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Ferie zimowe 

już na półmetku
Laboratorium  
dla przedsiębiorczych

Rekordy 
poprawione

Więcej na str. 5Więcej na str. 4 Więcej na str. 15

Dobre wieści napłynęły 
z Halowych Mistrzostw Ślą-
ska, w których brali udział 
lekkoatleci z Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu w Ja-
worznie. Jaworzniccy spor-
towcy znów wrócili do domu 
z pobitymi rekordami. Był 
też jeden krążek, i to złoty.

Zawody odbyły się w cze-
skiej Ostrawie pod koniec 
stycznia. Najlepiej spośród 
zawodników z naszego mia-
sta poradził sobie Patryk 
Górski, który triumfował 

Przygotowali dla dzieci bo-
gatą ofertę zajęć i prowadzą 
m.in. warsztaty plastyczne, 
ceramiczne, zabawy na świe-
żym powietrzu. 

W Hali Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu prowadzone 
są „Ferie z animacją poklatko-
wą”. Najmłodsza uczestnicz-
ka zajęć ma 10 lat, najstarszy 
uczestnik 15. Dzieci poznają 
tu tajniki animacji pod okiem 
Katarzyny Pokuty, instruk-
torki MCKiS.

strzeń składać się będzie 
z 3 stref: kreatywności, co-
-working oraz informacji. 
Funkcjonować będzie od 
czerwca tego roku. Miasto 
otrzymało na ten cel blisko 
1,5 mln zł. Inwestycja zre-
alizowana zostanie dzięki 
wygranej jaworznickiego 
PUP w konkursie, prowa-
dzonym przez Ministerstwo 
Rozwoju Pracy i Technolo-
gii, na wdrożenie projektu 
pilotażowego.

w konkursie pchnięcia kulą 
7,26 kg. Zdobywając złoto, 
jednocześnie poprawił swój 
rekord sezonu.

Więcej na str. 8-9

Maszerują dla 
zdrowia i humoru

To już prawie półmetek fe-
rii zimowych. Aura jest mało 
zimowa i na sankach zjeżdżać 
się nie da, ale z pomocą spie-
szą instruktorzy Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu. 

Powiatowy Urząd Pracy 
utworzy w Jaworznie La-
boratorium Biznesu. Prze-



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 walentynkach pisałem w ostat-
nich latach parę razy, czasem wy-
śmiewając ich komercyjny charak-
ter, czasem żartując ze związków, 
ale tak naprawdę sekundując parom 
i życząc udanych relacji. 

Dziś nie będzie nic o święcie za-
kochanych, bo temat wydaje się 
być tak oklepany jak dywan przed 
świętami, natomiast 15 lutego ob-
chodzony jest Dzień Singla (ang. 
Singles Awareness Day), chociaż 
Chińczycy mają to „święto” datowa-
ne na 11 listopada (że niby cztery 
jedynki bardziej symbolizują poje-
dynczy charakter, w ich przypadku 
chodzi jednak o wyprzedaże sprzę-
tów elektronicznych, aby singlom 
uprzyjemnić ich stan). 

Dzień Singla obchodzony jest od 
2005 roku, a całą inicjatywę należy 
oczywiście traktować z przymruże-
niem oka. Ale czy na pewno? Często 
bowiem w naszej, ludzkiej mental-
ności, osoba będąca sama, kojarzona 
jest z osobą samotną, a tak wcale nie 
jest. W samej tylko Polsce szacuje 
się, że jest około 5 milionów takich 
osób. Coraz częściej nieangażowanie 
się w stałe związki to nie smutna 
konieczność, czy zrządzenie losu, 
ale świadomy wybór – zwłaszcza 
młodych ludzi, pochłoniętych ka-
rierą i ceniących niezobowiązują-
ce ziemskie przyjemności. I tutaj 
zajmiemy się osobami będącymi 

Zapytaj komornika

Odpowiadają na potrzeby

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

szczęśliwymi singlami, których jest 
coraz więcej (szacuje się, że już po-
nad 65%).

Nowoczesne i inne podejście do 
tematu widać od dawna w krajach 
zachodnich. Wielokrotnie przepro-
wadzono badania społeczne nad tym, 
czy bycie osobą bez związku pogar-
sza umiejętności społeczne, obniża 
temperaturę relacji z innymi ludźmi 
i unieszczęśliwia. Wyniki były zaska-
kujące. Wbrew mitom ustalono, że 
single wcale nie mają gorszych konek-
sji z rodziną i przyjaciółmi, okazuje 
się, że intensywniej budują tego typu 
relacje, gdyż nie skupiają się na jed-
nej, konkretnej osobie – czyli swoim 
partnerze lub partnerce, a na szerszej 
perspektywie. Chętniej też  aktywnie 
udzielają pomocy najbliższym, na co 
inni po prostu nie mają czasu. 

Single są także w trakcie kłopo-
tów mocniej wspierani przez zna-
jomych i rodziny, ponieważ wiele 
osób uważa, że nie mają podparcia 
w drugiej połówce. No chyba, że to 
połówka czegoś procentowego, to 
wtedy wsparcie atrakcyjne, ale mało 
solidne. Jak to reklamował się sklep 
monopolowy na walentynki „Szukasz 
swojej połówki? U nas znajdziesz, 
w wielu smakach”.   

Oprócz korzyści natury psycho-
logicznej, korzyści z bycia singlem, 
jak się okazuje, jest jednak znacz-
nie więcej. Kolejne przeprowadzone 
na szeroką skalę badania pokazały, 
że osoby, które nigdy nie wstąpiły 
w związek małżeński, są w lepszym 
stanie zdrowia niż osoby w nich ży-
jące. Okazuje się, że single w związ-
ku z większą ilością wolnego czasu, 
znacznie częściej uprawiają sport, tak 
rekreacyjny jak i zawodowy. Ten fakt 
przekłada się na stan zdrowia, jak 
również znacznie mniejsze proble-
my z otyłością, albowiem dieta jest 
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O tym, że ruch to zdrowie, wiedzą 
wszyscy. Jednak nie wszyscy wyko-
rzystują tę wiedzę w praktyce. Tym-
czasem aktywność fi zyczna niesie ze 
sobą wiele korzyści dla naszych or-
ganizmów. Ruch pozwala zachować 
ciało w lepszej kondycji, pozytywnie 
wpływa na układ krążenia i układ 
oddechowy. Wspomaga też układ 
mięśniowy i kostny.

Codzienna dawka ruchu nie bez 
znaczenia jest też dla naszej psychi-
ki. Specjaliści dowodzą, że regularnie 
podejmowana aktywność fi zyczna po-
zwala lepiej radzić sobie z emocjami, 
stresem, poprawia jakość snu i zwięk-
sza nasze możliwości poznawcze.

Doskonałym dowodem na taki 
właśnie wpływ ruchu są członkowie 
jaworznickich grup nordic walking, 

które działają przy placówkach Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu. Re-
gularnie spotykają się na treningach 
i wspólnie przemierzają kilometry po 
jaworznickich ścieżkach, odkrywając 
przy tym urokliwe zakątki miasta, 
swoje fi zyczne i kondycyjne możliwo-
ści oraz radość, jaką daje budowanie 
relacji. A wszystko to dzieje się jakby 
przy okazji, bo przecież spotykają się, 
by wspólnie maszerować. Jednak ta-
kie „skutki uboczne” zdecydowanie 
wszystkim wychodzą na zdrowie. 

Grupy są otwarte i czekają na chęt-
nych, by się do nich przyłączyć. Oka-
zji nie brakuje, bo treningi odbywają 
się regularnie, niezależnie od pory 
roku i aury. W końcu - w zdrowym 
ciele, zdrowy jest też duch. Warto 
o siebie zadbać kompleksowo.

Kompleksowa troska

Powód do dumy?

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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W ostatnią niedzielę Grupa Plog-
ging Jaworzno znów ruszyła w te-
ren, by łączyć sport z dbaniem 
o przyrodę. Tym razem zbiórka 
śmieci miała miejsce w osiedlu Pod-
łęże. W ciągu niecałych 2 godzin 
udało się zebrać całkiem sporo śmie-
ci. Z jednej strony liczba zebranych 
worków była dla nich powodem 
do dumy. Z drugiej jednak ogarnia 
żal, że nie potrafi my dbać o własne 
„podwórko” i że takie akcje w ogóle 
są potrzebne.

A przecież kosze na śmieci w mie-
ście są praktycznie wszędzie i odpo-
wiednie służby dbają o to, by były 
na bieżąco opróżniane. Wiele spo-
śród śmieci znalezionych w czasie 
akcji, mogło do nich trafi ć.

Tym razem członkowie grupy zna-
leźli sporo rozbitych butelek po kolo-
rowych alkoholach. Wprawdzie ich 
ceny poszły ostatnio w górę, ale jak 
widać koneserów to nie zniechęca. 
W czasie poprzedniej akcji w stycz-
niu grupa Plogging Jaworzno natra-
fi ła na wysypisko plastikowych bute-
lek, mnóstwo szkła ozdobnego oraz 
elementy samochodowe i meble.

Zastanawiające jest to, ile ktoś za-
daje sobie trudu, by wynieść do lasu 
tak ciężkie przedmioty, chociaż za 
wywóz śmieci i odpadów i tak prze-
cież każdy płacić musi. Może to po 
prostu jakaś forma bardzo szkodli-
wego hobby. Jedni wynoszą graty 
i śmieci do lasu, by potem inni mo-
gli je zbierać.

lepiej przemyślana i konstruowana 
pod kątem jednej osoby. 

Ale to nie koniec, albowiem tak-
że bycie singlem przekuwa się na 
kreatywność. Singiel może pozwo-
lić sobie na większe przywiązanie 
do wolności i samostanowienia, co 
wyraźnie przekłada się na rozwinię-
cie wszelkich pasji oraz sukcesów 
zawodowych. Wynika to zapewne 
z faktu, że każdy temat jest znacznie 
bardziej przemyślany, bo nic poza 
kwestią pracy czy rozwijanej pasji 
nie zaprząta uwagi, dlatego indywi-
dualnie i bez przeszkód może dążyć 
do mistrzostwa w danej dziedzinie. 

Faktem jest niezaprzeczalnym, 
że singiel zamiast spędzać wieczór 
w kapciach przed telewizorem, oglą-
dając „Żony z jajami”, woli organi-
zować swoje życie w zupełnie inny 
sposób. 

Oczywiście mój tekst nie jest żadną 
wyrocznią, każdy żyje, jak mu serce 
dyktuje, albo komornik podpowia-
da, faktem jest jednak, że wiele mał-
żeństw czy związków jest postawio-
nych „pod murem”, gdyż ze względu 
na brak możliwości fi nansowych czy 
też opór mentalny dalej tkwią w re-
lacji bez emocji, energii i generalnie 
w matni. Temat oczywiście jest bar-
dziej złożony, bo czynników powo-
dujących ten stan jest ogrom. Jak to 
przy rozmowie tych samych kolegów, 
którzy zaistnieli w pierwszym zdaniu: 
„Ożeniłeś się? To musisz być szczę-
śliwy! Odpowiedź: yhy, no muszę...”

Jeśli jednak trwasz w związku, czy 
partnerskim czy małżeńskim, warto 
kierować się jedną ważną maksymą. 
Zapytałem moją znajomą (która po 
40. roku życia zamieszkała pierw-
szy raz w życiu z facetem), jak im 
się układa. Odpowiedziała: Wiesz, 
mieszkamy na tych 50m2 i ON mi 
wcale nie przeszkadza...
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Szpilki w bruku

Dynamiczny rozwój, komunikacja miejska, nowe autobusy, 
GEOsfera i park Gródek, a także rozbudowa dróg i tereny zielone. 

To wszystko, zdaniem ankietowanych jaworznian, najbardziej wyróżnia nasze mia-
sto na tle innych. Wygląda na to, że mieszkańcy lubią swoje miasto i chwalą kieru-
nek, w jakim zmierza Jaworzno. To, czego im w mieście brakuje, to miejsca pracy.

Badania ankietowe, które sondują potrzeby jaworznian i ich ocenę tego, co się 
w mieście dzieje, prowadzone są regularnie, a ich wyniki są drobiazgowo analizo-
wane. Chodzi o to, by ważne inwestycje i strategiczne decyzje podejmować tak, by 
ich konsekwencje odpowiadały na potrzeby mieszkańców.

To rozwiązanie nieźle się sprawdza. Jaworznianie chcą zieleni w mieście, więc 
roślin przybywa. Wystarczy wspomnieć, że w ciągu ostatnich lat gruntowną moder-
nizację przeszedł park Podłęże, od podstaw stworzono też park Angielski. W śród-
mieściu mamy zieloną przestrzeń w postaci parku kieszonkowego, a park Gródek 
czy GEOsfera znane są w całej okolicy. To nie wszystko. Podczas lutowej sesji radni 
poparli propozycję prezydenta, by na zieloną politykę, w tym nowe drzewa i park 
linearny wydać w tym roku 3 mln zł. 

Z ankietowych badań wynika, że ważnym brakiem, jaki dostrzegają jaworznia-
nie, jest brak miejsc pracy. Sytuacja jest poważna, bo konieczność odejścia od węgla 
kamiennego i zielona energia oznaczają poważne zmiany dla wielu jaworznickich 
rodzin. To wyzwanie na najbliższe lata, ale rękawica została podjęta. Właśnie przy-
ciągnięciu inwestorów i stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy ma służyć utworzenie 
Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. To wielka przestrzeń, gdzie działać może 
między innymi fabryka samochodów elektrycznych oraz jej kooperanci. Prace, by 
te plany zrealizować, już trwają. Krytycy z wiecowymi hasłami i tym razem nie-
wiele zdziałali. Na szczęście.

GEOsfera i park Gródek, a także rozbudowa dróg i tereny zielone. 

Rozmawiają koledzy, je-
den żonaty, drugi singiel. 
Singiel opowiada z pasją 
o swoim życiu, ale przery-
wa mu żonaty: Ej, chłopie, 
weź się ożeń, co masz mieć 
lepiej niż ja!
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LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Za nami lutowa sesja Rady 
Miejskiej. Tym razem 
sporo uwagi poświęcono 
kwestiom wycinki drzew. 
Mowa była też o planie 
zagospodarowania prze-
strzennego dla Niedzielisk 
i przeprowadzce fi lii Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w dzielnicy Bory.

W trosce o środowisko
– lutowa sesja Rady Miejskiej

Radni zgodzili się też na propo-
zycje Pawła Silberta, prezydenta 
Jaworzna, by podwyższyć kwotę 
przeznaczoną na dotację do ekolo-
gicznego ogrzewania oraz by do-
datkowe 3 mln zł przeznaczyć na 
zazielenienie miasta. – Jaworzno 
jest i pozostanie zielonym miastem – 
zapewnia Paweł Silbert.

Prezydent zaproponował, by na 
zieloną politykę miasta przeznaczyć 
w tym roku 3 mln zł i kolejny mi-

lion w roku 2023. Za te pieniądze 
w mieście powstanie m.in. ogród 
linearny, czyli zielony korytarz 
wzdłuż velostrady od śródmieścia 
do Podłęża, pojawi się też sporo 
nowych drzew w przestrzeni zur-
banizowanej, parkach, na skwerach 
i na terenach leśnych.

Podczas czwartkowej sesji jaworz-
niccy radni poparli ten pomysł. Po-
dobnie było ze zwiększeniem dotacji 
na wymianę starych kotłów na eko-
logiczne źródła ogrzewania. Prezy-
dent zaproponował, by podwyższyć 
kwotę dotacji do ekoogrzewania 
o blisko 840 tys. złotych, czyli do 
poziomu prawie 1,5 mln zł. Ten po-
mysł również zyskał poparcie rad-
nych. W konsekwencji na dopłatę 
do wymiany „kopciuchów” liczyć 
może w tym roku 376 wnioskodaw-
ców, czyli wszyscy, którzy się o to 
starali i spełnili kryteria formalne.

– Działania, jakie podejmujemy, 
mają na celu zapewnienie jak najwięk-
szej liczbie mieszkańców możliwości 
wymiany źródeł ciepła i dostosowania 

się do śląskiej uchwały antysmogowej
– tłumaczy prezydent Jaworzna.

Gościem lutowej sesji była Ewe-
lina Boruń, zastępca nadleśniczego 
w Nadleśnictwie Chrzanów. Radni 
pytali ją między innymi o wycin-
ki drzew na terenie miasta, plan 
urządzenia lasu, sposób pielęgnacji 
i nasadzenia zastępcze.

– Powierzchnie wskazane do cięć 
rębnych w obowiązującym planie urzą-
dzenia lasu są tożsame z powierzch-
niami przeznaczonymi do odnowie-
nia poprzez wprowadzenie nowego 
pokolenia lasu, to znaczy, że bilans 
powierzchni drzewostanów dojrza-
łych i wyciętych w latach 2020-2029 
jest równy powierzchni drzewostanów 
odnowionych poprzez wprowadzenie 
nowego pokolenia lasu. W praktyce 
bardzo rzadko się zdarza, że okres 
pomiędzy wycięciem drzewostanu 
a jego odnowieniem w Nadleśnictwie 
Chrzanów jest dłuższy niż dwa lata
– zapewnia Ewelina Boruń.

Pojawiły się też pytania o spo-
sób pielęgnacji młodników. Miesz-

kańców zaniepokoiła bowiem zbyt 
duża gęstość młodego lasu w rejonie 
Ciężkowic.

– Młodniki celowo utrzymywane są 
w określonym zwarciu, nie możemy ich 
rozrzedzić. Dzięki temu drzewa rosną 
szybciej, bo konkurują o światło i ro-
sną na wysokość, a nie na szerokość. 
Gdy nie ma konkurencji o słońce, to 
drzewa rosną na szerokość. To za-
leżność podejrzana z natury, którą 
wykorzystujemy – wyjaśniała Ewe-
lina Boruń.

