
mają w budynku przy ulicy Sporto-
wej w centrum Jaworzna. Tauron 
do czasu zakończenia wszystkich 
prac będzie fi nansował transport 
dzieci do zastępczej siedziby oraz 
dofi nansowywał przygotowanie 
posiłków. 

Grażyna Dębała

Wkrótce rozpocząć się może re-
mont Szkoły Podstawowej nr 20 
w Byczynie. Do połowy październi-
ka Tauron Wydobycie czeka na ofer-
ty w przetargu na usunięcie szkód 
górniczych w budynku przy ulicy 
Nauczycielskiej i przynależnej do 
placówki infrastrukturze. Na wy-
konanie prac fi rma będzie miała 9 
miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zakres prac jest spory. Projekt 
przewiduje między innymi rozbiór-
kę uszkodzonej ściany sali gimna-
stycznej wraz z wykonaniem jej 
wzmocnienia, wykonanie nowych 
schodów, przeprowadzenie prac 
naprawczych popękanych ścian 
i sufi tów, uzupełnienie ubytków 
tynku, wykonanie nowej posadzki 
w piwnicy, montaż nowej stolar-
ki okiennej i drzwiowej, malowa-
nie ścian i naprawę uszkodzeń na 
dachu. Przeprowadzić też trzeba 
będzie prace naprawcze elewacji, 
zamontować rynny i balustrady.

Na skutek szkód górniczych re-
montu wymaga zresztą nie tylko 
budynek. Projekt uwzględnia od-
tworzenie boisk, bieżni, placów 
i chodników, montaż nowego ogro-
dzenia oraz odświeżenie starego, 
a także naprawę zewnętrznego muru 
oporowego. Naprawiona zostanie 
instalacja wodno-kanalizacyjna 
oraz instalacja kanalizacji sanitar-
nej i burzowej. Zamontowana zosta-
nie również instalacja elektryczna 
i odgromowa.

W planie jest też remont pomiesz-
czeń kuchni i zaplecza kuchenne-

Rafako chce zakończyć 
mediacje w sprawie 

naprawy bloku
Rafako ze strony TAURONU jed-
nak nie wchodzi w grę, ponieważ 
koncern nie chce podejmować ta-
kich ryzykownych kroków.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu 
aktualny był zakładany termin 
ponownego uruchomienia bloku 
najpóźniej 25 lutego 2022 roku. 
Szybko okazało się jednak, że jest 
on nie do spełniania przez fi rmę 
Rafako.

– Ponowne uruchomienie bloku 
w Jaworznie w terminie lutowym 
jest nierealne – stwierdził w ze-
szłym tygodniu Radosław Doma-
galski-Łabędzki, prezes Zarządu 
Rafako. – Mam wrażenie, że zarząd 
TAURONU nie wie, jak wygląda ta 
usterka i jaka jest skala problemu. 
Bez decyzji TAURONU na pewno 
nie posuniemy się ani krok naprzód, 
a jesteśmy w stanie przeprojektować 
i wymienić elementy, które uległy 
awarii – zaznaczył.

Do środy, 29 września, gdy nasz 
tygodnik został wysłany do dru-
ku, przedstawiciele TAURONA 
nie wydali jeszcze komunikatu ze 
swoim stanowiskiem w sprawie 
wniosku Rafako o zakończenie 
mediacji.

Anna Zielonka-Hałczyńska

miesięcy. Obiekt nie pracuje z po-
wodu awarii, do których doszło 
w styczniu i czerwcu tego roku. 
Po długich negocjacjach między 
TAURONEM i Rafako na temat 
fi nansowania i zakresu naprawy, 
w których pośredniczyła Prokura-
toria Generalna, wykonawca zo-
bowiązał się do usunięcia usterek. 
Jednak już z początkiem wrze-
śnia Rafako wydało komunikat 
o ryzyku wstrzymania prac na-
prawczych. Przedstawiciele fi rmy 
tłumaczyli, że jedną z przyczyn 
są kłopoty fi nansowe przedsię-
biorstwa (w  poniedziałek, 27 
września, Rafako poinformowało 
opinię publiczną o planowanych 
grupowych zwolnieniach swoich 
pracowników). Drugą z przyczyn 
zaprzestania naprawy miały być 
względy bezpieczeństwa, spowo-
dowane brakiem informacji ze 
strony koncernu o przyczynach 
awarii.

W odpowiedzi na te argumen-
ty, przedstawiciele TAURONU 
wyjaśnili, że koncern nigdy nie 
bagatelizował i nadal nie bagate-
lizuje kwestii naprawy bloku i jak 
najszybsze jego uruchomienie to 
priorytet. Pomoc fi nansowa fi rmie 

Kto i kiedy naprawi blok ener-
getyczny w Jaworznie? Czy Ra-
fako umyje ręce i nie zreperuje 
usterek w wartym ponad 6 mld 
zł obiekcie, należącym do TAU-
RONU Polska Energia? Sytuacja 
między wykonawcą bloku a kon-
cernem robi się coraz bardziej 
napięta. We wtorek, 28 września, 
Rafako poinformowało bowiem, 
że skierowało do Sądu Polubow-
nego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej wniosek 
o zakończenie mediacji ze spółką 
Nowe Jaworzno Grupa TAURON. 
Powodem ma być brak widoków 
na to, że obie strony w końcu się 
ze sobą porozumieją.

– Decyzja była motywowana tym, 
że ze względu na dotychczasowy 
przebieg  mediacji oraz zgłaszane 
w jej trakcie stanowiska i oczeki-
wania stron umowy, emitent i spół-
ka zależna (czyt. Rafako i fi rma 
E003B7 sp. z o.o, w której emitent 
posiada 100 proc. udziałów w ka-
pitale zakładowym – przyp. red.) 
nie widzą możliwości zakończenia 
mediacji poprzez zawarcie ugody – 
czytamy w komunikacie Rafako.

Sprawa naprawy bloku ener-
getycznego ciągnie się od kilku 
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Protest odbył się w sobotę, 25 września | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Tym razem celem wandali został Park An-
gielski w Starej Hucie | fot. Natalia Czeleń

We wtorek, 28 września, odbyła 
się sesja Rady Miejskiej. 

Ze względów bezpieczeństwa 
radni po raz kolejny obradowali 

zdalnie.

Radni decydowali między inny-
mi o zmianach w miejskim bu-
dżecie, planach zagospodaro-
wania przestrzennego Jeziorek, 
Szprotawy i Pastwiska. 

Mowa była też o Jaworznickim 
Obszarze Gospodarczym i pe-
tycji w sprawie przywrócenia 
pomnika Janka Martyniaka.

Salowe protestowały

Wandale 

znów zadziałali

Dwie karetki dla Jaworzna

Awans w zasięgu ręki
cowników. Przez pandemię i jej skut-
ki ten problem stał się jeszcze bardziej 
dotkliwy, dlatego też przy zatrudnianiu 
pracowników korzystamy ze wsparcia 
agencji pracy tymczasowej. Szpital w Ja-
worznie nie jest odstępstwem od tej regu-
ły – wyjaśnia Katarzyna Marszałek, 
dyrektorka Biura Komunikacji Grupy 
Impel. – Jesteśmy bardzo często zmusze-
ni do natychmiastowej reakcji, do bie-
żącego uzupełniania zespołu, ponieważ 
priorytetem jest zapewnienie ciągłości 
świadczenia usług i zagwarantowanie 
stabilności zespołu wykonującego za-
dania – dodaje.

Według zarządu Grupy Impel, pra-
cownicy podległych jej spółek są 
wynagradzani zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa, w dopusz-
czonych prawem formach zatrudnie-
nia. – Każda z osób współpracujących 
z naszymi spółkami wraz z umową 
otrzymała pełną informację, jakie pra-
wa z tytułu umów jej przysługują. Jako 
Konsorcjum przeanalizujmy możliwo-
ści zmian organizacyjnych i związa-
nych z tym warunków zatrudnienia 
pracowników – podkreśla Katarzyna 
Marszałek.

Anna Zielonka-Hałczyńska

np. gdy pacjent zwymiotuje, gdy coś 
się wyleje itd. – zaznacza.

Salowe żądają od Impela zmian.
– Domagamy się pracy na godnych 

warunkach, w jednej fi rmie, a nie, jak 
teraz, pod kilkoma fi rmami „krzaka-
mi” spółki Impel – przyznaje salowa 
Natalia Grzelakowska. Lista postu-
latów jest dłuższa. Pracownice Im-
pela domagają się też m.in. wypła-
cenia wynagrodzenia za wszystkie 
zmiany nocne i nadgodziny, dodat-
ku covidowego i dodatku dla pra-
cownic z grupą niepełnosprawności, 
prawa do rehabilitacji, zaprzesta-
nia obniżania wymiaru urlopu bez 
zgody pracownika, podpisania pra-
widłowych umów o pracę i prowa-
dzenie prawidłowej ewidencji czasu 
pracy przez realnego pracodawcę.

Jak informują przedstawiciele spół-
ki Impel, każda z trzech fi rm, które 
za jej pośrednictwem zlecają salo-
wym sprzątanie w szpitalu, oferuje 
wysokospecjalistyczne usługi i każda 
zatrudnia pracowników do realizacji 
poszczególnych zadań w placówce. – 
Dodatkowo specyfi ka pracy w naszej 
branży charakteryzuje się większą niż 
w innych sektorach rynku rotacją pra-

Umowy o pracę, o zatrudnienie 
w jednej, a nie w kilku fi rmach, 
i o godne traktowanie walczą sa-
lowe, pracujące na zlecenie pod-
spółek fi rmy Impel. Swoje żądania 
w kierunku wspomnianej fi rmy, 
z którą prowadzą spór, wyraziły 
podczas sobotniego protestu, 25 
września, który zorganizowały we 
współpracy ze Związkiem Syndy-
kalistów Polskich. Uczestnicy wy-
darzenia przemaszerowali przed 
budynek szpitala, w którym ich 
pracodawca zleca im sprzątanie. 
Niosły transparent z hasłem „Stop 
impelizacji”.

– Jesteśmy pracownikami fi rmy Im-
pel i to właśnie do Impela kierujemy 
nasze postulaty. Pracuję na zlecenie 
od 13 miesięcy pod kilkoma różny-
mi fi rmami spółki Impel – podkreśla 
salowa Marzena Janus. – Wciąż 
słyszę od pracodawcy, że jako osobie 
sprzątającej nie należy mi się umowa 
o pracę, ponieważ mam te same obo-
wiązki jak sprzątaczka w banku czy 
w fi rmie, która przychodzi posprzątać 
po jej zamknięciu. To nieprawda, jako 
salowa muszę być na dyżurze przez 
całą dniówkę, sprzątać na bieżąco, 

Tym razem wandale pojawili się 
w Parku Angielskim w Starej Hu-
cie. Ucierpiało parkowe wyposaże-
nie. W poniedziałek, 27 września, 

Dwie nowoczesne karetki we wto-
rek, 28 września, zostały przekaza-
ne stacji pogotowia w Jaworznie. 
Dwa inne ambulanse pojechały do 
Zawiercia i Sosnowca. Jedna z no-
wych karetek dla Jaworzna to efekt 
ubiegłorocznej edycji Marszałkow-
skiego Budżetu Obywatelskiego. Dru-
gą kupiono ze środków Ministerstwa 
Zdrowia.

We wtorkowej uroczystości przeka-
zania świetnie wyposażonych pojaz-
dów do ratowania życia mieszkańców 
regionu uczestniczyli między inny-
mi Waldemar Kraska, wiceminister 
zdrowia, Dariusz Starzycki, wice-
marszałek województwa śląskiego, 
Izabela Domagała, członek zarządu 
województwa śląskiego, Jarosław 
Wieczorek, wojewoda śląski oraz 
poseł Ewa Malik. – Przekazaliśmy 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworz-
nie przygotował specjalną ofertę 
bezpłatnych szkoleń dla zatrudnio-
nych mieszkańców Jaworzna, którzy 
ukończyli 45 lat. Z obserwacji ryn-
ku pracy wynika, że podniesienie 
kwalifi kacji może mieć wpływ na 
utrzymanie stanowiska pracy lub 
być szansą na zawodowy awans. 

– Stale przyglądamy się wszystkim 
potrzebom rynku pracy, dlatego tym 
razem wychodzimy z ofertą bezpłat-
nych szkoleń dla pracujących miesz-
kańców Jaworzna, którzy ukończyli 
45. rok życia – potwierdza Łukasz 
Curyło, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Jaworznie. 

Obok zaangażowania, wiedzy 
merytorycznej doświadczenia 
oraz odpowiedzialności, w pra-
cy zawodowej ważne jest posia-
danie odpowiednich kwalifi kacji 
oraz uprawnień. Urzędnicy z PUP 
w Jaworznie przekonują, że chcąc 

O planach zagospodarowania i JOG
Podczas wtorkowej sesji Pa-

weł Silbert, prezydent Jaworzna, 
opowiedział o pracach związanych 
z utworzeniem na terenie naszego 
miasta Jaworznickiego Obszaru Go-
spodarczego. W tej sprawie sporo 
się już dzieje. Ustawa o szczegól-
nych rozwiązaniach, związanych ze 
specjalnym przeznaczeniem grun-
tów leśnych, weszła w życie 21 
września i jaworzniccy urzędnicy 
właściwie natychmiast uruchomili 
odpowiednie procedury, związane 
z zamianą terenów. Wiadomo, że 
drzewa porastające dziś teren JOG 
zostaną wycięte, ale w zamian za-
drzewione zostaną inne tereny.

– Wycinki dokonywać będą Lasy 
Państwowe. Drewno pochodzące z tej 
wycinki zagospodarowane zostanie 

przez Lasy Państwowe, będzie ich 
własnością. Mamy ambicję, by w za-
mian posadzić nawet więcej drzew, 
niż w związku z tą inwestycją zo-
stanie wyciętych – zapowiada Pa-
weł Silbert.

Prezydent zdradził też, że Jaworz-
nicki Obszar Gospodarczy już teraz 
budzi duże zainteresowanie wśród 
inwestorów. Odbyło się między in-
nymi spotkanie z inwestorem pocho-
dzącym z jednego z krajów Dalekiego 
Wschodu, który w Polsce szuka loka-
lizacji dla bardzo dużej inwestycji.

