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Rządzili z fantazją 
i rozmachem

Jubileusz strażaków 
z Ciężkowic

Dobra passa 
szachistów
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Msza św. w intencji stra-
żaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ciężkowicach, 
poświęcenie nowego wozu 
strażackiego i nadanie Zło-
tej Honorowej Odznaki za 
Zasługi dla Województwa 

Drużyna Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu awan-
sowała do pierwszej, ogól-
nopolskiej ligi szachowej. 
Z kolei w piątek, 1 paździer-
nika, szachiści z Jaworzna za-
prosili miłośników szachów 
z całego regionu na kolejną 
odsłonę grand prix w tej grze.

Członkowie Jaworznic-
kiego Klubu Szachowego, 
tworzącego sekcję szachów 
w MCKiS, wywalczyli awans  
do pierwszoligowych rozgry-
wek podczas wrześniowych, 

dów był bogaty i różnorod-
ny. Każdy jaworznianin mógł 
wybrać coś dla siebie. Były 
koncerty, zajęcia artystyczne 
i kinowe seanse. Miłośnicy 
aktywności fi zycznej mogli 
wziąć udział w marszu nordic 
walking. Była też plenerowa 
biesiada z tańcami i muzyką. 
Wśród uczestników tegorocz-
nych obchodów nie brakowa-
ło takich, którzy brali udział 
niemal we wszystkich wyda-
rzeniach.

Śląskiego. Taki był program 
obchodów 115. rocznicy po-
wstania ciężkowickiej OSP. 
W uroczystości, 3 paździer-
nika, wzięli udział strażacy 
z jednostek różnych szczebli, 
policjanci, parlamentarzyści 
i przedstawiciele władz sa-
morządowych, w tym Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, 
jego zastępca, Łukasz Kolar-
czyk, i Dariusz Starzycki, 
wicemarszałek województwa 
śląskiego.

fi nałowych zmagań w Druży-
nowych Mistrzostwach Polski 
w Szachach na poziomie 2. 
ligi w Sypniewie. W zawo-
dach walczyły 34 zespoły 
z całej Polski.

Więcej na str. 3

Karetka 
dla Jaworzna

Tegoroczna edycja Tygo-
dnia Seniora w Jaworznie 
już za nami. Program obcho-
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Dla przeciętnego użytkownika 
był to po prostu czas wolny od tych 
mediów, dla przedsiębiorstw, które 
swoje działania marketingowe lub 
komunikację opierają na tych rozwią-
zaniach - poważny problem w funk-
cjonowaniu. Dla samej fi rmy Face-
book tych kilka godzin to spadek cen 
akcji oraz wpływów na niespotykaną 
skalę. Wiecie ile?  Przekładając to na 
realne pieniądze, można powiedzieć, 
że w kilka godzin z rynku zniknęło 
w sumie blisko 50 mld dolarów. To 
mniej więcej połowa rocznego budże-
tu Polski – o tyle spadła kapitaliza-
cja spółki Marka Zuckerberga. Sam 
amerykański miliarder stracił przez to 
ponad 6 mld dolarów. To więcej, niż 
wynosi roczny budżet naszej stolicy!

Wchodząc na media społecznościo-
we i oglądając nasze cyfrowe pocz-
tówki z wakacji czy też przeglądając 
często niepoważne treści, nie zdaje-
my sobie sprawy, jakie to napędza 
ogromne tryby światowej gospodarki 
i o jakie fi nanse w tym chodzi.

Zaskakujące, że coś, co 12 lat temu 
było dopiero w powijakach i mało 
kto tego używał, dziś jest tak wielką 
potęgą światową. Zamiast Messenge-
ra mieliśmy przecież nasze, bardzo 
popularne Gadu-Gadu, a relacje to-
warzyskie kwitły dzięki nieistniejącej 
już „Naszej Klasie”. 

Wujek z Afryki nie żyje

Brak perspektywy

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

Czy ktoś sobie jeszcze wyobraża, 
jak miałby funkcjonować świat bez 
internetu i bez mediów społeczno-
ściowych? Bez przepływu informacji 
i natychmiastowego kontaktu? Znam 
może ze dwie osoby, które by chwy-
ciły siekiery i zamieszkały w Biesz-
czadach, radząc sobie w ascetycznym 
środowisku i prowadząc pustelnicze 
życie. 

Co tam media społecznościowe... 
Już sam brak zasięgu w telefonie 
jest wystarczającym powodem do 
wpadnięcia w poczucie izolacji i za-
gubienia. Wiecie, że istnieją plany, 
aby ten stan uznać jako jednostkę 
chorobową? Proponowana nazwa to 
nomofobia (z ang. no mobile phone 
phobia) –  nazwa określająca fobię 
polegającą na strachu przed brakiem 
kontaktu z telefonem komórkowym 
– czyli osławiony 1% na wskaźni-
ku baterii, może doprowadzić już 
do histerii. Wystarczyło około 25 lat 
(1996 to początek ogólnodostępnej 
telefonii mobilnej w Polsce), abyśmy 
dorobili się fobii, lęków i uzależnili od 
technologii. A social media pogłębiły 
jeszcze ten stan. 

Do roku 2020 próbowano walczyć 
z taki stanem: przeciętny nastolatek 
w roku 2018 spędzał w sieci około 6 
godzin dziennie, tworzono więc wiele 
programów aktywizujących młodych 
ludzi, namawiano na wyjście z domu 
i uczestnictwo w sportach i zajęciach 
zespołowych. I kiedy zaczynało być 
widać pierwsze efekty - zamknię-
to nas na wiele miesięcy w domach 
i kazano z powrotem wsadzić nosy 
w kilkucalowe urządzenia oraz ekra-
ny komputerów. Zostań w domu, las 
i ulica mogą Cię zabić, kontakt z dru-
gim człowiekiem jest niebezpieczny, 
wszyscy umrzemy, jeśli wyjdziemy. 
Jakie tego mamy efekty? Takie, że 
przeciętnie młody człowiek spędza 
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We wtorek poznaliśmy wyniki gło-
sowania w tegorocznej edycji Jaworz-
nickiego Budżetu Obywatelskiego. Już 
wiadomo, że pod względem liczby 
oddanych głosów, to była rekordowa 
edycja. To doskonała wiadomość, bo 
pieniądze z JBO naprawdę zmieniają 
miasto. I to zmieniają je tak, jak życzą 
sobie tego jaworznianie. Oczywiście 
tylko ci, którzy zadają sobie trud, by 
przygotować projekt, złożyć wniosek 
i zdobyć dla niego poparcie. Oraz ci, 
którzy korzystają z przysługującego 
im prawa i głosują. Okazuje się, że 
wcale nie trzeba tak wiele wysiłku, by 
mieć swój wkład w rozwój Jaworzna.

Wystarczy wspomnieć, że to 
właśnie dzięki środkom z Jaworz-
nickiego Budżetu Obywatelskiego 
w naszym mieście powstała tężnia 

solankowa w GEOsferze. W sezonie 
z dobroczynnego wpływu solanki 
korzystają tłumy. Pieniądze z tej sa-
mej puli wykorzystano do budowy 
pupmtrucka przed Halą Widowisko-
wo-Sportową. Dzięki JBO w Jaworz-
nie przybyło też nowych chodników, 
miejsc parkingowych, doświetlono 
przejścia dla pieszych i stworzono 
wiele placów zabaw, siłowni pod 
chmurką i boisk.

Również we wtorek uroczyście 
i ofi cjalnie przekazano do użytku ja-
worznickiemu pogotowiu nowocze-
sną i świetnie wyposażoną karetkę. 
Przyjechała tu dzięki projektowi zgło-
szonemu przez jaworznian w ramach 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Wniosek jest jasny – bierzmy 
sprawy w swoje ręce!

Nasz wkład w rozwój

Tak bardzo cenna cisza

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Coraz więcej polskich skle-
pów, również tych w Jaworznie, 
wprowadza tzw. ciche godziny. 
To ukłon w stronę osób, które 
borykają się z autyzmem i inny-
mi problemami z tego spektrum. 
Podczas cichych godzin nie gra 
muzyka, nie słychać reklam ani 
innych głosowych komunikatów, 
a światło jest bardziej stonowa-
ne. Bowiem nadmiar bodźców źle 
wpływa na autystyków, wywołuje 
u nich dyskomfort, niepokój, a na-
wet poczucie zagrożenia. Dlatego 
wolą unikać hałaśliwych i pełnych 
drażniącego oświetlenia miejsc. 
Dzięki cichym godzinom mogą 
wybrać się na zakupy bez obaw, 
że w sklepie zostaną zaatakowani 

mnogością dźwięków i rażących, 
migających barw.

Jak podaje Światowa Organizacja 
Zdrowia, autyzmem jest dotknięta 
1 na 100 osób. W Polsce jest ich 
około 400 tysięcy. Ale, jak prze-
konują członkowie Fundacji JiM, 
która wzięła sobie za cel tworzenie 
lepszego świata dla autystyków, ich 
problemy dotykają prawie 3 mln 
mieszkańców naszego kraju, ich 
krewnych i opiekunów. Zakupy bez 
nadmiaru bodźców to więc także 
ulga dla całych rodzin.

Również i my, klienci, powinni-
śmy te zasady respektować. Gdy 
robimy zakupy, starajmy się nie 
szkodzić innym swoim zachowa-
niem, np. głośnymi rozmowami.

w sieci już prawie 10 godzin dzien-
nie, a nie 6, stając się powoli niepeł-
nosprawnym społecznie obiektem. 
Statystyki zdecydowanie poleciały 
wprost proporcjonalnie do upadku 
naszej kondycji psychofi zycznej. Je-
steśmy w niezłej jaskini emocjonalnej 
i prędko się z niej nie wygrzebiemy. 

A zauważyliście, jak wiele mamy 
obecnie prób oszustw? Branże zwią-
zane z zakupami online oraz przesył-
kami zlecanymi w internecie, mocno 
się rozwinęły, a co za tym idzie - ilość 
przestępstw rośnie w zatrważającym 
tempie. Chyba nie ma człowieka, któ-
rego by nie próbowano oszukać przez 
coraz zmyślniejsze pomysły złodziej-
skich szajek. W ciągu kilku miesięcy 
tylko w moim przypadku podjęto 
próbę powyżej 10 razy! To już nie 
są maile z dziwnych afrykańskich 
adresów mailowych, gdzie nieudolnie 
przetłumaczony translatorem tekst, 
zachęca do kontaktu z sekretarzem 
zaginionego wujka, który pozostawił 
po sobie 30 milionów dolarów, dwie 
krowy i stertę ziemniaków, i reszta 
rodziny nie chce, więc przekazuje 
właśnie mnie. Tylko mam zadzwonić 
na podany numer, aby się umówić 
na odbiór. Obecnie to profesjonalnie 
przygotowane akcje, przypominające 
gotowe scenariusze fi lmowe z Geo-
rge'em Clooneyem w roli głównej, 
prowadzone wielowątkowo i przez 
całe wyszkolone gangi. Najgorsze, że 
cierpią niewinni ludzie, często oso-
by starsze, ciułające grosz do grosza. 
Ta bezwzględność jest przerażająca. 

A wracając do izolacji poniedział-
kowej: położyłem się spać dobrze po 
północy, wskaźnik baterii na moim 
telefonie wynosił 52%. Cud się zda-
rzył, normalnie wieczorem dochodzę 
do 5%. Zgadnijcie czemu. We wtorek 
wszystko wrócilo do normy, ale do 
normalności to nam daleko...
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w Sosnowcu

Szpilki w bruku

W historycznym 
cyklu Pulsu Jaworzna można dziś po-
czytać o zmianach, jakie zaszły w Ja-
worznie przez ostatnie 30 lat. Zmieniło 
się sporo. Przebudowano układ dro-
gowy. Dziś przez Rynek nie mkną już 
tiry. Główny plac miasta przestał być 
parkingiem, a stał się miejscem towa-
rzyskich spotkań, wydarzeń kultural-
nych i sportowych oraz celem space-
rów jaworznian. Ruch samochodowy 
przeniósł się na Trasę Śródmiejską. 
Zmieniono też ślad Drogi Krajowej 79. 
Krajówka nie przecina już na części 
Dąbrowy Narodowej. DK79 wyprowa-
dzono poza osiedlową zabudowę. Tak 
jest bezpieczniej i wygodniej zarówno 
dla mieszkańców, jak i dla kierowców. 
Przebudowa tej drogi trwa nadal. Teraz 
ruszyły prace w Byczynie. W efekcie 
droga i tutaj zostanie przeniesiona poza 
centrum dzielnicy.

Ostatnie lata przyniosły też ważne 
zmiany wizerunkowe. Jaworzno to już 
nie jest miasto podupadających kopalń. 

W ostatni poniedziałek 
na kilka godzin zniknęły 
najpopularniejsze media 
społecznościowe oraz 
komunikatory, których 
właścicielem jest fi rma 
Facebook. I świat trochę 
się zatrzymał...

W ogólnopolskim przekazie nasze mia-
sto kojarzone jest raczej z innowacyjny-
mi rozwiązaniami, elektromobilnością 
i... zielenią. To właśnie tutaj od roku 
miejska spółka zajmuje się odbiorem 
odpadów, a za miesiąc zacznie też dbać 
o zimowe utrzymanie dróg. Dzięki temu 
usługi będą tańsze i świadczone na wyż-
szym poziomie. To po jaworznickich 
ulicach jeździł pierwszy w Polsce kur-
sowy, elektryczny autobus i tutaj też 
powstać ma pierwsza polska fabryka 
samochodów na prąd.

Jaworzno wygrywa też rankin-
gi miejsc, gdzie dobrze się mieszka. 
Mieszkańcy chwalą miasto za bliskość 
przyrody, zadbane parki czy odnowioną 
Sosinę, a już wiadomo, że to nie koniec 
zmian na terenie Ośrodka Wypoczyn-
kowo-Rekreacyjnego.  

I chyba tylko wieczni malkontenci 
nie zauważają i nie doceniają zmian, 
jakie zachodzą w Jaworznie. Być może 
to po prostu kwestia perspektywy. Albo 
raczej jej braku.

2 NR 35/2021            7 PAŹDZIERNIKA 2021 Z  DRUGIEJ  STRONY 

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Odznaki za walkę ze skutkami pandemii

Ćwiczenia 
strażaków

Pociągiem 
na Sosinę

Złotą Odznakę Honorową za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego 
otrzymał we wtorek, 5 paździer-
nika, Łukasz Curyło, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Ja-
worznie. Srebrne Odznaki otrzymali 
Aneta Konopka, naczelnik Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej, oraz 
Łukasz Moskal, kierownik Działu 
Rozwoju Zawodowego i Promocji. 
Odznaczenia dla pracowników ja-
worznickiego Powiatowego Urzę-
du Pracy zostały przyznane za ich 
zaangażowanie włożone w walkę 
ze skutkami pandemii COViD -19.

– Czas pandemii był dużym wy-
zwaniem dla Urzędów Pracy. Skala 
pomocy dla pracodawców i pracowni-
ków sięgała miliardów złotych i umoż-

liwiła przede wszystkim ochronę setek 
tysięcy miejsc pracy. Odznaka Hono-
rowa za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego to najważniejsza odznaka, 
jeśli chodzi o Samorząd Wojewódz-
twa Śląskiego. To na pewno powód 
do dumy. Cieszymy się tym osiągnię-
ciem i działamy dalej – podkreślają 
odznaczeni pracownicy PUP w Ja-
worznie.

Wtorkową uroczystość zorganizo-
wano w sali Sejmu Śląskiego w Ka-
towicach. Odznaka Honorowa za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego 
przyznawana jest od 2000 roku za 
wkład i wysiłek, który przyczynił 
się  do gospodarczego, kulturalne-
go i społecznego rozwoju naszego 
województwa.                        GD

Wyróżnienie zostało przyznane za ogromny wkład w walce ze skutkami 
pandemii COVID–19 | fot. Archiwum prywatne

Dwa dni trwały ćwiczenia straża-
ków Śląskiej Brygady Obwodowej na 
terenie Jaworzna. W naszym mieście 
strażacy ćwiczyli gaszenie komplek-
sów leśnych. W treningi zaangażowa-
no potężne siły. Udział w szkoleniu 
wzięło 160 strażaków, którzy podczas 
tej akcji posługiwali się 50 pojazda-
mi. Ćwiczenia w terenie odbywały 
się 29 i 30 września. Wojewódzkie 
ćwiczenia ratownicze Centralnego 
Odwodu Operacyjnego „LASY 2021” 
prowadzone były w rejonie jaworz-
nickiej Sosiny.

– Głównym celem ćwiczeń jest okre-
ślenie stopnia przygotowania sił i środ-
ków centralnego odwodu operacyjnego 
do gaszenia wielkopowierzchniowych 
pożarów kompleksów leśnych, w tym 
w szczególności dostarczania wody na 
duże odległości – tłumaczy mł. bryg. 
Aneta Gołębiowska, rzeczniczka ślą-
skiego komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej.

Prowadzone w Jaworznie ćwicze-
nia pozwalają też skontrolować or-
ganizację pracy sztabu. Chodzi tu 
o strategię i organizację zaplecza lo-
gistycznego.                                NC

Zarząd Województwa Małopolskie-
go planuje budowę łącznicy, która za-
pewni bezpośredni dojazd z Krakowa 
do Olkusza. Planowana inwestycja do-
tyczy budowy około 800-metrowego 
odcinka torów w okolicy Jaworzna.

Dzięki niej dojazd do stolicy Ma-
łopolski zajmie olkuszanom około 
godzinę. Obecnie podróż pociągiem 
trwa ponad dwie, z przesiadkami 
w Tunelu i Miechowie. – Ideą tej in-
westycji jest poprawa konkurencyjności 
transportu kolejowego pomiędzy Krako-
wem i Olkuszem – informują olkuscy 
urzędnicy. – Środkiem do tego celu bę-
dzie budowa łącznicy pomiędzy liniami 
kolejowymi 133 i 156, Borowa Górka 
- Pieczyska, która pozwoli na ominięcie 
stacji kolejowej Jaworzno Szczakowa. 
Dzięki temu, bezpośrednie pociągi regio-
nalne z Krakowa do Olkusza, kursujące 
przez Krzeszowice, Trzebinię, Bukowno, 
uzyskają atrakcyjny czas przejazdu, 
konkurencyjny wobec transportu dro-
gowego – tłumaczą.

Trasa z Olkusza do Krakowa będzie 
poprowadzona linią nr 62 i planowa-
ną łącznicą, z której pociągi wjadą 
na linię Katowice - Kraków. Dzięki 
tej modyfi kacji nie będą już jeździć 
ze zmianą kierunku jazdy.