Lutowa sesja przypieczętowała 
też kwestię przeprowadzki fi lii Miej-
skiej Biblioteki Publicznej na Bo-
rach. Obecnie siedziba książnicy 
w tej dzielnicy mieści się w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 14, ale to 
rozwiązanie trzeba będzie zmienić. 
W budynku podstawówki urucho-
mione zostaną bowiem oddziały dla 
przedszkolaków i w związku z tym 
nie będzie miejsca dla biblioteki. 
Radni zgodzili się, by dla książnicy 
wynająć budynek, który mieści się 
przy ulicy Tetmajera 35. 

– To pierwsza w naszym mieście 
tego typu operacja, by przenieść bi-
blioteczną fi lię do prywatnego budyn-
ku, ale to rozwiązanie niesie ze sobą 
nowe szanse dla Borów. W dzielnicy 
uruchomione zostaną dodatkowe od-
działy przedszkolne, a fi lia biblioteki, 
która jest też ośrodkiem życia kultural-
nego, otrzyma nową, większą siedzi-
bę – podkreśla Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent Jaworzna.

Obecnie biblioteka na Borach ko-
rzysta z pomieszczenia o powierzch-
ni 63 m kw. W nowej siedzibie do 
dyspozycji będzie około 100. Na 
biblioteczne zbiory fi lii składa się 
15 tys. 309 woluminów. – Cały ten 
księgozbiór zostanie przeniesiony do 
nowego pomieszczenia. Zależy nam na 
tym, by w nowej siedzibie była prze-
strzeń dla dzieci i na spotkania dla 
czytelników. Nowa siedziba daje też 
możliwość organizowania wydarzeń 
przed budynkiem. Będziemy z tego 
korzystać – zapewnia Monika Rej-
dych, dyrektor MBP w Jaworznie.

Grażyna Dębała

Uczniowie wrócą do ByczynyZatrzymali 
wandala

Pędził bez uprawnień

W byczyńskiej Szkole Podstawo-
wej nr 20 trwa gruntowny remont. 
Budowlańcy demontują parkiety 
i stolarkę okienną. Budynek jest już 
niemal gotowy do ułożenia nowej 
instalacji elektrycznej. Wszystko 
wskazuje na to, że uczniowie wró-
cą do Byczyny już we wrześniu.

– Na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 20 w Byczynie generalny wyko-
nawca remontu, fi rma MODULAR 
Sp. z o.o., na zlecenie TAURON Wy-
dobycie S.A., kontynuuje rozpoczęte 
w ubiegłym roku prace. Zakończenie 
wszystkich prac remontowych plano-
wane jest przed rozpoczęciem roku 
szkolnego 2022/2023 – potwierdza 
Katarzyna Florek z Urzędu Miej-
skiego w Jaworznie.

Budynek byczyńskiej podsta-
wówki wraz z zapleczem szkolnym 
wyłączono z użytkowania w listo-
padzie 2018 roku. Decyzję tę pod-
jęto ze względów bezpieczeństwa, 
bo w budynku przy ul. Nauczyciel-
skiej zaczęły pękać ściany i posadz-
ki. Uszkodzenia to wynik szkód 
górniczych. Zajęcia dydaktyczne 
przeniesiono do centrum Jaworzna. 
Uczniowie SP 20 do dziś korzysta-
ją z budynku przy ul. Sportowej 1. 
O transport uczniów dba TAURON 
Wydobycie.

Stan budynku szkoły był na tyle 
poważny, że początkowo nie było 
nawet wiadomo, czy siedzibę by-
czyńskiej podstawówki będzie moż-
na wyremontować. Rozważano na-
wet budowę nowej siedziby dla 
tej placówki. Badania ekspertów 

Jaworzniccy policjanci zatrzymali 26-latka podejrzanego o malowanie graf-
fi ti na budynkach i kostce brukowej. Mężczyzna działał na terenie Byczyny. 
Zatrzymany przyznał się do winy. Teraz czekają go poważne konsekwencje 
tego wybryku, bo za popełnione przestępstwo grozi mu nawet kara więzie-
nia. – Do zdarzenia doszło 6 i 7 lutego w dzielnicy Byczyna. Wandal pomalował 
sprayem budynki, ozdobne donice i kostkę brukową – opowiada Michał Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Straty, które powstały w wyniku działania 26-latka, wyceniono wstępnie na 
ponad 3 tysiące złotych. Kryminalni potrzebowali zaledwie kilku dni, by usta-
lić, kim był wandal i doprowadzić do zatrzymania podejrzanego mężczyzny. 
W trakcie przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Za popeł-
nione przestępstwo grozi mu do 5 lat więzienia.                                         GD

O 75 kilometrów na godzinę prze-
kroczył dozwoloną prędkość 34-latek, 
który pędził ulicami Jaworzna. Za ten 
rajd mężczyzna nie stracił jednak pra-
wa jazdy, bo po zatrzymaniu go przez 
funkcjonariuszy drogówki okazało 
się, że nigdy nie miał uprawnień do 
prowadzenia pojazdów. Poza grzyw-
ną w wysokości 2,5 tysiąca złotych, 
za jazdę bez uprawnień, jego sprawa 
trafi  do sądu.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 
10 lutego. W terenie zabudowanym, 
na drodze z limitem prędkości 50 
km/h, mężczyzna jechał 125 km/h. 
– Policjanci z jaworznickiej drogów-
ki codziennie zatrzymują kierowców, 
którzy lekceważą przepisy ruchu dro-
gowego. Kontrolują prędkość pojazdów, 
ich stan techniczny oraz uprawnienia 
i trzeźwość kierowców. Wszystko po 

przyniosły jednak dobre wiadomo-
ści. Okazało się, że remont pozwo-
li przywrócić placówce jej dawne 
funkcje. Tauron podpisał z gminą 
ugodę, na mocy której zobowiązał 
się do naprawienia szkód. Dodat-
kowo przedstawiciele kopalnianej 
spółki zadeklarowali, że zrezygnu-
ją z eksploatacji górniczej w tym 
rejonie, bo podobna aktywność 
mogłaby doprowadzić do ponow-
nych uszkodzeń. 

Remont siedziby SP 20 rozpoczął 
się w ubiegłym roku. Wcześniej 
przeprowadzono prace wzmacnia-
jące i uszczelniające górotwór pod 
budynkami szkoły. Było to koniecz-
ne, by przywrócić odpowiednie 

parametry gruntu, co pozwoli na 
bezpieczne funkcjonowanie szkoły 
po wykonaniu prac. 

Zakres remontu jest duży. Projekt 
przewiduje między innymi rozbiór-
kę uszkodzonej ściany sali gimna-
stycznej wraz z wykonaniem jej 
wzmocnienia, wykonanie nowych 
schodów, przeprowadzenie prac 
naprawczych popękanych ścian 
i sufi tów, uzupełnienie ubytków 
tynku, wykonanie nowej posadzki 
w piwnicy, montaż nowej stolarki 
okiennej i drzwiowej, malowanie 
ścian i naprawę uszkodzeń na da-
chu. Przeprowadzić też trzeba bę-
dzie prace naprawcze elewacji, za-
montować rynny i balustrady.    GD

Budynek jest już niemal gotowy do położenia nowej instalacji elektrycz-
nej | fot. UM Jaworzno

to, by zwiększyć bezpieczeństwo na 
naszych drogach – wyjaśnia Michał 
Nowak z Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie.

Za zbyt szybką jazdę na mieszkańca 
Chrzanowa nałożono mandat karny 
w kwocie 2500 złotych. W trakcie 
kontroli okazało się również, że męż-
czyzna nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdami. Wobec 34-latka, 
za kierowanie pojazdem bez prawa 
jazdy, policjanci sporządzili wnio-
sek o ukaranie do jaworznickiego 
sądu. Za jazdę bez uprawnień grozi 
mu grzywna minimum 1500 złotych 
i obligatoryjny zakaz prowadzenia 
pojazdów.

Mundurowi przypominają, że nad-
mierna prędkość jest jedną z głów-
nych przyczyn zdarzeń drogowych, 
w których giną ludzie.                GD
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Przestrzeń Laboratorium Biznesu podzielona zostanie na 3 strefy: kreatywności, co-working i informacji 
| Wizualizacja. Materiały PUP w Jaworznie

Powiatowy Urząd Pracy 
utworzy w Jaworznie 
Laboratorium Biznesu. 
Przestrzeń składać się 
będzie z 3 stref: kreatyw-
ności, co-working oraz 
informacji. Funkcjono-
wać będzie od czerwca. 
Miasto otrzymało na ten 
cel blisko 1,5 mln zł. In-
westycja zrealizowana 
zostanie dzięki wygra-
nej jaworznickiego PUP 
w konkursie, prowadzo-
nym przez Ministerstwo 
Rozwoju Pracy i Techno-
logii, na wdrożenie pro-
jektu pilotażowego.

Laboratorium Biznesu szansą 
dla przedsiębiorczych

Jaworznickie Laboratorium Biznesu 
ma powstać w wieżowcu Słoneczna, 
przy ul. Bocznej 7 K na Podwalu. Ma 
być zachętą i szansą dla młodzieży 

na realizację ich przedsiębiorczych 
planów, marzeń oraz pomysłów biz-
nesowych. Przedsiębiorcy też otrzy-
mają tam wsparcie. Mogą liczyć na 
pomoc fachowców na etapie plano-
wania biznesu i prowadzenia fi rmy 
m.in. poprzez wskazanie możliwości 
rozwoju fi rmy i udostępnienie prze-
strzeni do pracy. Dzięki temu ich fi r-
my będą miały większe szanse, by się 
rozwijać i utrzymać na rynku. 

– Jesteśmy na etapie tworzenia pro-
jektu i mamy wstępną wizualizację, jak 
to będzie wyglądało. Mamy nadzieję, 
że Laboratorium Biznesu uda nam się 
otworzyć w okolicach czerwca tego roku. 
To ma być miejsce, które będzie pro-
mieniować przedsiębiorczością na całe 
miasto i spowoduje, że przedsiębiorczość 
będzie jeszcze bardziej w naszym mieście 
doceniana. Mamy nadzieję, że zachęci 
młodych ludzi, by podejmowali własną 
działalność – wyjaśnia Łukasz Curyło, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Jaworznie. 

Z programu skorzystać będą mogły 
osoby, które dopiero planują otwarcie 
biznesu, oraz te, które już prowadzą 
fi rmy. – Chcemy stworzyć odpowiednią 

przestrzeń dla młodych przedsiębiorców. 
Będzie tam strefa co-workingowa, a tak-
że miejsce do spotkań z uczniami, którzy 
będą przychodzić tutaj na zajęcia, na 
których poruszane będą zagadnienia 
związane z przedsiębiorczością, zakła-
daniem swoich fi rm. Na miejscu będą 
też na pewno doradcy, w tym prawny 
i rachunkowy – wylicza dyrektor PUP.

W Laboratorium Biznesu wsparcie 
uzyskają również uczniowie ostatnich 
klas szkół ponadpodstawowych, stu-
denci kończący naukę, mieszkańcy Ja-
worzna, w szczególności osoby bezro-
botne, które planują rozpocząć własną 
działalność gospodarczą. Z przestrze-
ni w Laboratorium skorzystają też 
przedsiębiorcy, którzy już prowadzą 
działalność i potrzebują przestrzeni 
do pracy lub chcą uzyskać informacje 
dotyczące możliwości rozwoju fi rmy. 
Co ważne, korzystanie z możliwości, 
jakie da jaworznickie Laboratorium, 
będzie bezpłatne.

Na Laboratorium Biznesu składać 
się będą trzy strefy. Pierwsza to stre-
fa kreatywności. Tutaj można bę-
dzie z fachowcami przedyskutować 
i przetestować swój pomysł na biz-

nes. Z takiej formy pomocy skorzy-
stać będą mogli młodzi ludzie, którzy 
dopiero planują swoją działalność. 
Zajęcia prowadzić będą pracownicy 
merytoryczni, zatrudnieni w ramach 
projektu pilotażowego. Specjaliści 
stosować będą metody i narzędzia, 
opierające się na innowacyjności, 
kreatywności oraz mechanizmach 
gier szkoleniowych.

W strefi e co-working czekać będzie 
otwarte miejsce pracy i spotkań, co 
pozwoli ograniczyć przedsiębiorcom 
ponoszenie kosztów związanych z wy-
najmowaniem przestrzeni biurowej. 
Przedsiębiorcy będą mogli korzystać 
z sali konferencyjnej. Odwiedzający 
będą też mieli okazję, by brać udział 
w atrakcyjnych szkoleniach, warszta-
tach czy konferencjach. Zdaniem pra-
cowników PUP, będzie to też dobra 
okazja do tworzenia sieci kontaktów, 
czyli tzw. networkingu.

W strefi e informacji przedsiębior-
cy będą mogli uzyskać odpowiedzi 
na pytania związane z prowadze-
niem własnej działalności. W tym 
miejscu przedsiębiorcy uzyskają 
informacje o dostępnych instrumen-

tach i formach wsparcia, wspoma-
gających prowadzenie działalności 
gospodarczej i tworzenie miejsc pra-
cy, danych kontaktowych jednostek 
i organizacji, które udzielają po-
mocy przedsiębiorcom, organizo-
wanych spotkaniach i szkoleniach, 
dopasowanych do potrzeb użytkow-
ników, wolnych lokalach i terenach 
na inwestycję, miejskich inicjaty-
wach wsparcia przedsiębiorczości 
i wydarzeniach biznesowych.

„Laboratorium Biznesu” jest po-
mysłem bardzo innowacyjnym. Do 
tej pory w regionie śląskim i mało-
polskim powstawały jedynie inkuba-
tory przedsiębiorczości. Nie prowa-
dzą one jednak strefy kreatywności, 
która ma testować i rozwijać cechy 
przedsiębiorcze wśród młodzieży, 
która niebawem wejdzie na rynek 
pracy.

– Jeśli projekt pilotażowy sprawdzi 
się w naszym mieście, będziemy się sta-
rać, by ta przestrzeń w dalszym ciągu 
w Jaworznie funkcjonowała – zapew-
nia dyrektor jaworznickiego PUP.

Natalia Czeleń

Młodzieżowa Rada po ślubowaniu Targi powracają do hali MCKiS
– Było mi niezwykle miło znowu 

poprowadzić sesję inauguracyjną Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Zgodnie ze 
statutem, przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej przewodniczy tej 
sesji do czasu wyboru przewodniczą-
cego MRM.  Życzę młodzieżowym rad-
nym świetnych pomysłów, wytrwałości 
i wielu sukcesów podczas działalności 
w Radzie – mówi Ewa Zuber.

W trakcie sesji przedstawiono spra-
wozdanie Miejskiej Komisji Wybor-
czej z wyborów do Młodzieżowej 
Rady Miasta Jaworzna. Odbyło się 

Jaworznianie, którzy weszli 
w skład Młodzieżowej Rady Miasta, 
złożyli już uroczyste ślubowanie. 
Ich zadaniem będzie reprezentowa-
nie w samorządzie jaworznickiej 
młodzieży. Z 7 okręgów wybor-
czych wybrano 19 radnych. Spo-
tkanie inauguracyjne odbyło się 
w poniedziałek, 7 lutego, w sali 
obrad Urzędu Miejskiego.

Spotkanie poprowadziła Ewa Zu-
ber, radna Rady Miejskiej i prze-
wodnicząca Miejskiej Komisji Wy-
borczej.

też uroczyste ślubowanie nowych 
radnych. Opiekę nad nimi sprawo-
wał będzie Kamil Łach, który sam 
pracował jako radny w Młodzieżowej 
Radzie Miasta Jaworzna II kadencji. 

Gratulacje nowej radzie złożyli: 
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent 
Jaworzna, radne Ewa Zuber i Bar-
bara Ziętek oraz Tomasz Jewuła, 
pełnomocnik prezydenta miasta ds. 
oświaty i gospodarowania nierucho-
mościami, i Irena Wojtanowicz-Sta-
dler, naczelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Młodzieżowa Rada Miasta to apo-
lityczny organ reprezentujący mło-
dzież zamieszkałą na terenie mia-
sta. Ma charakter konsultacyjny. 
Podstawą jej działalności jest praca 
społeczna radnych. – Innowacyjne 
pomysły, nowe spojrzenie na miasto 
i jego możliwości, a także chęć dzia-
łań na wielu miejskich płaszczyznach, 
to największe atuty radnych, którzy 
przez dwa lata będą reprezentować 
jaworznicką młodzież w Jaworznie
– mówi Łukasz Kolarczyk.

Natalia Czeleń

Jaką technikę wybrać przy projek-
towaniu wymarzonego domu i jak 
udekorować wnętrza? Czy wybrana 
technologia będzie naprawdę energo-
oszczędna? Takie i wiele innych pytań 
mieszkańcy miasta będą mogli zadać 
fachowcom w hali Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu już niebawem, 
w trakcie targów Nowoczesny Dom 
w Jaworznie. Wydarzenie odbędzie 
się 2 i 3 kwietnia.