– Ten inwestor zainteresowany był-
by zajęciem całego terenu Jaworznic-
kiego Obszaru Gospodarczego. To 
rozwiązanie z różnych przyczyn nie 
do końca nam odpowiada. Po pierw-
sze chcielibyśmy, żeby część terenów 

utrzymać zatrudnienie czy zdobyć 
awans zawodowy, warto stale się 
dokształcać i podnosić swoje kwa-
lifi kacje. Pracodawcy doceniają bo-
wiem pracowników, którzy dbają 
o własny rozwój. Często to właśnie 
pracodawcy inwestują w rozwój 
swoich pracowników. – Aby oszczę-
dzić wydatki pracownika lub pra-
codawcy, jaworznicki Urząd Pracy 
oferuje pomoc, fi nansując szkolenia 
dla zatrudnionych. Brzmi nieźle? Bo 
tak jest! – podkreślają urzędnicy 
z jaworznickiego PUP. 

W ramach oferty bezpłatnych 
szkoleń dla zatrudnionych jaworz-
nian powyżej 45 roku życia, to pra-
cownik może wskazać rodzaj szkole-
nia, a urząd zajmuje się organizacją 
i jego fi nansowaniem. Zaintereso-
wane osoby więcej informacji mogą 
uzyskać, dzwoniąc do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Jaworznie pod nu-
mer 32 61 81 917.                    GD

cztery nowe ambulanse, które będą za-
bezpieczać zdrowie i życie mieszkańców 
województwa śląskiego. Nowoczesne 
karetki trafi ą do stacji pogotowia w Ja-
worznie oraz do Zawiercia i Sosnowca. 
Zakup trzech karetek o łącznej wartości 
2,3 mln zł sfi nansowało Ministerstwo 
Zdrowia, natomiast jedna karetka jest 
efektem głosowania mieszkańców na 
projekt zgłoszony w drugiej edycji Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
– potwierdza Dariusz Starzycki.

Wyniki tegorocznej edycji MBO 
poznaliśmy w środę, 29 września. Do 
realizacji zatwierdzonych zostało 38 
zadań. Zwycięskie projekty z regionu 
dotyczą zakupu karetki dla Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 5 w Sosnowcu oraz rewitalizację 
zabytkowego budynku w Siewierzu. 
Powstanie tam Laboratorium Snu. GD

w trakcie objazdu porządkowego 
w Parku Angielskim, pracownicy 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów 
w Jaworznie zastali zniszczoną dol-
ną altanę. Blat drewnianego stołu 
oderwano, a część desek została 
połamana. Ucierpiały też kosze na 
śmieci, które poprzekrzywiano. Za 
szkody zapłacą wszyscy mieszkań-
cy miasta.

To, niestety, nie pierwszy przy-
padek wandalizmu, na który trafi a-
ją pracownicy MZDiM. – W Parku 
Angielskim zostały zniszczone kosze 
na śmieci i dolna altanka. Pracow-
nicy MZDiM zabezpieczyli ją i wyłą-
czyli z użytku. W najbliższym czasie 
uszkodzone elementy zostaną napra-
wione – zapewnia Izabela Miszczyk 
z MZDiM w Jaworznie.             NC
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Ślubowanie uczniów klasy CYBER.MIL  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Materiały UM Jaworzno

Szansa na lepszy start

Sprzęt dla strażaków

Cyberklasa wykształci 
specjalistów

kierownik działu rehabilitacji spo-
łecznej osób niepełnosprawnych 
w jaworznickim MOPS. 

W poprzednim roku na realizację 
tego zadania przeznaczono ponad 
243 tys. zł. Zawarto 63 umowy z 43 
osobami niepełnosprawnymi (za-
wierane są na każdy semestr, czyli 
jedna osoba niepełnosprawna może 
zawrzeć 2 umowy w jednym roku). 
W roku 2021 r. w pierwszym na-
borze trwającym od 1 do 31 marca 
podpisano 25 umów z 25 osobami 
niepełnosprawnymi na łączną kwotę 
ponad 90 tys. zł.

– Pula środków w tym roku odpowia-
da zeszłorocznemu budżetowi. Każda 
osoba niepełnosprawna, legitymująca się 
znacznym lub umiarkowanym stopniem, 
po złożeniu wniosku wraz z wymaga-
nymi dokumentami tj. kopią orzeczenia 

oraz zaświadczeniem z uczelni potwier-
dzającym rozpoczęcie lub kontynuowa-
nie nauki na poziomie wyższym, ma 
szansę na otrzymanie dofi nansowania
– tłumaczy Oliwia Oleksiak.

Przekazanie dofi nansowania od-
bywa się w dwóch transzach. Pierw-
sza (dofi nansowanie do czesnego) 
wypłacana jest na konto wniosko-
dawcy po podpisaniu umowy, druga 
transza (dodatki) wypłacana jest na 
konto wnioskodawcy po dostarcze-
niu zaświadczenia z uczelni o zali-
czeniu semestru lub o uczęszczaniu 
na zajęcia zgodnie z harmonogra-
mem. Wnioskodawca zobowiąza-
ny jest do rozliczenia umowy – za 
czesne przedkłada fakturę z uczelni 
dokumentującą wpłatę, dodatek nie 
podlega rozliczeniu. – Realizujemy 
również Moduł I programu. Nabór co 

prawda zakończył się 31.08.2021 r. ale 
zawsze można wnioskować o przywró-
cenie terminu. Kolejny nabór rozpocznie 
się najprawdopodobniej w marcu 2022 
roku – zapowiada Oliwia Oleksiak.

W ramach modułu pierwszego 
realizowana jest likwidacja bariery 
transportowej, barier w dostępie do 
uczestnictwa w społeczeństwie in-
formacyjnym, w poruszaniu się oraz 
pomoc w utrzymaniu aktywności za-
wodowej, poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej. Jest to dofi nanso-
wanie do sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowa-
nia, dofi nansowanie do zakupu protez 
kończyn, wózków inwalidzkich, sku-
terów, oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu, a także do pobytu 
dziecka w przedszkolu czy żłobku.

Natalia Czeleń

Refundacji czy dofi nansowaniu 
podlega opłata za czesne (maks. 4 
tys. zł), dodatek na pokrycie kosz-
tów kształcenia oraz dodatek na 
uiszczenie opłaty za przeprowadze-
nie przewodu doktorskiego. Kwoty 
dofi nansowania semestru różnią się 
w zależności od poziomu kształce-
nia. W przypadku szkoły policealnej 
będzie to kwota do 1 tys. zł, a ko-
legium 1,5 tys. zł. Dodatek za uisz-
czenie opłaty za przeprowadzenie 
przewodu doktorskiego wyniesie 
do 4 tys. zł.

– Program stanowi ważny krok do 
osiągnięcia wydajniejszego modelu 
polityki społecznej w stosunku do osób 
niepełnosprawnych, dając jednocześnie 
możliwość samorządom na aktywniej-
sze włączenie się w działania na rzecz 
tych osób – mówi Oliwia Oleksiak, 

Program „WzMOCnij swoje oto-
czenie” wspiera lokalne inicjatywy 
związane z aktywizacją społeczną, 
rozwojem wspólnej przestrzeni pu-
blicznej, poprawą jakości życia i bez-
pieczeństwa mieszkańców.        GD

cyberbezpieczeństwem. Z założenia, 
klasy CYBER.MIL są nieliczne. Może 
się w nich uczyć maksymalnie 15 
uczniów. Ślubowanie klasy o profi lu 
cyberbezpieczeństwo i nowoczesne 
technologie informacyjne w III LO 
złożyło 11 uczniów. – Zdecydowa-
łam się na naukę w tej klasie, po-
nieważ najbardziej odpowiadały mi 
rozszerzone przedmioty. Wiedziałam 
też, że będziemy mieli bardzo dobry 
sprzęt do nauki informatyki – przy-
znaje Małgorzata, uczennica klasy 
CYBER.MIL. 

– Zaciekawiły mnie w szczególno-
ści zajęcia z wykładowcą Wojskowej 
Akademii Technicznej. Choć na razie 
przerabiamy podstawy programo-
wania, to i tak poziom jest o wiele 
wyższy niż w szkole podstawowej, 
co mnie szczególnie cieszy. Możemy 
w ten sposób liczyć na lepszy start 
jako programiści. Mam nadzieję, że 
wybór profi lu pozwoli mi jak najlepiej 
zdać maturę i dostać się na studia 
informatyczne – dodaje.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Jaworznie ogłosił nabór kan-
dydatów do programu „Aktywny 
Samorząd”. Projekt adresowany jest 
do osób ze znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepełnospraw-
ności. Wnioski o pomoc w uzyska-
niu wykształcenia wyższego można 
zgłaszać do 10 października.

Program „Aktywny Samorząd” 
realizowany jest w Jaworznie od 
2012 r. Na program składają się 
dwa moduły. Właśnie ruszył dru-
gi w tym roku nabór do modułu 
II. W ramach tego przedsięwzięcia 
uczestnicy liczyć mogą na dofi nan-
sowanie kosztów edukacji w szkole 
wyższej, policealnej lub kolegium. 
O wsparcie ubiegać się mogą także 
osoby, które otwarły przewód dok-
torski poza studiami doktoranckimi.

Strażacy ochotnicy z Byczyny mają 
nowe ubrania specjalne. Sześć no-
wych kompletów uniformów dla 
OSP Byczyna udało się kupić dzię-
ki dofi nansowaniu, pozyskanemu 
w ramach dobrosąsiedzkiego pro-
gramu „WzMOCnij swoje otocze-
nie”, organizowanego przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. Na ten cel 
przeznaczono prawie 20 tys. złotych.

Nowe ubrania wykorzystywane 
będą przez strażaków podczas ak-
cji ratowniczych i pożarniczych. 
Specjalistyczne umundurowanie, 
zgodne z najwyższymi standardami, 
zapewni bezpieczeństwo druhom, 
walczącym z płomieniami. Korzyści 
jest więcej. Zakup nowych strojów 
pozwoli bowiem zwiększyć liczbę 
strażaków, którzy mogą uczestni-
czyć w działaniach operacyjnych. 
W konsekwencji wsparcie jednostki 
poprawi też bezpieczeństwo miesz-
kańców naszego miasta.

jest zwiększenie bezpieczeństwa 
państwa i obywateli w cyberprze-
strzeni. Program CYBER.MIL.pl ma 
zapewnić kompleksowe wsparcie 
dla procesu formowania wojsk obro-
ny cyberprzestrzeni i zintegrować 
środowisko cyberbezpieczeństwa 
resortu obrony narodowej. 

Jednym z elementów przedsię-
wzięcia jest edukacja młodzieży, 
czyli osób, które w przyszłości mogą 
zasilić szeregi instytucji, odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo cy-
frowe naszego kraju. Stąd projekt 
CYBER.MIL z klasą.

Uczniowie z klas CYBER.MIL mają 
rozszerzone takie przedmioty, jak 
matematyka i informatyka. Będą się 
też uczyć podstaw i historii krypto-
grafi i, algorytmiki, cyberbezpieczeń-
stwa, zarządzania bezpieczeństwem 
danych i informacji. Wezmą udział 
w zajęciach w formie e-learningu 
i odwiedzą rozmaite instytucje na-
ukowe, jednostki podległe Mini-
sterstwu Obrony Narodowej i fi r-
my, działające w branży, związanej 

Uczniowie jedynej w wojewódz-
twie śląskim klasy o profi lu cyber-
bezpieczeństwo i nowoczesne tech-
nologie informacyjne (zwanej też 
CYBER.MIL), która została otwarta 
w III Liceum Ogólnokształcącym 
w Jaworznie, złożyli ślubowanie 
w obecności uczniów, grona pedago-
gicznego i zaproszonych w szkolne 
mury gości.

– Klasa CYBER.MIL jest odpowie-
dzią na potrzeby przyszłości. Byli do 
niej rekrutowani uczniowie najlep-
si z najlepszych. Wymagany próg 
punktowy został bowiem ustalony 
na poziomie minimum 150 punktów 
– podkreśla Marta Figura, dyrek-
tor jaworznickiego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Jaworznie.

W Polsce otwarto tylko 16 takich 
klas, po jednej w każdym wojewódz-
twie, a zgodę na ich funkcjonowa-
nie wydało Ministerstwo Obrony 
Narodowej w ramach programu 
CYBER.MIL, który jest elementem 
szerszego przedsięwzięcia - pro-
gramu CYBER.MIL.pl. Jego celem 

O planach zagospodarowania i JOG
JOG przeznaczona została dla Elec-
troMobility Poland, ale chodzi też 
o ryzyko dla miasta. Jeśli cały obszar 
zostałyby przeznaczony pod jedną 
dużą inwestycję, to w przypadku jej 
niepowodzenia, skutki dla miasta 
mogłyby być poważne – wyjaśnia 
prezydent Jaworzna.

Podczas wtorkowej sesji jaworz-
niccy radni przyjęli też pakiet 
uchwał związanych z zagospoda-
rowaniem przestrzennym miasta. 
Tym razem chodziło o przygotowa-
nie planów dla Jeziorek, Szprotawy 
i Pastwiska.

– Pakiet czterech uchwał, które 
przedstawiono podczas dzisiejszej 
sesji, to realizacja programu polityki 
przestrzennej, który prowadzimy już 
od jakiegoś czasu. Jaworzno od lat 

ma bardzo dużą nadwyżkę terenów 
inwestycyjnych, zwłaszcza miesz-
kaniowych, jednak nie zawsze ich 
dyslokacja w granicach miasta jest 
właściwa. Tworzenie dokumentów 
planistycznych, jest procesem długim 
i kosztownym i dlatego istotne jest po-
szukiwanie lokalizacji optymalnych, 
możliwych do zainwestowania w roz-
sądnym czasie, położonych dogodnie 
w stosunku do zabudowy istniejącej 
i w zasięgu mediów – wyjaśnia Teo-
bald Jałyński, naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

Radni zajęli się też petycją miesz-
kańców w sprawie przywrócenia 
pomnika Jana Martyniaka przy 
ul. Piłsudskiego w Osiedlu Podłęże.