Połączenie będzie przebiegać rów-
nież w rejonie Sosiny. W pobliżu za-
lewu, na linii 156, powstanie przy-
stanek. To oznacza, że jaworznicki 
ośrodek stanie się lepiej dostępny 
również dla olkuszan, mieszkańców 
Krakowa i innych miejscowości, le-
żących przy kolejowej trasie.  AZ-H

Uroczyste przekazanie nowej karetki dla jaworznickiej stacji pogotowia  | fot. Andrzej Pokuta

Elektryczne nosze ułatwią pracę ratowników  | fot. Andrzej Pokuta

Nowoczesna i świetnie 
wyposażona karetka trafi ła 
właśnie do jaworznickiej 
Stacji Pogotowia. Pojazd to 
Mercedes 419 z silnikiem 
o mocy 3,0. Ambulans 
jest świetnie wyposażony 
w medyczne sprzęty. 
Karetka trafi ła do naszego 
miasta dzięki zwycięskiemu 
projektowi, zgłoszonemu 
przez jaworznian w ramach 
Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Karetka dla Jaworzna

– Chcieliśmy zgłosić projekt w ramach 
Marszałkowskiego Budżetu Obywa-
telskiego, który przyniósłby korzyści 
naszemu miastu i mieszkańcom. Za-
stanawialiśmy się, co to mogłoby być. 
W tym czasie akurat rozszalała się pan-
demia, toteż medyczne przedsięwzięcia 
naturalnie się narzucały. Postawiliśmy 
na karetkę i się udało – cieszy się Ro-
man Grzybek, autor zwycięskiego 
projektu.

Zanim się jednak udało, trzeba było 
przygotować wszystkie dokumenty, 
promować pomysł wśród mieszkań-
ców i zachęcać ich do głosowania. – 
Procedury i formalności są tu bardzo 
ważne. Dokumenty muszą być starannie 
przygotowane, bo błąd może wykluczyć 
projekt z walki o głosy. Korzystaliśmy 
z doświadczeń, jakie udało się zdobyć 
podczas pracy nad projektami zgłasza-
nymi w ramach Jaworznickiego Budżetu 
Obywatelskiego – wspomina Jadwi-
ga Grzybek, współautorka sukcesu.

W promocję tego przedsięwzię-
cia zaangażowało się wiele osób. Do 
głosowania na karetkę dla Jaworzna 
zachęcali m.in. kupcy zrzeszeni w Sto-
warzyszeniu Manhattan Podłęże.

– Nasze kontakty z ludźmi bardzo się 
wtedy przydały – wspomina Andrzej 
Kościański, prezes Stowarzyszenia 
Kupców Manhattan-Podłęże.

W konsekwencji tej pracy na pro-
jekt dotyczący karetki typu P dla 
Jaworzna zagłosowały 1362 oso-
by. Radość wnioskodawców była 
ogromna. Z karetki cieszą się też 
pracownicy pogotowia.

– Ta karetka to Mercedes 419, wa-
żący ponad 4 tony z silnikiem 3,0 oraz 
automatyczną skrzynią biegów. Bę-
dzie na stałe stacjonować w Jaworz-
nie. Pojazd wyposażony jest w nosze 
elektryczne o wartości około 150 tys. 
zł. Dzięki nim ratownikom zdecydo-
wanie łatwiej jest transportować pa-
cjenta, nie muszą go dźwigać, schylać 
się. Ponadto karetka wyposażona jest 
w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, 
defi brylator, urządzenie do kompresji 
klatki piersiowej czy nową pompę wo-
lumetryczną. To naprawdę doskonały 
sprzęt – podkreśla Klaudiusz Nadol-
ny, dyrektor Rejonowego Pogotowia 
Ratunkowego w Sosnowcu.

W uroczystości przekazania po-
jazdu jaworznickiej stacji pogotowia 
uczestniczyli też m.in. Paweł Sil-
bert, prezydent Jaworzna, Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent miasta, 
i Dariusz Starzycki, wicemarsza-

łek województwa śląskiego, który 
przy okazji zachęcał, by głosować na 
projekty zgłaszane w ramach MBO. 
– Mieszkańcy mogą decydować na co 

przeznaczyć tę pulę pieniędzy. Warto 
brać sprawy w swoje ręce – przeko-
nywał wicemarszałek. 

Grażyna Dębała
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Żonkile na rabatce, obok targowiska na Leopoldzie, sadzili uczniowie ZSO | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Mycie pojemników potrwa do końca paź-
dziernika | fot. Facebook Wodociągów

W Jaworznie znów sadzą żonkile

Wsparcie dla rodzin

Rekordowa edycja

Apelują – pilnujcie psów!

W dwie nowe rabatki, na których 
na wiosnę zakwitną żonkile, wzboga-
ciła się w tym roku hospicyjna akcja 
jaworznickich „Pól Nadziei”. W po-
niedziałek, 4 października, ucznio-
wie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych sadzili cebulki przy Targowisku 
Manhattan Podłęże. Druga rabatka 
powstanie w czwartek, 7 paździer-
nika, przy siedzibie Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej przy ul. Chopina. 
– Żonkile zostały posadzone przy na-
szym targowisku w takim miejscu, aby 
każdy, kto będzie wchodził do naszego 
obiektu, mógł się zatrzymać na chwilę 
i pomyśleć o osobach chorych, które 
potrzebują wsparcia i nadziei – pod-
kreśla Andrzej Kościański, prezes 
Stowarzyszenia Manhattan-Podłęże.

W ramach „Pól Nadziei” hospicyjni 
wolontariusze przypominają miesz-
kańcom o istnieniu hospicjów i o ich 
potrzebach, a także uwrażliwiają oto-
czenie na los osób chorych na raka. 
Znakiem rozpoznawczym kampanii 
są właśnie żonkile, które już w sta-
rożytności symbolizowały nadzieję, 
a w tradycji chrześcijańskiej triumf 
poświęcenia nad egoizmem, miłości 
nad śmiercią, miłość niebiańską nad 
ziemską. Żonkile ukazują kruchość, 
ulotność i piękno ludzkiego życia.

W tworzeniu rabatki przy targo-
wisku na Leopoldzie wzięli udział 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Jaworznie zakończył 
rekrutację do programu „Opieka 
wytchnieniowa 2021”. Już wiado-
mo, że pomocą objętych zostanie 
30 kandydatów.

Celem programu jest odciążenie 
członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi i dorosłymi z  niepeł-
nosprawnością. Specjaliści wesprą 
rodziców w ich w codziennych obo-
wiązkach, zapewniając czasowe 
zastępstwo. Uczestnicy programu 
będą mogli liczyć także na wspar-
cie psychologiczne, terapeutyczne, 
a także pomoc w zakresie nauki 
pielęgnacji, niezbędnej rehabilitacji 
oraz dietetyki. 

Nabór kandydatów do progra-
mu prowadzony był latem. Projekt 
„Opieka wytchnieniowa” spotkał 
się z naprawdę sporym odzewem. 
– Nie spodziewaliśmy się tak wielu 
zgłoszeń. Wpłynęło 40 wniosków. 
Niektórzy wymagali jednak innej for-
my pomocy, więc skierowaliśmy ich 
w odpowiednie miejsce. Początkowo 
zakładaliśmy pomoc mniejszej licz-
bie kandydatów. Jednak z uwagi na 
sytuacje, z którymi borykają się te 
rodziny, postanowiliśmy rozdzielić 
godziny na większą liczbę kandyda-
tów, by pomóc wszystkim. Wspar-
cie otrzyma więc 30 wnioskujących
– tłumaczy Patrycja Drobniak-

Znamy już wyniki 9. edycji Ja-
worznickiego Budżetu Obywatel-
skiego. To była rekordowa edycja. 
Jaworznianie oddali w sumie 31 
827 głosów. Po szczegółowej we-
ryfi kacji, zespół ds. budżetu oby-
watelskiego odnotował 30 070 gło-
sów ważnych oraz 1 757 głosów 
nieważnych.

Mieszkańcy zadecydowali, że 
w 2022 roku realizowanych będzie 
11 zadań na łączną kwotę 3,2 mln zł.

W puli 1,8 mln zł jaworznianie 
do realizacji wybrali zadanie „Jesz-
cze piękniejsze Jaworzno - nowa, 
bezpieczna infrastruktura w dziel-
nicach”. Szacunkowy koszt to 1 
800 000 zł. Wnioskodawcą jest tu 

Pracownicy jaworznickich Wodo-
ciągów zwracają się do mieszkańców 
miasta z prośbą, by w dniu odbioru 
śmieci pamiętali o wystawianiu po-
jemników na odpady przed swoje 
posesje. Przestrzegają też, aby brama 
czy furtka prowadząca do posesji była 
prawidłowo zamknięta. Dzięki temu 
psy nie będą stanowiły zagrożenia dla 
pracowników odbierających odpady. 
Co niestety się zdarza.

– Apelujemy o to nie bez powodu. 
Niedawno doszło do groźnego incydentu. 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
i III Liceum Ogólnokształcącego ZSO.

– Sadziliśmy żonkile po raz pierw-
szy. Cieszymy się, że mamy swój wkład 
w tę inicjatywę – podkreślają Bartosz 
Janikowski i Bartosz Szabłowski 
z klasy 1a III LO. – Chcemy poma-
gać innym i dawać dobry przykład 
koleżankom i kolegom. Wierzymy, że 
dzięki temu pociągniemy ich za sobą 
– przyznają.

W szkolnym wolontariacie działają 
też Oliwier Cebula i Wiktor Prok-
sa z SP 2. Po tym, jak się zapisali, 
dołączyli do nich też inni uczniowie.

– Opowiedzieliśmy im, jak wygląda 
praca wolontariusza i co dokładnie 
robimy. W końcu i oni postanowili 
zaangażować się w pomaganie – za-
znaczają Oliwier i Wiktor.

Jak podkreśla Angelika Lelek, 
szkolny psycholog i opiekunka wo-
lontariatu w ZSO, inicjatywy, w które 
angażuje się szkoła, mają uwrażliwić 
młodych ludzi na los osób, których 
spotykają różne życiowe dramaty. 
W akcję „Pól Nadziei” ZSO angażu-
je się od lat.

– Co roku robimy też rabatkę przy 
szkolnym budynku – przyznaje. – 
Współpracujemy z hospicjum również 
podczas innych akcji, np. w ramach tej 
pn. „Rolkuj po nadzieję”. Odwiedzamy 
pensjonariuszy i pracowników przy 

-Wasilewska, kierownik Działu 
Strategii  Rozwoju Usług Społecz-
nych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaworznie.

Do programu zakwalifi kowali 
się kandydaci, którzy nie korzy-
stają z innych form usług świad-
czonych w godzinach realizacji 
usługi „Opieki wytchnieniowej”. 
Mowa tutaj o usługach opiekuń-
czych, specjalistycznych usługach 
opiekuńczych, a także usługach fi -
nansowanych w ramach Funduszu 
Solidarnościowego bądź z innych 
źródeł. Analizowana była także sy-
tuacja rodzinna kandydata.

Początkowo termin przyjmowania 
wniosków miał upłynąć 2 sierpnia, 
ale wydłużono go do 31 sierpnia. 
– Mieliśmy kłopot z pozyskaniem spe-
cjalistów, którzy świadczyliby pomoc 
w projekcie. W efekcie końcowym 
w ramach modułu 1a mamy już pie-
lęgniarki i opiekunki. W gotowości jest 
też jeden asystent. W ramach modułu 
1c gwarantujemy pomoc psychologa, 
dietetyka i fi zjoterapeuty – opowia-
da Patrycja Drobniak-Wasilewska.

Na realizację programu MOPS 
otrzymał dotację w wysokości 39 
tys. zł z Ministerstwa Rodziny i Po-
lityki Społecznej, w ramach Soli-
darnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych. Program 
będzie realizowany do końca roku.

      Natalia Czeleń

Mirosław Pieczara, a jego projekt 
poparły w głosowaniu 6 123 osoby.

Wśród pozostałych zadań wybra-
nych do realizacji jest też zakup 
sprzętu dla strażaków, doświetlenie 
przejść dla pieszych w Podłężu, bu-
dowa chodnika przy ulicy Wygoda, 
a także doposażenie placów zabaw 
przy Przedszkolu Miejskim nr 19, 
przy ul. Wandy na Pańskiej Górze 
i w dzielnicy Dobra, rozbudowa 
strefy rekreacyjnej przy ZSP 3 przy 
ul. Koszarowej, a także renowacja 
i doposażenie placu zabaw przy SP 
19. Poprawiona zostanie też in-
frastruktura drogowa w osiedlach 
Tadeusza Kościuszki, Górniczym, 
Podłęże i Azot.                       GD

Pracownicy, odbierający śmieci z jednej 
z nieruchomości na terenie Jaworzna, 
zostali zaatakowani i o mały włos nie 
zostali pogryzieni przez agresywnie za-
chowującego się psa. Skończyło się na 
szybkiej ucieczce, potłuczeniach i wiel-
kim strachu. Jednak fi nał tej akcji mógł 
być tragiczniejszy w skutkach i zakoń-
czyć się trwałym uszczerbkiem na zdro-
wiu – podkreslają pracownicy Wodo-
ciągów Jaworzno w swoim apelu. 

Sezon letni był bardzo pracowity. 
Tylko w sierpniu zebrano ponad 3,5 

okazji różnych świąt, przynosimy pre-
zenty, ubieramy wspólnie choinkę, poja-
wiamy się na walentynki – wymienia.

W Jaworznie rabatek, na których 
rosną żonkile, przybywa. 12 z nich, 
licząc z nowo powstałą na Leopol-
dzie i planowaną przy WTZ, znajduje 
się na gruntach miejskich, m.in. na 
wprost Muzeum Miasta Jaworzna, 
przy ATElier Kultury i Domu Kultu-
ry w Szczakowej. Rabaty powstają 
też na szkolnych i przedszkolnych 
terenach.

– Tegoroczna odsłona „Pól Nadziei” 
rozpoczęła się w Jaworznie w ubiegłym 
tygodniu, od dosadzania cebulek na 
rabacie przed ciężkowickim kościołem. 
W akcji uczestniczyli uczniowie SP 18
– informuje Iwona Pawelec z Hospi-
cjum Homo Homini. – Nowe, szkolne 
pole powstanie też 13 października na 
terenie SP 19 w Jeziorkach  Z kolei 19 
października w Domu Kultury im. Kru-
dzielskiego w Szczakowej odbędzie się 
prelekcja dla młodzieży ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
i uczestników zajęć w szczakowskim 
DK – dodaje.

Inicjatorem utworzenia nowych 
rabatek, na Leopoldzie i przy sie-
dzibie WTZ-u, jest Maciej Stanek, 
jaworznicki radny i hospicyjny wo-
lontariusz.

Anna Zielonka-Hałczyńska

tys. ton śmieci z terenu miasta. Teraz 
przed Wodociągami stoją nowe zada-
nia, w tym czyszczenie pojemników 
na odpady. Prace mają potrwać do 
końca października. Mycie pojemni-
ków odbywa się w trakcie odbioru 
odpadów. Czynność realizuje Dział 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Spółki raz w roku. Śmieciarka opróż-
nia pojemniki z odpadów, a następ-
nie pracownik wybiera odpowiedni 
program czyszczenia. Przy użyciu 
myjki pod ciśnieniem, kontener zo-

staje opłukany oraz zdezynfekowany. 
Czyszczone są najpierw pojemniki 

w zabudowie jednorodzinnej, a na-
stępnie na osiedlach, we wspólnotach 
i blokach.

Warto wspomnieć, że w kwietniu 
wzrosły kary za niedopilnowanie 
psów w miejscach publicznych. Za 
niezachowanie zwykłych czy nakaza-
nych środków ostrożności przy trzy-
maniu zwierzęcia zapłacimy teraz od 
50 do 250 zł. Właściciele czworono-
gów, których zachowanie zagraża 
otoczeniu, muszą się liczyć nawet 
z 500 zł mandatem.                    NC
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Nowy wóz strażacki ofi cjalnie przekazany OSP Ciężkowice  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Msza św. w intencji 
strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Ciężkowicach, 
poświęcenie nowego wozu 
strażackiego i nadanie 
Złotej Honorowej 
Odznaki za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego.

Jubileusz strażaków z Ciężkowic

Taki był program obchodów 
115. rocznicy powstania ciężko-
wickiej OSP. W uroczystości, 3 
października, wzięli udział stra-
żacy z jednostek różnych szcze-
bli, policjanci, parlamentarzyści 
i przedstawiciele władz samorzą-
dowych, w tym Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna, jego zastęp-
ca, Łukasz Kolarczyk, i Dariusz
Starzycki, wicemarszałek woje-
wództwa śląskiego.

– Świętujemy ważny dla naszej 
jednostki jubileusz. Z okazji 115-le-
cia jej sztandar został odznaczony 
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego – pod-
kreślił Robert Tarasek, prezes 
OSP Ciężkowice. – W ramach ob-
chodów został też poświęcony nasz 
nowy wóz strażacki. To średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy GBA 
– informuje.

Nowy wóz kosztował 910 tys. 
złotych, z czego 350 tys. zł po-

chodzi ze środków gminy, 105 
tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, 225 tys. 
zł z NFOŚiGW, 70 tys. zł z WFO-
ŚiGW, a 160 tys. zł z MSWiA.

Historia ochotniczej straży 
w Ciężkowicach rozpoczęła się pod 
koniec XIX wieku. W 1905 roku na-
stąpiło nadanie jej sztandaru. Obec-
nie w OSP Ciężkowice działa 36 
druhów, w tym trzech honorowych. 
17 członków to strażacy wyjazdowi. 
W jednostce prężnie działa także 
młodzieżowa drużyna pożarnicza. 
Należy do niej 16 młodych osób.

– Nasza OSP charakteryzuje się nie 
tylko tym, że mamy w swoich szere-
gach sporo młodzieży. Wśród druhów 
są też kobiety, również w zarządzie. 
Działamy na różnych polach, oprócz 
wyjazdów na interwencje angażujemy 
się też w życie miasta i naszej lokalnej 
społeczności – wymienia Mirosław
Pieczara, jaworznicki radny i wi-
ceprezes OSP Ciężkowice.

Podczas niedzielnych obchodów, 
strażacy i zaproszeni goście uczest-
niczyli w mszy św. w ich intencji 
w kościele pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Ciężkowicach, 

po której przemaszerowali do swo-
jej remizy. Wóz strażacki został 
poświęcony przez ciężkowickiego 
proboszcza, ks. kanonika Andrzeja
Wieczorka. Złotą Odznakę Hono-
rową wręczyła prezesowi ciężko-
wickiej OSP Maria Materla, radna 
Sejmiku Województwa Śląskiego.

