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Studenci Akademii Medycznej będą 
pogłębiać wiedzę na oddziałach Szpi-
tala Wielospecjalistycznego. We wto-
rek otwarto oddziały kliniczne Aka-
demii Medycznej w jaworznickiej 
lecznicy. Podczas wydarzenia tytuł 
profesora Akademii Śląskiej wręczono 
dr. Józefowi Kurkowi, kierowniko-
wi Katedry i Kliniki Chirurgi Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Onkologicznej.

Uroczysty charakter miały obcho-
dy Narodowego Święta Niepodległo-
ści. Mieszkańcy uczestniczyli w mszy 
świętej, a potem w pochodzie przeszli 
przed pomnik Niepodległości, gdzie 
złożono kwiaty. Był program arty-
styczny, przygotowany przez artystów 
z ATElier Kultury, wspólne śpiewa-
nie patriotycznych pieśni i koncert 
jaworznickich orkiestr.
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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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Dzięki covidowi mamy imprezy piłkarskie wielkiego 
formatu rok po roku. Ten żałosny i wredny wirus nagiął 
rzeczywistość i imprezy sportowe czy kulturalne zostały 
przeniesione o rok, dwa, a niektóre i trzy. W sumie lepiej 
przenieść niż odwołać. W kwietniu przyszłego roku idę na 
koncert światowej gwiazdy (mam nadzieję, że tym razem 
się uda!), na który zakupiłem bilety w roku 2020. Z roz-
rzewnieniem patrzę na cenę na bilecie, wynoszącą 200 
zł. Obecnie za te pieniądze można się wybrać jedynie na 
halę w Beskidach, a nie halę widowiskową. Nie jest tanio. 
W przypadku koncertów padamy ofi arą zmieniających się 
zasad funkcjonowania przemysłu muzycznego i oczywiście 
szalejącej infl acji. 

Kiedyś artysta wydawał płytę, sprzedawał ją i otrzymywał 
za to pieniądze. Koncerty były dodatkiem, aby promować 
wydawnictwo. To było w czasach, kiedy w MTV leciała 
muzyka, więc mało kto o tym pamięta. Dziś płyty są dla 
kolekcjonerów i fanów starej daty, a muzyka dostępna za 
darmo (lub za niewielką opłatą) w serwisach streamingo-
wych. Jedno odtworzenie na Spotify to dla artysty średnio 
0,0032 dolara. Dopiero gdy masz miliony odtworzeń, za-
rabiasz na tym jakieś pieniądze, ale w dalszym ciągu jest 
to kropla w morzu. Artyści oraz osoby związane z całą 
branżą nie mają innego wyjścia, jak wyśrubować ceny 
biletów, bo żyć z czegoś trzeba. Powiem tylko tyle, że do-
bre miejsce na koncercie przed sceną to obecnie kwota 2 
lub 3 tysiące złotych i nikogo to już nie dziwi. Za 400-500 
oglądasz wszystko zza słupa ograniczającego widoczność, 
gdzieś pod samym dachem, albo stojąc na płycie za stano-
wiskiem technicznym. Jeśli jesteś fanatykiem zagranicznej 
gwiazdy, to musisz się zastanowić, czy jedziesz na urlop, 
czy zabierasz swoją połówkę na dwugodzinny koncert, 
widziany z pierwszego rzędu. I nie mówimy tu połówce 
w sensie 0,5 litra.

Osobiście kupuję płyty, ale robię to zdecydowanie rzadziej 
niż do tej pory. W dalszym ciągu uwielbiam ten moment, 
kiedy rozkładam książeczkę dołączoną do wydawnictwa 

Orzeł platfusek
Wojciech P. KnapikFe
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Jesień w tym roku długo była wy-
jątkowo łaskawa. Przynajmniej jeśli 
chodzi o temperatury i słońce. Było 
cieplej niż zazwyczaj. Wszystko jed-
nak wskazuje na to, że w pogodzie 
właśnie rozpoczęły się duże zmia-
ny. Temperatura spadła, a synopty-
cy ostrzegają, że pierwszego w tym 
sezonie śniegu możemy się spodzie-
wać właściwie w każdej chwili. To 
ostatni moment, by zmienić opony 
na zimowe i wyciągnąć z szaf cie-
plejsze kurtki.

W takich warunkach trudniej jest 
dobrą myślą obdarzyć pomysł, by po-
południe poświęcić na spacer, biega-
nie czy choćby marsz z kijami. Tym-
czasem trenerzy personalni zgodnie 
przekonują, że pogoda nie powinna 
nas zniechęcić. Nie bez przyczyny 

sezon jesienno-zimowy sprzyja de-
presyjnym nastrojom. Mniej słońca 
i mniej ruchu to recepta na gorsze 
samopoczucie. Właśnie dlatego war-
to się przełamać. Choćby w ramach 
eksperymentu.

Sportowcy wyjaśniają, że aby pro-
dukcja endorfi n, czyli hormonu szczę-
ścia, wzrosła, to aktywność nie musi 
być wcale wyczynowa. Zacząć można 
od naprawdę drobnych spraw. Wy-
starczy wysiąść z autobusu przystanek 
wcześniej albo na zakupy wybrać się 
pieszo, a nie podjeżdżać samochodem 
pod sam sklep. Można też przyłączyć 
się do jakiejś sportowej grupy, których 
w Jaworznie nie brakuje. Wspólne 
marsze czy bieganie to same korzyści. 
Ruch poprawia nastrój, odporność, 
redukuje stres. Nic tylko korzystać.

Więcej endorfi n

Warto umieć

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Nie każdy wie, jak udzielać pierw-
szej pomocy. Wiedzę i umiejętności 
nabyć można w czasie organizowa-
nych często szkoleń. Reszta pewnie 
przyjdzie wraz z doświadczeniem.

Dowodzą tego pracownicy Wodo-
ciągów Jaworzno. Już trzy razy udało 
im się udzielić pomocy potrzebują-
cym. Nie tylko znaleźli się w odpo-
wiednim czasie i w odpowiednim 
miejscu, ale też potrafi li nabytą na 
zakładowym szkoleniu wiedzę prze-
nieść na praktyczne działanie.

Pierwsza sytuacja miała miejsce 
w styczniu. Brygada Działu Oczysz-
czania Miasta prowadziła reanimację 
krążeniowo-oddechową mieszkańca 
Jaworzna. Kolejny raz wodociągowcy 
wzorowo zachowali się w wakacje. 

Zapewnili wtedy opiekę osobie, która 
dostała ataku epilepsji. 

