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Pomaganie mają 
we krwi

Pielęgniarki będą 
uczyć się w Jaworznie

Dżentelmeni 
grają w bilard

Więcej na str. 9Więcej na str. 4 Więcej na str. 13

Uczniowski Klub Sportowy 
Fair Play Jaworzno ma nową 
sekcję. Do Gentleman Clubu, 
bowiem tak nazywa się nowo 
założona grupa, zaproszeni są 
panowie, którzy mają ochotę 
podszkolić swoje bilardowe 
umiejętności, nauczyć się gry 
w bilard od podstaw lub po 
prostu spędzić czas w dobrym 
towarzystwie.

– Zapraszamy na treningi 
w każdy wtorek w godzinach 
19-21 – informuje Bogdan 
Wołkowski, prezes jaworz-

lili pomocy przechodniowi, 
który stracił przytomność na 
przystanku autobusowym na 
Podłężu. Panowie prowadzi-
li reanimację nieprzerwanie 
przez około 20 minut, do cza-
su przyjazdu karetki pogoto-
wia ratunkowego. Pomagali 
też kierować ruchem do cza-
su przyjazdu odpowiednich 
służb. W tym wszystkim przy-
dała im się wiedza i umiejęt-
ności z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy.

Medycznych Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach. 
Dzięki temu już od paździer-
nika tego roku będą mogli 
podjąć u nas naukę przyszli 
lekarze i pielęgniarki. Zaję-
cia teoretyczne będą odbywać 
się w Zespole Szkół Ponad-
podstawowych nr 3 i Zespole 
Lecznictwa Otwartego. Część 
praktyczną przewidziano rów-
nież w ośrodkach ZLO, jak i na 
oddziałach Szpitala Wielospe-
cjalistycznego w Jaworznie.

nickiego UKS-u, wielokrotny 
mistrz świata w trikach bilar-
dowych.

Więcej na str. 8-9

Słodkie świętowanie
Wzorową postawą i błyska-

wicznym refl eksem wykazali 
się trzej pracownicy Działu 
Oczyszczania Miasta Wodo-
ciągów Jaworzno. Wojciech 
Wybraniec, Karol Świętek
i Andrzej Szczęsny udzie-

We wtorek, 22 lutego, w sali 
obrad Urzędu Miejskiego zo-
stał podpisany list intencyjny, 
dotyczący otworzenia w na-
szym mieście Punktu Dy-
daktycznego Wydziału Nauk 



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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Po ostatnich dwóch latach, kiedy 
każdy portal internetowy i każdy pro-
gram informacyjny bombardował nas 
informacjami (i dalej tak będzie), że 
sytuacja światowa napięta jest niczym 
stringi na tyłku Jennifer Lopez, po-
trzebujemy trochę lekkich tematów. 
No to jakoś to zbierzmy do kupy. 

W jednym z lokali gastronomicz-
nych na terenie naszego miasta 
(w zasadzie to w obiadowni) jest 
zaplanowana impreza z okazji Dnia 
Kobiet, a atrakcją ma być artysta 
Norbi, znany z jednego przeboju. Już 
nie mogę się doczekać, jak będzie się 
wił pomiędzy stolikami, suto zasta-
wionymi schaboszczakami, śpiewa-
jąc z playbacku: KOTLETY są, aha-
-aha, GORĄCE – aha-aha! 

To tak w ogóle wielce ciekawe 
doświadczenie – 8 marca w loka-
lach gastro. To niesamowite, że 3/4 
populacji pań, będących na co dzień 
statecznymi matkami i żonami, tego 
jednego wieczora, raz w roku, zamie-
nia się w hordę pijanych wikingów, 
chcących zdzierać ubrania z młode-
go, jędrnego cielątka na scenie. Ale 
zajmiemy się tym kiedy indziej, gdy 
przemyślę, jak to delikatnie ująć, tym 
bardziej że zagrywam sobie tymi 
wywodami z paniami, a wiadomo, 
że nic nie boli tak jak życie oraz we-
zwanie do pracy przed oblicze Re-
daktor Naczelnej. 

Dobrze, że nie mam żony, bo już 
wieczorem mógłbym zastać przed 

Dyplomacja pączka

Wspólny interes

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

wejściem mój dobytek, spakowany 
w zestaw worków Jan Niezbędny, 
z przypiętą karteczką, na której jed-
nym miłym słowem na „S” został-
bym namówiony do oddalenia się 
w szybkim tempie na dalszą odle-
głość. Swoją drogą, kiedyś krążyła 
w przekazach ludowych defi nicja 
słowa „dyplomacja” - czyli powie-
dzieć komuś SP... w taki sposób, by 
poczuł podniecenie na samą myśl 
o zbliżającej się podróży. I ja to ro-
zumiem i cenię. 

Ale może bez przekleństw w ten 
piękny, lutowy dzień, bo nie wypada. 
Kilka dni temu słyszałem wypowiedź 
byłego prezydenta – Aleksandra 
Kwaśniewskiego, który nomen-
-omen dość sensownie, jako doświad-
czony polityk i była głowa państwa, 
często wypowiada się w mediach 
na temat sytuacji międzynarodo-
wej. W czasie połączenia online ze 
studiem, nie wytrzymał emocji pod-
czas komentowania poczynań Puti-
na i siarczyście przeklął na antenie. 
Ale wcześniej zapytał pani redaktor 
prowadzącej, czy może, a ta się zgo-
dziła. I nawet na trzeźwo poszedł tą 
drogą! Pani redaktor aż podskoczyła 
na stołku i stwierdziła, że trzeba to 
wypikać, a przecież solidny wulga-
ryzm, użyty znienacka w odpowied-
niej części rozmowy, stał się już jakby 
elementem obowiązkowym w naszej 
pięknej, ojczystej mowie. Widzimy 
to codziennie w internecie, gdzie 
brak przecinków w konstruowanych 
zdaniach, aż chce się zastąpić sło-
wem na „K”. I nie jest to kwiatek 
ani kurczaczek.

Na razie na celowniku tłusty czwar-
tek. Kolejki do pączkarni jak zawsze 
pobiją rekordy długości, ale tam po-
dają wyroby drogie, ale za to „swoj-
skie” i własnej produkcji. Te tańsze, 
marketowe, to obowiązkowy zakup 
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Nie łatwo jest zachować zimną 
krew w stresującej sytuacji. Jeszcze 
trudniej jest zareagować właściwie, 
gdy ktoś na ulicy zasłabnie i potrzebu-
je medycznej pomocy. Trzeba umieć 
jej udzielić, przełamać wewnętrzne 
opory, poradzić sobie ze stresem, pa-
niką i presją. Trzeba się wyłamać, 
wyjść z tłumu gapiów i po prostu 
zacząć działać. Wielu z nas wciąż 
ma z tym duży problem. To dlatego 
postawa pracowników jaworznickich 
Wodociągów budzi podziw.

Panowie w czasie pracy dostrze-
gli czyjeś nieszczęście i nie pozostali 
obojętni. Zareagowali natychmiast. 
Po męsku. Opanowali sytuację na 
drodze, by i tu nie doszło do nieszczę-
ścia, a mężczyźnie, który zasłabł, fa-
chowo wykonywali masaż serca do 

czasu przyjazdu karetki. Oni test na 
przyzwoitość zdali celująco.

Dziś mówią, że sytuacja wymaga-
ła błyskawicznej reakcji, że nie było 
czasu na to, by za dużo analizować, 
rozważać i dywagować. Wtedy trzeba 
było działać, bo to obojętność i za-
niechanie byłyby najgorsze. Mimo 
to, kiedy emocje opadły i można już 
było na spokojnie przemyśleć sprawę, 
to twierdzą, że i dziś zachowaliby się 
tak samo. Mimo ryzyka, mimo pan-
demii, mimo stresu. Panowie przeko-
nują, że w takiej sytuacji pomóc po 
prostu należy. I kropka. Zachęcają 
też, by odświeżyć swoje wiadomo-
ści z zakresu podstawowych zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Nigdy 
nie wiadomo, kiedy ta wiedza może 
okazać się niezbędna.

Test na człowieka

Pasja uszczęśliwia

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Pasjonatów w naszym mieście nie 
brakuje, a zainteresowania mają roz-
maite. Od zwykłego zbierania znacz-
ków i monet, przez hodowanie całej 
masy rybek akwariowych, po pod-
niebne wycieczki własną paralot-
nią. Sposobów na realizację hobby 
jest naprawdę wiele i, co rusz, na 
naszych łamach prezentujemy syl-
wetki kolejnych jaworznian, którzy 
o swoich pasjach opowiadają z bły-
skiem w oku. Piszemy o nich i w tym 
numerze. Pierwszy z naszych boha-
terów udowadnia, że na spełnianie 
marzeń każda pora jest dobra, drugi 
nie przejdzie obojętnie obok kościel-
nych dzwonów, na których temat 
wie naprawdę sporo. Pasję warto 
posiadać, bo zdaniem psychologów, 

ma ona zbawienny wpływ na nasze 
życie. Dzięki realizacji pasji czujemy 
się szczęśliwi. I wbrew pozorom, aby-
śmy mogli poczuć to szczęście, nasze 
zainteresowania nie muszą być wy-
szukane. Według wyników badań, 
przeprowadzonych przez jeden z in-
stytutów badawczych, w czołówce 
najpopularniejszych pasji Polaków nie 
brakuje tych najzwyklejszych. Prym 
wiedzie słuchanie muzyki. Drugie 
w kolejności jest oglądanie fi lmów. 
Trzecią pozycję zajmuje czytanie ksią-
żek, a na czwartej są seriale.

Jak wynika z innych badań, w zna-
lezieniu pasji Polakom pomogła pan-
demia. W czasie kolejnych lockdow-
nów co trzeci z nich znalazł bowiem 
nowe hobby.

całego opakowania. Bez obawy, nie 
zmarnują się – jak to kiedyś zauważył 
mój kolega, i po tygodniu nie tracą 
konsystencji i smaku. Zapewne skład 
użyty do produkcji mógłby zawsty-
dzić rosyjskich naukowców, z Men-
delejewem na czele. 

W czwartkowy poranek internet 
rozpisze się na temat pochodze-
nia tego zwyczaju, dostaniemy mi-
lion przepisów na pączki i faworki, 
wraz z informacją, że do tej pory 
„robiliście to źle”. A na koniec dnia 
obowiązkowo porady dietetyków 
z Koziej Wólki, jak teraz sobie po-
radzić z kilogramami sadła, które 
tego dnia nagle pojawiły się niczym 
Norbi w „Kole fortuny” - czyli znie-
nacka, nieoczekiwanie i bez sensu. 
Już widzę wysyp informacji, ile trze-
ba ćwiczyć na siłowni, ile basenów 
trzeba przepłynąć lub ile kilometrów 
przebiec. A przecież rozwiązanie 
jest proste – nie żreć tego lepkiego, 
wymoczonego w tłuszczu i obsypa-
nego lukrem paskudztwa. Wiem, że 
się narażam, ale nie rozumiem feno-
menu obżerania się pączkami w tym 
dniu. Jeśli to symbol, to zjedz jeden, 
a nie rzucaj się na to, niczym karp 
na człowieka w zemście za wigilię. 

Jeden pączek z nadzieniem i lu-
krem to od 300 do nawet 450 kcal 
(w zależności od wagi – według róż-
nych standardów od 70 do 100 g). 
Aby porównać: jedno piwo to 240 
kcal. Butelka wina to około 500 kcal. 
No i co z tym faktem zrobisz? Pączek 
czy butelka wina? A przecież wiado-
mo, że po pączkach to uczucie cięż-
kości, za dużo kalorii i co najwyżej 
można poleżeć i strawić w bólach. 
Z winem jest zupełnie inaczej: wino, 
po pierwsze, nie pyta, bo wino ro-
zumie. A po drugie: ulubiony smak 
zawsze ten sam, a przygody po spo-
życiu za każdym razem inne.
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Szpilki w bruku

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego zwykle 
budzą emocje. Widać to choćby w Niedzieliskach czy Dąbrowie 

Narodowej. Przygotowując je, trzeba pogodzić interesy wielu grup, które wartość 
na ogół widzą w czymś innym. Jedni chcą mieć w sąsiedztwie domu jak najwięcej 
drzew, inni domagają się w tym miejscu dobrej drogi, a jeszcze inni chcą tam mieć 
szkołę, przedszkole czy punkty usługowe.Właściwie nie ma możliwości, żeby w peł-
ni spełnić oczekiwania wszystkich, bo te zwyczajnie się wykluczają. To jest jasne. 
Trzeba jednak wypracować taki model, by dla każdej z zainteresowanych stron był 
po prostu do przyjęcia. Temu służą konsultacje społeczne. Podczas takich spotkań 
urzędnicy wyjaśniają prawne zawiłości, mówią o uwarunkowaniach gruntowych 
czy wodnych, a mieszkańcy przywołują swoje pomysły i argumenty. Potem specja-
liści przygotowują dokument, w który wpisane jest swego rodzaju porozumienie.

Tym pracom towarzyszą oczywiście napięcia. Tym większe, im mniejsze jest 
zrozumienie, że planowanie tego, jak urządzone zostanie miasto, nie może zaspo-
kajać partykularnych interesów żadnej z osób czy wąskich grup. Miasto ma służyć 
wszystkim, a dodatkowo musi się jeszcze z czegoś utrzymać, o czym niektórym 
zdarza się zapominać.

Wiadomo, że zieleń w mieście jest niezwykle cenna i troska o te przestrzenie jest 
bardzo ważna. Podobnie ważne jest, żeby po mieście jeździły bezpieczne i ekologicz-
ne autobusy, żeby drogi były budowane i na bieżąco remontowane, a dzieci uczyły 
się w oświetlonych i ogrzanych szkołach. To wszystko wiąże się z kosztami. Nieste-
ty, miasto też musi płacić swoje rachunki. Pieniądze na te zobowiązania pochodzą 
między innymi z podatków, jakie płacą mieszkańcy i przedsiębiorcy. To dlatego tak 
ważne jest, by do Jaworzna ich przyciągnąć. Ich obecność jest szansą na rozwój 
miasta. To, podobnie jak zieleń, nasz wspólny interes.

budzą emocje. Widać to choćby w Niedzieliskach czy Dąbrowie 

Chyba wszyscy mamy ser-
decznie dość czerwonych 
pasków i ramek w me-
diach, więc dla równowagi 
psychicznej trzeba zająć 
się pierdołami.
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LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Sfera Południe pnie się w górę
Budowa Osiedla Sfera Po-
łudnie idzie zgodnie z pla-
nem. Postępy na placu 
budowy przy ulicy Wa-
chlowskiego widać każde-
go dnia. Pierwsze budynki 
już stoją. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, 
to lokatorzy pojawią się 
tam jeszcze pod koniec 
bieżącego roku.

– Nowa inwestycja Jaworznickiego 
Towarzystwa Budownictwa Społeczne-
go, czyli Osiedle Sfera Południe – etap 
I, rośnie w oczach. Planowany termin 

zakończenia budowy pierwszych 38 
z 240 mieszkań przypada na czwarty 
kwartał tego roku – zapowiada Janusz 
Łach, prezes zarządu JTBS. – Każda 
nasza inwestycja jest odpowiedzią na 
zapotrzebowanie lokalnej społeczności 
– ludzie chcą mieszkać w Jaworznie, 
a zainteresowanie naszą ofertą jest tego 
potwierdzeniem. Nie ma dnia, gdzie nasi 
pracownicy nie odbierają wielu zapytań 
na temat dostępności nowych mieszkań
– podsumowuje prezes Łach.

W ramach realizowanego obec-
nie przez JTBS przedsięwzięcia, po-
wstają cztery budynki wielorodzinne, 
w których będzie w sumie 38 miesz-
kań. Zainteresowanie możliwością 
zamieszkania w tej części Jaworzna 
jest bardzo duże. Nabór wniosków 
na kupno tych lokali zakończył się 
w styczniu, a dokumenty aplikacyjne 

złożyło aż 198 osób. O tym, kto mógł 
nabyć mieszkanie, zadecydowało pu-
bliczne losowanie.

Mieszkania mają zostać przekaza-
ne do eksploatacji już w listopadzie. 
Najmniejsze będą miały nieco ponad 
37 m kw., a największe powyżej 63. 
Każde będzie miało balkon. Wszyst-
kie lokale będą oddawane w stanie 
deweloperskim. – Tradycyjnie, osiedle 
prócz funkcjonalnych i nowoczesnych 
mieszkań będzie posiadało pełną in-
frastrukturę drogowo-parkingową oraz 
rekreacyjną, a wszystko ma otaczać 
wszechobecna zieleń –  dodaje Dawid 
Domagalski z JTBS. 

