
BEZPŁ ATNY T YGODNIK SPOŁECZNO -  KULTUR ALNY

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

BEZPŁ ATNY T YGODNIK SPOŁECZNO -  KULTUR ALNYNr 5 (243)  10 lutego 2022
NAKŁAD 20 tys.      ISSN 2450-8136 

Losy pilota 
w fi lmowych kadrach

Dobra diagnoza 
dla miasta 

Nasz zawodnik 
w oktagonie
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Dawid Siwek, zawodnik 
z Rio Grappling Club Jaworz-
no, wystartuje w jubileuszo-
wym Silesian MMA. Zawody 
odbędą się w sobotę, 12 lute-
go. Jaworznianin skrzyżuje 
rękawice z doświadczonym 
wojownikiem, Arkadiuszem 
Gąsiorkiewiczem z Rybnic-
kiego Ośrodka Walk. Dawid 
dotychczas odniósł wiele zwy-
cięstw w turniejach BJJ (bra-
zylijskie jiu jitsu). Z kolei jego 
przeciwnik ma za sobą aż trzy 
zwycięskie walki w Silesian 

opowieść o Karolu Pniaku”, 
który obejrzeć można było 
w szczakowskim Domu Kul-
tury im. Zdzisława Krudziel-
skiego. Filmowa opowieść 
przybliżała losy jaworznic-
kiego pilota i bohatera. Pro-
jekcja miała miejsce w sobo-
tę, 5 lutego. Poprzedziła ją 
prelekcja dr. hab. Krzysztofa 
Mroczkowskiego z Muzeum 
Lotnictwa Polskiego, który 
opowiedział o działalności 
pilota z Jaworzna.

parki od betonu i nie dość, że 
korzystamy z transportu pu-
blicznego, to jeszcze nam się 
on bardzo podoba. To nie są 
wskazania aktywistów z jakie-
goś ruchu miejskiego, z którejś 
z metropolii, ale sześciusetoso-
bowej, reprezentatywnej gru-
py mieszkańców Jaworzna. 

Jaworznicki samorząd cy-
klicznie bada opinię mieszkań-
ców o swoim mieście, zamiesz-
czając wyniki na miejskiej 
stronie internetowej.

MMA. Zapowiada się obiecu-
jąca walka, a zawodnik z Ja-
worzna liczy na gorący doping 
ze strony mieszkańców nasze-
go miasta.

Więcej na str. 3

Inwestycje w toku
Wielkie wrażenie zro-

bił na widzach fi lm „Kosa, 

Chcemy zielonego miasta, 
z coraz bardziej ograniczanym 
ruchem samochodów, wolimy 



Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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O tym, że wszelkie media mają 
realny wpływ na wybory, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Nawet na naj-
niższych szczeblach władzy lokalne 
media są w stanie wypromować lub 
obalić wójta, burmistrza czy prezy-
denta. Tylko z sołtysami nie tak pro-
sto, bo oni mają grabie i cepy, waż-
niejsze od mediów.

Ale mnie inspirują wizjonerzy, któ-
rym wydaje się, że mogą sięgnąć po 
władzę, chociaż nie mają ku temu 
żadnych podstaw. Ten wstęp to do-
piero przygrywka, przed prezentacją 
osób, które odkleiły się od rzeczywi-
stości i obecnie dryfują w nieznane 
rejony kosmosu.

Na początek człowiek, które-
go większość zna - Mariusz Max 
Kolonko. Kiedyś był niesamowi-
cie popularnym i rozpoznawalnym 
dziennikarzem telewizyjnym oraz 
korespondentem TVP w USA. Jego 
relacje spod walących się wież World 
Trade Center, 11 września, gdy Ko-
lonko wchodzi na żywo ze swoimi 
emocjonalnymi relacjami, windują 
jego karierę na szczyt. Staje się bardzo 
popularny, dzięki swojej charyzmie, 
dynamice wypowiedzi i nabytemu 
bostońskiemu akcentowi.

Z czasem emocje stygną, a nasz 
bohater zaczyna powoli odchodzić 
w zapomnienie. W końcu zakłada 
swój kanał na YouTube. W 2016 pró-

Którędy na księżyc?

Wystarczy zaczekać

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

buje bezskutecznie zostać prezesem 
TVP, a w 2020 ogłasza start w wy-
borach na prezydenta RP, jednakże 
nie udaje mu się zebrać wymaganych 
100 tys. podpisów. I fi nał tej smutnej 
opowieści - latem 2021 roku Mariusz 
Max Kolonko ogłasza się Prezyden-
tem Stanów Zjednoczonych Polonii 
i Polaków, publikując regularne ode-
zwy do narodu. Od tego czasu jego 
programy są bełkotem, przy którym 
legendarny Krzysztof Kononowicz 
to wybitny orator. Sami poszukajcie 
i obejrzyjcie, mocna rzecz.

Drugi przykład. Niedawno na jed-
nym z polskich lotnisk, w trakcie kon-
troli granicznej, do  odprawy stawiła 
się rodzina obywatelstwa polskiego. 
Matka i córka chciały przekroczyć 
granicę na podstawie dowodu oso-
bistego, wydanego przez... suwere-
na II Rzeczypospolitej Polskiej. Jak 
twierdziły, dokumentem tym moż-
na legitymować się na terenie UE. 
Dowód tożsamości był oczywiście 
nielegalny, a jego wystawcą był Jan 
Zbigniew Potocki, który uważa się za 
legalnego prezydenta II RP. Jak sam 
o sobie mówi, jest kontynuatorem idei 
przywództwa na uchodźstwie. Iden-
tycznie jak Kolonko, Potocki chciał 
kandydować w wyborach prezydenc-
kich, ale także nie uzyskał wystarcza-
jącej liczby podpisów. Teraz pragnie 
„ratować” rodaków – wciskając im 
preparat będący odtrutką na szcze-
pionki. Potocki prowadzi w Jeleniej 
Górze „klinikę”, zajmującą się dietą 
holistyczną, naturalną kosmetologią 
oraz… makijażami permanentnymi. 
Ale to jeszcze nie koniec dziwnych 
przypadków.

Kilka lat temu objawił się w roli 
mesjasza niejaki Maciej Modzelew-
ski, twierdzący, że jest namaszczo-
ny przez samego Jezusa Chrystusa. 
Stwierdził: Wkrótce obejmę stery 
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Od poniedziałku dla uczniów na-
szego województwa zaczynają się 
ferie. Prognozy na razie nie zapowia-
dają na ten czas powrotu śniegu, ale 
niezależnie od aury zimową przerwę 
w lekcjach warto dobrze wykorzystać. 
Z pomysłami na zagospodarowanie 
wolnego czasu przychodzą instruk-
torzy miejskich instytucji kultury. 

Uczniowie odpoczywający od 
szkolnych obowiązków mogą zdecy-
dować się na warsztaty teatralne, za-
jęcia plastyczne albo sportowe. Mogą 
też wziąć udział w wycieczce do kina, 
balu karnawałowym czy wybrać się 
na spacer po Jaworznie w gronie in-
nych uczestników feryjnych spotkań. 
Takie zajęcia na świeżym powietrzu 
prawie codziennie w swoim planie 
ma m.in. klub Pod Skałką. 

Oferta jest bogata i pozwala każ-
demu znaleźć coś dla siebie. Trzeba 
jednak pamiętać, że pandemia nie 
odpuszcza. Organizatorzy zimowego 
wypoczynku w mieście proszą więc 
o rozsądek i wyrozumiałość. Liczba 
uczestników zajęć jest ograniczona, 
bo wymagają tego kwestie bezpie-
czeństwa. Może się zdarzyć, że dla 
kogoś braknie miejsca. Wtedy war-
to skorzystać z innego zaproszenia.

Ważna jest też troska o innych. 
Dzieci z widocznymi objawami in-
fekcji lepiej nie przyprowadzać na 
zajęcia. Maluchy z gorączką czy kasz-
lem trzeba zostawić w domu. Wtedy 
szybciej wrócą do zdrowia, a okazji do 
spotkań z pewnością nie zabraknie. 
Po feriach w placówkach MCKiS też 
będzie sporo się działo.

Czas zimowej laby

Ziarnko do ziarnka...

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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1 proc. podatku może mieć roz-
maitą wysokość. Wszystko zależy 
od tego, ile zarabialiśmy w ciągu 
roku. Dlatego jedni podatnicy mają 
możliwość przekazania na charyta-
tywny cel sporo więcej niż ci, któ-
rzy zarabiają najniższą krajową. 
Ale nawet gdyby nasz procencik 
okazał się niewielki, to dla organi-
zacji, które zbierają pieniądze na 
szczytny cel, nawet parę złotych 
to bardzo dużo. Bo, jak mówi sta-
re przysłowie: „Ziarnko do ziarnka, 
a zbierze się miarka”. Małe kwoty, 
połączone ze sobą, mogą stworzyć 
pokaźną sumkę.

Jak co roku, znów będziemy mogli 
przekazać nasz 1 proc. potrzebują-
cym. Wybór jest spory, a w Jaworznie 

nie brakuje organizacji i osób, które 
liczą na nasze wsparcie. To stowarzy-
szenia, działające w najróżniejszych 
obszarach. Finansują leczenie, po-
magają dzieciom, wspierają sporto-
we talenty.

Jaworznianie już od lat mają swoje 
typy. Najchętniej przekazują 1 proc. 
Hospicjum Homo-Homini i stowa-
rzyszeniu Betlejem. W naszym mie-
ście nie brakuje też osób, które, jako 
podopieczni różnych fundacji, proszą 
o wsparcie ich leczenia.

Dlatego przy składaniu zeznania 
podatkowego, warto pomyśleć o in-
nych. Kosztuje to nas tylko tyle, że 
musimy poświęcić chwilę na wybra-
nie celu, który zechcemy wesprzeć 
jako podatnicy.

polityczne w Polsce. W najbliższej 
przyszłości na Stany Zjednoczone 
i Londyn spadną pociski atomowe. 
Władza centralna w Polsce upadnie, 
a  ja zostałem przygotowany przez 
Jezusa do nowych rządów w Polsce.

Nikt nie wie, kim jest odklejony 
pan Modzelewski. Towarzyszy mu 
w nagraniach pani Ilona Róża, któ-
ra wydaje się być także osobą, któ-
ra odstawiła za wcześnie lekarstwa. 
Ostatnie nagranie pochodzi z grudnia 
2021, gdzie para wzywa generałów 
Wojska Polskiego do całkowitego 
podporządkowania się ich woli, albo-
wiem tylko dzięki temu Polska prze-
trwa. Wysłali oni listy do 300 głów 
państw światowych, aby te uznały ich 
za przywódców narodu wybranego. 
Na razie nie ma odpowiedzi, ale we-
dług proroctwa mają się pojawić jed-
nego dnia i uznać panią Ilonę równą 
z Marią, matką Chrystusa.

Wojna atomowa jest wieszczona 
niebawem. I tak od pięciu lat. Warto 
obejrzeć, aby zdać sobie sprawę, że 
jest gdzieś obcy, nieodkryty fragment 
umysłu, niedostępny dla zwykłych 
śmiertelników. 

A tymczasem cieszcie się każdą 
chwilą, bo jak widać – nasze dni są 
policzone.  

 PS: Po co napisałem taki tekst? 
Bo napięcie na Ukrainie sięga zenitu, 
kryzys jest bardzo poważny, a media 
dalej lekko lecą w kulki, pieszcząc się 
znoszeniem obostrzeń i brązowym 
medalem Kubackiego. Wejdźcie dziś 
na taką Interię – mała zajawka o Rosji 
w kontekście olimpiady. Nie ma żad-
nej poważnej analizy sytuacji. A Putin
wraz ze swoimi zwolennikami tęsknią 
za Wielką Rosją – Caratem. Przywódca 
Rosji gra w swoją grę dokładnie jak te 
wariaty z tekstu powyżej, tylko że on 
ma potencjał nuklearny i armię dobrze 
wyszkolonych żołnierzy...
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Szpilki w bruku

Remont ulicy Grunwaldzkiej i Martyniaków, przebudowa 
odcinka Drogi Krajowej nr 79 w Byczynie czy prace na uli-

cy Katowickiej, to chyba najważniejsze drogowe inwestycje, jakie prowadzone są 
w Jaworznie. W tym tygodniu ruszają też prace w Ciężkowicach, gdzie powstanie 
wiadukt drogowy nad torami kolejowymi. W kwestii drogowej komunikacji sporo 
się u nas dzieje. Miasto się rozwija i zmienia. Charakter zmian ma sprawić, że Ja-
worzno będzie się stawało coraz bardziej przyjaznym miejscem dla mieszkańców, 
miastem coraz bardziej nowoczesnym i wygodnym.

To właśnie dlatego DK 79 w Byczynie zyska nowy ślad. Ruch zostanie wyprowa-
dzony z centrum dzielnicy, dzięki czemu w Byczynie zrobi się bezpieczniej i ciszej. 
Mniej będzie spalin. Ulica Martyniaków, która stanowi ważny element korytarza 
dla tirów, została właściwie zbudowana od nowa. Jezdnia będzie lepiej wytrzymy-
wała obciążenia. Kierowcy zyskają dodatkowy pas do skrętu w lewo, w kierunku 
Katowic, a rowerzyści wygodną drogę. Wiadukt w Ciężkowicach usprawni ruch w tej 
części dzielnicy i poprawi bezpieczeństwo. Wyeliminuje też uciążliwe oczekiwanie 
na możliwość przejazdu przed zamkniętymi rogatkami. Ulica Katowicka zyska od-
wodnienie i nawierzchnię, a Grunwaldzka będzie bezpieczniejsza.

Każdy rozsądny człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że podobne zmiany będą 
służyły wszystkim mieszkańcom. Na remontach i przebudowach skorzystają zmo-
toryzowani, rowerzyści oraz piesi. Wydawałoby się też, że każdy rozsądny człowiek 
zdaje sobie sprawę z tego, że tak poważnych zmian nie da się przeprowadzić w jed-
ną noc tak, by nikt nie odczuwał uciążliwości wiążących się z pracami. A jednak. 
I tutaj sprawdza się powiedzenie, że kto chce, szuka sposobu, a kto nie chce – po-
wodu. Powód do narzekania znajdzie się zawsze, ale od tego nic się nie zmienia. 
Za to od przeprowadzonych w mieście prac, zmieni się sporo. Wystarczy zaczekać.

odcinka Drogi Krajowej nr 79 w Byczynie czy prace na uli-

Pieniądze i władza to dwie 
rzeczy tak pożądane, że 
powodują mokry sen nie-
jednego potencjalnego 
przywódcy światowego.
Choćby miał co najwyżej 
szansę na zostanie radnym 
w Pierdziszewie Górnym.
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Więcej na ekologiczne 
ogrzewanie

Szczepią i testują

Do 1,5 mln zł podniesiona została 
kwota, przeznaczona na tegoroczne 
dotacje do wymiany źródeł ciepła na 
ekologiczne. To oznacza, że pieniądze 
otrzymają wszyscy wnioskodawcy, 
którzy złożyli podania i spełnili wy-
magania formalne.