Grażyna Dębała
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Prezydent Miasta Jaworzna
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1990 
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż od 1 października 2021 do 22 października 2021 roku został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Ko-
munalnych w Jaworznie, znajdującej się w budynku przy ul. Północnej 9b, a także opublikowany na stronie internetowej bip.mznk.jaworzno.
pl w zakładce ogłoszenia oraz www.mznk.jaworzno.pl, wykaz obejmujący gminne lokale użytkowe oraz garaże przeznaczone do wynajęcia.

1. ul. Grunwaldzka 276A – dz. 68/22 w obr. 144, KW18103
powierzchnia: 135,00 m² (4 pomieszczenia piwniczne)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 1 080,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto  za 1 m²

2. ul. Partyzantów 24 – dz. 166/233 w obr. 279, KA1J/00020243/2
powierzchnia: 16,05 m² (1 pomieszczenie piwniczne)
opis: wyposażony w inst. c.o.
wadium wynosi: 128,40 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

3. ul. Kościuszki 10 – dz. 5/4 w obr. 146, KW22684
powierzchnia: 12,00 m² (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 96,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto  za 1 m²

4. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 84,64 m² (4 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 677,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

5. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 122,89 m² (1 pomieszczenie + zaplecze + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 983,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

6. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 84,45 m² (3 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 675,60 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

7. ul. Matejki 26 – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6
powierzchnia: 6,12 m² (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 48,96 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto  za 1 m²

Licytacja stawki bazowej czynszu za wolne 
gminne lokale użytkowe zostanie prze-
prowadzona na warunkach określonych 
w regulaminie przetargu zatwierdzonym 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna 
Nr  GK.0050.289.2021 Prezydenta Miasta 
Jaworzna z dnia 15 lipca 2021 roku.

Podstawę licytacji stanowią stawki czynszu 
za 1m² powierzchni użytkowej wolnego 
gminnego lokalu użytkowego w strefi e ”A”
i “B” zgodnie z uchwałą Nr XXVI/355/2008 
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 paź-
dziernika 2008 roku.

Wszystkie lokale wytypowane do przetarg 
położone jest w strefi e „B” i zgodnie z Za-
rządzeniem licytacja miesięcznej stawki 
czynszu zaczynać się będzie od 6,00 zł 
netto za 1 m², a postąpienie wynosić bę-
dzie 1,00 zł netto za 1 m².

Stawka czynszu najmu będzie podlegała 
corocznej waloryzacji według wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza przetarg w formie licytacji stawki czynszu
za gminne lokale użytkowe oraz garaże na terenie Miasta Jaworzna.

8. ul. Matejki 24E – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6 
łączna pow.: 23,40 m² (2 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 187,20 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

9. ul. Północna 9b – dz. 144,13 w obr. 190, KA1J/00023637/2 
łączna pow.: 30,25 m² (1 pomieszczenie + część korytarza + wspólne wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 242,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

10. ul. Dwornickiego 7 – dz. 4/28 w obr. 267, KA1J/00027058/7 
łączna pow.: 28,50 m² (1 pomieszczenie + wspólne wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., c.w., elektryczną
wadium wynosi: 228,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

11. garaż nr 14 przy ul. Ogrodowej – dz. 15/18 w obr. 29, KA1J/00010960/1
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

12. garaż nr 69 przy ul. Tuwima – dz. 79/65 w obr. 267, KA1J/00040698/2
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

13. garaż nr 7 przy ul. Kolejarzy – dz. 15/4 w obr. 29, KA1J/00028584/0
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

14. garaż nr 150 przy ul. Feliksa Kamińskiego – dz. 166/64 w obr. 122, KA1J/00015843/0
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

Czynsz najmu oraz składniki czynszu najmu 
będą płatne do ostatniego dnia każdego 
miesiąca, na rachunek bankowy Miejskie-
go Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Jaworznie.

W przypadku garaży czynsz będzie płatny 
rocznie z góry na podstawie wystawionej 
faktury z terminem płatności do końca I kwar-
tału każdego roku.

Niezależnie od należności określonych przez 
MZNK Najemca zobowiązany będzie do uisz-
czenia podatku od nieruchomości w Urzędzie 
Miejskim w Jaworznie.

Przed rozpoczęciem korzystania z lokalu Na-
jemca jest zobowiązany przystosować go do 
potrzeb związanych z prowadzoną działalno-
ścią na własny koszt bez możliwości żądania 
zwrotu nakładów, a także uzyskać przewidzia-
ne prawem zgody, uzgodnienia, pozwolenia 
lub dokonać stosownego zgłoszenia. 

Zaprasza się do udziału w przetargu, któ-
ry odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 

roku o godzinie 14ºº, w sali konferen-
cyjnej przy ul. Północnej 9b Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych  
w Jaworznie (III piętro).

Każdy przystępujący do przetargu winien 
zapoznać się z regulaminem przetargu 
umieszczonym na stronie Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Jaworznie, który należy wydrukować, 
podpisać i złożyć wraz z kompletem do-
kumentów do dnia 3 listopada 2021 roku 
w siedzibie Miejskiego Zarządu Nierucho-
mości komunalnych, ul. Północna 9b.

Warunkiem do wzięcia udziału w prze-
targu będzie wpłacenie wadium w kwo-
cie 8,00 zł za 1 m² powierzchni lokalu 
użytkowego, o najem którego oferent się 
ubiega, w terminie do 3 listopada 2021 
roku, na rachunek bankowy Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Jaworznie: Bank CitiHandlowy 30 1030 
1159 0000 0000 9206 5049 (druk nr 1 do 
pobrania w MZNK lub na stronie bip.mznk.
jaworzno.pl).

Kserokopię dowodu wpłaty należy przed-
łożyć najpóźniej do 3 listopada 2021 roku
do godz 15-tej w siedzibie Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Jaworznie, w budynku przy ul. Północ-
nej 9 b, wraz z pisemną informacją po-
dając: w przypadku osób fi zycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej 
pisemnej informacji zawierającej imię 
i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź 
stałego zameldowania, numeru dowodu 
osobistego i numeru telefonu kontakto-
wego, w przypadku pozostałych podmio-
tów pisemnej informacji zawierającej imię 
i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź 
stałego zameldowania, nazwy i siedziby 
fi rmy, numeru NIP, numeru REGON i nu-
meru telefonu kontaktowego (druk nr 2 
do pobrania w MZNK lub na stronie bip.
mznk.jaworzno.pl).

Zastrzega się prawo 
wycofania lokalu 

z przetargu bez podania 
przyczyny.
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R E K L A M A

Ozdobienie całej ściany mchem było nie lada wyzwaniem  | fot. Archiwum prywatne

Obrazy z mchem świetnie prezentują się w mieszkaniu pana Piotra  | fot. Archiwum prywatne

Jaworznianin Piotr Miazga ma nietypowe hobby. Zdarzało mu się ozdobić mchem nawet całą 
ścianę mieszkania, bowiem zdaniem Piotra odpowiednia aranżacja wnętrza ma niebagatelny 
wpływ na nasze samopoczucie i przyjemność, jaką czerpiemy z przebywania w takich miejscach. 
W wolnych chwilach jaworznianin relaksuje się, tworząc „lasy w słoiku” i dekoracje wystroju 
wnętrz z mchu.

Ogranicza nas tylko 
wyobraźnia i… budżet

Po raz pierwszy zobaczył las 
w słoiku w internecie jakieś trzy 
lata temu.

– Bardzo spodobała mi się ta for-
ma. Ma w sobie sporo uroku. Z jed-
nej strony cechuje ją naturalność, 
a z drugiej strony jest to jednak nasza 
inwencja twórcza i sami decydujemy, 
gdzie i co posadzić, jaki będzie końco-
wy efekt. Podjąłem próby wykonania 
pierwszych „lasów”. Kupiłem wtedy 
trzy słoiki do kiszenia ogórków, ja-
kiegoś iglaka i całkiem przypadkowe 
rośliny. I tak to się zaczęło. Dodam, 
że ich żywotność była bardzo krótka. 
To mnie jednak nie zniechęciło i za-
cząłem po prostu zgłębiać wiedzę na 
ten temat. Dzięki temu kolejne pró-
by zakończyły się znacznie lepszymi 
rezultatami – wspomina pan Piotr.

Po jakimś czasie prób jaworz-
nianin natrafi ł na mech chrobotek, 
który tak naprawdę jest porostem. 
Żywią się nim renifery i jest pozy-
skiwany głównie na terenie Skan-
dynawii, ale występuje również 
w naszym kraju. – Wtedy właśnie 
zamarzyłem, żeby mieć taką zielo-
ną ścianę u siebie w domu. Kiedy 
sprawdziłem cenę tej rośliny, to trochę 
mnie zamurowało. Zacząłem jednak 
przygodę z roślinami stabilizowany-
mi, która trwa do dziś – wspomina 
pan Piotr.

W Polsce zakazane jest zrywanie 
mchu z lasu, ponieważ jest on pod 
ochroną. Dlatego autor instalacji 
kupuje mech w hurtowniach, posia-
dających odpowiednie pozwolenia 
i certyfi katy. Do swoich kompo-
zycji wykorzystuje mech chrobo-
tek, mech poduszkowy i płaski. 
Różnorodność odcieni i struktury 
pozwala na oryginalną aranżację 
każdego wnętrza. 

– Do wykonania lasów w słoiku 
używam żywych roślin różnych ga-
tunków i szklanych naczyń w różnych 
rozmiarach, od gąsiorów po winie, 
szklanych cylindrów wysokości 50 cm 
po malutkie słoiki wysokości 15 cm – 
zdradza autor pięknych instalacji.

Jego zdaniem rośliny stabilizo-
wane nie wymagają pielęgnacji, 
nie trzeba ich podlewać, nawilżać, 
przycinać i nie potrzebują świa-
tła ani nie rosną. Co ważne nie 
przyciągają kurzu i nie powodują 
alergii. Dlatego idealnie nadają się 
do ciemnych pomieszczeń i są do-
skonałym rozwiązaniem dla osób 
niemających ręki do kwiatów. – 
Lasy w słoiku są mniej lub bardziej 
wymagające w zależności od zasto-
sowanych sadzonek i stylu, w którym 
zostaną urządzone. Czasem stawiam 
na kawałek lasu, czasem na rajską 
wyspę. Wszystko zależy od pomysłu 
i okazji. Każda osoba, która dostanie 
taki słoik, otrzymuje instrukcje ob-
sługi, a w razie pytań jestem do dys-
pozycji – opowiada jaworznianin.

Pan Piotr stara się, żeby każda 
jego praca była na swój sposób ory-

ginalna. Nie powtarza motywów 
wykorzystanych już wcześniej. Do 
obrazków używa ramek, które sam 
wykonuje, albo znajduje w różnych 
miejscach i poddaje renowacji. – To 
też sprawia mi dużo frajdy, moim są-
siadom zdecydowanie mniej – żartuje  
hobbysta.

Na przygotowanie jednego ob-
razka poświęca od kilku do kilku-
nastu godzin. Czasem zdarzy mu się 
zarwać noce. Przygotowanie całej 
ściany z mchu to już wyzwanie na 
dłuższy czas i może zająć nawet 
kilka tygodni. – Sam proces plano-
wania, a później tworzenia i efekt koń-
cowy sprawiają, że ta pasja zostanie 
ze mną na długo. Czerpię z niej dużo 
satysfakcji, a fakt, że to jeszcze po-
doba się obdarowanej osobie i cieszy 
oko innych, daje radość i motywuje 
do dalszej pracy. Ogranicza nas tylko 
wyobraźnia i budżet – mówi Piotr 
Miazga.

Jaworznianin bardzo chętnie pre-
zentuje efekty swojej inwencji twór-
czej w mediach społecznościowych. 
Na Facebooku i Instagramie na pro-
fi lach pod nazwą „Mechocentryk” 
(www.instagram.com/mechocen-
tryk i www.facebook.com/search/
top?q=mechocentryk) możemy 
podziwiać, jak pasja pana Piotra 
ewoluowała na przestrzeni tych 3 
lat przygody z roślinami stabilizo-
wanymi.                                   NC

Ostatnia szansa 
skorzystać z pomocy jego członków. 
Punkt spisowy został zlokalizowany 
w sali obrad w Urzędzie Miejskim. 
Jaworznianie mieli też okazję spisać 
się w swojej dzielnicy. Jaworznic-
cy urzędnicy organizowali bowiem 
akcje spisowe w różnych częściach 
naszego miasta.

Punkt w magistracie działał też 25 
września, w ramach tzw. Nocy Spi-
sowej. Członkowie Gminnego Biura 
Spisowego czekali na mieszkańców 
do północy. Wśród osób, które posta-
nowiły skorzystać z takiej możliwości, 
znalazły się jaworznianki - Izabela
i Barbara Kwiatek. – Spisałyśmy się 
dopiero teraz, bo ciągle nie mogłyśmy 
znaleźć dogodnego momentu. Zajmowa-
ły nas praca, obowiązki domowe. Trochę 
też zniechęcało nas to, że w spisie jest tak 
wiele pytań – przyznają jaworznianki. 
– Dobrze że zorganizowano akcję spiso-
wą w sobotę, w dniu wolnym od pracy. 
Za jednym zamachem spisałyśmy całą 
rodzinę – dodają.

Dokonanie spisu jest możliwe jesz-
cze tylko dzisiaj do północy, spisując 
się przez internet lub przez infoli-
nię. Do godz. 24 działają też niektó-
re punkty spisowe w regionie. Lista 
otwartych punktów została opubliko-
wana na stronie internetowej Urzędu 
Statystycznego w Katowicach.

Niespisanie się grozi karami, na-
wet do 5 tys. złotych. Do tej pory 
katowicki US zgłosił do sądu siedem 
spraw, dotyczących mieszkańców 
woj. śląskiego, którzy kategorycznie 
odmówili udziału w spisie.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Jeszcze tylko dzisiaj do półno-
cy (czwartek, 30 września) można 
się spisać w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań. Oso-
by, które tego nie zrobią w terminie 
zostaną ukarane grzywną. W Jaworz-
nie do poniedziałku, 27 września, 
spisali się mieszkańcy z 96 procent 
gospodarstw domowych.