Ostatnia sytuacja wydarzyła się 
w październiku w rejonie ulicy Szcza-
kowskiej. Pracownicy Działu Utrzy-
mania Ruchu, wykonując swój co-
dzienny objazd, dostrzegli leżącego 
na chodniku mężczyznę. Natychmiast 
udzielili mu wstępnej pomocy przed-
medycznej. Pomogli w opatrzeniu 
widocznych ran głowy i twarzy. Do 
momentu przybycia zespołu ratownic-
twa medycznego, ułożyli mężczyznę 
w bezpiecznej pozycji. Pomagali im 
inni mieszkańcy miasta.

Takie sytuacje dowodzą, że warto 
się szkolić. Nigdy nie wiadomo, kiedy 
od naszej wiedzy i umiejętności bę-
dzie zależało czyjeś życie i zdrowie.

(obowiązkowo, w ramach fetyszu, należy powąchać – bo 
zapach papieru kredowego i farby drukarskiej jest nieodzow-
nym elementem nowego nabytku), czytam teksty i patrzę 
na listę utworów, spis muzyków i techników biorących 
udział w nagraniu. To cały rytuał, prawie na skraju religii. 

Niedawno mój kolega wydał swoją pierwszą płytę. Pra-
cował nad nią kilka lat. Przyjechał do mnie z kilkoma 
egzemplarzami w prezencie, usiedliśmy przy kawce, po-
gadaliśmy. Zrewanżowałem się moją pierwszą książką, 
która wyszła kilka tygodni wcześniej. Zaczęliśmy się śmiać, 
że ja wydałem książkę, kiedy czytelnictwo leży i kwiczy 
i mało kto kupuje książki, a on wydał płytę, gdy sprzedaż 
płyt CD jest praktycznie znikoma. Po czym doszliśmy do 
wspólnego wniosku, że trzeba założyć wspólny biznes, sko-
ro z nas takie bystrzaki. Może wypożyczalnia kaset VHS? 
Myślicie, że pójdzie?

W najbliższą niedzielę zaczną się kolejne mistrzostwa 
świata w piłce nożnej, tym razem nietypowo, bo zamiast 
siedzieć w strefi e kibica i sączyć zimną piankę z kufl a, bę-
dziemy kibicować biało-czerwonym przy grzańcu i w bam-
boszach. Zapewne w telewizji pojawią się eksperci wra-
cający do przeszłości, przecież nasi piłkarze od 30 lat nie 
zdobyli żadnego trofeum (srebrny medal olimpijski 1992), 
a na mistrzostwach świata od 40 lat (3 miejsce na MŚ 
w Hiszpanii). Jak jeszcze raz mi ktoś wyjedzie z sukcesem 
z Wembley z roku 1973, to nie ręczę za siebie! Zapewne 
i tak zwyczajowo dostaniemy od naszych piłkarzy 3 me-
cze, czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. 

Jakoś nie ma optymizmu w narodzie, mało osób eks-
cytuje się tym wydarzeniem sportowym. Może to zwią-
zane z negatywną otoczką, jaką miał wybór gospodarza 
turnieju. Od początku było wiadomo, że to grubsza afe-
ra. W porównaniu do rozwalenia 70 baniek przez Sasina 
w czasie wyborów prezydenckich, to małe, niewinne lolo. 
Dodatkowo łamanie przez Katar praw człowieka plus licz-
ba ofi ar śmiertelnych przy budowach infrastruktury, nie 
robią dobrego wrażenia. Kilka dni temu kibice w Niem-
czech wywiesili transparent o treści: „15000 ofi ar dla 
5760 minut piłki. Wstydźcie się”. Czyli za każdą minutę 
meczu oddały życie 3 osoby. Czy to wszystko, te wiel-
kie pieniądze, afery i skandale są jeszcze sportem, czy 
już tylko krwawym, kontrowersyjnym biznesem? Niech 
chociaż piłkarze się spiszą i dostarczą dobrych emocji. 
Polscy kibice sobie życzą, aby orły faktycznie były orła-
mi, lub chociaż sokołami, a nie żałosnymi kaczorkami 
z nóżkami platfuskami.
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w Sosnowcu

Chciałem napisać coś o dawaniu w szyję, 
ale doszedłem do wniosku, że już wszystko 
zostało w tej kwestii powiedziane i skomen-
towane, społeczeństwo się zaśmiało, poki-
wało głową i niech teraz wyciągnie wnioski.

Bez złej woli
Jan KleszczSzpilki w bruku

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku podatki 
lokalne będą wyższe. Jaworzniccy radni zadecydują o tym 

podczas najbliższej sesji, która ma się odbyć jeszcze w listopadzie. W Jaworz-
nie podatki od gruntów i budynków wzrosną średnio o 12,15 proc. Informa-
cje o tym wywołały wśród internautów spodziewane w tej sytuacji poruszenie. 
Tradycyjnie, niektórzy wykazują się zrozumieniem, a inni ten plan krytykują.

Warto przypomnieć, że przez wiele lat udawało się utrzymać stawki lokalnych 
podatków na niskim poziomie, z czego korzystali mieszkańcy, w tym między 
innymi właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy i właściciele samochodów. Tę 
korzystną sytuację uznaliśmy za standard. Podobnie zresztą, jak brak krwa-
wych wojen w naszej części świata. Niestety, wydarzenia w sąsiedniej Ukrainie 
boleśnie dowiodły, że ani pokój, ani stabilna sytuacja fi nansowa nie są nam 
dane na zawsze. Rosnąca infl acja drenuje nie tylko nasze osobiste portfele, ale 
ma też przełożenie na kondycję fi nansową gminy. W miejskiej kasie urzędnicy 
odnotowali spadek dochodów przy jednoczesnym wzroście wydatków. Trudno 
się dziwić, bo przecież ceny energii i usług rosną również dla gmin. 

W tej sytuacji zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, do którego na-
leży również Jaworzno, biorąc pod uwagę aktualną sytuację fi nansową miast, 
zarekomendował wszystkim samorządom województwa śląskiego konieczność 
przyjęcia do projektów budżetów miast na rok 2023 maksymalnych stawek 
podatku od nieruchomości we wszystkich obszarach. Na aktualizację stawek 
podatków zdecydowały się niemal wszystkie polskie miasta. Trudno tu więc 
szukać złej woli urzędników, choć niektórzy, z uporem godnym lepszej spra-
wy, i tak się starają.