Nowoczesny Dom w Jaworznie to 
nowa formuła popularnych dotych-
czas Jaworznickich Targów Budow-

Łukasz Kolarczyk
zastępca prezydenta Jaworzna

W Jaworznie tworzy się nowa jakość wspierania przed-
siębiorczych mieszkańców. W miejskim Laboratorium Biz-
nesu plany na własną fi rmę mogą stać się bardzo realne. 
W komfortowych wnętrzach, dzięki ekspertom i specjalnym 
programom szkoleniowym oraz warsztatom będzie można 
rozwinąć innowacyjne pomysły i kreatywnie spędzić czas. 
W Jaworznie nie było do tej pory otwartych stref wspólnej 
pracy. Liczę na to, że ten projekt ułatwi organizację spotkań 

i wymianę doświadczeń. Pozwoli również uniknąć kosztownego wynajmu biura. Dzięki 
strefi e co-working, dostępny będzie szybki dostęp do internetu i urządzeń biurowych, 
 co pozwoli skoncentrować się na pracy i ułatwi prowadzenie biznesu. Przedsiębiorca 
będzie mógł skorzystać z sali konferencyjnej lub zorganizować spotkanie z klientami. 
To również pobudzenie tkanki zabudowy miejskiej w pawilonie przy Słonecznej w os. 
Podwale. Każda funkcja publiczna, pojawienie się ludzi - ich aktywność, pobudza 
okolicę i lokalne usługi. Dzięki zaangażowaniu pracowników i dyrektora Powiatowe-
go Urzędu Pracy, pozyskano 100 procent zewnętrznego fi nansowania. Laboratorium 
Biznesu to program o wartości prawie 1,5 mln zł i widzimy w nim bardzo duży po-
tencjał. To kolejny projekt inwestycyjno-gospodarczy nastawiony na cele społeczne. 
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Uczestnicy zajęć świetnie radzą sobie z zadaniami 
| fot. Natalia Czeleń

W Pracowni Animacji Poklatkowej praca wre
| fot. Natalia Czeleń

To już prawie półmetek ferii zimowych. Aura jest mało zimowa i na sankach zjeżdżać się nie da, 
ale z pomocą spieszą instruktorzy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Przygotowali dla dzieci 
bogatą ofertę zajęć i prowadzą m.in. warsztaty plastyczne, ceramiczne, zabawy na świeżym po-
wietrzu oraz zajęcia z animacji poklatkowej.

USŁUGI 
REMONTOWO 
BUDOWLANE

TEL: 459 344 047

R E K L A M A

Ferie zimowe 

już na półmetku

W Hali Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu prowadzone są zaję-
cia z „Ferie z animacją poklatkową”. 
Najmłodsza uczestniczka zajęć ma 10 
lat, najstarszy uczestnik 15. Dzieci po-
znają tu tajniki animacji pod okiem 
Katarzyny Pokuty, instruktorki 
MCKiS. Motywem przewodnim „Ferii 
z animacją poklatkową” jest sztuka. 
Na pierwszych zajęciach uczestnicy 
zostali zaznajomieni z praktyczną 
i techniczną stroną realizacji fi lmów 
poklatkowych. Następnie, spośród 
kilkunastu podanych reprodukcji ob-
razów z różnych epok, każda grupa 
fi lmowa wybrała jeden, który stanie 
się punktem wyjścia do stworzenia 
animacji. – Temat zadania dla młodych 
fi lmowców to Historia z obrazu. Ma być 
ona przyczynkiem do stworzenia historii 
inspirowanych konkretnym dziełem sztu-
ki. Młodzież wybrała obrazy stworzone  
w nurcie abstrakcjonizmu i surrealizmu. 
A są to: Kompozycja i Czerwone drzewo 
autorstwa Piet Mondrian, Statek motyli  
Salvadora Dali i No. 5 Jacksona Pol-
locka – opowiada Katarzyna Pokuta.

Młodzież spotyka się w hali MCKiS 
(ul. Grunwaldzka 80) w Pracowni 
Animacji Poklatkowej, znajdującej 
się obok Sali Szachowej.

W piątek, 18 lutego, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, w centrum mia-
sta, odbędzie się spotkanie „Mole 
książkowe”. W Ciężkowicach, w Klu-
bie Wega, trwać będą zabawy na 
świeżym powietrzu, a w Klubie Niko 
w Byczynie, warsztaty rękodzielnicze.

W drugim tygodniu ferii w Domu 
Kultury im. Z. Krudzielskiego 
w Szczakowej przy ul. Jagielloń-
skiej 3 odbędą się zajęcia ceramicz-
ne, na których powstaną m.in. maski 
karnawałowe. 

W poniedziałek, 21 lutego,  w Klu-
bie Strażak (ul. Strażacka 11) po-
jawi się gość specjalny z Komendy 
Miejskiej Policji. Tego samego dnia 
w Klubie Pod Skałką na Długoszy-
nie (ul. Dąbrowskiego 17) najmłod-
si mieszkańcy miasta przygotują na 
warsztatach artystyczne przypinki. 
W kolejnych dniach wezmą udział 
w spotkaniu „Z łyżki kukiełki i swo-
bodne scenki” i będą tworzyć kukiełki 
z drewnianych łyżek.

– Wspólnie napiszemy krótki scena-
riusz i wykorzystamy nasze prace do 
zabawy w teatr – zapowiada Ewelina 
Karweta z MCKiS.

Dzieci będą też malować mandale 
na szklanych formatkach i wezmą 
udział w quizie z niespodzianką. – 
Będziemy czytać i oglądać bajki, słu-
chać bajkowych piosenek, muzyki. Quiz 

dotyczyć będzie właśnie tych bajek, ich 
bohaterów i muzyki – zdradza Eweli-
na Karweta.

W nadchodzącym tygodniu sporo 
będzie się też działo w Klubie Gigant. 
Dzieci wezmą udział w warsztatach 
recyklingowych, wybiorą się do Mu-
zeum Miasta Jaworzna oraz wezmą 
udział w warsztatach biżuteryjnych. 
– Spróbujemy wykonać karmnik z kar-
tonu po mleku oraz ozdobną sowę z nie-
potrzebnych nakrętek i płyt CD. Za ty-
dzień odbędą się warsztaty z klockami 
MAPLE w roli głównej – zapowiada 
Judyta Fidzińska z MCKiS.

Będzie też gra terenowa na podsta-
wie książki „Alicja w Krainie Czarów” 
oraz wyczekiwany przez dzieciaki 
bal karnawałowy, a w czwartek, 24 
lutego, w hali odbędą się zawody 
sportowe dla dzieci. Szczegółowe in-
formacje na temat zajęć prowadzo-
nych w czasie ferii znaleźć można na 
stronach internetowych i facebooko-
wych profi lach jaworznickich placó-
wek. Warto się pospieszyć, bowiem 
na zajęcia obowiązują zapisy.

Natalia Czeleń
Targi powracają do hali MCKiS

Wybieramy 
model budżetu 

obywatelskiego
Do piątku, 18 lutego, składać 

można jeszcze uwagi do modeli 
Jaworznickiego Budżetu Obywa-
telskiego. Wspólnie wypracowana 
i wybrana wersja będzie obowią-
zywała podczas tegorocznej edycji 
tego przedsięwzięcia.

W czwartek, 10 lutego, odbyło 
się drugie spotkanie w tej sprawie. 
Tym razem mowa była między 
innymi o uwagach, jakie wnieśli 
mieszkańcy. Zainteresowanie spra-
wą wśród jaworznian jest bardzo 
duże. W regulaminowym czasie do 
urzędu wpłynęły aż 83 formularze 
od mieszkańców, którzy chcieli wy-
powiedzieć się w tej sprawie. Ze 
zgłoszeń wynika, że mieszkańcy 
chcieliby pozostawienia obecnego 
modelu budżetu obywatelskiego, 
który dzieli całą kwotę JBO na 2 
pule (zadań małych i dużych). Są też 
pomysły, by wprowadzić trzy kate-
gorie kwotowe zadań: powyżej 200 
tys. zł, do 200 tys. zł, do 80 tys. zł. 
Część zgłoszeń dotyczyła możliwości 
wprowadzenia trzech puli i umoż-
liwienia oddania jednego głosu na 
zadanie w każdej z nich. Była też 
propozycja, by w puli przeznaczo-
nej na projekty duże inwestycyjne 
wprowadzić wybór zadań od 200,01 
tys. zł do maks. 1 mln zł. 

Urzędnicy uporządkowali zgło-
szenia i generalnie wybierać mo-
żemy pomiędzy dwoma modelami. 
W obu przypadkach założono, że do 
dyspozycji mieszkańców w ramach 
JBO będzie kwota 3,2 mln zł. Pierw-
szy model to ten, który znamy już 
z dziewiątej edycji Jaworznickie-
go Budżetu Obywatelskiego, gdzie 
wnioskować można o realizację za-
dań publicznych inwestycyjnych 
i nieinwestycyjnych mieszczących 
się w przedziałach kwotowych: 1,8 
mln zł to kwota przeznaczona na 
realizację zadań publicznych du-
żych powyżej 200 tys. zł, 1,4 mln 
zł na realizację zadań publicznych 
małych, z czego: 1 mln zł przezna-
czony jest na zadania do 200 tys. zł, 

nictwa. Tematyka pierwszego seg-
mentu obejmie budownictwo oraz 
wnętrza. Natomiast drugi segment 
poświęcony zostanie targom Zielona 
Energia. W wydarzeniu mogą wziąć 
udział fi rmy branży fotowoltaicznej, 
rekuperacji, pomp ciepła i pojazdów 
elektrycznych, inwestorzy, dewelope-
rzy, instalatorzy oraz projektanci in-
stalacji. Zapisów na targi dokonywać 
można m.in. poprzez e-mail Agencji 
Informacyjno-Reklamowej - Promo-
cja: targibudownictwa@promocja-
-targi.pl.

Targi budownictwa w hali MCKiS 
w Jaworznie to już tradycja, choć 
w ostatnich latach zawieszono je 
z uwagi na trwającą modernizację 
obiektu. Teraz wydarzenie wraca do 
hali. – Po modernizacji wracamy do 
dawnej działalności, ale i otwieramy 
się na nowe propozycje oraz możliwo-
ści. Chcemy, aby hala była punktem 
tras koncertowych, ale i by była też 
częściej wykorzystywana jako miejsce 
konferencyjne – tłumaczy Sebastian 
Kuś, dyrektor MCKiS.

 Natalia Czeleń

400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł 
związane z modernizacją, doposa-
żeniem i utrzymaniem istniejących 
obiektów jaworznickiego budżetu 
obywatelskiego. Przy czym mak-
symalna wartość zadań nieinwesty-
cyjnych nie może przekroczyć 200 
tys. zł. Zagłosować można jeden raz, 
wskazując maksymalnie 2 projekty 
z listy wszystkich zadań poddanych 
pod głosowanie. W tym przypadku 
głosowanie miałoby się odbywać 
elektronicznie i tradycyjnie.

Druga propozycja zakłada mody-
fi kację obecnego modelu w zakresie 
podziału kwoty przeznaczonej na 
projekty duże oraz w zakresie głoso-
wania. W tym modelu wnioskować 
można o realizację zadań publicznych 
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych 
mieszczących się w 3 pulach. Pierw-
sza to 2 mln zł, które przeznaczone 
mają być na realizację zadań publicz-
nych od 200,01 tys. zł do 1 mln zł. 
Druga pula to kwota 1,4 mln zł. Te 
pieniądze przeznaczone zostaną na 
zadania do 200 tys. zł, przy czym 
400 tys. zł wydane ma być na zada-
nia do 80 tys. zł związane z moderni-
zacją, doposażeniem i utrzymaniem 
istniejących obiektów jaworznickiego 
budżetu obywatelskiego. Tutaj też 
maksymalna wartość zadań nieinwe-
stycyjnych nie może przekroczyć 200 
tys. zł. Zagłosować można jeden raz, 
wskazując maksymalnie 3 projekty, 
po jednym zadaniu w każdej puli, 
ale głosowanie odbywa się wyłącznie 
w formie elektronicznej.

Czasu na zgłoszenie uwag i swo-
ich propozycji pozostało już niewie-
le. Urzędnicy czekają na nie do do 
18 lutego. Wysyłać je można na 
adres mailowy: jbo@um.jaworz-
no.pl. Formularz można też pozo-
stawić w punkcie informacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, 
ul. Grunwaldzka 33 lub przesłać 
pocztą na adres Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie, Wydział Promocji, 
Kultury i Sportu, Referat Promocji, 
ul. Grunwaldzka 33.                 GD
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Prezydent Miasta Jaworzna
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 
1899) podaje do publicznej wiadomości, iż od 17 lutego 2022 roku do 10 marca 2022 roku został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Jaworznie, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Jaworznie, znajdującej się w budynku przy ul. Północnej 9b, a także opublikowany na stronie internetowej bip.mznk.jaworzno.pl w zakładce 
ogłoszenia oraz www.mznk.jaworzno.pl, wykaz obejmujący gminne lokale użytkowe oraz garaże przeznaczone do wynajęcia.

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

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

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

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

5. ul. Matejki 26 – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6 
powierzchnia: 6,12 m² (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 48,96 zł

Licytacja stawki bazowej czynszu za 
wolne gminne lokale użytkowe zostanie 
przeprowadzona na warunkach okre-
ślonych w regulaminie przetargu za-
twierdzonym Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Jaworzna Nr  GK.0050.50.2022 
Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28 
stycznia 2022 roku.

Podstawę licytacji stanowią stawki czyn-
szu za 1m² powierzchni użytkowej wol-
nego gminnego lokalu użytkowego 
w strefi e ”A” i “B” zgodnie z uchwałą Nr 
XXVI/355/2008 Rady Miejskiej w Jaworz-
nie z dnia 30 października 2008 roku.

Wszystkie lokale wytypowane do prze-
targ położone jest w strefi e „B” i zgod-
nie z Zarządzeniem licytacja miesięcz-
nej stawki czynszu zaczynać się będzie 
od 6,00 zł netto za 1 m², a postąpienie 
wynosić będzie 1,00 zł netto za 1 m².

Stawka czynszu najmu będzie pod-
legała corocznej waloryzacji według 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, ogłaszanego przez 
Prezesa GUS.

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

licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł 
netto za 1 m²

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

7. garaż nr 170 przy ul. Górników z „Danuty” – dz. 3/569 w obr. 156, 
KA1J/00010388/7
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł 
netto za 1 m²

8. garaż nr 109 przy ul. Chopina – dz. 10/103 w obr. 301, KA1J/00040688/9
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł 
netto za 1 m²

9. garaż nr 7 przy ul. Ariańskiej – dz. 3/17 w obr. 29, KA1J/00010960/1
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł 
netto za 1 m²

Czynsz najmu oraz składniki czynszu 
najmu będą płatne do ostatniego dnia 
każdego miesiąca, na rachunek banko-
wy Miejskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych w Jaworznie.

W przypadku garaży czynsz będzie płat-
ny rocznie z góry na podstawie wysta-
wionej faktury z terminem płatności do 
końca I kwartału każdego roku.

Niezależnie od należności określonych 
przez MZNK Najemca zobowiązany bę-
dzie do uiszczenia podatku od nierucho-
mości w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Przed rozpoczęciem korzystania z lokalu 
Najemca jest zobowiązany przystoso-
wać go do potrzeb związanych z prowa-
dzoną działalnością na własny koszt bez 
możliwości żądania zwrotu nakładów, 
a także uzyskać przewidziane prawem 
zgody, uzgodnienia, pozwolenia lub do-
konać stosownego zgłoszenia. 

Zaprasza się do udziału w przetar-
gu, który odbędzie się w dniu 22 
marca 2022 roku o godzinie 14ºº, 

w sali konferencyjnej przy ul. Pół-
nocnej 9b Miejskiego Zarządu Nie-

ruchomości Komunalnych  w Ja-
worznie (III piętro).

Każdy przystępujący do przetargu 
winien zapoznać się z regulaminem 
przetargu umieszczonym na stronie 
Miejskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych w Jaworznie, który na-
leży wydrukować, podpisać i złożyć 
wraz z kompletem dokumentów do 
dnia 21 marca 2022 roku w siedzibie 
Miejskiego Zarządu Nieruchomości 
komunalnych, ul. Północna 9b.

Warunkiem do wzięcia udziału w prze-
targu będzie wpłacenie wadium 
w kwocie 8,00 zł za 1 m² powierzch-
ni lokalu użytkowego, o najem które-
go oferent się ubiega, w terminie do 
21 marca 2022 roku, na rachunek 
bankowy Miejskiego Zarządu Nieru-
chomości Komunalnych w Jaworznie: 
Bank CitiHandlowy 30 1030 1159 0000 
0000 9206 5049 (druk nr 1 do pobra-
nia w MZNK lub na stronie bip.mznk.
jaworzno.pl).

Kserokopię dowodu wpłaty należy 
przedłożyć najpóźniej do 21 marca 
2022 roku do godz 15-tej w siedzi-
bie Miejskiego Zarządu Nierucho-
mości Komunalnych w Jaworznie, 
w budynku przy ul. Północnej 9 b, 
wraz z pisemną informacją poda-
jąc: w przypadku osób fizycznych 
nieprowadzących działalności go-
spodarczej pisemnej informacji za-
wierającej imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania bądź stałego zameldo-
wania, numeru dowodu osobistego 
i numeru telefonu kontaktowego, 
w przypadku pozostałych podmio-
tów pisemnej informacji zawierającej 
imię i nazwisko, miejsce zamiesz-
kania bądź stałego zameldowania, 
nazwy i siedziby firmy, numeru NIP, 
numeru REGON i numeru telefonu 
kontaktowego (druk nr 2 do pobra-
nia w MZNK lub na stronie bip.mznk.
jaworzno.pl).

Zastrzega się prawo wycofania lokalu 
z przetargu bez podania przyczyny.
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Wiktorek mimo choroby jest radosnym dzieckiem | fot. Archiwum prywatne

Maks i jego rodzice proszą o pomoc | fot. Archiwum prywatne

15-letni jaworznianin, 
Maks Tomala, jest już po 
skomplikowanej i bardzo 
kosztownej operacji krę-
gosłupa w USA. Czeka go 
jeszcze jedna. Obie dają 
mu szansę na ratunek, nie 
tylko jego zdrowia, ale 
i życia. A pieniędzy na nie 
wciąż brakuje… Niestety, 
zbiórka charytatywna na 
portalu siepomaga.pl idzie 
bardzo wolno. By rato-
wać syna, rodzice chłop-
ca sprzedali mieszkanie 
i zapożyczyli się u rodziny 
i znajomych. To jednak 
wciąż za mało. Potrzeba 
jeszcze ponad 700 tys. zł.