– Świętowanie jubileuszy to czas 
podsumowań, wspominania sukce-
sów, ale też dramatów, które roz-
grywały się podczas kolejnych inter-
wencji. Serdecznie dziękuję za pomoc 
miastu i jego mieszkańcom, za zaan-
gażowanie i poświecenie. Gratuluję 

pięknej postawy – podkreślił Paweł 
Silbert, prezydent Jaworzna. Ży-
czenia dla strażaków przekazał też 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
woj. śląskiego, od lat strażak OSP 
Osiedle Stałe.

– Gratuluję pięknego jubileuszu 
i nowego wozu strażackiego. Życzę 
wszelkiej pomyślności i bezpiecznej 
służby – zaznaczył.

Jak przypomniał poseł na Sejm 
RP, Waldemar Andzel, Jaworz-
no jest obecnie jedną z niewielu 
polskich miejscowości, w której 
wszystkie OSP mają nowe wozy 
strażackie i  dysponują nowym 
sprzętem ratowniczo-gaśniczym. 
W ciągu ostatnich lat (od 2015 do 
2021) jaworznicka gmina wsparła 
fi nansowo tutejsze ochotnicze stra-
że pożarne kwotą ponad 4,3 mln 
złotych. Najpierw wyremontowano 
strażnice, następnie wymieniono 
sprzęt pożarniczy, przede wszyst-
kim samochody gaśnicze. Wsparcie 
dla strażaków-ochotników z Ja-
worzna przyszło też z innych insty-
tucji - ponad 700 tys. zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego, prawie 600 tys. zł z Na-
rodowego i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Na swoje działanie 
jaworznickie OSP dostały też 640 
tys. zł z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji i prawie 
800 tys. złotych z Komendy Głów-
nej Państwowej Straży Pożarnej.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Bezpieczna przystań
Od 18 lat Klub Inteligencji Katolic-

kiej w Jaworznie prowadzi świetlicę 
socjoterapeutyczną „Pod Kolegiatą”. 
Placówka działa przy parafi i św. Woj-
ciecha i św. Katarzyny. Dzieci i mło-
dzież ze szkół podstawowych mogą tu 
liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji 
i wsparcie w codziennych problemach. 
Świetlica działa od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 13 do 18.  

Na zajęcia w świetlicy przychodzi 
12 dzieci z Jaworzna. – Ta mała licz-
ba spowodowana jest ograniczeniami 
wynikającymi z pandemii – wyjaśnia 
Monika Słowińska, wychowawca 
świetlicy. Opiekunowie placówki po-
magają uzupełnić braki w nauce, uczą 
konstruktywnego wyrażania emocji 
i rozwiązywania konfl iktów. Kładą też 
duży nacisk na budowanie poczucia 
własnej wartości u wychowanków.

– Celem świetlicy jest zapewnienie 
pomocy dzieciom w zdobywaniu wie-
dzy i umiejętności szkolnych, wspieranie 
prawidłowego rozwoju. Uważam, że ta-
kie miejsca są ważne w systemie wspie-
rania rodziny, ponieważ wiele dzieci 
ma trudności w nauce. Zmagają się też 
z problemami w domach rodzinnych. 
Mają problemy w kontaktach z rówie-
śnikami. U nas dzieci mogą poradzić 
się wychowawców, jak rozwiązać co-
dzienne problemy. Dzieci uczą się tutaj 

odpowiedzialności za siebie – opowiada 
Monika Słowińska.

Podopieczni angażują się we 
wszystkie zajęcia w placówce. Dzie-
ci mogą rozwiązywać ciekawe zada-
nia, łamigłówki, quizy pobudzające 
wyobraźnię. Grają w gry logiczne, 
poprawiające pamięć i koncentrację. 
W świetlicy „Pod Kolegiatą” można 
zapisać się do kółka języka angiel-
skiego, klubu Mądra Główka, kółka 
czytelniczego, muzyczno-tanecznego, 
plastycznego, informatycznego. Są też 
kluby fi lmowca i sportowca. Odby-
wają się także zajęcia kulinarne oraz 
rozgrywki szachowe. Podczas poby-
tu dzieci w świetlicy organizowane 
są dni tematyczne. Świętowano już 
Europejski Dzień Języków Obcych, 
Dzień Spadającego Liścia i powita-
nie jesieni, a nawet Światowy Dzień 
Orderu Uśmiechu. – W zachowaniu 
dzieci, uczestniczących systematycz-
nie w świetlicowych zajęciach, można 
zauważyć wiele pozytywnych zmian. 
Uczą się realizowania własnych po-
trzeb w zgodzie z przyjętymi normami 
społecznymi. Dla wielu dzieci świetli-
ca jest jedynym miejscem, gdzie mogą 
przygotować się do zajęć szkolnych oraz 
otrzymać pomoc. Niekiedy placówka 
zastępuje im dom rodzinny. Świetli-
ca ułatwia rozwijanie zainteresowań 

i organizuje czas wolny w ciągu całego 
roku – mówi Katarzyna Szyndera, 
kierownik świetlicy.

W placówce realizowany jest też 
program wolontaryjny „Podaj dalej”, 
który polega na uczeniu młodzieży 
szerzenia dobra. W programie biorą 
udział głównie podopieczni kolegiaty, 
którzy ukończyli 16 lat. Pomagając 
młodszym podopiecznym w nauce, 
promują i przekazują wartości, które 
poznali w świetlicy.

Placówka jest wyposażona w za-
bawki, pomoce dydaktyczne, litera-
turę dziecięcą i materiały plastyczne. 
Działalność świetlicy fi nansowana 
jest przez Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
– Świetlica jest miejscem, w którym dzie-
ci odnajdują bezpieczną odskocznię od 
problemów. Dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu wychowawców i wolontariuszy 
podopieczni świetlicy uczą się jak poko-
nywać codzienne trudności czy własne 
słabości. Ta praca przynosi wymier-
ne efekty. Widać to po zadowolonych 
twarzach dzieci. Ważne jest też to, że 
wśród wolontariuszy świetlicy znajdzie-
my osoby, które były jej podopiecznymi. 
To świadczy o tym, jak bardzo dzieci 
przywiązują się do tego miejsca – opo-
wiada Dawid Domagalski, radny 
jaworznickiej Rady Miejskiej.     NC
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W poprzedniej edycji „Szlachetnej Paczki” pomoc uzyskało 14 rodzin | fot. Kyzioł fotografi a

W Międzynarodowych Mistrzostwach Makijażu w Grecji Klaudia Kosińska zdobyła dwa drugie 
miejsca | fot. Magdalena Hałas

Szanowny Panie Dyrektorze!

Składamy serdeczne gratulacje z okazji przejścia na emeryturę.
Chcemy podziękować za lata wspólnej drogi zawodowej,

za tworzenie przyjaznego miejsca pracy,
poświęcenie swojego życia i czasu dla walki o nasze wspólne cele.

Dziękujemy za okazywaną życzliwość, za dobre słowa i wsparcie w trudnych chwilach.

Życzymy wytchnienia, ale nie nudy,
spokoju, ale też doświadczania nowych i ciekawych smaków życia.

Życzymy radości z każdej chwili i pogody ducha.
Obecności i wsparcia od bliskich.

Życzymy wytrwałości w dążeniu do spełniania marzeń i planów,
a także poczucia, że wszystko zmierza we właściwym kierunku.

Przede wszystkim jednak życzymy dobrego zdrowia i sił
na podejmowanie dalszych działań i czerpanie z życia tego,

co najlepsze i najpiękniejsze.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie

R E K L A M A

Potrzebni wolontariusze!

Sukces jaworznickiej 
wizażystki

Rusza rekrutacja wolontariuszy do 
projektu „Szlachetna Paczka”. Chętni 
muszą mieć ukończone 16 lat, dys-
ponować wolnym czasem i dobrymi 
chęciami. Przy zgłoszeniach do po-
szczególnych miast nie obowiązuje 
rejonizacja. Na początek wystarczy 
wypełnić krótki formularz. Przyda 
się każda para rąk do pomocy.

W poprzedniej edycji w Jaworznie 
wolontariusze „Szlachetnej Paczki” 
odwiedzili 48 rodzin, spośród któ-
rych 14 otrzymało pomoc. Średnia 
wartość paczki wynosiła około 3 tys. 
zł.  „Szlachetna Paczka” to ogólno-
polski projekt społeczny, który niesie 
pomoc potrzebującym. Opiera się 
na pracy z wolontariuszami i dar-
czyńcami.

– Szukamy rodzin w potrzebie, które 
dotknął los, jest im ciężko. Nie poma-
gamy rodzinom roszczeniowym, tylko 
takim, które chcą walczyć o swoją przy-
szłość. Wierzymy w tzw. mądrą pomoc. 
W związku z kolejną edycją akcji pilnie 
poszukujemy wolontariuszek i wolonta-
riuszy „Szlachetnej Paczki" – tłumaczy 
Karolina Pyrzanowska, liderka re-
jonu Jaworzno „Szlachetnej Paczki”.

Praca wolontariuszy jest długofa-
lowa. – „Szlachetna Paczka” to wy-

Klaudia Kosińska z Jaworzna zdo-
była dwa drugie miejsca w Między-
narodowych Mistrzostwach Makijażu 
w Grecji. Startowała w kategoriach 
debiut - makijaż ślubny i makijaż 
dzienny. Ze względu na pandemię 
mistrzostwa odbywały się w formu-
le online.

Zadaniem uczestniczek konkursu 
było wykonanie makijażu z wybra-
nych przez siebie kategorii i wysłanie 
efektów pracy do 15 września. Zdjęcia 
nie mogły być wyretuszowane, ani 
ulepszane. Konkursową modelką była 
Katarzyna Hałas, a sesję zdjęciową 
wykonała Magdalena Hałas. Panie 
stworzyły zgrany team. – Wprawdzie 
ja malowałam swoją modelkę, jednak 
bez pięknego zdjęcia nie byłoby mojego 
sukcesu. Dziękuję Magdalenie Hałas, że 
uwieczniła moją pracę na zdjęciu, jak 
zwykle najlepiej, jak potrafi . Dziękuję 
też Kasi Hałas za cierpliwość i użyczenie 
mi swojej twarzy – mówi wizażystka.

Klaudia Kosińska preferuje lekkie 
i kobiece makijaże, ale doskonale 
odnajduje się też w tych bardziej wy-
razistych. – Startując w kategorii Make 
Up Day postawiłam na bardzo subtel-
ny i świeży makijaż. Natomiast przy 
makijażu Wedding Make Up skupiłam 
się na nieco mocniejszym wykonaniu. 
Chciałam pokazać, że potrafi ę się odna-

magający wolontariat, ale dający też 
wiele satysfakcji. Wspieramy się na 
każdym etapie pracy. Często wolon-
tariusze przychodzą do nas, bo chcą 
pomagać. Zostają z nami dla ludzi, 
których tu poznali i atmosfery – mówi 
pani Karolina.

Od sierpnia do października po-
szukiwani są wolontariusze, którzy 
wraz z „liderem” rejonu zajmują się 
znajdowaniem rodzin w potrzebie. 
Posiłkują się przy tym informacjami 
z instytucji pomocowych oraz od 
osób z otoczenia rodzin. Później 
wolontariusze odwiedzają rodziny 
poznają ich życie, trudności, ma-
rzenia i potrzeby. Nie każda odwie-
dzona rodzina, kwalifi kuje się do 
programu. - Rodzina, która zostaje 
włączona do „Szlachetnej Paczki" 
jest opisywana (zmieniamy imiona, 
żeby zachować anonimowość) i taki 
opis publikowany jest w bazie rodzin. 
W tym roku baza ruszy 13 listopada 
i wtedy darczyńcy przygotują po-
moc. Wolontariusz będzie w kon-
takcie z darczyńcą i pomoże mu jak 
najlepiej przygotować paczkę – opo-
wiada liderka z Jaworzna.

Od 11 do 12 grudnia paczki zawo-
żone będą do rodzin. Na tym jednak 

leźć zarówno w delikatnym, jak i moc-
niejszym stylu, i udało się – tłumaczy 
Klaudia Kosińska.

Pani Klaudia makijażem zajmuje 
się od 5 lat. Ukończyła wiele kur-
sów. Uczestniczyła w licznych po-
kazach i sesjach. Dużo nauczyła ją 
praca pod presją czasu. – Makijaż 
to trudna sztuka, bo przecież każda 
kobieta jest inna. Nie wszystkie mamy 
idealną cerę czy piękne powieki. Trzeba 
wiedzieć, jak ukryć to, co niekorzystne, 
a wydobyć atuty, by nie stworzyć na 
twarzy efektu przerysowania – tłuma-
czy jaworznianka.

Udział w mistrzostwach stanowił 
dla pani Klaudii spore wyzwanie. – 
Na początku brakowało mi odwagi, by 
się przełamać i spróbować swoich sił 
w konkursie o takiej skali. Motywują-
cego przysłowiowego kopniaka dodała 
mi Monika Szlósarczyk, która wierzyła 
we mnie i  moje możliwości bardziej niż 
ja sama – wspomina pani Klaudia. 
Pomimo obaw jaworznianka zdobyła 
drugie miejsca w obu kategoriach, 
w których startowała. – Gdy ogłoszono 
wyniki i usłyszałam swoje imię i nazwi-
sko, to moja radość była ogromna. Łzy 
szczęścia i niedowierzanie, że się udało. 
Teraz czekam na swoje puchary – cie-
szy się jaworznianka. 

Natalia Czeleń

nie kończy się praca wolontariuszy. 
– Staramy się odwiedzać rodziny, być 
z nimi w kontakcie i monitorować, co 
się u nich dzieje. Jeśli jest taka potrze-
ba, włączamy też rodziny do Paczki 
Prawników (pomoc prawna) czy Paczki 
Lekarzy – tłumaczy pani Karolina.

Projekt można wesprzeć na różne 
sposoby. Potrzebne są osoby do po-
mocy przy grudniowym rozwożeniu 
paczek i takie, które w ten weekend 
przygotują wolontariuszom ciepły 
posiłek czy herbatę. Mile widziane 
są fi rmy i osoby, które przygotują 
małe podarunki dla darczyńców 
oraz pomocnicy do noszenia paczek 
w magazynie.

Wolontariusze nie muszą być 
mieszkańcami Jaworzna. Nie ma re-
jonizacji. Każdy sam reguluje sobie 
ilość czasu, jaką poświęca na dzia-
łanie w „Szlachetnej Paczce". Każdy 
wolontariusz może zdecydować, ile 
rodzin odwiedzi. Po włączeniu ro-
dziny do projektu musi jeszcze do-
pełnić formalności, opisać wszystko 
w systemie. Chętni mogą zapoznać 
się z projektem na stronie www.su-
perw.pl, gdzie należy wybrać rejon 
i wypełnić krótki formularz.

Natalia Czeleń
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Ozdrowieńcy po COVID- 
19 przez wiele miesięcy 
borykają się z wieloma 
dolegliwościami. Nie dziwi 
więc, że szukają sposobów 
na szybszy powrót do 
zdrowia i formy sprzed 
zakażenia koronawirusem. 
Jednym ze skutecznych 
sposobów okazała się 
terapia w komorze 
hiperbarycznej.

Tlenoterapia - relaks i zdrowie

Na czym polega 
tlenoterapia 

hiperbaryczna?
Tlenoterapia hiperbaryczna polega 

na oddychaniu skoncentrowanym 
tlenem w warunkach podwyższone-
go ciśnienia, w specjalnej komorze 
hiperbarycznej. To relaksacyjna i nie-
inwazyjna terapia 93 proc. tlenem. 
Zabieg m.in. wspiera produkcję ko-
mórek macierzystych. Poszerzają się 
naczynia włosowate, w wyniku czego 
tlen dociera do trudno dostępnych 
i nieprawidłowo natlenionych tka-
nek. Dochodzi do autoregeneracji na-
szego organizmu. Terapia tlenem ma 
więc szerokie zastosowanie w wielu 
dziedzinach medycyny. 

Kto nie może skorzystać 
z terapii w komorze?

Coraz częściej na zabiegi kierują 
pacjentów lekarze. Z terapii jednak 
wykluczone są osoby przeziębione, 
gorączkujące, z zapaleniem ucha lub 
nerwu wzrokowego. W komorze nie 
mogą znaleźć się kobiety w ciąży. 
Z zabiegu dyskwalifi kuje też posia-
danie rozrusznika serca starego typu, 
przebyty zabieg operacyjny w okoli-
cach klatki piersiowej, wybrane cho-
roby płuc oraz odma płucna. Terapii 
nie poddaje się pacjentów po chemio-

terapii z zastosowaniem bleomycy-
ny. Osoby, które miały podany ten 
składnik, są wykluczone z zabiegów 
w komorze do końca życia.

– Dlatego przed rozpoczęciem tle-
noterapii w komorze hiperbarycznej 
istotne jest sprawdzenie pełnej doku-
mentacji medycznej, kart wypisów ze 
szpitali pacjenta. Mamy pomagać, a nie 
szkodzić – mówi Paulina Buchta, 
właścicielka jednego z gabinetów 
oferujących usługi tlenoterapii w ko-
morze hiperbarycznej w Jaworznie.

Przed zabiegiem personel prze-
prowadza wywiad dotyczący stanu 
zdrowia, a pacjent wypełnia ankietę. 

Jak wygląda terapia 
w komorze 

hiperbarycznej?
Sesja tlenoterapii hiperbarycznej 

trwa do 80 minut. Zaleca się wygod-
ną odzież, pozbawioną pasków ze 
sprzączkami, powodującymi uciski. 
Nie należy też poddawać się zabiego-
wi na czczo, bo przebywanie w ko-
morze wywołuje ogromny apetyt. 

Pacjent wchodzi do komory i jest 
stopniowo wprowadzany w warunki 
podwyższonego ciśnienia. Można się 
w niej zrelaksować. – Pacjenci mają 
dowolność. Oferujemy im możliwość 
obejrzenia fi lmu przyrodniczego lub 
w tle włączamy muzykę relaksacyjną. 
Mogą też czytać książkę, a nawet spać
– tłumaczy Paulina Buchta.

Nad bezpieczeństwem w trakcie 
zabiegu czuwa personel. Przed za-
kończeniem zabiegu wyrównuje się 
ciśnienie w komorze. Dopiero wtedy 
pacjent może ją opuścić.

W przypadku małych dzieci z ma-
luchem do komory wchodzi rodzic. 
Obydwie osoby otrzymują swoją ma-
seczkę. Nastolatkowie wchodzą sami, 
a rodzice siedzą w pobliżu i mają 
możliwość zerkania przez okienko 
na to, co się dzieje w komorze.

Rehabilitacja 
pocovidowa

Ozdrowieńcy po przebytym CO-
VID-19 borykają się z wieloma do-
legliwościami, a powrót do pełnej 

formy zabiera im wiele miesięcy. 
– Coś, co kiedyś zajmowało im 10 
minut, jak np. odkurzanie mieszka-
nia, po przebyciu COVID-19 urosło 
do rangi wielkiego problemu i trwa 
nawet 40 minut. Nic więc dziwnego, 
że ozdrowieńcy szukają sposobów 
na szybszy powrót do zdrowia i nor-
malnego funkcjonowania. Z pomocą 
może przyjść tlenoterapia – opowiada 
Paulina Buchta.