W budżecie miasta na rok 2022 na 
dotacje do ekologicznych urządzeń 
grzewczych przeznaczono 620 tys. 
zł. Kwota dotacji jest zróżnicowana, 
ale przy takiej jej wysokości szanse 
na fi nansowe wsparcie miałoby jedy-
nie 151 pierwszych wnioskodawców, 
a zainteresowanie jaworznian było 
znacznie większe. To właśnie dlatego 
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, 
zawnioskował o podniesienie dotych-
czasowej kwoty o dodatkowe blisko 
840 tys. złotych. Dzięki czemu dopłatę 
otrzymać będzie mogło 376 wniosko-
dawców, czyli wszyscy, którzy złożyli 
dokumenty o wsparcie. O przyznaniu 
tych środków zdecydują jaworzniccy 
radni podczas najbliższej sesji, która 
odbędzie się w czwartek, 10 lutego. 

– Działania, jakie podejmujemy, mają 
na celu zapewnienie jak największej 
liczbie mieszkańców możliwość wy-
miany źródeł ciepła i dostosowania 
się do śląskiej uchwały antysmogowej, 
tj. zobowiązania do likwidacji kotłów 
pozaklasowych na paliwa stałe, która 
dokładnie określa przydatność danego 
źródła ciepła do dalszej przydatności – 
wyjaśnia Paweł Silbert.

Wnioski o dotacje z Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji miasta 
Jaworzna na lata 2021-2024 przyj-
mowane były w styczniu w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Jaworznie. Wpłynęło w su-
mie 377 wniosków. Po weryfi kacji 
dokumentów odrzucony został tylko 
jeden. Powodem był nieuregulowany 
stan prawny nieruchomości.

Średnio 20 osób dziennie decyduje 
się na bezpłatny test antygenowy na 
COVID-19, który można przeprowa-
dzić w jednej z jaworznickich aptek. 
Testowaniem pacjentów zajmuje się 
magister farmacji Małgorzata Gli-
mos, która jest kierownikiem i wła-
ścicielką apteki Mgfarm przy ul. Pocz-
towej 13 (dawne kino Sasanka). To 
również tam można się zaszczepić.

Jaworznicka apteka mogła stać się 
punktem wymazowym, ponieważ ma 
odpowiednie warunki lokalowe. Do 
pomieszczenia, w którym pobierane 
są wymazy, prowadzi osobne wejście. 
A to jest wymogiem, by farmaceuci 
mogli testować pacjentów. Chodzi 
o to, by testowane osoby nie stykały 
się z klientami apteki.

– Szybkie testy antygenowe przepro-
wadzam od godz. 8 do 11. Nie trzeba 
się wcześniej zapisywać. Wynik takiego 
testu pojawia się po 40 minutach na 
Internetowym Koncie Pacjenta – tłu-

W sprawie dotacji urzędnicy już 
działają. – Do kwoty aktualnie zabez-
pieczonej w budżecie miasta (620 tys. zł) 
zostały już przygotowane umowy (151 
szt.), które, w większości, zostały już 
podpisane i odebrane przez mieszkań-
ców – informuje Katarzyna Sikora
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Urzędnicy zapowiadają, że po 
pozytywnej decyzji Rady Miejskiej 
w kwestii zwiększenia kwoty na do-
tacje, jeszcze w lutym będą zawierane 
kolejne umowy, aż do wyczerpania 
złożonych na ten rok wniosków.

Gminna dotacja do ekologicznych 
urządzeń grzewczych w 2022 roku 
wynosi 4 tys. zł, przy czym dla urzą-
dzeń węglowych jest to kwota 3 tys. 
zł. Dodatkowo, w przypadku wymia-
ny źródła ciepła do nowo budowa-
nych przyłączy sieciowych, można 
uzyskać dofi nansowanie w wysoko-
ści 2 tys. zł. Natomiast dotacja do 
ekologicznych urządzeń wykorzysty-
wanych na potrzeby przygotowania 
ciepłej wody użytkowej wynosi 4 
tys. zł, jednak nie więcej niż koszt 
zakupu tego urządzenia, bez kosz-
tów montażu.

Można się jeszcze starać o dota-
cję z rządowego programu „Czyste 
powietrze”. Wnioski dotyczyć mogą 
wymiany źródła ciepła, termomoder-
nizacji, wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej czy wymia-
ny instalacji centralnego ogrzewania. 
W tym programie nabór nie jest ogra-
niczony ramami czasowymi.

Zainteresowani mieszkańcy mogą 
skorzystać z porad dotyczących pro-
gramu, które udzielane są w punkcie 
konsultacyjno – informacyjnym, który 
mieści się w Wydziale Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie 
(ul. Krakowska 9). 

Grażyna Dębała

maczy Małgorzata Glimos. – Co cie-
kawe, przyjeżdżają do nas pacjenci nie 
tylko z Jaworzna, ale też z Siemianowic 
Śląskich, Mysłowic czy Dąbrowy Gór-
niczej. Okazuje się bowiem, że aptek, 
które testują, jest mało, a sporo tych, 
które zostały zgłoszone do programu, 
nie spełnia warunków lokalowych albo 
testuje pacjentów dopiero wieczorami, 
po zamknięciu – podkreśla.

W aptece przy ul. Pocztowej 13 
można też zaszczepić się przeciwko 
COVID-19 (od godz. 12 do 18, w in-
nym niż testy, wydzielonym pomiesz-
czeniu). Zainteresowanie jest spore. 
W grudniu i styczniu zgłosiło się wielu 
chętnych. W dużej mierze to pacjenci, 
którzy szczepili się dawką przypomi-
nającą (warto pamiętać, że po 270 
dniach od drugiej dawki, certyfi kat 
covidowy staje się nieaktualny). Trze-
cią dawką można się zaszczepić już 
po 150 dniach od przyjęcia drugiej.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Głębokie wykopy, ciężki 
sprzęt, przystanki autobu-
sowe w tymczasowej loka-
lizacji. Tak teraz wygląda 
ul. Grunwaldzka, na od-
cinku od ul. 11 Listopada 
do cmentarza pechnickie-
go. Remonty trwają też na 
innych drogach w mieście.

Inwestycje w toku

Modernizacja Grunwaldzkiej rozpo-
częła się w listopadzie zeszłego roku 
i potrwa jeszcze przez kilka miesięcy. 
To szeroko zakrojony projekt. Zakła-
da przebudowę odcinka od nowego 
ronda na wysokości ul. 11 Listopada 
do ulicy Kolejowej w Centrum. W ra-
mach inwestycji jezdnia zostanie zwę-
żona do 6 metrów, powstaną nowe 
chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe 
i pasy dla rowerzystów. Zmieni się 
także geometria skrzyżowania z ul. 
Kolejową.

Aktualnie wykonawca pracuje nad 
sieciami podziemnymi. Przebudowuje 
zarówno sieć wodociągową, jak i ka-
nalizację ogólnospławną w prawym 
pasie drogi. – Z uwagi na duże śred-
nice kolektorów, wodociągowego i ka-
nalizacyjnego, prace postępują wolno, 
jednak zgodnie z planem – zapewniają 
jaworzniccy urzędnicy. – Wprowa-
dzona tymczasowa organizacja ruchu 
pozostanie w obecnym kształcie jeszcze 
przez kilka miesięcy – dodają.

Końca dobiegają za to prace mo-
dernizacyjne ulicy Martyniaków, na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska 
Polskiego do ul. Promiennej. Ostatnie 
prace dotyczą ułożenia zewnętrznej 
warstwy nawierzchni jezdni, dokoń-
czenia ułożenia jej obramowań, wpro-
wadzenia docelowej organizacji ruchu 
oraz robót wykończeniowych i po-
rządkowych. Modernizacja ma zakoń-
czyć się do połowy marca tego roku.

Drogowcy nie znikną jednak z ulicy 
Martyniaków, ponieważ mają jeszcze 
zbudować kanalizację deszczową, 
od Promiennej do Moniuszki, oraz 
zbiornik rozsączający. Muszą też od-
tworzyć jezdnię. Utrudnienia na tym 
odcinku Martyniaków mają potrwać 
do grudnia.

Drogowa inwestycja trwa także 
w Byczynie, gdzie przebudowywana 
jest ulica Krakowska. Największym 

przedsięwzięciem byczyńskiego pro-
jektu będzie estakada, która odciąży 
dzielnicę od natężonego ruchu samo-
chodowego, szczególnie od ciężaró-
wek, i stanie się nowym śladem tego 
fragmentu DK79. Przebudowane zo-
stanie też starodroże ul. Krakowskiej. 

Jeszcze w pierwszym kwartale tego 
roku drogowa inwestycja rozpocznie 
się także w innej części Jaworzna. Ru-
szy bowiem modernizacja ulicy Kato-
wickiej, która też, jeszcze przed kilku 
laty, była odcinkiem DK79. Straciła 
jednak ten status na rzecz obwodni-
cy, która omija Dąbrowę Narodową 
i Łubowiec.

W pierwszym etapie robót przy 
Katowickiej ma powstać zbiornik in-
fi ltracyjno-retencyjny. Później drogo-
wcy wezmą się za budowę kanalizacji 
deszczowej i modernizację jezdni, 
chodników i zjazdów.              AZ-H

Na ul. Grunwaldzkiej pracuje ciężki sprzęt | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zmiany w ATElier Kultury
Po przejściu na emeryturę Urszuli 

Warszawskiej-Adamczyk, wicedy-
rektor samorządowej artystycznej 
instytucji ATElier Kultury w Jaworz-
nie, działaniami artystycznymi i bu-
dowaniem relacji ze środowiskiem 
twórców, zajmie się nowy wice-
dyrektor w tej instytucji – Roman 
Jońca. Artysta - muzyk, założyciel 
szkoły pn. Fabryka Talentów, ini-
cjator Ogólnopolskich Warsztatów 
Muzycznych poluZONE - na stałe 
wpisanych w kalendarium imprez 
w Jaworznie, a przez ostatnie lata 
kierownik referatu kultury i sportu 
w jaworznickim Urzędzie Miejskim.

Roman Jońca objął funkcję wicedy-
rektora w ATElier Kultury od 7 lutego 
2022 roku i zajmie się tu sprawami ar-
tystycznymi, kontaktami z artystami, 
tworzeniem nowych projektów mu-
zycznych i teatralnych oraz sprawami 
z zakresu public relations i komuni-
kacji. Nowy wicedyrektor ukończył 
Akademię Muzyczną w Katowicach 
w klasie fortepianu – Wydział Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej. Jest rów-
nież kompozytorem m.in. muzyki 
teatralnej oraz fi lmowej, realizato-
rem nagrań, producentem muzycz-

nym. Od lat współpracuje z wieloma 
czołowymi artystami polskiej sceny 
muzycznej. Od 2016 działa na lokal-
nym gruncie jako kierownik Referatu 
Kultury i Sportu w Urzędzie Miej-
skim w Jaworznie. Ukończył z wy-
różnieniem studia magisterskie na 
wydziale nauk stosowanych Akademii 
WSB, jego praca dyplomowa „Biznes 
w kulturze – zarządzanie strategicz-
ne instytucjami kultury” – uzyskała 
wyróżnienie uczelni.

W czwartek, 27 stycznia 2022 r., 
prezydent Paweł Silbert wraz z za-
stępcą Łukaszem Kolarczykiem i se-
kretarz miasta Ewą Sidełko-Paleczny
podziękowali za wieloletnią pracę 
dotychczasowej wicedyrektor Te-
atru Sztuk i ATElier Kultury - Urszuli 
Warszawskiej-Adamczyk. Prezydent 
Paweł Silbert zaproponował pani Ur-
szuli Warszawskiej-Adamczyk dalszą 
współpracę w ramach ATElier Kul-
tury i w innych obszarach miejskiej 
kultury. – Nowa instytucja rozpoczęła 
działalność zgodnie z założonym planem 
- dyrekcja poradziła sobie ze sprawa-
mi organizacyjnymi, uporządkowała 
fi nanse, jednak usprawnienia wyma-
gają relacje z artystami, środowiskami 

wiać, umiejętnie współpracować i przez 
to rozwijać kompetencje oraz ofertę dla 
mieszkańców – mówi prezydent Paweł 
Silbert. – Serdecznie dziękuję pani dy-
rektor Urszuli Warszawskiej-Adamczyk 
za długie lata pracy twórczej, a szcze-
gólnie za niezwykłą umiejętność przy-
ciągania do ośrodka młodych ludzi, 
dla których była nie tylko opiekuńczą 
ostoją, ale też animatorem ich twórczych 
działań. Cieszę się, że będziemy dalej 
współpracować – dodaje prezydent 
Paweł Silbert.

ATElier Kultury, za zgodą Rady 
Miejskiej, zostało stworzone w wy-
niku połączenia w 2020 roku trzech 
instytucji artystycznych: CK Teatr 
Sztuk, Archetti Orkiestry Kameral-
nej Miasta Jaworzna oraz eM Band 
Orkiestry Rozrywkowej Miasta Ja-
worzna. Takie działanie zapewniło 
możliwość dalszego funkcjonowania 
w pandemii - naznaczonej ciągłymi 
izolacjami i lockdownami - instytu-
cjom artystycznym na jaworznickim 
rynku kultury.

– Zgodnie z zapowiedziami, przy two-
rzeniu ATElier Kultury – ma ono zacho-
wać tożsamość, historię i poszanowanie 
dla dokonań dotychczasowych instytucji. 
Liczę na to, że za sprawą nowego wice-
dyrektora - Romana Jońcy, instytucję 
wzmocnią osoby, które chcą pracować 
na rzecz i dla dobra jaworznickiej kultu-
ry – mówi Łukasz Kolarczyk, zastępca 
prezydenta miasta. – W najbliższych 
planach mamy również zamiar powołać 
społeczną Radę Kultury w mieście – liczę 
na ciekawe inicjatywy, patronowanie do-
brym propozycjom dla świata artystów 
i współtworzenie wyjątkowej oferty dla 
mieszkańców – dodaje. 