– To więcej niż średnia wojewódzka, 
która w naszym regionie wynosi 93 pro-
cent – podkreśla Grażyna Witkow-
ska, zastępca dyrektora Urzędu Staty-
stycznego w Katowicach. – Niemniej, 
w ostatnich dniach września sytuacja jest 
bardzo dynamiczna. Mieszkańcy, którzy 
jeszcze się nie spisali, postanowili zrobić 
to w ostatnim tygodniu spisu – dodaje.

Przypomnijmy. Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań odby-
wa się co 10 lat i na jego podstawie 
Główny Urząd Statystyczny zbiera in-
formacje o osobach mieszkających na 
terytorium Polski, strukturze ludności 
pod względem cech demografi cznych, 
społecznych i zawodowych. Spisem 
objęte są też mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego zakwaterowania 
i inne zamieszkane pomieszczenia, 
które nie są mieszkaniami.

Tegoroczny spis trwa od 1 kwiet-
nia. Przez pierwszy miesiąc można 
było dokonać tylko samospisu: przez 
internet na stronie spis.gov.pl lub te-
lefonicznie pod numerem infolinii 22 
279 99 99. Rachmistrzowie zaczęli 
dzwonić do mieszkańców dopiero 
po około 1,5 miesiąca od początku 
spisu. Jaworznianie przychodzili też 
do Gminnego Biura Spisowego, aby 
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Zajęcia artystyczne pozwalają rozwijać talent i wyobraźnię | fot. Angelina Więckowska

Mikołaj cierpi na głęboki niedosłuch | fot. Materiały prywatne

Katarzyna Pokuta zaprasza na zajęcia do Pracowni Animacji Poklatkowej | fot. Andrzej Pokuta

Uczestnicy zajęć tanecznych MCKiS mogą często prezentować efekty swojej ciężkiej pracy na 
jaworznickich piknikach | fot. Aneta Szczyrzyca

Instruktorzy Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie zapraszają 
na zajęcia prowadzone 
w placówkach tej 
instytucji. Są jeszcze wolne 
miejsca. Wśród propozycji 
na jesienne popołudnia są 
zajęcia taneczne, fi tness, 
plastyczne. W ofercie 
znajdzie się też co nieco 
dla amatorów kina. 

Sportowo, artystycznie, aktywnie

Wystartowały już zajęcia „Piękna 
sylwetka”. O fi gury uczestników za-
dba Judyta Fidzińska, instruktorka  
MCKiS, która prowadzi zajęcia fi t-
ness. W poniedziałki odbywają się 
one w klubie Strażak (I grupa o godz. 
16.30, II grupa 17.45). We wtorki 
poćwiczyć można w Domu Kultury 
w Szczakowej. Zajęcia rozpoczyna-
ją się tam o 17.45. W środy Judy-
ta zachęca do aktywności w klubie 
Strażak. Start o godz. 10. W czwart-
ki o piękną sylwetkę zadbać można 
w Domu Kultury w Szczakowej (po-
czątek o 17.45), a w piątki w klubie 
Niko w Byczynie. Tutaj zajęcia też 
rozpoczynają się o godz. 17.45. W za-
jęciach uczestniczyć mogą osoby, 
które dopiero decydują się na regu-
larną aktywność fi zyczną oraz takie, 
które od dawna uprawiają sport.

Dla pań i panów, którzy kochają 
taniec, Judyta Fidzińska przygotowa-
ła zajęcia „Roztańczeni”. Na spotka-
niach uczestnicy poznają podstawy 
tańca towarzyskiego i użytkowe-
go. Tańczyć można w parach oraz 
solo. Zajęcia odbywają się w środy 
od godz. 16 do 17 w klubie MCKiS 
Strażak.  

Jest też propozycja dla dzieci. 
W Domu Kultury w Szczakowej we 
wtorki i czwartki od godziny 16 od-
bywają się zajęcia sekcji mażoretek 
dla dziewcząt w wieku 7-13 lat. Ze-

spół mażoretek, pod nazwą "Furia", 
występuje na pokazach estradowych 
i ulicznych paradach, prezentując 
układy taneczno-marszowe do mu-
zyki orkiestry dętej. Żonglują przy 
tym pałeczkami mażoretkowymi, 
tzw. batonami. Charakterystyczne 
dla mażoretek są stroje, zawierające 
elementy umundurowania galowego. 
W czwartek, 7 października, odbę-
dzie się trening otwarty dla dziew-
czynek chętnych wstąpić do sekcji 
mażoretek. 

Od 8 października w klubie Niko 
w Byczynie prowadzone będą od-
płatne lekcje hip-hopu dla dzieci. 
W zajęciach udział mogą wziąć mali 
tancerze od 7. roku życia. – Zachę-
cam do udziału w zajęciach. Myślę, że 
każdy znajdzie coś dla siebie. Warto 
pamiętać, że na zajęcia obowiązują 
zapisy – mówi Judyta Fidzińska. 

Taneczne propozycje przygotowa-
ła też Aneta Szczyrzyca, instruktor-
ka MCKiS, która specjalizuje się w za-
jęciach fi tness i tańcu hip-hopowym. 
Regularnie spotyka się z seniorami 
i dba o ich kondycję i dobre nastro-
je. Jej zajęcia pozytywnie wpływają 
na umysł i ciało. Zapamiętać trzeba 
choreografi ę i włożyć sporo wysiłku 
w jej wytańczenie.

Aneta Szczyrzyca zaprasza rów-
nież na Aerobik Seniora - Piękna Syl-
wetka. Zajęcia odbywają się w hali 

na Osiedlu Stałym, w poniedziałki. 
Pierwsza grupa zaczyna o godzinie 9, 
druga o 10, a trzecia o 11. Czwarta 
grupa trenuje w czwartki w klubie 
Strażak. Początek tych zajęć wyzna-
czono na 14.30. 

Castingi do grup tanecznych w sty-
lu hip-hop, prowadzonych przez Ane-
tę Szczyrzycę, są w toku, a dziś, 30 
września, odbędą się jeszcze castingi 
do grup: MINI-STARS (dzieci 6-8 
lat) i STARS- JUNIOR (dzieci i mło-
dzież w wieku 8-11 lat) o godzinie 
16.30 oraz  ANGELS SQUAD (do-
rośli 20+, 30+,40+) o godzinie 
18. Prezentacja talentów odbędzie 
się w Hali Sportowej MCKiS w Ja-
worznie na Osiedlu Stałym, przy ul. 
Inwalidów Wojennych 18, w sali 
lustrzanej na I piętrze.

– Mam jeszcze wolne miejsca w gru-
pach STARS INSIDE i ANGELS SQU-
AD. Zainteresowanych zajęciami ta-
necznymi i ciekawymi choreografi ami 
zapraszam do kontaktu – zachęca in-
struktorka MCKiS.

Zainteresowani dzwonić mogą pod 
numer 508 217 271.

Aneta Szczyrzyca na zajęcia zapra-
sza też miłośników języka. To wła-
śnie ona prowadzi w MCKiS Klub Mi-
łośników Scrabbli. We wtorki w hali 
sportowej MCKiS na Osiedlu Stałym 
w scrabble grają dzieci i młodzież 
o godzinie 17. Od godziny 17 do 

19.30 swoich sił spróbować mogą 
też dorośli. W środę o godzinie 14 
w scrabble zagramy w klubie Gigant.

MCKiS wśród propozycji ma też 
zajęcia artystyczne. Angelina Więc-
kowska zaprasza do Domu Kultu-
ry im. Zdzisława Krudzielskiego 
w Szczakowej na zajęcia dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Rysunek i ma-
larstwo to propozycje skierowane do 
osób dorosłych. Zajęcia odbywają się 
dwa razy w miesiącu w środy w go-
dzinach 9 do 12. Zajęcia są odpłatne. 
Zajęcia plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży odbywają się w poniedziałki, 
wtorki i czwartki. Więcej informacji 
na temat zajęć można uzyskać u ich 

organizatorki, pod numerem tel. 32 
617 75 38.

We wrześniu ruszyła też Pracow-
nia Animacji Poklatkowej MCKiS 
w Jaworznie. Zajęcia będą odbywać 
się we wtorki o godzinie 16. – Za-
jęcia pomagają rozwijać wyobraźnię, 
kreatywność, swobodę twórczą, umie-
jętność tworzenia animacji fi lmowych. 
Zapewniają też dobrą zabawę – mówi 
Katarzyna Pokuta z MCKiS.

Osoby, które chciałyby dołączyć 
do grupy, mogą dzownić pod numer 
telefonu 501 205 221. Liczba wol-
nych miejsc jest ograniczona.

Natalia Czeleń 

Mikołaj potrzebuje pomocy
Na leczenie, rehabilitację, dia-

gnostykę i pokrycie kosztów do-
jazdu do specjalistów. To główne 
cele zbiórki pieniędzy, która od-
bywa się na portalu siepomaga.
pl na rzecz 5-letniego Mikołajka 
Czopa z Jaworzna. Malec cierpi 
na głęboki niedosłuch czuciowo-
-nerwowy.

Chłopiec urodził się jako wcze-
śniak, w 36. tygodniu ciąży. Już 
zaraz po porodzie okazało się, że 
wyniki przesiewowych badań słu-
chu są niepomyślne.

– Każde następne badanie poka-
zywało tylko jedno, Mikołaj stop-
niowo tracił słuch. Gdy miał dwa 
i pół roczku, stracił go całkowicie – 
przyznaje Patrycja Czop, mama 

chorego chłopca. – Synek w sierp-
niu 2019 roku miał wszczepiony im-
plant ślimakowy w prawym uszku, 
w grudniu 2020 roku wszczepiono 
mu go również w lewym – dodaje.

Problemów ze zdrowiem Mikołaj 
niestety ma więcej. Okazało się, 
że w kieszonce Rathkego, znajdu-
jącej się w przysadce mózgowej, 
jest torbiel. Na szczęście tylko do 
obserwacji. Dlatego co roku Miko-
łaj musi być poddawany badaniu 
rezonansem magnetycznym.

Mikuś ma też uszkodzoną wą-
trobę, złe wyniki enzymów trzust-
kowych i nerek.

– Jesteśmy pod opieką wielu spe-
cjalistów, by wciąż szukać odpowie-
dzi, jak najlepiej pomóc naszemu 

dziecku. Jednak przede wszystkim 
powinniśmy wykonać badania ge-
netyczne na 27 tysięcy genów, które 
zaproponował nam genetyk. Są one 
jednak bardzo kosztowne i braku-
je nam na nie środków, ponieważ 
wszystkie pieniądze przekazujemy na 
rehabilitację i turnusy rehabilitacyj-
ne, aby Mikołaj dorównał słuchem 
i mową swoim rówieśnikom – pod-
kreśla dalej pani Patrycja.

Aby znaleźć zbiórkę w interne-
cie, wystarczy wpisać adres www.
siepomaga.pl/mikolaj-czop. Na 
rzecz małego jaworznianina odby-
wają się też facebookowe aukcje. 
Można do nich dołączyć, wpisując 
w lupce: Licytacje dla Mikołajka.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Stanisław 
Kokosz

Ewa 
Nowicka

Lena Zastawnik
z dziadkiem

Maria 
Rakoczy

Bardzo dobrze, że w naszym mieście 
organizuje się tego typu wydarze-
nia. Szkoda, że jest ich tak mało, bo 
z pewnością cieszyłyby się cały czas 
dużym zainteresowaniem. Dobrze, że 
ten Tydzień Seniora możemy spędzić 
w aktywny i miły sposób. Myślę, że 
najciekawszy będzie koncert Stefa-
no Terrazino. To świetny tancerz 
i wokalista.

Uważam, że zorganizowanie Tygodnia 
Seniora powinno być wręcz czymś 
oczywistym wszędzie na świecie. To 
jest czas naszej zabawy, naszego od-
poczynku po latach ciężkiej pracy. 
Nie zapoznałam się jeszcze z całym 
programem zajęć i wydarzeń zorga-
nizowanych z tej okazji, ale na pew-
no poza koncertem Terrazino wezmę 
jeszcze udział w seansie kinowym.

Jestem tutaj z babcią i dziadkiem. 
Oboje są bardzo zadowoleni. Są-
dzę, że Tydzień Seniora jest ważnym 
świętem dla starszych osób w naszym 
mieście, bo dzięki niemu wiedzą, że 
są bardzo wyjątkowi i ważni dla 
innych ludzi. Powinniśmy zawsze 
o nich pamiętać. Atrakcje na plan-
tach są bardzo ciekawe i dla doro-
słych i dla dzieci.

Cieszę się, że młodzi ludzie pamiętają 
o nas starszych. Impreza na plantach 
jest okazją żeby wyjść z domu, spędzić 
miło czas w gronie innych osób. Nie 
mamy ku temu zbyt często okazji. Im-
preza odbywa się w centrum miasta, 
więc łatwo tutaj dotrzeć. Podobają mi 
się występy dzieci. Także mój wnuczek 
będzie tańczył dziś na scenie. Nie mogę 
się doczekać jego występu.

Prezydent Paweł Silbert przekazał seniorom klucze do miasta  | fot. Andrzej Pokuta

Przedszkolaki dzieliły się swoją energią na plantach  | fot. Natalia Czeleń Stefano Terrazino oczarował jaworznickich seniorów | fot. Andrzej Pokuta Seniorzy świetnie bawili się także na licznych warsztatach  | fot. Natalia Czeleń

W Jaworznie trwa Tydzień Seniora. Obchody rozpoczęły 
się w piątek, 24 września. Za nami już koncerty, zabawa 
taneczna, seanse kinowe, biesiada i występy artystyczne. 
Tegoroczne obchody zakończą się dziś, 30 września, 
koncertem Orkiestry eM Band.

Wielkie święto seniorów

– Bywalcy naszego klubu od dawna 
czekali na Tydzień Seniora. Dla nas 
to bardzo ważne święto. Jaworznic-
cy seniorzy lubią takie spotkania. To 
idealna okazja, by wyjść z domów 
i spotkać się z ludźmi, bo wielu senio-
rów jest samotnych. Takie inicjatywy 
pokazują, jak ważną grupą społeczną 
są seniorzy. Radość ludzi starszych 
i samotnych jest bezcenna – podkreśla 
Krystyna Janicka, szefowa klubu 
Senior+ z Podwala.