Skuteczność leczenia przy zasto-
sowaniu komory hiperbarycznej po-
twierdziły badania przeprowadzone 
w samym centrum epidemii w Wu-
han, a także w USA i w Hiszpanii. 
Zwalczano w ten sposób u chorych 
hipoksemię (zbyt niski poziom tle-
nu we krwi), a skuteczność zabie-
gów była wysoka. Doktor Zhong 
Yangling z Chin wykorzystywał 
metodę łagodnej tlenoterapii hi-
perbarycznej w walce z COVID-19 
i potwierdził, że jego pacjenci już 
po pierwszej sesji odczuli złagodze-
nie objawów, takich jak duszności 
i bóle w klatce piersiowej. Kolej-
ne sesje powodowały ustąpienie 
duszności. Tomografi a kompute-
rowa wykazywała poprawę stanu 
zdrowia i większe dotlenienie płuc. 
Organizm łatwiej regenerował się 
po przebytym koronawirusie.

– Prowadzimy zabiegi u wielu 
pacjentów po COVID-19. Poprawa 
następuje zwykle między 5 a 10 za-
biegiem. Efekty widoczne są gołym 
okiem. Pierwszym znakiem popra-
wy jest ustąpienie duszności, brak 
zadyszki przy wejściu po schodach 
i łatwiejsze oddychanie – tłumaczy 
pani Paulina.

Dodatkowo stosuje się też cza-
sem wibroterapię ułatwiającą usu-
wanie wydzieliny płucnej. Zabieg 
wspiera proces wentylacji i zwięk-
sza natlenienie krwi. Dzięki temu 
u ozdrowieńców szybciej ustępują 
duszności, zadyszka, zmęczenie. 
Właściwie stosowana wibroterapia 
poprawia krążenie krwi w płucach, 
zapobiega zastojowi żylnemu, roz-
luźnia mięśnie oddechowe, popra-
wia napięcie mięśni całego ciała 

i wzmacnia mięśnie oddechowe, 
aby wywołać odruch kaszlu. – War-
to zaznaczyć, że sama tlenoterapia 
nie zwalczy choroby COVID-19, ale 
jest skuteczną metodą zminimalizo-
wania skutków ubocznych niedotle-
nienia organizmu. Zwiększa wydol-
ność organizmu i przyspiesza procesy 
regeneracyjne – podkreśla Paulina 
Buchta.

Kiedy jeszcze 
tlenoterapia pomoże?
Terapia w komorze hiperbarycz-

nej poprawia wydolność organizmu 
i kondycję psychofi zyczną. Pobu-
dza krążenie krwi i metabolizm. 
Uśmierza ból i pomaga pokonywać 
migreny. Zmniejsza stany zapal-
ne, redukuje obrzęki. Powoduje 
wzrost komórek macierzystych, 
oczyszcza organizm z toksyn, re-
generuje tkankę kostną i mięśnie 
szkieletowe. Ma także działanie 
bakterio i wirusobójcze. Odbudo-
wuje system odpornościowy, two-
rzy nowe tkanki i naczynia krwio-
nośne. Doskonale sprawdza się 
w leczeniu oparzeń, bo terapia tle-
nem przyspiesza proces gojenia się 
ran, owrzodzeń i pęknięć skóry np. 
u cukrzyków. Pomaga w leczeniu 
stopy cukrzycowej, kiedy pacjent 
zgłosi się w odpowiednim czasie. 
Terapię z powodzeniem stosuje 
się też w gastrologii, alergii, der-
matologii, neurologii. Terapia jest 
konieczna w przypadku zatrucia 
tlenkiem węgla, zatoru powietrz-
nego, urazu dekompresyjnego mó-
zgu lub choroby dekompresyjnej 
(tzw. choroba kesonowa nurków). 
Leczenie tlenem sprawdza się też 
u pacjentów z autyzmem, depresją 
i wypaleniem zawodowym. – Z na-
szego doświadczenia wynika, że tle-
noterapia w komorze hiperbarycznej 
świetnie sprawdza się też w przypad-
ku dzieci z autyzmem. Zabiegi po-
magają im w skupieniu, postępach 
w codziennym życiu – mówi pani 
Paulina. 

Natalia Czeleń

Paulina Buchta poleca terapię tlenem  | fot. Natalia Czeleń

Na telefonCiche godziny pomogą autystykom
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Tele-

platformę Pierwszego Kontaktu. TPK jest prze-
znaczona dla pacjentów, którzy potrzebują po-
mocy medycznej poza godzinami pracy lekarzy 
rodzinnych, w weekendy lub święta. 

Z platformy mogą korzystać również obco-
krajowcy, gdyż porady udzielane są w kilku 
językach. Wystarczy zadzwonić na bezpłatny 
numer 800 137 200, pod którym uzyskamy 
natychmiastową pomoc. Pod wskazanym nume-
rem dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze.

Udostępniona przez NFZ platforma ma być 
pomocą w sytuacji nagłego zachorowania, ko-
nieczności wystawienia np. e-recepty, kiedy 
poradnie POZ już skończyły swoją pracę oraz 
w weekendy i święta. TPK dostępna jest w dni 
robocze w godzinach od 18 do 8 oraz w soboty, 
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w go-
dzinach od 8 do 8 następnego dnia.            NC

Galeria Galena wprowadza „ciche godziny”. 
To forma wsparcia dla osób w spektrum autyzmu 
i ich opiekunów. Akcja rusza 9 października. 
Udogodnienia będą obejmowały wyciszenie 
obiektu, czyli wyłączenie muzyki i komunika-
tów głosowych oraz ograniczenie oświetlenia 
na pasażu w godzinach od 9 do 10.

Specjaliści pomysł chwalą. -– „Ciche godziny” 
to fantastyczna inicjatywa, która ułatwi robienie 
zakupów osobom ze spektrum autyzmu lub z za-
burzeniami integracji sensorycznej, a nawet ma-
mom z małymi dziećmi. Każdy, kto jest wrażliwy 
na bodźce, ich nadmiar przeżywa jako duży dys-
komfort, który może wywołać lęk, strach, panikę 
i poczucie bezradności. Należy jednak pamiętać, 
że dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych, 
którym nadwrażliwość zmysłowa dezorganizuje 
funkcjonowanie. „Ciche godziny” to mały gest, 
dzięki któremu trudny w przeżywaniu świat, stanie 

się odrobinę bardziej znośnym. Empatia nic nas 
nie kosztuje – podkreśla Agnieszka Kośmider, 
psychoterapeuta, pedagog specjalny w jaworz-
nickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Self.

Udogodnienia zostaną wprowadzone na stałe 
na głównym pasażu oraz w hipermarkecie. Na-
jemcy galerii też są zainteresowani projektem 
i uczestnictwo zadeklarowało już kilka sklepów. 
– Najemcy, którzy zadeklarowali swoje uczestnic-
two, wprowadzają udogodnienia według swoich 
możliwości i na pewno obejmują wyłączenie muzyki 
i komunikatów głosowych w sklepie, a w niektórych 
przypadkach dodatkowo ograniczenie oświetlenia, 
wprowadzenie pierwszeństwa obsługi dla klientów 
ze spektrum autyzmu, czy zwolnienie tempa przy 
kasie, mając na uwadze komfort osób z nadwraż-
liwością sensoryczną – mówi Monika Bereś. 

W sobotę, 9 października, w Galenie będzie 
można dowiedzieć się więcej o problemach 

osób ze spektrum autyzmu. Specjalna Sen-
soryczna Instalacja Cube pozwoli przekonać 
się w jaki sposób  świat odbiera osoba z auty-
zmem. Będzie też działał punkt konsultacyjny 
dla rodziców i opiekunów, prowadzony przez 
terapeutów Fundacji Spectrum Liberi. Rodzice, 
którzy podejrzewają u swoich pociech proble-
my rozwojowe, będą mogli się poradzić lub 
rozwiać wątpliwości. Będą tematyczne poga-
danki i konkursy dla najmłodszych. Organiza-
torzy zaprezentują też aplikację do wspólnej 
interaktywnej terapii. – Dla terapeutów jest 
profesjonalnym narzędziem do tworzenia, monito-
rowania i weryfi kowania programów terapii. Dla 
rodziców wygodnym i funkcjonalnym przewodni-
kiem w zakresie praktyk i wiedzy terapeutycznej, 
a dla dzieci nieocenionym źródłem edukacyjnej 
zabawy i impulsem do pracy – wyjaśnia Monika 
Bereś z jaworznickiej Galeny.                    NC
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Strażnicy z pasją na służbie w jaworznickiej komendzie Straży Miejskiej | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Klaudia Zielińska działa na rzecz bezpańskich zwierząt, Daniel Markiewicz pasjonuje się m.in. kwestiami bezpieczeństwa publicznego, uprawia sport, doskonali techniki interwencji i samoobrony. Z kolei Szymon 
Drożyński przez wiele lat spełniał się jako ratownik medyczny. Jest też wielkim miłośnikiem lotnictwa. Co łączy te trzy osoby? Cała trójka pracuje w Straży Miejskiej w Jaworznie. Każde z nich swoje pasje 
wykorzystuje podczas służby naszemu miastu i jego mieszkańcom.

Oni służą z pasją. I to niejedną

Zwierzaki 
pod dobrą opieką

Miłość do zwierząt pani Klaudia
przejawiała od dzieciństwa i krzyw-
da braci mniejszych dotykała ją do 
głębi. Nic więc dziwnego, że w domu 
ma cały zwierzyniec. Trzy psy, dwa 
koty i świnkę morską.

– Najpierw był Kituś. Gdy byłam 
dzieckiem, znalazłam go przed klatką. 
Dziś ma 14 lat – wyjaśnia strażniczka.

Niedługo potem na swojej drodze 
spotkała Ferdynanda. Pani Klaudia 
uratowała mu życie.

– To było podczas wakacji. Jecha-
liśmy samochodem przez las. Nagle, 
w jednym z rowów, zobaczyłam psa, 
który chce wydostać się z foliowego wor-
ka. Ponad dwie godziny zajęło mi choć 
minimalne oswojenie tego przerażone-
go stworzenia. Ferdek był w strasznym 
stanie, zapchlony, zarobaczony, z klesz-
czami wbitymi dosłownie wszędzie, a do 
tego wychudzony i ze śladami przemo-
cy – opisuje jaworznianka. – Stał się 
członkiem naszej rodziny. Mieszka ze 
mną już 11 lat i jest super psem. Ale 
do tej pory nie ufa ludziom, zwłaszcza 
pijanym mężczyznom. Kim musiał być 
jego były właściciel, skoro Ferdek wciąż 
reaguje agresywnie na widok niektórych 
osób? – pyta strażniczka.

Po Ferdynandzie do zwierzyńca 
pani Klaudii dołączyła kotka Kitu-
sia, odłowiona przy przedszkolu na 
Osiedlu Stałym.

– Miała być tylko na chwilę, a miesz-
ka ze mną do dzisiaj – przyznaje wła-
ścicielka kota. – Na końcu pojawiły się 
Dinusia i Tosia. To psiaki również z in-
terwencji. Szczeniaki błądziły ze swoją 
matką po ulicy – wspomina strażnicz-
ka. Jak przyznaje, jej mieszkanie peł-
ni też rolę domu tymczasowego dla 
bezpańskich czworonogów.

Klaudia Zielińska w Straży Miej-
skiej pracuje od około 3 lat. Skończy-
ła naukę na kierunku ochrony osób 
i mienia. W jaworznickiej komendzie 
zajmuje się sprawami m.in. ruchu 
drogowego, wraków samochodów 
i właśnie problemem bezpańskich 
zwierząt.

– Wspólne wyjazdy z członkami ja-
worznickiego Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami na interwencje dotyczące 
złych warunków bytowych zwierząt 
sprawiły, że prezes Urszula Windys 
zaproponowała mi, abym i ja dołączy-
ła do stowarzyszenia. Zauważyła, że 
mam do tego smykałkę. Zgodziłam się. 
Teraz staram się pomagać zwierzakom, 
zarówno w pracy, jak i w czasie wol-
nym, jako inspektor TOZ-u – uśmie-
cha się jaworznianka. – Na służbie 
pomagam jednak w inny sposób, niż 
gdy działam z ramienia organizacji, 
poza godzinami pracy. Niemniej obie 
te sfery, bycie strażnikiem i instrukto-
rem, przenikają się. Jako strażnikowi 

przysługują mi jednak uprawnienia, 
których nie posiadają społecznicy. Na 
przykład, gdy jestem na służbie, mam 
prawo wejść na posesję, skontrolować 
warunki bytowe zwierząt, np. czy mają 
wymagane szczepienia, czy łańcuch 
nie jest za krótki albo czy buda jest 
ocieplona. Jako inspektor TOZ-u mogę 
z kolei dostarczyć zwierzętom karmę, 
koce, łańcuch odpowiedniej długości, 
wspomóc właściciela czworonoga, gdy 
nie stać go na poprawę warunków ży-
ciowych psiaka – wymienia.

Cieszy się, że ma wpływ na to, że 
los zwierząt zmienia się na lepsze. 
Jak przekonuje, zwierzaki same nie 
obronią się przed wyrządzaną im 
krzywdą. Dlatego to my, ludzie, mu-
simy reagować.

– Staram się, jak mogę. Wiadomo, że 
nie uratuję całego zwierzęcego świata, 
ale mogę pomóc choćby niektórym zwie-
rzętom, by mogły godnie żyć do końca 
swoich dni – stwierdza.

Od ratownika 
do strażnika

Zanim Szymon Drożyński został 
strażnikiem, najpierw pracował w po-
gotowiu. Jako ratownik medyczny 
uratował niejedno życie. Ale po latach 
pracy w karetce postanowił „wyha-
mować”.

– To długa historia, która ma swój 
początek w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie spędziłem prawie sześć lat. Tam 

pracowałem i uczyłem się. Wśród zna-
jomych miałem ratowników medycz-
nych. Myślę, że to obudziło we mnie 
potrzebę pomocy innym. Pomyślałem, 
że to właśnie jest moja życiowa droga, 
która stała się też moją największą pa-
sją – opowiada strażnik.

Pan Szymon jeszcze w USA skoń-
czył collage i rozpoczął studia na kie-
runku ratownictwo medyczne. Jed-
nak z powodów rodzinnych musiał 
wrócić do Polski. Z nauki jednak nie 
zrezygnował. Choć się wahał, dojrzał 
do decyzji o zdobyciu uprawnień.

– I w końcu zostałem ratownikiem 
medycznym – stwierdza.

Jak przyznaje, najtrudniejsza 
w pracy w karetce pogotowia była 
krzywda najmłodszych.

– Widok cierpiącego dziecka pozosta-
je w pamięci na długo, zwłaszcza gdy 
nie udało się nam go uratować – mówi 
z przejęciem.

Pełna napięcia i trudnych sytuacji 
praca skłoniła pana Szymona do zmia-
ny swojej życiowej drogi. Postanowił 
nieco „zwolnić”, zwłaszcza że jedno-
cześnie pracował w szkole nauki jazdy 
(jest licencjonowanym instruktorem 
i wykładowcą). Pewnego dnia znalazł 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
informację o naborze do Straży Miej-
skiej w Jaworznie.

– Pomyślałem, że to może być faj-
na przygoda. Myliłem się jednak, gdy 
myślałem, że to będzie takie swoiste 
„wyhamowanie” – żartuje strażnik. 

– Mimo to jestem bardzo zadowolony 
z aktualnego zajęcia. Wciąż mogę służyć 
ludziom, a to jest najważniejsze. Taką 
mam wewnętrzną potrzebę, by dawać 
coś od siebie innym – zaznacza.

Pracę w jaworznickiej SM zaczął 
sześć lat temu. Miał wtedy 38 lat.

– To dość późno jak na strażnika 
miejskiego. Do straży wstępują bowiem 
zazwyczaj dwudziestokilkulatkowie. 
Na rozmowie kwalifi kacyjnej zostałem 
nawet zapytany o to, czy mój wiek nie 
będzie przeszkadzał w rozpoczęciu pracy 
na stanowisku strażnika – uśmiecha się. 
– Co ciekawe, obecnie do SM zgłasza 
się wielu 40-latków – kwituje.

Doświadczenie, zdobyte w ratow-
nictwie medycznym, pan Szymon wy-
korzystuje teraz w pracy strażnika. To 
on odpowiada za wyposażenie m.in. 
strażniczych apteczek. Prowadzi też 
szkolenia w zakresie pierwszej pomo-
cy. Jest także członkiem Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i zajmuje się ruchem drogo-
wym. W tym zakresie wykorzystuje 
doświadczenie, zdobyte w pracy in-
struktora nauki jazdy.

Marzy też o tym, by przesiąść się 
z czterech kółek… za stery samolotu. 
Jest bowiem miłośnikiem lotnictwa, 
od pasażerskiego poczynając, na woj-
skowym kończąc. Najbardziej fascy-
nują go myśliwce, szczególnie MIGi-
29. Stara się nie opuszczać żadnych 
ważniejszych pokazów lotniczych 
w Polsce, a także u naszych sąsiadów.

Strzeże 
bezpieczeństwa

Daniel Markiewicz jest strażni-
kiem od 14,5 roku. Najpierw, przez 
9 lat, pracował w Straży Miejskiej 
w Sosnowcu. W jaworznickiej służy 
od ponad 5. Jednak zanim zdecydo-
wał się na służbę w SM, sporo wcze-
śniej podjął pracę w sektorze bezpie-
czeństwa publicznego, z którym jest 
związany do tej pory. Jest specjalistą 
ds. ochrony osobistej, wykwalifi ko-
wanym pracownikiem służby porząd-
kowej i ochrony fi zycznej osób i mie-
nia z wpisem na listę w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

– W prywatnym sektorze zabez-
pieczyłem kilkaset imprez masowych, 
wydarzeń sportowych, kulturalnych, 
koncertów i eventów, w tym mistrzo-
stwa Polski, Europy i świata w różnych 
dyscyplinach sportowych – wymienia 
pan Daniel. – Zdobyte doświadczenie 
w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, 
widzami, uczestnikami wydarzeń, po-
zwala mi łatwiej rozpoznawać zagro-
żenia, związane z zachowaniem się jed-
nostek i tłumów. Wiele razy musiałem 
pod presją czasu podejmować decyzje, 
które miały wpływ na bezpieczeństwo 
wielu osób. Te umiejętności pomagają 
mi również w służbie w Straży Miejskiej 
– przyznaje strażnik.

Od dzieciństwa jest też wielkim mi-
łośnikiem sportu. Najpierw trenował 
akrobatykę sportową i boks, m.in. 