Maksa czeka 
kolejna operacja

Wszystkie problemy Maksa zaczę-
ły się w momencie porodu. Chłopiec 
urodził się niedotleniony, przez co 
jego układ nerwowy został uszkodzo-
ny. Maksiu do tej pory nie chodzi i nie 
mówi. Przeszedł już kilka operacji.

Z biegiem czasu jego kręgosłup 
wykrzywiał się coraz bardziej, do 
tego stopnia, że zaczął miażdżyć płu-
ca i serce. Deformacje były coraz 
większe, przez co życie nastolatka 
było zagrożone. Tymczasem polscy 
lekarze nie byli w stanie przepro-
wadzić operacji ratującej małego 
jaworznianina.

Dlatego Magdalena i Rafał To-
malowie szukali ratunku na całym 

świecie. Chęć pomocy zaoferowano 
im w Stanach Zjednoczonych, w słyn-
nym St. Mary's Medical Center, czy-
li w klinice, prowadzonej przez dr. 
Drora Paley’a. Koszt operacji okazał 
się jednak bardzo wysoki. Lekarze 
wycenili ją na 700 tys. zł.

– To ogromna kwota, której nie mie-
liśmy, ale postanowiliśmy zrobić wszyst-
ko, by ratować życie naszego synka – 
podkreśla pani Magdalena. – Zaczęła 
się walka z czasem. Uruchomiliśmy 
zbiórkę na portalu siepomaga.pl, pro-
sząc ludzi dobrej woli, przede wszyst-
kim mieszkańców Jaworzna, o pomoc. 
Odpowiedziało wiele osób, które zaczęły 
wpłacać pieniądze na rzecz Maksia. 
Niestety, pomimo wielu starań, w tym 
zbiórek do puszek w czasie rozmaitych 
imprez (również tych, odbywających się 
w ramach wydarzeń, organizowanych 
przez Miejskie Centrum Kultury i Spor-
tu w Jaworznie – przyp. red.) odzew 
okazał się niewystarczający. Mimo tego, 
że zbiórka trwa od lipca zeszłego roku, 
udało się do tej pory uzbierać tylko nie-
całe 300 tys. zł – zaznacza. 

Termin operacji zbliżał się tymcza-
sem nieubłaganie. Państwo Tomalo-
wie sprzedali swoje mieszkanie i po-
życzyli resztę pieniędzy od rodziny 
i znajomych.

– Operacja odbyła się w listopadzie 
i trwała 11 godzin. W tym czasie ame-
rykańscy lekarze dokonali wielkich rze-
czy. W trakcie operacji postanowili, że 
naprawią nie tylko wyznaczony odcinek, 
ale cały kręgosłup Maksa. Nie chcieli 
za to dodatkowych pieniędzy. To było 
niesamowite – podkreśla Magdalena 
Tomala.

Operacja zakończyła się sukcesem. 
Ale Maksa czeka jeszcze jedna. Leka-

rze muszą jeszcze zoperować miedni-
cę i biodra nastolatka. Zdeformowane 
przez naciskający kręgosłup, nadal 
są źródłem okropnego bólu i nie po-
zwalają Maksiowi znów usiąść. Nie-
naprawione mogą zniweczyć efekty 
pierwszej operacji. Drugi zabieg ope-
racyjny będzie kosztować 300 tys. zł 
i musi odbyć się jak najszybciej, naj-
później w marcu tego roku.

Natomiast pełny koszt obu operacji, 
wraz z hospitalizacją i czekającą Mak-
sa rehabilitacją, to 1 mln zł. Wciąż na 
koncie zbiórki brakuje 700 tys. zł. To 
kwota, potrzebna na sfi nansowanie 
leczenia i spłatę długów, które pań-
stwo Tomalowie musieli zaciągnąć, 
by ratować synka.

– Każda wpłata jest dla nas na wagę 
złota! Każde udostępnienie to szansa dla 
naszego dziecka! Nie bądź obojętny, 
pomóż. Bądźby razem, by uratować 
Maksia przed bólem! – błagają rodzi-
ce chłopca.

Datki można wpłacać za pośrednic-
twem portalu siepomaga.pl. Zbiórkę 
na rzecz jaworznianina można znaleźć 
pod adresem www.siepomaga.pl/
maks-tomala.

Można wziąć też udział w licyta-
cjach, prowadzonych dla Maksa na 
Facebooku. Można je znaleźć po wpi-
saniu hasztagu #TeamMaksa albo 
fraz Licytacje dla Maksa Tomali i Li-
cytacje-Armia Janka wspiera Maksa. 
Poszukiwane są też fi rmy, które prze-
każą na aukcje vouchery na kupno 
ich produktów.

Bieżących informacji o tym, co sły-
chać u chłopca i jego bliskich, można 
szukać, wpisując na Fb: Maks Tomala 
- walka o życie bez cierpienia.

Anna Zielonka-Hałczyńśka

Nauczyciele 
i uczniowie 

dla Wiktorka
To prawdziwe pospolite ruszenie. 

Jaworzniccy nauczyciele i uczniowie 
szkół z naszego miasta dołączyli do 
akcji charytatywnej na rzecz choru-
jącego na rdzeniowy zanik mięśni 
Wiktorka Szczechowiaka. Chłopiec 
zbiera pieniądze na przyjęcie najdroż-
szego leku świata, czyli tego, który 
kosztuje ponad 9 mln zł. Sprawa jest 
bardzo pilna, ponieważ Wiktor ma 
już 4 lata, a stan jego zdrowia coraz 
bardziej się pogarsza. Tymczasem 
zbiórka idzie bardzo wolno. Od nie-
spełna roku udało się zgromadzić 
dopiero nieco ponad 3 mln zł.

Akcję w Jaworznie zainicjowała 
nauczycielka języka polskiego, Joan-
na Bednarek. To ona zaangażowała 
w pomoc Wiktorkowi najpierw na-
uczycieli i młodzież z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3, w którym 
pracuje, a następnie do współpra-
cy zaprosiła też kadrę pedagogiczną 
i uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 
z Pieczysk. W tamtej placówce przed-
sięwzięcie koordynuje nauczycielka 
języka angielskiego, Edyta Wiernek.

– W ramach akcji prowadzimy zbiór-
kę pieniędzy za pośrednictwem tzw. 
skarbonki na portalu siepomaga.pl. 
Skarbonka nosi nazwę „Nauczyciele 
dla Wiktorka”. W ostatnim czasie to 
właśnie pracownicy jaworznickich szkół 
z całego naszego miasta mocno zasilili tę 
internetową zbiórkę – wyjaśnia Joanna 
Bednarek. – Działamy też na innych 
polach. Nasi uczniowie wykonywali 
testy z języka angielskiego na stronach 
fi rm, które za każdy wypełniony test 
przekazują na rzecz Wiktorka 10 zł. 
W ten sposób nasza młodzież uzbierała 
dla chłopca 550 zł. Prowadziliśmy też 
zbiórkę odzieży w ramach akcji „Ubra-
nia do oddania”. Zebraliśmy 180 zł. 
Jak skończy się nauka zdalna, chcemy 
rozpocząć „Górę grosza”  – wymienia.

Na koncie skarbonki na siepomaga.
pl zebrano około 2 tys. zł. Z kolei na 
głównym koncie zbiórki dla chłopca, 
pod adresem www.siepomaga.pl/dla-
-wiktorka, widnieją 3 mln złotych. 
Wciąż brakuje 6 mln zł. A czasu jest 
coraz mniej. – W tym tempie nie zdą-
żymy – załamują ręce rodzice Wik-
torka. – Terapię genową można przyjąć 
do 13,5 kg wagi dziecka. Wiktorkowi 
zostały niecałe 2 kilogramy. Czas mija 
nieubłaganie! – podkreślają.

Do walki o życie synka stają każ-
dego dnia. Codziennie obiecują mu, 
że zwyciężą tę wojnę. – Jednak gdy 
Wiktorek nas nie widzi, przychodzą 
chwile słabości. Często łzy bezradności
– przyznają. – SMA jest podstępne, 
atakuje znienacka, odbiera i nie odda-
je. Nie możemy pozwolić, żeby zabrało 
nam dziecko. Terapia genowa da nam 
najlepsze narzędzia do walki. Wciąż ze 
wszystkich sił błagamy o pomoc dla na-
szego syna. Za każdą złotówkę z serca 
dziękujemy, prosimy o podanie dalej 
wiadomości o Wiktorku, by poleciała 
w świat – apelują.

Jak przyznaje Joanna Bednarek, 
Wiktorek Szczechowiak nie jest ja-
worznianinem. Mieszka w Węgier-
skiej Górce, małej, górskiej miejsco-
wości, która liczy trochę ponad 4,2 
tys. mieszkańców. – Niestety, nie każdy 
urodził się w dużym mieście, w którym 
może liczyć na pomoc całej rzeszy do-
brych ludzi. Dlatego postanowiliśmy 
promować akcję właśnie w Jaworznie, 
w którym mieszka 90 tys. osób. Jaworz-
nianie już nieraz udowodnili, że mają 
dobre serca – podkreśla nauczycielka.

Jak można wesprzeć Wiktorka 
w jego walce o życie? Zbiórka odbywa 
się pod wspomnianym adresem www.
siepomaga.pl/dla-wiktorka. Pienią-
dze można wpłacać też na skarbonkę 
„Nauczyciele dla Wiktorka”.    AZ-H
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Biegając i maszerując, będą świę-
tować Dzień Kobiet uczestniczki, 
organizowanej przez Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu, sportowej 
imprezy dla wszystkich pań. „Piąt-
ka” dla Kobiet odbędzie się w nie-
dzielę, 6 marca, na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowo-Rekreacyjnego So-
sina, w pobliżu kąpieliska i plaży 
miejskiej. Do wyboru są dwie opcje 
- bieg i marsz nordic walking. 

W każdym przypadku trasa bę-
dzie liczyć 5 km. Zgłoszenia trwają 
do 28 lutego i odbywają się elek-
tronicznie za pośrednictwem stro-
ny internetowej MCKiS Jaworzno.

– „Piątka” to impreza skierowana 
do wszystkich pań z okazji ich święta. 
Panowie będą mogli w tym przypad-
ku tylko gorąco dopingować panie 
na zaplanowanej trasie – podkreśla 
Dariusz Chrapek, wicedyrektor ds. 
sportu MCKiS Jaworzno. – To spor-
towo-rekreacyjne  wydarzenie odbę-
dzie się w jednym z najpiękniejszych 
miejsc w naszym mieście, na terenie 
ośrodka Sosina, który w ostatnim 
czasie przeszedł dużą metamorfozę. 
Trasa biegu i marszu będzie prowa-
dzić dookoła zalewu. Zachęcamy do 
uczestnictwa w tym sportowym wyda-
rzeniu wszystkie kobiety, które mają 
minimum 16 lat. Chcemy, aby ta 
impreza na stałe zagościła w naszej 
ofercie, w tym przypadku skierowa-
nej do pań. Na mecie, oprócz meda-
li, będzie czekać na nie także miła 
niespodzianka – dodaje.

W ramach „Piątki”, jej uczest-
niczki będą mogły wybrać sporto-
wą rywalizację w biegu na 5 km 
lub rekreacyjne przejście nordic 
walking na tym samym dystansie. 
Organizator nie pobiera opłaty 
startowej za udział w imprezie, 
a każda uczestniczka na mecie 
otrzyma pamiątkowy medal.

Biuro zawodów będzie czynne 
od godz. 9 do 10.30 dla biega-
czek i od 9 do 11 dla chodziarek. 
Powitanie zawodniczek na linii 
startu odbędzie się o godz. 10.55. 
Najpierw wystartuje bieg. Panie 
ruszą o godz. 11. – Trasa biegu 
będzie prowadzić drogami asfalto-
wymi i szutrowymi. Zostaną na niej 
zlokalizowane punkty kontrolne, do 
których musi dotrzeć każda zawod-
niczka. Trasa nie będzie zamknięta 
dla innych użytkowników – ostrze-
ga Radosław Lemański z działu 
sportu MCKiS.

Dystans i czas, w jakim zostanie 
on pokonany, będą rejestrowa-
ne za pomocą specjalnego czipa, 
który każda zawodniczka będzie 
musiała umieścić na nodze. Urzą-
dzenie będzie też rejestrować to, 
czy biegaczki dotrą do wszystkich 
punktów kontrolnych. Pominięcie 
choć jednego z nich będzie skut-
kować dyskwalifi kacją.

Uczestniczki części biegowej 
będą rywalizować w kilku katego-
riach. Przewidziane są klasyfi kacje 
generalna i z podziałem na wiek: 

K16 to kategoria dla pań od 16. 
do 35. roku życia (roczniki 2006-
1987), K36 – to biegaczki, mające 
od 36 do 49 lat (roczniki 1986-
1973), K50: kobiety, które mają 
50 lat i więcej (1972 i starsze).

Nagrodami dla najlepszych 
zawodniczek będą karty poda-
runkowe. Panie, które wygrają 
w klasyfi kacji generalnej, nie będą 
dodatkowo nagradzane w katego-
riach wiekowych. Każda uczest-
niczka dostanie pamiątkowy me-
dal. Dekoracja jest zaplanowana 
około godz. 12.

Identyczną trasę jak ta, która 
zostanie wyznaczona dla biega-
czek, przejdą też kobiety, biorące 
udział w części dla miłośniczek 
nordic walkingu. Chodziarki usta-
wią się na linii startu o godz. 11, 
a wyruszą kwadrans później. Każ-
da zawodniczka, która dotrze do 
mety, otrzyma pamiątkowy medal. 
Marsz z kijkami będzie miał cha-
rakter rekreacyjny, co oznacza, że 
nie jest przewidziana klasyfi kacja 
i nie będą wyłonione najszybsze 
uczestniczki.

Zapisy trwają do 28 lutego. 
Impreza już cieszy się sporą po-
pularnością. Chęć udziału w niej 
zgłaszają nie tylko jaworznianki, 
ale również panie z miast całego 
regionu. Na liście zgłoszeniowej 
są już m.in. mieszkanki Krakowa, 
Gliwic, Sosnowca i Bytomia.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Impreza na piątkę

Wędrując z kijami, dbają o kondycję i odkrywają uroki Jaworzna

Maszerują dla zdrowia i dobrego humoru

„Dobra naprzód” to grupa miłośników nordic walking, 
która działa przy Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego 
w Szczakowej. Sekcja powstała prawie 7 lat temu i aktu-
alnie liczy 17 stałych członków, ale ich treningi są otwarte, 
a do grupy wciąż można dołączyć.

Sezon na spacery z kijkami trwa przez cały rok. Walker-
som ze Szczakowej niestraszna jest żadna pogoda. W każ-
dy czwartek o godz. 15.30 spotykają się obok dawnego 
Klubu Dobra przy ul. Zagrody 2 i ruszają, by pokonywać 
kolejne kilometry. Spacerują głównie polnymi i leśnymi 
drogami. Zapraszają na wspólne treningi  oraz spacery.

– W grupie siła, czego przykładem jest „Dobra naprzód”, 
która odznacza się wytrwałością, systematycznością i otwarto-
ścią. Treningi odbywają się cały rok, nawet w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych. W ubiegłym roku grupa poko-
nała w sumie trasę o długości ponad 400 km. W tym roku 
planujemy pobić ten rekord. Sekcja „Dobra naprzód” w tym 
roku będzie obchodziła 7 lat swojego istnienia  – opowiada 
Anita Mika, instruktor MCKiS.

Jaworznianie z „Dobrej naprzód” bardzo cenią sobie 
swoje towarzystwo. Wykazują się kreatywnością w organi-
zowaniu tematycznych spotkań. Dbają o formę i spotykają 
się minimum raz w tygodniu, a trening poprzedzony jest 
krótką rozgrzewką. Głównym miejscem ich treningów są 
leśne ścieżki i pola. Zimą podczas marszu pokonują średnio 
około 8 km, natomiast latem zdarza się im przejść nawet 14 
km. Nordic walking to dla nich sposób na aktywny, zdrowy 
tryb życia, zabicie nudy, a także nawiązanie serdecznych 
przyjaźni. Po części rekreacyjno-sportowej zawsze mają 
czas na żarty, przekomarzania i rozmowy. 

W czwartek, 10 lutego, grupa „Dobra naprzód” zorga-
nizowała walentynkowy spacer z kijkami. 6 marca nie-

które z pań z sekcji wezmą udział w „Piątce” dla kobiet, 
czyli rekreacyjnym przejściu nordic walking na dystansie 
5 km wokół Sosiny.

Członkowie „Dobrej naprzód” zachęcają do tego, by 
wstąpić do ich grupy. Obiecują poprawę kondycji i zdro-
wia oraz mnóstwo dobrego humoru. Przed grupą wkrótce 
kolejne wyzwania. – W tym roku planujemy dwie wycieczki 
treningowe. Jedną w góry, a drugą do Parku Śląskiego. Zor-
ganizujemy też kilka dłuższych treningów, w ramach których 
będziemy chcieli pokonać ponad 16 km. A najbliższe wyda-
rzenie, na które czekamy, to nasze coroczne powitanie wiosny 
i symboliczne topienie Marzanny – zapowiada Anita Mika.