RED

Roman Jońca zajmie się m.in. sprawami artystycznymi, tworzeniem no-
wych projektów muzycznych i teatralnych | fot. Materiały UM Jaworzno

i grupami twórczymi. Zobowiązałem 
dyrekcję ATElier Kultury do tego, by 
w krótkim czasie przedstawiono plan 
działania, uwzględniający również po-
wrót do sprawdzonych formatów, na-
wiązania współpracy ze środowiskami 
twórczymi, artystami i wysoki standard 
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
Zaoferowałem współpracę przy stwo-
rzeniu programu szkoleń, warsztatów 
dla wszystkich pracowników instytucji, 
by odkryć potencjał i charaktery osób, 
nauczyć się ze sobą odpowiednio rozma-

Chcemy zielonego miasta, 
z coraz bardziej ogranicza-
nym ruchem samochodów, 
wolimy parki od betonu 
i nie dość, że korzystamy 
z transportu publicznego to 
jeszcze nam się on bardzo 
podoba. To nie są wskaza-
nia aktywistów z jakiegoś 
ruchu miejskiego, z którejś 
z metropolii, ale sześciu-
setosobowej, reprezenta-
tywnej grupy mieszkańców 
Jaworzna.

Dobra diagnoza dla miasta 
– badania opinii mieszkańców

Jaworznicki samorząd cyklicznie 
bada opinię mieszkańców o swo-
im mieście, zamieszczając wyniki 
na miejskiej stronie internetowej. 
Komentarze, które pojawiają się 
na społecznościowych portalach, 
często zafałszowują rzeczywistość. 
Dominują te skrajne. Dlatego, by 
odpowiedzialnie korygować miej-
skie polityki do rzeczywistych po-
trzeb mieszkańców, potrzebne są 
badania całości społeczeństwa. Oto 
jego najważniejsze wyniki. 

Czym się wyróżniamy spośród 
innych miast? Przede wszystkim 
dynamicznym rozwojem – 37 pro-
cent wskazań. Następne są trans-

port publiczny (29 proc.) i nowe 
parki Gródek i Geosfera – po 28 
proc. Jedna czwarta wskazań do-
tyczy również nowych dróg – one 
stały się nową marką.

W ubiegłym roku dyskusje wśród 
mieszkańców wzbudziła propozy-
cja utworzenia w zachodniej części 
miasta dużej strefy przemysłowej. 
Odpowiedzi na kolejne pytanie tłu-
maczą te emocje – najbardziej od-
czuwamy brak miejsc pracy (mimo 
najniższego w historii bezrobocia) 
– 26 proc. wskazań. Kolejne są bra-
ki imprez kulturalnych (20 proc.), 
lokali gastronomicznych (16), wy-
darzeń sportowych (14). Na piątym 
miejscu – zaskakujące nieco – że 
niczego nie brakuje. Kolejna po-
trzeba wskazuje na zieleń. 

Kwestia zieleni – jej zachowa-
nia i rozwoju wzbudza chyba naj-
mniejsze kontrowersje. Plan inten-
sywnych nasadzeń drzew, krzewów 
i pnączy w obszarach zurbanizowa-
nych bardzo źle ocenia zaledwie 
jeden procent badanych, kolejne 
dwa procent nie jest zwolennikami. 
Łącznie za „zazielenianiem” miasta 
jest 85 proc. mieszkańców. A obo-
jętnie przyglądać się temu będzie 
co dziesiąty mieszkaniec. Co istotne 
- im młodsza badana grupa miesz-
kańców, tym poparcie jest silniejsze. 
Ale to młodzi będą prawdziwymi 
benefi cjentami dużych drzew – na 
nie niestety trzeba poczekać.

W tym kontekście kwestia strefy 
ekonomicznej, która ma się pojawić 
na gruntach nieudanej rekultywacji 
starych hałd w zachodniej części 
miasta, która wzbudziła w całym 
kraju emocje, wydaje się być nie-
uzasadniona – wygląda na to, że 
narracje o wycinkach „cennych 
lasów” nie trafi ły do mieszkańców 
Jaworzna, którzy wiedzą, jak to 
miejsce dziś wygląda. Pięć pro-
cent przeciwników i 77 procent 
zwolenników strefy. Pozostali obo-
jętni. W grupie badanych do 29 
lat przeciwników nie ma wcale. 
Jest ich natomiast nieco więcej 
niż w ogóle społeczeństwa miasta 
w grupie emeryckiej.

Podobnie wygląda kwestia otwie-
rania nowych terenów pod budow-
nictwo mieszkaniowe - ich zwolen-
nikami jest 77 proc. mieszkańców 
Jaworzna, przeciwników jest dzie-
sięciokrotnie mniej. Tu, co ciekawe 
– największa grupa przeciwników 
– jedna piąta populacji jest w gru-
pie trzydziestolatków. Ale i tak jest 
ona ponad trzykrotnie mniejsza niż 
zwolenników.  

Pytanie dotyczące kontynuacji 
Wizji ZERO, czyli uspokajania ru-
chu na ulicach w celu poprawiania 
bezpieczeństwa – 76 proc. poparcia 
mieszkańców Jaworzna. 

Z badania wynika, jak ważny jest 
dla mieszkańców transport publicz-
ny – do korzystania z jego usług 

przyznaje się 81 procent badanych. 
Odrobinę więcej wśród kobiet. Dla 
porównania to wynik kilkukrot-
nie lepszy od tego, co dzieje się 
w sąsiedniej Metropolii. Tam lu-
dzie odzwyczaili się od używania 
autobusów i korzysta z nich kil-
kanaście procent mieszkańców. 
Dlaczego jaworznicki PKM ma taki 
niesamowity wynik? Badanie daje 
też na to odpowiedzi – nikt nie 
ocenia źle rocznego biletu. Opinie 
na jego temat są entuzjastyczne – 
87 proc. ocenia bardzo dobrze, 11 
proc. dobrze. Podobnie wysokie są 
oceny autobusów elektrycznych – 
72 proc. ocen bardzo dobrych i 23 
proc. dobrych. Praktycznie nie ma 
złych ocen wyglądu pojazdów, lo-
kalizacji przystanków, łatwości ku-
powania biletów. Jedynie 10 proc. 
mieszkańców ma zastrzeżenia do 
dopasowania rozkładów jazdy do 
potrzeb transportowych.

Jeśli przyjrzeć się odpowiedziom 
na pytania dotyczące przyszłych 
inwestycji, to najwięcej wskazań 
jest w inwestycje związane z in-
frastrukturą ruchu rowerowego 
i społeczną (takie jak przedszkola) 
– 26 proc. Drogi, które były zawsze 
na pierwszym miejscu, spadły na 
drugą lokatę – budowy dróg ocze-
kuje 19 proc. mieszkańców. Inwe-
stycje w kulturę, sport i rekreację 
wskazuje 13 proc. A w mieszkania 
– 11 proc.

Aż 64 proc. mieszkańców Ja-
worzna widzi przyszłość w samo-
chodach elektrycznych i uważa, że 
powstanie niezbędnej infrastruktu-
ry do ładowania jest gwarancją ich 
masowego pojawienia się. W elek-
tryfi kację samochodów nie wierzy 
20 proc. mieszkańców. Zaledwie 
dwa procent negatywnie ocenia 
wprowadzenie elektrycznych au-
tobusów. 

Ważną zmianą jaka dokonała się 
w mieście w ostatnim roku, było 
przejęcie odbioru odpadów przez 
gminną spółkę „Wodociągi”. Przez 
wiele lat gmina zlecała to zadanie 
prywatnym spółkom. Mieszkańcy 
z tych usług bywali niezadowoleni. 
Tymczasem 71 proc. badanych jest 
zadowolona (połowa z tej grupy 
nawet bardzo zadowolona) z reko-
munalizacji odbioru śmieci.

I na sam koniec ciekawostka – 
mieszkańców zapytano o ocenę 
miejskich inwestycji – równo trzy 
czwarte mieszkańców jest z nich 
zadowolona. A przeciwników in-
westowania Gminy jest zaledwie 8 
proc. Spośród miejskich inwestycji 
najwyżej oceniona została (i przy 
okazji jest najbardziej znana) GEO-
sfera. Poza nią do najlepszych in-
westycji mieszkańcy zaliczyli mo-
dernizację hali widowiskowej, 
velostradę, szlaki rowerowe, zakup 
autobusów elektrycznych i obwod-
nicę północną.                           RED
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Przy ul. Długiej w Dąbrowie Narodowej powstaje społeczna kawiarnia. To ko-
lejne przedsięwzięcie wspólnoty Betlejem | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Procent, który daje szanse i nadziejeBędzie 
aktywnie 

i eko
Zbliża się czas fi nansowych roz-

liczeń ze skarbówką. To okazja, by 
jednym procentem swojego podatku 
dochodowego wesprzeć organizacje 
pożytku publicznego, które działają 
w naszym mieście. Możliwości jest 
sporo. Wśród jaworznickich OPP są 
takie, które pomagają osobom niepeł-
nosprawnym, wspierają sportowców 
albo dzieci. Są też organizacje, które 
niosą pomoc zwierzakom i troszczą 
się o środowisko naturalne. 

– Podatnicy bardzo chętnie decydują 
się na przekazanie organizacjom pożyt-
ku publicznego 1 proc. podatku. Od wie-
lu lat robi tak zdecydowana większość 
podatników tak w Jaworznie, jak i w ca-
łym województwie śląskim – twierdzi 
Michał Kasprzak, rzecznik prasowy 
Izby Administracji Skarbowej w Ka-
towicach.

Jaworznianie rzeczywiście coraz 
chętniej korzystają z tej możliwości. 
Potwierdzają to dane. Tylko w ubie-
głym roku jaworznickie organizacje 
pożytku publicznego otrzymały od po-
datników z całego kraju łącznie około 
850 tysięcy złotych z tytułu 1 proc. 
podatku. Największym wsparciem 
cieszyło się Hospicjum Homo Ho-
mini im. św. Brata Alberta. W sumie 
podatnicy na rzecz tej placówki prze-
kazali ponad 356 tys. zł. – Pragniemy 
gorąco podziękować wszystkim, którzy 

W niedzielę, 13 lutego, o godz. 10 
na Podłężu odbędzie się druga w tym 
roku akcja ploggingu. Organizato-
rzy zapraszają wszystkich chętnych 
do wspólnego biegania i sprzątania.

Plogging to połączenie joggingu ze 
zbieraniem śmieci. Ta idea świetnie 
przyjęła się w Jaworznie za sprawą 
trenera personalnego, Przemysława 
Starzyckiego. Jaworznianin zgroma-
dził wokół siebie ludzi o podobnych 
pasjach oraz wartościach i w 2019 
roku założył grupę Plogging Jaworz-
no. Odtąd biegacze spotykają się mi-
nimum raz w miesiącu, i zaopatrzeni 
w worki na śmieci oraz jednorazo-
we rękawiczki, sprzątają wybrane 
zakątki Jaworzna.

W wydarzeniu może wziąć udział 
każdy, niezależnie od wieku i kon-
dycji. Osoby, które nie mogą biegać, 
mogą spacerować. – Plogging Jaworz-
no zaprasza do aktywnego sprzątania 
naszego miasta. Miejsce spotkania to 
główny przystanek na Podłężu, a start 
o godz. 10. Zarezerwujcie sobie oko-
ło dwie godziny i zabierzcie ze sobą 
rękawiczki – zaprasza Przemysław 
Starzycki.                                 NC

nas wspierają od wielu lat, pomimo 
trudnej rzeczywistości nie zapominają 
o nas i naszych podopiecznych. Dzięki 
ich otwartym sercom możemy stawiać 
czoło wyzwaniom tak skomplikowanej 
codzienności. Dziękujemy. Jednocześnie 
zwracamy się z gorącą prośbą o wspar-
cie i przekazanie swojego 1 proc. podat-
ku na rzecz hospicjum – mówi Iwona 
Pawelec z jaworznickiego hospicjum.

Finansowa pomoc jest tu napraw-
dę dobrze wykorzystana. Pieniądze 
przeznaczane są na leki czy środki 
opatrunkowe.

Na wsparcie ze strony podatników 
liczyć może też stowarzyszenie Betle-
jem. W ubiegłym roku podatnicy na 
rzecz wspólnoty przekazali ponad 94 
tys. zł. Betlejem działa w Jaworznie 
już od blisko 26 lat. Rocznica zało-
żenia wspólnoty wypada w ponie-
działek, 14 lutego. – Rozpoczęło się 
od marzeń, myśli i pragnień serca, które 
z czasem przybrały realne kształty – 
wspomina ks. Mirek Tosza, opiekun 
wspólnoty Betlejem.

Dziś wspólnota Betlejem to nie tyl-
ko dwudziestu mieszkańców domu 

przy ul. Długiej 16 w Dąbrowie Na-
rodowej, ale też bardzo liczne grono 
przyjaciół, gości i osób, które tu-
taj szukają sensu, zrozumienia czy 
celu. Finansowe wsparcie bardzo się 
tu przyda. Trwa rozbudowa domu, 
który stanie się społeczną kawiarnią, 
a planów i pomysłów mieszkańcy 
mają naprawdę mnóstwo.

Jaworznianie chętnie pomagają 
też zwierzakom. Na wsparcie cze-
kają między innymi koty, które są 
pod opieką fundacji Koty z Kociej. 
Wolontariusze zapewniają zwierza-
kom leczenie weterynaryjne, dbają 
o sterylizację, dokarmiają. Szuka-
ją domów tymczasowych i adop-
cyjnych dla porzuconych kotów, 
a także edukują.

Pełną listę organizacji pożytku pu-
blicznego znaleźć można na stronie 
internetowej Narodowego Instytutu 
Wolności: Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego pod ad-
resem: https://www.niw.gov.pl/
opp/wykaz-opp/. Przekazanie 1 
procenta podatku na rzecz wybranej 
organizacji pożytku publicznego jest 
bardzo proste. Wystarczy, że wypeł-
niając PIT, wskażemy numer KRS 
wybranej przez nas OPP. Możemy 
to zrobić w zeznaniu elektronicznym 
i papierowym.   