8 NR 35/2021            7 PAŹDZIERNIKA 2021 LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Mieczysława Głowacz Irena Drabik Bogumiła Łąka

Brałam udział w świętowaniu Tygodnia 
Seniora od samego początku. Wszyst-
kie zorganizowane atrakcje i zajęcia 
w ramach jaworznickich senioraliów 
były w mojej ocenie naprawdę udane. 
Atrakcje były bardzo dobrze przygoto-
wane. Warsztaty, zajęcia, rajd - tyle się 
działo. W czasie rajdu poprowadzono 
nas pięknymi, leśnymi okolicami. Taki 
oddech był potrzebny.

Bardzo mi się podobało to, co się działo 
w mieście przez cały tydzień. Cieszę się, 
że w ramach atrakcji zorganizowano 
rajd nordic walking, bo sama chętnie 
startuję w każdym rajdzie. Nie mogło 
mnie więc zabraknąć i na tym w czasie 
Tygodnia Seniora. Oby więcej takich 
spotkań, imprez. Jedyny minus, że wej-
ściówki na poszczególne wydarzenia 
rozchodziły się błyskawicznie.

Jestem zadowolona z całego progra-
mu tegorocznej imprezy. Udało mi się 
uczestniczyć we wszystkich spotka-
niach. Spacer z kijkami to taki rarytas, 
bo jest okazja, by się więcej ruszać. 
Przyjemna i krótka trasa, bardzo miłe 
towarzystwo. To świetny sposób na spę-
dzenie wolnego czasu. Bawię się, spoty-
kam z innymi. Uważam, że to bardzo 
ciekawie i kreatywnie spędzony czas.

Znany jest skład drugiej kaden-
cji Rady Seniorów. Wybory prze-
prowadzono 29 września. Rada 
przez najbliższe 4 lata będzie 
wspierać środowisko senioral-
ne Jaworzna. Skład wybrano gło-
sami przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, które działają 
na terenie miasta, uniwersyte-
tów trzeciego wieku, klubów se-
niora oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych, działających 
na rzecz osób starszych. W skład 
Rady Seniorów Miasta Jaworzna 
weszli: Sylwestra Bogusz, Janina 
Dachowska, Krystyna Janicka, 
Halina Kania, Ewa Lichtańska, 
Zofi a Orzechowska, Janusz Pluta, 
Wiesława Polańska, Elżbieta Szy-
nalik oraz Renata Talarczyk.      GD

Seniorzy w Radzie

Humory na biesiadzie w GEOsferze dopisywały | fot. Andrzej Pokuta Na plantach można było podziwiać i oklaskiwać występy | fot. Natalia Czeleń

Klaudia Zielińska działa na rzecz bezpańskich zwierząt, Daniel Markiewicz pasjonuje się m.in. kwestiami bezpieczeństwa publicznego, uprawia sport, doskonali techniki interwencji i samoobrony. Z kolei Szymon 
Drożyński przez wiele lat spełniał się jako ratownik medyczny. Jest też wielkim miłośnikiem lotnictwa. Co łączy te trzy osoby? Cała trójka pracuje w Straży Miejskiej w Jaworznie. Każde z nich swoje pasje 
wykorzystuje podczas służby naszemu miastu i jego mieszkańcom.

Oni służą z pasją. I to niejedną

pod okiem jedynego w tej dyscyplinie 
polskiego mistrza świata, Henryka
Środnickiego. Później był kickbo-
xing, a następnie studia licencjackie 
o specjalności pedagogika resocjali-
zacyjna z wychowaniem fi zycznym 
i podyplomowe na kierunku nego-
cjator służb mundurowych.

To jednak nie koniec zainteresowań 
pana Daniela. Strażnik od ponad 15 
lat szlifuje swoje umiejętności w sa-
moobronie. Interesuje się walką wręcz 
w terenie miejskim i wciąż się szkoli 
w taktykach i technikach interwencji. 
Trenował m.in. pod okiem majora Ar-
kadiusza Kupsa, twórcy bojowego 
systemu walki kontaktowej Combat 
56, i Macieja Ustarbowskiego, by-
łego ofi cera Biura Ochrony Rządu, 
jednego z głównych szkoleniowców 
tej formacji.

Swoim doświadczeniem chce 
podzielić się z innymi, prowadząc 
bezpłatne kursy samoobrony dla 
mieszkanek Jaworzna i przekazując 
mieszkańcom wskazówki, jak bez-
piecznie poruszać się po mieście, 
w komunikacji, po zmroku.

– Mam nadzieję, że niebawem zre-
alizuję te plany – przyznaje.

Pan Daniel jest też kolekcjonerem. 
Zbiera naszywki straży miejskich z ca-
łej Polski. Ma już pokaźną kolekcję, 
ale jeszcze sporo mu brakuje. Strażnik 
prowadzi także internetowy fanpage, 
na którym pokazuje pracę swoich ko-
legów po fachu z całej Polski. Udo-
wadnia, że służba w straży miejskiej 
to coś więcej, niż tylko wlepianie 
mandatów na targowisku czy zakła-
danie blokad na koła źle zaparkowa-
nych samochodów.

Różnorodność 
też na służbie

– Cieszę się, że pracują u nas ludzie 
z pasją, którzy swoje doświadczenie 
i kwalifi kacje wykorzystują również 
na służbie – zaznacza Artur Zięba, 
komendant Straży Miejskiej w Ja-
worznie. – Rozmaite zainteresowania 
naszych pracowników świetnie wpisują 
się w różnorodność zadań straży miej-
skiej. Bo również ona jest mieszanką 
kompetencji i zadań, które strażnicy 
realizują na rzecz miasta, zajmują się 
szeroką gamą problemów, które starają 
się rozwiązać, niosąc pomoc mieszkań-
com – podkreśla.

W jaworznickiej SM pracuje 28 
osób, dwie wykonują obowiązki ad-
ministracyjne. Pozostali pracownicy 
są strażnikami, w terenie, na trzy 
zmiany, pracuje 16 z nich. Niebawem 
dołączą dwie nowe osoby. Nabór jest 
w toku. Przyjmowanie dokumentów 
dobiegło już końca. Teraz odbędzie 
się ich analiza pod względem mery-
torycznym.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Seniorzy rządzili z fantazją i rozmachem
Tegoroczna edycja Tygodnia Se-

niora w Jaworznie już za nami. Pro-
gram obchodów był bogaty i róż-
norodny. Każdy jaworznianin mógł 
wybrać coś dla siebie. Były koncerty, 
zajęcia artystyczne i kinowe seanse. 
Miłośnicy aktywności fi zycznej mogli 
wziąć udział w marszu nordic wal-
king. Była też plenerowa biesiada 
z tańcami i muzyką. Wśród uczest-
ników tegorocznych obchodów nie 
brakowało takich, którzy brali udział 
niemal we wszystkich wydarzeniach.

Przez tydzień, od 24 do 30 wrze-
śnia, jaworzniccy seniorzy dyspo-
nowali symbolicznymi kluczami do 
bram miasta, na kilka dni przejmując 
władzę w Jaworznie. Rządzili z fan-
tazją i rozmachem. Działo się sporo, 
a seniorzy bardzo chętnie i licznie 
odpowiedzieli na zaproszenia na 
wydarzenia przygotowane specjal-
nie z myślą o nich. Tradycyjnie już 
wielkim zainteresowaniem cieszyła 
się biesiada zorganizowana w GEO-
sferze. Spora część uczestników do 
jaworznickiego Ośrodka Edukacji 

Ekologiczno-Geologicznej wybrała 
się pieszo w marszu z kijami. Tra-
sa prowadziła spod Domu Kultury 
w Szczakowej. Rozgrzewkę oraz rajd 
poprowadziła Anita Mika, instruk-
torka z Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu.

– Wybraliśmy lekką i przyjemną tra-
sę leśnymi drogami, w pobliżu stadniny 
koni. To rekreacyjny rajd, który ma 
uczestnikom sprawić przyjemność – 
mówiła Anita Mika.

Trasa rzeczywiście bardzo przypa-
dła do gustu maszerującym. – Dzisiej-
szy rajd był bardzo przyjemny. Trasa 
nie była uciążliwa, a na mecie czekały 
na nas nie lada atrakcje – wspomi-
na Bronisław Byrczek, uczestnik 
obchodów.

Jaworzniccy seniorzy przyznają, 
że podobne wydarzenia są dla nich 
bardzo ważne i co roku z niecierpli-
wością czekają na obchody. Uczest-
nicy nie kryli, że izolacja związana 
z pandemią była dla nich trudna. 
Tym chętniej bawili się w tym roku. 
– W ubiegłym roku wydarzenie się 

nie odbyło z uwagi na pandemię, 
ale na szczęście w tym roku może-
my wspólnie świętować. W naszym 
mieście pamięta się o seniorach od 
wielu lat. Starsze osoby mają sporo 
czasu wolnego, który chętnie jakoś 
atrakcyjnie zagospodarują – mówił 
Bronisław Byrczek. 

Zadowolonych głosów było znacz-
nie więcej. Seniorzy docenili różno-
rodność przygotowanych dla nich 
atrakcji i dobrą organizację wyda-
rzenia. – Tydzień Seniora w mieście 
oceniam bardzo pozytywnie. Jestem 
początkującą seniorką, ale uważam, że 
w Jaworznie mieliśmy ciekawe wyda-
rzenia. Koncert, piknik, zabawa przy 
muzyce na żywo. W GEOsferze spotka-
ło nas miłe zaskoczenie. Na początek 
każdy otrzymał ciasteczko, kawkę, 
herbatkę – wspomina pani Alicja, 
mieszkanka Jaworzna.

Zwieńczeniem tegorocznych ob-
chodów Tygodnia Seniora był kon-
cert Orkiestry eM Band. Muzycy 
oczarowali publiczność. Oklaskom 
nie było końca, a jaworzniccy senio-

rzy zgodnie deklarują, że już czekają 
na kolejne obchody ich święta.

– Tegoroczna edycja Tygodnia Se-
niora już za nami. Staraliśmy się, aby 
przez ten tydzień z atrakcji mogło sko-
rzystać jak najwięcej osób. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Były koncer-
ty, tańce z muzyką na żywo, ciekawe 
warsztaty i rajd nordic walking. Wszy-
scy, którzy brali udział w przedsięwzię-
ciu, spisali się na medal. Dla nas jako 
organizatorów największą nagrodą 
były serdeczne uśmiechy uczestników 
imprez – podkreśla Monika Komań-
ska, pełnomocnik ds. organizacyj-
nych w Miejskim Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie.

Do udziału w obchodach Tygodnia 
Seniora jaworznian zaprosił Paweł 
Silbert, prezydent Jaworzna. Or-
ganizatorami atrakcji byli MCKiS, 
GEOsfera, ATElier Kultury, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, MZDiM i Jaworzno 
Przyjazne Seniorom.

Natalia Czeleń
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120 lat Jaworzna

Przemiany, które zaszły 
w Jaworznie od czasu 
transformacji ustrojowej, 
sprawiły, że nasze 
miasto zmieniło się nie 
do poznania. Niegdyś 
stricte przemysłowe, 
kojarzące się z kopalniami, 
elektrowniami, przemysłem 
chemicznym, szklarskim 
czy z produkcją cementu, 
obecnie staje się 
miejscowością, słynącą 
z innowacyjnych rozwiązań 
i z elektromobilności, 
a także z malowniczych, 
zielonych zakątków, 
powstałych na 
poprzemysłowych 
terenach. Zapraszamy na 
ostatni odcinek naszego 
historycznego cyklu 
o dziejach Jaworzna, które 
120 lat temu zyskało prawa 
miejskie.

Nowe oblicze miasta

Nowe przyszło 
w samorządzie

Koniec lat 80. i początek 90. XX 
wieku były w całej Polsce czasem 
głębokich przemian ustrojowych. Ro-
snący w siłę NSZZ Solidarność przy-
ciągał także jaworznian. W wyborach 
w 1989 roku mieszkańcy naszego 
miasta poparli ruch solidarnościo-
wy. Z kolei 14 września tego samego 
roku, podczas sesji Miejskiej Rady 
Narodowej, doszło do zmiany nazwy 
ulicy Bieruta na Sportową. „Idzie więc 
nowe. Przynajmniej... w nazewnictwie 
ulic” – napisano w miejskiej kronice.

Zmiany szły szybko. Już kilka dni 
po sesji, 21 września, powstała w Ja-
worznie Rada Współdziałania, która 
stała się decydującą siłą polityczną 
w mieście. Rozstanie z PZPR odbyło 
się w Jaworznie, jak dalej napisano 
w miejskiej kronice, „bez wynoszenia 
sztandarów, bez szumnych zebrań. 
W zakładach pracy – prawie po ci-
chu”. Spokojnie było też na ulicach.

Radni Miejskiej Rady Narodowej 
spotkali się na sesji po raz ostatni 30 
kwietnia 1990 roku. Wolne wybory 
samorządowe, na których mieszkańcy 
wybierali członków Rady Miejskiej, 
odbyły się w niespełna miesiąc póź-
niej, 27 maja. Jaworznianie zagłoso-
wali w przeważającej większości na 
Komitet Obywatelski „Solidarność”, 
który otrzymał 30 z 40 mandatów.

Na czerwcowej sesji radni wybrali 
w tajnym głosowaniu nowego pre-
zydenta miasta. Został nim Andrzej 
Węglarz, który urząd ten sprawował 

przez dwie kadencje. W 1998 roku 
jego miejsce zajął Marian Tarabuła, 
który kierował miastem przez kolejne 
cztery lata. W 2002 roku, w pierw-
szych bezpośrednich wyborach pre-
zydentów, burmistrzów i wójtów, 
jaworznianie wybrali na prezydenta 
miasta Pawła Silberta, który zaufa-
niem mieszkańców cieszy się do dzi-
siaj. Wygrywał bowiem kolejne wybo-
ry, w 2006, 2010, 2014 i 2018 roku.

Miasto 
nie do poznania

Przez ostatnie 30 lat Jaworzno bar-
dzo się zmieniło. Rewolucja odbyła się 
na drogach. Nowe trakty komunika-
cyjne powstawały w ramach projek-
tu „Miasto Twarzą do Autostrady”. 
Na jaworznickiej mapie drogowej 
pojawiły się m.in. dwie obwodni-
ce - południowa i północna, Droga 
Współpracy Regionalnej i nowy ślad 
przebiegającej przez całe nasze miasto 
Drogi Krajowej nr 79 - zwany Trasą 
Śródmiejską. Jej pierwszy odcinek zo-
stał oddany do użytku w 2007 roku. 
Dzięki budowie TŚ, krajówka została 
przeniesiona poza śródmieście, a to 
sprawiło, że zmniejszyło się natęże-
nie ruchu w ścisłym centrum. Z ulic 
zniknęły przede wszystkim tiry i sa-
mochody ciężarowe. A już niebawem 
rozpocznie się kolejny etap zmian 
w układzie drogowym Jaworzna. Ru-
szyć ma przebudowa DK79 w Byczy-
nie, gdzie m.in. powstanie estakada.

Budowa nowych dróg pozwoliła 
też na zmiany w organizacji ruchu 
w centralnej części Jaworzna. Uli-
ca Grunwaldzka w Centrum stała 
się dwukierunkowa, a Pocztowa jest 
teraz drogą jednokierunkową (z ru-
chem w stronę Chrzanowa). Zmianie 
uległy też lokalizacje przystanków 
autobusowych. Zlikwidowano ten 
przy Pocztowej, z którego autobusy 
jeździły w stronę Katowic (przez Ry-

nek), i ten przy dawnym Merino na 
Grunwaldzkiej. Powstały za to nowe, 
o nazwach Centrum i Urząd Miej-
ski, i są częścią Miejskiego Centrum 
Integracji Transportu. W jego skład 
wchodzą też m.in. parking podziem-
ny przed Halą Widowiskowo-Spor-
tową i parking rowerowy na Placu 
Górników, który zimą zamienia się 
w lodowisko.

Na przestrzeni 30 lat w naszym 
mieście powstały też nowe miejsca 
i obiekty. Do najważniejszych należą 
na pewno – oddana do użytku w po-
łowie lat 90. XX wieku, Hala Widowi-
skowo-Sportowa w Centrum (z kolei 
jej modernizacja została zakończona 
rok temu) i nagradzana w wielu kon-
kursach architektonicznych nowo-
czesna siedziba Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Zmienił się też Rynek, 
który stał się miejskim deptakiem. 
Mniejsze rynki powstały w dzielni-
cach, m.in. w Jeleniu, Byczynie, Dą-
browie Narodowej i Niedzieliskach.

W naszym mieście pojawiły się 
nowe osiedla mieszkaniowe. Kilka 
z nich zbudowało Jaworznickie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego. 
To np. osiedla przy ul. św. Wojcie-
cha, Sfera czy wieżowiec Słoneczna 
na Podwalu.

Dużą przemianę w ostatnich la-
tach przeszło również PKM Jaworz-
no, które powstało w 1992 roku, na 
bazie Zakładu Eksploatacyjnego nr 6, 
wchodzącego w skład zlikwidowane-
go WPK Katowice. Od tej pory jaworz-
nicki PKM, razem z chrzanowskim 
ZKKM-em, kursowały na zlecenie 
Związku Komunalnego „Komunikacja 
Międzygminna" w Jaworznie. Prze-
woźnik z Chrzanowa jednak zrezy-
gnował ze współdziałania 1 stycznia 
2000 roku. Obecnie PKM Jaworzno 
jeździ na zlecenie Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów w Jaworznie.

Znacznie zmienił się też jaworz-
nicki tabor autobusowy. Jeszcze pod 

koniec XX i w pierwszej dekadzie XXI 
wieku spółka kupowała używane au-
tobusy (jak np. w 2000 roku piętro-
we MAN-y, wcześniej użytkowane 
w Niemczech). Obecnie wszystkie 
wozy, które są w posiadaniu PKM-u, 
to te, które przyjechały do naszego 
miasta prosto z fabryki. Jaworzno 
było też pierwszym miastem w Pol-
sce, w którym, w 2015 roku, zaczął 
kursować autobus elektryczny. Obec-
nie elektrobusy stanowią większość 
jaworznickiej fl oty.

Zmiany na mapie 
gospodarczej

W latach 90. XX wieku z mapy Ja-
worzna zniknęło kilka ważnych za-
kładów przemysłowych. Inne rosły 
w siłę. Do miasta przybyli również 
nowi inwestorzy.