Natalia Czeleń

Nordic walking to dla członków „Dobrej naprzód” 
coś więcej niż spacer z kijkami | fot. Natalia Czeleń
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Krystyna Tukaj Tadeusz Kluczowski Joanna Kustrin

Obiecałam sobie, że gdy przejdę na 
emeryturę, będę spacerować z kijka-
mi. Gdy ten czas nastąpił, na Dobrej 
powstała grupa i podjęłam wyzwanie. 
Maszerowaliśmy głównie polami. Stąd 
nazwa „Dobra naprzód”. Uważam, 
że bardzo do nas pasuje, bo zawsze 
idziemy do przodu i nigdy nie zwal-
niamy. Wspólne spacery dają mi wiele 
satysfakcji. Jestem zdrowsza, wzmocni-
łam serce i nogi, poprawiłam kondycję. 
Jesteśmy jak rodzina. Nawiązaliśmy 
trwałą przyjaźń. Dużo rozmawiamy, 
dzielimy troski, organizujemy cieka-
we zajęcia. Nie możemy się doczekać 
tych spotkań, tak jesteśmy zżyci. Nie 
wyobrażam już sobie, żeby tej grupy 
nie było.

Do grupy „Dobra naprzód” przystąpi-
łem mniej więcej rok po jej powstaniu. 
Zdecydowałem się na wstąpienie do 
niej, bo chciałem uniknąć bezczynno-
ści na emeryturze. Poza tym wkrótce 
będę miał 77 lat, więc warto zadbać 
o swoją kondycję i zdrowie. Spacery 
z kijkami są ku temu idealną okazją. 
Na szczęście dorównuję tempem po-
zostałym. Nasza grupa to coś wspa-
niałego. To dla mnie odskocznia od 
szarej codzienności. Można się wspól-
nie pośmiać. Można też przy tym pod-
reperować zdrowie i kondycję. Dzięki 
regularnym treningom zauważyłem 
u siebie znaczną poprawę w tych ob-
szarach. Nasza grupa jest super i oby 
tak zawsze było..

Do sekcji „Dobra naprzód” należę 
krótko, bo od około 2 lat. Zaprosiła 
mnie do niej koleżanka. Zmobilizowa-
ła mnie do tego z powodu pandemii. 
Zawsze byłam osobą aktywną, a kiedy 
przez obostrzenia pandemiczne wszyst-
ko zamknięto, szukałam sposobu, by 
tę swoją aktywność kontynuować. 
Wstąpiłam więc do grupy. Uważam, 
że tworzy ona tak naprawdę drugą 
rodzinę. Jestem bardzo szczęśliwa, że 
do niej należę, że mam okazję spędzać 
czas z tymi ludźmi. Moim zdaniem, 
nasze treningi pozytywnie wpływają 
na wszystko, przede wszystkim na 
zadowolenie i szczęście. Wszyscy bar-
dzo dobrze się dogadujemy i zawsze 
rozstajemy się z uśmiechem. 

Karnawałowy marsz 
w weneckim klimacie

Wędrując z kijami, dbają o kondycję i odkrywają uroki Jaworzna

Maszerują dla zdrowia i dobrego humoru

W maskach i strojach rodem z We-
necji wybrali się na spacer z kijkami 
uczestnicy Karnawałowego Marszu 
Nordic Walking, zorganizowanego 
przez MCKiS Klub Niko z grupą Nord 
Walkers. Impreza odbyła się w sobotę, 
12 lutego, pod hasłem „Aktywnym 
krokiem z Nowym Rokiem”. Barwną 
ekipę przebierańców poprowadziła 
instruktorka Kinga Jończyk. Licząca 
6 km trasa wiodła ulicami Byczyny 
i okolicznymi polami. Przed rajdem 
walkersi złożyli pani Kindze urodzino-
we życzenia. – Tematem tegorocznego 
marszu jest karnawał w Wenecji, ponie-
waż tęsknimy za podróżami i szukamy 
coraz to nowych inspiracji do spotkań. 
Bowiem oprócz tego, że chodzimy z kij-
kami, liczymy jednocześnie na dobrą 
zabawę – podkreśla Kinga Jończyk. 
– Bardzo się cieszymy, że znów mogli-
śmy się spotkać i wspólnie maszerować. 
W tym roku to nasz pierwszy wspólny 
spacer – dodaje.

Najpierw odbyła się rozgrzewka. 
Uczestnicy marszu utworzyli duże 
koło. Ćwiczyli w przebraniach. Kró-
lowały balowe maski. Na placu przed 
klubem Niko pojawili się też m.in. 
wenecki gondolier, arlekin, a nawet 
stańczyk. – Byłam w Wenecji i widzia-
łam, jak ludzie się tam bawią. Zostały 
wspomnienia i sentyment, dlatego bar-
dzo się cieszę, że nasz rajd nawiązuje 
właśnie do tamtego włoskiego regionu 

– przyznaje Maria Gomułczyńska
z grupy Nord Walkers. – Kostium, 
w dużej części, przygotowałam samo-
dzielnie. Sporo nad nim pracowałam, 
by wszystko było dopięte na ostatni gu-
zik. Chodziło mi o to, by wyglądać jak 
prosto z Wenecji – dodaje.

Tadeusz Kluczowski przebrał się 
za królewskiego Stańczyka, znanego 
z ostrego dowcipu, nadwornego bła-
zna Jana Olbrachta, Aleksandra 
Jagiellończyka, Zygmunta Starego
i Zygmunta Augusta. – W byczyń-
skim marszu biorę udział chyba już 
10. raz. Każdy z nich był udany. Nord 
Walkers dba o organizację – stwierdza 
jaworznianin.

W każdej byczyńskiej imprezie 
z kijkami uczestniczy Anna Lichota, 
jaworznicka radna, pracująca w służ-
bie zdrowia. – Maszeruję, ponieważ 
w moim przypadku nie może być ina-
czej. Jestem pielęgniarką i od dawna 
propaguję wśród mieszkańców zdrowy 
styl życia, w tym właśnie nordic walking. 
To wspaniała sprawa. Maszerowanie 
z kijkami poprawia stan zdrowia, za-
równo fi zycznego, jak i psychicznego. 
Poza tym wspólne marsze pozwalają 
na przebywanie w doborowym towa-
rzystwie – podkreśla Anna Lichota.

To ona, razem z Anną Gontarz, 
jako członkinie byczyńskiego koła 
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ja-
worzna, zaczęły przed laty organizo-

wać treningi w Byczynie. Przekonał 
je do tego Dariusz Starzycki, wtedy 
jaworznicki wiceprezydent, a dziś 
wicemarszałek woj. śląskiego. – To 
pan Dariusz zainicjował marsze nordic 
walking w naszym mieście. Ta dyscypli-
na bardzo się nam spodobała, dlatego 
postanowiłyśmy działać. Po pewnym 
czasie przekazałyśmy pałeczkę nowej 
instruktorce klubu Niko, Kindze Joń-
czyk. Jest specjalistką od nordic wal-
kingu i już od kilku lat z powodzeniem 
prowadzi naszą grupę Nord Walkers – 
dodaje radna i zachęca do wspólnego 
maszerowania. – To nic nie kosztuje, 
tymczasem wyjście z domu i ruch to 
rzecz bezcenna – dodaje.

Marsz karnawałowy to jedna z kil-
ku cyklicznych imprez grupy Nord 
Walkers. Miłośnicy spacerów z kijka-
mi zapraszają już na kolejny wspólny 
spacer, na początku marca. Będzie to 
impreza z okazji Dnia Kobiet. Marsz 
jest zaplanowany na 5 marca i odbę-
dzie się po hasłem: „Rozkwitam na 
wiosnę”. Tematem przewodnim im-
prezy będą elementy folkowe. Mogą 
wziąć w niej udział również panowie. 
Szczegóły można poznać, dzwoniąc 
do klubu Niko pod numer 32 616 17 
53. Grupa Nord Walkers ma trenin-
gi raz w tygodniu, we wtorki o 17. 
Odbywają się one w Klubie MCKiS 
Niko przy ul. Na Stoku 14.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zdaniem lek. dent. Iwony Gurgul, bardzo ważna jest higiena jamy ustnej od pierwszego ząbka u dziecka 
| fot. archiwum prywatne KARP MED Centrum Medyczne 

O higienę jamy ustnej 
dziecka powinniśmy dbać 
od jego narodzin. Zdrowie 
zębów mlecznych i uni-
kanie ich przedwczesnej 
utraty jest niezbędne dla 
zdrowia zębów stałych 
oraz prawidłowego rozwo-
ju zgryzu.

Kiedy zabrać dziecko do stomatologa

Mycie pastą i szczoteczką oraz wi-
zyty kontrolne u dentysty od mo-
mentu wyrzynania się pierwszych 
mleczaków są kluczowe w dbaniu 
o higienę jamy ustnej maluchów. 
W trosce o zdrowy uśmiech dziec-
ka, warto zgłosić się z nim na wizytę 
do stomatologa już między 6. a 12. 
miesiącem życia malucha. Kontrolne 
spotkania ze stomatologiem powinny 
odbywać się średnio co 3-6 miesięcy.

Podczas pierwszych wizyt dziecko 
oswaja się z gabinetem i lekarzem, 
a specjalista instruuje rodzica na te-
mat diety i higieny pierwszych ząb-
ków.

– Pierwszy kontakt ze stomatologiem 
powinien odbyć się około 6. miesiąca 
życia dziecka, gdy w jamie ustnej poja-
wi się pierwszy ząbek – tłumaczy lek. 
dent. Iwona Gurgul z KARP MED 
Centrum Medyczne.

Dzięki regularnym wizytom kon-
trolnym u stomatologa przyzwycza-
jamy i uczymy dziecko dbania w ten 
sposób o stan jamy ustnej.

– Wizyta adaptacyjna powinna od-
być się w wieku 2 lat dziecka. Jest to 
wizyta służąca zapoznaniu się z nowym 
otoczeniem, jakim jest gabinet stomato-
logiczny oraz budowaniu zaufania po-
między dzieckiem a lekarzem. Wizyta 

taka powinna być absolutnie bezstreso-
wa i bezbolesna, dlatego tak ważne jest, 
by nie czekać z nią do momentu, gdy 
naszą pociechę zacznie boleć ząb i bę-
dzie wymagane natychmiastowe leczenie 
– tłumaczy lek. dent. Iwona Gurgul.

Pierwsza wizyta nie trwa dłu-
go. Jest to głównie ocena stanu 
zdrowia jamy ustnej dziecka, któ-
re może w tym czasie siedzieć na 
kolanach rodzica. Rodzice powinni 
pamiętać, by nie zadawać dziecku 
pytań o to, czy boi się wizyty, by 
niepotrzebnie nie wzbudzać w nim 
lęku. Na wizycie adaptacyjnej den-
tysta pokazuje małemu pacjentowi 
narzędzia, którymi się posługuje. 
Są to np. lusterko czy dmuchawka. 
Prezentuje też, jak działa fotel den-
tystyczny. – Zazwyczaj wykonywane 
jest badanie jamy ustnej (przegląd), 
a jeżeli współpraca z dzieckiem na to 
pozwala, to drobne zabiegi higieniza-
cyjne i profi laktyczne, np. czyszczenie 
zębów szczoteczką lub fl uoryzacja – 
opowiada dr Gurgul.

Lekarz zagląda do jamy ustnej 
dziecka, ogląda ząbki, dziąsła, 
sprawdza wędzidełka wargowe 
oraz  podjęzykowe. Ocenia, czy roz-
wój uzębienia mlecznego u dziecka 
przebiega właściwie, oraz kontroluje 
stan szkliwa.

– Bardzo ważna jest także rozmo-
wa z rodzicem na temat prawidłowej 
higieny jamy ustnej, profi laktyki oraz 
nawyków żywieniowych. Elementy te 
są kluczowe dla zdrowia zębów naszej 
pociechy. Jeśli nie ma potrzeby leczenia, 
kolejne wizyty kontrolne zalecane są co 
3-4 miesiące – podkreśla dr Gurgul.

Stomatolog może wychwycić po-
czątki próchnicy na wczesnym etapie. 
U niemowląt może pojawić się tzw. 
próchnica butelkowa, która wiąże 
się ze sposobami karmienia dziec-

ka. Stomatolog zdecyduje też, kiedy 
wykonać pierwszą fl uoryzację u ma-
lucha. – Najlepiej wykonać ją ok. 2. 
roku życia, np. na wizycie adaptacyjnej. 
Lekarz po zbadaniu dziecka oraz roz-
mowie z rodzicem ustala stopień ryzyka 
próchnicy i dobiera odpowiednią metodę 
fl uoryzacji oraz częstość jej wykony-
wania. Po zabiegu nie powinno się jeść 
i pić przez ok. 2 godziny. Na co dzień 
natomiast zalecane jest używanie past 
z fl uorem o zawartości odpowiednio: 
dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6. 
roku życia – 1000 ppm oraz powyżej 
6 lat – 1450 ppm. Ilość nakładanej na 
szczoteczkę pasty uzależniona jest od 

wieku dziecka – tłumaczy lek. dent. 
Iwona Gurgul.

Stomatolog poinstruuje, jakiej pasty 
czy szczoteczki używać oraz jakich 
produktów unikać, aby zęby dziecka 
były zdrowe. Wskaże też, jakie kub-
ki do picia są zalecane, by uniknąć 
w przyszłości wad zgryzu dziecka.

Aby uchronić zęby dzieci przed 
próchnicą, musimy przestrzegać zasad 
prawidłowej higieny. – Zęby szczot-
kujemy ruchami okrężnymi, minimum 
2 razy dziennie – rano, najlepiej po 
śniadaniu oraz wieczorem po ostatnim 
posiłku. Robimy to regularnie od mo-
mentu pojawienia się pierwszego zęba 

mlecznego (czyli ok. 6 miesiąca życia). 
Dzieciom obowiązkowo pomagamy przy 
myciu zębów nawet do 7.-8. roku życia 
– podkresla dr Gurgul.

W utrzymaniu zdrowych zębów 
pomoże także prawidłowo zbilanso-
wana dieta, ograniczająca m.in. sło-
dycze oraz napoje z dużą zawartością 
cukrów (napoje typu cola, słodkie 
herbaty, a nawet soki owocowe). – 
Istotne jest także zachowanie przerw 
między posiłkami, aby zmniejszyć ilość 
czasu, w którym w jamie ustnej panują 
sprzyjające warunki dla rozwoju bakterii 
próchnicotwórczych – dodaje lek. dent. 
Iwona Gurgul.                             NC

Szczepionka ratuje przed wścieklizną
W Polsce odnotowano nawrót za-

chorowalności zwierząt na wście-
kliznę. – Pod koniec ubiegłego roku 
pojawiły się liczne ogniska wścieklizny 
w Warszawie. Jeden z naszych pa-
cjentów został pogryziony w tamtych 
okolicach przez lisa. Na szczęście pies 
był wcześniej zaszczepiony przeciwko 
wściekliźnie, więc nic mu nie groziło – 
opowiada Ilona Stepańczak- Opydo, 
lekarz weterynarii z kliniki Dr Miau 
w Jaworznie.

W Polsce szczepienie psów prze-
ciwko wściekliźnie jest obowiązkowe. 
Szczepionki są skuteczne i gwaran-
tują bezpieczeństwo nie tylko na-
szym czworonogom, ale także nam. 
Pierwsze szczepienie należy wykonać 
w terminie 30 dni od dnia ukończenia 
przez psa 3. miesiąca życia, a następ-
nie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od 
dnia ostatniego szczepienia. Szcze-
pień dokonują lekarze weterynarii, 
a właściciel otrzymuje stosowne za-
świadczenie lub wpis w paszporcie 
zwierzęcia.

By uchronić psy przed zarażeniem 
i śmiercią, trzeba je regularnie szcze-
pić. Zagrożenie dotyczy także wła-
ścicieli zwierząt oraz lekarzy wete-
rynarii. – Dla swojego bezpieczeństwa 
poddałam się nieobowiązkowemu i płat-
nemu szczepieniu przeciwko wściekliź-
nie. Choć jesteśmy grupą podwyższonego 
ryzyka, w Polsce szczepienie dla nas 
nie jest refundowane – wyjaśnia Ilona 
Stepańczak-Opydo.

Wścieklizna jest śmiertelną choro-
bą zakaźną, wywołaną przez wirus 
RABV (rabies wirus), który atakuje 
układ nerwowy wszystkich gatunków 
ssaków, w tym także ludzi. Rozwija 
się po ugryzieniu przez chore zwierzę 
i przenosi się głównie poprzez kontakt 
śliny zakażonego zwierzęcia z uszko-
dzoną skórą lub błoną śluzową. 

W Polsce obowiązuje coroczne 
szczepienie psów przeciwko wście-
kliźnie. – Pierwszy raz należy zaszczepić 
psa, kiedy ukończy 12. tydzień życia. 
Właściciel ma na to 4 tygodnie – tłu-
maczy pani Ilona. Pies nabiera pełnej 

odporności w miesiąc po szczepie-
niu, choć zdarzają się też wyjątki. 
Szczepionka przeciwko wściekliźnie 
nie jest bardziej odczynowa niż inne 
szczepionki. – Z perspektywy swoich 
wieloletnich obserwacji, powiedziała-
bym, że nawet mniej. Poza tym jest to 
proste podanie podskórne. Na wszelki 
wypadek staram się szczepić psy przed 
godzinami popołudniowymi, by właści-
ciele mogli do mnie wrócić, gdyby u ich 
pupila wystąpiły jakieś niepożądane 
dolegliwości. Jednak jeszcze nigdy nie 
zdarzył mi się wstrząs u żadnego z pa-
cjentów po tej szczepionce – zapewnia 
Ilona Stepańczak-Opydo. Do szczepie-
nia dopuszcza się tylko i wyłącznie 
psy zdrowe. – Przed każdym szczepie-
niem wykonujemy badanie kliniczne 
i weryfi kujemy, czy pies bierze jakieś 
leki – wyjaśnia lekarz weterynarii.