Grażyna Dębała
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Elegancja i wygoda - na nie stawia pani Marzena, projektując ubrania | 
fot. Archiwum prywatne

Ewa Zuber chętnie prowadzi długie rozmowy z uczestnikami warszta-
tów w fundacji | fot. Archiwum prywatne fundacji

Marzena Harasiuk tra-
fi ła na łamy poczytnego 
czasopisma „Glamour”. 
Pochodząca z Jaworzna 
i mająca tu swoją fi rmę 
34-latka została bowiem 
ambasadorką projektu 
Top-Women w e-biznesie. 
Pani Marzena projektuje 
i szyje ubrania dla dzieci 
i dorosłych. Zaczynała od 
tworzenia odzieży w do-
mowym zaciszu. Dzisiaj 
jest właścicielką zdobywa-
jącej coraz większą popu-
larność marki odzieżowej 
Pastelove love.

Zaczęło się od maszyny 
do szycia

Projekt Top-Women w e-biznesie 
to ogólnopolski program edukacyj-
no-rozwojowy, którego inicjator-
ką jest fundacja Kobiety e-biznesu. 
Stowarzyszenie postawiło sobie za 
cel pomoc paniom, chcącym zało-
żyć własny biznes lub pragnącym 
rozkręcić już istniejący, co w dobie 
pandemii jest bardzo utrudnione. 
Dlatego członkinie fundacji posta-
nowiły pokazać kobietom, że przy-
szłością dla ich fi rm jest działalność 
w internecie. Bowiem sprzedaż on-
line to obecnie najlepszy kanał dys-
trybucji towarów i usług.

Zainicjowany przez Kobiety e-
-biznesu, program polegał na pół-
rocznym cyklu wykładów dla pań. 
Odbywały się one w weekendy za 
pośrednictwem internetu. Wśród 
200 kursantek znalazła się Marze-
na Harasiuk.

– Lubię się uczyć. O projekcie do-
wiedziałam się od koleżanki. Pomyśl-
nie przeszłam rekrutację, dzięki cze-
mu mogłam uczestniczyć w bardzo 
ciekawych wykładach. Wiele się na 
nich nauczyłam. Podczas zajęć była 
mowa m.in. o tym, jak wystawiać 
swoje produkty w sieci, jak przygoto-
wać stanowisko do spotkania online, 
a nawet to, w co się ubrać i jaki zrobić 
makijaż na takie spotkanie – wymie-
nia. – Zajęcia dużo mi uświadomiły, 
przede wszystkim to, że muszę więcej 
inwestować właśnie w internet. Pod-
jęłam już kroki w tym kierunku. Za 
mną pomyślna licytacja bluzy, którą 
wystawiłam na WOŚP – podkreśla.

Udział w projekcie pokazał też 
pani Marzenie, że jest wiele innych 
kobiet, które zaczynały swoją dzia-
łalność, podobnie jak ona.

– Najpierw szyłam w domu, z pół-
rocznym dzieckiem na swoich kola-
nach. Z początku nie myślałam o za-
łożeniu biznesu. Taka myśl pojawiła 
się dopiero później – wspomina.

Pani Marzena skończyła studia 
na kierunku administracja samo-

rządowa. O założeniu fi rmy nigdy 
wcześniej nie myślała. Szyć zaczęła 
dopiero, gdy urodziła synka. 

– Od zawsze lubiłam zajmować się 
rękodziełem. Uwielbiam rysować, wy-
konywać różne ozdoby. Kilka lat temu 
dostałam na urodziny maszynę do szy-
cia. Postanowiłam spróbować swoich 
sił. Szyłam jednak tylko na własne 
potrzeby. W międzyczasie skończyłam 
kilka kursów – opowiada. –  Najpierw 
szyłam ubranka dla dzieci. Doszłam 
bowiem do wniosku, że tak jest bez-
pieczniej, bo maluchy mnie nie oce-
niają – dodaje z uśmiechem.

Następnie ośmieliła się na uszycie 
odzieży w rozmiarach dla dorosłych. 
Z początku szyła tylko dla siebie. 
Ale gdy krewni, znajomi, a nawet 
obcy ludzie zaczęli pytać, gdzie ku-
piła daną rzecz, uświadomiła sobie, 
że to, co robi, podoba się innym.

– Byłam zdziwiona, że bluzka czy 
sukienka, którą mam na sobie, zda-
niem innych, wygląda jakby została 
kupiona w sklepie. To zmotywowało 
mnie, by otworzyć własną działalność. 
Postarałam się o dofi nansowanie. Na 
początku nie było łatwo, tym bardziej 
przy dwójce maleńkich dzieci. Za mną 
wiele nieprzespanych nocy, ale było 
warto – zaznacza.

Pani Marzena stawia przede 
wszystkim na szycie eleganckich, 
ale przy tym wygodnych ubrań. 
Ostatnio jej specjalnością są damskie 
garniturki z dzianiny bawełnianej.

– Chodzi o to, by było jednocześnie 
stylowo i wygodnie – podkreśla.

Dzięki projektowi Top-Women 
w e-biznesie teraz ona sama prze-
kazuje swoją wiedzę innym kobie-
tom, które myślą o założeniu wła-
snej działalności, i dzieli się swoim 
doświadczeniem przy każdej spo-
sobności.

– Wiem, jakie błędy popełniłam, gdy 
zakładałam fi rmę. Teraz chciałabym 
ułatwić innym start w biznesie, by nie 
musieli, tak jak ja kiedyś, pokonywać 
niepotrzebnych przeszkód – dodaje.

Na łamach czasopisma „Glamour” 
zostały zaprezentowane sylwetki 
trzech uczestniczek projektu fun-
dacji Kobiety e-biznesu. Oprócz ja-
worznianki, wśród pań znalazły się 
również Ewa Badowska-Domaga-
ła, radczyni prawna z Warszawy, 
i Małgorzata Perlińska, doradczyni 
zawodowa z Krakowa.

Warto wspomnieć, że Marzena 
Harasiuk pomaga innym nie tyl-
ko w dziedzinie związanej z bizne-
sem. Jest też znana jaworznianom 
z organizacji akcji charytatywnych 
w naszym mieście. Dwa lata temu 
zaangażowała sporą grupę osób 
w szycie toreb, otulaczy i gniazd 
dla zwierząt poszkodowanych pod-
czas pożarów w Australii. Również 
ona, tuż po wybuchu pandemii, jako 
jedna z pierwszych, szyła maseczki 
dla medyków.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Warsztaty 
w fundacji

Pieniądze 
na nowoczesną szkołę

W fundacji Mój czas dla seniora 
im. Wandy i Józefa ruszył cykl spo-
tkań, prowadzonych przez jaworz-
nicką radną, Ewę Zuber. Warsztaty 
z tego cyklu odbyły się we wtorek, 
1 lutego, i traktowały o uczeniu się 
każdego dnia.

– Relacje społeczne nie należą do 
łatwych, każdy z nas jest inny, ina-
czej postrzega świat i to, co go dotyka. 
Stąd w fundacji spotkania o tematyce 
lekcji „Każdego dnia”. Rozmawiamy, 
doświadczamy. Nasze spotkania zmie-
rzają ku przekonaniu, że uczymy się 
każdego dnia – mówi Renata Talar-
czyk, prezes fundacji Mój czas dla 
seniora im. Wandy i Józefa.

Uczestnicy lutowych warszta-
tów żywo dyskutowali i dzielili się 
wspomnieniami. Ćwiczyli też pa-
mięć oraz koncentrację. – Niektó-
rym wydaje się, że senior już nie musi 
się uczyć. Z mojego punktu widzenia 
trzeba we wszystkim, czego doświad-
czamy, widzieć wiedzę, którą możemy 
zdobyć. Człowiek uczy się na błędach, 
kiedy wie, że je popełnia. Na spotka-

Ponad 2 mln zł otrzymają jaworz-
nickie placówki oświatowe w ramach 
programu „Laboratoria przyszłości”. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na 
zakup nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych. – W ramach programu pro-
wadzonego przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki niemal każda szkoła podstawo-
wa zostanie wyposażona w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne dla uczniów – 
wyjaśnia Dariusz Starzycki, wice-
marszałek województwa śląskiego.

Z  tego wsparcia skorzystają 
wszystkie 23 jaworznickie podsta-

niu ktoś radził, by nie tracić lekcji, 
płynących z naszych przegranych. 
Nie zapominajmy o tym – przestrze-
ga pani Renata. 

W fundacji Mój czas dla senio-
ra im. Wandy i Józefa uczestnicy 
warsztatów skupiają się na swoich 
doświadczeniach i emocjach. To 
swego rodzaju terapia i wyprawa 
w głąb siebie. Ewa Zuber z fun-
dacją współpracuje już od 7 lat. 
– Były spotkania noworoczne, ogni-
ska i wycieczki. Prowadziłam wiele 
warsztatów dla seniorów z fundacji. 
Było już o prawach kobiet, zwycza-
jach świątecznych i „Naszych słowach 
w społeczności". I te ostatnie o ucze-
niu się „Każdego dnia". Odbyły się 
też dwukrotnie warsztaty kulinarne, 
które będziemy kontynuować przed 
świętami. Planujemy kolejne warsz-
taty i spotkania kameralne – zapo-
wiada Ewa Zuber.

Spotkania fundacji Mój czas dla 
seniora im. Wandy i Józefa odby-
wają się przy ul. 11 Listopada 4c.

Natalia Czeleń

wówki. W sumie do szkół trafi  2 108 
300 zł. Projekt ma pomóc w two-
rzeniu nowoczesnej szkoły, gdzie 
zajęcia będą prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów oraz 
sprzyjający odkrywaniu ich talentów 
i rozwijaniu zainteresowań.

Pieniądze z tego programu trafi ą 
też do innych miast naszego woje-
wództwa. Wsparcie otrzymają szkoły 
w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, 
powiecie będzińskim i zawierciań-
skim. 

Grażyna Dębała
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Wielkie wrażenie zrobił na 
widzach fi lm „Kosa, opo-
wieść o Karolu Pniaku”, 
który obejrzeć można było 
w szczakowskim Domu 
Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego. Filmowa 
opowieść przybliża losy 
jaworznickiego pilota i bo-
hatera. Projekcja miała 
miejsce w sobotę, 5 lutego. 
Poprzedziła ją prelekcja 
dr. hab. Krzysztofa Mrocz-
kowskiego z Muzeum 
Lotnictwa Polskiego, który 
opowiedział o działalności 
pilota z Jaworzna.

Losy jaworznickiego pilota i bohatera utrwalone w fi lmowych kadrach

– My tu w Szczakowej jesteśmy lo-
kalnymi patriotami. Lubimy podkre-
ślać więź, jaka łączy nas z historią tego 

skrawka ziemi. Postać Karola Pniaka 
połączyła ludzi z różnych środowisk, 
pokoleń, sympatyków tego projektu – 
opowiada Maria Królikowska, re-
prezentantka Społecznego Komitetu 
Pamięci mjr. pil. Karola Pniaka.

Porywającą opowieść o pilocie, 
jego życiu, umiejętnościach i wojen-
nych przygodach przygotował na 
sobotni wieczór dr hab. Krzysztof 
Mroczkowski. – Bardzo się cieszę, że 

mogliśmy się spotkać właśnie w szcza-
kowskim Domu Kultury, bo to tutaj 
Karol Pniak poznał swoją przyszłą żonę
– podkreślał Krzysztof Mroczkowski.

Wydarzeniu towarzyszyła wysta-
wa „Pasja latania”, w ramach której 
prezentowane są pamiątki związane 
z Karolem Pniakiem. Zobaczyć moż-
na było prywatne fotografi e i doku-
menty. Wystawa jest czasowa i oglą-
dać ją można do piątku, 11 lutego. 

Dla tych, którzy nie zdążą zobaczyć 
ekspozycji, będzie jeszcze okazja.

– Postaramy się przygotować podobną 
wystawę na wiosnę. Chcielibyśmy wów-
czas ustawić ją przed budynkiem Domu 
Kultury, żeby każdy zainteresowany 
mógł się z nią zapoznać – zapowiada 
Marcin Miliński z Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu.

O stałe miejsce na pamiątki związa-
ne z Karolem Pniakiem zadbać chce 
Grzegorz Tucki ze Społecznego Ko-
mitetu Pamięci mjr. pil. Karola Pniaka.

– Wpadłem na pomysł, by w Szcza-
kowej utworzyć izbę pamięci, gdzie 
prezentowalibyśmy między innymi pa-
miątki związane z Karolem Pniakiem. 
Zgłębiam ten temat od jakiegoś czasu. 
Wiem, że podobna izba dobrze działa 
w Czechowicach-Dziedzicach. Tam spo-
ro jest pamiątek związanych z koleją. 
Tu w Szczakowej też mamy podobne. 
Warto przejrzeć domowe archiwa – 
mówi pan Grzegorz.

Sobotnia projekcja fi lmu o Karolu 
Pniaku była już kolejną okazją, by 
obejrzeć historię pilota z Jaworzna 

na ekranie. Po raz pierwszy fi lm za-
prezentowano w listopadzie, w Mło-
dzieżowym Domu Kultury. Wówczas, 
dzięki staraniom Społecznego Komite-
tu Pamięci mjr. pil. Karola Pniaka, po-
śmiertnie awansowano go na stopień 
podpułkownika. W lutym dwukrotnie 
fi lm zobaczyć można było w Domu 
Kultury w Szczakowej. – Z inicjatywą 
zaproszenia do Jaworzna dr. hab. Krzysz-
tofa Mroczkowskiego wyszła, nieżyjąca 

Krzysztof Mroczkowski opowiadał o losach Karola Pniaka | fot. Grażyna Dębała

W ramach wystawy „Pasja latania” prezentowane są pamiątki związane z Karolem 
Pniakiem | fot. Grażyna Dębała
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Z ogromną radością zapraszamy na kolejny koncert 
Orkiestry Kameralnej Archetti! Nowy rok rozpoczynamy 
muzycznie Koncertem Karnawałowym, który odbędzie się 
już 20 lutego 2022 r. (niedziela) o godzinie 17.00 w siedzi-
bie ATElier Kultury przy ul. Wiosny 
Ludów 1 w Jaworznie. 