Na liście zlikwidowanych przed-
siębiorstw znalazły się m.in. dwie 
kopalnie – Kościuszko i Jan Kanty. 
Zamykanie Jana Kantego rozpoczęło 
się w 1994 roku, a zakończyło w roku 
2002. Jeszcze wcześniej z krajobrazu 
Jaworzna zniknął szyb Kościuszko 
w Centrum. Zakład zakończył dzia-
łalność w latach 90. ubiegłego wieku. 
U schyłku istnienia był częścią spół-
ki górniczej pn. „Jaworzno”. Decy-
zja o likwidacji Kościuszki zapadła 
w 1993 roku. Szyb został zasypany, 
a kopalniane wieże rozebrano na 
przełomie 1997 i 1998 roku. Wciąż 
istnieją za to szyby Piłsudski i So-
bieski, które stanowią obecnie jeden 
twór. Zakład jest częścią spółki Tau-
ron Wydobycie i funkcjonuje jako 
ZG Sobieski.

Lata 90. ub. wieku były też czasem 
zmian w jaworznickiej energetyce. 
Przez pewien czas Jaworzno było je-
dynym miastem w Polsce, w którym 
w jednym czasie funkcjonowały aż 
trzy elektrownie. 17 kwietnia 1998 
roku została wyłączona „Jedynka”. 
Zakład zburzono. Dziś w jego miej-
scu są farma fotowoltaiczna i osiedle 
mieszkaniowe. „Dwójka” i „Trójka” 
stały się z kolei częścią Południowe-
go Koncernu Energetycznego, który 
po latach zmienił się w spółkę Tau-
ron Wytwarzanie. Przy Elektrowni 
Jaworzno II stanął też jeden z naj-
większych w Polsce bloków energe-
tycznych, o mocy 910 MW. Olbrzymi 
obiekt powstawał przez kilka ostat-
nich lat i został oddany do użytku 
w 2020 roku (obecnie jest wyłączony 
z powodu awarii).

Na jaworznickiej mapie nie ma już 
także cementowni Szczakowa, która 
zaczęła podupadać na przełomie lat 
70. i 80. XX wieku. Najpierw zaprze-
stano wyrabiania cementu, następnie 
ograniczono produkcję dolomitu, co 
miało wpływ na zaprzestanie prac 
w kamieniołomie Sodowa Góra. Ce-
mentownia ogłosiła upadłość w 1995 
roku. W tamtym miejscu powstać ma 
osiedle mieszkaniowe o nazwie Silo.

Z krajobrazu Jaworzna zniknęły 
też w latach 90. zakłady dolomitowe 
w Gródku. Stało się to w 1997 roku, 
gdy kamieniołom został zalany, gdy 
odcięto prąd (z powodu zaległości 
w opłatach za energię elektryczną).

Do miasta napłynęli za to nowi in-
westorzy. Dobrze rozwinął się handel. 
Powstawało coraz więcej wielkopo-
wierzchniowych sklepów (pierwszym 
hipermarketem był Champion na 
Osiedlu Stałym). Swój biznes zloka-
lizowali w Jaworznie także Chińczycy 
(tzw. Chinatown powstało w Jeleniu). 
Wydarzeniem, które wzbudziło duże 
zainteresowanie mieszkańców, było 
też otwarcie galerii handlowej Gale-
na w Centrum.

Nowi inwestorzy wciąż napływają 
do Jaworzna. Na obrzeżach naszego 
miasta ma powstać fabryka samocho-
dów elektrycznych Izera. Specustawę 
w tej sprawie podpisał już prezydent 
RP Andrzej Duda.

Zielone zakątki biją 
rekordy popularności

W ciągu ostatnich lat Jaworzno 
zasłynęło w Polsce jako miasto peł-
ne zieleni i malowniczych miejsc, 
w których mieszkańcy całego regio-
nu zażywają relaksu. Zalane wyrobi-
ska  Gródka, dzięki swojej błękitnej 
wodzie, zostały okrzyknięte „polską 
Chorwacją” i „polskimi Malediwami”. 
Atrakcją są też koparki, które znajdują 
się na dnie kamieniołomu, w obrębie 
słynącego w Europie centrum nurko-
wego. Gródek przyciąga też twórców 
fi lmowych i znanych podróżników, 
którzy piszą o nim w mediach społecz-
nościowych. W 2018 roku na obszarze 
parku powstało arboretum Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego.

Coraz większe rzesze fanów zysku-
je też Ośrodek Edukacji Ekologicz-
no-Geologicznej GEOsfera (powstał 
w kamieniołomie Sodowa Góra). Tam 
odwiedzający mogą poznać historię 
Ziemi, a dokładnie okres, gdy obecne 
Jaworzno było dnem morza, a naszą 
okolicę zamieszkiwały notozaury. 
Miało to miejsce 230 mln lat temu.

Jaworznianie i mieszkańcy całego 
regionu chętnie odpoczywają na zmo-
dernizowanej Sosinie, w oddanym 
do użytku w tamtym roku Parku An-
gielskim (powstał na pokopalnianej 
hałdzie na Borach) i na powstałych 
na terenie dawnej kopalni Kościusz-
ko plantach w Centrum. Popularne 
są też m.in. park Podłęże, czy skwer 
im. Stanisława Nowakowskiego nad 
parkingiem podziemnym przed Halą 
Widowiskowo-Sportową.

Jaworznianie kochają też turystykę 
rowerową. Mamy w mieście wiele 
kilometrów szlaków rowerowych, 
w tym pierwszą w Polsce autostradę 
dla rowerów, która ma swój począ-
tek w Centrum, a koniec na Osiedlu 
Stałym.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Budowa ronda na skrzyżowaniu Trasy Śródmiejskiej z ul. Matejki. 2012 rok  
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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| fot. Andrzej Pokuta

Stefano porwał publiczność podczas występu w Jaworznie  | fot. Andrzej Pokuta

Stefano Terrazzino, włoski tancerz, piosenkarz i aktor, uświetnił tegoroczne obchody Tygodnia Seniora. Korzystając z jego obecności w naszym mieście, 
zapytaliśmy go o wrażenia z pobytu w Jaworznie, włoskie zwyczaje i tradycje oraz o… nieśmiałość.

To już kolejna wizyta w Ja-
worznie. Jak wrażenia? Przy-
jemnie było wrócić?
Rzeczywiście jestem w Jaworz-

nie już po raz kolejny. Pierwszy raz 
byłem w tym mieście w 2006 roku. 
To było na początku mojego poby-
tu w Polsce. Wtedy jeszcze właści-
wie nie rozróżniałem miast, bo mój 
polski był bardzo słaby. Teraz już 
pamiętam. Wrażenia są wspaniałe. 
Miło się tu wraca. Ludzie są bardzo 
ciepli, z dobrą energią, miło mnie 
przywitali. Mam same dobre skoja-
rzenia: Jaworzno - tam idziemy, bo 
zawsze jest miło.

Taniec to uniwersalny język
Znakomicie udaje się panu na-
wiązać kontakt z publiczno-
ścią. Jaki jest na to przepis?
Zawsze na początku koncertu pod-

kreślam, że to taki włoski projekt, 
a dla Włochów, zwłaszcza tych z po-
łudnia, bardzo ważny jest kontakt 
z ludźmi. Kochamy ludzi, jesteśmy 
otwarci, potrzebujemy dużego sto-
łu, przy którym możemy godzinami 
siedzieć, rozmawiać, zaglądać sobie 
w oczy. Ten klimat odtwarzam też na 
scenie. Potrzebuję tego. Chcę nawiązać 
kontakt, zajrzeć w oczy, zobaczyć dla 
kogo śpiewam. Ten wieczór zawsze 
tworzymy razem z publicznością.

Podobno był pan nieśmiałym 
nastolatkiem. Czy to taniec po-
mógł się pozbyć nieśmiałości?
To prawda. Kiedy byłem dzieckiem, 

to byłem bardzo nieśmiały. Dziś my-
ślę, że nieśmiałość ma swój urok, ale 
w moim przypadku ta cecha była 
tak nasilona, że zamykała mnie na 
kontakty z ludźmi, utrudniała mi co-
dzienne życie i trzeba było coś z tym 
zrobić. To właśnie taniec wszystko 
zmienił. Pomógł mi się otworzyć. Te-
raz chciałbym innym ludziom dać 
odwagę, zainspirować ich do zmian, 
pokazać na własnym przykładzie, że 
można tę nieśmiałość przezwyciężyć.

Co pomaga panu wyrażać sie-
bie najlepiej? Taniec, śpiew, 
pisanie?
Pisanie na pewno nie. Niestety, 

nie mam lekkiego pióra, mimo że 
bardzo bym chciał. Mógłbym wte-
dy samodzielnie pisać teksty swoich 
piosenek, ale językowo nie czuję się 
wystarczająco dobry. Mam pomysł 
na tekst, ale sam jeszcze nie dam 
rady dobrze przelać go na papier. 
Taniec jest najbliższym mi językiem. 
Potrafi ę się posługiwać pięcioma ję-
zykami mówionymi, ale taniec to 
uniwersalny język, międzynarodowy. 
Gdziekolwiek jestem, kiedy tańczę, to 
ludzie potrafi ą odczytać moje emo-
cje. Czasem nawet coś trudno jest 
mi wytłumaczyć, wyjaśnić słowami, 
a tańcem łatwiej wyrazić emocje. 
Taniec pozwala też osiągnąć stan 
katharsis. Wszystkie napięcia, które 
gdzieś tam trzymam, mogę po prostu 
wytańczyć. Inni wolą się wygadać 
przyjaciołom, bo to działa tak samo, 
a ja mogę jeszcze tańczyć. Lubię też 
łączyć języki: taniec, śpiew, teatr. 
Takie połączenie pozwala wyrażać 
się pełniej, daje bogactwo ekspresji.

Jak na parkiecie sprawdza 
się połączenie włoskiego 
i góralskiego temperamentu? 
W „Tańcu z gwiazdami” tańczy 
pan przecież z Izabelą Małysz, 
żoną naszego skoczka.

Jest sporo cech, które nas łączą, 
są wspólne dla Włochów i polskich 
górali. To między innymi podejście do 
życia, temperament, wyznawane war-
tości, pozytywny upór, duma. Waga, 
jaką przywiązujemy do rodziny.

Polacy są rodzinni tak jak 
Włosi?
Polacy są bardzo rodzinni. To chy-

ba właśnie dlatego tak dobrze się tutaj 
czuję. Dla Sycylijczyków rodzina jest 
bardzo ważna, podobnie dla Pola-
ków. Tutaj wszyscy rozumieją moją 
postawę. Nie muszę nikomu tłuma-
czyć, dlaczego moja rodzina jest dla 
mnie najważniejsza, bo inni czują 
tak samo. Każdy wie, o czym mówię.

Odnajduje pan w Polsce na-
miastkę Włoch?
Tak! Pochodzę z południa Włoch, 

a wychowałem się w Niemczech i czu-
ję, że Polska jest gdzieś pomiędzy. 
Ludzie tutaj nie są aż tak bardzo 
spontaniczni jak we Włoszech, nie 
przekładają wszystkiego na jutro, nie 
przekonują, że jakoś tam będzie, jak 
we Włoszech, ale też nie ma takiej 

presji i dyscypliny, jak w Niemczech. 
Jest właśnie tak pomiędzy. Dla mnie 
to idealny układ.

A czy Polacy potrafi ą się tak 
dobrze bawić jak Włosi?
Myślę, że z tą zabawą Włochów to 

jednak jakiś stereotyp. Włosi potrafi ą 
bardziej cieszyć się chwilą, jedzeniem, 
miejscem, mniej się stresują, ale jeśli 
chodzi o taką zabawę taneczną, to 
Polacy potrafi ą szaleć na parkiecie 
o wiele bardziej niż Włosi. Kiedy or-
ganizuję kurs taneczny na placach 
czy ulicach, to tam zawsze tańczą 
Polacy, są najbardziej szaleni. Pod-
czas występu w jaworznickiej hali 
publiczność udowodniła, że potrafi  
się doskonale bawić. Na początku 
dało się wyczuć pewną nieśmiałość. 
Scena tutaj w hali była przepięknie 
przygotowana miejsce do tańca też. 
Ludzie najpierw trochę się krępowali, 
ale już po 4 piosenkach poszli na ca-
łość, pokazywali swoje emocje, bawili 
się, tańczyli, zapomnieli o stresach.

Dziękujemy za rozmowę.
RED

Koncertowy jubileusz Chóru Gospel Wings
Jaworznicki chór Gospel Wings 

działa już od 10 lat. Koncert inau-
gurujący jubileuszowe obchody od-
będzie się 7 października w zborze 
Betel w Jaworznie. Drugi koncert 
planowany jest na 23 października 
w parafi i św. Barbary na Podłężu.

Gospel Wings występuje od paź-
dziernika 2011 roku. Tworzy go 18 
chórzystów w wieku od 30 do 80 
lat. Przez śpiew wyrażają radość, uf-
ność i wiarę w Boga. Chór powstał 
z inicjatywy Agaty Godek i Joanny 
Jałowieckiej. Pierwsze próby pro-
wadzone były w ówczesnym Teatrze 

Sztuk. Obecnie chórzyści spotykają 
się w zborze Betel Kościoła Zielono-
świątkowego.

– W chórze Gospel Wings Jaworzno 
śpiewam prawie od początku jego po-
wstania. Na próbę zostałem zaproszony 
przez koleżankę. Wiedziała, że uwiel-
biam śpiewać. Przyszedłem bez waha-
nia. Była to może trzecia czy czwarta 
próba. Zostałem do dzisiaj – wspomina 
Krzysztof Marciński, prezes Stowa-
rzyszenia Gospel Wings Jaworzno. 

Od 2013 roku chórem dyryguje 
Edyta Gryboś-Zabrzeńska. – Począt-
ki były trudne. Ja, klasyk, jeśli chodzi 

o wykształcenie i prowadzenie chóru, 
a tu było zupełnie inne zapotrzebowanie, 
inna praca – wspomina pani Edyta. 
Obie strony docierały się przez pierw-
sze trzy lata. – Kilka osób odeszło, ko-
lejne przyszły. Musiałam się nauczyć, że 
ten zespół to przede wszystkim ludzie, 
dopiero potem muzyka. I tak od 3-4 lat 
tworzymy stałą grupę, choć pandemia 
zrobiła swoje i kilka osób jeszcze nie 
wróciło do śpiewu – opowiada.

Do chóru należą ludzie o różnych 
poglądach. – Chór otwarty jest dla 
wszystkich, którzy cenią sztukę chó-
ralną, są wrażliwi na jej piękno i chcą 

rozwijać swoje umiejętności wokalne
– tłumaczy prezes stowarzyszenia. 
Chórzyści cenią swoje towarzystwo 
i są dla siebie oparciem w życiu co-
dziennym. – Gospel Wings to ludzie, 
którzy pokazali mi, jak żyć bliżej Boga. 
Nauczyli mnie kochać bliźniego. Nikt 
z nas nie jest idealny, ale kiedy razem 
śpiewem uwielbiamy Boga, czujemy, 
że przekazujemy słuchaczom najwięk-
szą bożą prawdę, czyli miłość – mówi 
pani Edyta.

Chórzyści z Gospel Wings uwiel-
biają występy przed publicznością. 
Można ich usłyszeć w kościołach, 

wspólnotach, ośrodkach kultury, ho-
spicjach, domach opieki. Towarzy-
szą też nowożeńcom w trakcie ślu-
bów. Swój jubileusz będą świętować 
przez cały rok, organizując koncerty 
i wieczory uwielbienia. O szczegółach 
można będzie przeczytać na profi lu 
facebookowym chóru.

–  Chcemy podziękować wszystkim, 
których spotkaliśmy na naszej drodze 
przez te piękne, a czasem trudne 10 lat. 
Wszystkim chórzystom, których już nie 
ma wśród nas, naszym przyjaciołom, 
ludziom dobrej woli – mówi Krzysz-
tof Marciński.                               NC
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Agnieszka Guja słynie z pięknie rzeźbionych aniołów. Nazywa je „skrzydlate”. Stale doskonali swój „anielsko-artystyczny” warsztat. Jest samoukiem, a jej pomysły są 
coraz bardziej nowatorskie.

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka KoncertMuzyka

Kristin Hannah   
Pozwól odejść

Anna Maria Jopek   
Przestworza

Ed Sheeran     
= (CD)

Piękna, wzruszająca opo-
wieść o stracie i radzeniu sobie z życiem bez 
kochanej osoby. To kontynuacja powieści 
„Firefl y Lane”. Gdy  Firley była na najgorszej 
drodze życia, pełnej niepokojów, natknęła 
się na pokrewną duszę. I tak to trwało 30 
lat, przyjaźń na zawsze. Jednak każda taka 
historia ma swój koniec. I jak sobie radzić 
po takiej stracie?

Teatr

Pod presją

Teatr Śląski zaprasza w dniach 
15-17 października na nietypowy spektakl – fi lm 
tworzony na oczach widzów. Publiczność weźmie 
udział w procesie tworzenia tego dzieła. Będzie 
przyglądać się aktorom w żywym planie, obser-
wować powstawanie fi lmu i jednocześnie oglą-
dać fi lm. „Pod presją” to dzieło o braku zaufania, 
którego konsekwencją są wzajemne oskarżenia, 
poczucie bycia oszukanym i nietolerancja.      ES

27 października w NOSPR 
odbędzie się wyjątkowy koncert nietuzinkowej 
artystki Anny Marii Jopek przeniesiony z 28 
marca. To będzie premierowa muzyka, stworzona 
specjalnie na to spotkanie. Usłyszymy frazy i te-
maty tradycyjne, a nawet zupełnie nowe utwory. 
Wokalistce towarzyszyć będzie znakomity zespół 
oraz Atom String Quartet, które dopełnią całości 
odbioru tego koncertu.

Dobra wiadomość dla fanów 
brytyjskiego piosenkarza, gitarzysty, autora tek-
stów – Eda Sheerana. Pod koniec października 
pojawi się na rynku muzycznym czwarta od-
słona serii albumów z symbolami tego artysty. 
Muzycznie to bogata paleta od charakterystycz-
nych dla Eda gitarowych utworów i ballad na 
najwyższym poziomie po mocniejsze kawałki, 
w tym wakacyjny hit „Bad Habits”.

Skrzydlata pasja

Początkowo pani Agnieszka
po prostu kolekcjonowała fi gurki 
aniołów. Okazy pochodziły z naj-
różniejszych zakątków świata. – 
Anioły są dla mnie symbolem opieki, 
spokoju, dobroci i ciepła – tłumaczy 
jaworznianka.

Z  czasem zapragnęła nadać 
kształt własnej wizji. Nie chciała, 
by był to szkic, obraz czy rzeźba 
z gliny lub drewna. –  Oczyma swo-
jej wyobraźni widzę anioły, jako ko-
biety w długich sukniach i z lekkimi 
skrzydłami. Chciałam, by osoby, któ-
re będą oglądać efekty mojej pracy, 
widziały  to, co ja, a nawet więcej – 
tłumaczy pani Agnieszka.