Niestety, wokół kwestii szczepień 
przeciwko wściekliźnie krąży wiele 
mitów nagłaśnianych m.in. przez wła-
ścicieli hodowli. – Spotkałam się już 
z różnymi wersjami, m.in., że szczepion-

kę podaje się psu dopiero, kiedy skończy 
rok. My, lekarze weterynarii, musimy 
je później weryfi kować i prostować. 
Nie ma sensu odwlekać szczepienia. Po 
pierwsze wiąże się to z konsekwencjami 
prawnymi, a po drugie, prędzej czy póź-
niej weźmiemy psa na spacer do lasu, 
gdzie żyją dzikie zwierzęta, które mogą 
być nosicielami wścieklizny – opowiada 
Ilona Stepańczak- Opydo. 

Specjaliści zalecają też szczepie-
nie kotów wolno wychodzących. – 
Wprawdzie nie są one objęte obowiąz-
kiem szczepień, ale tak naprawdę nie 
wiemy, co robią w czasie swojej wędrów-
ki. Nie wiemy, też z jakimi zwierzętami 
miały styczność, a nierzadko wracają 
pogryzione – tłumaczy specjalistka. 
Szczepi się jednak tylko te koty, które 
wychodzą na samotne wojaże. – Koty 
szczepimy tylko w tych przypadkach, 
ponieważ większość szczepionek zawie-
ra wodorotlenek glinu, który powoduje 
podrażnienia tkanek, a nawet nowotwór 
poszczepienny u kotów – wyjaśnia le-
karz weterynarii.

Przy szczepieniu kotów unika się 
więc okolic karku, a szczepi się je 
w tkankę podskórną prawej kończy-
ny, na wypadek, gdyby w przyszłości 
niezbędna była ingerencja chirur-
giczna po stwierdzeniu nowotworu 
poszczepiennego.

Kolejnym argumentem przema-
wiającym za szczepieniem swoich 
czworonogów przeciwko wściekliź-
nie mogą być utrudnienia w podró-
żowaniu. Warto o tym pamiętać przy 
planowaniu zagranicznych wyjaz-
dów czy wakacji. Przepisy niektó-
rych państw Unii Europejskiej nie 
zezwalają na przemieszczanie mło-
dych zwierząt bez ważnego szczepie-
nia przeciwko wściekliźnie. Niektó-
re państwa wymagają też okazania 
wyniku badania oznaczenia miana 
przeciwciał. – Czasem zdarza się, że 
pies, który był zaszczepiony przeciwko 
wściekliźnie, nie wytworzył tych prze-
ciwciał i nie zostanie wpuszczony na 
teren danego kraju – mówi Ilona Ste-
pańczak-Opydo.                          NC
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Roman Jońca jest absolwen-
tem Akademii Muzycznej 
w Katowicach (studiował 
w klasie fortepianu i gitary 
basowej na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej) oraz 
studiów magisterskich na 
Wydziale Nauk Stosowanych 
Akademii WSB. Jako muzyk 
współpracował z wieloma ar-
tystami, w tym m.in. z Krysty-
ną Prońko, Kubą Badachem, 
Natalią Niemen, Pawłem Or-
kiszem i zespołem Brathanki. 
Przez 15 lat był członkiem ze-
społu Universe. Jest autorem 
muzyki teatralnej i fi lmowej 
oraz producentem muzycz-
nym, a także założycielem 
szkoły pn. Fabryka Talentów. 
Jest jednym z inicjatorów 
Ogólnopolskich Warsztatów 
Muzycznych PoluZONE. Ma 
też na koncie realizację mu-
zycznych spektakli w krakow-
skich teatrach, w tym w Te-
atrze Muzy, i w Piwnicy pod 
Baranami.

| fot. Archiwum prywatne

Rozmowa z Romanem Jońcą, nowym wicedyrektorem ATElier Kultury w Jaworznie

Dom kultury to nie mury, tylko ludzie tworzą to miejsce!
coś, co dobrze działa. W budynku 
Sokoła od lat były i nadal są orga-
nizowane wydarzenia, które są wizy-
tówką tego miejsca. To np. Jeunesses 
Musicales, Spotkania Teatralne czy 
Piosenka Odkopana. Ale zmiany też 
są potrzebne, ponieważ przynoszą 
zupełnie nową perspektywę. Sporo 
namieszała pandemia, która nie po-
zwala nam do końca korzystać z dóbr 
kultury, przez co wiele osób zaczę-
ło szukać jej w internecie. Dlatego 
obecnie najważniejszym zadaniem 
organizatorów życia kulturalnego 
jest ponowne zaproszenie mieszkań-
ców na organizowane zajęcia i pro-
ponowane im wydarzenia. Jestem 
otwarty na współpracę, zarówno ze 
znanymi już, jaworznickimi artysta-
mi, jak i z zupełnie nowymi posta-
ciami, które pojawiają się na naszym 
lokalnym rynku.

25 lat temu to pan był wśród 
takich osób.
To prawda. Na początku mojej 

drogi muzycznej, jeszcze jako stu-
dent, pojawiłem się w tutejszym domu 
kultury. Wtedy właśnie pani Urszula 
Warszawska-Adamczyk i Zbigniew 
Rutkowski wprowadzili mnie w taj-
niki teatru. Współtworząc wspólnie 
programy, akompaniując przy spek-
taklach, wiele się nauczyłem. Dało 
mi to podwaliny do rozwoju mojej 
dalszej muzycznej kariery, już poza 
Jaworznem.

Które okresy w pana karierze 
zalicza pan do tych najważ-
niejszych?
Myślę, że ten, gdy stawiałem swoje 

pierwsze kroki w Jaworznie. Współ-
pracując jeszcze z Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu, dostałem propozy-
cję pracy przy warsztatach muzycz-
nych pn. JaworRock. Akompaniowa-
łem Krystynie Prońko. To muzyczne 
wydarzenie pozwoliło mi nawiązać 
wiele cennych znajomości, otworzyło 
mi drogę do współpracy z wieloma 
znanymi artystami. Ważnym okre-
sem w moim życiu był też czas, gdy 
grałem w zespole Universe. Trwa-
ło to 15 lat. W pewnym momencie 
doszedłem jednak do wniosku, że 
fajnie byłoby podzielić się swoim 
doświadczeniem z młodzieżą. Tak 
powstała Fabryka Talentów, wcze-

Objął pan stanowisko wicesze-
fa ATElier po ikonie jaworz-
nickiej kultury, Urszuli War-
szawskiej-Adamczyk, która 
z końcem zeszłego roku prze-
szła na emeryturę. Łatwo jest 
zająć jej miejsce?
Nie ukrywam, że to bardzo trud-

ne zadanie. Pani Urszula od lat była 
mocno kojarzona z budynkiem So-
koła i wszystkimi instytucjami, które 
kolejno mieściły się przy ul. Mickie-
wicza 2. Dla wielu jaworznickich 
artystów jest bardzo ważną osobą, 
tą, która ich zainspirowała do wielu 
przedsięwzięć i często była dla nich 
jak matka.

Ale wybór pana osoby na sta-
nowisko wicedyrektora ATE-
lier Kultury nie mógł być przy-
padkowy. Nie jest pan bowiem 
żadnym nowicjuszem, a wręcz 
przeciwnie, z kulturą jest pan 
mocno związany od wielu lat, 
jako muzyk, nauczyciel, a na-
wet jako urzędnik, zajmujący 
się działką kulturalną w na-
szym mieście.
Cieszę się, że mogę swoim doświad-

czeniem podzielić się z innymi. Zo-
stałem obdarzony przez prezydenta 
ogromnym zaufaniem i dam z sie-
bie wszystko, by sprostać zadaniu. 
Również dla mnie to ważny krok, 
ponieważ chcę nadal rozwijać się 
artystycznie. Praca w ATElier Kul-
tury daje pod tym względem wiele 
możliwości.

Jakie zadania zostały panu po-
wierzone?
Do zakresu moich obowiązków na-

leżą m.in. opieka nad działaniami 
artystycznymi, amatorskim ruchem 
artystycznym, budowanie relacji ze 
środowiskiem twórców, tworzenie 
nowych projektów muzycznych i te-
atralnych oraz public relations insty-
tucji. Będę dążyć do tego, by teatr 
w ATElier stał się bardziej muzycz-
ny, by odbywały się tu imprezy na 
najwyższym poziomie.

 Szykuje się rewolucja?
Myślę, że to za dużo powiedziane. 

Bowiem nie chodzi o to, by zmieniać 

śniej zwana Jaworznicką Szkołą 
Muzyki Rozrywkowej.

Nie można zapomnieć też 
o warsztatach PoluZONE. Jak 
do nich doszło?
Na pomysł ich organizacji wpadli-

śmy z Barbarą Janygą na koncercie 
zespołu Poluzjanci, w którym lide-
rem jest Kuba Badach. Idea była 
taka, by zebrać w jednym miejscu 
tych wybitnych muzyków i zrobić 
z nimi najlepsze warsztaty zespoło-
we w Polsce. Dziś nasze warsztaty 
cieszą się niemalejącą popularno-
ścią, mówi się o nich, że są najlepsze 
w naszym kraju. To możliwe dzięki 
zrozumieniu i wsparciu tego projek-
tu przez prezydenta Pawła Silberta. 

Kolejne edycje tylko wzmacniają to 
wydarzenie.

Przez kilka lat pracował pan 
też w jaworznickim magistra-
cie, jako kierownik Referatu 
Kultury i Sportu.
To był ważny etap w mojej zawo-

dowej karierze, ponieważ urzędnicze 
doświadczenie daje mi kompetencje 
i wiedzę, aby lepiej poruszać się w za-
gadnieniach, związanych z fi nan-
sowaniem, organizacją i realizacją 
działalności kulturalnej.

Teraz przyszedł czas na kolej-
ne wyzwanie, pracę w ATElier 
Kultury. Jakie ma pan plany 
na najbliższy czas?

Obecnie jestem na etapie zaznajamia-
nia się z moimi współpracownikami, 
a przede wszystkim z instruktorami. 
Każdy z nich jest mistrzem w swoim 
fachu i chcę poznać ich pracę oraz kom-
petencje. Uważam, że bardzo ważne 
w owocnej współpracy jest zaufanie, 
budowanie więzi i przyjacielskich rela-
cji, które pozwalają czuć się wszystkim 
komfortowo. Bowiem dom kultury to nie 
mury, tylko ludzie tworzą to miejsce! 
Chcę zaprosić do współpracy pracu-
jących tu wcześniej instruktorów i za-
trudnić nowe, kreatywne osoby. Wśród 
najbliższych planów są również te, zwią-
zane z realizacją kulturalnych przed-
sięwzięć, ale myślę, że na zdradzanie 
szczegółów jest jeszcze za wcześnie, tym 
bardziej, że nie wiadomo, jak rozwinie 
się pandemiczna sytuacja w naszym kra-
ju. Wierzę jednak, że czasy będą coraz 
lepsze, i że nasza instytucja, tworzona 
przez ludzi z pasją, znów będzie mogła 
wypełniać się po brzegi.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Mówią STOP Szansa dla fi lmowców
Znamy już zwycięzców konkursu plastycz-

nego, zorganizowanego przez Gminną Radę 
Działalności Pożytku Publicznego w Jaworz-
nie. Zadaniem uczestników było zilustrowanie 
hasła „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy”. 
W ramach konkursu można było również przy-
gotować pracę plastyczną, której tematem będzie 
działalność wolontariacka i szeroko rozumia-
na pomoc. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. 
Uczestnicy konkursu przesłali ponad 300 prac. 
Ostatecznie pośród 317 prac wybrano 20, któ-

To już ostatni dzwonek, by wziąć udział 
w Międzynarodowym Szkolnym Konkursie 
Filmowym „Wylęgarnia”. Termin składania 
prac mija 28 lutego. Konkurs ma zachęcać do 
kreatywnego wyrażenia myśli i emocji przez 
techniki audiowizualne oraz doskonalenie umie-
jętności pisarskich, fi lmowych, fotografi cznych 
i grafi cznych. Jurorzy będą oceniać konkursowe 
prace w pięciu kategoriach: fi lm fabularny lub 
dokumentalny, scenariusz fi lmowy, plakat fi l-
mowy, fotoreportaż fi lmowy, muzyka fi lmowa. 

rych autorzy otrzymają wyróżnienia i miejsca na 
podium. Nagrody zostaną wręczone w marcu.

W grupie przedszkolaków przyznano osiem 
wyróżnień. W grupie wiekowej 7-9 lat miejsce 
pierwsze zajęła Dominika Szot z SP 16, a wśród 
dzieci w wieku 10-15 lat najwyżej oceniono 
pracę Igi Fesper z SP 5. W najstarszej kategorii 
wiekowej nie przyznano nagród. 

Konkurs honorowym patronatem objęli Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, oraz Dariusz Sta-
rzycki, wicemarszałek województwa śląskiego. GD

Prace będą oceniane przez profesjonalne jury, 
w skład którego wejdzie m.in. Basia Trzetrze-
lewska, światowej sławy polska wokalistka.

Wydarzenie jest skierowane do młodzieży 
szkół polskich i zagranicznych. „Wylęgarnia” to 
owoc współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
III Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białe-
go oraz Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Szczegółowe 
informacje znaleźć można na stronie interne-
towej wylegarnia.net.pl.                              GD
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Tadeusz Ziętara prezentuje swoje prace
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Wernisaż wystawy odbył się we wtorek, 15 lutego
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

R E K L A M A

Z chwilą upowszechnienia się transportu kolejowego na prze-
strzeni XIX w., w Jaworznie zaistniał szczególny związek pomię-
dzy przedsiębiorstwami kolejowymi i kopalniami. Dla uspraw-
nienia transportu węgla, budowano dojazdowe koleje górnicze 
pomiędzy kopalniami i głównymi liniami kolejowymi.

W 1856 r. zbudowano linię łączącą kopalnię „Fryderyk August” – 
przez Pechnik i Niedzieliska – ze stacją kolejową w Szczakowej, 
skąd węgiel mógł być transportowany do Austrii, Prus i Króle-
stwa Polskiego. Linia była eksploatowana do lat 80. XX w. Węgiel 
transportowano także kolejkami wąskotorowymi. W 1834 r. uru-
chomiono konną kolejkę z kopalń na Dąbrowie Narodowej do 
Wysokiego Brzegu, gdzie węgiel ładowano na galary i spławiano 
Przemszą. W 1872 r. Jaworznickie Gwarectwo Węgla Kamiennego 
rozpoczęło budowę tzw. „kolejki przemszowej”, która prowadzi-
ła przez Starą Hutę do portu rzecznego w Jeleniu. Kolejne kolejki 
wąskotorowe zbudowano w 1899 r. z kopalni „Sobieski” na brzeg 
Przemszy w Jeleniu i do stacji kolejowej w Ciężkowicach.

W 1895 r. uruchomiono w Galicji krajowy program rozwoju kolei 
lokalnych. W następnym roku do programu wprowadzono plan 
budowy lini Piła Kościelecka - Chrzanów - Jaworzno. Frachty ko-
lejowe zapewniały podchrzanowskie wapienniki, kamieniołomy, 
cegielnie, tartaki, kopalnia rud „Matylda” oraz kopalnia „Sobieski”. 
W listopadzie 1899 r. powołano spółkę Lokalna Kolej Piła – Jaworz-
no S.A. i jeszcze w tym samym miesiącu rozpoczęto budowę linii 

Kolej jaworznicka

kolejowej od Bolęcina przez Płazę, Pogorzyce, Chrzanów, Byczynę 
do Jaworzna. Osobne bocznice wybudowano dla kopalni „Matyl-
da” w Kątach i kopalni Domsa w Borach. Na odcinku od Jaworzna 
do Chrzanowa linię zamknięto w 1981 r.

Dworzec kolejowy w Jaworznie, początek XX wieku. 
Źródło: zbiory MMJ (zdjęcie koloryzowane)

Sztuka uszczęśliwia

Każda pora jest piękna

dla mnie tak samo ważne. Jedna służy 
drugiej. Bowiem nie można tworzyć 
grafi ki czy obrazu, pomijając rysunek. 
Natomiast elementy rysunku i grafi ki 
wykorzystuję w biżuterii – wyjaśnia.

Pan Tadeusz jest absolwentem 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Krakowie i krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(studiował w fi lii w Katowicach). 
Zdobył dyplomy w zakresie projek-
towania grafi cznego na Wydziale 
Grafi ki Warsztatowej i, dodatkowo, 
w dziedzinie malarstwa. Należy do 
Związku Polskich Artystów Plasty-
ków i Stowarzyszenia Twórców Form 
Złotniczych. Podstawy rzemiosła 
artystycznego poznawał pod kierun-
kiem katowickiego złotnika Roma-
na Ślęzaka i krakowskiego artysty 

Do końca lutego można podziwiać 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej szki-
ce i biżuterię, autorstwa jaworznic-
kiego artysty, Tadeusza Ziętary. 
Ekspozycja znajduje się na parterze, 
w gablotach w holu głównym.

Jaworznianin, którego twórczość 
jest tam prezentowana, tworzy od 
kilkudziesięciu lat. Maluje obrazy, 
szkicuje, zajmuje się grafi ką warsz-
tatową (akwafortą) i tworzy piękną, 
srebrną biżuterię unikatową. Inspi-
rację czerpie z natury. Ma na swoim 
koncie kilkanaście wystaw indywidu-
alnych i wiele zbiorowych, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych.

W jaworznickiej bibliotece prezen-
tuje obecnie szkice, biżuterię i grafi kę.