Karnawał jest tak ściśle związany 
z muzyką Straussa, że nie mogli-
śmy się oprzeć przed zaprezento-
waniem Państwu kolejnej porcji 
muzyki, która wyszła spod pióra 
jednego z największych, popular-
nych do dziś, kompozytorów. Na 
pierwszym spotkaniu w 2022 roku 
proponujemy program koncertowy 
obfi tujący w popularne tańce, mar-
sze i walce oraz tematy ze znanych 
operetek Johanna Straussa II oraz 
innych twórców, których dzieła 
wpisują się w taneczny charakter 
karnawału. Pojawią się m.in. kom-
pozycje Astora Piazzolli – Oblivion, 
Libertango, czy wspomnianego Jo-
hanna Straussa II – Walc cesarski, 
Odgłosy wiosny, Marsz Perski czy 
Uwertura z „Zemsty nietoperza”. 
Wspaniałych, muzycznych wrażeń 
nie zabraknie!

Orkiestra Kameralna Archetti 
wystąpi pod batutą Macieja To-
masiewicza.

Bilety w cenie 40 zł – normalny, 
30 zł – ulgowy, do nabycia w ATE-
lier Kultury przy ul. A. Mickiewi-
cza 2 w Jaworznie oraz na Kup-
Bilecik.pl.

Ferie zimowe zbliżają się wiel-
kimi krokami! ATElier Kultury pa-
miętając nie tylko o najmłodszych, 
zaprasza na zajęcia feryjne: pla-
styczne, rytmiczne i teatralne – te 
ostatnie skierowane do młodzieży, 
dorosłych i seniorów!Nie zabrak-

Szanowni Państwo!
R E K L A M A

nie też wycieczek do Multikina czy Flay Parku. Szcze-
gółowe informacje na stronie www.atelierkultury.pl,
https://www.facebook.com/atelierkulturywjaworznie
i pod numerem telefonu 32 762 91 42.

Przypominamy, że wszystkie wydarzenia odbywają 
się w reżimie sanitarnym i z dbałością o bezpieczeństwo 
uczestników. O wszelkich zmianach będziemy Państwa 
na bieżąco informować.



Rafał Stypa Grzegorz Stano Wojciech Stano

Interesuję się historią Szczako-
wej już od lat. Znam więc też losy 
Karola Pniaka. Od kolegi dowie-
działem się o planowanej projek-
cji fi lmu „Kosa” w Domu Kultury 
w Szczakowej, i postanowiłem się 
wybrać. Cieszę się, że powstał taki 
fi lm. Warto mówić o bohaterach 
stąd i utrwalać pamięć o nich. To 
bardzo dobry pomysł.

Karol Pniak to postać, która w Ja-
worznie jest bardzo dobrze znana, 
ale fi lm może dodatkowo pomóc 
w rozpowszechnianiu rzetelnej wie-
dzy na temat pilota, jego losów, 
fantastycznych umiejętności i doko-
nań. Obejrzenie tego fi lmu traktuję 
więc jako miły obowiązek. Mam 
nadzieję, że zobaczy go wiele osób, 
a losy pilota zainspirują innych.

Interesuję się historią XX wieku, 
historią wojskowości, bitwą o An-
glię, toteż o Karolu Pniaku, świet-
nym pilocie z Jaworzna, oczywiście 
słyszałem już wcześniej. Myślę, że 
to dobrze, że powstał fi lm, który 
przybliża tę postać. Warto mówić 
o takich osobach, bo ich losy mogą 
motywować, zachęcać innych, by 
spełniali marzenia.

AU TO P R O M O C J A

Losy jaworznickiego pilota i bohatera utrwalone w fi lmowych kadrach
już Magdalena Ossysek. Pomysł okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Bardzo dzięku-
ję również Miejskiemu Centrum Kultury 
i Sportu i Marcinowi Milińskiemu za 
zaangażowanie i możliwość pokazania 
fi lmu o Karolu Pniaku szerszej publicz-
ności – podkreśla Maria Królikowska. 

Karol Pniak na świat przyszedł 
w 1910 roku w Jaworznie. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej uczył się 
w gimnazjum w Chrzanowie. Do woj-

ska zaciągnął się w październiku 1928 
r. Uczył się w Szkole Podofi cerskiej, 
następnie w Szkole Podofi cerów Lot-
nictwa w Bydgoszczy oraz w Szkole 
Strzelania i Bombardowania w Gru-
dziądzu. Po ukończeniu szkoleń latał 
w 122. eskadrze myśliwskiej. Szyb-
ko piął się po szczeblach wojskowej 
kariery. W marcu 1936 r. otrzymał 
awans na plutonowego, w sierpniu 
1938 r. na sierżanta. 15 czerwca 
1939 r. ukończył Szkołę Podchorą-
żych w Dęblinie. Staż odbył w 142. 
eskadrze myśliwskiej, a w sierpniu 
1939 r. promowano go do stopnia 
podporucznika.

18 września 1939 roku ewaku-
ował się przez Rumunię do Francji. 
W styczniu 1940 r. przypłynął do 
Anglii. Skierowano go na przeszko-
lenie, a 8 sierpnia 1940 r. otrzymał 
przydział do 32. dywizjonu RAF. 13 
lutego 1943 r. został zakwalifi kowa-
ny do Polish Fighting Team, zwanym 
również „Cyrkiem Skalskiego”. 17 
listopada 1944 r. objął dowództwo 
nad 308. dywizjonem, którym dowo-

dził do 30 czerwca 1945 r. W grud-
niu 1946 roku został zdemobilizo-
wany.Wrócił do kraju 24 lutego 
1947 r. Zamieszkał w Pieczyskach. 

Z uwagi na pobyt na Zachodzie miał 
problemy ze Służbą Bezpieczeń-
stwa. Zmarł 17 października 1980 
r. Wielokrotnie odznaczany m.in. 

Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti 
Militari i czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.

Grażyna Dębała
W ramach wystawy „Pasja latania” prezentowane są pamiątki związane z Karolem 

| fot. Grażyna Dębała

Jurorzy docenili talent Bianki Ma-
jewskiej | fot. Archiwum prywatne

Nagroda 
dla Bianki

Niespełna 7-letnia Bianka Majew-
ska, uczestniczka zajęć artystycznych 
w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Jaworznie, znalazła się w gronie 
najlepszych małych artystów, wy-
różnionych w konkursie na Karteczkę 
Bożonarodzeniową i Noworoczną. 
W plastycznej rywalizacji, którą zor-
ganizował krakowski MDK, o laury 
walczyło kilkuset uczestników. Jury 
wybrało najlepsze kartki spośród aż 
567 prac.

Za swój rysunek Bianka zyskała wy-
różnienie. Teraz malowidło jaworz-
nianki znajduje się na pokonkursowej 
wystawie w siedzibie krakowskiego 
organizatora. – Bardzo lubię rysować 
i malować – przyznaje dziewczynka. 
– Na mojej kartce są dzieci z gwiazd-
kami. Są też śnieg i choinka – opisuje.

Bianka najchętniej rysuje jednak 
swojego królika. Ulubione zwierzątko 
małej artystki wabi się Rózia.

– Nasza córeczka bardzo lubi prace 
plastyczne, dlatego żona zapisała ją na 
zajęcia w MDK-u, gdzie Bianka rozwija 
swoje zdolności pod okiem fachowca – 
podkreśla Przemysław Majewski, 
tata dziewczynki.

W Młodzieżowym Domu Kultury 
na Osiedlu Stałym Bianka uczestniczy 
w zajęciach pn. Plastyka. Techniki 
różne oraz Rysunek i Malarstwo, pro-
wadzonych przez Barbarę Koczur, 
absolwentkę Instytutu Sztuki w Cie-
szynie UŚ w Katowicach i Krakow-
skich Szkół Artystycznych, laureat-
kę i fi nalistkę międzynarodowych 
konkursów. – Bianka wykazuje duże 
zainteresowanie plastyką, ma bardzo 
dużą cierpliwość do prac artystycznych 

– chwali pani Barbara. – Chodzi też 
regularnie na zajęcia, a to jest waż-
ne w wychwyceniu odpowiednich cech 
i predyspozycji ucznia w zakresie zdol-
ności plastycznych – dodaje.

Wszyscy uczestnicy zajęć tworzy-
li prace według własnego projektu. 
Oprócz Bianki, swoje kartki wysłały 
do Krakowa także Inez Baranow-
ska oraz Alicja Wałęsa. – Nie mówię 
dzieciom wcześniej o danym konkursie. 
Wolę, by tworzyły bez presji, swobodnie. 
Dopiero po skończeniu prac informuję 
moich wychowanków, że jest możliwość 
wzięcia udziału w plastycznej rywaliza-
cji – tłumaczy.

W jaworznickim MDK-u Barbara 
Koczur prowadzi zajęcia z plastyki, 
rysunku i malarstwa, projektowania 
ubioru i szycia ręcznego. Wciąż moż-
na się na nie zapisywać, ponieważ 
z racji rozpoczęcia drugiego półrocza 
rozpoczął się nowy nabór. Kontakt 
z prowadzącą jest możliwy pod ad-
resem mejlowym barbara.koczur@
mdk.jaworzno.edu.pl.             AZ-H
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Wernisaż przyciągnął do muzeum artystów i sporą grupę jaworznian | fot. Natalia Czeleń

"Przebudzenie" w muzeum
„Przebudzenie 2022” to tytuł pierwszej tegorocznej wystawy w Galerii Obecnej Muzeum Miasta Jaworzna. Na ekspozycji znala-
zły się prace utalentowanych artystów, takich jak: Teresa B. Frodyma, Katarzyna Handzlik-Bąk, Adam Pociecha, Andrzej Szarek, 
Anna Szewczyk, Renata Szułczyńska i Jakub Zdejszy. Ich obrazy, grafi ki, litografi e i instalacje oglądać można do połowy marca. 
W piątek, 4 lutego, odbył się wernisaż wystawy.

– Pomysł wystawy zrodził się z chę-
ci pokazania wielowymiarowego spek-
trum, w którym odbiorca zobaczy 
różnorodność postaw artystycznych. 
Nie bez znaczenia są względy cza-
sowe, albowiem koncepcja wystawy 
powstała wtedy, gdy, podobnie jak 
obecnie, zalewała nas fala zmian 
na skalę światową. Starałam się tak 
zbudować wystawę, by na odbiorcę 
czekały różne punkty widzenia. Za-
leżało mi na tym, by prace nie były 
do siebie podobne. „Przebudzenie” to 
klucz tej wystawy – zdradza Renata 
Szułczyńska, kuratorka wystawy.

Autorzy prac prezentują posta-
wę bacznego obserwatora, przeka-

zując odbiorcy bagaż spostrzeżeń 
i doświadczeń. Anna Szewczyk 
zaprezentowała trzy iluminacje na-
malowane na płótnie akrylem. Ka-
tarzyna Handzlik-Bąk zachwyciła 
zgromadzanych techniką asambla-
żu, czyli trójwymiarowymi kompo-
zycjami z przedmiotów gotowych. 
Jej „Titanic”, „Poranki”  i „Prze-
budzenie” przenoszą odbiorców 
w inny wymiar. Inicjatorka wysta-
wy, Renata Szułczyńska pokazała 
głębię kolorów swoich obrazów, 
wykonanych mieszaną techniką. 
Andrzej Szarek zaintrygował m.in. 
nietypową instalacją „Szarkus An-
dreus”, wykonaną techniką własną. 

Z kolei Teresa B. Fodyma dała się 
poznać jako mistrzyni litografi i. Ja-
kub Zdejszy przygotował druk pig-
mentowy „Przebudzenie”. Adam 
Pociecha udostępnił pracę powsta-
łą przy użyciu tuszu i ekoliny. 

Do wystawy „Przebudzenie 
2022” powstał katalog, w którym 
znajdziemy tekst autorstwa An-
drzeja Mazura. Natomiast pro-
jekt grafi czny wykonał Sławomir 
Śląski. Wydawcą publikacji jest 
Wyższa Szkoła Techniczna w Ka-
towicach.

Wspólnym mianownikiem prac 
prezentowanych w ramach wysta-
wy jest właśnie przebudzenie. – 

W przebudzeniu chodzi o to, aby nie 
przespać przestrzeni, które mogło się 
posiąść lub w których alternatywnie 
można byłoby się odnaleźć – pisze 
w swoim tekście Andrzej Mazur. – 
Cieszę się, że mój pomysł znalazł tutaj 
energię i dobry grunt. Mam nadzieję, 
że taki też będzie odbiór wszystkich 
prac prezentowanych na ekspozycji
– mówi  Renata Szułczyńska.

Wystawę „Przebudzenie 2022” 
można oglądać do 15 marca  w Ga-
lerii Obecnej Muzeum Miasta Ja-
worzna przy ul. Pocztowej 5. Eks-
pozycja dostępna jest  w godzinach 
pracy placówki.

Natalia Czeleń

Zaśpiewają o miłości
rami żydowskimi – opowiada Zbi-
gniew Teper.

Artyści zapowiadają, że na ich 
koncert „Pieśni miłości - róża jest 
kobietą" złożą się utwory poświę-
cone miłości i naturze kobiety, 
a zwłaszcza wynikającej z niej 
wrażliwości. – W imieniu zespołu 
Etos Fos, pragnę zaprosić na nieco-
dzienny koncert poświęcony miłości, 
naturze kobiecej i temu, co potocznie 
można nazwać metafi zyką kochania. 
Jestem przekonany, że doświadczycie 
państwo zarówno olśnień, jak również 
poszerzenia świadomości, bo o miło-
ści nie można wiedzieć wszystkiego. 

Miłość należy odkrywać nieskończe-
nie i chcemy się do tego przyczynić
– zaprasza Zbigniew Teper. Bilety 
na jaworznicki występ dostępne są 
na stronie https://www.kupbilecik.
pl/imprezy. 

Zespół  Etnos Fos rozpoczyna 
swoją trasę koncertową. Wystąpi 
5 marca w Cafe Pogoń, 8 mar-
ca w Miejskim Klubie Maczki, 25 
marca w SDK Tęcza Tychy, 15 
kwietnia w Villa Moda Dąbrowa 
Górnicza i 23 kwietnia na Zam-
kowym graniu w Arenda Lochy 
Zamkowe Będzin.                       

Natalia Czeleń

Neo-Nówka 
w Jaworznie

Ku twórczej 
przygodzie

Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
zaprasza na 20-lecie kabaretu Neo-
-Nówka. Sympatyczne i zabawne trio 
wystąpi ze swoimi skeczami w sobot-
nie popołudnie, 26 marca, o godz. 
16. Będzie to już kolejna ich wizyta 
w hali MCKiS. Kabaretowi towarzy-
szył będzie zespół Żarówki, który za-
dba o oprawę muzyczną wydarzenia.