Uroczyste obchody zainauguro-
wano w hali Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu. To właśnie tam 
Paweł Silbert, prezydent Jaworz-
na, przekazał symboliczne klucze 
do bram miasta przedstawicielom 
jaworznickich seniorów, życząc im 
przy okazji dobrej zabawy.

– Cieszę się ogromnie, że możemy 
spotkać się w wyremontowanej hali 
sportowej. To był potężny wysiłek. 
Życzę państwu, żebyście ten Tydzień 
Seniora bardzo fajnie spędzili. Czujcie 
się dobrze w naszym mieście, w wa-
szym mieście. Wkładajcie do niego 
swoją cegiełkę. Bądźcie z nami – mó-
wił prezydent. 

Klucze do miasta odebrali Ja-
dwiga Bywalec i Stefan Pabian.

– Obchody Tygodnia Seniora są dla 
nas bardzo ważne. W tym czasie jeste-
śmy bardziej zauważalni. Więcej się 
o nas myśli. Cieszymy się, że władze 
miasta o nas pamiętają. Jesteśmy też 
niezmiernie wdzięczni pracownikom 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, 
bo to dzięki nim czekało na nas tyle 
atrakcji. Program obchodów Tygodnia 
Seniora był bardzo bogaty. Cieszy też 
to, że wydarzenie to na stałe zapisa-
ło się w kalendarz imprez miejskich
– mówi Jadwiga Bywalec, zastęp-
ca prezesa Uniwersytetu III Wieku 
w Jaworznie.

Bogaty program obchodów senio-
rzy starali się wykorzystać maksy-
malnie. Wejściówki na wydarzenia 

organizowane w zamkniętych prze-
strzeniach, rozchodziły się błyska-
wicznie.

– Byliśmy na koncercie Stefano Ter-
razino, niedzielnej mszy w kolegiacie 
w intencji jaworznickich seniorów, 
seansie kinowym. Bawiliśmy się też 
oczywiście w GEOsferze. Święto se-
niorów celebrowaliśmy też w klubie 
na Podwalu, gdzie zorganizowaliśmy 
sobie dzień przy muzyce – opowiadała 
Krystyna Janicka, kierownik klubu 
Senior+ z Podwala.

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się koncert otwierający tegoroczne 
obchody. W hali MCKiS wystąpił 
włoski tancerz i wokalista, Stefa-
no Terrazino. Wejściówki na to 
wydarzenie rozeszły się na kilka 
dni przed imprezą. – Bardzo cieszę 
się, że MCKiS zaprosiło mojego ulu-
bieńca do naszego miasta. Emocje 
sięgają zenitu. Moją uwagę zwróciła 

też wyremontowana hala. Na pewno 
przyjemniej jest podziwiać widowi-
sko w tak elegancko przygotowanym 
miejscu –  emocjonowała się jaworz-
nianka, pani Katarzyna. 

W sobotę na plantach odbył się 
koncert życzeń i występy artystycz-
ne. Działała też kawiarenka, w któ-
rej można było skosztować słodkich 
smakołyków i napić się kawy. Pogo-
da dopisała. Na scenie ustawionej 
na plantach wystąpiły  energiczne 
przedszkolaki z PM nr 27 PM nr 
12. Swój talent prezentowały też 
mażoretki.

– Bardzo podoba mi się ta inicja-
tywa. Duże wrażenie zrobił na mnie 
występ dzieci przedszkolnych i mło-
dzieży – opowiadała Lidia Więcek, 
mieszkanka Jaworzna.

Młodzież zaprezentowała taniec 
współczesny, a piknik swoim wy-
stępem uświetniły też Dąbrowianki 
i wokalistka Hania Stępniewska.

W niedzielę, w czasie mszy św., 
w kolegiacie pw. św. Wojciecha 
i Katarzyny, mieszkańcy miasta 
modlili się w intencji seniorów. Po 
nabożeństwie wystąpił chór Sokół.

Poniedziałek minął seniorom 
pod znakiem fi lmowym. W hali 
MCKiS odbyła się projekcja ko-

medii „Kobiety z 6. piętra”, a we 
wtorek w ATElier Kultury na senio-
rów czekały warsztaty artystyczne.  
W środę uczestnicy obchodów ba-
wili się w GEOsferze. Był też rajd 
Nordic Walking. Zawodnicy starto-
wali z Domu Kultury w Szczakowej, 
a ich celem był Ośrodek Edukacji 
Ekologiczno-Geologicznej.

Obchody Tygodnia Seniora za-
kończą się w czwartek, 30 wrze-

śnia. O godzinie 18 w ATElier Kul-
tury będzie miał miejsce koncert 
Orkiestry eM Band.

Organizatorami Tygodnia Senio-
ra byli Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna i Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu. Współorganizatorami 
był Ośrodek Edukacji Ekologiczno-
-Geologicznej Geosfera oraz ATE-
lier Kultury.

Natalia Czeleń
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Kamil Franczak prowadził koncert i śpiewał | fot. Ewa Szpak Na zakończenie wszyscy artyści wykonali przeboje ABBY | fot. Ewa Szpak

R E K L A M A

B
anknot zawiera elementy grafi czne odno-
szące się do bogatej historii Jaworzna. Cen-
tralnie umieszczona postać drwala na awersie 
stanowi odwołanie do legendy o początkach 

osady, która korzeniami sięga średniowiecza. W tle 
widoczne są budynki górujące nad Śródmieściem 
i Rynkiem z okresu nadania praw miejskich: kościół 
parafi alny pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny oraz wieża 
szybowa kopalni „Jacek Rudolf” („Kościuszko”). Pieczęć 
gminna z okresu II Rzeczypospolitej zawiera uprosz-
czone wyobrażenie ówczesnego herbu. Na rewersie 
widoczny jest współczesny gmach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz blok energetyczny 910 MW, będący 
dopełnieniem synergicznego rozwoju górnictwa węgla 
kamiennego i energetyki, które stanowiły podwaliny 
rozwoju Jaworzna w ciągu minionych dwóch stuleci, 
aż po czasy obecne. Roślinny ornament zaczerpnięty 
z miejscowych haftowanych gorsetów przypomina 
o przynależności kulturowej Jaworzna i Jaworznian 
do kręgu Krakowiaków Zachodnich. 

Bon jubileuszowy nabyć można w Muzeum Miasta 
Jaworzna od wtorku do piątku w godzinach 9:00-
16:00 (płatność gotówką). Zamówienia wysyłkowe 
prosimy składać na adres mailowy: info@muzeum.
jaw.pl. Opłatę należy uiścic po uzyskaniu potwier-
dzenia o dostępności bonu (sprzedaż limitowana). 

Dane do przelewu:
Numer konta bankowego: 
92 84450007 0000 0036 8230 0001
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5, 
43-600 Jaworzno

Cena bonu: 50 zł + koszt przesyłki (polecona 8,40 zł, 
ekonomiczna 5,90 zł).

Uświetnieniem pięknego 
jubileuszu, 120-lecia, jakie 
nasze miasto obchodzi 
w tym roku, była Gala 
Koncertowa, która odbyła 
się w niedzielny wieczór, 
26 września w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu.

Muzyczna uczta

Gala Koncertowa została zorgani-
zowana przez nowopowstałą insty-
tucję ATElier Kultury w Jaworznie. 
Na scenie wspólnie wystąpiły dwie 
jaworznickie orkiestry: Archetti Or-
kiestra Kameralna oraz eM Band Or-
kiestra Rozrywkowa pod dyrygenturą 
Michała Jańczyka. Towarzyszyło im 
czworo wokalistów, którzy już nieraz 
występowali przed jaworznicką pu-
blicznością: Anna Surma, Weronika 
Skalska, Bogumił Stelmach i Kamil 
Franczak.

– To nie był pierwszy koncert, jaki za-
graliśmy wspólnie. Pierwszy miał miejsce 
10 lat temu, z okazji 110-lecia miasta 
Jaworzna. Jeśli ktoś wtedy był, to ma 
okazję porównać, jaki progres nastąpił, 
jak rozwinęły się obie orkiestry. Mieli-
śmy też okazję razem zagrać dwa lata 
temu, podczas projektu „ABBA symfo-
nicznie” – mówi Marek Malisz, dy-
rektor eM Bandu.

Chociaż na scenie stanęły i połą-
czyły swoje siły dwie różne orkiestry, 

repertuar, który prezentowały, był 
bardziej rozrywkowy. Muzycy i wo-
kaliści bawili publiczność przeboja-
mi polskimi i zagranicznymi, przy 
których doskonale bawić się mogą 
melomani w każdym wieku.

– O takim repertuarze decydowało 
przede wszystkim to, że to są utwory 
na miarę Orkiestry Kameralnej Archet-
ti i Orkiestry Rozrywkowej eM Band 
i całego tego przedsięwzięcia, jakim jest 
120-lecie miasta Jaworzna. Dlatego 
było trochę klasyki, największych prze-
bojów polskich, zagranicznych, czyli 
tych, które tak naprawdę przewijały się 

w repertuarze obu orkiestr – przyznaje 
Kamil Franczak, jeden wokalistów 
oraz konferansjer koncertu.

Publiczność, która do ostatnie-
go miejsca wypełniła halę MCKiS-
-u, żywo i spontanicznie reagowała 
na każdy wykonywany utwór. Byli 
i tacy, którzy zdecydowali się wyjść 
na parkiet i zatańczyć. – To był świet-
ny koncert. Przekonała mnie do przyj-
ścia tutaj nauczycielka skrzypiec mojej 
córki. Właściwie nie znałam wcześniej 
tych jaworznickich orkiestr, dlatego je-
stem tak mile zaskoczona poziomem 
występu. Natomiast repertuar został 

świetnie dobrany, myślę, że młodzi, jak 
i starsi słuchacze nie nudzili się. Ja z nie-
cierpliwieniem czekałam na piosenki 
ABBY – mówi Katarzyna Barano-
wicz, uczestniczka niedzielnej Gali 
Koncertowej.

Muzycy i wokaliści bisowali trzy-
krotnie i spełnili życzenie publiczno-
ści, wykonując przeboje ABBY. Ta 
jeszcze długo nagradzała artystów 
owacjami na stojąco i opuściła halę 
w radosnych i tanecznych nastrojach.  
– Jestem zauroczona, ten koncert był 
przecudowny. Mam duszę artystycz-
ną, więc nie mogło mnie zabraknąć na 

koncercie, był absolutnie miłym zakoń-
czeniem niedzieli. Cieszę się, że nasze 
miasto tak pięknie i uroczyście obchodzi 
swój jubileusz. Po dzisiejszym koncercie 
jeszcze bardziej napawa mnie duma, że 
mamy takich wspaniałych muzyków 
i potrafi my stworzyć rozrywkę na wy-
sokim poziomie – podkreśla Dorota 
Chłosta, uczestniczka koncertu.

Gala Koncertowa została objęta ho-
norowym patronatem przez Prezyden-
ta Miasta Jaworzna Pawła Silberta. 
Organizatorem było ATElier Kultury 
w Jaworznie - Teatr Sztuk, a współ-
organizatorem MCKiS Jaworzno.   ES

Chomiki 
w Galerii
ExLibris

Do wtorku, 12 października, 
w Galerii ExLibris Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej oglądać można 
fotografi e, na których utrwalono 
chomiki. Autorem zdjęć jest Łukasz 
Koba, a fotografi e prezentowane są 
pod tytułem „Chomik europejski - 
ginący klejnot naszej przyrody”.

– W 2010 roku pierwszy raz zoba-
czyłem i kilka dni później sfotografo-
wałem tego pięknego, kolorowego gry-
zonia. Jednak przez kilka kolejnych 
lat miałem w pamięci tylko tę jedną 
wiosnę, a właściwie jeden majowy 
tydzień, w którym kilka razy udało 
mi się uwiecznić go na fotografi i – 
wspomina fotograf.

W kolejnych latach Łukasz Koba 
przemierzył świat w poszukiwaniu 
idealnego zdjęcia chomika europej-
skiego. Szukał go w Alzacji na za-
chodzie Francji, Ukrainie, Austrii, 
a nawet na stepach Kazachstanu. 

O Łukaszu Kobie zrobiło się gło-
śno, gdy w 2017 roku, został lau-
reatem konkursu Związku Polskich 
Fotografów Przyrody Okręgu Ślą-
skiego.                                     NC
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Muzycy świetnie zaprezentowali się w MBP  | fot. Materiały MBP Jaworzno

„Fantastyczny Pan Bill Murray" to 
niespełna godzinny fi lm dokumental-
ny, poświęcony tej niezwykłej postaci 
współczesnego kina. Trafi łam na nie-
go przypadkiem i z zaciekawieniem 
obejrzałam ze względu na perspek-
tywę, jaką proponuje. Nie jest to kla-
syczna biografi a, ale próba pokaza-
nia różnych aspektów życia i pracy 
twórczej aktora, poprzez analizę fi lmu 
„Dzień świstaka". Mnie najbardziej za-
ciekawił fakt, że dzięki fi lmowi, który 
trwale zapisał się w świadomości fa-
nów kina, można wiele dowiedzieć się 
o osobowości Billa Murraya, jego ży-
ciu, podróżach, wzlotach i upadkach.

Najciekawsze w dorobku Murraya 
są ostatnie lata, kiedy to po okresie 
stagnacji zawodowej i obsadzaniu go 
w rolach będących kalkami poprzed-
nich, nastąpił przełom. Jego kariera 
paradoksalnie rozwinęła się, gdy był 
już dojrzałym człowiekiem i aktorem. 
Powszechnie uważa się, że najlepszą 
rolę aktor stworzył w „Dniu świstaka", 
a dzięki „Pogromcom duchów" zaist-
niał w światowej świadomości. Moim 
zdaniem, jednak najciekawsze i orygi-
nalne kreacje stworzył, dzięki udzia-
łowi w fi lmach Jima Jarmuscha, 
Sofi i Coppoli i Wesa Andersona.