Mimo trudnej sytuacji fi nansowej Jaworzno w 2023 roku będzie kontynuować 
programy pomocowe dla właścicieli nowych domów czy ekologicznych pojazdów. 
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Kwiaty przed pomnikiem Niepodległości złożyli m.in. przedstawiciele władz miasta | fot. Grażyna Dębała

Podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
obecne były liczne poczty sztandarowe | fot. Grażyna Dębała

Po mszy świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali wspólnie przez 
Rynek | fot. Grażyna Dębała

Wolność, 
czyli najwyższa wartość

Bardzo uroczysty cha-
rakter miały tegorocz-
ne obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości 
w Jaworznie. Mieszkań-
cy uczestniczyli w mszy 
świętej odprawionej 
w kolegiacie, a potem 
we wspólnym pochodzie 
przeszli przed pomnik 
Niepodległości, gdzie zło-
żono kwiaty. Był też pro-
gram artystyczny przy-
gotowany przez artystów 
z ATElier Kultury, wspól-
ne śpiewanie patriotycz-
nych pieśni oraz koncert 
jaworznickich orkiestr.

Mszę świętą w intencji ojczyzny 
i mieszkańców Jaworzna odprawił 
ks. prałat Eugeniusz Cebulski, pro-
boszcz kolegiaty św. Wojciecha i św. 
Katarzyny. Podczas nabożeństwa 
bardzo licznie zgromadzeni wierni 
dziękowali za odzyskaną po 123 la-
tach wolność naszej ojczyzny. – Dziś 
wspólnie i licznie dziękujemy Bogu za 
wolność i niepodległość. Pamiętajmy, 
że ojczyzna jest naszą matką i starajmy 
się żyć w jedności i wzajemnej miłości – 
przekonywał ks. Eugeniusz Cebulski.

Po uroczystej mszy uczestnicy ob-
chodów uformowali pochód, który 
przeszedł spod kolegiaty przez Rynek 
aż do pomnika Niepodległości. W uro-
czystości uczestniczyli m.in. Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent miasta, 
Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz 
Jaworzna, Dariusz Starzycki, wi-
cemarszałek województwa śląskiego, 

Tadeusz Kaczmarek, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej, parlamentarzyści, 
radni, przedstawiciele jaworznickich 
instytucji i stowarzyszeń oraz miesz-
kańcy.

Narodowe Święto Niepodległości 
było okazją do refl eksji na temat wol-
ności i tego, jak z niej na co dzień 
korzystamy. – Wielokrotnie mówiłem 
o tym, by nie zaślepiały nas bieżące kłót-
nie, by różnice polityczne nigdy nie były 
stawiane ponad interes państwa, byśmy 
nie próbowali rozwiązywać swoich pro-
blemów cudzymi rękami. Dziś mam po-
czucie, że jest to tak samo aktualne jak 
przed zaborami, w okresie międzywojnia 
i wojen, i jeszcze bardziej, jak kilka lat 
temu – podkreślał Paweł Silbert.

Podczas wspólnego świętowania 
104. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości po 123 latach niewoli 
nie mogło zabraknąć odwołań do ak-
tualnej sytuacji w Ukrainie.

– Wojna w sąsiedniej Ukrainie ob-
darła nas ze złudzeń o pokojowej Rosji, 
o nienaruszalności międzynarodowych 
umów i pewności sojuszów – przyznał 
prezydent Jaworzna.

Były też życzenia. – W dniu naszego 
narodowego święta życzę państwu, by-
śmy je obchodzili w każdym kolejnym 
roku: wolni, bezpieczni, u siebie. Byśmy 
polskość utrzymali, cenili i traktowali 
jak wartość najwyższą – podsumował 
Paweł Silbert.

W ramach obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości zwiedzić 
można było również Muzeum Miasta 
Jaworzna, a na scenie Młodzieżowe-
go Domu Kultury wystąpiły orkiestry 
Archetti i eMBand. Koncert z udzia-
łem solistów, Kamila Franka Fran-
czaka, Weroniki Skalskiej i Pio-
tra Tłustochowicza, zatytułowano 
„Wspomnienie”.

Grażyna Dębała

Zdecydują
radni

Jeszcze w listopadzie radni decy-
dować będą o stawkach podatków 
lokalnych, które obowiązywać mają 
w 2023 roku. Wszystko wskazuje na 
to, że w Jaworznie, podobnie jak 
w innych miastach, będzie drożej. 
Na aktualizację stawek podatków 
zdecydowały się bowiem niemal 
wszystkie polskie miasta.

– Wzrost stawek związany jest 
przede wszystkim z rosnącą infl acją, 
co przekłada się w znaczny sposób na 
kondycję fi nansową gminy. Zanotowa-
no spadek dochodów przy jednocze-
snym wzroście wydatków, w szczegól-
ności na rosnące ceny energii i usług 
ze względu na wzrost płacy minimal-
nej – wyjaśnia Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Podstawową opłatą, jaką miesz-
kańcy wnoszą na rzecz gminy, 
jest podatek od gruntów oraz bu-
dynków. Obecnie stawka za metr 
kwadratowy mieszkania wynosi 89 
groszy. Zgodnie z projektem, nad 
którym głosować będą jaworzniccy 
radni, w 2023 roku będzie wyższa 
o 11 groszy. To oznacza, że właści-
ciel mieszkania o powierzchni 50 m 
kw zapłaci w przyszłym roku 50 zł 
podatku, czyli o 5,50 zł więcej niż 
dotychczas. 

Więcej zapłacą też przedsiębiorcy. 
Przykładowo miesięczna rata podat-
ku za budynek o powierzchni 100 m 
kw. przeznaczony na prowadzenie 
działalności gospodarczej na działce 
o powierzchni 300 m kw. wzrośnie 
o około 343 zł rocznie. Wzrosną tak-
że stawki podatku rolnego i leśnego 
oraz od środków transportowych.

– Przez wiele lat, świadomą polity-
ką gminy było utrzymywanie stawek 
podatkowych na niskim poziomie, 
jednak nowe obciążenia i realizacja 
zadań oraz programów uzyskujących 
dużą akceptację społeczną, wymaga-
ją dorównania stawek do tych okre-
ślonych przez Ministerstwo Finan-
sów. Coroczna waloryzacja stawek 
do wskazanych w obwieszczeniu, po-
zwala na uniknięcie nagromadzenia 
dużych zobowiązań, które mogłyby 
powstać przy zmianach podatkowych 
realizowanych co kilka lat – tłumaczy 
Katarzyna Florek.

Jaworznianie mogą korzystać 
z ulg. Wciąż obowiązuje 10-letni 
okres zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości, na której mieszkańcy 
wybudują swój dom. Zwolnienie 
przysługuje każdemu, kto wybuduje 
nowy budynek mieszkalny jedno-
rodzinny albo w zabudowie bliź-
niaczej, szeregowej lub grupowej, 
o powierzchni użytkowej nie prze-
kraczającej 200 m kw. Dotychczas 
z tej ulgi skorzystało 808 miesz-
kańców.