Kabaret Neo-Nówka powstał we 
Wrocławiu w 2000 roku. Tworzą go 
założyciel, Roman Żurek, Radek 
Bielecki i Michał Gawliński. Pa-
nowie ukazują absurdy codziennego 
życia. Nie boją się też tematów po-
litycznych, które prezentują w lekki 
sposób. Stworzyli wiele programów 
scenicznych, a nawet kilka telewi-
zyjnych. Są zdobywcami licznych 
nagród na festiwalach kabaretowych.

Neo-Nówka wystąpi w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej w Jaworznie 
przy ul. Grunwaldzkiej 80. Kabare-
ciarze gościli tutaj już kilka lat temu, 
w lutym 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat 
występu kabaretu można znaleźć na 
stronie internetowej MCKiS.        NC

Uczestnicy zajęć pn. Akademia 
Przedszkolaka oraz Kredką Malo-
wani w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Jaworznie biorą udział w bezpłat-
nym Międzynarodowym Projekcie 
Edukacyjnym-Kreatywne Prace 
Plastyczne. Pod opieką Katarzyny 
Góreckiej wybierają się w twórczą 
podróż pozbawioną szablonów, in-
strukcji czy schematów. Tutaj mogą 
puścić wodze fantazji.

Dzieci będą brać udział w zabawie 
do czerwca. – Otrzymaliśmy bazę te-
matów, dostępną na internetowej stronie 
poświęconej projektowi. Na zajęciach 
wybieramy z bazy interesujący nas temat 
i dzieci przystępują do tworzenia swoich 
prac – tłumaczy Katarzyna Górecka. 

Przynajmniej raz w miesiącu in-
struktorka zajęć umieszcza na Face-
booku grupy zdjęcia prac swoich pod-
opiecznych i odpowiednio je oznacza, 
by były widoczne dla organizatorów 
zabawy. – Dzieci świetnie bawią się na 
takich zajęciach. Niczego im nie narzu-
camy. To one decydują, jaką techniką 
się posłużą, jakich materiałów i kolorów 
użyją – zdradza pani Katarzyna. Na 
jednych z ostatnich zajęć pn. „Zimo-
wy las” wyróżniono pracę 5-letniej 
Michalinki Smolińskiej. Zaangażo-
wanie i radość dzieci z MDK dowo-
dzą, że warto czasem pozwolić im na 
odrobinę samodzielnej twórczości.

Organizatorzy projektu kładą na-
cisk na zaspokajanie u dzieci natu-
ralnych potrzeb tworzenia sztuki, 
wyzwalanie ekspresji twórczej, kre-
atywności i wspieranie harmonijnego 
rozwoju.                                      NC

szlachetnego szlifu równie szlachetnej 
warstwie słownej. Koncerty zespołu to 
podróże po bezkresach życia, miłości 
i tęsknot. Każdy utwór to osobna opo-
wieść – mówi jaworznicki muzyk, 
Marek Długopolski.

Za datę powstania  zespołu  Et-
nos Fos uważa się 5 listopada 2021 
roku. – Wystąpiliśmy wtedy w moim 
autorskim programie zatytułowanym 
„Etno Sosnowiec - Retoryka Kultur” 
w Sali Koncertowej MUZA w So-
snowcu. Wykonaliśmy moje autor-
skie utwory, napisane dla państw 
arabskich w tłumaczeniach Yousef 
‘a Sh'hadeh w połączeniu z utwo-

W niedzielę, 13 lutego, o godz. 
18, w Jazz Club Muzeum (ul. Pocz-
towa 5) odbędzie się poetycki kon-
cert zespołu Etnos Fos pt. „Pieśni 
miłości - róża jest kobietą". Tego 
wieczoru Zbigniew Teper, Mag-
dalena Rutkowska oraz Jacek 
Żurek przeniosą słuchaczy w świat 
pełen piękna i romantyzmu. – Etnos 
Fos to zespół, który powstał z potrze-
by dawania radości z przedsięwzięć 
artystycznych. Zespół z autorskimi 
utworami Zbigniewa Tepera prze-
nosi w świat metafory. Muzyka, za 
sprawą gitar Jacka Żurka oraz skrzy-
piec Magdaleny Rutkowskiej, dodaje 
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tera i wyłożeniu pięciu kart rynku, gracze mogą 
rozpocząć rozgrywkę. Jak widać, przygotowanie 
jest bardzo szybkie, a przegródki w wyprasce 
pomagają całą sprawę przyspieszyć. W swojej 
turze gracz dobiera pięć kart na rękę i zagrywa 
w dowolnej kolejności. Dzięki temu może uzbie-
rać punkty mocy potrzebne do zakupu karty 
lub pokonania superłotra. Warto wspomnieć, 
że gracze nie walczą tutaj ze sobą, a starają się 
zebrać jak najwięcej punktów zwycięstwa, zanim 
zostanie pokonany Barbatos lub wyczerpie się 
talia główna. Nie znaczy to, że nie wpływamy 
swoimi działaniami na innych graczy. Służy do 
tego m.in. akcja ataku, której działanie zawsze 
opisane jest na zagrywanej karcie.

giem rozgrywki właściwości zakupionych kart 
pozwalają naprawdę cieszyć się grą. Jest to w 
zasadzie wspólna cecha gier deck-buldingowych.

Przyjdzie jednak czas, kiedy wkradnie się nuda 
z powodu małej ilości superłotrów. Co wtedy? 
Gracze mogą sięgnąć po jeden z wcześniejszych 
dodatków (warty polecenia jest Kryzys i Straż-
nicy) lub po nowy dodatek crossover – Batman 
Ninja, który został wydany wraz z grą Batman 
Metal w ubiegłym roku. Tym razem Batman w 
towarzystwie m.in. Robina i Catwoman, przeno-
szą się do feudalnej Japonii, gdzie będą walczyć 
z klasycznymi łotrami, takimi jak m.in. Joker, 
Pingwin czy Two Face. Po ich pokonaniu pozo-
staje stoczyć walkę z megazamkiem i po sprawie. 
Dodatek został oparty na serialu animowanym 
pod tym samym tytułem i choć jestem fanem 
kultury Kraju Kwitnącej Wiśni, to jednak najle-
piej bawiłem się przy podstawowej wersji gry. 
Grę Batman Ninja DC można łączyć z dowolną 
grą podstawową z serii DC Deck-Bulding Game, 
czyli z Pojedynkiem Superbohaterów DC oraz 
Wiecznym Złem DC.

Radosław Kałuża | HKG Gildia

Wydawcy gier planszowych przyzwyczaili nas 
do tytułów, których fabuła czerpie garściami z 
gier komputerowych, książek czy komiksów. 
Warto tutaj wspomnieć chociażby o serii gier 
w uniwersum DIUNY Herberta, niezliczonych 
tytułów, korzystających z bogactwa umysłu Lo-
vecrafta, czy właśnie bohaterach z uniwersum 
Marvela lub DC. Tym razem, dzięki wydawnic-
twu Egmont Polska, kompletując drużynę super-
bohaterów, wyruszymy na ratunek Batmanowi, 
mierząc się z Barbatosem i Batmanem, Który 
się Śmieje. No to zaczynamy!

Nie ukrywam, że największą radość z rozgryw-
ki będą mieć gracze, którzy śledzą uniwersum 
DC. I choć wciąż sięgam po nowe fi lmy i seria-
le, to moja znajomość większości złoczyńców, 
z którymi walczą Batman i jego ekipa, zatrzy-
mała się na etapie lat 90. Uważam jednak, że 
grafi ki w grze Batman Metal są niesamowite, 
a nieznajomość kilku postaci w niczym nie 
umniejsza radości z rozgrywki. Co do samego 
wykonania, karty z dopiskiem METAL zostały 
dodatkowo uszlachetnione, co niewątpliwie cie-
szy oko podczas posiadania ich na ręce. Plusem 
jest także wypraska, w której jest jeszcze sporo 
miejsca na kolejne karty z dodatków.

Przejdźmy do rozgrywki. Batman Metal to gra 
deck-buldingowa, czyli gracze będą zagrywać 
karty z ręki, aby kupić kolejne karty z rynku, 
odrzucić słabe karty i tworzyć lepsze kombinacje 
akcji. Przed rozpoczęciem gry należy ustawić 
osobne stosy kart: słabości, wyłomu, superboha-
terów, superłotrów, Batmana, Który się Śmieje 
z umieszczoną pod nim kartą Batmana, a także 
talię główną, tworzącą rynek kart. Po rozdaniu 
kart startowych, wylosowaniu karty superboha-

DC Batman Metal i DC Batman Ninja

Na ratunek Batmanowi

Film muzyczny to gatunek 
fi lmowy charakterystyczny dla 

kina amerykańskiego. Jego początki 
nierozerwalnie wiążą się z zastoso-
waniem dźwięku w fi lmie. Film mu-
zyczny nie jest musicalem, a musical 
jest jedną z jego odmian. Istotnym 
elementem narracji i fabuły w fi lmie 
muzycznym jest połączenie muzyki, 
piosenek i dialogu. Filmy muzyczne 
mogą mieć formę dokumentalną lub 
fabularną.

Pierwszym fi lmem dźwiękowym, 
będącym jednocześnie fi lmem mu-
zycznym, był „Śpiewak jazzbandu” 
zrealizowany w 1927 roku. To peł-
nometrażowa historia młodego ży-
dowskiego kantora, który zrywa ze 
swoimi korzeniami, ucieka z domu, 
by zrealizować swe marzenia o byciu 
śpiewakiem jazzowym. W główną 
rolę wcielił się genialny Al Jolson. 
Finałowa piosenka „My Mammy”  
stała się pierwszym w historii prze-

Amadeusz, reż. Miloš Forman, USA 1984
Cadillac Records, reż. Darnell Martin, USA 2008
Cała naprzód, reż. Roy Rowland, USA 1955
Dirty Dancing, reż. Emile Ardolino, USA 1987
Iron Maiden: Filight 666, reż. Sam Dunn/Scott McFayden, USA 2009
Metal, reż. Sam Dunn i inni, Kanada 2005
New York, New York, reż. Martin Scorsese, USA 1977
Once, reż. John Carney, Irlandia 2006
8 mila, reż. Curtis hanson, USA/Niemcy 2002
Pan od muzyki, reż. Christophe Barratier, Francja 2004
Piotruś i wilk, reż. Suzie Templeton, Norwefia/Polska/Wielka Brytania 2006
Priscilla, królowa pustyni, reż. Stephan Elliott, Australia/Wielka Brytania 1994

W
ybrana fi lm

ografi a

Film muzyczny
Film muzyczny to gatunek bojem muzycznym, wylansowanym 

przez kino, a zaangażowany w walkę 
z dyskryminacją rasową Al Jolson 
doprowadził do otwarcia scen dla ta-
kich artystów, jak Louis Armstrong, 
Duke Ellington, Cab Calloway czy 
Ethel Waters. „Śpiewak jazzbandu” 
otworzył nową erę kina.

„Once” to bardzo kameralna i po-
etycka opowieść o dwójce ludzi 
borykających się z prozą i trudami 
codzienności. On jest ulicznym mu-
zykiem, ona emigrantką z Czech, 
poznają się przypadkiem. Oboje są 
wrażliwymi outsiderami, których łą-
czy miłość do muzyki. To właśnie 
muzyka sprawia, że ich życie nabiera 
sensu i daje szansę na zmianę. Dużym 
atutem tego fi lmu jest realistyczna fa-
buła, powolna narracja i fantastyczna 
warstwa muzyczna. Muzykę do fi l-
mu stworzyli i wykonali odtwórcy 
głównych ról Markéta Irglová i Glen 
Hansard.                                            KP Nagrodą w konkursie są symboliczne medale, tradycyjne pióra i publika-

cja w okolicznościowym wydawnictwie | fot. Grażyna Dębała

Literaci do piór!
Już po raz 26. Miejska Biblioteka 

Publiczna zorganizuje Ogólnopol-
ski Konkurs Literacki o „Złote Pióro 
Prezydenta Jaworzna”. Literackie 
zmagania co roku przyciągają do 
naszego miasta poetów i prozaików. 
Podczas ubiegłorocznej edycji w kon-
kursie po raz pierwszy wystartowali 
też dorośli twórcy. Zainteresowanie 
było ogromne.

Bibliotekarze z Jaworzna wyja-
śniają, że ideą tego literackiego wy-
darzenia jest integracja środowisk 
pasjonujących się sztuką literacką 
oraz promocja czytelnictwa.

– Historia tego wyjątkowego przed-
sięwzięcia sięga lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Mimo upływu czasu 
konkurs nadal cieszy się popularnością, 
co szczególnie widoczne było w trakcie 
ubiegłorocznej edycji, zorganizowanej 
w trudnej, pandemicznej rzeczywistości. 
Imponująca liczba zgłoszeń, a było ich 
ponad 500, utwierdziła nas w prze-
konaniu o słuszności podejmowanych 
działań, których celem jest promocja 
twórczości osób pasjonujących się pi-
saniem – wyjaśnia Monika Rejdych, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Jaworznie.

Do udziału w tegorocznej edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Lite-
rackiego o „Złote Pióro Prezydenta 
Jaworzna” bibliotekarze zapraszają 
dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 

Prace oceniane będą w kategoriach 
wiekowych z podziałem na prozę 
i poezję.

Zwieńczeniem tegorocznej edy-
cji będzie uroczysta gala, podczas 
której wręczone zostaną symbolicz-
ne medale, tradycyjne pióra oraz 
kałamarze od prezydenta miasta, 
a także nagrody książkowe. Do-
datkowo zwycięskie prace zostaną 

14+

45 min.

2-5

Bardzo ciekawym rozwiązaniem w grze są 
karty słabości, których nie można kupić, a je-
dynie otrzymać na skutek działań innych kart. 
Karty słabości należy zagrać jako pierwsze w 
swojej turze, a kontrolowanie dwóch z nich po-
woduje uwięzienie posiadanego superbohatera 
przez Batmana, Który się Śmieje. Dodatkowo 
jedna z tych kart pozostaje z nami do samego 
końca i obniża o jeden sumę punktów zwycię-
stwa. Oczywiście uwięzionych superbohaterów 
można uratować, ale żeby to zrobić, trzeba po-
konać superłotra o koszcie 13 lub mniejszym. 

Pomimo że gra na samym początku głównie 
sprowadza się do ciągłego kupowania słabszych 
kart z rynku i tasowania swojej talii, to z bie-

opublikowane w wydawnictwie 
książkowym.