Warto śledzić informacje na stro-
nie internetowej i w mediach spo-
łecznościowych JTBS, bo w drugim 
etapie na osiedlu Sfera Południe po-
wstanie 31 nowych mieszkań, a osta-

tecznie szacuje się, że na nowym 
osiedlu zamieszka 240 rodzin. Osie-
dle Sfera Południe powstaje w bardzo 
atrakcyjnej lokalizacji. To teren poło-
żony w rejonie ulicy Wachlowskiego, 
w stosunkowo bliskiej odległości od 
centrum miasta, a jednak wśród zie-
leni i w sąsiedztwie Ośrodka Edukacji 
Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. 
Naprzeciw położone jest osiedle Sfe-
ra, które jest owocem największej 
od 25 lat inwestycji mieszkaniowej 
w Jaworznie zrealizowanej przez 
JTBS. Prace na budowie Sfery ruszy-
ły w 2016 roku. Inwestycja realizo-
wana była etapami. Część mieszkań 
przeznaczona została na wynajem, 
pozostałe na sprzedaż. W tej lokali-
zacji swoje mieszkania znalazło już 
w sumie 375 rodzin. 

Grażyna Dębała

Konsultacje 
w sprawie 

Pszczelnika

Wichury 

nad 
miastem

W poniedziałek, 28 lutego, oraz 
we wtorek, 1 marca, w godzinach od 
12 do 15 w kawiarni Wrzosowa (al. 
Piłsudskiego 19) działał będzie punkt 
konsultacyjny, w którym można bę-
dzie otrzymać informacje, obejrzeć 
rysunki i zgłosić uwagi  do planu 
zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Pszczelnik I. Chodzi tu o te-
ren położony pomiędzy ulicami Ma-
rusarzówny, Matejki i Martyniaków. 
Punkt konsultacyjny będzie działał 
w tym miejscu jeszcze 3 marca, w go-
dzinach od 15 do 18.

Projekt planu dla tego jaworznic-
kiego osiedla jest też wyłożony do 
publicznego wglądu w Wydziale 
Urbanistyki i Architektury Urzędu 
Miejskiego (ul. Grunwaldzka 52). 
Z dokumentami zapoznać się można 
w godzinach pracy urzędu. Plan jest 
także dostępny w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Jaworznie (bip.jaworzno.pl). 
Znaleźć go można w folderze Pla-
nowanie przestrzenne / Dokumenty 
sporządzane. – Od 14 lutego urucho-
miono również ankietę online, w której 
można wyrazić swoje zdanie na temat 
projektu – informują urzędnicy z ja-
worznickiego magistratu.

Ankieta dostępna jest pod adresem: 
ankieta.jaworzno.edu.pl/pszczelnik.

Grażyna Dębała

Mnóstwo pracy mieli straża-
cy w związku z wichurami, jakie 
przeszły nad naszym regionem 
pod koniec ubiegłego tygodnia. 
Jaworzniccy strażacy najwięcej 
pracy mieli w czwartek, 17 lutego. 
Później było już nieco spokojniej, 
ale wyjazdów związanych z aurą 
wciąż było sporo.

– Rzeczywiście, najtrudniejszy był 
dla nas czwartek. Wtedy strażacy 
odnotowali 29 zgłoszeń, z czego 27 
związanych było z warunkami atmos-
ferycznymi – potwierdza Marcin 
Ziemiański, rzecznik prasowy ja-
worznickiej komendy Państwowej 
Straży Pożarnej.

Zgłoszenia dotyczyły głównie 
przewróconych drzew, połamanych 
gałęzi i konarów. Część interwencji 
związana była też z uszkodzonymi 
dachami. W kolejnych dniach w Ja-
worznie interwencji związanych 
z wiatrem było już mniej. W pią-
tek, 18 lutego, strażacy wyjeżdżali 
sześć razy, w sobotę podobnych in-
terwencji było pięć, a w niedzielę 
już tylko trzy.                         GD

Umowy podpisane
Strażacy ochotnicy podpisali umowy z miastem. 

W dokumentach określono zakres współpracy. 
Nowe regulacje to wynik grudniowej ustawy, która 
wzmacnia znaczenie ochotniczych straży pożarnych 
oraz zmienia zasady organizacji i fi nansowania 
jednostek OSP. Jaworzno jako jedno z pierwszych 
miast w województwie zawarło stosowne umowy 
o współpracy. – Od wielu lat władze miasta ściśle 
współpracują z jednostkami Ochotniczej Straży Pożar-
nej. To strażacy ochotnicy wraz z Państwową Strażą 
Pożarną zwiększają i dbają o poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców Jaworzna – podkreśla Łukasz Kolar-
czyk, wiceprezydent Jaworzna.

Umowy z miastem podpisali już Paweł Szłapa, 
prezes OSP Jeleń, Edward Ćwik, prezes OSP By-
czyna, Mariusz Kopciak, prezes OSP Długoszyn, 
Wojciech Łukaszewski, prezes OSP Dąbrowa Na-
rodowa, Józef Skulich, prezes OSP Osiedle Stałe, 
oraz Robert Tarasek, prezes OSP Ciężkowice. 

Służba strażaków ochotników to ważne wsparcie 
dla działań Państwowej Straży Pożarnej. Paweł 
Żaba, komendant PSP w Jaworznie, zapewnia 
o dalszej współpracy i kontynuacji wspólnych 
działań, jakie podejmują zawodowi strażacy z ja-
worznickimi ochotnikami. 

Ustawa, która wymogła podpisanie nowych 
umów z ochotnikami, określa też zasady tworzenia 
młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. 
Przewiduje możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej przez OSP z wykorzystaniem mienia 
komunalnego, uszczegóławia wymagania straża-
ków OSP co do udziału w działaniach i akcjach 
ratowniczych oraz wprowadza nową funkcję: kan-
dydata na strażaka.

Nowa ustawa zmienia też zasady dotyczące fi -
nansowania OSP, w tym naliczania przez gminy 
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 
i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwicze-
niach. Zgodnie z zapisami nowej ustawy - do koń-
ca czerwca Rada Miejska ma obowiązek podjęcia 
nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego. Uchwała będzie podejmowana na 
jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej.        GD

Służba strażaków ochotników to ważne wsparcie działań PSP | fot. Materiały UM Jaworzno

Krajobraz na budowie zmienia się każdego dnia 
| fot. Grażyna Dębała

Po zakończeniu inwestycji zamieszka tu około 240 rodzin 
| fot. Materiały JTBS
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We wtorek, 22 lutego, w sali obrad Urzędu Miejskiego został podpisany list intencyjny, dotyczący otworzenia w naszym mieście Punktu Dydaktycznego Wydziału 
Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Dzięki temu już od października tego roku będą mogli podjąć u nas naukę przyszli lekarze i pielęgniar-
ki. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 i Zespole Lecznictwa Otwartego. Część praktyczną przewidziano również w ośrod-
kach ZLO, jak i na oddziałach Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Miliony na nowe drzewa

Pielęgniarki będą uczyć się w Jaworznie

List intencyjny, dotyczący utwo-
rzenia Punktu Dydaktycznego w na-
szym mieście, podpisali we wtorek 
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, 
i prof. WST dr Aleksander Ostenda, 
rektor Wyższej Szkoły Technicznej. 
W liście obie strony wyraziły chęć 
współpracy, wsparcia działań w ob-
szarze zdrowia, jak i pozyskiwania 
środków zewnętrznych.

– Powstanie w  naszym mieście 
Punktu Dydaktycznego WST to wyj-
ście naprzeciw ogromnym potrzebom 
medycznym, jakimi są braki kadrowe 
w zawodach medycznych – podkreślił 
prezydent Paweł Silbert. – Z zaintere-
sowaniem, nadzieją i ulgą przyjęliśmy 
propozycję Wyższej Szkoły Technicznej. 
To szansa na pozyskanie dobrze przy-
gotowanej, wykształconej, gotowej do 
pracy kadry pielęgniarskiej i lekarskiej. 
Dlatego uważam, że podpisaniem listu 
intencyjnego otwieramy nowy rozdział 
w historii Jaworzna – dodał.

Jak zaznaczył prof. Aleksander 
Ostenda, uczelnia stawia przede 
wszystkim na kształcenie praktyczne.

– Teoria oczywiście to podstawa, ale 
to praktyka, czyli pokazanie studentom 
tego, jak wygląda to, co studiują, jest 
najważniejsze – tłumaczył. – Jesteśmy 
przekonani, że współpraca z Jaworz-
nem nie zakończy się tylko na samym 
kierunku medycznym. Chcielibyśmy 
uruchomić również tutaj inne kierunki, 
które prowadzimy, jak informatykę, 
budownictwo, architekturę – przyznał.

We wtorkowym wydarzeniu wzięli 
też udział Łukasz Kolarczyk, wi-
ceprezydent Jaworzna, Arkadiusz 

Hołda, założyciel kanclerz Wyż-
szej Szkoły Technicznej, Magdale-
na Wierzbik-Strońska, prorektor 
WST, a także pełnomocnicy prezy-
denta i naczelnicy wydziałów jaworz-
nickiego magistratu oraz szefowie 
placówek medycznych, Gabriela 
Buczkowska, dyrektor Szpitala Wie-
lospecjalistycznego, razem z zastęp-
cą ds. pielęgniarstwa, Barbarą Ko-
leżyńską, i Jacek Nowak, prezes 

Zespołu Lecznictwa Otwartego. – 
Cieszymy się, że do Jaworzna powró-
ci pielęgniarstwo. W naszym szpitalu 
borykamy się z brakami kadrowymi. 
Prowadzimy ciągłą rekrutację na sta-
nowiska pielęgniarek w poszczególnych 
oddziałach. Mamy nadzieję, że przyszli 
studenci WST, którzy będą odbywać 
u nas praktyki, zasilą w przyszłości 
nasze szeregi – przyznaje Barbara 
Koleżyńska.

Nadzieję w podpisaniu listu in-
tencyjnego widzi też prezes ZLO, 
Jacek Nowak. – Również i w naszych 
ośrodkach brakuje rąk do pracy. Dla-
tego jesteśmy otwarci na współpracę 
z uczelnią wyższą. Zapewnimy studen-
tom dogodne warunki do odbywania 
praktyk – podkreśla.

Utworzenie Punktu Dydaktycz-
nego w Jaworznie będzie swoistym 
powrotem do tradycji. Bowiem to 

właśnie w naszym mieście kształciły 
się przed laty, przyszłe pielęgniar-
ki. Państwowe Liceum Medyczne, 
Wydział Pielęgniarstwa został uru-
chomiony w 1962 roku. Wieloletnią 
dyrektorką szkoły była Dominika 
Ordyna. Najpierw zajęcia odbywa-
ły się w Szkole Podstawowej nr 3 
w Niedzieliskach. W 1964 roku pla-
cówka zyskała własne lokum. Był to 
mały, zniszczony budynek. Dopiero 
po kilku latach rozpoczęła się budo-
wa pawilonu dydaktycznego i roz-
budowano stary obiekt. Pierwsze 
absolwentki zakończyły edukację 
w „Medyku” w 1967 roku. W 1985 
roku PLM zmieniło nazwę na Ze-
spół Szkół Medycznych. W placów-
ce uruchomiono bowiem również 
Medyczne Studium Zawodowe. Od 
1987 do 1990 roku istniała tam też 
szkoła zawodowa dla higienistek. 
Jaworznicki „Medyk” istniał przez 
33 lata i uczyło się w nim przeszło 
1950 osób. Szkoła działała do czerw-
ca 1994 roku.

Wyższa Szkoła Techniczna, która 
od przyszłego roku akademickie-
go będzie posługiwać się nową na-
zwą (stanie się Akademią Śląską), 
rozpocznie nabór na kierunki pie-
lęgniarski i lekarski 9 maja tego roku. 
Więcej informacji o zapisach można 
uzyskać w Dziale Rekrutacji Wyższej 
Szkoły Technicznej w godz. od 9 do 
15, telefonicznie: 32 60 72 440, 885 
105 700 i 609 848 998 i mejlowo: 
rekrutacja@wst.com.pl, aleksandra.
ogonowska@wst.pl.

Anna Zielonka-Hałczyńska

List intencyjny podpisali prezydent Paweł Silbert i prof. Aleksander Ostenda | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Wokół Sosiny spacerować można zielonym korytarzem 
| fot. Natalia Czeleń

To będzie prawdziwe zielone 
otwarcie. Już wkrótce w naszym 
mieście przybędzie nowych drzew. 
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, 
zadecydował, by 3 mln zł przezna-
czyć na zazielenienie miasta. W bu-
dżecie miejskim na kolejny rok też 
zostaną zarezerwowane spore środki 
na nowe drzewa. Mowa jest o ko-
lejnym milionie złotych.

– Zaproponowałem, by w budżecie 
miasta wpisać nowe, wieloletnie za-
danie warte 3 mln zł w 2022 roku. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi, w opracowaniu jest nowy, miejski 
program nasadzeń drzew w obszarach 
zurbanizowanych, wzdłuż ulic, w prze-
strzeniach publicznych oraz stworzenia 
wzdłuż Velostrady, od śródmieścia 
do Podłęża, parku linearnego na by-
łych terenach kolejowych i nasadzeń 
przydrożnych. Będzie to połączone 
z tworzeniem ogrodów deszczowych, 
w których zieleń ma zagospodarowy-

wać nadmiar wód opadowych pod-
czas deszczy nawalnych – tłumaczy 
Paweł Silbert.

Inicjatywę prezydenta, by dodat-
kowo zazieleniać Jaworzno, zgodnie 
popierają mieszkańcy. Jaworznia-
nie chcą zwiększania drzewostanu 
w mieście, co zgodne jest z prowa-
dzoną od lat polityką. Wystarczy 
wspomnieć zielone inicjatywy, zre-
alizowane w ostatnich latach w na-
szym mieście. Na terenach poprze-
mysłowych powstał park Angielski. 
To ponad 20 hektarów rekreacyjno 
– parkowej przestrzeni w samym 
sercu miasta. Mieszkańcy chętnie 
wypoczywają tu w otoczeniu ro-
ślinności, wspaniałych drzewnych 
alei i przestrzennych łąk kwietnych. 
Park Angielski stworzony został na 
terenie byłej hałdy Piłsudski.

Modernizację przeszedł też park 
Podłęże. To doskonała przestrzeń 
dla osób zmęczonych miejskim gwa-

rem. Jest tam między innymi bo-
isko do koszykówki i piłki nożnej, 
plac zabaw, siłownia pod chmur-
ką oraz skatepark. Są też wygodne 
alejki i ławki. Wszystko w otocze-
niu zieleni. 

Zielonych perełek w Jaworznie 
jest więcej. Warto wspomnieć Gró-
dek, park Chrząstówka czy okolice 
zrewitalizowanej Sosiny. Z inicja-
tywy władz miasta pole uprawne 
położone pomiędzy Obwodnicą Pół-
nocną a wzgórzem Chrząstówka 
zamieniono w park Nowych Miesz-
kańców, gdzie posadzono 50 dębów. 
Drzewa sadzone są też wzdłuż dróg. 
Już za kilka tygodni jadąc Obwod-
nicą Północą znów mijać będziemy 
zielone korytarze. Podobnie będzie 
na odcinkach Trasy Śródmiejskiej.

– Jaworzno jest i pozostanie zie-
lonym miastem – zapewnia Paweł 
Silbert. 

Grażyna Dębała
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Kamil Łach (drugi od lewej) będzie wspierał nową Młodzieżową Radę Miasta Jaworzna w jej inicjatywach | fot. Materiały UM Jaworzno

W lutym radni Młodzieżowej Rady Miasta złożyli uroczyste ślubowanie. Rozmawiamy z Kamilem Łachem, który został opiekunem MRM.

Na czym będzie polegało pana 
zadanie?
Będę starał się pomagać radnym 

w realizacji, projektów. Dzięki do-
świadczeniu jestem w stanie podpo-
wiadać radnym, jak od pomysłu dojść 
do realizacji przedsięwzięcia. Mam 
zamiar być ich opiekunem, współpra-
cownikiem, ale również kolegą.

Dlaczego zdecydował się pan 
na to zadanie?
Po zakończeniu pracy w charak-

terze radnego, bardzo chciałem dalej 
działać na rzecz miasta i potrzebują-
cych. Stworzyłem z grupą znajomych 
stowarzyszenie „Jaworzno to My”, 
które organizuje wydarzenia kultu-
ralne, sportowe i charytatywne. Uwa-
żam, że w Młodzieżowej Radzie Miasta 
Jaworzna jest wielki potencjał, który 
z różnych przyczyn nie był do końca 

Młodzieżowa Rada Miasta - od pomysłu do realizacji
wykorzystywany. Obserwując Radę już 
z pewnej perspektywy, widzę, co utrud-
nia pracę radnym. Chciałbym wraz 
z nimi to naprawić, bo jestem prze-
konany, że Rada będzie mogła wtedy 
zrobić zdecydowanie więcej. Ponadto 
zależy mi, żeby w młodych ludziach 
zaszczepić chęć do działania na rzecz 
swoich rówieśników, potrzebujących, 
miasta, w którym się urodzili i miesz-
kają. Jest bardzo sympatycznie, kiedy 
ma się wpływ na środowisko, w którym 
się żyje. Chciałbym, żeby duży wpływ 
na Jaworzno miała młodzież. 