Na zwolnienie z podatku od środ-
ków transportowych na 2023 rok 
będą mogli liczyć właściciele pojaz-
dów napędzanych gazem ziemnym 
lub wodorem oraz pojazdów posia-
dających napęd elektryczny bądź 
hybrydowy.                              GD
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Już w czwartek, 17 listopada, od-
będą się kolejne zajęcia, pod-
czas których poruszane będą 
kwestie bezpieczeństwa. Na 
warsztaty pod hasłem „Aktyw-
ny senior w sieci = bezpieczny 
senior” zapraszają jaworznian 
gmina, Powiatowy Urząd Pracy 
w Jaworznie oraz radna Rady 
Miejskiej Ewa Zuber.  Podczas 
zajęć jaworzniccy seniorzy 
nauczą się między innymi tego, 
jak bezpiecznie korzystać z in-
ternetu. Poznają też nowe for-
my komunikacji internetowej 
i wezmą udział w ciekawych 
warsztatach integracyjnych, 
które pozwolą uczestnikom le-
piej się poznać i odkryć swoje 
predyspozycje.

Czwartkowe prelekcje i warsz-
taty z komunikacji społecznej 
odbędą się w Jaworznickim La-
boratorium Biznesu, które dzia-
ła przy ul. Bocznej 7k na Pod-
walu w Pawilonie Słoneczna. 
Warsztaty potrwają od godz. 
9 do 13. Udział w zajęciach
 jest bezpłatny.

Dla aktywnych 
seniorów

Jaworzniccy seniorzy 
uczą się, jak bezpiecznie 
korzystać z internetu i jak 
w skomplikowanym świe-
cie wirtualnych mediów, 
płatności i usług nie dać 
się oszukać. Pracownicy 
Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony 
Ludności Urzędu Miejskie-
go w Jaworznie prowadzą 
dla nich cykl warsztatów. 
Prelekcje są częścią gmin-
nego projektu „Akademia 
Bezpieczeństwa”.

O bezpieczeństwie 
i asertywności

– Warsztaty w ramach „Akademii 
Bezpieczeństwa” są bardzo potrzebne. 
Cieszę się, że projekt dzięki współpracy 
służb miejskich i mundurowych oraz 
koordynacji ze strony Zarządzania 
Kryzysowego i pana Jacka Sowy do-
ciera do naszych jaworznickich senio-
rów – podkreśla Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent Jaworzna.

Pierwsze warsztaty z tego cyklu 
odbyły się w Klubie „Senior+” przy 
ul. Matejki 24d. Zajęcia cieszyły się 
sporym zainteresowaniem.

– Dzięki takim inicjatywom możemy 
zapobiegać wielu przykrym sytuacjom 
w życiu seniorów – mówi kierownik 
klubu Bronisława Zarzeczna.

W kolejnych zajęciach uczest-
niczyły panie z Klubu „Senior+”, 
który działa w budynku przy ul. 
Bocznej 7k. – W naszym otoczeniu 
są osoby, które padły ofi arą oszustów. 
Dlatego tak ważne jest, by uświada-
miać wszystkim potencjalne zagroże-

Wiesława Lech Wanda Drobniak Halina Kubala

W tym roku słyszałam o przypadku 
wyłudzenia metodą „na bank” w na-
szym mieście. Teraz poszkodowana 
osoba musi spłacać wzięty na nią kre-
dyt. Takich i innych sytuacji jest w Ja-
worznie czy kraju naprawdę sporo. 
Dlatego musimy zwracać uwagę na 
to, z kim rozmawiamy i komu ufamy. 
Seniorzy często bywają zbyt łatwowier-
ni, a takie prelekcje, jak te w ramach 
„Akademii Bezpieczeństwa” pozwalają 
nabyć asertywności i rozpoznać praw-
dziwego oszusta.

Bardzo cieszę się, że w naszym mieście 
realizowana jest „Akademia Bezpie-
czeństwa”. Nasze środowisko jest bar-
dzo narażone na różne oszustwa. Każ-
demu może się coś przydarzyć, a sama 
słyszałam o kilku potwierdzonych przy-
padkach wyłudzeń od osób starszych. 
Dlatego ważne jest, by głośno i często 
o tym mówić. Poprzez takie prelekcje 
nabywamy nową wiedzę, słyszymy 
o zupełnie nowych metodach złodziei 
i dowiadujemy się, w jakich przypad-
kach trzeba mieć się na baczności.

Do Klubu Seniora na Podwalu uczęsz-
czam od początku jego istnienia. Czer-
pię z tego wiele korzyści. To miejsce, 
w którym my, seniorzy, wymieniamy 
się swoimi poglądami, radością. Spę-
dzamy miło i kreatywnie czas. Jednak 
nie tylko wykonujemy robótki ręczne, 
wspólnie pieczemy czy gotujemy. Tutaj 
także dowiadujemy się o tym, jak za-
dbać o swoje bezpieczeństwo w domu, 
na ulicy czy w internecie. Świat jest, 
jaki jest i to my musimy nauczyć się 
rozważnie zachowywać.

nia i pokazać możliwe wyjścia z sy-
tuacji – mówi Krystyna Janicka, 
kierowniczka klubu na Podwalu. 

W trakcie spotkań poruszane są 
ważne dla seniorów tematy. Mowa 
jest nie tylko o bezpieczeństwie 
w internecie, ale też o prawach kon-
sumenckich czy tabletkach jodku 
potasu. Seniorzy przestrzegani są 
też przed nową formą oszustwa „na 
zakup węgla”.

– Chciałabym nauczyć uczestników 
warsztatów, jak być asertywnym przy 
zawieraniu umów. Podkreślam też, na 
co seniorzy powinni zwracać uwa-
gę, gdy ktoś zachęca ich do podania 
swoich danych czy zakupu towarów. 
Swoich prywatnych danych powinni 
dobrze strzec. Przekazuję także wiedzę 

na temat tego, że są rodzaje umów, od 
których można odstąpić – opowiada 
Krystyna Banasik, miejski rzecznik 
konsumentów.