„Między słowami" - Sofi a Coppola 
napisała scenariusz tego fi lmu z my-

Wybrana fi lmografi a:
A very Murray Christmas, reż. Sofi a Coppola, USA 2015
Broken Flowers, reż. Jim Jarmusch, USA/Francja 2005
Kochankowie z księżyca, reż. Wes Andreson,  USA 2012 
Mów mi Vincent, reż Theodore Melfi , USA 2014
Na lodzie, reż. Sofi a Coppola, USA 2020
Somewhere, reż. Sofi a Coppola, Japonia/USA 2010
The French Dispatch, reż. Wes Anderson, USA 2021
Truposze nie umierają, reż. Jim Jarmusch, USA/Szwecja 2019
Weekend z królem, reż. Roger Michell, Wielka Brytania 2012

Fantastyczny Pan 
Bill Murray

Odnaleziono zaginiony ląd! Doko-
nało tego dwóch śmiałków, którzy 
chcąc podzielić się swoim odkryciem, 
pozostawili kilka wskazówek, które 
mają za zadanie zaprowadzić innych 
badaczy do tajemniczego przejścia. 
I tutaj wkraczasz Ty. Szybko zbie-
rasz zespół z bazą w Wenecji i wy-
syłasz część jego członków w najdal-
sze zakątki świata w poszukiwaniu 
wskazówek, zaś jego druga część 
stara się zorganizować różne środki 
transportu, aby wspo-
móc swoich kolegów 
w  przemieszczaniu 
się. Niestety inne ze-
społy odkrywców 
również postanowiły 
zobaczyć zaginiony 
ląd na własne oczy. 
Wyścig czas zacząć.

Zaginiony Ląd, 
który ukazał się 
w maju nakła-
dem gdań-
skiego wy-
dawnictwa 
Rebel, wie-
lu graczy 
z a c h w y -
cił swo-
im wyglą-
dem oraz 
rozwią-
zaniem, 
jakie za-
stosowano do 
planszy. Jednak 
fabuła związa-
na z wyścigiem 
odkrywców, 
wybijała się tu-
taj na pierwszy plan. Trzeba 
jednak podkreślić, że Zagi-
niony Ląd nie jest grą przy-
godową, a jedynie polegającą na jak 
najszybszym zbieraniu odpowiednich 
żetonów i umiejętnym wydawaniu 
ich przy przemieszczaniu pionków 
na planszy. Można więc pokusić się 
o stwierdzenie, że jest to abstrakcyj-
ny wyścig w świetnie przygotowanej 
szacie grafi cznej, mogącej wprowa-
dzić w błąd wielu graczy, szukających 
czegoś innego, niż oferuje sama gra.

Zasady Zaginionego Lądu są proste, 
a instrukcja krótka i łatwa do przy-
swojenia. Ponieważ gra posiada niski 
próg wejścia, przeznaczona jest głów-
nie dla początkujących graczy. Jeżeli 
zaś chodzi o rozgrywkę, to poza umie-
jętnym rozdysponowaniem pozyska-
nych żetonów transportu, nie uświad-
czymy tutaj większego „móżdżenia”. 
W swojej turze gracz ma możliwość 
wysłania swoich pionków na pozyska-
nie żetonów z dwóch różnych komór, 
przy czym ilość wysłanych na pole 
ekwipunku mepli wskazuje, który 

żeton, licząc od początku, uda się 
pozyskać. Drugą możliwą akcją jest 
wysłanie swojego pionka do jednego 
z miejsc na mapie, o ile gracz posiada 
wymaganą liczbę i rodzaj środków 
transportu. Właśnie w tym miejscu 
wkracza negatywna interakcja, po-
nieważ wysłanie swojego członka 
zespołu w miejsce, gdzie znajduje się 
już mepel innego gracza, powoduje 
usunięcie go z planszy kosztem jed-
nego z żetonów transportu użytych 

do tej akcji. Obie opi-
sane akcje można wy-
konywać w dowolnej 
kolejności i tak długo, 
jak pozwalają nam na 
to posiadane kompo-
nenty.

Po przeprowa-
dzeniu akcji można 
przejść do fazy dru-

giej, czyli do 
przesuwa-
nia pion-
ków kie-
rowników 
wyprawy 
o tyle pól, 
ile użyło 
się mepli 
do zreali-
zowania 

danej misji. To 
właśnie na torze 
z  pionkami kie-
rowników pozy-
skiwane są kafelki 
wskazówek i do-
datkowy mepel 
członka zespołu. 
Gra dobiega koń-

ca, kiedy jeden z graczy zdo-
będzie cztery wskazówki lub 
obie przegródki z żetonami 

transportu/misji zostaną puste. Do-
datkowo gracz, który pozyska cztery 
wskazówki, dodaje znajdujące się na 
nich liczby, otrzymując w ten sposób 
numer QR kodu, umieszczonego na 
końcu instrukcji. Kod ujawnia, gdzie 
na świecie znajduje się przejście do 
tajemniczego lądu.

Jak wspomniałem, dużym plusem 
jest innowacyjne podejście do plan-
szy i wykorzystania pudełka, jako 
integralnej części gry, chociaż nie 
wszystkim fanom planszówek takie 
rozwiązanie może się podobać. Ko-
lejnym plusem jest oprawa grafi czna 
autorstwa Christine Deschamps, 
która może sprawić wrażenie cał-
kiem innego tytułu od tego, który 
znajduje się w pudełku. Jeśli więc 
szukasz prostej gry, skupiającej się 
na abstrakcyjnym wyścigu, to warto 
zainteresować się Zaginionym Lądem.

Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

Zaginiony Ląd

Abstrakcyjny wyścig 
czy przygodówka?

ślą o Billu Murrayu, który stworzył 
genialną rolę człowieka na życio-
wym zakręcie, świadomego przemi-
jania i zapomnienia, z perspektywą, 
że nic w życiu już się nie wydarzy.

Ten fi lm zachwyca, a opowie-
dziana w nim historia jest uniwer-
salna i  ponadczasowa. Historia 
o bezgranicznym smutku, samotno-
ści, bezsenności, miłości niemożli-
wej do realizacji i wielkim mieście. 
Powolna narracja, unikalne zdję-
cia, barwa światła, dźwięk i muzy-
ka, tworzą niepowtarzalny klimat.

„Broken fl owers" - to fi lm drogi, 
a Bill Murray zagrał postać, która 
nie mieści się w normie społecznej, 
znudzonego mężczyznę w średnim 

wieku, nielubiącego zobowiązań, 
którego życie jest rutyną i nudą. 
Reżyser zbudował autorefl eksyjny 
portret człowieka, któremu prze-
szłość zajrzała w oczy. I jak to w fi l-
mie drogi bywa, bohater odbywa 
podróż w głąb siebie i świata, kon-
frontując się z przeszłością, spotyka-
jąc po drodze galerię przedziwnych 
postaci. Film jest niezwykle kame-
ralny, metaforyczny, a powolna nar-
racja pozwala na głęboką refl eksję.

Bill Murray jest niewątpliwe ak-
torem wybitnym, potrafi ącym zbu-
dować wybitne role, nawet te dru-
goplanowe to perełki. Gra w sposób 
specyfi czny i niepowtarzalny.

Katarzyna Pokuta

Koncert na podsumowanie
Koncert Piotra Wyleżoła i Szy-

mona Miki,  artystów zaliczanych 
do najwybitniejszych muzyków jaz-
zowych w Europie, zainaugurował 
fi nałową część cyklu bibliotecznych 
warsztatów dla dzieci i młodzieży 
pt. „Music-therapy-book". To jeden 
z bloków realizowany w ramach 
projektu „Performatywna książka. 
Performatywna biblioteka”.

– Muzyka nie tylko łagodzi oby-
czaje i łączy pokolenia, ale także 
pozytywnie wpływa na nasze umysły 
oraz ciała. Będąc przekonanymi o jej 
kojącej mocy, zorganizowaliśmy cykl 
warsztatów dla dzieci i młodzieży pod 
nazwą „Music-therapy-book" – wy-
jaśniają jaworzniccy bibliotekarze.

Zwieńczeniem warsztatowych 
zajęć muzycznych będą cztery wy-
darzenia. Koncert Piotra Wyleżoła 
i Szymona Miki, który odbył się 
23 września w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej, zainaugurował tę 
fi nałową część przedsięwzięcia. 
Artyści, choć współpracują ze sobą 
od wielu lat, uczestnicząc w roz-
maitych projektach muzycznych, 
dopiero niedawno nagrali swoją 
pierwszą, wspólną, autorską pły-
tę. Publiczność zgromadzona w  
bibliotece miała wyjątkową oka-
zję przedpremierowo wysłuchać 
kilku utworów z tego wydawnic-
twa. Podczas koncertu wykonane 
zostały także kompozycje należące 
do jazzowego kanonu, w tym ever-

green autorstwa Dave’a Brubecka
„Take Five”.

Kolejne wydarzenie, które pod-
sumowuje warsztatowy cykl „Mu-
sic-therapy-book", zaplanowano na 
czwartek, 7 października. Wtedy 
w jaworznickiej książnicy wystąpi 
Joachim Mencel, pianista, kompo-
zytor, producent muzyczny, prekur-
sor wykonywania współczesnego 
jazzu na lirze korbowej, dr hab. 
profesor Akademii Muzycznej im. 
Krzysztofa Pendereckiego w Krako-
wie, odznaczony m.in. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi oraz Brązowym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Glo-

ria Artis”, nazywany „romantykiem 
polskiej pianistyki jazzowej”. Licz-
ba miejsc jest ograniczona. Wej-
ściówki można odbierać w  Punkcie 
Informacji Turystycznej w siedzibie 
MBP od 30 września.

Muzyczne wydarzenia organizo-
wane są w ramach trzeciej edycji 
projektu „Performatywna książka. 
Performatywna biblioteka”, dofi -
nansowanego ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.                   

Grażyna Dębała

stara się zorganizować różne środki 
transportu, aby wspo-
móc swoich kolegów 
w  przemieszczaniu 
się. Niestety inne ze-
społy odkrywców 
również postanowiły 
zobaczyć zaginiony 
ląd na własne oczy. 
Wyścig czas zacząć.

Zaginiony Ląd, 
który ukazał się 
w maju nakła-
dem gdań-
skiego wy-
dawnictwa 
Rebel, wie-
lu graczy 
z a c h w y -
cił swo-
im wyglą-
dem oraz 
rozwią-
zaniem, 
jakie za-
stosowano do 
planszy. Jednak 
fabuła związa-
na z wyścigiem 
odkrywców, 
wybijała się tu-
taj na pierwszy plan. Trzeba 

nego z żetonów transportu użytych 
do tej akcji. Obie opi-
sane akcje można wy-
konywać w dowolnej 
kolejności i tak długo, 
jak pozwalają nam na 
to posiadane kompo-
nenty.

Po przeprowa-
dzeniu akcji można 
przejść do fazy dru-

giej, czyli do 
przesuwa-
nia pion-
ków kie-
rowników 
wyprawy 
o tyle pól, 
ile użyło 
się mepli 
do zreali-
zowania 

danej misji. To 
właśnie na torze 
z  pionkami kie-
rowników pozy-
skiwane są kafelki 
wskazówek i do-
datkowy mepel 
członka zespołu. 
Gra dobiega koń-

ca, kiedy jeden z graczy zdo-
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Jaworznianka Genowefa Głowacz jest kobietą o wszechstronnych zainteresowaniach. Należy do pokolenia, które ceni rodzinę 
i tradycję. Chętnie dzieli się wiedzą na temat dawnych jaworznickich zwyczajów. Z sentymentem wspomina dawne lata 
i podróże do 38 krajów.

Pani Genowefa myśli o wydaniu trzeciego tomiku poezji | fot. Natalia Czeleń Jaworznianka krawiectwo i haft ma we krwi | fot. Natalia Czeleń

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka TeatrMuzyka

Katarzyna Nowakowska  
Żądze Kiedy kota nie ma…ABBA  

Voyage

Zaczęło się od „Skandalu” 
– powieści, która rozpaliła wszystkie zmysły 
kobiet. Wówczas  poznajemy główną boha-
terkę Julię. Po wielu perypetiach odnajduje 
wreszcie swoją miłość i przygotowuje się do 
ślubu, który zbiega się z wielkim zawodo-
wym projektem. Poza tym dawny kochanek 
nie daje o sobie zapomnieć. Co zrobi Julia? 
Fanki „Skandalu” powinny przygotować się 
na kolejny skandal.

Wystawa

Powrót do przyszłości

Rondo sztuki w Katowi-
cach zaprasza od 8 października na wystawę 
twórczości znanego malarza, profesora ASP 
Antoniego Cygana. Na twórczość malarską 
artysty składają się obrazy z kultury jude-
ochrześcijańskiej, sztuki barokowej, a także 
malarstwo dziewiętnastowiecznych Prerafaeli-
tów i Nazareńczyków. Ale przede wszystkim 
jego twórczość cechuje wrażliwość i kunszt 
artystyczny.                                             ES

„Kiedy kota nie ma…” – to 
myszy harcują… ale zawsze istnieje szansa, że 
pojawi się w najmniej oczekiwanym momen-
cie. Perypetie dwóch angielskich małżeństw 
z 20-letnim stażem, które udają się w podróż 
poślubną do Saint Tropez to szereg zabaw-
nych, komicznych sytuacji, które całkowicie 
wymykają się spod kontroli. Brytyjską komedię 
w wykonaniu aktorów Teatru Capitol można 
zobaczyć 16 października w MDK.

Któż nie pamięta takich prze-
bojów jak: Voulez-Vous, Dancing Queen czy 
Mamma Mia. Jeden z najbardziej znaczących 
oraz kasowych zespołów wydaje po 40 latach 
nowy album. Znajdzie się na nim 10 premie-
rowych nagrań, które szwedzka grupa zaczęła 
nagrywać w 2018 roku. W 1982 roku po 10 
latach koncertowania zespół zakończył współ-
pracę, a w 2018 potwierdził reaktywację, wy-
danie albumu i rozpoczęcie trasy koncertowej.