Młodzieżowa Rada Miasta to 
apolityczny organ, reprezentu-
jący młodzież zamieszkałą na 
terenie miasta. Czy młodzież 
czeka trudna praca? Czym się 
ona charakteryzuje?
Praca nie będzie trudna. Będzie to 

bardzo ciekawa i atrakcyjna przygo-

da. Jedynie czego potrzebują radni to 
czas, który należy poświęcić, i zapał 
do pracy. Bez tego niczego nie uda 
nam się zrobić. Na sesji inauguracyj-
nej radni w trakcie krótkich wystą-
pień pokazali, że chcą działać, i to 
jak najwięcej, więc patrzę z dużym 
optymizmem na współpracę z nimi.

W Radzie zasiadają uczniowie 
szkół ponadpodstawowych. 
Czy bycie radnym łatwo po-
godzić z obowiązkami szkol-
nymi?
Z własnego doświadczenia wiem, 

że da się te zadania pogodzić. Dzia-
łalności w Radzie nie można jednak 
traktować jak narzuconej pracy czy 
obowiązku. To raczej możliwość reali-
zowania różnych pomysłów i przed-
sięwzięć. Sam byłem radnym w kla-
sie maturalnej i nie sprawiało mi to 
trudności, mimo że podjąłem się wte-

dy również realizacji dużego przed-
sięwzięcia.

Ile trwa kadencja Młodzieżo-
wej Rady Miasta?
Radni mają przed sobą dwa lata 

pracy. Wydaje się, że to dużo czasu, 
ale kiedy do zadań radnego dochodzą 
obowiązki szkolne, to w rzeczywi-
stości jest go znacznie mniej, dlate-
go chcemy zacząć działać od zaraz.

Czy nowa MRMJ ma już jakieś 
pomysły i cele, o których już 
panu wiadomo?
Niedawno radni zostali dopiero 

zaprzysiężeni. Przed nami integra-
cja i wybory do prezydium Rady. 
Celowo odsunęliśmy wybory w cza-
sie, żeby radni zdążyli się poznać 
i dzięki temu podjęli dobre decyzje. 
Myślę, że pierwsze efekty działalno-

ści Rady nadejdą dość szybko. Mogę 
jedynie zdradzić, że radni myślą nad 
zaangażowaniem się w Jaworznicki 
Budżet Obywatelski.

Czego chciałby pan życzyć 
ambitnej młodzieży z MRMJ? 
Jaką dałby im pan radę?
Chciałbym życzyć ciekawych po-

mysłów i dobrej atmosfery w ekipie, 
ponieważ jeśli Rada będzie jedną 
drużyną, to będzie im zdecydowanie 
łatwiej realizować pomysły. Chciał-
bym, żeby czas, który razem spędzi-
my, wspominali pozytywnie przez 
długie lata. Mam nadzieję, że szybko 
znajdziemy wspólny język i uda nam 
się zrobić wiele dobrych i potrzeb-
nych rzeczy.

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

Nowe wiaty przystankowe
Drogowcy z Miejskiego Zarządu 

Dróg i Mostów postawili w mieście 
dwie nowe wiaty  przystankowe. Jed-
ną zamontowano przy Osiedlu Sfera, 
skąd odjeżdżają autobusy w kierunku 
Centrum, a drugą na przystanku Dłu-
goszyn, również w stronę Centrum. 
Natomiast na naprawę czeka wiata 
w Długoszynie po drugiej stronie uli-
cy, skąd odjeżdżają autobusy w kie-
runku Szczakowej. Przystanek został 
zniszczony przez wandali.

Wiata przy ul. Wachlowskiego zo-
stała zamontowana, bo Osiedle Sfera 
mocno się rozrosło, a mieszkańców 
w tej części Jaworzna jeszcze przybę-
dzie, bo w sąsiedztwie budowane jest 
nowe osiedle. Wzrosło więc zapotrze-
bowanie na usługi PKM. Przystanek 
obsługiwany jest przez linię 307 od 4 
grudnia, ale do tej pory nie było tam 

zadaszonego miejsca, w którym pa-
sażerowie mogliby usiąść i zaczekać 
na swój kurs. 

W  Długoszynie wiata stanę-
ła w miejsce uszkodzonej. – Wiata 
przystankowa Długoszyn w kierunku 
Centrum zastąpiła tę, która w grudniu 
została uszkodzona na skutek zdarzenia 
drogowego. Już wtedy informowaliśmy 
o demontażu starej wiaty ze względu na 
bezpieczeństwo pasażerów Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej – mówi 
Izabela Miszczyk, rzeczniczka pra-
sowa MZDiM.

Drogowcy przyznają, że infrastruk-
tura przystankowa często jest obiek-
tem działań wandali, którzy rozbijają 
szyby, niszczą siedzenia oraz kosze 
na śmieci. Uszkodzenia elementów 
konstrukcji powodują, że wiaty nie do 
końca spełniają swoje funkcje i mogą 

stanowić zagrożenie dla pasażerów. 
Koszty wymiany uszkodzonej szy-
by z hartowanego szkła lub innych 
zdemontowanych elementów wiat 
przystankowych za każdym razem 
obciążają budżet miasta.

– Akty wandalizmu czy uszkodze-
nia wiat na skutek różnych zdarzeń 
są niepokojące. Gdy widzimy, że ktoś 
dokonuje zniszczeń w miejscach pu-
blicznych, naprawdę warto reagować 
– radzi rzeczniczka prasowa MZDiM. 

Wszystko wskazuje na to, że nowe 
wiaty spodobały się mieszkańcom 
miasta i pasażerom PKM Jaworzno.

– Sądząc po komentarzach i reak-
cjach na nowe wiaty przystankowe, 
mieszkańcy są z nich zadowoleni – oce-
nia rzecznik prasowy MZDiM w Ja-
worznie.

Natalia Czeleń
Bezmyślne akty wandalizmu bardzo często dotykają infrastruktury 
przystankowej | fot. Natalia Czeleń
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O dzwonach Jakub wie już niemal wszystko  
| fot. Materiały prywatne

Dzwon Katedry w Gliwicach  
| fot. Materiały prywatne

Zna się na dzwonach, 
jak mało kto

Który dzwon w Jaworznie jest naj-
głośniejszy? Oczywiście ten z kościoła 
pw. św. Wojciech i św. Katarzyny. Tak 
zapewnia Jakub Mucha, licealista 
I Liceum Ogólnokształcącego i lektor 
parafi i w Centrum. O dzwonach wie 
naprawdę wiele, a ich dźwięk z po-
szczególnych parafi i potrafi  rozpo-
znać nawet z daleka. Jaworznianin 
prowadzi w serwisie YouTube kanał 
poświęcony swojemu hobby. Można 
na nim znaleźć fi lmiki, prezentujące 
nie tylko wygląd i charakterystykę 
poszczególnych obiektów, ale też po-
słuchać, jak brzmią „mieszkańcy” ko-
ścielnych dzwonnic, zlokalizowanych 
w różnych zakątkach Polski.

Jakub ma 18 lat. Od kilku z uwa-
gą przygląda się wieżom kościołów 
i przysłuchuje się dobiegającym z nich 
dźwiękom. Jak przyznaje, w dzwo-
nach interesuje go nie tylko samo 
brzmienie, ale również ich historia, 
pochodzenie, budowa, wzornictwo 
i wiele innych rzeczy.

– Zacząłem się nimi pasjonować kilka 
lat temu, gdy wychodziłem z kościoła 
po mszy świętej, która odbyła się w ja-
worznickiej kolegiacie. W tym czasie 
do Jaworzna wracali pielgrzymi. Na 
ich powitanie zabił kościelny dzwon. 
Stałem i słuchałem. Nie ruszyłem się 
z miejsca, dopóki dźwięk nie ucichł – 
wspomina jaworznianin. – Od tamtej 
pory przysłuchiwałem się, jak brzmią 
dzwony innych kościołów. Zacząłem 
też szukać informacji w internecie, oglą-
dałem fi lmy na ten temat. Okazało się, 
że w Polsce jest przynajmniej kilkunastu 
pasjonatów – opowiada.

W końcu i Jakub zaczął nagrywać 
bicie dzwonów z różnych kościołów, 
a od 2017 roku zamieszcza fi lmiki 
na internetowym kanale Campanae 
Poloniae (campana to z łaciny dzwo-
nek). Zarejestrował już brzmienie 200 
dzwonów z całego regionu śląskiego 

i małopolskiego, a nawet z odleglej-
szych części Polski, np. z Gdańska 
czy Zakopanego.

Jak przyznaje, kampanologia, czyli 
nauka, zajmująca się historią, budo-
wą, rodzajami, akustyką i innymi 
cechami dzwonów, wciąż pozostaje 
od końca nieodkryta. A przecież to 
właśnie dzwony towarzyszą człowie-
kowi do wieków. Najstarszy znany 
obiekt tego typu pochodzi z Azji i jest 
datowany na IX wiek p.n.e. W Polsce 
instrumenty te (dzwony są zaliczane 
do grupy instrumentów perkusyj-
nych) pojawiły się wraz z nadejściem 
chrześcijaństwa.

Choć najbardziej znanym w na-
szym kraju jest wawelski Zygmunt 
(w ubiegłym roku „skończył” 500 lat), 
to najstarszym zachowanym dzwo-
nem jest Nowak (zwany też Herma-
nem), który istnieje od 1271 roku. 

Również on znajduje się na Wawelu. 
Dzwon Zygmunta jest z kolei najpo-
tężniejszym spośród polskich dzwo-
nów zabytkowych. Waży około 9,5 
tony. Największym w Polsce jest jed-
nak dzwon współczesny, znajdujący 
się w bazylice licheńskiej. Waga Ma-
ryi Bogurodzicy to około 14,7 tony.

Zanim Jakub odwiedzi którąś 
z dzwonnic, zawsze wcześniej kon-
taktuje się z proboszczem danej pa-
rafi i. Jak na razie, nie udało się mu 
uzyskać zgody na nagranie i analizę 
krakowskiego Zygmunta. – Bowiem 
do tych najpopularniejszych jest naj-
trudniejszy dostęp – wyjaśnia.

Jak własną kieszeń zna natomiast 
dzwony jaworznickie. Wie o nich tak 
wiele, że potrafi  rozpoznać, który 
z nich bije w danej chwili.

– Osłuchałem się z nimi na tyle, że 
dam radę to zrobić. Każdy dzwon ma 
charakterystyczny dźwięk, jeden jest 
ostrzejszy, inny delikatniejszy. Łatwiej 
jest też rozpoznać, z którego kościoła 
słychać dzwony, jeśli dzwonią naraz. 
Tworzą wtedy niepowtarzalne zestawy 
– zdradza jaworznianin.

Jak zatem brzmią dzwony w róż-
nych parafi ach w  naszym mie-
ście? Zdaniem Jakuba Muchy,  np. 
ten z kolegiaty ma niski i donośny 
dźwięk, ponieważ waży około 1,5 
tony. Z kolei ten z parafi i pw. św. 
Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej 
cechuje się dość ostrym brzmieniem 
dużego dzwonu i bardziej delikat-
nym dzwonów mniejszych. Ciekawie 
brzmi też dzwon z parafi i pw. Brata 
Alberta w Pieczyskach. Jego ostry 
dźwięk brzmi... zabytkowo. – Ma on 
kształt i brzmienie wskazujące, że może 
to być dzwon zabytkowy, prawdopodob-
nie gotycki, ale nie znalazłem na jego 
temat żadnych informacji – wyjaśnia 
pasjonat.

Filmy, nagrywane przez jaworz-
nianina, można znaleźć, wpisując 
w internetowej wyszukiwarce nazwę 
prowadzonego przez niego kanału: 
Campanae Poloniae.                AZ-H

W Klubie Pod Skałką zainteresowaniem cieszyły się przeróżne gry
| fot. Archiwum MCKiS

Dzieciom z Klubu Gigant dopisywały humory
| fot. Archiwum MCKiS

Zimowe ferie w Jaworznie dobiegają końca. Jednak zanim dzieci wrócą do swoich szkolnych obowiązków, to czeka je jeszcze mnóstwo atrak-
cji. Lista propozycji jest długa, toteż wybór nie będzie łatwy.

Zimowa laba na fi niszu

W Domu Kultury im. Z. Krudziel-
skiego w Szczakowej w czwartek, 
24 lutego, uczestnicy Akcji Zima 
skorzystają z warsztatów ceramicz-
nych. Dzień później dzieci bawić się 
będą na kosmicznym balu w świetle 
UV. W Klubie Pod Skałką najmłod-
si mieszkańcy miasta pochwalą 
się swoją wiedzą i wezmą udział 
w quizie z niespodzianką. Pojadą 
też do kina. Klub Wega w Ciężko-
wicach zamieni się w laboratorium, 
a uczestnicy zajęć przeprowadzą 
chemiczne eksperymenty. Będzie 
też wspólne karaoke. W Klubie Gi-
gant odbędą się animacje karna-
wałowe przy muzyce. Na koniec 
ferii uczestnicy zajęć wybiorą się 
do kina.

Końca dobiegają też Praktyczno-
-Artystyczne Ferie. Zajęcia z tego 
cyklu odbywają się w hali Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu. 

Z kolei w Byczynie ferie w sporto-
wej odsłonie.  Młodzi jaworznianie 
powalczą w zawodach sportowych. 
Dla artystów będą warsztaty ręko-
dzielnicze, połączone z animacja-
mi przy muzyce. W Klubie Strażak 
odbywają się warsztaty teatralne. 
W planach są też karnawałowe 
animacje. 

Akcję Zima z MCKiS zdecydo-
wanie zaliczyć można do udanych. 
Było intensywnie, artystycznie, kul-
turalnie i sportowo. – Tegoroczne 
ferie zimowe z MCKiS dobiegają koń-
ca. Przygotowane przez nas zajęcia 
cieszyły się sporym zainteresowaniem. 
To znak, że mieszkańcom podobały 
się nasze pomysły. Młodzi ludzie są 
spragnieni takich spotkań. Każda for-
ma aktywnego zimowego wypoczynku 
stanowiła świetną okazję do zdoby-
cia nowych doświadczeń. Uśmiechy 
na twarzach młodych mieszkańców 
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W czasie ferii dzieciaki z Klubu Gigant poznały w Muzeum Miasta zasady 
fechtunku rycerskiego | fot. Archiwum MCKiS

Feryjna przygoda z włóczką wymagała skupienia
| fot. Archiwum MCKiS

Zimowe ferie w Jaworznie dobiegają końca. Jednak zanim dzieci wrócą do swoich szkolnych obowiązków, to czeka je jeszcze mnóstwo atrak-
cji. Lista propozycji jest długa, toteż wybór nie będzie łatwy.

Zimowa laba na fi niszu

miasta pokazały nam, że idziemy 
w dobrym kierunku. Ferie w mie-
ście nie muszą być nudne. Wystarczy 
odrobina wyobraźni – przekonuje 
Monika Komańska, pełnomoc-
nik ds. organizacyjnych w MCKiS.

Końca dobiegają również „Ferie 
w bibliotecznej Krainie Czarów”. 
Zajęcia organizowane przez jaworz-
nicką książnicę opierały się o tekst 
lektury „Alicja w Krainie Czarów”. 
– Skala zainteresowania mieszkań-
ców miasta feriami z biblioteką nas 
bardzo cieszy. Chętni pytali o ofertę 
już od stycznia – mówi Anna Ptasz-
kiewicz-Godzina, instruktor me-
todyczny MBP.

W ramach bibliotecznej akcji, gru-
pa dzieci w wieku 8-12 lat spędzała 
2 godziny dziennie w jaworznickiej 
książnicy. – W czasie ferii zimowych 
staraliśmy się przybliżyć dzieciom lekturę 

„Alicji w Krainie Czarów” poprzez czy-
tanie, teatrzyki, gry ruchowe czy multi-
medialne. Zorganizowaliśmy też zajęcia 
plastyczne, na których uczestnicy zajęć 
wykonali niesamowitą makietę ogrodu 
z lektury – opowiada Marta Chmie-
lowska, kierownik bibliotecznego 
Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

To nie wszystkie biblioteczne atrak-
cje. W piątek, 25 lutego, w głównej 
siedzibie jaworznickiej książnicy,  
odbędą się tradycyjne podchody. 
– Uczestnicy zajęć będą poszukiwać 
wskazówek, które zaprowadzą ich do 
ukrytego skarbu – zapowiada Marta 
Chmielowska.

Sporo atrakcji na czas ferii zimo-
wych przygotowali też instruktorzy 
ATElier Kultury. W ramach ferii od-
były się tu między innymi zajęcia 
plastyczne i warsztaty teatralne. 