– Nie umiem wskazać dyscypliny, 
która jest mi najbliższa. Wszystkie są 

plastyka Krzysztofa Jeżowskiego. 
Natomiast swoim doświadczeniem, 
zdobytym na przestrzeni lat, zaczął 
się dzielić przed laty, jako nauczy-
ciel, z uczniami Zespołu Szkół Pla-
stycznych w Katowicach.

Za swoje osiągnięcia został odzna-
czony Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej (w 2007 roku) i odznaką 
honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” (10 lat później).

Artysta ma w Jaworznie swoją pra-
cownię. Znajduje się ona w jednym 
z pomieszczeń, dzierżawionych od 
spółdzielni. To tam Tadeusz Ziętara 
tworzy i realizuje własne, unikato-
we projekty.

Podkreśla, że nie wyobraża sobie, 
by miał zrezygnować ze swojej pasji.

– Sztuka jest mi potrzebna. Bez wzglę-
du na to, czy sprzedam swoją pracę czy 
nie, najistotniejsze jest to, że tworzę. To 
mnie uszczęśliwia – podkreśla.

Nie potrafi  policzyć prac, które 
wyszły do tej pory spod jego ręki, 
zwłaszcza że większość z nich zosta-
ła sprzedana.

Ekspozycja w bibliotece została 
zainicjowana przez pracującą tam 
Karin Wawrzynek i Dział Informacji 
Regionalnej. Na przyszły rok biblio-
tekarze planują organizację wystawy 
prac Tadeusza Ziętary w bibliotecznej 
galerii ExLibris.

Dzieła artysty można podziwiać też 
w internecie. Pan Tadeusz prowadzi 
bowiem własną stronę internetową. 
Znajduje się ona pod adresem www.
tzietara.jaw.pl.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Nigdy nie jest za późno, żeby rzu-
cić wszystko… i zacząć malować 
- tak twierdzą seniorzy z Klubu Se-
nior+, który działa przy ulicy Ma-
tejki 24d w Jaworznie. Artystyczne 
dusze odkryli w sobie podczas zajęć, 
organizowanych w ramach klubo-
wych spotkań. To tam stworzyli pięk-
ne obrazy, które teraz postanowili 
zaprezentować szerszej publiczności. 
Wernisaż wystawy ich prac odbył 
się we wtorek, 15 lutego, w Gale-
rii ExLibris Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Ekspozycja będzie dostępna 
przez miesiąc. – Tematem przewodnim 
w obrazach naszych seniorów są pory 
roku, które są metaforą, odnoszącą się 
do ludzkiego życia. Każda z nich jest 
piękna, tak jak piękne są wszystkie pory 
w życiu każdego człowieka. Wszystkie 
mają swoje wyjątkowe barwy, każda 

z nich niesie ze sobą jakąś mądrość, 
każda jest piękna i dobra – tłumaczy 
Małgorzata Krzyżak, instruktorka 
ds. kulturalno-oświatowych w Klu-
bie Senior+ przy ul. Matejki 24d.

Autorami prac są Stanisław No-
wak, Lucyna Zięba, Władysława 
Gulak, Krystyna Waligóra, Marian
Baran, Krystyna Gaj, Ewa Jaro-
min i Renata Jaworska. Na wy-
stawie, która będzie prezentowana 
w bibliotece do 13 marca, można 
zobaczyć 20 obrazów, wykonanych 
różną techniką. Są wśród nich te, 
namalowane farbami akrylowymi. 
Nie brakuje też obrazów wykona-
nych techniką dekupażu, czy tych, 
do których tworzywem były kasze 
i przyprawy.

Autorką jednego z nich jest Krysty-
na Waligóra. Oprócz kilku rodzajów 
kasz, do tworzenia swojego dzieła 
użyła też m.in. kurkumy, kminku 
i cynamonu. Mieszając je ze sobą, 
przedstawiła na obrazie piękny za-
chód słońca. Podobny widok zawarła 
w innym swoim dziele, który nama-
lowała farbami. Stworzyła też pracę 
techniką dekupażu. – To moje pierwsze 
obrazy w życiu i bardzo się z nich cieszę. 
Lubię słońce, dlatego to je postanowi-
łam namalować – przyznaje seniorka.

Renata Jaworska, razem z dwie-
ma koleżankami z klubu, stworzyła 
obraz, przedstawiający planety na 
tle kosmosu. – Malowałam po raz 
pierwszy, ale na pewno nie ostatni. 
Bardzo mi się to podoba. Na zostanie 
artystą nigdy nie jest za późno – pod-
kreśla pani Renata.

Na pytanie o receptę na to, jak za-
chęcić seniorów do tworzenia, Bro-
nisława Zarzeczna, kierowniczka 
Klubu Senior+ z ulicy Matejki, od-
powiada z pełnym przekonaniem: 
– Wystarczy troszkę chęci i dopingu. 
W ten sposób z każdej osoby można 
wydobyć artystycznego ducha. Ważne 
jednak, by ona sama tego chciała. Ni-
kogo nie zmuszamy. Niektórzy seniorzy 
po prostu nie czują się na siłach, inni 
tylko z początku mają opory. Ale gdy 
już uda się ich przekonać i namalują 
swój pierwszy obraz, sami są zdziwieni, 
że stworzyli coś pięknego – stwierdza 
pani Bronisława.

Osoby, zainteresowane udziałem 
w zajęciach, mogą zapytać o taką 
możliwość, dzwoniąc pod numer 
tel. 32 762 91 83.                  AZ-H
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się o minimum jedno pole oraz w większości 
przypadków musi również wykonać dodatko-
wą – specjalną akcję: od przemieszczania kafl i 
latarni po oświetlanie ulicy czy dobranie karty 
uniewinniającej jedną z postaci. 

Celem graczy jest tak manewrować pionkami, 
aby część postaci ukończyła swój ruch przy la-
tarniach lub obok pionów innych postaci. Wtedy 
Mr. Jack musi zgodnie z prawdą oświadczyć, 
czy jest „widoczny”, czy dalej ukryty w cieniu. 
Dzięki tej informacji gracz ścigający może część 
pionów obrócić na drugą - uniewinniającą stro-
nę, wykluczając je z kręgu podejrzeń. Kiedy 
śledztwo będzie dobiegać końca, wystarczy do-
wolną postacią zakończyć ruch na polu z pionem 

po Mr. Jack: Nowy Jork. Rozgrywka wygląda 
podobnie, jak przy londyńskiej edycji. Najwięk-
sze różnice znajdują się przy okazji korzystania 
ze zdolności postaci, które mogą m.in. wybudo-
wać kafl e metra, ogrodów czy budynków. W ten 
sposób, zapełniająca się w miarę upływu czasu 
plansza, skutecznie utrudnia próby ucieczki 
Mr. Jack’a oraz zmusza nowojorską policję do 
szybszego wykluczania jak największej liczby 
podejrzanych.

Oba tytuły świetnie sprawdzają się jako lekkie 
gry pojedynkowe, chociaż przy grających bar-
dziej strategicznie osobach rozgrywka jest dość 
emocjonująca. Osobiście polecam sięgnięcie po 
wersję londyńską i rozegranie kilkunastu partii, 
zanim zakupicie Nowy Jork – zdolności budo-
wania kafl i mogą znacząco utrudnić rozgrywkę 
początkujących graczom. Jeżeli krótka instrukcja 
sprawi komuś problem, to obecnie można zna-
leźć kilka przykładowych rozgrywek w serwisie 
YouTube i bez przeszkód spróbować swoich 
sił w rozwikłaniu zagadki Kuby Rozpruwacza.

Radosław Kałuża | HKG Gildia

W minionym roku gdańskie wydawnictwo 
Rebel wznowiło wydanie klasycznej gry dwu-
osobowej Mr. Jack autorstwa Bruno Cathala
i Ludovica Maublanca. Przy okazji na polskim 
rynku ukazała się bliźniacza edycja o zwiększo-
nym poziomie trudności, osadzona w Nowym 
Jorku – Mr. Jack Nowy Jork. Pora więc wcielić 
się w rolę detektywa i ruszyć w ślad za legen-
darnym Kubą Rozpruwaczem, terroryzującym 
dzielnicę Whitechapel lub zmobilizować amery-
kańskich śledczych w próbie ujęcia Francis’a J.
Tumblety – podejrzewanego o bycie Jack’em.

Mr. Jack to niewielka dwuosobowa gra, w któ-
rej jeden z graczy wciela się w rolę przedstawi-
cieli Scotland Yardu z kultowym Sherlockiem 
Holmes'em na czele, a drugi w tytułowego Mr. 
Jack’a. Gracze wspólnie poruszają dostępnymi 
ośmioma postaciami, w tym Mr. Jack’iem. Pierw-
szy gracz ma tylko jedną szansę na rozwiązanie 
sprawy i wygranie rozgrywki. Natomiast Mr. 
Jack może zakończyć grę, przechylając szalę na 
swoją korzyść na trzy różne sposoby: poprzez 
ucieczkę z dzielnicy, skorzystanie z zamieszania 
przy niewłaściwym osądzie pierwszego gracza 
lub przeczekanie ośmiu rund. Jak zatem wy-
gląda rozgrywka?

Na początku należy rozłożyć według instrukcji 
piony postaci oraz kafl e: latarni, zamkniętych 
włazów do kanałów i kordonów policji. Dla 
niektórych może to oznaczać zmniejszenie re-
grywalności tytułu, stąd zaawansowani gracze 
próbują ustawiać piony postaci na losowych 
polach dzielnicy. Co rundę wykonywane są 
akcje czterema postaciami – a w następnej run-
dzie czterema kolejnymi, po czym następuje 
przetasowanie. Każda postać musi przemieścić 

Mr. Jack i Mr. Jack Nowy Jork

W pogoni za mroczną legendą Londynu

Bez względu na to czy obchodzili-
śmy walentynki, czy nie, warto w tym 
czasie przygotować w domu roman-
tyczne seanse fi lmowe. Szczególnie, 
że pogoda za oknem nie rozpiesz-
cza. Miłość to bardzo rozległy mo-
tyw w fi lmie. Śledzić go można od 
ckliwych romansów, przez komedie 
romantyczne, dramaty do fi lmów 
obyczajowych. Także w kinie gatun-
ków bardzo często występują wątki 
miłosne, dotyczące bohaterów. Miłość 
jest materią generującą spore zyski 
w przemyśle fi lmowym, niezmien-
nie przyciągającą przed telewizory 
i ekrany kin miliony widzów.

Chyba prawie wszyscy kochają 
historie miłosne. Czego szukamy 
w fi lmach o miłości? Bez względu na 
to, czy zakończenie romantycznego 
fi lmu jest szczęśliwe, czy smutne, 
otwieramy nasze serca, współodczu-
wamy, przeżywamy miłosne unie-
sienia wraz z bohaterami, ulegamy 
wzruszeniom, często porównując 

Bardzo długie zaręczyny, reż. Jean – Pierre Jeunet, Francja/USA 2004
Blue Valentine, reż. Derek Cianfrance, USA 2010
Casablanca, reż. Michael Curtiz, USA 1942
Co się wydarzyło w Madison Country, reż. Clint Eastwood, USA 1995
Cztery wesela i pogrzeb, reż. Moke Newell, Wielka Brytania 1994
Historia małżeńska, reż. Noah Baumbach, USA 2019
Lepiej późno niż później, reż. Nancy Meyers, USA 2003
Love story, reż. Arthur Hiller, USA 1970
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Miłość niejedno 
ma imię

czy konfrontując je z własnymi do-
świadczeniami.  

Wiele fi lmów romantycznych to 
słabe produkcje, nie stroniące od ta-
niego sentymentalizmu. Na szczęście 
jest też wiele wybitnych obrazów oraz 
tak zwanych fi lmów ze średniej półki, 
sprawnie zrealizowanych, mających 
głębszy przekaz, ale i dobrze rozwi-
niętą funkcję rozrywkową. Zapewne 
każdy z nas znajdzie coś dla siebie.   

Osobiście z romantycznych uniesień 
wybieram rozwagę, dlatego jednym 
z moich ulubionych fi lmów jest ekra-
nizacja powieści Jane Austen, „Roz-
ważna i romantyczna” z 1995 roku. 
Wspaniała obsada, świetny scenariusz, 
piękna praca kamery, muzyka, barwa 
światła, kostiumy, scenografi a,  no 
i oczywiście wszystkim dobrze zna-
na warstwa fabularna tworzą bardzo 
spójny i dobrze zrealizowany fi lm. To 
ponadczasowa historia, która nigdy się 
nie nudzi, i której wielokrotne oglą-
danie wciąż sprawia przyjemność. KP

Poprzednie edycje konkursu zaowocowały niesamowitymi pracami 
| fot. Renata Głowacka-Radko

Symbole Jaworzna
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła 

Białego w Jaworznie ogłosiła V Mię-
dzyszkolny Konkurs Plastyczny Sym-
bole Jaworzna. W zabawie udział 
wziąć mogą uczniowie klas I, II i III ze 
szkół podstawowych z całego miasta. 
Dzieci mają czas do 17 marca na wy-
konanie i oddanie konkursowej pracy 
plastycznej, na której utrwalą to, co 
kojarzy im się z naszym miastem.

– Konkurs wymyśliłam z kilku po-
wodów. Moim celem była integracja 
rodzin. Organizujemy go w okolicach 
ferii zimowych, a dzięki temu uczniowie 
mają w tym czasie kreatywne zadanie 
do wykonania i sporo czasu na jego re-
alizację. W tworzeniu mogą pomagać 
rodzeństwo i rodzice. Chciałam zachęcić 
dzieci i ich rodziny nie tylko do wspól-
nych spacerów, ale i do poznawania 
zakątków naszego miasta – opowiada  
Ewa Słowik, inicjatorka konkursu.

W organizacji międzyszkolnej za-
bawy pomagają: Aneta Ignacak, Re-
nata Głowacka-Radko oraz Żaneta
Gocyk z SP 2. Konkursowe zadanie 
polega na tym, by przedstawić pla-
stycznie coś, co uczniom kojarzy się 
z rodzinnym miastem. Co roku młodzi 
jaworznianie wykazują się tu dużą 
kreatywnością. Na konkursowych 
pracach pojawiają się herb miasta, 
drwal czy drzewo jawor.  Format 
prac oraz technika są dowolne. – Nie 
chcielibyśmy zawężać wyobraźni mło-

dych artystów, dlatego zostawiamy im 
pole do popisu. To oni decydują, jaką 
pracę wykonają, jaką techniką się po-
służą – mówi Ewa Słowik.

W jury zasiadają nauczyciele z SP 
2, którzy oddają głosy na anonimo-
we prace i dopiero po  zsumowaniu 
punktów poznają nazwiska laure-
atów. Zwycięzcy pierwszych miejsc 
w każdej z trzech kategorii wieko-
wych otrzymają rzeźbę, przedstawia-
jącą drwala, autorstwa pana Edwar-
da Góreckiego. W ubiegłym roku 
z okazji 120-lecia miasta Jaworzna, 
zorganizowano wystawę pokonkurso-

9+

30 min.

2

prawdopodobnie będącym Mr. Jack’iem. Po tym 
ruchu Mr. Jack ujawnia swoja kartę i albo trafi a 
za kraty, albo korzysta z zamieszania i ucieka.

Dodatkowo podczas rozgrywki należy pa-
miętać, że przez pierwsze cztery rundy gasną 
pojedyncze latarnie, co zaczyna działanie na 
korzyść Mr. Jack’a, gdyż tylko będąc w cieniu, 
może uciec z dzielnicy.

Pomimo iż grafi cznie plansza nie jest zachwy-
cająca – obok wyrysowanych budynków bra-
kuje mi ulic w miejsce jednolicie zabarwionych 
heksów, to sama gra i jakość komponentów 
skutecznie niwelują ten minus. 

Kiedy już trochę znudzi nas powtarzalność 
postaci i stały układ planszy, możemy sięgnąć 

wych prac. Powstał też kalendarz, za-
wierający ilustracje z dziełami dzieci.

Konkurs doczekał się już piątej 
edycji i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Co roku wpły-
wa do organizatorów minimum 100 
prac. – W jednej z poprzednich edycji 
wpłynęło nawet 160 zgłoszeń – zdra-
dza pani Ewa.

Konkursowe prace należy dostar-
czyć do siedziby SP 2.

Konkurs objęty jest honorowym 
patronatem prezydenta Jaworzna, 
Pawła Silberta. 

Natalia Czeleń
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W poprzednich latach BIeg Tropem Wilczym odbywał się też w Jaworz-
nie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

ze zmiennym szczęściem na turnie-
ju w Bytomiu. Swoje walki wygrali 
Adam Cisowski (z Kacprem Malar-
skim z RKKS-u Rybnik) i Zuzanna
Orłowska (przed czasem z Emilią
Palusą z Magic Brzesko). Fiaskiem 
zakończyły się potyczki Szymona
Bajdy (przegrał z Kacprem Pinkow-
skim z klubu Kleofas Katowice) i Mi-
łosza Majewskiego (uległ Oskarowi
Hibnerowi z klubu Spartan Knurów). 
Walkę pokazową stoczyła Gabriela
Wawszczyk. Z kolei na ringu nie 
mógł wykazać się Mateusz Szublew-
ski. Okazało się, że jego przeciwnik 
nie dojechał na turniej.