Sztukę ma we krwi

Pani Genowefa wielką miłością 
darzy krawiectwo. Lubi przeszywać, 
naprawiać. Szydełkuje, wyszywa 
i haftuje. W wolnych chwilach robi 
fantazyjne stroiki. Tworzy wiersze 
i teksty piosenek ludowych. Czasem 
zdarzy się jej namalować obraz. Śpie-
wa w zespole „Jelenianki” i chórze 
„Gospel Wings”. Znajduje też czas na 
pracę w swoim ogrodzie oraz liczne 
podróże. – Mam szeroki krąg zainte-
resowań. Można rzec, że zajmuję się 
wszystkim po trochu. Nie jest to łatwe, 
bo każdej dziedzinie muszę poświęcić 
uwagę. Czasem myślę, że łatwiej by-
łoby skupić się na jednym zajęciu, ale 
wszystko, co robię, przynosi mi radość
– tłumaczy pani Genowefa.

Jelenianka ma duże poczucie obo-
wiązku. – Pracowałam już, mając za-
ledwie 14 lat. Jeździliśmy do lasu na 
sadzonki – wspomina jaworznianka. 
W późniejszych latach pracowała 
w Jaworznie, Katowicach, Krako-

W najbliższą sobotę, 2 paździer-
nika, o godzinie 20, w klubie Re-
lax przy ulicy Szczakowskiej 35B,  
rozbrzmiewać będzie całe spek-
trum muzycznych gatunków. Tego 
wieczoru na scenie wystąpi Gutek, 
artysta, którego głos kojarzony jest 
z Indios Bravos. Kilka miesięcy 
temu wokalista wydał w końcu 
swoją płytę!

Wokalista zespołu, Piotr Gut-
kowski, znany jest w środowisku 
muzycznym od lat. W 1995 roku 
poznał Piotra Banacha, który za-
prosił go do zespołu Indios Bravos. 
W 1999 roku wydali płytę „Part 
One". Przygoda Piotra Gutkow-
skiego z zespołem trwała jeszcze 
przez wiele pięknych albumów. 

W 2002 roku wokalista podjął 
się wydania autorskiego albumu 
pod nazwą „Mustafarai". Album 
nie został jednak ostatecznie wy-
dany. Materiał ukazał się w po-
staci minialbumu zatytułowanego 
„Mamto". Wydała ją wytwórnia 
Gigant Records. 

W 2017 roku miejsce miała pre-
miera autorskiego projektu Piotra 
Gutkowskiego o nazwie „Gutek". 

Mówi się, że Gutek jest jak wino 
- im, starszy tym lepszy. Choć po-
czątkowo kojarzono go tylko z hip-
-hopem i muzyką reggae, teraz 
w jego muzyce można wyczuć nuty 
eksperymentalne. Utwory Gutka 
zawierają całe spektrum muzycz-
nych gatunków. Jego charakte-
rystyczny głos zna chyba każdy 
meloman, a utworów takich, jak 
„Nikt tak pięknie nie mówił, że 
się boi miłości” nie trzeba niko-
mu przypominać. Do współpracy 
zapraszali go Maria Sadowska, 
Kamil Bednarek, Pidżama Porno, 
Strachy Na Lachy, FarbenLehre, 
Happysad i wielu innych artystów.

W kwietniu 2021 roku ukazał 
się jego długo wyczekiwany de-
biutancki album „Stan rzeczy”. 
Płyta spotkała się z pozytywnymi 
ocenami krytyków. 

Natalia Czeleń

wie, Zakopanem, a także zagrani-
cą. – W przeszłości zajmowałam się 
też handlem. Jeździłam do Niemiec, 
Austrii, Węgier na Słowację – wylicza 
pani Genowefa.

Zdolności krawieckie i hafciarskie 
doskonaliła na licznych kursach. Po 
wyuczeniu zaczęła szyć i haftować 
maszynowo, a później podjęła się 
pracy dziewiarskiej. 

30 lat temu za namową koleżan-
ki wstąpiła do zespołu śpiewaczego 
„Jelenianki”, z którym do dziś  repre-
zentuje nasze miasto w regionie. Wy-
stępuje też z chórem „Gospel Wings”. 
Chór powstał w październiku 2011 
roku. Dyryguje nim Edyta Gryboś-
-Zabrzeńska. – Śpiewać lubiłam od 
dziecka. Występy w szeregach Jelenia-
nek sprawiają mi wiele satysfakcji. Wy-
stępy w chórze Gospel też mają swoje 
plusy. Śpiewamy tam pieśni nie tylko 
po polsku, ale i po angielsku. Dzię-
ki temu stale uczę się czegoś nowego. 

W październiku będziemy świętować 
jubileusz działalności naszego chóru – 
opowiada jelenianka. 

Spod pióra Genowefy Głowacz 
wychodzą piękne wiersze. Jaworz-
nianka dorastała w czasach, gdy 
uczucia wyrażało się poprzez pi-
sanie wierszy. Dziś ma na swoim 
koncie już kilkaset teksów poetyc-
kich. Pisze o urokach wiosny, lata, 
jesieni, o Janie Pawle II czy o Ja-
worznie, które jest jej rodzinnym 
miastem. Z niezwykłą wrażliwo-
ścią opisuje przyrodę. Dotychczas 
wydała dwa tomiki poezji i myśli 
o wydaniu trzeciego. – Moim ma-
rzeniem jest zorganizowanie kolej-
nego wieczorku poetyckiego. Mam 
jeszcze sporo niewydanych wierszy, 
a w mojej głowie stale tworzą się 
nowe – zapowiada poetka. W 2019 
roku w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Jaworznie miała swój 
wieczorek poetycki, który spotkał 

się z pozytywnym odbiorem miesz-
kańców miasta.

Pani Genowefa lubi podróżować. 
To jedna z jej pasji. – Byłam w 38 
krajach na całym świecie. Często były 
to tzw. objazdówki.  Byłam w Ziemi 
Świętej. Niedawno wybrałam się nad 
polskie morze, potem do Kudowy – wy-
mienia jelenianka.

Artystka kilka lat temu wstąpiła 
do jaworznickiego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury. Efekty swojej pra-
cy wielokrotnie prezentowała na 
wystawach organizowanych w Ja-
worznie. Zdobyła wiele wyróżnień 
i dyplomów, spośród których naj-
większą satysfakcję sprawia jej dy-
plom za najbardziej oryginalną pracę 
w konkursie literackim „Pamiętamy 
i pogłębiamy twórczość ludową”. 
Z dużym sentymentem wspomina 
też swoje uczestnictwo w konkursach 
poetyckich „Wspomnienie o Janie 
Pawle II”.                                  NC

Gutek 
w Relaksie
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Mykola Iukhymchuk 
z Łucka na Ukrainie, 
reprezentujący klub 
sportowy Achilles 
Leszno, wygrał 25. 
Międzynarodowy Bieg 
Uliczny na 15 km 
w Jaworznie. Za nim 
uplasowali się na podium 
jego krajanie - Bogdan 
Semenovych i Dmytro 
Didovodiuk. Pierwszą 
kobietą na mecie była na 
tym dystansie Ukrainka, 
Valentyna Veretska 
z Mikołajowa. 

Na trasie zawodnkom rozdawano wodę | fot. Andrzej Pokuta

Biegacze wystartowali ze Stadionu Miejskiego przy ul. Krakowskiej 8 | fot. Andrzej Pokuta

AU TO P R O M O C J A

Triumfowali Ukraińcy

Również kolejne miejsca zajęły 
ukraińskie biegaczki, Natalija Se-
menovych i Olesia Didovodiuk. 
W biegu rekreacyjnym na 10 km 
triumfował Adrian Dziurzyński 
z klubu Kusy Bukowno, a wśród 
pań wygrała sosnowiczanka Ame-
lia Malina. Jubileuszowe zawody, 
połączone z wyścigiem na 10 km, 
odbyły się w minioną sobotę, 25 
września, a ich organizatorem było 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie. W zmaganiach wystar-
towało łącznie 400 biegaczy z całej 
Polski i zagranicy.

Początek i meta „piętnastki” były 
zlokalizowane na stadionie miej-
skim Victorii przy ul. Krakowskiej 
8, a zawodnicy ścigali się po asfalto-
wej nawierzchni przez Śródmieście 
do GEOsfery, Warpie, Górę Piasku, 
osiedle Gagarina i z powrotem, ze 
zmianą trasy na rondzie im. Kaczyń-
skich w kierunku Skałki, a stamtąd 
do mety.

– To na pewno jedna z najtrudniej-
szych polskich tras – stwierdził zaraz 
po przekroczeniu mety zwycięzca 
Mykola Iukhymchuk. – Najtrudniej 
było na początku, ponieważ zawodnicy 
nakręcali tempo. Ale w połowie, gdy już 
zawróciliśmy, odbiegłem od pozostałych 
i już do mety biegłem sam – dodał. To 
jego kolejny udział w jaworznickiej 
„piętnastce”. Startował w niej też 

około 10 lat temu, ale wtedy dopie-
ro zaczynał przygodę z bieganiem.

Valentyna Veretska, która zwy-
ciężyła w kategorii kobiet, „broniła 
tytułu” z poprzedniej edycji.

– Biegło się dobrze. Pogoda dopi-
sała. Trasa była dynamiczna, trochę 
pod górkę, trochę z górki. Konkurencja 
była silna i przez większość zawodów 
ścigałam się z innymi biegaczkami. Do-
piero na około 400 metrów przed metą 
udało mi się zdobyć większą przewagę 
– zaznacza.

W zawodach wystartowali też bie-
gacze, którzy zdecydowali się na 
10-kilometrowy dystans. Zawracali 
na wysokości GEOsfery.

– To mój trzeci udział w jaworz-
nickim Biegu Ulicznym. W poprzed-
nich edycjach startowałem na 15 km. 
W tym roku wybrałem 10 km. Na co 
dzień biegam bowiem na krótszych, 
pięciokilometrowych dystansach. Start 
w sobotnich zawodach uznałem więc 
jako treningowy. Tymczasem wygrałem
– cieszy się triumfator „dziesiątki”, 
Adrian Dziurzyński.

Sosnowiczanka Amelia Malina, 
pierwsza biegaczka na mecie biegu 
na 10 km, biegła w Jaworznie po 
raz pierwszy.

– Trasa była dosyć ciężka, bo dużo 
było górek. Ale biegło się naprawdę 
super. To był profesjonalnie przygoto-
wany bieg – przyznała.

W biegu na 15 km biegaczy nagro-
dzono w kilku dodatkowych katego-
riach, oprócz generalnej z podziałem 
na płeć, były też rankingi dla po-

szczególnych grup wiekowych i kla-
syfi kacje dla osób niepełnospraw-
nych z dysfunkcją narządów ruchu 
(wygrał Andrzej Jędrzkiewicz
z Żywca), dla mieszkańców Jaworz-
na według płci (zwycięzcami zostali 
Paulina Gaj i Radosław Hetman) 
i dla jaworznickich przedsiębiorców 
(najszybszy okazał się Daniel Żu-

rawik). Fundatorem nagrody w tej 
ostatniej kategorii była Jaworznicka 
Izba Gospodarcza.

Zostały też wręczone puchary oko-
licznościowe dla biegaczy, którzy 
wzięli udział we wszystkich, 25 edy-
cjach Biegu Ulicznego w Jaworznie. 
Nagrodzeni zostali Czesław Pelc, 
Emil Pawlik, Ryszard Jurczak, Ro-

man Obertyn, Robert Chmielewski 
i Norbert Jachymczyk.

– Jaworznicka „piętnastka” to jedyny 
taki bieg w okolicy, który ma znamiona 
biegu górskiego. Wielu zawodników nie 
jest w stanie go ukończyć. Cieszę się, 
że mogłem wziąć udział we wszystkich 
edycjach – podkreśla Ryszard Jurczak 
z Sosnowca.

Tegoroczny Bieg Uliczny w Ja-
worznie był pierwszy z trzech bie-
gowych zawodów w ramach Triady 
Trójkąta Trzech Cesarzy. Kolejna 
okazja już 9 października w So-
snowcu. W 4. Memoriale Janusza 
Nabrdalika będą do wyboru dwa 
dystanse - 21 i 7 km. Trzecią im-
prezą Triady będzie 29. Memoriał 
Jerzego Chromika na 15 i 5 km. 
Bieg odbędzie się 23 października 
w Mysłowicach.

Biegacze, którzy wezmą udział 
w trzech biegach, zdobędą Trofeum 
Triady. Złożą się na niego medale 
z zawodów w Jaworznie, Sosnowcu 
i Mysłowicach.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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trenowanej przez Bogdana Woł-
kowskiego i Beatę Humańską, 
walczyli Jakub Kraupe, Dominik 
Regieli, Wojciech Lubczyński
i Wojciech Głąb. Ten ostatni za-
wodnik zdobył też brązowy me-
dal w zmaganiach indywidualnych 
w kategorii pupil.

Złota 
Martyna

Martyna Jarząbek 
z Akademii Boksu Roberta Gorta-
ta została mistrzynią Polski podczas 
mistrzostw młodziczek i młodzików 
w Jedwabnem. Pięściarskie zawody 
odbywały się od 20 do 26 września. 
Jaworznicka zawodniczka wygra-
ła najpierw walkę, przez nokaut, 

kurencji na 46. Memoriale Zenona 
Sęka w Gliwicach. Paulina Gaj 
zajęła 2. miejsce w XXXI Złotej 
Mili Częstochowy z okazji 100-le-
cia klubu Budowlani Częstochowa 
i wygrała bieg Chechło Run 2021 
na 10 km. Świetnie poradziła so-
bie również w jaworznickim Biegu 
Ulicznym. Na dystansie 15 km była 
piątą kobietą i pierwszą biegaczką 
z Jaworzna.

Mistrzowski zespół

Jaworzniccy bilardzi-
ści zostali drużynowy-

mi mistrzami Polski Uczniowskich 
Klubów Sportowych. Mistrzostwa 
odbyły się w Kielcach, a w dru-
żynie UKS-u Fair Play Jaworzno, 

z Martyną Kuświk z klubu Zię-
tek Team Kalisz. W półfi nałowym 
pojedynku znokautowała z kolei 
Marinę Ziętek, również pięściarkę 
kaliskiej szkoły boksu. Złoty me-
dal Mistrzostw Polski Młodziczek 
zdobyła, wygrywając jednogłośnie 
na punkty z Nikol Strugałą ze Ślą-
ska Wrocław. To kolejny sukces 
młodej jaworznianki. W sierpniu 
Martyna zdobyła brązowy medal 
na mistrzostwach Europy młodzi-
czek w Sarajewie.