Natalia Czeleń

Mają apetyt 
na zdrowie

żywieniowa i dalsze wsparcie dzie-
ci pozwolą skutecznie zapobiegać 
schorzeniom, wywoływanym przez 
nadwagę i otyłość.

– Wyniki, jakie otrzymano podczas 
realizacji projektu, są alarmujące i po-
twierdzają, że nadwaga i otyłość nie 
stanowią tylko globalnego problemu, ale 
to też problem lokalny, który dotyka 
najmłodszych mieszkańców Jaworzna. 
Występowanie nieprawidłowości nie-
sie ze sobą ryzyko wystąpienia wielu 
chorób dietozależnych już w wieku 
dziecięcym – podkreśla Jacek No-
wak, prezes jaworznickiego Zespołu 
Lecznictwa Otwartego.

Warto przypomnieć, że w ramach 
ubiegłorocznej edycji programu 
u dzieci z 24 jaworznickich przed-
szkoli wykonywana była dwukrotnie 
analiza masy i składu ciała. Na pod-
stawie wyników tych badań ocenio-
no, czy dziecko ma prawidłową masę 
ciała, czy też nadwagę lub otyłość 

oraz, czy tkanka mięśniowa i tłusz-
czowa są rozmieszczone w organi-
zmie odpowiednio. Wyniki pokazały, 
że sytuacja jest naprawdę poważna. 
Analizy składu ciała u dzieci w wieku 
pięciu i sześciu lat wykazały, że co 
czwarte przebadane dziecko boryka 
się z nadwagą lub otyłością. Rodzi-
ce i opiekunowie przedszkolaków 
z tymi problemami zostali zapro-
szeni między innymi na konsultacje 
z dietetykiem.

To bardzo potrzebna pomoc, bo 
badania pokazują, że otyłość w wie-
ku młodzieńczym trzykrotnie zwięk-
sza ryzyko otyłości w życiu dorosłym 
oraz jest zapowiedzią poważnych za-
burzeń metabolicznych oraz chorób 
dietozależnych.   

– Trzeba uświadamiać dzieciom, jak 
również ich rodzicom, jakie popełniają 
błędy żywieniowe – podkreślają orga-
nizatorzy kampanii. 

Grażyna Dębała

Zespół Lecznictwa Otwartego 
i Centrum Kształcenia i Wdrożeń 
ruszają z kolejną odsłoną kampanii, 
prowadzonej pod hasłem „Mam ape-
tyt na zdrowie”. W ramach pierwszej 
edycji tego programu profi laktyki 
i rozpoznawania nadwagi u dzie-
ci, którą realizowano w ubiegłym 
roku szkolnym, przebadano i prze-
szkolono ponad 700 jaworznickich 
przedszkolaków. Ze wskazówek i po-
rad dietetyka, psychologa i fi zjote-
rapeuty skorzystali też nauczyciele 
i rodzice. W tegorocznej edycji po-
mocą objęci zostaną uczniowie klas 
pierwszych jaworznickich szkół pod-
stawowych. – Program już rusza. Od 
poniedziałku, czyli kiedy tylko skończą 
się ferie, będziemy kontaktować się 
z jaworznickimi szkołami – zapowiada 
Jolanta Wójcik,  właścicielka Cen-
trum Kształcenia i Wdrożeń.

Organizatorzy jaworznickiej kam-
panii przekonują, że tylko edukacja 

AU TO P R O M O C J A
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Jerzy Herman jest jednym 
z dwóch mieszkańców Ja-
worzna, którzy wzięli udział 
w tegorocznej edycji The 
Voice Senior. Drugim wo-
kalistą z naszego miasta, 
który wystartował w tym 
telewizyjnym show, był Jan 
Wolański, były solista Ope-
ry Narodowej, Warszaw-
skiej Opery Kameralnej 
i Zespołu „Śląsk”. Na prze-
słuchaniach w ciemno pan 
Jan zaśpiewał utwór Josha 
Grobana „You Raise Me Up”. 
Znalazł się w drużynie Ma-
ryli Rodowicz i doszedł do 
półfi nału.

Dwóch jaworznian

Jerzy Herman i część jego "backstagu", czyli z Patrycją Darkowską (z le-
wej) i Martą Kuźnicką  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Inżynier z duszą rockmana
O tym, by poświecić się śpiewaniu, 

marzył od dzieciństwa. Obrał jednak 
inną drogę i skończył Politechnikę 
Śląską. Muzyka w jego duszy gra-
ła jednak nadal. Po latach jego głos 
poznała cała Polska. Jaworznianin 
Jerzy Herman dostał się do fi nału 
telewizyjnego show The Voice Senior. 
Choć nie zdobył pierwszego miejsca, 
to i tak zyskał rzesze wiernych fanów.

– A jestem tylko zwykłym produ-
centem suplementów diety – żartuje 
wokalista. – Konkursu nie udało mi 
się wygrać, ale już samo to, że znala-
złem się w tak zacnym, fi nałowym gro-
nie, jest dla mnie największą nagrodą. 
Wśród moich konkurentów byli bowiem 
sami zawodowcy. Nie liczyłem nawet 
na półfi nał, a tym bardziej przez myśl 
mi nie przeszło, że spośród tylu kandy-
datów dostanę się do pierwszej czwórki
– przyznaje.

Jerzy Herman pochodzi i mieszka 
w Jaworznie. Jego mama była na-
uczycielką języka angielskiego. On 
sam w latach 60. XX wieku mieszkał 
w Stanach Zjednoczonych. To tam za-
pałał miłością do muzyki i namiętnie 
słuchał kawałków The Beatles i The 
Rolling Stones. Jednak, za namową 
rodziców, poszedł w kierunku tech-
nicznym. W naszym mieście prowadzi 
fi rmę, produkującą suplementy diety. 
I choć to branża zupełnie niezwiąza-
na z muzyką, jaworznianin śpiewa, 
nawet gdy pracuje.

– Nawet wtedy, gdy ja staram się 
skupić na swojej pracy – żartuje Marta 
Kuźnicka, partnerka Jerzego Herma-
na. – Gdy Jerzy jest u mnie w sklepie, 
czasami upominam go, żeby nie śpiewał, 
bo kasjerka znów się pomyli – przyznaje 
ze śmiechem.

To właśnie pani Marta namówiła 
pana Jurka do udziału w show tele-
wizyjnej Dwójki.

– Doszłam do wniosku, że skoro ma 
odpowiedni wiek, to dlaczego Jerzy 
miałby nie spróbować, zwłaszcza z ta-
kim głosem, jaki posiada – wspomina 
jaworznianka.

Już wcześniej wspierała swojego 
partnera w realizacji muzycznych 
marzeń. W 1996 roku Jerzy Herman 
założył zespół PROM.

– PROM to skrót od „Powerowej, 
rockowej, odjazdowej muzyki”. Grali-
śmy rocka i bluesa. Występowaliśmy na 
imprezach plenerowych. W naszym re-
pertuarze były kawałki grupy The Doors. 
Pierwotny skład PROM-u zmienił się po 
kilku latach, a sam zespół przetrwał do 
2012 roku – wspomina fi nalista The 
Voice Senior.

Przerwa w muzykowaniu nie trwa-
ła jednak długo, a natchnieniem, by 
wrócić do śpiewania, był koncert ja-
worznickiej orkiestry eM Band, która 
wystąpiła w Hali Widowiskowo-Spor-
towej z samą Basią Trzetrzelewską. 
Właśnie wtedy, siedzący na widowni, 
pan Jerzy, zamarzył sobie, by kiedyś 
zaśpiewać z profesjonalnym big ban-
dem. – Niebawem natrafi ła się okazja, 
ponieważ eM Band ogłosił konkurs ta-
lentów. Pomyślałam sobie, że jeśli Je-
rzy zgłosi się na przesłuchania, to siłą 
rzeczy zaśpiewa z big bandem. I tak się 
stało. Na pojedynczym występie jednak 
się nie skończyło. Jurek dostał wyróż-
nienie. Wystąpił też na Rynku podczas 
Dni Jaworzna. W taki sposób zamie-
nił blues&rocka na swing – opowiada 
pani Marta.

To dlatego jaworznianin, zgłaszając 
się do programu The Voice Senior, 
wysłał demo, na którym śpiewa pio-
senkę „For Once In My Life” z repertu-
aru Michela Buble i Franka Sinatry.

– Wykonałem ją też na przesłucha-
niach w ciemno. To było niesamowite, 
gdy na dzień dobry odwróciły się w moją 
stronę trzy jurorskie fotele, a po chwili 
dołączył czwarty, w którym siedział 
nieodżałowany Witold Paszt – wspo-
mina pan Jerzy.

Znalazł się w drużynie Piotra Cu-
gowskiego. Początkowo liczył, że 
nadal będzie poruszał się w swingo-
wych klimatach. Twórcy widowiska 
mieli jednak odmienne zdanie. Reży-
serka show uznała, że jaworznianin 

koniecznie musi wrócić do bluesa 
i rocka.

– Musiałem więc zdjąć marynarkę 
i znów założyć skórzaną kurtkę – pod-
kreśla. – Nie miałem wyjścia, bo na-
wet Piotrek Cugowski wolał widzieć we 
mnie rockmana, a nie Franka Sinatrę
– stwierdza z uśmiechem i dodaje, że 
właśnie w tamtym momencie próby 
pani Marty, by „ugrzecznić” rocko-
wego ducha pana Jurka, poszły na 
marne.

– Wróciliśmy do korzeni – żartuje 
partnerka pana Jerzego. – A tak na 
serio, to jestem z niego dumna i cieszę 
się, że tak wiele osób poznało jego ta-
lent. Ogromne wsparcie zyskał przede 
wszystkim od mieszkańców Jaworzna. 
Dziś na każdym kroku dostaje gratula-
cje – podkreśla.

W półfi nale wokalista z naszego 
miasta zaśpiewał piosenkę „Szerokie 
wody” Mroza, a w ostatnim odcinku 
„Ten o tobie fi lm” Tadeusza Nalepy
z grupą Dżem i słynne „Born To Be 
Wild” zespołu Steppenwolf.

Za każdym razem wspierały go na 
tzw. backstagu pani Marta, Sabina 
Piotrowska i Patrycja Darkowska.

Jaworznianin rozkręca się kon-
certowo. Wystąpił już m.in. podczas 
jaworznickiego fi nału WOŚP, a nie-
bawem, 11 marca, zaśpiewa na kon-
cercie charytatywnym na rzecz małe-
go jaworznianina. Koncert odbędzie 
się o godz. 17 w ATElier Kultury. 
Szczegóły można znaleźć na stronie 
instytucji.

Pan Jerzy dostał też zaproszenie do 
wspólnego koncertowania z Piotrem 
Cugowskim, a w sierpniu pojedzie do 
Kudowy Zdroju, gdzie wystąpi z in-
nym fi nalistą telewizyjnego show, 
Andrzejem Bylińskim.

Warto dodać, że jako człowiek z pa-
sją, pan Jerzy ma ich przynajmniej 
kilka. Razem z panią Martą są zapa-
lonymi narciarzami, a w lecie często 
jeżdżą na rowerze i spacerują z kij-
kami do nordic walkingu.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Zgodnie z tradycją tłusty 
czwartek to okazja, by 
bez wyrzutów sumienia 
zajadać się słodkościami. 
Na naszych stołach kró-
lują wtedy pączki, fawor-
ki i oponki. Właśnie dziś, 
24 lutego, przypada to 
słodkie święto, kiedy to 
łasuchy mogą sobie pofol-
gować.

Wanda 
Drobniak

Teresa 
Wróblewska

Według statystyk, które kiedyś 
przeczytałam, połowa Polaków 
zjada minimum 3 pączki w tłu-
sty czwartek. Myślę, że w takim 
dniu nawet osoby trzymające na 
co dzień z różnych względów dietę, 
pokuszą się o zjedzenie choć jed-
nego pączka. Sama także celebruję 
to święto i choć pączki zazwyczaj 
kupuję, to co roku przygotowuję 
faworki. Najbardziej lubię pącz-
ki z różą. Każdy region ma inne 
tradycje. W moim życiu ta trady-
cja zawsze była obecna. Wspólne 
jedzenie pączków jednoczy rodzi-
ny, przyjaciół. Uważam, że w tym 
jednym jedynym dniu w roku nie 
należy sobie odmawiać słodkości, 
bo kalorie można spalić później na 
spacerze czy treningu fi tness. Z cie-
kawostek, słyszałam, że zjedzenie 
pączka z nadzieniem z orzechem 
przynosi szczęście na cały rok.

Choć na co dzień nie jadam słody-
czy, bardzo lubię tłusty czwartek 
i co roku z tej okazji przygotowu-
ję faworki. Wyrobienie ciasta jest 
czasochłonne, ręce bolą, ale smak 
faworków wynagradza wszystko. 
Pochodzę z gór i w moich rodzin-
nych stronach tradycja wyglądała 
kiedyś nieco inaczej. Nam święto 
to kojarzy się z tłustym jedzeniem 
„na zapas”. Jedliśmy bułki fasze-
rowane słoniną i kiełbasą. Nie lu-
biłam ich. Poza tym, w tym dniu 
kobiety zbierały się przy stole na 
darcie pierza, czyli tzw. podskub-
ki. Z zebranego pierza robiło się 
potem poduszki oraz pierzyny. 
Tradycji towarzyszyły rozmowy, 
śpiewy. Gospodynie piekły pączki 
i chrusty. Chrusty robiło się z cia-
sta drożdżowego. Piło się dużo 
swojskiego wina. W Jaworznie 
tradycja wygląda inaczej.

Słodkie świętowanie

W jaworznickich cukierniach już 
od kilku dni widać większy ruch. Pie-
karze i cukiernicy pracy mają teraz 
naprawdę dużo.

– W Jaworznie tradycja objadania 
się pączkami w tłusty czwartek jest 
wciąż żywa. Wprawdzie w tym roku 
tłusty czwartek wypada dopiero 24 lu-
tego, ale wzmożony ruch obserwujemy 
już kilka dni przed tym wydarzeniem. 
Od poniedziałku mamy sporo pracy 
i smażymy dużo więcej pączków niż 
zazwyczaj – mówi Bożena Ryter, 
cukiernik z jaworznickiej pączkarni 
Polukrowane.

Klienci mają w czym wybierać, bo 
półki w cukierniach wprost uginają 
się teraz od słodkości, które kuszą 
wszystkie zmysły. Smaży się pączki 
z przeróżnymi nadzieniami. Każdy 
rodzaj słodkiego smakołyku jest też 
inaczej ozdobiony. – Co do wybiera-
nego smaku, to preferencje klientów róż-

nie się rozkładają. Jedni kupują pączki 
z różą, inni wybierają te z nutellą czy 
kinder bueno. Jedni zamawiają klasycz-
ne, drudzy lubią kolorowe, ozdobne. 
Smażę pączki od ponad 30 lat i kiedyś 
nie było tak dużego wyboru. Do pączków 
dodawało się tylko nadzienie różane lub 
marmoladę – wspomina  Bożena Ryter.

Przed tłustym czwartkiem rów-
nież supermarkety ruszają z masową 

Cukiernicy już od poniedziałku przygotowywali się do słodkiego świętowania  
| fot. Natalia Czeleń
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Kazimiera 
Czupryńska

Maria 
Pytlak

Tłusty czwartek to w moim domu 
świętość. Dla mnie to taki szcze-
gólny dzień, kiedy przyjeżdżają do 
mnie dzieci i wnuki, spędzamy ra-
zem miło czas. Rozmawiamy, jemy 
pączki, pijemy herbatę. Nie będę 
zdradzać, ile pączków corocznie 
piekę, ale zawsze udaje mi się ich 
zrobić na tyle dużo, by jeszcze ob-
darować bliskich na drogę. Przecież 
w tym jednym dniu w roku można 
sobie pozwolić na więcej. Wystar-
czy wyjść później na spacer, więcej 
się poruszać. Poza pączkami robię 
też oponki i chrust. Bardzo cieszy 
mnie to, że mogę przynieść bliskim 
radość, że wyczekują tego dnia. 
Najbardziej smakują nam pączki 
z różą i lekko posypane cukrem 
pudrem. W tym roku na pewno 
będę też świętować tłusty czwar-
tek z moimi koleżankami w Klubie 
Senior+ na Podwalu.