O bezpieczeństwie podczas warsz-
tatów mówią też jaworzniccy poli-
cjanci. Funkcjonariusze opowiadają 
o metodach, jakie stosują oszuści, 
i radzą, jak się przed nimi skutecz-
nie bronić. Mundurowi przekonują, 
że umiejętność unikania zagrożeń 
oraz większa świadomość prawna 
seniorów mogą uniemożliwić po-
tencjalnemu oszustowi dokonanie 
przestępstwa. Policjanci poruszają 
też zagadnienia związane z  bez-
pieczeństwem w miejscu zamiesz-
kania, w przestrzeni publicznej, 
a także związane z zagrożeniami 

wynikającymi z użytkowania kart 
płatniczych.

– Seniorzy są grupą narażoną na 
działanie oszustów, którzy wykorzy-
stują ich łatwowierność i ufność. Dla-
tego im większa będzie ich świadomość 
dotycząca zagrożeń, tym większe bez-
pieczeństwo – mówi ofi cer prasowy  
asp. szt. Michał Nowak.

„Akademia Bezpieczeństwa” to 
przedsięwzięcie zapoczątkowane 
kilka lat temu przez prezydenta 
Pawła Silberta i Urząd Miejski 
w Jaworznie. Z warsztatów i pre-
lekcji korzystają przedszkolaki, 
uczniowie oraz dorośli mieszkań-
cy. Tegoroczne spotkania z dziećmi 
i młodzieżą już za nami.

– Realizujemy teraz ostatni z kom-
ponentów tego programu, czyli spo-
tkania z seniorami. Tematyka, którą 
na tych spotkaniach poruszamy, jest 
związana z bieżącą sytuacją i zagro-
żeniami znajdującymi się w przestrzeni 
publicznej. Forma kreacji ze strony 
oszustów jest nieograniczona. Chcemy 
ostrzegać i informować o tych nowych 
zagrożeniach, radzić, jak się zacho-
wać w konkretnej sytuacji, czy jak się 
ustrzec, by nie stać się ofi arą prze-
stępstwa – opowiada Jacek Sowa
z Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego i Ochrony Ludności Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. 

Natalia Czeleń

Uczestnicy warsztatów z klubu na Podwalu przekonują, że podobne za-
jęcia są bardzo potrzebne | fot. Natalia Czeleń

Oszukał 
staruszkę 

metodą „na 
policjanta”

Jaworznickim policjantom uda-
ło się namierzyć oszusta, który we 
wrześniu wyłudził pieniądze od 
85-letniej mieszkanki naszego mia-
sta. Mężczyzna przebywał w okoli-
cach Warszawy. Został już dopro-
wadzony do Prokuratury Rejonowej 
w Jaworznie. 

– We wrześniu na telefon stacjo-
narny mieszkanki naszego miasta 
zadzwoniła kobieta podająca się za 
policjantkę i poinformowała ją, że 
wspólnie z prokuraturą prowadzą 
akcję mającą na celu zlikwidowa-
nie grupy przestępczej, pozostającej 
w zmowie z nieuczciwymi listono-
szami – opowiada Michał Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Miej-
skiej Policji w Jaworznie.

Kobieta wypytywała jaworznicką 
seniorkę między innymi o to, ile ma 
w domu pieniędzy i przekonała ją, 
że trzeba sprawdzić, czy jej bank-
noty nie są fałszywe. W trakcie 
dalszej rozmowy pokrzywdzona 
seniorka została poinstruowana, 
aby posiadane w domu pieniądze, 
czyli 8 tys. zł, spakowała do rekla-
mówki, a następnie wyrzuciła ją 
przez okno. Zestresowana kobieta 
postąpiła zgodnie ze wskazówkami 
oszustów, przekazując im swoje 
oszczędności.

– Pieniądze odebrał czekający 
przed blokiem młody mężczyzna, 
który następnie oddalił się z gotówką 
w nieznanym kierunku. Prowadzone 
przez jaworznickich kryminalnych 
czynności w tej sprawie pozwoliły 
na ustalenie sprawcy. Okazał się nim 
być 25-letni mieszkaniec wojewódz-
twa mazowieckiego – podsumowuje 
Michał Nowak.

W ubiegłym tygodniu młody 
mężczyzna został zatrzymany przez 
jaworznickich kryminalnych w jed-
nej z podwarszawskich miejscowo-
ści. 25-latek usłyszał już zarzuty, 
a następnie złożył wyjaśnienia w tej 
sprawie. Za popełnione przestęp-
stwo grozi mu nawet 8 lat wię-
zienia.

Mundurowi przypominają, że 
policja nigdy nie prosi o przekaza-
nie pieniędzy i nigdy nie dzwoni 
z takim żądaniem. Funkcjonariusze 
nigdy również nie informują tele-
fonicznie o prowadzonych działa-
niach i radzą, by nie przekazywać 
pieniędzy na zlecenie nieznajomych 
osób. Nie należy też podpisywać 
dokumentów, zakładać kont w ban-
ku, zaciągać kredytów i ujawniać 
swoich danych osobowych, nume-
rów PIN, haseł nieznajomym.

– Jeżeli odebrałeś taki telefon, to 
bądź pewien, że dzwoni oszust. Po-
informuj o tym policję. Każdą próbę 
wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać 
w dowolnej jednostce lub dzwoniąc 
pod numer alarmowy 112 – radzi 
rzecznik prasowy jaworznickich 
policjantów.                            GD
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Strażnicy miejscy mają zajęcia w hali na Leopoldzie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Przemarsz z Betlejem do Domu Rut i Noemi | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Szkolą się w interweniowaniu

Dom przyjaźni poświęcony Medycy 
będą się uczyć

w naszym szpitalu

Jaworzniccy strażnicy miejscy 
rozpoczęli cykl szkoleń, na których 
będą doskonalić taktyki i techniki 
interwencyjne. Zajęcia, prowadzone 
przez funkcjonariusza Straży Miej-
skiej w Jaworznie, Daniela Mar-
kiewicza, mają odbywać się co dwa 
tygodnie w hali sportowej MCKiS 
przy al. Piłsudskiego 88. Pierwsze 
spotkanie za nimi.

– To nasza nowa inicjatywa – pod-
kreśla Artur Zięba, komendant Stra-
ży Miejskiej w Jaworznie. – Do tej 
pory jaworzniccy strażnicy przechodzili 
tylko obowiązkowe szkolenie podstawo-
we, a szkolenia dodatkowe odbywały 
się w miarę możliwości. Zainauguro-
wany teraz cykl realizujemy własnym 
sumptem, co nie generuje dodatkowych 
kosztów, ponieważ zajęcia prowadzi 
nasz pracownik. Szkolenie odbywa się 
też przy wsparciu Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu, które udostępniło nam 
halę – zaznacza.

Zgodnie z planem, strażnicy mają 
mieć po dwa treningi w miesiącu. 