Poszukiwanie odpowiedniej 
formy zajęło jaworzniance trochę 
czasu. Cztery lata temu udało jej 
się w końcu znaleźć odpowiednią 
technikę. Z pierwszych prób nie 
była jednak do końca zadowolona. 
Z czasem doszła do perfekcji. I tak: 
najpierw artystka tworzy fi gurę. – 
Proporcje nigdy nie były moją mocną 
stroną. Początkowo wydawało się, że 
postacie mają nieco karykaturalne 
kształty, ale kiedy nałożyłam na nie 
tkaniny, okazało się, że to jest to – 
wspomina pani Agnieszka.

Następnie autorka „skrzydlatych” 
owija je tkaninami namoczonymi 
w specjalnym płynie, który po-
woduje, że materiał twardnieje. 
Gdy powstanie sztywny manekin, 
przystępuje do tworzenia sukni. 
Wykorzystuje do tego tkaniny, 
które posiada w domu lub dosta-
je. – Jestem dumna z tego, że moja 
twórczość w dużej mierze opiera się 
na upcyklingu. Wykorzystuję natural-
ne produkty. Są to tkaniny, które ktoś 
musiałby wyrzucić, kora drzew czy 
bambus. Staram się, by moja praca 
nie szkodziła środowisku i daję tym 
materiałom drugie życie – wyjaśnia 
autorka.

Szaty, które w ten sposób powstają, 
artystka maluje m.in. farbami akry-
lowymi. Proces utwardzania anioła 

Nie przerabiam niczego, nie dopisuję. 
Po prostu siadam i piszę. Szukam też 
inspiracji w życiu codziennym, w roz-
mowach z innymi ludźmi – wyjaśnia 
pani Agnieszka.

Jaworznicka artystka stale do-
skonali swój warsztat „anielski”, 
tworząc rzeźby na zamówienia lub 
wystawy. Nie jest to łatwe zadanie. 
– Czasem zdarza się, że praca nie wy-
chodzi. Próbuję poprawiać, ale wciąż 
nie jestem zadowolona. Odpuszczam 
wtedy na kilka dni. Daję sobie czas 
na przemyślenia i dopiero wtedy po-
dejmuję się wyzwania – opowiada 
pani Agnieszka.

Artystka od kilku lat związana 
jest ze Stowarzyszeniem Twórców 

Kultury w Jaworznie. – Powitali 
mnie bardzo ciepło. To było w 2017 
roku. Pomogli mi się otworzyć na in-
nych. Zyskałam większe grono kibicu-
jących, wspierających. To są ludzie, 
którzy mają wrażliwą duszę – wspo-
mina jaworznianka. 

Dziś autorka „skrzydlatych” 
tworzy nowe projekty. Każdy cykl 
rzeźb jest ze sobą powiązany te-
matycznie. Jeden z ostatnich nosił 
nazwę „Emocje w skrzydłach”. Au-
torka przygotowała już sporo oka-
zów do cyklu „Bliżej natury”. – To 
będzie coś zupełnie innego. Poprzez 
ten cykl chciałabym oddać bliskość 
ludzi i natury. W każdym detalu po-
stacie będą nawiązywać do natury. 

Będę też ukazywać, jak ona niszczeje
– zapowiada jaworznianka.

Pani Agnieszka w swojej twór-
czości jest osobą nietuzinkową 
i nieszablonową. Działa metodą 
prób i błędów. Poszukuje nowych 
ścieżek. Bardzo ważna jest dla niej 
interakcja z odbiorcą. – Na  ostat-
niej wystawie zachęciłam gości, by na 
kartkach spisali propozycje tytułów 
moich fi gur. W ten sposób powstały 
przepiękne nazwy dla „skrzydlatych”
– wspomina autorka aniołów.

Najbliższa wystawa prac jaworz-
nianki będzie miała miejsce od 1 
do 30 listopada w sosnowieckim 
kinie Muza. 

Natalia Czeleń

Pani Agnieszka przedstawia swoją wizję aniołów | fot. Natalia Czeleń
może potrwać od tygodnia do mie-
siąca. Figurki można łatwo wytrzeć 
z kurzu przy pomocy szmatki i wody. 
Są więc przyjazne dla alergików.

Na co dzień pani Agnieszka jest 
opiekunką osób starszych i niepeł-
nosprawnych. Pomaga im w życiu 
codziennym. Ma w sobie ogromne 
pokłady energii i wrażliwości. Przy 
pracy zawodowej i tworzeniu rzeźb 
udaje jej się znaleźć jeszcze czas 
na pisanie opowiadań, które także 
dotyczą postaci anielskich. Są to 
krótkie i lekkie opowiadania, które 
autorka umieszcza na swoim blo-
gu pod nazwą „Anioł w podróży”.

– Są to myśli płynące z mojego wnę-
trza. Zawsze jest to pierwsza myśl. 
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Jest wiele rzeczy, czynności, które 
poprawiają nasze samopoczucie i hu-
mor, działają antystresowo i sprawia-
ją, że czujemy się komfortowo. Może 
to być kubek gorącej herbaty i książ-
ka, zupa pomidorowa, spacer, jazda 
na rowerze, spotkanie z przyjaciółmi. 
Mogą to być fi lmy, szczególnie że 
jesień i zbliżająca się zima zachęca-
ją nas do spędzania czasu w domu.

Mam kilka takich fi lmów, któ-
re mogę oglądać bez końca, mają 
głębokie przesłanie, poprawiają mi 
nastrój, wzruszają albo zmuszają do 
przemyśleń. Jest to eklektyczna, su-
biektywna i chyba nostalgiczna lista.

„Postrzyżyny” - bardzo udana 
ekranizacja powieści Bohumi-
la Hrabala o tym samym tytule. 
Uwielbiam czeską literaturę i fi l-
my. Mają swoją charakterystyczną 
poetykę i poczucie humoru. „Po-
strzyżyny" to historia Pani Piwowa-
rowej, której włosy są największą 
atrakcją miasteczka. Jest to kobie-
ta niepokorna, wyzwolona jak na 
epokę, w której żyje, i robi wszyst-
ko, czego kobietom „nie wypada”. 
Czerpie z życia garściami,  łapczy-
wie pije piwo, je z apetytem, wspi-
na się na browarniany komin, by 
przeżyć senne marzenia o podró-
żach do nieba. Film znakomicie 

Wybrana fi lmografi a:
Amelia, reż. Jean-Pierre Jeunet, Francja 2001 
Dom dusz, reż. Bille August , USA/Dania/Niemcy 1993 
Fandango, reż. Kevin Reynolds, USA 1985 
Łowca androidów, reż. Ridley Scott, USA/Honkong 1982
Łowca jeleni, reż. Michael Cimino, USA/Wielka Brytania 1978
Mała Miss, reż. Jonathan Dayton / Valerie Faris, USA 2006 
Postrzyżyny, reż. Jiri Menzel , Czechosłowacja 1981
Przepiórki w płatkach róży, reż. Alfonso Arau,  Meksyk 1992
Władca pierścieni – całość, reż. Peter Jackson, USA/Nowa Ze-
landia 2001-2003

Filmowe 
przyjemności

Częstym motywem w grach plan-
szowych, z którym spotykają się gra-
cze, jest budowa swojego miasta, 
z której można uzyskać punkty, po-
trzebne do zwycięstwa w rozgrywce. 
Ale co, jeśli pieczołowicie stawiane 
budynki ulegają zniszczeniu tuż przed 
zebraniem punktów i to jeszcze na 
skutek własnej decyzji? Mało tego, 
demolki dokonują postacie z popkul-
tury, dobrze znane nawet starszym 
graczom. Zapraszam do recenzji naj-
nowszej gry warszawskiego wydaw-
nictwa Nasza Księgarnia, której pre-
miera odbędzie już 13 października.

Monster City jest nieskomplikowa-
ną, karcianą grą dla od 3 do 5 osób. 
Średni czas rozgrywki to 25 minut, 
natomiast przedział wiekowy graczy 
sugerowany jest na 8-108 lat. Zanim 
otworzymy pudełko, na okładce wita 
nas zaprzyjaźniony z lat dzieciństwa 
japoński gad, niszczący 
tym razem 
nie wieżę te-
lewizyjno-ra-
diową Tokyo 
Tower, a ma-
lezyjski Petro-
nas Twin To-
wers i włoskie 
Koloseum. Trze-
ba przyznać, że 
grafi ki autorstwa 
Mariusza Gan-
dzela ideal-
nie nadają 
się na plakaty 
do dziecięce-
go pokoju. Po 
otwarciu pudeł-
ka znajdziemy 
instrukcję, 103 
karty, notes do su-
mowania punktów, 
ołówek oraz banknoty 
z wizerunkiem autora 
gry Michaela Schach-
ta. Przejdźmy teraz do 
rozgrywki.

Monster City oferu-
je dwa tryby rozgrywki: 
zwykły z wykorzystaniem 
kart STOP! oraz zaawanso-
wany, do którego w miej-
sce wspomnianych kart otrzymu-
jemy talię Kart Wydarzeń. Celem 
gry jest oczywiście pozyskanie jak 
największej liczby punktów przy-
znawanych w czterech momentach 
podczas rozgrywki, przy czym za każ-
dym razem punkty będą podliczane 
za coś innego. W swojej turze gracze 
będą wykonywać jedną z trzech akcji: 
wzniesienie budynku, atak potwo-
ra lub zagranie jednorazowej karty 
STOP! Wzniesienie budynku polega 
na wybraniu jednej z kart, znajdu-
jących się na torze biura projektów 

i umieszczeniu jej w swoim mieście. 
Koszt operacji wynosi jeden banknot, 
przy czym każdy z graczy może mieć 
maksymalnie dwa banknoty w swo-
ich zasobach. Kiedy gracz wykorzysta 
swoje banknoty, będzie musiał wy-
brać Atak Potworów na swoje miasto 
lub użyć karty STOP! W przypadku 
Ataku Potworów należy wybrać jedną 
kartę z planety potworów i rozpatrzyć 
jej efekt, od zniszczenia pojedynczych 
budynków w wybranych kolorach 
lub wartościach, po zburzenie gru-
py budynków we wskazanym kolo-
rze. Niezależnie od skali zniszczenia 
gracz otrzymuje w rekompensacie 
jeden banknot. Rozgrywka toczy się 
do momentu, gdy w talii budynków 
nie zostanie odkryta czwarta karta 
punktowania.

W grze występują również Karty 
Wydarzeń, które wykorzystywane 
są w wariancie zaawansowanym. 

Dzięki zdolnościom kart 
gracz może 
m.in. odrzu-
cić wybrane-
go potwora 
z planety po-
tworów, od-
rzucić projek-
ty budynków 
lub otrzymać 
jeden banknot.

Monster City 
jest grą, któ-
ra idealnie 
sprawdzi się 
w gronie po-
czątkujących 
graczy, niezależ-

nie od ich wieku. 
Starsi planszów-

kowicze z nostal-
gią będą patrzeć na 

wizerunek Daimosa 
– mecha oglądanego 

na Polonii 1 czy tol-
kienowskiego Balroga. 

Młodszych graczy na pew-
no rozbawi Ciastek z lukro-
wanymi guziczkami, de-
molujący ich miasta. Sama 
rozgrywka przebiega bar-
dzo sprawnie i wymusza od 

graczy podejmowanie ważnych de-
cyzji oraz obmyślenie strategii „prze-
budowy miasta” za pomocą pięści. 

Monster City to nie jedyna nowość 
Naszej Księgarni w październiku. 
Młodsi gracze mogą zainteresować 
się przygodami Pingwina Przemy-
sława w grze „Podróż w czasie”, na-
tomiast fani kultowego „Snu” mogą 
zaopatrzyć się w edycję jubileuszową 
z nowymi ilustracjami, działaniami 
kart oraz wariantami rozgrywki.

Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

Monster City

Generał Daimos 
niszczy miasto?!

oddaje ducha epoki, a reżyserowi 
udało się uchwycić ulotną tęskno-
tę za światem, który przeminął.

„Fandango” - fi lm drogi, o gru-
pie przyjaciół, którzy po ukończe-
niu college’u początkiem lat 70. 
wyruszają w pożegnalną podróż 
przed pójściem do wojska. Podróż 
ta ma na celu zmierzenie się z nie-
pewną przyszłością w Wietnamie 
i  wieloma innymi problemami 
u progu dorosłości. Naszym bo-
haterom przytrafi ają się dziwne 
i nieco szalone przygody, zanim 
dotrą do miejsca destynacji. Ca-
łość idealnie dopełnia fenomenal-
na muzyka Pata Metheny’ego. 

„Przepiórki w płatkach róży” – 
ekranizacja powieści Laury Esquivel 
o tym samym tytule. Film podobnie 
jak książka został zrealizowany w nur-
cie realizmu magicznego, charaktery-
stycznego dla kultury iberoamerykań-
skiej. „Przepiórki w płatkach róży" to 
historia miłości, niemożliwej do zre-
alizowania. Tita, główna bohaterka, 
zamienia miłość do człowieka  w pasję 
gotowania i karmienia bliskich. W tej 
historii przenikają się światy ludzi 
i duchów, a to, co magiczne, wydaje 
się naturalne. Wspaniała, wzruszająca,  
epicka opowieść o wielopokoleniowej 
rodzinie z historią Meksyku w tle.   

Katarzyna Pokuta

Anna Garbat po raz pierwszy zaprezentowała swoje fotografi e na indy-
widualnym wernisażu | fot. Natalia Czeleń
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Wystawa fotografi i Anny Garbat spotkała się z entu-
zjazmem odbiorców. Zdjęcia jaworznianki łączą subtelną 
kobiecość i piękno natury. Prace można podziwiać do 14 
października w Pawilonie 72 na Podłężu.

W ramach wystawy prezentowane są zdjęcia wykonane 
w ciągu ostatnich dwóch lat. – Są to jednocześnie pierwsze 
lata mojej twórczości. Moja kariera fotografa nie jest długa. To 
potoczyło się bardzo szybko. W 2019 roku zrobiłam pierwszą 
samodzielną sesję fotografi czną z modelką. Pamiętam to jak 
dziś. Sesję robiłam na torach, a za mną stała koparka, która 
rozbierała te tory. To udowadnia, że zdjęcia nie pokazują nam 
wszystkiego, że ja pokazuję rzeczywistość z troszeczkę innej 
perspektywy – mówi artystka.

Zdjęcia autorstwa Anny Garbat powstają w nietypowy 
sposób. – Zazwyczaj wygląda to tak, że dostrzegam ciekawy 
element np. krzew.  Dopiero wtedy zaczynam szukać modelek 
– opowiada jaworznianka.

Fotografi e Anny Garbat ukazują kobiety o różnym typie 
urody, w różnej scenerii. Zdjęcia łączy jednak pierwiastek 
kobiecości. – Na zdjęciach są zwykłe dziewczyny. To są są-
siadki, koleżanki, znajome, znajome znajomych. Większość 
z nich nie potrafi ła pozować, a mimo to efekty współpracy 
podobają się. To dowodzi, że mówienie, że nie jesteśmy foto-
geniczne, nie jest prawdą. Każda z nas jest fotogeniczna. Nie 
mają znaczenia wiek, waga. Wystarczy, że dziewczyny mi 
zaufają – tłumaczy bohaterka wernisażu.

Dla autorki zdjęć ważna jest też natura. Swoje fotografi e 
najchętniej wykonuje w plenerze. Ukazuje jego piękno. 
Do sesji wykorzystuje stylizacje wyszukane przez siebie 
w second handach.

Początki kariery fotografi cznej pani Anny związane są 
z jej ukochanym psem. Próbowała zrobić zdjęcie swojego 
czworonoga, ale czarny pies zlewał się z tłem, a zdjęcia 
nie wyglądały tak magicznie, jak się tego spodziewała. 
Wtedy zrozumiała, że wykonanie dobrego zdjęcia jest 
bardziej skomplikowane i wymaga żmudnej pracy. To 
było bodźcem do zakupu pierwszej lustrzanki. Zaczęła 

też szukać pomocy u doświadczonego fotografa. Dzięki 
niemu zaczęła eksperymentować i analizować rezultaty. 
Brała udział w wielorakich kursach i doskonaliła nowo 
nabyte umiejętności. Głównym modelem sesji był wierny 
pies, Trufel. Początkująca pani fotograf zaczęła zgłębiać 
zasady stosowania programów do obróbki zdjęć.

– Zaczęłam się uczyć fotografi i, a nie obsługi aparatu – 
wspomina pani Anna. Dziś artystka ma kilka aparatów 
i obiektywów. Odkąd świadomie wybiera odpowiedni 
sprzęt, parametry, programy, uświadomiła sobie także, że 
fotografi a to również sztuka i satysfakcja. – Trzeba uwa-
żać, by nie wejść w tryb rzemieślnika – przestrzega młoda 
pani fotograf. 

Natalia Czeleń

Kobiecość na fotografi i



Mistrzostwa przyciągają zawodników z całej Polski | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Sportowy październik 
w jaworznickiej hali

Zawody badmintonowe, mecze 
drugoligowych drużyn siatkarskich, 
które zażarcie walczą o awans do 1. 
ligi, i dwie bokserskie gale. Paździer-
nik w Hali Widowiskowo-Sportowej 
stoi pod znakiem rywalizacji na wyso-
kim poziomie. Już w najbliższy week-
end odbędą się w niej VI Mistrzostwa 
Jaworzna w badmintonie im. Mirosła-
wa Ciołczyka. W tym miesiącu kibice 
mogą liczyć też na sportowe emocje 
podczas innych wydarzeń w hali.

W sobotę i niedzielę, 9 i 10 paź-
dziernika, Klub Sportowy „Wolant” 
zorganizuje w hali przy Grunwaldz-
kiej 80 potyczki badmintonistów. 
Pierwszego dnia mistrzostw powal-
czą dorośli. W niedzielę na halowym 
parkiecie pojawi się młodzież.

W ramach sobotniej odsłony zawo-
dów odbędzie się też pierwszy tur-
niej Grand Prix w Grach Podwójnych 
(mężczyzn, kobiet i uczestników gier 
mieszanych). W ramach mistrzostw 
zaplanowano także gry w tzw. sin-
glach, czyli w grach pojedynczych 
(kobiet i mężczyzn). Gracze będą ry-
walizować albo w kategoriach dla za-
awansowanych, albo dla amatorów. 
Przewidziane są też klasyfi kacje dla 
nauczycieli i samorządowców. Rów-
nież nastolatkowie zmierzą się w nie-
dzielę w deblach, singlach i mikstach. 
Patronem honorowym mistrzostw jest 
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Emocje w jaworznickiej hali cze-
kają też na fanów piłki siatkowej. 
Siatkarska drużyna MCKiS-u, grająca 
w 2. lidze mężczyzn, świetnie rozpo-
częła sezon i, jak na razie, plasuje się 
na pierwszym miejscu swojej grupy 
rozgrywkowej. W zeszłą sobotę So-

koły pokonały, na własnym parkie-
cie, zespół MKS-u Andrychów. Mecz 
zakończył się wynikiem 3:0. W naj-
bliższy weekend nasi siatkarze zmie-
rzą się na wyjeździe z teamem klubu 
UMKS Kęczanin Kęty. Ale już za ty-
dzień, 16 października, znów będzie 
można oglądać ich w jaworznickiej 
Hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie 
o godz. 17 rozpocznie się pojedynek 
Sokołów z drużyną Karpat Krosno.