Tradycję świętowania tłustego 
czwartku wyniosłam ze swojego 
domu rodzinnego. Odkąd pamiętam, 
z tej okazji zawsze przygotowywało 
się pączki i nie tylko. Moja mama 
przekazała mi tradycyjny przepis, 
według którego pączki oraz chrust 
robiłam przez wiele lat. Teraz jest 
mi coraz trudniej, więc kupuję goto-
we pączki. Staram się zjeść chociaż 
jednego. Najczęściej robiłam pączki 
z różą. Nadzienie też robiłam sama 
z płatków róży i wkładałam je do-
piero na samym końcu. Przygoto-
wywałam też chrust. Cieszę się, że 
ta tradycja przetrwała, bo kojarzy 
się z czymś miłym, radosnym. Naj-
bardziej zadowolone są w tym dniu 
babcie i wnuki. Babcie, bo mogą się 
wykazać i przygotować domowy 
specjał, a wnuki, bo babcia przy-
gotowała smakowitą ucztę. Pączek 
w tłusty czwartek musi być.

Słodkie świętowanie
pączki należy spożyć maksymalnie 
do 2-3 dni od rozmrożenia. 

Tłusty czwartek to w kalendarzu 
chrześcijańskim ostatni czwartek 
przed wielkim postem. Wypada na 
52 dni przed Wielkanocą i rozpoczy-
na ostatni tydzień karnawału. Jego 
data zależna jest od daty Wielkanocy, 
stąd jest to święto ruchome. Tłusty 
czwartek znany jest także jako: za-
pusty czy mięsopust. Kiedyś tradycja 
nie była tak słodka jak dzisiaj. Aby 
pożegnać okres zabawy i przygoto-
wać się do czterdziestodniowego po-
stu, jadło się tłusto i dużo. Objadano 
się wtedy pączkami nadziewanymi 
słoniną, boczkiem i mięsem, które 
obfi cie zapijano swojskim winem 
albo wódką. 

Zwyczaj jedzenia słodkich pącz-
ków pojawił się w Polsce dopiero 
około XVI wieku. Niektóre pącz-
ki miały w środku ukryty mały 
orzeszek lub migdał, a ten, kto 
na niego trafi ł, miał cieszyć się 
dostatkiem. Dzisiaj tłustoczwart-
kowe przysmaki to przede wszyst-
kim różne rodzaje pączków. Dobry 
pączek powinien składać się głów-
nie z wody, mleka, mąki, masła, 
drożdży i żółtek. Niektórzy smażą 
też fi t pączki. Do specjałów tłusto-
czwartkowych należą również tra-
dycyjne faworki, nazywane w nie-
których regionach chrustem lub 
chruścikami. To słodkie, kruche 
ciasteczka smażone w głębokim 
oleju i posypane cukrem pudrem.

Natalia Czeleń

Cukiernicy już od poniedziałku przygotowywali się do słodkiego świętowania  
| fot. Natalia Czeleń

R E K L A M A

Pomaganie mają we krwi
Wzorową postawą i błyskawicz-

nym refl eksem wykazali się trzej 
pracownicy Działu Oczyszczania 
Miasta Wodociągów Jaworzno. 
Wojciech Wybraniec, Karol Świę-
tek i Andrzej Szczęsny udzielili po-
mocy przechodniowi, który stracił 
przytomność na przystanku auto-
busowym na Podłężu. Panowie pro-
wadzili reanimację nieprzerwanie 
przez około 20 minut, do czasu przy-
jazdu karetki pogotowia ratunkowe-
go. Pomagali też kierować  ruchem 
do czasu przyjazdu odpowiednich 
służb. W tym wszystkim przydała 
im się wiedza i umiejętności z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy.

Wszystko działo się w piątek, 4 
lutego, po godz. 10. Pracownicy 
Działu Oczyszczania Miasta wyko-
nywali swoje codzienne obowiąz-
ki. Ich zadaniem jest utrzymanie 
czystości terenów miejskich. Gdy 
opróżniali kosz na śmieci, na przy-
stanku PKM przy ul. Towarowej/
Brodzińskiego, nagle przewrócił się 
mężczyzna. Jaworznianka, znaj-
dująca się niedaleko, próbowała 
mu udzielić pomocy. Pracownicy 
DOM też zareagowali natychmiast.

– Autobus przed nami stanął na 
awaryjnych światłach, a wokół niego 
zgromadził się tłum. Podjechaliśmy 
więc bliżej i zobaczyliśmy, że jakaś 
kobieta reanimuje starszego pana, 
przystąpiliśmy więc do działania – 
wspomina Wojciech Wybraniec. 
– Wszystko działo się bardzo szybko
– dodaje Karol Świętek. 

Pracownicy DOM posiadają pod-
stawową wiedzę z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy. Zachowali 
zimną krew i błyskawicznie przeszli 
do działania. – Przede wszystkim nie 
można panikować. Jestem za tym, 
by w każdym zakładzie pracy, na-
uczano udzielania pierwszej pomocy. 
Sam w ten sposób się tego nauczy-
łem. Ważne, by nabyć umiejętności, 
a przede wszystkim nie bać się poma-
gać – mówi Wojciech Wybraniec.

Także zdaniem pozostałych bo-
haterów, takie kursy w zakładach 

pracy byłyby świetnym rozwiąza-
niem. – Ludzie często nie wiedzą, 
jak się w takiej sytuacji zachować. 
Zazwyczaj świadków zdarzenia jest 
znacznie więcej, ale tylko garstka 
potrafi  udzielić pomocy. Poza tym 
uciskanie klatki piersiowej wymaga 
dużego wysiłku – komentuje An-
drzej Szczęsny. – Sporo osób po 
prostu boi się podejść – dodaje Ka-
rol Świętek. 

Wiadomo, że nie każdy odwa-
ży się podejść i pomóc, zwłasz-
cza w dobie pandemii, gdy nawo-
łuje się do zachowania dystansu 
społecznego. – Zdarza się też, że 
ludzie z góry błędnie zakładają, że 
osoba leżąca jest pijana – mówi An-
drzej Szczęsny. Panowie z Działu 
Oczyszczania Miasta Wodociągów 
Jaworzno przekonują, by nie bać 
się pomagać. – Nie możemy się tak 
wszystkiego bać. Trzeba sobie poma-
gać. Od tego może zależeć czyjeś życie 
– mówią i dodają zgodnie, że gdyby 
jeszcze raz znaleźli się w podobnej 

sytuacji, bez zastanowienia podję-
liby takie samo działanie. 

– Jestem dumny ze swoich pracow-
ników. Nie każdy byłby gotów na to, 
żeby takiej pomocy udzielić. Pracowni-
cy wykazali się inicjatywą, bez namysłu 
przeszli do reanimacji i myślę, że taką 
postawę należy pochwalić – komentuje 
Zbigniew Krepel, dyrektor Działu 
Oczyszczania Miasta Wodociągów 
Jaworzno. Jego zdaniem prowadze-
nie kursów na terenie zakładu pracy 
jest niezwykle ważne. – Wszyscy nasi 
pracownicy przechodzą takie szkolenia. 
Często zakładamy, że taka wiedza nie 
będzie nam potrzebna, ale jak się oka-
zuje, czasami bywa potrzebna. Trzeba 
z niej korzystać i nie bać się tego – do-
daje Zbigniew Krepel.

Bohaterską postawę trzech pra-
cowników DOM docenił zarząd Wo-
dociągów Jaworzno oraz Łukasz Ko-
larczyk, zastępca prezydenta miasta. 
Panowie odebrali od nich gratulacje 
i podziękowania.

Natalia Czeleń

Panowie wykazali się umiejętnościami i zimną krwią
| fot. Andrzej Pokuta

produkcją pączków. Te też znajdują 
swoich zwolenników. Jednak ko-
neserzy radzą, by przed zakupem 
sprawdzić etykiety na opakowa-
niach. Pączki są czasem przygoto-
wywane dużo wcześniej, smażone, 
nadziewane, oblane pomadą czy 
posypane cukrem, a następnie za-
mrażane. Rozmraża się je dopiero 
w sklepie, nim trafi ą na półki. Takie 
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Oliwier Dubiel i Dominik Wojciechowski, młodzi muzycy z Jaworzna, od 2015 roku tworzą projekt MusArt Studio. Zajmują się produkcją muzyki od podstaw. Zda-
rza im się też występować na żywo jako MusArt Live. Na swoim kanale na YouTube systematycznie wrzucają przygotowane przez siebie covery, czyli własne interpre-
tacje znanych utworów, czy autorskie teledyski. Z okazji niedawnych walentynek zaprezentowali swój najnowszy cover „Wicked game” Chrisa Isaaka, nagrany z Ju-
lią Borówką oraz Arkadym Ptakiem. To jednak nie wszystko, co mają do zaoferowania muzycy.

Z miłości do muzyki

Oliwier Dubiel i Dominik Woj-
ciechowski poznali się wiele lat 
temu w jaworznickiej Fabryce Ta-
lentów. Już wtedy wiadomo było, 
że mają potrzebne predyspozycje 
i bardzo profesjonalne podejście do 
pasji. Talenty szlifowali na różne 
sposoby. Dominik ukończył wcze-
śniej pierwszy stopień Państwowej 
Szkoły Muzycznej. – Dzięki Państwo-
wej Szkole Muzycznej i Fabryce Talen-
tów znam podstawy muzyczne. Bardzo 
dobre efekty przyniosła mi jednak 
praca własna w domu – wspomina.

Oliwier już jako czternastolatek 
próbował montować swoje pierwsze 
fi lmy, a obecnie studiuje w szkole 
fi lmowej.

Jaworznianie postanowili połą-
czyć siły i stworzyć coś zupełnie 
nowego. W 2015 r. powstał więc 
kanał MusArt Studio na YouTube, 
na którym do dzisiaj dzielą się efek-
tami twórczej pracy. Umieszczają 
tam swoje covery, teledyski, recen-
zje sprzętu oraz płyt autorstwa naj-
różniejszych muzyków. Choć pracy 
przy tworzeniu materiałów na ich 
internetowy kanał mają dużo, nigdy 
nie narzekają i dzielą się nią spra-
wiedliwie. Każdy robi to, w czym 
jest dobry. Wspólnie pracują nad 
aranżacją muzyczną. Dominik zaj-
muje się promocją, prowadzi  media 
społecznościowe, nagrywa fi lmy 
na TikToka. Oliwier mixuje muzy-
kę oraz nagrywa i montuje fi lmy, 
oraz teledyski.

– Kiedy miksuję czy masteringuję 
muzykę, mam pewność, że sami kreu-
jemy swoje brzmienia od początku 
do końca. Oczywiście cząstkę siebie 
wnoszą do projektu także muzycy, 
z którymi współpracujemy – zapew-
nia Oliwier.

Współpraca ta jest dla jaworznian 
dobrą lekcją. – Poznaliśmy na swojej 

drodze ludzi, którzy nas w jakiś sposób 
kierowali. Reszta to nasza praktyka 
i nieustająca chęć dalszego rozwoju. 
Do tej pory projekt opierał się w dużej 
mierze na nauce. Teraz dużo więcej 
umiemy i jesteśmy bardziej świado-
mi swoich możliwości – przekonuje 
Oliwier. 

Założyciele MusArt Studio współ-
pracują z innymi muzykami i woka-
listami z całego Śląska. Od około 4 
lat prowadzą owocną współpracę ze 
świetnym muzykiem i tekściarzem, 
Arkadym Ptakiem. Jakiś czas temu 
do zespołu dołączyła utalentowana 
wokalistka Julia Borówka, a także 
perkusista Bartłomiej Palewicz.

Członkowie MusArt Studio sztu-
kę tworzenia muzyki opanowali 
już niemal do perfekcji. Na swoim 

koncie mają takie osiągnięcie, jak 
produkcja utworu „Powiedz” Sargi-
sa Davtyana, który wygrał konkurs 
debiutów w Opolu w 2019 r. Także 
teledyski tworzone przez Dominika 
i Oliwiera są na znakomitym po-
ziomie. Muzycy wydali już swoją 
EP’kę,  czyli minialbum, pt. „Time-
less Memories”. Nagranie dostępne 
jest na YouTube oraz w serwisach 
streamingowych. Składa się ona 
z 4 utworów. Projekt wzbogaciła 
swoim wokalem Patrycja Orman.

– Ep’ka powstała z inicjatywy Arka-
dego Ptaka. Do czasu EP’ki nagrywa-
liśmy w bardziej rockowym klimacie. 
Po jej wydaniu zmienił się nasz świa-
topogląd i otworzyły się nasze umysły, 
i troszeczkę inne drogi – wspomina 
Oliwier.

Muzyczny duet świetnie ze sobą 
współpracuje. – Proces tworzenia 
musi trwać. Od pomysłu przechodzi-
my do aranżacji, nagrania, realiza-
cji, a na końcu dopiero jest teledysk
– zdradza Oliwier.

Zdaniem utalentowanych jaworz-
nian - tworzenie muzyki opiera się 
na tym, co się w danym momencie 
czuje i jakiej muzyki się słucha. Obaj 
wierni są muzyce o mocniejszym, 
rockowym brzmieniu, ale zdarza 
im się też wsłuchać w nieco spo-
kojniejsze gatunki muzyczne. Ma to 
odzwierciedlenie w ich twórczości.

– Staramy się grać to, co nam w da-
nej chwili w duszy gra – tłumaczy 
Dominik, a Oliwier dodaje: – Każdy 
z nas wnosi do projektu cząstkę siebie. 
Muzyka się miesza, my znajdujemy 

w tym wszystkim konsensus, a dzięki 
temu powstaje unikatowe brzmienie.

Jaworznian można czasem usły-
szeć na żywo. – Nasz projekt powstał 
z myślą o studyjnych nagraniach, więc 
nieczęsto występujemy przed publicz-
nością, ale gdy zostajemy zaproszeni 
np. do Jazz Clubu czy w inne miejsca, 
bardzo się z tego cieszymy i chętnie się 
zgadzamy – mówi Dominik.

Chłopaki mają ambitne plany na 
najbliższy czas. Stale rozwijają swój 
kanał na YouTube. Wciąż bawią się 
muzyką i eksperymentują. Chcieli-
by nagrywać minimum dwa covery 
w miesiącu. Planują też przygoto-
wanie cyklu podcastów, humory-
stycznych fi lmików, może nawet 
wywiadów. Wciąż podnoszą też po-
ziom realizowanych przez siebie re-
cenzji twórczości innych artystów. 
Dominik nagrywa TikToki, gdzie 
mowa jest o nowinkach ze świata 
muzycznego. W niedalekiej przy-
szłości jaworznianie wydadzą też 
swój singiel, a następnie pierwszą 
autorską płytę. – Singla można się 
spodziewać niebawem. Już tworzy-
my do niego teledysk – zapowiada 
Dominik. Poza tym muzycy przygo-
towali 8 utworów, które na pewno 
znajdą się na ich płycie. – Będzie 
ona opowiadała jedną, spójną histo-
rię – zdradza Oliwier.

MusArt Studio są otwarci na nowe 
współprace i zapraszają wszystkich 
muzyków, artystów, także tych po-
czątkujących, do kontaktu. – Mamy 
swoje studio, w którym możemy two-
rzyć muzykę na naprawdę dobrym 
poziomie. Chcemy pomóc innym. Mo-
żemy zaaranżować muzykę, przy-
gotować tekst utworu. Wystarczy 
skontaktować się z nami poprzez Fa-
cebooka. Piszcie śmiało – zachęca 
Oliwier Dubiel.

Natalia Czeleń

Przed MusArt Studio sporo wyzwań i celów do osiągnięcia | fot. Archiwum prywatne

Zespół Ballabard (na zdjęciu w niepełnym składzie) | fot. Jacek Maliszczak

Zaśpiewają w święto kobiet
Marek Długopolski wraz z człon-

kami zespołu Ballabard zapraszają 
wszystkie panie do wspólnego świę-
towania Dnia Kobiet. We wtorek, 8 
marca, o godz. 18 muzycy zagrają 
koncert w Jazz Clubie Muzeum. 
Muzycy zaprezentują wówczas pio-
senki o miłości. – Nie będą to jednak 
typowo liryczne utwory, które można 
było usłyszeć na naszych koncertach 
dotychczas. Zagramy również nieco 
ostrzejsze kawałki – wyjaśnia Ma-
rek Długopolski. – Tematem nasze-
go występu będzie oczywiście miłość, 
w różnych odsłonach – dodaje.

Impreza z okazji Dnia Kobiet 
jest biletowana. Bilety w cenie 30 

zł już niebawem będą do nabycia 
w siedzibie Jazz Clubu Muzeum 
przy ul. Pocztowej 5. W tej cenie 
będzie czekać na panie nie tylko 
muzyczna uczta, ale także miła 
niespodzianka.

Zespół istnieje od siedmiu lat. 
Przez ten czas skład się zmieniał. 
Obecnie w Ballabardzie, oprócz Mar-
ka Długopolskiego, grają i śpiewają 
też tacy muzycy, jak Jacek Malisz-
czak, Kinga Jędrzejek, Mateusz 
Adamczyk, Bartek Paluch, Mariusz 
Stadler i jego syn, 12-letni Igor, któ-
ry zagra na perkusji.