Bp Grzegorz Kaszak poświęcił 
Dom Rut i Noemi wraz z mozaiką, 
nawiązującą do biblijnej historii tych 
dwóch kobiet. Budynek, dzierżawio-
ny przez wspólnotę Betlejem, znaj-
dujący się przy ul. Dąbrowskiej 80, 
to miejsce, w którym powstały m.in. 
mieszkania dla uchodźców z Ukra-
iny. Poświęcenie domu odbyło się 
w ramach obchodów Światowego 
Dnia Ubogich, które zorganizowali 
członkowie jaworznickiej wspólnoty.

Obchody trwały nie jeden, ale czte-
ry dni, od 10 do 13 listopada. W pro-
gramie znalazły się m.in. rekolekcje, 
spotkanie z ikonopisem, pokazy rze-
miosła, warsztaty ikonografi czne, 
kuchnia polowa i kawiarenka oraz 
odsłonięcie mozaiki pokoju na ścia-
nie domu poświęconego uchodźcom 
z Ukrainy. Mozaika opowiada histo-
rię biblijnych kobiet, Rut i Noemi, 
które są symbolem przyjaźni.

Noemi wraz z mężem Elimele-
kiem wyruszyła z Betlejem, w któ-
rym panował głód, do Moabu, gdzie 
postanowili zamieszkać ze swoimi 
dwoma synami. Tam jednak uchodź-
cy nie zaznali szczęścia. Elimelek 
zmarł. Noemi samotnie wychowy-
wała więc Machlona i Kiliona. Sy-
nowie wzięli sobie za żony Moabit-
ki, Orpę i Rut. Po około 10 latach 
zmarli także Machlon i Kilion. Noemi 
postanowiła wrócić do rodzinnego 
Betlejem. Towarzyszyły jej synowe. 
Ona jednak chciała je odesłać. Orpa 
została w Moabie. Rut nie chciała 
opuścić teściowej. Razem dotarły 
do Betlejem.

Mozaika, która powstała na ścia-
nie jaworznickiego domu Betlejem, 
przypominać ma o wartości, jaką jest 
przyjaźń, a przyjaciół można znaleźć 
też na uchodźstwie, o czym przeko-
nały się już ukraińskie rodziny, któ-

Blisko 120 studentów Akademii 
Medycznej w tym roku akademickim 
będzie pogłębiać wiedzę na oddzia-
łach Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie. We wtorek w siedzibie 
jaworznickiego magistratu otwarto 
oddziały kliniczne Akademii Me-
dycznej w jaworznickiej lecznicy. 
Podczas wydarzenia tytuł profeso-
ra Akademii Śląskiej wręczono dr. 
Józefowi Kurkowi, kierownikowi 
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Onkologicznej. 
Kanclerz AleksanderHołda i rektor 
Aleksander Ostenda, przedstawi-
ciele medycznej uczelni, przekazali 
też na ręce Pawła Silberta, prezy-
denta Jaworzna i dr. Józefa Kurka 
oraz dr Iwony Rakoczy, zastępcy 
dyrektora Wielospecjalistycznego 
Szpitala w Jaworznie, grafi ki wy-
konane przez studentów Akademii 
Śląskiej. Gościnny wykład na temat 
chorób serca wygłosił prof. Andrzej 
Bochenek, prorektor ds. medycz-
nych Wydziału Nauk Medycznych 
im. Zbigniewa Religi w Zabrzu. 

Podczas wtorkowej uroczystości 
Paweł Silbert mówił o korzyściach, 
jakie dla miasta i mieszkańców płyną 
z tego, że w naszym szpitalu kształ-
cić się będą przyszli lekarze i pielę-
gniarki. Podobnie inicjatywę ocenił 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
województwa śląskiego.

– Jaworzno jest otwarte na kształ-
cenie młodych lekarzy i pielęgniarek. 
Gratuluję inicjatywy – podkreśla Da-
riusz Starzycki.

Zajęcia odbywają się w czasie wol-
nym od pracy i trwają po 90 minut. 
W ich trakcie mundurowi szkolą 
swoje umiejętności w profesjonal-
nym, skutecznym i bezpiecznym in-
terweniowaniu.

– Profesjonalnie przeprowadzona 
interwencja gwarantuje bezpieczeń-
stwo zarówno strażnika miejskiego, jak 
i osób, które należy ochronić, jak rów-
nież tych, wobec których on interwe-
niuje. Nie chcemy bowiem dopuścić do 
sytuacji, że zrobimy sobie albo komuś 
krzywdę naszym nieumiejętnym zacho-
waniem – wyjaśnia komendant SM.

W ramach pierwszych zajęć, pro-
wadzący je, Daniel Markiewicz mó-
wił swoim kolegom i koleżankom 
m.in. o prawidłowej postawie inter-
wencyjnej, o widzeniu przestrzen-
nym, o tym, jak należy poruszać się 
podczas interwencji i jakie jej formy 
zastosować w danej sytuacji.

– Strażnicy powinni umieć dobrać 
adekwatne środki do danej sytuacji. 
Inne stosujemy bowiem  do osób agre-

re uciekły do Polski przed wojną. –
Wspólnota Betlejem jest cudowna. Jej 
mieszkańcy myślą bowiem nie tylko 
o tym, by zapewnić człowiekowi dach 
nad głową i to, co jest mu potrzebne do 
życia, jak wikt i opierunek. Ta mozaika 
pokazuje, jak cenna jest przyjaźń, i nie-
sie ważne przesłanie, że obok nas są na-
rody, które potrzebują naszej pomocy 
i kiedy do nas przychodzą, to znajdują 
ciepło domu rodzinnego – podkreślił bp 
Grzegorz Kaszak, tuż przed poświę-
ceniem w sobotę Domu Rut i Noemi.

Po poświęceniu zebrani, wraz 
z przygotowanymi podczas warsz-
tatów kulinarnych potrawami, weszli 
do budynku, by wspólnie świętować.

– Bardzo lubimy przychodzić do Be-
tlejem. To miejsce, które jest otwarte 
dla każdego, w którym można znaleźć 
spokój, nawiązać relacje – przyznaje 
Monika Kafel, która przyszła na 
sobotnie obchody Światowego Dnia 
Ubogich wraz z synkiem Piotrkiem
i dziećmi swojej przyjaciółki. – Dzieci 
świetnie się bawią. Wzięły udział w za-
jęciach ceramicznych i przygotowywały 

W tym roku akademickim stu-
denci będą się uczyć na dwóch 
oddziałach, a w kolejnym zostaną 
uruchomione jeszcze dwa oddzia-
ły kliniczne.