Informacje o konkursowych szcze-
gółach, terminach i regulamin lite-
rackich zmagań znaleźć można na 
bibliotecznej stronie internetowej 
(biblioteka.jaw.pl). Honorowy patro-
nat nad wydarzeniem objął Paweł 
Silbert, prezydent Jaworzna.

Grażyna Dębała
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Ruszają zmagania szachisów
Na piątek, 25 lutego, zaplanowa-

no inaugurację Grand Prix Jaworzna 
w Szachach. Ta niezwykle popular-
na w Jaworznie impreza sportowa 
w każdej edycji przyciąga tłumy mi-
łośników królewskiej gry. Zmagania 
najlepszych szachistów organizuje 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu.

– Zawody składać się będą trady-
cyjnie z dziewięciu cykli turniejowych, 
które z przerwą wakacyjną trwać będą 
od 25 lutego aż do 4 listopada, kiedy 
to nastąpi ostatnia fi nałowa rozgrywka, 
a po zliczeniu wszystkich punktów wyło-
nimy najlepszych szachistów w naszym 
mieście – zapowiada Paweł Wróbel
z jaworznickiego MCKiS.

Po piątkowej inauguracji kolejne 
etapy rywalizacji przewidziane są 
na piątki: 25 marca, 29 kwietnia, 13 
maja, 3 i 24 czerwca, a potem po wa-
kacjach 30 września i 21 października. 
Ostatni fi nałowy etap planowany jest 
na 4 listopada. Organizatorzy zastrze-
gają jednak, że terminy poszczegól-
nych turniejów mogą ulec zmianie, ale 
każda ewentualna zmiana, dotycząca 

daty czy godziny rozgrywek, zosta-
nie ogłoszona nie później niż tydzień 
przed planowanymi rozgrywkami na 
stronie www.mckis.jaworzno.pl.

Każde zawody rozpoczynać się 
będą o godzinie 16.30, a miejscem 
zmagań będzie sala szachowa w Hali 

Widowiskowo-Sportowej MCKiS (ul. 
Grunwaldzka 80). 

Turniej zostanie rozegrany w jednej 
grupie (OPEN). W ramach tej grupy 
prowadzona będzie dodatkowa klasy-
fi kacja juniorów do lat 8, 10, 12, 14 
i, od tego roku, do lat 18. Sam udział 

w Grand Prix jest bezpłatny. O miej-
scu w klasyfi kacji generalnej decydo-
wać będzie suma zdobytych punktów 
w poszczególnych turniejach.

W ubiegłorocznym Grand Prix ry-
walizowało 80 szachistów. Wśród za-
wodników byli nie tylko mieszkańcy 
Jaworzna. Nie zabrakło reprezentan-
tów ościennych miejscowości. W sza-
chowych zmaganiach bezkonkuren-
cyjny okazał się Maciej Malik, który 
po dziewięciu zawodach zgromadził 
na swoim koncie aż 60,5 pkt. Drugą 
pozycję na podium zajęła Jolanta 
Guzik, a trzecie miejsce przypadło 
Jackowi Stachańczykowi. 

Wszelkich informacji w sprawach 
organizacyjnych związanych z te-
goroczną edycją Grand Prix udziela 
Jolanta Guzik. Można się z nią kon-
taktować telefonicznie, dzwoniąc pod 
numer 609 554 126.

– Gorąco zachęcamy wszystkich miło-
śników i amatorów szachów do udziału 
w tej ciekawej, cyklicznie już organizo-
wanej przez MCKiS rywalizacji – za-
chęca Paweł Wróbel.                   GD

W ubiegłorocznym Grand Prix Jaworzna w Szachach udział wzięło 80 za-
wodników | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Jaworznianki z grupy „Dobra Naprzód” już zapisały się do marszu 
w „Piątce” | fot. Archiwum DK w Szczakowej

Zapraszają na zajęcia tenisa stołowego

Niewiele 
zabrakło

Impreza tylko dla kobiet!

W poniedziałki, w godz. od 19 do 
21.30, i w czwartki od godz. 17.30 
do 21.30, w hali Klubu Niko MCKiS 
przy ul. Na Stoku 14, prowadzone 
są bezpłatne zajęcia tenisa stołowe-
go. Udział w nich może wziąć każdy 
chętny. – W treningach prowadzonych 
na 5 stołach biorą udział zawodnicy IV 
ligowej LKS Zgoda Byczyna Jaworzno 
oraz wszyscy pozostali chętni. Zapra-
szamy dzieci, młodzież, osoby starsze do 
aktywnego spędzania czasu, w zdrowej 
i wesołej atmosferze! – zachęca do za-
pisów Józef Lenartowicz.

Koszykarze MCKiS Jaworzno prze-
grali zaciętą walkę o awans do rundy 
play-off . Trzecioligowym Sokołom 
bardzo niewiele zabrakło, by utrzy-
mać się na czwartym miejscu tabeli 
swojej grupy rozgrywkowej. O osta-
tecznych wynikach  kilkumiesięcz-
nych zmagań w rundzie zasadniczej 
zadecydował rezultat meczu, który 
8 lutego zagrały drużyny KKS Mic-
kiewicz Romus Katowice i Redwo-
od Stela Cieszyn. Pojedynek wygrali 
katowiczanie 130:83. Zwycięstwo 
zapewniło im 17 ligowych punktów 
i awans na 4. miejsce tabeli, z które-
go Mickiewicz strącił właśnie druży-
nę z Jaworzna, mającą punktów 16.

Zespół MCKiS-u Jaworzno wrócił do 
ligowych rozgrywek jesienią ubiegłego 
roku. Trenerem Sokołów jest Michał 
Brzozowski, były zawodnik dawne-
go drugoligowego zespołu MCKiS Ja-
worzno. W zakończonych rozgryw-
kach jaworznianie zagrali 12 meczów. 
Zwyciężyli 4, a przegrali 8.       AZ-H

Do 28 lutego trwają zapisy na 
„Piątkę” dla kobiet. To sportowe wy-
darzenie dla pań, które organizowane 
jest przez Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu. Uczestniczki wezmą udział 
w biegu na 5 km lub pokonają ten 
dystans rekreacyjnie w marszu nor-
dic walking. Impreza odbędzie się 

4 lutego w Mierzęcicach, walcząca 
o awans do 3. ligi drużyna LKS Zgoda 
Byczyna Jaworzno rozegrała mecz in-
augurujący rundę rewanżową IV ligi 
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 
z miejscowym zespołem UKS Ikar II 
Mierzęcice. Zwyciężyła jaworznicka 
drużyna z wynikiem 6:4. 

Zawodnicy LKS Zgoda Byczyna Ja-
worzno rozegrali też zwycięski mecz 
we wtorek, 8 lutego. Jaworznianie po 
bardzo wyrównanej walce pokonali 
drużynę MKS Skarbek IV Tarnowskie 
Góry 6:4.                                     NC

na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-
-Rekreacyjnego Sosina. Zaplanowana 
jest na niedzielę, 6 marca. Rozpocznie 
się o godz. 11.

– Impreza kierowana jest wyłącz-
nie do kobiet i ma jednoczyć wszystkie 
aktywne panie z regionu. Uczestniczki 
„Piątki” będą mogły wybrać sportową 
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Pieniądze dla klubów
Dobre wiadomości dla sportow-

ców. Spory fi nansowy zastrzyk tra-
fi  do jaworznickich klubów spor-
towych. Pieniędzy będzie więcej 
niż w ubiegłym roku.

– Pomimo kolejnego trudnego roku 
i czasu pandemii, prezydent Paweł 
Silbert zdecydował o zwiększeniu 
w 2022 roku kwoty dotacji na roz-
wój sportu o 150 tys. zł. Dzięki temu 
do jaworznickich klubów trafi  w tym 
roku 1,1 mln zł, ale to niejedyne 
środki przeznaczone na ten cel – 
potwierdza Łukasz Kolarczyk, 
zastępca prezydenta Jaworzna.

Wnioski o przyznanie sportowej 
dotacji rozpatrywane były przez 
komisję w składzie: Łukasz Ko-
larczyk, Sebastian Pycia, czło-
nek Komisji Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej w Jaworznie, oraz Da-
riusz Chrapek, zastępca dyrekto-
ra ds. sportu Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie.

Komisja, weryfi kując wnioski, 
skupiała się głównie na realizacji 
przez kluby programów szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży, or-
ganizowania zawodów sportowych 
lub uczestnictwa w tych zawodach, 
sfi nansowania stypendiów sporto-
wych dla młodych zawodników. 

Zgodnie z decyzją specjalnej ko-
misji, fi nansowe wsparcie otrzy-
mają projekty, których realizacja 
wpłynie na szkolenie, poprawę 
warunków uprawiania sportu 
przez młodych zawodników ja-
worznickich klubów sportowych 
oraz osiąganie przez nich w przy-
szłości wysokich wyników spor-
towych we współzawodnictwie 
regionalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym.

To niejedyna forma wsparcia 
dla jaworznickiego sportu na ten 
rok. W przygotowaniu są kolejne 
konkursy ofert Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, które uwzględniają 
działalność klubów i stowarzyszeń 
sportowych. Szansę na pieniądze 
z miejskiej kasy mają różne formy 
sportowej aktywności. Dofi nanso-

wane mogą być turnieje, zawody 
czy treningi z elementami profi -
laktyki. Warto postarać się o te 
pieniądze, bo przewidziane dofi -
nansowanie jest na poziomie kil-
kuset tysięcy złotych.  

– Wiemy, że w obecnych czasach 
bardzo ważne jest wsparcie działań 
aktywizujących dzieci i młodzież. 
Dzięki wsparciu miasta, młodzi ja-
worznianie są aktywni, mogą rozwi-
jać swoje pasje i sportowe umiejęt-
ności, a także możemy realizować 
założenia różnych programów pro-
fi laktycznych przeciwdziałających 
uzależnieniom – podkreśla Łukasz 
Kolarczyk.

Wśród klubów, które otrzyma-
ją dotację z miasta są m.in. Klub 
Sportowy „Górnik”, Victoria 1918 
Jaworzno, Ludowy Klub Sportowy 
„Zgoda Byczyna”, Ludowy Klub 
Sportowy „Ciężkowianka” Jaworz-
no czy Jaworznickie Stowarzysze-
nie Piłkarskie „Szczakowianka”. 

Grażyna Dębała

Karnawałowy 
marsz

Grupa Nord Walkers Jaworzno 
zaprasza na wspólny marsz z kijka-
mi. Tym razem nie będzie to jednak 
zwykły trening, a Karnawałowy 
Marsz Nordic Walking. Przebiera-
na impreza pn. „Aktywnym Kro-
kiem z Nowym Rokiem” odbędzie 
się w sobotę, 12 lutego. Początek 
o godz. 9. Uczestnicy wyruszą  spod 
Klubu Niko. Trasa karnawałowe-
go marszu liczy 8 km i wiedzie 
przez malownicze tereny Jaworzna 
w okolicach góry Grodzisko.

Organizatorzy zachęcają do przy-
gotowania efektownych strojów 
na ten niezwykły marsz. Najcie-
kawszy kostium zostanie bowiem 
nagrodzony.

– To będzie już piąta edycja Kar-
nawałowego Marszu Nordic Wal-
king. Motyw przewodni w tym roku 
to „Karnawał w Wenecji”. Mamy 
nadzieję, że nie zabraknie strojów 
i gadżetów inspirowanych tym wy-
darzeniem. Wstępnie planujemy, 

że trasa marszu będzie przebiega-
ła w okolicach góry Grodzisko, ale 
w razie niepogody zostanie dosto-
sowana do warunków atmosferycz-
nych. Chodzi tu o bezpieczeństwo 
uczestników. Zapraszamy wszystkich 
chętnych na ten rekreacyjny marsz 
tematyczny i zachęcamy do przebra-
nia się w fantazyjne stroje. Bądźcie 
tam z nami, zapowiada się świetna 
zabawa! – zachęca Kinga Jończyk, 
instruktor MCKiS. 

Zbiórkę przed karnawałowym 
marszem zaplanowano na godz. 
9 przed byczyńskim Klubem Niko 
(ul. Na Stoku 14).

Walkersi nie tracą czasu i pla-
nują również kolejny tematyczny 
marsz. Odbędzie się on już 5 marca 
z okazji Dnia Kobiet. – Planujemy 
wiosenną edycję marszu pod hasłem 
„Rozkwitam na wiosnę", a jego te-
matem przewodnim będą elementy 
folkowe – zdradza pani Kinga.

Natalia Czeleń

LKS Zgoda Byczyna Jaworzno ma za sobą udaną inaugurację rundy rewan-
żowej sezonu 2021/2022 w tenisie stołowym | fot. Archiwum prywatne

Zapraszają na zajęcia tenisa stołowego

Impreza tylko dla kobiet!
rywalizację w biegu na 5 km lub rekre-
acyjne przejście nordic walking. Mamy 
nadzieję, że liczny udział w imprezie, 
pozwoli na stałe wpisać „Piątkę” w spor-
towy kalendarz wydarzeń Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu - mówi Ra-
dosław Lemański z MCKiS.

Trasa obu konkurencji liczy oko-
ło 5 km i prowadzi dookoła Sosiny. 
Jako pierwsze wystartują biegaczki. 
Do biegu dopuszczone zostaną wy-
łącznie panie, które ukończyły szes-
naście lat. Niepełnoletnie uczestniczki 
muszą mieć pisemną zgodę rodziców 
na udział w biegu.

Organizatorzy przewidują klasyfi -
kację generalną oraz wiekową: K16 
(16-35 lat), K36 (36-49 lat) oraz K50 
(50 lat i więcej). Na trasie znajdą się 
obowiązkowe punkty kontrolne. Każ-
da z biegaczek otrzyma chip, który 
trzeba umieścić na nodze. Pozwoli on 
na zmierzenie czasu biegu poszcze-
gólnych zawodniczek. Miłośniczki 

marszu z kijkami wystartują kwa-
drans po biegaczkach.

Zgłoszenia należy przesyłać w for-
mie elektronicznej do 28 lutego. Moż-
na to zrobić poprzez stronę inter-
netową www.mckis.jaworzno.pl. 
Organizator nie pobiera opłaty star-
towej za udział w imprezie, a każda 
uczestniczka na mecie otrzyma pa-
miątkowy medal.