Grad medali

Zawodnicy KSW Satori 
Jaworzno znów z meda-

lami. Podczas odbywającego się 
w niedzielę, 26 września, w Ka-

Lekkoatleci 
znów z sukcesami

Dobrze poszło lekko-
atletom z MCKiS Jaworzno na 
wrześniowych zawodach sporto-
wych. Najpierw, na Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików, Adam Kukuła zajął 2. 
miejsce w pchnięciu kulą 5 kg, 
dzięki czemu zakwalifi kował się 
do mistrzostw Polski U16. Na XV 
Memoriale Jana Larysza w Pszczy-
nie Karolina Rysak wygrała bieg 
na 100 m i zajęła drugie miejsce 
w biegu na 300 m. Piotr Kuzak
zajął dwa drugie miejsca - w bie-
gach na 100 m i 300 m. Julia Frąc-
kowiak wygrała w skoku w dal. 
Zwyciężyła też w tej samej kon-

towicach turnieju Ogólnopolskiej 
Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-jitsu, 
podopieczni trenerów, Łukasza 
Proksy i Darii Osieckiej, wal-
czyli w konkurencjach fi ghting 
i newaza. Złoto przywieźli do Ja-
worzna Alan Wściubiak, Zuzanna 
Potocka-Dalka, Kacper Pniak, 
Emilia Książek, Julia Sośniak, 
Szymon Kałuża, Adela Niciarz, 
Hanna Kałuża i Paulina Białka. 
Srebrne medale wywalczyli Lilia-
na Jasicka, Antonina Wierzbik, 
Milena Jasicka, Oliwia Bączek, 
Nikodem Łukajczyk, Alicja Su-
rowiak, Martyna Chudoba, Ka-
rolina Krzysica i Jakub Wojcie-
szak. Brąz przypadł Jakubowi 
Jarominowi. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Rozmawiamy z Tomaszem Wątorkiem, pierwszym trenerem 
drugoligowego zespołu siatkarskiego MCKiS Jaworzno

Wygrana w meczu pierwszej 
kolejki dobrze wróży?
Na pewno dobrą wróżbą jest to, że 

zagraliśmy dobrą siatkówkę, przemy-
ślaną, na punkty. To był naprawdę 
dobry mecz.

Wynik 3:0 mówi sam za sie-
bie. Czy przeciwnik nawiązał 
wyrównaną grę?
Tak, drużyna z Dębicy w dwóch 

setach grała równo punkt za punkt 
i poziom gry był wyrównany. W dru-
giej partii spotkania różnica punktów 
była jednak spora. Wygraliśmy bo-
wiem do 12.

Jak pan ocenia przygotowanie 
zespołu do rozpoczętego sezo-
nu 2. ligi siatkówki?
Przez wakacje i we wrześniu ciężko 

pracowaliśmy i uważam, że efekty 
naszej pracy są bardzo dobre. Druży-
na jest przygotowana do rozgrywek. 
Oby tylko jesienna aura pozwoliła 
nam grać w pełnym składzie. Ale na 
porę roku nie mamy przecież wpływu.

Wygrana na start
Waszym celem jest na pewno 
pozycja lidera?
Oczywiście bardzo byśmy tego 

chcieli. Ale siatkówka jest nieprze-
widywalna. Jedno jest pewne, damy 
z siebie wszystko.

Które zespoły wydają się groź-
nymi przeciwnikami?
Na pewno dobrą grę pokazały już 

drużyny z Krosna, Kęt, Andrychowa  
czy Jasła. Z nimi trzeba się liczyć. 
Jak na razie, nie wiemy, czego się 
spodziewać po niektórych innych 
zespołach, takich jak np. TS Vol-
ley Rybnik.

Pierwszy mecz we własnej hali 
zagracie już w tę sobotę.
Zapraszamy kibiców do ogląda-

nia naszych zmagań i dopingowania. 
Mam nadzieję, że będziemy mogli się 
odwdzięczyć dobrą grą.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Sukces siatkarzy

Jaworznickie „Sokoły" wygrały 
w sobotę, 25 września, mecz pierw-
szej kolejki z drużyną UKS-u Kępa 
MOSiR Dębica. Spotkanie, którego 
gospodarzem był dębicki team, za-
kończyło się wynikiem 3:0 na naszą 
korzyść.

W pierwszym secie podopieczni 
trenera Tomasza Wątorka poko-
nali przeciwników 25:20, w drugim 
poszło im jeszcze lepiej, ponieważ 
ta partia zakończyła się wynikiem 
25:12. W trzeciej części spotkania 
MCKiS ponownie wygrał 25:20. Naj-
lepszym zawodnikiem wśród Sokołów 
okazał się kapitan drużyny, Patryk 
Strzeżek. Siatkarz zdobył dla Jaworz-
na 12 punktów. Dzięki wygranej ja-
worznicki zespół ma na swoim koncie 
pierwsze trzy punkty.

W meczu drugiej kolejki MCKiS 
zmierzy się na własnym parkiecie 
z zespołem MKS-u Andrychów, nad 
którym siatkarze z Jaworzna odnieśli 
już zwycięstwo w ramach Międzyna-
rodowego Turnieju o Puchar Burmi-
strza Andrychowa. Ligowe spotkanie 
będzie można obejrzeć w najbliższą 
sobotę, 2 października, w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej przy ul. Grun-
waldzkiej 80 w Jaworznie.

W rozpoczętym sezonie „Sokoły" 
powalczą o powrót do TAURON 1. 
ligi, z której spadli, ponosząc w roz-

Od wygranej na wyjeździe 
rozpoczęli sezon na 
drugoligowych parkietach 
siatkarze MCKiS 
Jaworzno.

grywkach porażkę za porażką (udało 
im się wygrać tylko kilka meczów). 
O tym, że jaworzniccy siatkarze są 
w świetnej formie, świadczą zwy-
cięstwa, odniesione podczas trwa-
jących w sierpniu i wrześniu spa-
ringów. MCKiS Jaworzno wygrało 
dwa turnieje i kilka towarzyskich 
spotkań z pierwszo- i drugoligowymi 
drużynami. Raz zremisowało i tylko 
raz przegrało (drużyna z Jaworzna 
uległa tylko pierwszoligowemu MKS-
-owi Będzin).

Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Andrzej Pokuta | fot. Andrzej Pokuta

Ciężkowianka na szczycie tabeli
Powody do radości mają piłka-

rze LKS-u Ciężkowianka Jaworzno. 
Zespół wygrał w minioną niedzielę 
mecz z Promykiem Bolęcin i znaj-
duje się na pierwszej pozycji w ta-
beli chrzanowskiej A klasy. Remisa-
mi zakończyły się natomiast ligowe 
mecze Szczakowianki Jaworzno 
i Victorii 1918 Jaworzno. Porażkę 
poniosła z kolei Zgoda Byczyna.

Niedzielny mecz teamu z Cięż-
kowic z Promykiem z Bolęcina 
zakończył się wynikiem 1:0. Pod-
opieczni Szymona Pieczki zajmu-
ją miejsce lidera w chrzanowskiej 
klasie A, przed Polonią Luszowice 
i Zagórzanką Zagórze. Od początku 
sezonu Ciężkowianka zdobyła 16 

punktów. Wygrała pięć meczów 
i jeden zremisowała. Zespół nie 
zaliczył ani jednej porażki.

Kolejny sprawdzian dla drużyny 
już w najbliższą sobotę, 2 paździer-
nika. Tego dnia o godz. 11 ciężko-
wicki team podejmie na własnym 
stadionie zespół MKS-u Alwernia.

Gorzej powodzi się natomiast 
pozostałym jaworznickim zespo-
łom piłkarskim. W minioną sobo-
tę Drwale grali z Unią Dąbrowa 
Górnicza. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 1:1.

W tej chwili szczakowski team 
znajduje się na piątym miejscu ta-
beli pierwszej grupy 4. ligi śląskiej. 
Drużyna uzbierała 13 punktów. 

Wygrała cztery mecze, trzy prze-
grała, a jeden zremisowała.

Gracze Victorii, grającej w wa-
dowickiej okręgówce, zmagali się 
w sobotę z Hejnałem Kęty. Wynik 
meczu to 3:3. Obecnie Victoria jest 
czwarta w tabeli. Ma na koncie 14 
punktów, cztery zwycięstwa, dwa 
remisy i dwie porażki.

Sporo niżej w tym samym ran-
kingu plasuje się natomiast LKS 
Zgoda Byczyna. Zespół zajmuje 11. 
miejsce z 7 punktami. Byczynianie 
wygrali do tej pory dwa spotkania, 
a pięć przegrali. Jeden mecz za-
kończyli remisem. W minioną so-
botę Zgoda uległa 1:5 Strażakowi 
Rajsko.                                AZ-H
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Plac Górników i ulica Gwarków 
upamiętniają pracowników nieist-
niejącej już kopalni Kościuszko. To 
właśnie od strony wspomnianego 
placu znajdowało się główne wej-
ście do tego zakładu górniczego. 
Z kolei, poczynając od ulicy Gwar-
ków (znajduje się ona między uli-
cami Rzemieślniczą i Krasickiego), 
rozciągało się kopalniane osiedle 
robotnicze.

Plac Górników, przy którym znaj-
duje się obecnie siedziba Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie (budynek 
D) i zadaszony parking rowerowy, 
zmieniający się w zimie w lodowi-
sko, z dwóch stron zamykały kiedyś kopalniane obiekty. 
Z trzeciej znajdował się sklep Hermes (są tam teraz miej-
sca postojowe dla samochodów), a tuż przed nim, wciąż 
istniejący, gmach dawnego Konsumu.

Kopalnia Kościuszko, zwana najpierw Jackiem Rudolfem, 
powstała w 1882 rok po tym, gdy spaliły się obiekty innego 
jaworznickiego zakładu górniczego – Fryderyka Augusta 
(dzisiejszy szyb Piłsudski). Właśnie wtedy Jaworznickie 
Gwarectwo Węgla Kamiennego zdecydowało o budowie 
nowego szybu wydobywczego. Został zlokalizowany na 
terenie dzisiejszych plant i galerii Galena, i po niedługim 
czasie zyskał status kopalni.

W 1898 roku w Rudolfi e została uruchomiona zakładowa 
elektrownia, zasilająca sortownię, a następnie oba zakłady 
Gwarectwa (w tym odbudowanego Fryderyka Augusta). 

Ku pamięci 
pracowników kopalni

Patroni 
naszych 
ulic

W 1902 roku doszło w Jacku Rudol-
fi e do eksplozji kotłów parowych. 
Wyrobiska zostały zalane wodą. 
Szkody były usuwane w następnych 
latach, a sama kopalnia została zmo-
dernizowana.

Po I wojnie światowej zakłady 
Gwarectwa wykupiła spółka pn. 
Komunalne Kopalnie Węgla SA. Fry-
deryk August zmienił nazwę i został 
Józefem Piłsudskim, z kolei Jacka 
Rudolfa przemianowano na Tade-
usza Kościuszkę. Od 1921 do 1929 
roczne wydobycie wynosiło od 200 
do 300 tys. ton węgla. Jednak z po-
wodu małego popytu na opał w la-

tach 30. znacznie spadło. To powodowało zmniejszanie 
czasu pracy górników, ich pensji, a także redukcję etatów. 
Prowadziło do strajków. Przez pewien czas Kościuszko był 
nawet zamknięty. Natomiast podczas okupacji Niemcy 
przemianowali go na Rudolf Grube. Wzrosło wydobycie.

W czasach PRL-u Kościuszko został zmodernizowany 
i rozbudowany. Powstała kopalnia Kościuszko-Nowa. W tym 
samym czasie wzniesiono też, obok zakładu, osiedle robot-
nicze, zwane dziś osiedlem Tadeusza Kościuszki. W 1963 
roku kopalnia stała się częścią przedsiębiorstwa górniczego 
pn. Jaworzno. Lata 90. okazały się z kolei czasem upadku 
zakładu. W 1993 roku zdecydowano o jego likwidacji. Za-
sypano szyb. Wieże rozebrano na przełomie 1997 i 1998 
roku. Dziś o kopalni przypomina, znajdująca się na plan-
tach, makieta Jacka Rudolfa.                                    AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 33 (225)

Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym 
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym 
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie 
może być wpisana tylko raz. 

Litery z pól oznaczonych nu-
merami od 1 do 31 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 33 
(225): Mądremu wystarczy 
to co powiedziano. 

Hasło dzisiejszej krzyżówki 
oraz prawidłowo wypełniony 
diagram sudoku opublikujemy 
w kolejnym wydaniu „Pulsu Ja-
worzna”. Życzymy miłej lektury 
i przyjemnej zabawy.

W niedzielę, 3 października, swoje 
święto obchodzą dziewczyny z har-
cerstwa. Przypada ono na dzień za-
kończenia walk powstania warszaw-
skiego. Wyznaczyły go te harcerki, 
które przeżyły II wojnę światową 
i okupację, na znak pamięci za swo-
je koleżanki. 

Natomiast 4 października przypa-
da Światowy Dzień Habitatu. Habi-
tat tradycyjnie oznaczał środowisko, 
w którym osobniki danego gatunku 
znajdują dogodne warunki do ży-
cia. Jako że przedstawiciele gatunku 
homo sapiens stanowią wyjątkowo 
liczną i ceniącą wygodę grupę, termin 
ten dziś odnosi się również do oto-
czenia zamieszkiwanego przez ludzi, 
w szczególności do miast. Z inicjaty-
wy ONZ od 1986 roku obchodzony 
jest ten dzień w celu promowania 
rozwoju obszarów miejskich tak, by 
nie tylko umożliwiały mieszkańcom 
zapewnienie podstawowych potrzeb, 
ale również komfortowe życie. Do 
2030 roku 60 proc. osób zamieszkują-
cych miasta będzie miało mniej niż 18 
lat, co wiąże się z dużymi wyzwania-
mi w sektorze edukacji. ONZ zwraca 
również uwagę na wpływ miast na 
problem zmian klimatu – to właśnie 
w metropoliach powstaje najwięcej 
śmieci i zanieczyszczeń. 

Not. Ewa Szpak

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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