– Jako członek Rady Społecznej 
Szpitala Wielospecjalistycznego w Ja-
worznie uczestniczyłem w otwarciu 
oddziałów klinicznych Akademii Ślą-
skiej w naszej placówce medycznej. 
Dzięki tej współpracy prawie 120 
studentów będzie nabywać doświad-
czenie na Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym, Oddziale Chirurgii Dzie-
cięcej, Chirurgii i Oddziale Urologii 
Onkologicznej. Ta korzystna dla na-
szych mieszkańców współpraca bę-
dzie możliwa dzięki podpisanemu 
w lutym listowi intencyjnemu między 
Jaworznem a Wydziałem Nauk Me-
dycznych im. prof. Zbigniewa Religi
– relacjonuje Dawid Domagalski, 
radny Rady Miejskiej w Jaworznie.

List intencyjny dotyczący utwo-
rzenia w Jaworznie Punktu Dydak-
tycznego Wydziału Nauk Medycz-
nych im. prof. Zbigniewa Religi, 
w którym prowadzone będą zajęcia 
w zakresie kształcenia lekarzy i pie-
lęgniarek, podpisali już w lutym 
Paweł Silbert i prof. Aleksander 
Ostenda, rektor Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach. 

Zajęcia studentów Akademii Me-
dycznej będą się odbywać przede 
wszystkim na terenie infrastruktu-
ry Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie.

Grażyna Dębała

sywnych, a inne do tych, które np. 
w jakiś sposób zakłócają porządek 
w miejscu publicznym, są nietrzeźwe 
i hałasują podczas imprez plenero-
wych. W takich sytuacjach wystar-
czą polecenie, perswazja czy łagodne 
formy przemieszczania – wyjaśnia 
Daniel Markiewicz, który jest straż-
nikiem od kilkunastu lat, a oprócz 
tego pracuje w sektorze bezpieczeń-
stwa publicznego. Jest specjalistą 
ds. ochrony osobistej, wykwalifi -
kowanym pracownikiem służby 
porządkowej i ochrony fi zycznej 
osób i mienia z wpisem na listę 
w Komendzie Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach.

– Już od dłuższego czasu myślałem 
o tym, aby swoim doświadczeniem 
móc dzielić się z kolegami strażnikami. 
Cieszę się, że te plany mogę realizować
– podkreśla.

Oprócz cyklu, ukierunkowanego 
na doskonalenie taktyk i technik in-
terwencyjnych, jaworzniccy strażni-
cy szykują się też do udziału w gru-

sajgonki. Podobają nam się też zwie-
rzątka, które mieszkają w Betlejemskim 
Ogrodzie Biblijnym – stwierdza.

Stałymi gośćmi wspólnoty Betle-
jem są też Tomasz i Violetta We-
seccy i ich syn Kuba.

– W Betlejem panuje wspaniała at-
mosfera, można poznać równie wspa-
niałych ludzi. Betlejem to też dla nas 
adoracja Najświętszego Sakramentu, 
Eucharystia – wymienia pan Tomasz. 
– Światowy Dzień Ubogich przypomina 
nam jeszcze mocniej o tym, że są obok 
nas ludzie potrzebujący. Ale uważam, 
że powinniśmy o nich pamiętać przez 
cały rok – podkreśla.

Podczas sobotniego wydarze-
nia syn jaworznianina wziął udział 
w warsztatach kuchni japońskiej 
i przygotował sushi. – Kuba je bardzo 
lubi, podobnie jak moja żona. Ja wolę 
z kolei tradycyjną, polską kuchnię – 
uśmiecha się pan Tomasz.

Świętowanie Dnia Ubogich za-
kończyło się w niedzielę mszą św. 
i wspólnym obiadem.

Anna Zielonka-Hałczyńska

dniowym wyjazdowym szkoleniu 
udzielania kwalifi kowanej pierwszej 
pomocy.

– Szkolenie będzie odbywać się przez 
dwa weekendy. Pojedzie na nie czworo 
jaworznickich strażników miejskich, 

w tym ja – zaznacza komendant SM 
Jaworzno. – To szkolenie podniesie 
nasze kwalifi kacje i pozwoli nam jesz-
cze skuteczniej ratować ludzkie życie
– podkreśla.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Policjanci rozdawali odblaski | fot. Materiały KMP Jaworzno

R E K L A M A

Odblaski ratują życie
Zgodnie z policyjnymi statysty-

kami listopad i grudzień to miesią-
ce, kiedy jest najwięcej wypadków 
drogowych z udziałem pieszych. 
Policjanci przypominają, jak ważne 
jest noszenie odblasków i przeko-
nują, że mogą one uratować życie. 
Stróże prawa z Komendy Miejskiej 
Policji w Jaworznie promują bez-
pieczne zachowania na drodze, 
m.in. rozdając przechodniom od-
blaskowe gadżety.

– Celem naszych działań jest uświa-
domienie mieszkańcom, jak ważne 
jest bycie widocznym na drodze, 
szczególnie po zmroku. Nabiera to 
szczególnego znaczenia w dzielni-
cach, gdzie nie ma oświetlonych dróg 
i wyznaczonych przejść dla pieszych, 
a nierzadko trzeba poruszać się po-
boczem drogi – wyjaśnia asp. szt. 
Michał Nowak, który wspólnie 
ze st. sierż. Anną Tymą rozdawali 
ostatnio odblaski przy jaworznic-
kich cmentarzach. – Warto wiedzieć, 
że w okresie jesienno-zimowym pieszy 
ubrany w ciemne kolory, widoczny 
jest dla kierującego dopiero z odległo-
ści około 15 metrów, z kolei tego, któ-
ry ma element odblaskowy, kierowca 
może zauważyć już z odległości nawet 
150 metrów – podkreśla i przypomi-
na, że zgodnie z prawem, piesi po-
ruszający się po drodze po zmierz-

chu poza obszarem zabudowanym 
są obowiązani używać elementów 
odblaskowych w sposób widocz-
ny dla innych uczestników ruchu. 
Ale odblaski warto nosić również 
w mieście.

– Pamiętajmy, że w starciu z rozpę-
dzonym autem pieszy ma niewielkie 
szanse na przeżycie, dlatego apelu-
jemy o wyobraźnię. Bezpieczeństwo 
to nasza wspólna sprawa – zaznacza 
policjant.