Część jaworznianek już deklaruje 
swój udział w zabawie. - Cieszę się, że 
w Jaworznie będzie miało miejsce takie 
wydarzenie, bo każda inicjatywa promu-
jąca aktywność fi zyczną jest świetnym 
pomysłem. 6 marca nadarzy się okazja 
do integracji płci pięknej. To też pewnego 
rodzaju mobilizacja do działania. Poza 
tym najprzyjemniej trenuje się w grupie. 
Kilka pań z grupy „Dobra Naprzód” już 
zgłosiło swój udział w marszu z kijka-
mi, a i ja sama chętnie wezmę udział 
w wyzwaniu – zdradza Anita Mika, 
instruktor w MCKiS.                    NC
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Dawid Siwek, zawodnik 
z Rio Grappling Club Ja-
worzno, wystartuje w jubi-
leuszowym Silesian MMA. 
Zawody odbędą się w so-
botę, 12 lutego, w mysło-
wickiej hali MOSiR. 

Nasz zawodnik w oktagonie

Jaworznianin skrzyżuje rękawice 
z doświadczonym wojownikiem, 
Arkadiuszem Gąsiorkiewiczem
z Rybnickiego Ośrodka Walk. Da-
wid Siwek dotychczas odniósł wiele 
zwycięstw w turniejach BJJ (brazy-
lijskie jiu jitsu). Z kolei jego przeciw-
nik ma za sobą aż trzy zwycięskie 
walki w Silesian MMA. Zapowiada 
się obiecująca walka, a zawodnik 
z Jaworzna liczy na gorący doping 
ze strony mieszkańców naszego 
miasta.

Dawid od lat trenuje brazylij-
skie jiu jitsu w Rio Grappling Club 
Jaworzno i ćwiczy pod okiem ce-
nionych trenerów: Grzegorza Ja-
błońskiego i Krzysztofa Rysia. 
W Silesian MMA wystartuje po raz 
pierwszy.

– Startuję w kategorii 77 kg. Koń-
czymy robić wagę i jestem już na 
ostatniej prostej w przygotowaniach 
do walki. Ze startów w turniejach 
BJJ  przechodzę do bardziej zawo-
dowych walk. Zdecydowałem się 
stanąć w oktagonie w Silesian MMA 
z uwagi na chęć rywalizacji. Walkę 
może wygrać tylko jeden – tłumaczy 
Dawid Siwek.

Podczas gali Silesian MMA za-
wodnicy stoczą pojedynki z zasto-
sowaniem mieszanych sztuk walki. 
W zasadzie dopuszcza się wszyst-
kie techniki, dozwolone w innych 
sportach walki bez broni. Wszech-
stronne przygotowanie będzie więc 
przydatne jaworznianinowi.

– MMA cechuje się tym, że trze-
ba być zawodnikiem przekrojowym. 
My jesteśmy klubem brazylijskiego 
jiu jitsu i ograniczamy się do star-
tów w turniejach BJJ, a Dawid chce 
pójść o krok dalej i chcemy go w tym 
wspierać – mówi Grzegorz Jabłoń-
ski, główny trener Rio Grappling 
Club Jaworzno. 

Trenerzy pomagają Dawidowi 
w misternym dopracowaniu formy. 
Czasu nie zostało wiele, toteż trzeba 
go dobrze wykorzystać. – Nie mieli-
śmy zbyt dużo czasu na przygotowanie 
Dawida, ale wspólnie przerobiliśmy 
trochę materiału. Uważam, że jak na 
tak krótki okres, nasz zawodnik jest 
bardzo dobrze przygotowany – za-
pewnia Grzegorz Jabłoński.

Podczas treningów, które miały 
przygotować Dawida do sobotnich 
zawodów, wszyscy dawali z siebie 

maksimum zaangażowania, wiedzy 
i wysiłku. – Trenujemy z Dawidem 
na wielu płaszczyznach. Realizujemy 
treningi, które przygotowują go do za-
wodów od strony fi zycznej i motoryki, 
ale pracujemy też nad jego szybkością 
i dynamiką. Grzegorz opracowuje tak-
tykę przydatną w walce w parterze, 
a ja skupiam się na stójce. Wspólnie 
staramy się także obrać odpowied-
nią taktykę do walki w płaszczyźnie 
uderzanej. Czas nas ogranicza, ale 
staramy się zrobić, co w naszej mocy, 
żeby Dawid był gotowy – opowiada 
Krzysztof Ryś, drugi trener.

W jubileuszowym Silesian MMA 
jaworznianin zmierzy się z Arkadiu-
szem Gąsiorkiewiczem, zwycięzcą 
aż trzech walk w oktagonie.

– Do tej pory jeszcze nie mieliśmy 
okazji stoczyć wspólnie walki. Wpraw-
dzie przejrzałem materiał poglądowy, 

żeby lepiej poznać przeciwnika, ale 
bardziej skupiam się na sobie. Jeśli ja 
będę dobrze przygotowany, nieważny 

jest przeciwnik. Przede wszystkim sku-
piam się na swoich mocnych stronach
– opowiada Dawid. – Ta walka po-
zwoli nam później wyciągnąć wnio-
ski i podciągnąć słabszą płaszczyznę, 
jeżeli taka będzie u Dawida – mówi 
Krzysztof Ryś.

Bilety na galę można zakupić 
przez internet. – Link do strony znaj-
duje się na naszym ofi cjalnym fanpa-
geu Silesianmma. Transmisja z walk 
będzie w systemie pay per view i na 
naszym Facebooku. Zapraszamy do 
oglądania gali na żywo oraz transmisji 
internetowej – zachęca Adrian Pie-
trzyk, ekspert ds. marketingu i PR 
Silesian MMA. 

Organizatorzy zachęcają do kibi-
cowania zawodnikowi z Jaworzna. 
– W oktagonie zmierzy się około 18 
świetnych zawodników. Mamy nadzie-
ję, że Jaworzno będzie mocno trzymać 
kciuki za swojego reprezentanta, bo 
na pewno będzie miał wiele do powie-
dzenia – zapowiada Adrian Pietrzyk. 

Jubileuszowa, 5. edycja Sile-
sian MMA, odbędzie się 12 lutego 
o godz. 20 w mysłowickim MOSiRze 
przy ul. Bończyka 32z. 

Natalia Czeleń

Zawodnik może liczyć na wsparcie swoich trenerów i kolegów z klubu | fot. Natalia Czeleń

Dawid Siwek przygotowuje się do nadchodzącej walki | fot. Natalia Czeleń

W meczu 20. kolejki Sokoły pokonały siatkarzy z Jasła | fot. Andrzej Pokuta

Idą jak burza
Dwa zwycięstwa, zero straconych 

setów i nowy siatkarski nabytek. Tak 
minęły Sokołom z klubu MCKiS Ja-
worzno ostatnie dwa tygodnie. Gra-
jąca w 2. lidze siatkówki, jaworznic-
ka drużyna pokonała najpierw team 
MKS-u Będzin II, a tydzień później 
rozgromiła także MKS Gamrat-MO-
SiR Jasło.

W spotkaniu 19. kolejki, 29 stycz-
nia, podopieczni trenera Tomasza 
Wątorka zwyciężyli trzy sety i żad-
nego nie przegrali. Mecz zakończył 
się więc wynikiem 3:0. W pierw-
szym secie Sokoły wygrały 25:15, 
w drugim 25:17. Emocjonująca była 
za to trzecia część pojedynku z bę-
dzinianami. Walka punkt za punkt 
zakończyła się ostatecznie stosun-
kiem punktów 31:29. W tym meczu 
debiutował w szeregach MCKiS-
-u nowy zawodnik, Mateusz Rud-
nicki.

Siatkarz przeniósł się do Jaworzna 
z Warszawy, z tamtejszego KS Metro, 
w którym grał od 7. roku życia. Ma 
na koncie wywalczenie 5. miejsca 
w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w sezonie 2020/2021. W trwającym 
sezonie grał już w drużynie drugo-
ligowej. Teraz rozpoczął nowy etap 
swojej sportowej kariery, przenosząc 
się do MCKiS-u Jaworzno.

Nowy zawodnik urodził się 
w 2002 roku. Ma 199 cm wzrostu 
i waży 90 kg. Jego zasięg w ata-
ku wynosi 351 cm, a w bloku 338. 
Siatkarz gra na pozycji środkowego.

W swoim debiutanckim meczu 
w  szeregach Sokołów Mateusz 
Rudnicki zastąpił kontuzjowane-
go Pawła Żelińskiego. Zdobył dla 
swojej nowej drużyny 8 punktów. 
Najwięcej w tym spotkaniu wywal-
czył natomiast Karol Borończyk 
(11 pkt.).

5 lutego jaworznicki team pokonał 
z kolei zespół MKS-u Gamrat- MOSiR 
Jasło. Również w tym meczu pod-
opieczni Tomasza Wątorka nie dali 
szans przeciwnikom i zwyciężyli 3:0. 
Pierwszy set Sokoły wygrały 25:19, 
drugi 25:14, a kolejny 25:18.

Najlepiej punktującymi zawodni-
kami byli Jakub Grzegolec (zdobył 
12 pkt.), Patryk Strzeżek (10 pkt.) 
i Szczepan Czerwiński (9 pkt.).

W środę, 9 lutego, Sokoły roze-
grały na wyjeździe mecz sparingo-
wy z pierwszoligową drużyną Exact 
Systems Norwid Częstochowa.

Mecz 21. kolejki jaworzniccy siat-
karze rozegrają na wyjeździe 12 lu-
tego z Extransem Sędziszów. Jesienią 
nasz zespół wygrał z tą drużyną 3:0.

MCKiS Jaworzno nadal zajmuje 
pozycję lidera w swojej grupie roz-
grywkowej i ma 57 punktów.                      

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica Stefana Jaracza w Ciężkowicach odbiega od Mły-
nów Serafi ńskich. Nazwę nadano jej ku czci wybitnego 
polskiego aktora teatralnego i fi lmowego, reżysera, zało-
życiela teatru „Ateneum”.

Stefan Jaracz urodził się 24 grudnia 1883 r. w Żukowi-
cach Starych. Szkołę Podstawową 
ukończył w Tarnowie. Jako gim-
nazjalista podjął działalność w or-
ganizacji patriotyczno-radykalnej 
„Promieniści", gdzie wraz z Ma-
rianem Kukielem i Karolem Rad-
kiem współtworzył koło tarnowskie. 
Za działalność w nielegalnej grupie 
został wydalony ze szkoły i zapisał 
się do gimnazjum w Jaśle. Maturę 
zdawał eksternistycznie w Boch-
ni, ale miał jedną poprawkę, któ-
rą zdawał w gimnazjum św. Jacka 
w Krakowie. 

Podjął studia na Wydziale Filozo-
fi cznym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, ale po dwóch semestrach przerwał naukę i wstąpił do 
teatru. Uznanie zdobył dzięki idealnie zagranym postaciom 
„z ludu”. Występował w „Judaszu” Kazimierza Przerwy-
-Tetmajera, w „Szczęściu” Frania Perzyńskiego. Zagrał 
też Rejenta w „Zemście” Fredry, oraz „Kalibana w Burzy” 
Szekspira. 

Stefana powołano do austriackiego wojska na rok. Po 
służbie grał w teatrze łódzkim, a od 1911 r. w warszaw-
skim. Grał w Teatrze Małym, a od 1913 r. w Teatrze Pol-
skim Arnolda Szyfmana. W 1915 roku został przymuso-

Stefan Jaracz - znakomity 
aktor i reżyser

Patroni 
naszych 
ulic

wo ewakuowany do Rosji, gdzie występował w polskich 
zespołach teatralnych w Moskwie i Kijowie. W 1918 roku 
wrócił do Warszawy i był jednym z założycieli Związku Ar-
tystów Scen Polskich. Przyjaźnił się z Juliuszem Osterwą, 
z którym mieszkał i pracował. Dyrektor Osterwa zaprosił go 

do zespołu Reduty, a później do Te-
atru Narodowego. U Stefana Jaracza 
pojawiły się problemy alkoholowe.

W  1930 roku Jaracz założył 
w Warszawie własny Teatr Ate-
neum. Był to teatr dla mas. Jaracz  
ruszał ze swoim teatrem w objazd 
i pokazywał swoje spektakle w ca-
łej Polsce.

W czasie okupacji niemieckiej 
Jaracz związał się z polityczno-woj-
skową katolicką organizacją pod-
ziemną Unia. 

W związku z represjami gestapo 
po zamachu na Igo Syma w 1941 
r., Stefan został aresztowany i wy-

wieziony do Oświęcimia. U Jaracza ujawniła się gruźlica 
gardła. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia został 
zwolniony 15 maja tego samego roku. Zdążył jeszcze na-
pisać list, nazywany „Testamentem Jaracza". Pisał w nim 
o powołaniu teatru i o kapłaństwie sztuki oraz o istotnych 
w tym zawodzie etyce czy społecznym posłannictwie. 
Zmarł w sanatorium w Otwocku 11 sierpnia 1945 r. Został 
pochowany w alei zasłużonych na cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie. 

Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 4 (242)

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 26 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w „Pulsie Jaworzna” nr 4 (242): 
Nie mierz sukcesu decybe-
lami. 

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

Pogoda nie rozpieszcza, ale prze-
cież ruch to zdrowie. Z tego po-
wodu warto uroczyście obchodzić 
piątkowe święto. Otóż 11 lutego 
wypada Międzynarodowy Dzień 
Dojeżdżania do Pracy Rowerem. 
To święto wcale nieprzypadkowo 
wypada w samym środku zimy. 
Pomysłodawcy chcieli bowiem 
zwrócić uwagę na to, że eko należy 
i warto być w każdych warunkach, 
nawet tych niezbyt sprzyjających. 
Wystarczą dobre chęci i właściwie 
przygotowany sprzęt, i już można 
wybrać się do pracy na dwóch kół-
kach. W niektórych przypadkach 
taka podróż może zabrać mniej 
czasu niż jazda samochodem. Ro-
wer pozwala unikać korków. Nie 
trzeba też skrobać szyb przed jazdą.

Po piątkowym wysiłku fi zycz-
nym, w sobotę będzie można oddać 
się rozrywkom intelektualnym. 12 
lutego świętujemy Światowy Dzień 
Darwina, twórcy teorii ewolucji. 
Takie święto ma popularyzować 
nauki przyrodnicze. Jest więc oka-
zja, by całą rodziną zasiąść przed 
telewizorem, żeby obejrzeć fi lm 
przyrodniczy.                         GD

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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