Ballabard występował między 
innymi w dawnym Teatrze Sztuk 

(obecne ATElier Kultury). Koncer-
ty odbywały się pod nazwą ,,Bal-
lady Trzech Bardów”. Można było 
usłyszeć na nich utwory Leonar-
da Cohena, Bułata Okudżawy, 
Jacka Kaczmarskiego i Edwarda 
Stachury.

W 2020 roku grupa wzięła udział 
w 48. Ogólnopolskim Turystycz-
nym Przeglądzie Piosenki Studenc-
kiej BAZUNA 2020. Z racji pande-
mii wydarzenie odbyło się online. 
Jaworznianie zagrali cztery utwory: 
,,List o czekaniu”, „Modlitwa wę-
drownego grajka”, „Jesienne wino” 
i ,,Piosenka bez tytułu”.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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karty, opłacając ich koszt, czy wykonywać ak-
cje pozwalające na podnoszenie temperatury, 
ilości tlenu oraz umieszczanie kolejnych kafl i 
oceanów. Również w tym kroku gracze będą 
mogli produkować zasoby, pozyskiwać mega-
kredyty, będące walutą w grze oraz prowadzić 
badania, czyli pozyskiwać nowe karty projek-
tów. Warto podkreślić, iż gracze będą mogli 
wykonać w tym kroku tylko te fazy, których 
karty zostały wybrane przez wszystkich graczy 
podczas planowania.

Najważniejsze podczas rozgrywki jest zwraca-
nie uwagi na opisy kart oraz zależności pomię-
dzy umieszczonymi na nich symbolami, które 
m.in. obniżają koszt zakupu nowych projektów, 
czy dają więcej Punktów Zwycięstwa na koniec 
gry. W fazie, w której ostatni składnik globalny 

Polskie wydanie stoi na bardzo wysokim 
poziomie w stosunku do ceny rynkowej. We-
wnątrz pudełka znajdziemy specjalne tacki na 
komponenty i perłowe kostki (poprzednio kost-
ki były malowane i często na rogach schodziła 
farba), piękne grafi ki na płótnowanych kartach, 
przegródki na karty oraz plansze gracza ze żło-
bieniami, które zapobiegają przypadkowemu 
przesuwaniu się kostek (w TM trzeba było do-
kupić takie plansze lub specjalne przezroczyste 
nakładki). Już sama instrukcja wydrukowana 
na płótnowanym papierze robi dobre wrażenie.

Oprócz podstawowej gry fani uniwersum 
mogą dokupić pakiet mat dla dwóch graczy 
(po wyjęciu wypraski zrolowane maty miesz-
czą się w pudełku) oraz pierwszy zestaw do-
datkowych kart.

A jak wrażenia z gry? Tutaj nic się nie zmie-
niło, no może poza tym, że udało się szybciej 
terraformować planetę. Radość z rozgrywki 
dla osób, lubiących budować silniczek, dalej 
jest bardzo duża. Warto wspomnieć o dobrze 
sprawdzającym się wariancie solo. 

Jeżeli jeszcze nie udało Ci się sięgnąć po Ter-
raformację Marsja, to Ekspedycja Ares jest ideal-
nym wyborem na rozpoczęcie przygody w tym 
uniwersum.

Radosław Kałuża 
| HKG Gildia

Jest rok 2315. Teri Ngo – rzeczniczka Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych ds. ekspansji 
kosmicznej, ogłosiła gotowość do przekroczenia 
dotychczasowych granic i zbudowania nowych 
domów pośród gwiazd. Wielkie korporacje 
zaczynają wspierać fi nansowo nowe badania, 
prace konstrukcyjne i transport, aby już niedłu-
go udało się terraformować Czerwoną Planetę. 
Pora działać!

Terraformacja Marsa Ekspedycja Ares to jedna 
z najnowszych gier gdańskiego wydawnictwa 
Rebel, będąca niezależnym tytułem w uniwer-
sum Terraformacji Marsa autorstwa Jacoba 
Fryxelius’a. Tym razem otrzymaliśmy grę bar-
dziej karcianą, szybszą i, co podkreśla wielu 
graczy, ładniejszą od pierwowzoru. Do pomocy 
przy projekcie Jacob zaangażował Nicka Lit-
tle (Aeon's End: Legacy) i Sydney Engelstein
(Space Cadets).

Budowanie silniczka
Rozgrywka w TM w nadal skupia się na za-

grywaniu kart. Główną mechaniką gry jest tzw. 
budowanie silniczka, czyli zagrywanie kart, 
dzięki którym będzie można taniej i szybciej 
kupić i zagrać kolejne karty, a wszystko po to, 
aby podnieść trzy główne współczynniki terra-
formacji do maksimum. 

Runda każdego gracza składa się z 3 kroków: 
planowania, rozpatrywania faz i końca rundy. 
W pierwszym kroku gracze wybierają jedną 
z 5 kart faz, natomiast w trzecim kroku należy 
sprzedać nadmiarowe karty projektów. Główna 
rozgrywka skupia się na drugim kroku – roz-
patrywania faz. To tutaj gracze będą zagrywać 

Terraformacja Marsa Ekspedycja Ares

Terraformować Marsa, ale... ładniej

Pragnę zachęcić do ogląda-
nia anime, a dokładnie kulto-

wych produkcji Studia Ghibli „Pod-
niebna poczta Kiki”, „Szept serca” 
i „Narzeczona dla kota”. Wszystkie 
są na wysokim poziomie surreali-
zmu, zrealizowane w nurcie realizmu 
magicznego, w którym świat realny 
przenika się ze światem magicznym. 
Wszystkie te fi lmy łączy oryginalność 
opowiadanych historii,  wybitna gra-
fi ka, a wszystkie elementy artystycz-
ne i środki wyrazu świetnie ze sobą 
współgrają. Obraz i dźwięk tworzą 
spójną kompozycję, która sprawia 
wrażenie przemyślanej całości.

Filmy Studia Ghibli nie mają, moim 
zdaniem, absolutnie żadnych ograni-
czeń wiekowych. To świetne kino dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tydzień temu obchodziliśmy Dzień 
Kota, o czym też warto wspomnieć. 

A whisker away, reż. Junichi Sato, Japonia 2020 – anime
Arystokraci, reż. Wolfgang Reitherman, USA 1970 - animacja
Co jest grane, Davis?, reż. Ethan i Joel Coen, USA/Wielka Brytania 2013
Garfield, reż. Peter Hewitt, USA 2004
Keanu, reż. Peter Atencio, USA 2016
Kici, kici, reż. Paweł Łoziński, Polska 2008 – film dokumentalny
Kocie wiedźmy, reż. Anna McRoberts, USA 2021
Kot, reż. Bob Welch, USA 2003
Kot w butach, reż. Chris Miller, USA 2011 - animacja
Koty, reż. tom Hooper , USA/Wielka Brytania 2019 - musical 
Me and My Two Friends, Wielka Brytania 1998
Narzeczona dla kota, reż. Hiroyuki Morita, Japonia 2002 - anime
Panna Minoes, reż. Vincent Bal, Holandia 2001
Podniebna poczta Kiki, reż. Hayao Miyazaki, Japonia 1989 – anime
Siedem życzeń, reż. Janusz Dymek, Polska 1984
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Koty
Pragnę zachęcić do ogląda-

nia anime, a dokładnie kulto-
Koty to zwierzęta tajemnicze, nie-
zwykłe, szlachetne i piekielnie inte-
ligentne. Wiemy, iż świat dzieli się 
na wielbicieli kotów i całą resztę. Nic 
dziwnego, że właśnie koty są boha-
terami literackimi, bywają natchnie-
niem dla artystów plastyków oraz 
twórców fi lmowych. Rola dobrze ob-
sadzonego kota może podnieść jakość 
fi lmu. Oczywiście poziom fi lmowych 
produkcji, w których występują koty 
jest różny, są to też fi lmy zróżnicowa-
ne gatunkowo. Jednak koty związane 
są z kinem niemal od jego początku.

Przypomnę ciekawostkę, miano-
wicie pierwszej rejestracji kota na 
taśmie fi lmowej dokonano prawdo-
podobnie w roku 1898, w brytyj-
skiej jednoaktówce „Me and My Two 
Friends”, przedstawiającej dziewczyn-
kę w otoczeniu bernardyna i burego 
kocura.                                          KP

Uczestnicy konkursu dużo wysiłku wkładają w to, by upodobnić się do ar-
tystów, których naśladują | fot. Andrzej Pokuta

Mini Playback Show 
– ruszają zapisy

Już po raz dwudziesty odbędzie 
się w Jaworznie Konkurs Mini Play-
back Show. W muzycznym przeglą-
dzie udział wziąć mogą przedszkolaki 
i uczniowie szkół podstawowych. 
Śpiewanie nie jest tutaj najważniej-
sze. Liczą się pomysł, charakteryza-
cja, układ taneczny i dobra zabawa. 
Wydarzenie od lat cieszy się dużą 
popularnością. W tym roku odbędzie 
się już po raz dwudziesty.

Zgłoszenia przyjmowane są 
w szczakowskim Domu Kultury (ul. 
Jagiellońska 3) do piątku, 4 marca. 
Szczegółowe informacje na temat 
konkursu można uzyskać telefonicz-
nie, dzwoniąc pod numer 32 617 75 
38. Konkurs zaplanowano na 11 mar-
ca. Na scenie najpierw zaprezentują 
się przedszkolaki, a później ucznio-
wie. Uczestnicy wystąpią na deskach 
sceny Domu Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego w Szczakowej.

– Zgodnie z regulaminowymi zało-
żeniami, każdy wykonawca lub zespół 
prezentuje jedną wybraną przez siebie 
piosenkę. Wykonawca imituje śpiew na 
bazie pełnego playbacku. Jury w swojej 
ocenie kierować się będzie doborem re-
pertuaru i poprawną imitacją śpiewu. Ju-
rorzy ocenią też, czy uczestnikom udało 
się oddać charakter wybranej piosenki 

w odpowiednim układzie tanecznym 
oraz ogólny wyraz artystyczny, charak-
teryzację wykonawców, oryginalność 
wykonania – wylicza Marcin Miliń-
ski z Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie.

Poszczególne placówki w drodze 
wewnętrznych eliminacji mogą wy-
typować maksymalnie trzy prezenta-
cje w danej kategorii  wiekowej. Przy 
czym jurorzy oceniać będą występy 

14+ 60 min. 1-4

osiągnie maksimum (woda, tlen i temperatura), 
gra dobiega końca, a zwycięzcą zostaje gracz 
z największą liczbą PZ.

Terraformować, ale… ładniej
Terraformacja Marsa to tytuł, który zdobył 

liczne nagrody, a niesłabnące zainteresowanie 
przekłada się na stały dodruk, bez konieczności 
informowania o sprzedaży nowych egzemplarzy. 
Do tej pory ukazało się pięć dodatków i liczne 
zestawy kart, a także Big Box mieszczący całą 
zawartość wraz z trójwymiarowymi kafl ami 
terenu. I pomimo że mechanika gry broni się 
sama, to większość graczy nisko ocenia grafi ki, 
znajdujące się na dziesiątkach kart. Przy Ekspe-
dycji Ares ta największa wada została usunięta. 

w trzech kategoriach: dzieci przed-
szkolne, uczniowie klas I – III  oraz 
młodzież z klas IV – VIII. Na zwycięz-
ców czekają nagrody. Organizatorzy 
przewidują nagrody rzeczowe lub fi -
nansowe w każdej kategorii wiekowej 
dla zdobywców I, II, III miejsca oraz 
dla wyróżnionych.

Regulamin oraz karta zgłoszeń 
dostępne są na stronie internetowej 
MCKiS (www.mckis.jaworzno.pl). GD
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Danuta Noszczyńska z nagrodami przywiezionymi z Festiwalu Literatury Kobiet  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

R E K L A M A

W lutym 1844 r. Senat Wolnego Miasta Krakowa podjął decyzję 
o budowie linii kolejowej z Krakowa – przez Krzeszowice, Chrza-
nów, Jaworzno – do granicy ze Śląskiem, gdzie w Mysłowicach 
miała być połączona z Koleją Górnośląską. Jeszcze w tym samym 
roku podjęto decyzję o zmianie pierwotnego przebiegu trasy 
i połączeniu jej z budowaną Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeń-
ską. Zmieniono również lokalizację ostatniej stacji przed grani-
cą pruską, wybór padł na Szczakową, z której 
linia biegła dalej do Mysłowic. Budowa nowej 
linii kolejowej ruszyła wiosną 1845 roku, a jej 
uroczyste otwarcie nastąpiło 13 października 
1847 roku.

Szczakowa stała się kluczowym miejscem dla 
prowadzenia handlu pomiędzy trzema mocar-
stwami zaborowymi. Wobec braku prusko-ro-
syjskiego kolejowego przejścia granicznego, do 
1859 r. cały ruch tranzytowy odbywał się przez 
Szczakową.  

Stacja w Szczakowej, jak przystało na stację gra-
niczną, oprócz infrastruktury służącej obsłudze 
ruchu kolejowego posiadała także posterunek 
celny, składy towarowe, pocztę i stację telegrafu. 
Linię telegrafi czną poprowadzono wzdłuż drogi 
żelaznej w 1848 roku. Na stacji kolejowej, obok 

Stacja Szczakowa
pomieszczeń służbowych, mieściły się kasy biletowe, poczekalnie 
(osobne dla I, II i III klasy) z lokalami gastronomicznymi, biura od-
praw celnych i paszportowych, poczta i biuro telegrafu. Budynki 
stacyjne z końca lat 40. XIX wieku nie zachowały się do dzisiaj. 
Obecny budynek dworca wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku.

Dworzec kolejowy w Szczakowej od strony peronów. Źródło: zbiory MMJ

Nowa książka jaworznianki
Jaworznicka powieściopisarka, 

Danuta Noszczyńska, już nieba-
wem wyda swoją kolejną książkę. 
Powieść pt. „Wnuczka wariatki” 
ukaże się na rynku wydawniczym 
21 kwietnia i będzie pierwszą czę-
ścią trzytomowej sagi, opowiada-
jącej o losach trzech kobiet, repre-
zentujących trzy pokolenia.

– Ich życie mogło potoczyć się zu-
pełnie inaczej. Rzecz ma się w sło-
wach, tych wypowiedzianych niepo-
trzebnie i tych niewypowiedzianych 
we właściwym momencie – podkreśla 
autorka książki. – Bohaterką pierw-
szej części jest 28-letnia Pola, która 
żyje pod dyktando matki. To na jej 
życzenie dziewczyna ma spędzić wa-
kacje u babki, która do tej pory była 
dla niej jedynie bohaterką ponurej 
legendy. Miesiąc na „zapadłej wsi” 
w towarzystwie niezrównoważonej 
starszej pani ma być dla Poli nauczką 
i przestrogą przed zbyt lekkomyślnym 
podejściem do życia. Dziewczyna 
w najśmielszej nawet wyobraźni nie 
przypuszcza, co ją tam czeka i jakie 
wydarzenia pociągną za sobą te na 
pozór niewinne wakacje – zdradza 
pisarka.

Jak zapowiada, drugi tom sagi 
będzie opowiadać o losach matki 
Poli i ma ukazać się jeszcze w tym 
roku. Bohaterką trzeciej części zo-
stanie z kolei babcia 28-latki.

Jak podkreśla Danuta Noszczyń-
ska, powstająca saga ma nieść waż-
ne przesłanie.

– Przesłaniem, a właściwie moty-
wem wiodącym w tych trzech powie-

ściach jest kwestia komunikacji między 
rodzicami i dziećmi, w tym przypadku 
dwóch samotnych matek i ich córek – 
podkreśla autorka. – Chodzi właśnie 
o słowa lub ich brak… Jak bardzo 
szczerość w relacjach z dziećmi może 
zaważyć na życiu obu stron? Niedo-
mówienia, tajemnice, brak odpowiedzi 
na ważne pytania skutkują nie tylko 
brakiem zaufania, mogą -  co gorsza 
- wykreować w głowie dziecka cał-
kowicie błędny obraz drugiej strony. 
Pola jest na przykład przekonana, że 
skoro była dzieckiem raczej przypadku 
niż świadomej decyzji, jest przez całe 
swoje życie solą w oku swojej matki, 

ciężarem, złem koniecznym. A skoro 
tak, każde jej zachowanie i wypowiedź 
interpretuje sobie jako przejaw ma-
nifestacji takiego stanu rzeczy. Może 
jednak wcale tak nie jest? Może mat-
ka na swój sposób próbuje chronić ją 
przed powieleniem własnych błędów 
i ze wszystkich sił stara się stworzyć 
jedynaczce lepsze życie, niż miała 
ona sama…  Czego więc zabrakło? 
Bo na pewno nie dobrej woli. Zabra-
kło słów… – zaznacza pani Danuta.