Pięć kolejek za nimi

Za piłkarzami PSS Sa-
los piąta kolejka Jaworz-

nickiej Amatorskiej Ligi Futsalu. 
Swoje mecze wygrały zespoły: Ja-
go-Pro (7:1 z Teamem Spirit), PSV 
Podłęże (6:2 z Azotem Biznes Park), 
AFS United Lambada (7:4 z Alia-
sem), No Name (6:2 z Bricomanem) 
i Pulmon Negro (5:4 z MCKiS-em Ja-
worzno). Pierwsze miejsce w ligowej 
tabeli zajmuje obecnie drużyna No 
Name, która zebrała 15 punktów ze 
stosunkiem goli 32:10 i bilansem 22. 
Na drugiej pozycji plasuje się zespół 
Pulmon Negro, który ma tyle samo 
punktów, co lider, ale za to wypada 
gorzej w stosunku bramek (22:10) 
i bilansie (12). Trzecia w kolejności 
jest drużyna PSV Podłęże. Zdobyła 
do tej pory 12 punktów.

W klasyfi kacji strzelców prowa-
dzi Jędrzej Krawczyk z PSV. Ma na 
koncie 14 bramek. Drugi jest Karol 
Jaromin z No Name, który strzelił 10 
goli. Trzecie miejsce zajmuje Mariusz 
Gaj z Lambady (7 bramek).     AZ-H

Wygrana i porażka

Drugoligowi siatkarze 
MCKiS Jaworzno wy-

grali kolejny ligowy mecz. Sokołom 
1:3 uległa w minioną sobotę dru-
żyna Extransu Sędziszów. Zaczęło 
się jednak od porażki w pierwszym 
secie. Sędziszowscy gospodarze wy-
grali pierwszą część spotkania 25:21. 
Jaworznianie pozbierali się jednak 
w drugiej partii, którą zwyciężyli 
25:21. Triumfowali też w trzecim 
i czwartym secie, pokonując siatkarzy 
Extransu kolejno 25:17 i 25:23. Naj-
więcej punktów dla MCKiS-u zdobył  
Patryk Strzeżek - 18 pkt. Drugim 
najlepiej punktującym zawodnikiem 
okazał się Szczepan Czerwiński - 13 
pkt., a na trzecim miejscu uplasował 
się Jakub Grzegolec - 12 pkt.

Zupełnie odwrotnie poszło Soko-
łom w sparingowym meczu z pierw-
szoligowym KS-em Norwid Często-
chowa. Spotkanie, rozegrane w środę 
tydzień temu, 9 lutego, zakończyło się 
dla podopiecznych trenera Tomasza 
Wątorka porażką. MCKiS przegra-
ło je 1:3. Sokoły wygrały pierwszy 
set 25:19, a przegrały trzy kolejne – 
22:25, 22:25 i 21:25.

Znów boksowali

Pięściarze z Akademii 
Boksu Roberta Gortata 

sprawdzili swoją formę na turniejach 
bokserskich na Litwie i w Zabrzu. Na 
litewskim ringu zaprezentował się Ja-
kub Wawszczyk, który na tamtejsze 
zawody pojechał dzięki zaproszeniu
Zenona Jagiełły, który jest trenerem 
kadry młodzików. Jakub zwyciężył 
dwie walki. Inni podopieczni Ro-
berta Gortata walczyli natomiast 

AU TO P R O M O C J A

Tropem Wilczym tylko po sąsiedzku
W tym roku jaworznianie, chcący 

uczcić na sportowo pamięć żołnie-
rzy wyklętych, będą mogli to zrobić 
jedynie u sąsiadów. Jaworznicka 
Inicjatywa Narodowa, która do tej 
pory organizowała lokalną odsło-
nę Biegu Tropem Wilczym, w tym 
roku robi sobie przerwę i zachęca 
do uczestnictwa w imprezach or-
ganizowanych w sąsiednich miej-
scowościach.

– Tym razem, z powodów organi-
zacyjnych i czasowych, związanych 
z funkcjonowaniem naszego stowa-
rzyszenia, nie zdecydowaliśmy się na 
przeprowadzenie Biegu Tropem Wil-
czym w Jaworznie – przyznaje Ma-
teusz Musiał, prezes Jaworznickiej 
Inicjatywy Narodowej. Zapewnia 
jednak, że JIN planuje już kolejne 
sportowo-patriotyczne imprezy. – 
W drugim półroczu tego roku chcemy 
zorganizować bieg, poświęcony pa-
mięci rtm. Witolda Pileckiego, i Bieg 
Niepodległości – dodaje.

Członkowie Inicjatywy zachęcają 
jednocześnie biegaczy, by uczcili 

pamięć żołnierzy wyklętych na in-
nych biegach w regionie. W tym 
roku, w ramach 10. edycji wydarze-
nia, biegi odbędą się 6 marca. Naj-
bliżej Jaworzna takie wydarzenia 
zaplanowano w Balinie, Sosnowcu 
i Dąbrowie Górniczej.

W Balinie imprezę zorganizuje 
Uczniowski Klub Sportowy Fablok. 
Start o godz. 12. Po szczegóły moż-
na dzwonić do Sławomira Gołby
– 509 074 715. Kontakt mejlowy 
jest możliwy pod adresem slawek.
gol7@op.pl.

W  Sosnowcu organizatorem 
biegu jest Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Zawodnicy wystartują 
o godz. 11. sprzed siedziby sosno-
wieckiego Urzędu Miejskiego przy 
alei Zwycięstwa 20. Metą zawodów 
będzie plac przed pomnikiem „Ko-
bietom Walczącym w Szeregach 
Armii Krajowej”, który znajduje się 
przy skrzyżowaniu ul. Orlej z No-
wopogońską. Koordynatorem im-
prezy jest Michał Rakoczy (601 
460 091). 

Bieg Tropem Wilczym zorgani-
zują też dąbrowianie, a dokładnie 
członkowie Towarzystwa Przyja-

ciół Dąbrowy Górniczej. Kontakt 
z koordynatorką projektu, Mar-
tą Gabryś-Wieczorek, możliwy 

jest pod numerem telefonu 509 
045 082.

Bieg Tropem Wilczym pamięci 
Żołnierzy Wyklętych odbywa się 
każdego roku na początku mar-
ca w wielu polskich miejscowo-
ściach. Ma na celu przypominać 
o poświęceniu żołnierzy, którzy 
działali w podziemiu antykomu-
nistycznym. Z powodu sprzeciwu 
wobec władz PRL-u, byli szyka-
nowani, torturowani, mordowani. 

Dla uczczenia ich poświęceń, od 
2011 roku obchodzony jest w Pol-
sce Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Przypada na 1 
marca. Biegi Tropem Wilczym od-
bywają się od 2013 roku.

Zawodnicy startują na kilku dy-
stansach. Do wyboru są trasy: 10-ki-
lometrowa, 5-kilometrowa i ta, któ-
ra liczy 1963 m (symbolizuje rok, 
w którym zamordowano ostatniego 
z żołnierzy wyklętych, Józefa Fran-
czaka „Lalusia”). Organizowane są 
też krótsze biegi dla dzieci.

Anna Zielonka-Hałczyńska

14 NR 6/2022            17 LUTEGO 2022SPORT



Młodzi zawodnicy dali z siebie wszystko na turnieju | fot. Krzysztof Sroka

Lekkoatleci z Jaworzna na mistrzostwach w Ostrawie
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Dobre wieści napłynęły 
z Halowych Mistrzostw 
Śląska, w których bra-
li udział lekkoatleci 
z Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Ja-
worznie. Jaworzniccy 
sportowcy znów wróci-
li do domu z pobitymi 
rekordami. Był też jeden 
krążek, i to złoty.

AU TO P R O M O C J A

Wrócili z medalami
Młodzi zawodnicy Klubu Sportów 

Walki „Satori” przywieźli z turnieju 
Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzie-
ży w Ju-jitsu sporo medali. Dzięki ich 
sukcesom, „Satori” po raz kolejny 
znalazł się na podium w klasyfi kacji 
drużynowej, plasując się na drugim 
miejscu. W drugim turnieju tegorocz-
nej edycji, który odbył się 13 lutego 
w hali MOSiR w Katowicach, wzięło 
udział ponad trzystu zawodników 
z kilkudziesięciu klubów z całej Polski. 
Jaworznianie rywalizowali w konku-
rencjach fi ghting oraz newaza, a se-
kundowali im trenerzy Łukasz Proksa
oraz Krzysztof Sroka. 

Złote medale wywalczyli: Maciej
Gałęźniak kat.-24kg, Kacper Pniak
kat.-30kg, Oliwia Bączek kat.-32kg, 
Szymon Kałuża kat.-42kg, Nikodem
Łukajczyk kat.-46kg, Alicja Suro-
wiak kat.-57kg, Karol Durlak kat.-
-55kg, Adela Niciarz kat.+63kg oraz 
Alan Wściubiak kat.-30kg.

Na drugim miejscu podium stanęli: 
Liliana Jasicka kat.-26kg, Kuba Po-
niatowski kat.-30kg, Adam Łąka kat.-
-46kg oraz Kamil Durlak kat.-55kg.

Trzecie miejsca na pudle wywalczy-
li sobie: Milena Jasicka kat.-32kg, 
Jakub Jaromin kat.-30kg i Szymon
Łąka kat.-66kg. – Liczne medale są 
efektem ciężkiej pracy, jaką zawodni-
cy oraz trenerzy wykonują w klubie. 
Udane występy dobrze rokują przed 
kolejnymi startami w turniejach ju-jitsu 
i judo. Liczymy na kolejne wysokie lokaty 
w zbliżającym się Pucharze Polski Judo 
Kata, który odbędzie się już 19 marca 
w Warszawie – mówi Łukasz Proksa, 
trener „Satori”.

Start w zawodach odbył się w ra-
mach zadania: „Ju-jitsu i Judo: Tre-
ning czyni mistrzem” wspieranego 
przez Urząd Miejski w Jaworznie. 
– Wszystkich chętnych do rozpoczęcia 
swojej przygody ze sztukami i sportami 
walki zapraszamy do wspólnych trenin-
gów ju-jitsu i judo, które odbywają się 
w hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 6 w Jaworznie – zachęcają 
trenerzy.

Szczegółowe informacje na temat 
zajęć uzyskać można m.in. pod nr. 
tel. 513 843 663. 

Natalia Czeleń

Rekordy poprawione

Zawody odbyły się w czeskiej 
Ostrawie pod koniec stycznia. Naj-
lepiej spośród zawodników z naszego 
miasta poradził sobie Patryk Gór-
ski, który triumfował w konkursie 
pchnięcia kulą 7,26 kg. Zdobywając 
złoto, jednocześnie poprawił swój 
rekord sezonu.

– Wielkie brawa należą się także An-
nie Chodackiej, która, ustanawiając 
nowy rekord życiowy w pchnięciu kulą 3 

kg, zajęła 6. miejsce. Warto podkreślić, 
że, gdyby nie kontuzja podczas kon-
kursu, zawodniczka prawdopodobnie 
cieszyłaby się nowym rekordem życio-
wym, który wynosiłby ponad 10 me-
trów – zaznacza Piotr Kuzak, trener 
jaworznickich lekkoatletów, który 
zastępuje na tym stanowisku Józefa
Bednarczyka.

Jako sprinter, pan Piotr wziął 
udział w biegu na 60 metrów, wy-
równał swój rekord życiowy i awan-
sował do fi nału. Tam zajął ósme miej-
sce. Dziewiątą pozycję zdobył z kolei 
w biegu na 200 metrów, podczas któ-
rego ustanowił nowy rekord sezonu.

Na ostrawskich mistrzostwach 
biegły też dwie jaworznickie lekko-
atletki. Startująca na dystansie 60 
metrów, Adrianna Olechno zajęła 
piąte miejsce w tej kategorii. Dobrze 
poradziła sobie, mimo kontuzji ścię-
gien Achillesa.

Szóste miejsce wśród juniorek, 
w biegu na 60 metrów, zajęła Karo-
lina Rysak. Na dystansie 200 metrów 
jaworznianka była piąta. – Najwięk-

szego pecha miała Julia Frąckowiak, 
srebrna medalistka Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski 2021, która w cuglach 
wygrałaby konkurs. Niestety, spaliła 
wszystkie swoje skoki – stwierdza Piotr 
Kuzak.

Sekcja lekkoatletyczna MCKiS szko-
li młodzież od 12. roku życia i studen-
tów, i przygotowuje ich do startów 
w konkurencjach biegowych (z wy-
jątkiem biegów długich), rzutowych 
i skocznościowych. Mile widziani są 
nowi zawodnicy, szczególnie dzieci 
i młodzież ze szkół podstawowych. 
Do tego grona mogą dołączyć również 
osoby studiujące i pracujące. Więcej 
informacji można uzyskać w dziale 
sportu Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu pod numerem telefonu 32 
745 10 30 wew. 81.

Jaworzniccy lekkoatleci odnoszą 
spore sukcesy zarówno na regional-
nych, jak i krajowych zawodach. Co 
roku, z powodzeniem, próbują swo-
ich sił m.in. na mistrzostwach Śląska, 
Polski, czy na ogólnopolskich mistrzo-
stwach akademickich.              AZ-H
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Ulica gen. Jakuba Jasińskiego znajduje się w Byczynie 
i łączy się z ulicą Żukową. Upamiętnia polskiego generała 
lejtnanta, inżyniera, uczestnika wojny polsko–rosyjskiej 
i insurekcji kościuszkowskiej, a także literata.

Jakub Jasiński urodził się 24 lipca 1761 roku w Węgle-
wie. Był synem Pawła Jasińskiego
i  Franciszki z domu Kościeskiej. 
Ojciec przyszłego generała był dzier-
żawcą wójtostwa w Pyzdrach i po-
rucznikiem chorągwi Jana Sapiehy. 
W wieku 12 lat Jakub wstąpił do 
Korpusu Kadetów, w czym pomogli 
mu Sapiehowie. W tej szkole zyskał 
wykształcenie inżyniera wojskowe-
go. Znał się na budowie fortyfi kacji, 
koszar i mostów. Nauczył się też 
dowodzić oddziałami. Wykładał na 
uczelniach wojskowych. Od 1784 do 
1787 roku był guwernerem synów 
starosty szczerzeckiego Franciszka Piotra Potockiego.

Jasiński wrócił do wojska w 1788 roku. Z polecenia króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego zorganizował Korpus 
Inżynierów Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie, za 
co awansowano go do stopnia pułkownika. W 1791 roku 
pracował przy budowie Kanału Królewskiego.

W czasie wojny polsko-rosyjskiej szefował inżynierom 
w obozie gen. Józefa Judyckiego. Walczył w bitwie pod 
Mirem i bronił Brześcia, m.in. dzięki budowie fortyfi kacji 
i mostu na Bugu. Za swoje zasługi został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Virtuti Militari. Pozornie poparł konfe-
derację targowicką, dzięki czemu został dowódcą Korpusu 

Patriota 
i poeta

Patroni 
naszych 
ulic

Inżynierów, a także członkiem Komisji Wojskowej Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Jednocześnie działał w antyrosyjskiej 
konspiracji. W czasie insurekcji kościuszkowskiej był orga-
nizatorem powstania w Wilnie, a po skutecznym ataku na 
garnizon rosyjski, został komendantem miasta. Starł się 

z carskimi wojskami w bitwie pod 
Polanami. Nie miała ona zwycięzcy, 
ale Wilno zostało uratowane. Dzięki 
temu Jasiński awansował do stopnia 
generała lejtnanta.

Miał jednak przeciwników, któ-
rym nie podobały się jego poglądy 
o konieczności walki rewolucyjnej. 
Został niesprawiedliwie oskarżo-
ny i uznany za niebezpiecznego 
rewolucjonistę. Intrygi jego wro-
gów sprawiły, że przestał pełnić 
funkcję naczelnego wodza wojsk 
litewskich. Gdy sprawa się wyja-

śniła, Tadeusz Kościuszko uczynił go dowódcą Dywizji 
Nadnarwiańskiej.

Gen. Jasiński brał udział w obronie Warszawy. Dowo-
dził na froncie północnym. Zginął 4 listopada 1794 roku, 
odpierając atak na bastion Zwierzyńca. Został pochowany 
na cmentarzu Kamionkowskim w Warszawie.

Pozostawił po sobie spory dorobek artystyczny. To m.in. 
utwory polityczne, wiersze, piosenki, bajki i poematy he-
roikomiczne. O generale wspominał w I Księdze „Pana 
Tadeusza” Adam Mickiewicz. Nasz narodowy wieszcz 
rozpoczął też pisanie sztuki pt. „Jakub Jasiński albo dwie 
Polski”. Nie została ona jednak dokończona.             AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 5 (243)

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 25 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w „Pulsie Jaworzna” nr 5 (243): 
Odwlekanie nie zatrzyma cza-
su. 

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

W czwartek, 17 lutego, obchodzi-
my Dzień Kota. To święto pucha-
tych czworonogów ma być nie tyl-
ko hołdem dla najpopularniejszego 
zwierzęcia domowego na świecie, 
ale również uwrażliwiać ludzi na 
problem bezdomnych i głodujących 
zwierzaków, które nieraz wiodą 
naprawdę bardzo trudne życie. Sza-
cuje się, że w Polsce jest około 17 
tysięcy bezdomnych kotów. Tym-
czasem towarzystwo kota ma nie-
zwykle pozytywny wpływ na nasze 
zdrowie fi zyczne i psychiczne. Na-
ukowcy dowodzą, że koty obniżają 
poziom stresu, korzystnie wpływają 
na nasze serce i zapobiegają depre-
sji. To szczególnie ważne zadanie, 
tym bardziej że w środę, 23 lutego, 
obchodzić będziemy Ogólnopolski 
Dzień Walki z Depresją. To choro-
ba niezwykle podstępna i wynisz-
czająca. Często trudno nam od-
różnić zwykłe obniżenie nastroju 
czy smutek od depresji, na którą 
zapadają osoby w każdym wieku. 
Ogólnopolski Dzień Walki z Depre-
sją jest dobrą okazją, by poszerzać 
i rozpowszechniać wiedzę na ten 
temat.                                    GD
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