Bokserskie zmagania na wysokim 
poziomie odbędą się natomiast pod 
koniec bieżącego miesiąca. Walkę 
tytanów jaworznianie będą mogli 
obejrzeć 29 października. Na ten 
dzień jest zaplanowana wielka gala 
Babilon Boxing Show, którą będzie 
transmitować telewizja Polsat. Na 
ringu w Jaworznie staną reprezentant 
Polski, Łukasz Stanioch, i Kanadyj-
czyk Ryan Ford.

Bilans walk 22-letniego Polaka 
jest imponujący i wynosi 7-0. Od-

notował też dwa zadane nokauty. 
Jego kanadyjski przeciwnik ma 39 
lat. Zwyciężył już 17 walk (w tym 
12 przez nokaut), a przegrał 6. Bile-
ty na jaworznicką galę można kupić 
za pośrednictwem portalu www.
eventim.pl.

A gdyby mieszkańcom nasze-
go miasta było mało bokserskich 
emocji, to dzień po gali Polsatu, 30 
października, odbędzie się w hali 
przy Grunwaldzkiej 80 druga edy-
cja Turnieju Nadziei Olimpijskich 
im. Janusza Gortata. W pięściar-
skim wydarzeniu, które zorganizuje 
Akademia Boksu Roberta Gortata, 
zmierzą się młodzi adepci tej dys-
cypliny z Polski i Czech. Honoro-
wymi patronami turnieju zostali 
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
województwa śląskiego, i Polski 
Związek Bokserski.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Grający w 3. lidze, koszykarze 
MCKiS Jaworzno znają już terminarz 
rozgrywek swojej grupy, w której 
powalczą o najlepszą lokatę w na-
szym regionie. W październiku będą 
mieli ku temu kilka okazji. Najpierw, 
w wyjazdowym meczu, w sobotę, 16 
października, zmierzą się z Knurow-
skim Towarzystwem Koszykówki 
JS Invest. Pierwszy, ligowy mecz na 
własnym parkiecie rozegrają z kolei 
23 października o godz 17. Tego dnia 
podejmą w Hali Widowiskowo-Spor-
towej MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 
80 drużynę BS-u Polonia Bytom. Liczą 
na doping kibiców. Wstęp na mecz 
jest wolny. Kolejny, znów wyjazdo-
wy pojedynek, jaworzniccy koszy-
karze stoczą 30 października z GKS-
-em Tychy.

Koszykarska drużyna seniorów 
wróciła w struktury Miejskiego Cen-

Już 9 października wystartuje ko-
lejna edycja popularnych zajęć MCKiS 
Jaworzno w ramach siatkarskiego 
cyklu „Lubimy Sport”. Ogólnorozwo-
jowe treningi z elementami siatkówki 
zaplanowano w hali sportowej przy 
al. Piłsudskiego 88 na Leopoldzie 
w każdą sobotę w godz. 9.30 do 11.

– Serdecznie zapraszamy do udziału 
w zajęciach wszystkie uczennice klas 
trzecich szkół podstawowych – zachę-
ca Mariusz Łoziński, koordynator 
siatkarskiego szkolenia kobiet w Miej-
skim Centrum Kultury i Sportu w Ja-
worznie.

Treningi są nieodpłatne. W ich trak-
cie małe adeptki piłki siatkowej będą 
trenować pod okiem profesjonalnych 
trenerek, Anny Paruchy i Karoliny 
Lemańskiej. Obie panie prowadzą 

Wystartują na wyjeździe

Pierwsze zajęcia

trum Kultury i Sportu w Jaworznie 
po rocznej przerwie. W jej skład 
wchodzą m.in. zawodnicy, którzy 
w ubiegłym sezonie grali w bar-
wach MCKiS-u jako juniorzy, a tak-
że inni koszykarze, którzy niegdyś 
byli związani z jaworznicką sekcją 
koszykarską. Ich trenerem jest Michał 
Brzozowski, były zawodnik drugoli-
gowego niegdyś zespołu MCKiS Ja-
worzno. Nowa, trzecioligowa drużyna 
trenuje w hali w Centrum od wtorku 
do piątku w godz. 20-21.40.

Zawodnicy biorą też udział w in-
nych szkoleniach. 30 września wy-
słuchali wykładu na temat aspektów 
prawnych w sporcie. Poznali elemen-
ty kontraktu sportowego, kwestie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej 
za czyny popełnione podczas meczu 
i alternatywne metody rozwiązywa-
nia sporów.                              AZ-H

też lekcje wf-u w klasach sportowych 
dwóch jaworznickich podstawówek, 
pani Anna w SP 16, a pani Karoli-
na w SP 7. Zajęcia z cyklu „Lubimy 
Sport” mają zachęcić uczennice, by 
w czwartej klasie kontynuowały na-
ukę właśnie w jednej z klas sporto-
wych w Jaworznie.

MCKiS prowadzi też podobne za-
jęcia dla chłopców. Mali zawodnicy, 
z trzecich i czwartych klas szkoły 
podstawowej, uczą się grać w koszy-
kówkę. Treningi odbywają się dwa 
razy w tygodniu, we wtorki w SP 7 
(w godz. 16-17.15 ćwiczą trzeciokla-
siści, a w godz. 17.30-18.45 czwar-
toklasiści), i w soboty w Hali Wido-
wiskowo Sportowej w Centrum (oba 
roczniki trenują w tym samym czasie, 
od. 10.30 do 12).                     AZ-H



wywalczyli Kamil Cieśla i Oliwier
Gołębiowski. 

Po 14. kolejce

W kolejnej odsłonie pił-
karskich zmagań amato-

rów, w ramach Jaworznickiej Ligi Szó-
stek SALOS, w pierwszej lidze wygrały 
PSV Podłęże (3:2 z Azotem Biznes 
Park), S.W.A (7:3 z Pulmonem Negro) 
i Jago Pro (walkowerem 5:0, na mecz 
nie przyszła drużyna Malar-Techu). 
Remisem zakończyło się spotkanie 
zespołów No name i MCKiS Jaworz-
no (5:5). W drugiej lidze triumfowali: 
ATJ Jaworzno nad Teamem Dąbro-
wa (2:1), Alias nad OPJ-em Sokół Ja-
worzno (5:1), AFR United Lambada 
nad Fortuną Podłęże (4:2) i Chłopaki 
z kościołów, którzy zwyciężyli 5:0 
walkowerem (nie stawiła się druży-
na Maszoperii). W 1. lidze prowadzi 
MCKiS Jaworzno, w drugiej na czele 
tabeli są Chłopaki z kościołów.

Na piłkarskich boiskach

LKS Ciężkowianka Ja-
worzno znów wygrała 

mecz w ramach chrzanowskiej A klasy. 
Piłkarze, szkoleni przez trenera Szy-
mona Pieczkę, pokonali 5:0 MZKS 
Alwernia. Ciężkowicki team nadal 
zajmuje miejsce lidera w swojej lidze. 
Z wygranej, w ramach wadowickiej 
okręgówki, cieszy się Victoria 1918 
Jaworzno. Jaworzniccy zawodnicy 
wygrali 2:0 z Kalwarianką Kalwaria 
Zebrzydowska. Kolejną porażkę w tej 
samej lidze zaliczyli za to piłkarze 
LKS-u Zgoda Byczyna. Przegrali 1:4 
z Górnikiem Brzeszcze. Zremisowała 
natomiast Szczakowianka Jaworzno, 
grająca w 1. grupie IV ligi śląskiej. 
Mecz z Ruchem Radzionków zakoń-
czył się 1:1.                               AZ-H

Sukcesy w Austrii

Siedem złotych, osiem 
srebrnych i dwa brązowe 

medale wywalczyli zawodnicy Pol-
skiego Komitetu Igrzysk Sztuk Walki 
(który ma swoją siedzibę w Jaworz-
nie), podczas przeprowadzonych pod 
koniec września Światowych Igrzysk 
Sztuk Walki w Wagrain w Austrii. 
W zmaganiach wzięło udział ponad 
1,2 tys. zawodników z kilkudziesięciu 
krajów: adeptów kickboxingu, kara-
te, grapplingu, form z bronią i bez 
broni, układów do muzyki, MMA, 
samoobrony i jiujutsu sportowego.
W austriackich zawodach uczestni-
czyło siedmiu polskich kickbokserów 
i speców od samoobrony oraz dwóch 
trenerów. Polscy reprezentanci są 
mieszkańcami Jaworzna, Imielina 
i Wołomina.

Znów z medalami

Uczniowie KSW „Sa-
tori” Jaworzno zdobyli 

medale na odbywającym się 3 paź-
dziernika w Sosnowcu Ogólnopol-
skim Turnieju Dzieci i Młodzików 
w Judo. Srebrne krążki przywieźli 
do domu: Kacper Pniak, Mateusz 
Bujniak, Kuba Poniatowski, Zu-
zanna Potocka-Dalka, Dawid Buj-
niak i Alan Wściubiak, a brązowe 
Szymon Stolarski, Borys Jedynak, 
Liliana Jasicka, Maja Juźkiewicz
i Antonina Wierzbik. W Sosnowcu 
srebrny medal wywalczyła też za-
wodniczka KS „Sparta” Jaworzno, 
Zuzanna Imbor. Natomiast tydzień 
wcześniej inni zawodnicy Sparty 
zdobyli 11 medali na pierwszych 
ligowych zawodach ju-jitsu w Kato-
wicach. Złoto przypadło Elżbiecie
Bułaś, Lenie Dubiel, Julii Cieślak
i Oliwii Cieślak. Brązowe krążki 

Szósta odsłona zgromadziła 42 zawodników | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Drużyna Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu awansowała 
do pierwszej, ogólnopolskiej 
ligi szachowej. Z kolei 
w piątek, 1 października, 
szachiści z Jaworzna 
zaprosili miłośników szachów 
z całego regionu na kolejną 
odsłonę grand prix w tej grze.

Dobra passa szachistów

Członkowie Jaworznickiego Klu-
bu Szachowego, tworzącego sek-
cję szachów w MCKiS, wywalczyli 
awans  do pierwszoligowych roz-
grywek podczas wrześniowych, fi -
nałowych zmagań w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski w Szachach 
na poziomie II ligi w Sypniewie. 
W zawodach walczyły 34 zespoły 
z całej Polski. Jaworznianie zakoń-
czyli potyczki na czwartym miej-
scu. To pozwoliło im na wejście 

na wyższy poziom ligowy. – Warto 
zaznaczyć, że nasza drużyna była 
najlepsza ze wszystkich startujących 
na mistrzostwach śląskich ekip – pod-
kreśla Jolanta Guzik, prowadząca 
sekcję szachów w MCKiS i zawod-
niczka teamu z Jaworzna, która 
zakończyła rywalizację w Sypnie-
wie bez żadnej porażki (wygrała 

trzy, a zremisowała dwa pojedynki). 
Razem z nią w drużynie z naszego 
miasta byli: Daniel Gumuła, Ma-
teusz Łapaj, Jakub Garbowski, 
Paweł Kołosowski, Ryszard Ma-
cioł, Natalia Pluta, Marcin Ro-
sicki i Jacek Stachańczyk, który 
zajął w indywidualnej rywalizacji 
wysokie, jedenaste miejsce. 

Mistrzostwa wygrali szachiści Wro-
cławskiego Klubu Szachowego „Ko-
pernik”. Drudzy byli zawodnicy UKS-
-u Rodło II Opole, a na trzeciej pozycji 
uplasowała się drużyna KS-u Mogalo 
Warszawa.

Po wakacjach jaworzniccy szachiści 
wrócili też do organizowania kolej-
nych turniejów z cyklu Grand Prix 
Jaworzna w Szachach. W zawodach, 
które odbyły się w ubiegły piątek 
w Hali Widowiskowo-Sportowej, ry-
walizowały 42 osoby.

Turniej wygrał Piotr Piesik z KŚ 
AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. 
Drugie miejsce zajął Maciej Malik 
z UKS-u Pałac Młodzieży Katowice, 
a trzecie Jacek Stachańczyk z MCKiS-
-u Jaworzno.

Tegoroczne jaworznickie grand 
prix składa się z dziewięciu spotkań. 
Odbyło się już sześć z nich, a na swo-
ją kolej czekają jeszcze trzy turnieje.

W klasyfi kacji generalnej wśród li-
derów jest Maciej Malik. – W jaworz-
nickim grand prix biorę udział drugi rok 

z rzędu, z tym że w zeszłym pojawiłem 
się tylko na jednym turnieju. W tym 
roku byłem już na sześciu – stwierdza 
16-letni szachista.

Gra od 6 lat. W szachach podoba 
mu się, że każdy gracz ma równe 
szanse. Poza tym w czasie gry sza-
chista może zobaczyć efekty swojej 
ciężkiej pracy, częstych treningów.

– Turniej w Jaworznie ma wysoki po-
ziom i można zagrać na nim z naprawdę 
dobrymi zawodnikami – przyznaje.

Szanse na zdobycie grand prix ma 
też Jacek Stachańczyk.

– Konkurencja jest duża. Ale zamie-
rzam powalczyć o główną nagrodę – 
przyznaje jaworznianin.

Jaworznicki szachista może po-
chwalić się także zdobytymi w ostat-
nim czasie kolejnymi sukcesami. We 
wrześniu wygrał puchar Polski wśród 
osób niewidomych i słabowidzących 
i został mistrzem Polski w szachach 
szybkich, również wśród szachistów 
z problemami wzroku.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica Górników z „Danuty” leży 
w dzielnicy Łubowiec, nieopodal 
ulicy Katowickiej. Jej nazwa upa-
miętnia tragiczną śmierć 18 górni-
ków kopalni Komuna Paryska. 26 
sierpnia 1954 roku wyrobisko zalała 
woda, a pracujący tam wówczas 
górnicy, utonęli. Najmłodsza z ofi ar 
miała 18 lat, a najstarsza 48. Ocalał  
tylko 38-letni Ludwik Guja.

W kopalni Komuna Paryska nie 
wykopywano szybu. Węgiel leżał 
płytko pod ziemią. Górnicy schodzi-
li do pracy pochyłym chodnikiem 
(upadową). Byli to młodzi ludzie. 
Przez cztery dni przed tragedią 
ostrzegali kierownictwo zakładu 
o wdzierających się do chodników strużkach wody. Bez-
skutecznie. Piątego dnia, 26 sierpnia, pracownicy stawili 
się na poranną szychtę na upadowej „Danuta". Po odprawie 
jaworznicki górnik Ludwik Guja został skierowany z Fran-
ciszkiem Figurą do wykonywania torowiska, po którym 
miały być wożone materiały do budowy tamy wodnej. 
Sztygar Bielas wydał polecenie, by poprawić stropnice, 
które popękały pod wpływem parcia stropu tzw. górotwo-
ru. Po zakończeniu zadania pan Ludwik udał się w stronę 
chodnika wodnego, gdzie miał obkładać kolejkę. Usłyszał 
krzyk dobiegający z miejsca, gdzie koledzy drążyli po-
chylnię, łączącą chodnik główny z pierwszym pokładem. 
Słychać było głośny szum i plusk wody. Woda z impetem 
dostała się do wyrobiska. Górnik zaczął uciekać w kierunku 

Ku czci 
górników

Patroni 
naszych 
ulic

pochylni fedrunkowej, a nie scho-
dowej. Ta decyzja uratowała jego 
życie. Pozostali górnicy nie mieli 
szans w starciu z żywiołem. Po tra-
gicznych wydarzeniach naprzeciwko 
kościoła w Dąbrowie Narodowej (na 
drodze w stronę Katowic), powstał 
lej o 10 cm średnicy. Sprowadzono 
odpowiednie pompy i odwadniano 
kopalnię. Mówi się, że wypompo-
wano 4.500.000 m3 wody. Po czte-
rech tygodniach znaleziono pierw-
sze ciała górników. Znajdowały się 
w różnych miejscach chodników 
i wyrobisk. Poszukiwania utrudniały 
wielkie ilości mułu i zanieczyszczeń 
niesione przez wodę.

Kopalnię założono w 1920 roku pod nazwą Kopalnia Jan 
Kanty. To pierwsza duża inwestycja spółki Jaworznickie 
Komunalne Kopalnie Węgla S A. Była doskonale zaopa-
trzona technicznie i miała duże wydobycie węgla. W cza-
sie okupacji kopalni nadano nową nazwę, Dasch Grube, 
i podporządkowano niemieckiej spółce EVO. W 1947 roku 
kopalnię połączono z kopalniami Kościuszko i Piłsudski. 
Do 1954 roku funkcjonowały w ramach kopalni Jaworz-
no. W 1953 r. kopalni zwrócono autonomię i ponownie 
zmieniono nazwę kopalni na Komuna Paryska, a w 1989 
r. przywrócono nazwę Jan Kanty. Na skutek wyczerpania 
zasobów  eksploatację górniczą zakończono 31 lipca 2000 
r. Zakład zlikwidowano w latach 1994-2002. 

Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 34 (226)

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 30 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 34 
(226): Sztuka to tworzenie 
a nie niszczenie. 

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

Wiecie, że 9 października przypa-
da Międzynarodowy Dzień Pisania 
Listów? Jednak ta romantyczna 
i dostojna forma porozumiewania 
się przegrywa niestety z SMS-ami 
i mailami. Czy jest jeszcze ktoś, kto 
pisze tradycyjne listy? 

10 października obchodzimy 
Światowy Dzień Drzewa. To święto 
wymyślił Julius Sterling Morton – 
sekretarz rolnictwa Stanów Zjedno-
czonych, prywatnie miłośnik przy-
rody. Zaapelował do rodaków, by 
10 kwietnia 1872 posadzili drzewa. 
Dziś ta akcja jest znana na całym 
świecie, a w Polsce ofi cjalnie ob-
chodzona jest od 2002 roku właśnie 
10 października. Również tego dnia 
przypada Światowy Dzień Owsian-
ki. To pomysł szkockiej organizacji 
charytatywnej Mary`s Meals, która 
pomaga najbiedniejszym dzieciom 
i sierotom. To też okazja, aby spró-
bować owsianki w innej odmianie. 
W wielu krajach odbywają się te-
matyczne imprezy, np. mistrzostwa 
w przyrządzaniu owsianki.        

Not. Ewa Szpak

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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