Jaworznianka ma na koncie po-
nad 20 powieści. Zadebiutowała 
kilkanaście lat temu „Historią nie 
Magdaleny”. Za trzy swoje książki 

zdobyła nagrodę „Pazura” na Fe-
stiwalu Literatury Kobiet „Pióro 
i Pazur”. Jurorzy docenili powie-
ści pt. „Wszystkie życia Heleny P.” 
i „Pod dwiema kosami, czyli przed-
śmiertne zapiski Żywotnego Maria-
na”. Nagrodę czytelników Danuta 
Noszczyńska otrzymała z kolei za 
powieść pt. „Harpia”. Jaworznianka 
jest też autorką cyklu „Siedem grze-
chów głównych”, w którym opo-
wiada siedem odrębnych historii. 
W czerwcu ubiegłego roku wydała 
swoją poprzednią książkę, „Domek 
na końcu świata”.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Maraton 
dla

artystów
W najbliższą sobotę w Klubie 

Niko w Byczynie odbędzie się dłu-
go wyczekiwany poranny mara-
ton decoupage dla dorosłych. To 
wydarzenie dla wszystkich. Udział 
w nim wziąć mogą zarówno osoby, 
które z tą sztuką są już od dawna 
doskonale zaznajomione, jak i po-
czątkujący artyści. Oni liczyć mogą 
na fachowe wskazówki i instruktaż 
specjalisty. Czterogodzinny maraton 
poprowadzi instruktorka z Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu, 
Kinga Jończyk. Start punktualnie 
o godzinie 9.

– Uczestnicy maratonu decoupage 
będą mieli dużą swobodę. Sami wy-
biorą nawet przedmiot do dekoracji. 
Czekać na nich będzie przygotowany 
miks elementów z szerokiego zakre-
su kształtów, bo każdy uczestnik bę-
dzie na innym poziomie znajomości 
tego sposobu dekorowania. Pojawią 
się także osoby początkujące, któ-
rym wstępnie zaprezentuję decoupage 
i przećwiczymy razem jego kolejne 
etapy – zapowiada Kinga Jończyk.

Decoupage jest prostą techniką 
zdobniczą, polegającą na przykle-
janiu serwetek, papierów decoupa-
ge lub papierów ryżowych na po-
wierzchnie drewniane, metalowe, 
a nawet szkło. W technice tej można 
popuścić wodze fantazji. Zwykle 
w efekcie powstają niezwykle ory-
ginalne prace, bo twórców ograni-
cza właściwie wyłącznie ich wy-
obraźnia.

– Będziemy dekorować głównie 
techniką serwetkową, z użyciem farb 
akrylowych, wykańczając prace la-
kiem, by stała się bardziej użyteczna
– zapowiada instruktorka z MCKiS.

Kinga Jończyk z wykorzystaniem 
techniki decoupage pracuje od wie-
lu lat. – Dekoruję nie tylko gotowe 
przedmioty kupione z przeznaczeniem 
do warsztatu, ale i te, które pozornie 
wydają się bezużyteczne. Uwielbiam 
techniki nadające nową wartość po 
przetworzeniu jakiegoś przedmiotu czy 
elementu. Mam nadzieję, że maraton 
zaskarbi sobie nowych miłośników 
i jego uczestnicy wrócą później na na-
sze warsztaty, a jeśli takie spotkania 
z rękodziełem będą dla nich dodat-
kowo relaksem i rozwojem, to jesz-
cze lepiej – podkreśla instruktorka.

Do maratonu można dołączyć 
o dowolnej godzinie. Udział w ma-
ratonie to koszt 20 zł od osoby. Za 
te pieniądze zakupione zostaną 
potrzebne do artystycznej pracy 
materiały. Uczestnicy wydarzenia 
na miejscu otrzymają wszystko, co 
przyda im się podczas twórczej pra-
cy. Zajęcia odbędą się w Klubie Niko 
w Byczynie przy ul. Na Stoku 14. 
Tam też uzyskamy wszelkie infor-
macje na temat maratonu. W spra-
wie sobotniego maratonu kontak-
tować się można też telefonicznie, 
dzwoniąc pod numer 32 616 17 53. 

Natalia Czeleń
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W UKS-ie Fair Play powstała sekcja dla panów | fot. Archiwum UKS Fair Play

szczycie tabeli, zawodnik rozegrał 
13 spotkań i ma na koncie 21 punk-
tów. Gonią go Marcin Błaszkie-
wicz (15 punktów po 9 meczach) 
i Krystian Cebula (12 meczów, 
14 punktów).

Na pierwszym miejscu w 2. li-
dze jest obecnie Zbigniew Sacha. 
Po 12 pojedynkach ma na koncie 
23 punkty. Tuż za nim plasuje się 
Michał Nawrot, który stoczył do 
tej pory 9 potyczek i ma 17 punk-
tów. Liderem grupy A 3. ligi jest 
Michał Golański (10 meczów, 16 
punktów), a drugi jest Grzegorz 
Golański (14 punktów po 7 me-
czach). W grupie B prowadzi Zbi-
gniew Piputa, który po 10 poje-
dynkach zgromadził 18 punktów. 
Tyle samo meczów i punktów ma 
też Adam Krawczyk. Zajmuje jed-
nak drugie miejsce ze względu na 
gorszy bilans.

Sukcesy 
młodzieży

Medalowe miejsca na 
dwóch imprezach piłkarskich zdo-
były w miniony weekend drużyny 
młodzieżowe Ciężkowianki Jaworz-
no. W Turnieju o Puchar Starosty 
Bieruńsko-Lędzińskiego młodzicy 
zajęli drugie miejsce, wygrywając 
4:1 z ZET-em Tychy, 3:0 z MKS-em 
Lędzin, 3:2 z Piastem Bieruń i 3:0 z 
Czułowianką Tychy. 0:2 piłkarze z 
Ciężkowic przegrali z kolei z UKS-
-em Górnik Libiąż 0-2.

Trampkarze zmagali się natomiast 
w Bierutowie w woj. dolnośląskim. 
Wygrali trzy mecze, ponieśli jedną 
porażkę, a zremisowali dwa spotka-
nia. Dzięki temu Ciężkowianka zaję-
ła trzecie miejsce.                        AZ-H

Porażka 
we Wrocławiu

Jaworznicki pięściarz, 
Przemysław Gorgoń, przegrał w so-
botę walkę na gali Polsat Boxing Pro-
motions we Wrocławiu. Doświad-
czony bokser (14-9-1, 5 KO) zmagał 
się z 22-letnim przeciwnikiem, Kon-
radem Kaczmarkiewiczem (5-1, 
1 KO). Walka jaworznianina była 
trzecią z sześciu potyczek, stoczonych 
tego dnia na polsatowskiej imprezie.

Swoją bokserską karierę Gorgoń 
zaczynał przed laty w klubie Victoria 
Jaworzno pod okiem trenera Rober-
ta Kopytka.

Szósty 
turniej

Piłkarze PSS Salos ro-
zegrali w niedzielę mecze w ramach 
6. kolejki Jaworznickiej Amatorskiej 
Ligi Futsalu. Zmagania odbyły się 
w Hali Widowiskowo-Sportowej 
MCKiS w Centrum. Drużyna MCKiS 
Jaworzno wygrała 7:1 z AFS-em Uni-
ted Lambada. Zespół Jagopro zwycię-
żył 4:3 grupę pn. Alias. Zawodnicy 
Teamu Spirit pokonali 4:1 piłkarzy 
Bricomana. Pulmon Negro wygrał 6:4 
z Azotem Biznes Park, a PSV Podłęże 
6:2 z No Name.

Przed zawodnikami Salosu jesz-
cze trzy kolejki halowych turniejów. 
Najbliższa odbędzie się w niedzielę, 
27 lutego.

Liderzy 
darta

Tobiasz Fuczek jest 
liderem 1. ligi Jaworznickiej Ligi 
Darta PSS Salos. Plasujący się na 

Dżentelmeni grają w bilard
Uczniowski Klub Sportowy Fair 

Play Jaworzno ma nową sekcję. 
Do Gentleman Clubu, bowiem tak 
nazywa się nowo założona grupa, 
zaproszeni są panowie, którzy mają 
ochotę podszkolić swoje bilardowe 
umiejętności, nauczyć się gry w bi-
lard od podstaw lub po prostu spę-
dzić czas w dobrym towarzystwie.

– Zapraszamy na treningi w każdy 
wtorek, w godzinach 19-21 – infor-
muje Bogdan Wołkowski, prezes 
jaworznickiego UKS-u, wielokrotny 
mistrz świata w trikach bilardo-
wych. – Obecnie do naszego klubu 
dżentelmenów należy 10 panów. Są 
wśród nich zarówno utytułowani za-
wodnicy, w tym mistrzowie świata 
i Europy, jak i osoby dopiero zaczy-
nające swoją przygodę z bilardem. 

Niektórzy zapisują się do nas, by pod 
naszym kierunkiem móc zacząć ry-
walizację na bilardowych zawodach. 
Inni przychodzą po to, by nauczyć 
się lepiej grać i dzięki temu dobrze 
wypadać podczas gry z przyjaciółmi 
i znajomymi – tłumaczy.

Członkami nowej sekcji są m.in. 
biznesmeni z Jaworzna i okolic, ro-
dzice zawodników UKS-u i inni pa-
nowie, zainteresowani nauką gry.

– Czekamy na kolejne osoby, chęt-
ne do wspólnych treningów. Wystar-
czy przyjść do nas we wtorek o 19. 
Siedziba naszego klubu znajduje się 
przy ulicy 11 Listopada 4 – konty-
nuuje Bogdan Wołkowski.

W planach jest też powiększe-
nie sekcji „ladies”. Na razie należą 
do niej dwie dorosłe zawodniczki, 

Izabela Łącka i Beata Humańska. 
Członkowie Fair Play czekają rów-
nież na kolejne panie.

Tymczasem klub rozpoczął 2022 
rok z nowymi sukcesami. W mi-
niony weekend wspomniana Iza-
bela Łącka wygrała Puchar Kobiet 
w Kielcach. Dobrze poszło też dru-
żynie, grającej w 1. lidze. W me-
czu z zespołem Seven Kętrzyn ja-
worzniccy bilardziści (Dominik 
Jastrząb, Sambor Stachowiak, 
Piotr Twerdyk i, wypożyczony 
z klubu Frame Łódź, Piotr Polis) 
zwyciężyli 5:1.

Na początku marca rozpoczną się 
natomiast rozrywki bilardowej 2. 
ligi. Weźmie w nich udział druga 
drużyna Fair Play.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Piłkarze jaworznickich 
drużyn przygotowują się 
do zbliżającej się run-
dy wiosennej. Ta ruszy 
w poszczególnych ligach 
w połowie marca. Swo-
ich sił zawodnicy Szcza-
kowianki, Victorii 1918 
Jaworzno, Zgody Byczy-
na i Ciężkowianki pró-
bują obecnie w meczach 
towarzyskich. Przed nimi 
ostatnie sparingi.

Sparingi w toku, rewanże coraz bliżej

Szczakowscy Drwale mają za 
sobą sześć kontrolnych spotkań. 
Wszystkie zakończyli zwycięsko. 
Najpierw Szczakowianka wygra-
ła z Unią Krapkowice 3:1. Dru-
gi sparing zespół rozegrał z Unią 
Oświęcim. Poszło jeszcze lepiej, 
bowiem Szczakowianka wygrała 

3:0. W trzecim towarzyskim poje-
dynku Drwalom ulegli 8:0 zawod-
nicy Zgody Byczyna, a w meczu 
nr 4 Szczakowianka pokonała 5:0 
Górnika 09 Mysłowice. Piąty mecz 
kontrolny odbył się na wyjeździe. 
Drużyna ze Szczakowej zmagała 
się z rezerwami GKS-u Tychy. Spo-
tkanie nie należało do łatwych, 
ponieważ tyski przeciwnik dobrze 
sobie radził. Ostatecznie, po cięż-
kiej walce, Szczakowianka wygrała 
3:2. W ostatnim sparingu, który 
miał miejsce w miniony weekend, 
Drwale pokonali 2:1 piłkarzy Vic-
torii Częstochowa.

Szczakowscy piłkarze stoczą 
jeszcze dwa kontrolne pojedynki. 
W najbliższą sobotę, 26 lutego, 
zagrają z drużyną Orła Łękawica. 
Spotkanie odbędzie się na boisku 
przy stadionie miejskim przy ul. 
Krakowskiej 8. Początek o godz. 11.

Pierwszy mecz rundy wiosennej 
Szczakowianka rozegra natomiast 
w weekend, przypadający na 12 
i 13 marca (termin meczu nie jest 

jeszcze podany). W rewanżowych 
zmaganiach Drwale zmierzą się 
z Rozwojem Katowice. W rundzie 
jesiennej wygrali z katowiczana-
mi 2:0. Obecnie Szczakowianka 
znajduje się pośrodku tabeli w 1. 
grupie 4. ligi śląskiej.

Sparingi przed wiosenną częścią 
ligi rozgrywają też, grające w wa-
dowickiej okręgówce, Victoria 1918 
Jaworzno i Zgoda Byczyna.

Pierwszy sparing zespół Victorii 
przegrał 1:5 z MKS-em Trzebinia. 
Porażką dla jaworznian zakończył 
się też drugi mecz kontrolny – 2:4 
z Pogonią Imielin. Następnie Vic-
toria zremisowała 2-2 z LKS-em 
Spójnia i 1:1 z RKS-em Grodziec 
Będzin. Jaworznicka drużyna ma 
przed sobą jeszcze kilka sparingów: 
z MKS-em Lędziny, Przemszą Klu-
cze i CKS-em Czeladź.

Jesienne zmagania ligowe Vic-
toria zakończyła na trzecim miej-
scu tabeli wadowickiej okręgówki. 
Pierwszy mecz rundy rewanżowej 
jaworznianie rozegrają 19 albo 20 

marca ze Strażakiem Rajsko, z któ-
rym wcześniej zremisowali 1:1.

Formę przed wiosną wyrabiają 
też zawodnicy byczyńskiej Zgody. 
Pod wodzą nowego trenera, Pawła 
Olszowskiego, byczynianie zre-
misowali pierwszy mecz kontro-
lny z UKS-em Szopienice. Wynik 
spotkania to 1:1. Drugi towarzyski 
pojedynek Zgoda zagrała z LKS-em 
Unia Kosztowy. Mecz zakończył 
się dla jaworznian porażką 0:3. 
Podopieczni trenera Olszowskiego 
wygrali natomiast 6:1 z MKS-em 
Górnik Wesoła.

Jesienną rundę Zgoda zakończyła 
na 12. miejscu. Pierwszy wiosenny 
mecz w wadowickiej okręgówce 
rozegra (19 albo 20 marca) z Kal-
warianką Kalwaria Zebrzydowska, 
z którą w rundzie podstawowej 
przegrała 1:4.

Drużyna LKS-u Ciężkowianka 
Jaworzno, która zajmuje pozycję 
lidera w chrzanowskiej A klasie, ma 
za sobą dwa sparingi. 4:2 wygrała 
z LKS-em Bobrek, wicemistrzem 

oświęcimskiej A klasy, a 1:1 zre-
misowała z Bolesławem Bukow-
no. Podopieczni trenera Szymo-
na Pieczki planują jeszcze trzy 
mecze kontrolne. Najbliższy od-
będzie się w niedzielę, 27 lutego. 
Ciężkowianka zagra z Promieniem 
Strzemieszyce.

W chrzanowskiej klasie A runda 
wiosenna ruszy w weekend, 26 
i 27 marca. W meczu 14. kolejki 
Ciężkowianka zmierzy się z Błyska-
wicą Myślachowice. W jesiennej 
części rozgrywek drużyny zremi-
sowały 3:3.

Ligowe zmagania potrwają do 
połowy czerwca. W 4. lidze śląskiej 
przewidziano w sumie 30 kolejek 
(licząc z rudną podstawową i z run-
dą rewanżową). Tyle samo ligowych 
pojedynków zaplanowano w wado-
wickiej lidze okręgowej. W obu gra 
bowiem po 16 drużyn. O 4 kolejki 
mniej, czyli 26, będzie natomiast 
na poziomie chrzanowskiej A klasy, 
w której zmaga się 14 zespołów.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Patrycja Haręza, reprezentująca Polskę w szermierce na wózkach, wzię-
ła udział w paraolimpiadzie w Tokio | fot. Archiwum prywatne

Slalom gigant od lat cieszy się dużym zainteresowaniem jaworznian 
| fot. Materiały PTTK Jaworzno

Do 31 marca trwa nabór 
wniosków o przyznanie 
nagród i wyróżnień dla 
sportowców z Jaworzna, 
którzy mają na koncie 
ważne osiągnięcia, zdo-
byte na ogólnopolskich 
i międzynarodowych za-
wodach. Nagrodzeni zo-
staną zarówno zawodni-
cy indywidualni, jak i ci, 
którzy należą do zespo-
łów sportowych. Gmina 
przewidziała nagrody w 
czterech stopniach. Ich 
przyznanie zależy od ran-
gi zawodów, w których 
jaworznianie brali udział 
w 2021 roku.

AU TO P R O M O C J A

Laury dla najlepszych

O Sportowe Nagrody Miasta Ja-
worzna i Sportowe Wyróżnienia Mia-
sta Jaworzna mogą zabiegać nie tylko 
mieszkańcy naszego miasta, ale także 
zawodnicy, którzy nie pochodzą stąd, 
ale reprezentują któryś z jaworznic-
kich klubów sportowych. Nagrody 
będą przyznawane we wszystkich 
kategoriach wiekowych z uwzględnie-
niem osób z niepełnosprawnościami.

W ramach nagród dla zawodników 
dyscyplin indywidualnych, nagrodę 
I stopnia może otrzymać sportowiec, 
który zdobył medal lub wziął udział 

w igrzyskach olimpijskich i igrzy-
skach paraolimpijskich. Nagroda II 
stopnia zostanie przyznana za zdoby-
cie medalu na mistrzostwach świata 
lub mistrzostwach Europy. W ramach 
stopnia III nagradzani będą sportow-
cy, którzy zdobyli medale w klasyfi -
kacji generalnej Pucharu Świata lub 
Pucharu Europy. Nagroda IV stopnia 
przysługuje za zdobycie medalu w mi-
strzostwach Polski i Pucharze Polski.

Podobnie jest w przypadku zawod-
ników, grających w zespołach spor-
towych. – Sportową Nagrodę Miasta 
Jaworzna dla zawodników w zespoło-
wych dyscyplinach sportu mogą otrzy-
mać zawodnicy reprezentujący dyscy-
pliny, w których rywalizacja odbywa 
się na poziomie co najmniej dwóch lig 

ogólnokrajowych – informują jaworz-
niccy urzędnicy.

Nagrody I stopnia otrzymają spor-
towcy, którzy wzięli udział w igrzy-
skach olimpijskich lub paraolim-
pijskich. Drugi stopień obejmuje 
zdobywców medali na mistrzostwach 
świata lub mistrzostwach Europy, 
a trzeci medalistów mistrzostw Polski, 
Pucharu Polski i tych, którzy awanso-
wali do najwyższej klasy rozgrywko-
wej. Nagroda IV stopnia przysługuje 
sportowcom za awans do wyższej 
klasy w rozgrywkach ligowych. 

– Sportowe Wyróżnienie Miasta Ja-
worzna w dyscyplinach indywidual-
nych i zespołowych mogą otrzymać za-
wodnicy, którzy osiągnęli wysoki wynik 
sportowy we współzawodnictwie mię-

Rodzinnie na stoku
To będzie gratka dla miłośników 

szusowania. Jaworznicki oddział 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego, wraz z Urzę-
dem Miejskim i Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu, zapraszają do 
udziału w kolejnych „Rodzinnych 
Mistrzostwach miasta Jaworzna 
w slalomie gigancie”. Narciarskie 
zmagania odbędą się w niedzielę, 6 
marca, o godz. 10. na stoku Suche 
koło Poronina. Zapisy trwają tylko 
do końca lutego.

W rywalizacji mogą wziąć udział 
tylko jaworznianie, a wyłonieni zo-
staną najlepsi narciarze i narciarki 
w kilku przedziałach wiekowych 
oraz najlepsza rodzina narciarska 
w Jaworznie.

Wśród kobiet klasyfi kacja będzie 
prowadzona w kategoriach: K-1:19 
– 35 lat, K-2: 36 – 45 lat i K-3 pow. 
46 lat. W gronie panów najlepsi 
narciarze zostaną wyłonieni w prze-
działach: M-1:19 – 35 lat, M-2: 36 
– 45 lat i M-3: 46 – 60 lat.

Należy przy tym pamiętać, że or-
ganizator dostosuje kategorie wieko-
we tak, by nie miały one mniej niż 8 
zawodników. Kategoria powyżej 60 
lat zostanie utworzona w przypadku 
zgłoszenia co najmniej 5 narciarzy. 

Możliwe są też kategorie dla dzieci 
i młodzieży, jeśli zgłosi się odpo-
wiednia liczba chętnych: do 9 lat, 
od 10 do 14 i od 15 do 18.

Klasyfi kacja rodzinna będzie do-
tyczyć członków rodzin w linii pro-

stej, czyli dzieci, wnuków, rodziców, 
dziadków.

Zapisy trwają do 28 lutego do 
godz. 16. Można ich dokonać 
w biurze jaworznickiego PTTK przy 
ul. Grunwaldzkiej 35 lub mejlowo, 

AU TO P R O M O C J A
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Laury dla najlepszych
dzynarodowym lub krajowym, ale nie 
spełnili przesłanek otrzymania Sportowej 
Nagrody Miasta Jaworzna – wyjaśnia-
ją dalej pracownicy jaworznickiego 
magistratu.

Wnioski o przyznanie zawodnikom 
nagrody lub wyróżnienia należy skła-
dać w kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie do czwartku, 31 mar-
ca, do godz. 16. Kandydatów mogą 
zgłaszać właściwe organy statutowe 
macierzystego klubu sportowego za-
wodnika, jaworzniccy radni, dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie lub jego zastępca ds. 
sportu oraz pełnoletni zawodnicy, 
niezrzeszeni w klubie sportowym, 
a w przypadku osób niepełnoletnich 
- jeden z rodziców (prawnych opieku-
nów zawodnika). Osiągnięcia muszą 
być potwierdzone przez Polski Zwią-
zek Sportowy. 

Prezydent Jaworzna nagradza naj-
lepszych sportowców od lat. W ubie-
głym roku nagrody zostały przyznane 
30 zawodnikom. Wśród nich byli 
szachiści, lekkoatleci, badmintoniści, 
bilardziści, a także karacista, tenisista, 
zapaśnik, akrobatki, narciarze wodni 
i zawodniczka, trenująca wspinaczkę 
sportową.

Więcej informacji na temat nagród 
i wyróżnień, a także wzór wniosku, 
można uzyskać w Wydziale Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie przy ul. Dwornickiego 
5 w pokoju 5, a także pod nr. tel. 32 
618 17 55 lub na miejskiej stronie 
internetowej.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Odwołają zimę 
na folkowo

Rodzinnie na stoku

Start szachowych 
zmagań

„Piątka” dla Kobiet

Na ludowo będą świętować Dzień 
Kobiet uczestniczki i uczestnicy Fol-
kowego Marszu Nordic Walking, na 
który zaprasza grupa Nord Walkers, 
działająca przy byczyńskim klubie 
MCKiS Niko. Impreza, zaplanowa-
na na sobotę, 5 marca, odbędzie się 
pod hasłem „Chodzę dla zdrowia 
i rozkwitam na wiosnę”. Początek 
o godz. 9 przed siedzibą klubu przy 
ul. Na Stoku 14.

– Zaproszeniem na nasz marsz ofi -
cjalnie odwołujemy zimę! Zachęcamy 
do włożenia strojów inspirowanych 
folklorem. Trasa marszu będzie liczyć 
maksymalnie 8 km. Dla uczestniczek 

Już w piątek, 25 lutego, odbędzie 
się pierwszy z dziewięciu turniejów 
tegorocznej edycji Grand Prix Jaworz-
na w Szachach. Szachiści spotkają 
się w Hali Widowiskowo-Sportowej 
MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 
o godz. 16.30.

Zaproszenie do udziału w cyklu 
mają wszyscy chętni, bez względu 
na wiek. W zmaganiach mogą wziąć 
udział nie tylko mieszkańcy Jaworz-
na. Co roku przyjeżdżają na turnieje 
zawodnicy z całego regionu.

W ramach cyklu zaplanowano 9 
spotkań. Kolejne są wyznaczone na 
29 kwietnia, 20 maja, 3 i 24 czerw-
ca, 30 września, 21 października i 4 
listopada 2022 roku. Każdy turniej 
będzie rozpoczynał się o godz. 16.30. 
W przypadku zmiany terminu, infor-
macja o tym fakcie będzie podana na 

Tylko do poniedziałku, 28 lutego, trwają zapisy uczestniczek „Piątki” dla 
Kobiet. To sportowa impreza, organizowana przez Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu, z okazji zbliżającego się święta wszystkich pań. Uczestniczki „Piątki” 
wezmą udział w biegu lub marszu nordic walking. Wydarzenie odbędzie się 
w niedzielę, 6 marca, o godz. 11 na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekre-
acyjnego Sosina.

W programie nastąpiła jedna ważna zmiana. Start biegu i marszu będzie bo-
wiem zlokalizowany w innym miejscu niż pierwotnie zaplanowano. – Spotkamy 
się nie przy polu namiotowym w rejonie kąpieliska i plaży miejskiej, ale przy strefi e 
sportowej, która znajduje się przy drugiej plaży. To miejsce jest zlokalizowane za ho-
telem Wodnik – wyjaśnia Radosław Lemański z działu sportu MCKiS Jaworzno.

Trasa, zarówno biegu, jak i marszu nordic walking, będzie liczyć 5 km 
i będzie wiodła dookoła zalewu. Biegaczki będą ścigać się o pierwsze miejsce 
w klasyfi kacji generalnej i z podziałem na wiek: od 16 do 35 roku życia, od 
36 do 49 lat i powyżej 50 lat. Z kolei panie, które wybiorą marsz z kijkami, 
przejdą pięciokilometrowy dystans rekreacyjnie.

Biuro zawodów będzie czynne od godz. 9. Najpierw, o godz. 11, wystartują 
biegaczki. 15 minut później wyruszą chodziarki.

Zapisy odbywają się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej MCKiS 
Jaworzno. Start w zawodach jest bezpłatny.                                                                     AZ-H

przygotowaliśmy niespodzianki – infor-
muje Kinga Jończyk, instruktorka 
nordic walkingu w klubie Niko. – Za-
pisy trwają do 2 marca. Zachęcamy do 
kontaktu telefonicznego pod numerem 
32 616 17 53 – dodaje.

Folkowa wędrówka to kolejna 
impreza, zorganizowana w tym 
roku przez grupę Nord Walkers. 
Pierwsza odbyła się w sobotę, 12 
lutego, pod hasłem „Aktywnym 
krokiem z Nowym Rokiem”. Kar-
nawałowy Marsz Nordic Walking 
nawiązywał do Wenecji. Uczestnicy 
przygotowali na tę okazję piękne 
kostiumy.                            AZ-H

stronie www.mckis.jaworzno.pl nie 
później niż tydzień przed planowa-
nymi rozgrywkami.

Zapisy na każdy odcinek szacho-
wych pojedynków odbywają się za 
pośrednictwem strony chessarbiter.
com. Można ich dokonać najpóźniej 
na dwa dni przed rozpoczęciem da-
nego turnieju. Nie jest obowiązko-
wy start we wszystkich zawodach, 
a udział w nich jest bezpłatny. Sza-
chiści będą klasyfi kowani w grupie 
OPEN. Będą też kategorie juniorów 
do lat 8, 10, 12, 14 i 18.

Poprzednią edycję grand prix wy-
grał katowiczanin Maciej Malik. 
Dwa kolejne miejsca podium zajęli 
jaworznianie, Jolanta Guzik i Jacek 
Stachańczyk.

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem 609 554 126.    AZ-H

pod adresem jaworzno.pttk@gmail.
com. W mejlu należy podać takie 
dane, jak skład rodziny, imiona 
i nazwiska, daty urodzenia i adre-
sy oraz załączyć dowody wpłaty. 
Opłata startowa wynosi 90 zł dla 
dorosłych i 70 zł dla dzieci i mło-
dzieży. 

– Istnieje możliwość zorganizowa-
nia transportu zbiorowego. Cena jest 
uzależniona od liczby chętnych – in-
formują organizatorzy i dodają, że 
w takim przypadku autokar będzie 
czekać na parkingu za galerią Ga-
lena. Wyjazd o godz. 6.

Slalom gigant to jedna z kon-
kurencji narciarstwa alpejskiego, 
w której zawodnicy biorą udział 
w dwóch przejazdach. Muszą po-
konać krętą i pofałdowaną trasę 
w jak najkrótszym czasie, po dro-
dze „zaliczając”, specjalne bramki.

Po więcej informacji można 
dzwonić do biura PTTK. Członko-
wie stowarzyszenia dyżurują od 
poniedziałku do czwartku od godz. 
10 do 17 pod numerami telefonów 
603 275 115 i 32 616 39 52.

Honorowym patronem jaworz-
nickich zawodów jest Paweł Sil-
bert, prezydent Jaworzna.                

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Józef Jaszuński patronuje jednej z ulic na Długo-
szynie. To droga, która łączy się z ulicą Dąbrowskiego. 
Nazwę tej długoszyńskiej ulicy nadano dla uczczenia 
wybitnego polskiego archi-
tekta i malarza akwarelisty. 

Józef Jaszuński urodził się 
6 kwietnia 1907 r. Na świat 
przyszedł w Łodzi. Ukończył 
Wydział Architektury Poli-
techniki Lwowskiej. Dyplom 
uzyskał w 1930 r. Piętna-
ście lat później podjął pracę 
w „Miastoprojekcie-Północ”. 
Od 1958 r. był już architek-
tem warszawskiej dzielnicy 
Praga-Północ. 

Kilka lat po skończeniu 
studiów wstąpił do Oddzia-
łu Warszawskiego Stowa-
rzyszenia Architektów Rze-
czypospolitej Polskiej, gdzie 
szybko dał się poznać jako 
znakomity fachowiec. SARP 
to ogólnopolskie stowarzy-
szenie zawodowe, zrzeszają-
ce architektów. W 1952 r. organizacja zmieniła nazwę 
na Stowarzyszenie Architektów Polskich, zachowując 
przy tym tradycyjny skrót. Członkostwo w SARP przy-
niosło Józefowi Jaszuńskiemu spory awans. Zaczął od 
stanowiska sekretarza w 1949 r. Funkcję tę pełnił od 
1949 r. do 1950 r. Rok później był już członkiem za-

Zdolny architekt 
i akwarelista

Patroni 
naszych 
ulic

rządu oddziału. Zabawił tam dwa lata, do czasu, gdy 
mianowano go wiceprezesem. Od 1954 r. do 1957 r. 
był już wiceprezesem SARP.

Architekt projektował 
budynki użyteczności pu-
blicznej. Za jego najwięk-
sze dzieło uchodził projekt 
budynku Mennicy Polskiej 
w Warszawie, inspirowany 
historyzmem modernistycz-
nym. Mennicę zburzono kil-
kanaście lat po śmierci au-
tora projektu.

Józef Jaszuński brał udział 
w konkursach architekto-
nicznych. W 1961 r. wraz 
ze współautorami: Adamem 
Jarzębskim, Józefem Sę-
drowiczem, Anną Zaręb-
ską i Tadeuszem Matu-
szewskim zajęli II miejsce 
dzięki ich wspólnej koncep-
cji warszawskiego osiedla 
Bródno.

Józef Jaszuński był rów-
nież artystą. Realizował swoje pasje jako malarz akwa-
relista i należał do koła „Plener”, które od 1969 r. sku-
piało architektów pasjonujących się sztuką.

Zmarł 3 sierpnia 2001 r. w Warszawie. Spoczywa 
na Komunalnym Cmentarzu Północnym.             

Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 6 (244)

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 
numerami od 1 do 26 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 6 
(244): Nie pogardzaj cudzym 
zdaniem. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w kolejnym wy-
daniu „Pulsu Jaworzna”. Życzy-
my miłej lektury i przyjemnej 
zabawy.

Przed naszymi żołądkami nie lada 
wyzwanie. W tym roku tłusty czwar-
tek wypada 24 lutego. Tradycyjnie 
więc tego dnia na stołach królować 
będą pączki i faworki, a kolejki przed 
dobrymi cukierniami nie będą miały 
końca. To jednak niejedyna okazja 
do kulinarnych uciech. Otóż 24 lute-
go świętujemy również Dzień Tosta. 
Mamy więc możliwość, by pozostając 
w zgodzie z tradycją i świętem, wy-
brać to, co bliższe naszym kulinarnym 
upodobaniom. Tosty to doskonały 
pomysł na pożywne śniadanie. Na 
dodatek ta potrwa daje nam właści-
wie nieograniczone możliwości. Tosty 
przygotować można zarówno na słod-
ko, jak i na słono. Wybór dodatków 
zależy tu wyłącznie od wyobraźni i... 
zasobów lodówki. 

Po uczcie warto odpocząć. Oka-
zja będzie już w poniedziałek, 28 
lutego. Właśnie wtedy obchodzić 
będziemy Dzień Spania w Miej-
scach Publicznych. Celebracja tego 
święta polega głównie na zorgani-
zowanych akcjach. Pomysłodawcy 
przekonują, że nic tak nie popra-
wia humoru jak grupowe leżako-
wanie.                                       GD

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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