Mundurowi prowadzą akcję pro-
mującą odblaski również w szkołach 
w naszym mieście. W październi-
ku KMP Jaworzno i Tauron zorga-
nizowały w dwóch jaworznickich 
podstawówkach akcję pod hasłem 
„Świeć przykładem – Bezpieczeń-
stwo ma MegaMoc”. Pracownicy 
energetycznego koncernu tłuma-
czyli m.in., jak należy obchodzić się 
z prądem, jak prawidłowo używać 
sprzętów elektronicznych i to, jak 
zachować się podczas burzy. Prezen-
towali też doświadczenia z energią 
elektryczną. Z kolei nadkom. To-
masz Obarski z KMP Jaworzno 
przypomniał uczniom o przepisach 
ruchu drogowego. W ramach akcji 
dzieci otrzymały odblaskowe kami-
zelki i opaski.

Według statystyk Komendy 
Głównej Policji, w 2021 roku w ca-

łej Polsce z winy pieszych doszło 
do 1218 wypadków. Zginęło 241 
osób, 1007 zostało rannych. Naj-
częstszymi przyczynami wypadków 
były: wtargnięcie na jezdnię bezpo-
średnio przed jadącym pojazdem 
(stanowi to aż 50,4 proc. wszyst-
kich wypadków spowodowanych 
przez pieszych), wchodzenie na 
jezdnię zza pojazdu, przeszkody, 
przechodzenie przez ulicę w miej-
scu niedozwolonym lub na czerwo-
nym świetle.

Jak dalej wynika z policyjnych 
statystyk, to głównie mężczyźni, 
piesi i kierowcy, przyczyniali się 
do wypadków (67,7 proc. sytuacji).

Najwięcej wypadków (346) i naj-
więcej ofi ar śmiertelnych (99) spo-
wodowali piesi w przedziale wie-
kowym 40-59 lat.

W 2021 roku piesi powodowa-
li wypadki  najczęściej w listopa-
dzie i grudniu. W listopadzie doszło 
bowiem do 149 takich zdarzeń, 
w których zginęło w sumie 37 osób, 
a rannych zostało 115. W grudniu 
miały miejsce 144 takie sytuacje 
drogowe. Śmierć poniosło 26 osób, 
a rannych zostało 121.

– Jako jeden z czynników wpły-
wających na taki rozkład wy-
padków uznać można złe warun-
ki atmosferyczne panujące w tym 

okresie, a także szybko zapadający 
zmierzch. Wówczas piesi stają się 
mniej widoczni, co w połączeniu 
z brakiem ostrożności, tak pieszych, 

jak i kierujących, skutkuje dużą 
liczbą wypadków – podkreślają 
policjanci.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Wolontariusze podczas zbiórki na cmentarzu komunalnym na Wilkoszynie 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Де біженцям з 
України шукати 

лікаря, який 
розуміє їхню 

мову

Людей з 
інвалідністю 

не пускатимуть 
за кордон з 

довідкою МСЕК
Найвідоміші 

замки Польщі 
у листопаді 

можна відвідати 
безплатно

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

Не всі ті, хто приїхали до Польщі, рятуючись 
від війни в Україні, добре знають польську, 
аби порозумітись із лікарем. Потреби ж 
звернутись до фахівця виникають нерідко. 
Нагадаємо, у державних медичних закладах 
(пшеходнях) ви маєте право на безкоштовне 
обслуговування, якщо маєте статус UKR і 
перетнули кордон після 24 лютого 2022 року. 
Якщо платите податки в Польщі, бо офіційно 
працюєте, то тим паче сплачуєте і за медичне 
обслуговування в поліклініках (пшеходнях), 
та лікарнях (шпиталях). Однак іноді є потреба 
знайти фахівця, котрий би розумів вашу мову, 
яку добре знаєте ви (українську, російську 
чи англійську, приміром). У таких випадках 
допоможе сервіс «Відомий лікар» – Znany 
lekarz (https://www.znanylekarz.pl/dla-ukra-
iny). На сайті є розділ Лікарі для України – 
безкоштовна медична допомога для біженців 
з України. У ньому розміщена інформація, 
який лікар і в якому місті Польщі приймає 
українців безкоштовно. Також вказана 
інформація, чи консультація очна чи можлива 
і за телефоном (або ж обома способами).

Контакти лікарів подаються. Можна 
записатись онлайн на вільні години. До того 
ж є інформація і про прайс, адже нерідко 
лікарі працюють у приватних клініках, але 

Уряд України вніс зміни до правил 
перетину державного кордону під час 
надзвичайного або воєнного стану. Відтепер 
люди з інвалідністю не можуть виїхати в 
іншу країну на підставі довідки МСЕК, про 
це пише «Наша Польща» з посиланням на 
Постанову Кабміну. 

Отже, людині потрібне посвідчення, яке 
підтверджує відповідний статус, або документ 
про призначення соціальної допомоги. 
Відповідні зміни до правил перетину 

У Польщі до кінця місяця триває 
традиційна акція «Безкоштовний листопад». 
Під час неї можна безкоштовно відвідати 
колишні королівські резиденції. Акція 
розповсюджується не лише на постійні та 
тимчасові виставки, а й на участь в освітніх 

мають певний ліміт часу на прийом біженців 
безкоштовно. Та трапляється, що пацієнт 
хотів би потрапити на прийом платно, 
аби лише до цього лікаря і щоб фахівець 
розмовляв звичною для біженця мовою. Тож 
можна обрати і платний прийом.

Сайт зручний тим, що є багато інформації, 
на чому спеціалізується лікар, який має досвід 
тощо. Важливо, що пацієнти залишають 
відгуки про візити. Якраз пацієнти з України 
й порадили нам цей сервіс для пошуку 
лікарів.

Будьте здорові! Але якщо доведеться 
шукати лікаря, то нехай ця інформація буде 
цінною для вас та допоможе.

Koncert na jubileusz
Hospicjum Homo Homini im. św. Brata 

Alberta w Jaworznie zaprasza na koncert 
z okazji swojego 25-lecia. W Młodzieżowym 
Domu Kultury na Osiedlu Stałym w sobotę, 
19 listopada, o godz. 17 wystąpi Alona Szo-
stak, artystka i wokalistka Teatru Rozrywki 
w Chorzowie, wraz z grupą przyjaciół. Wy-
darzenie będzie podziękowaniem jaworznic-
kiej placówki dla wszystkich jej darczyńców. 
Wstęp na koncert jest wolny, ale obowiązują 
wejściówki. Zostanie też zorganizowana kwe-
sta na rzecz dalszej działalności hospicjum.

– To okrągła rocznica. Jesteśmy z państwem 
już 25 lat. Serdecznie zapraszamy po dwuletniej, 
spowodowanej pandemią przerwie na koncert, 
który od lat wpisuje się w jesienną ramówkę mu-
zycznych wydarzeń naszego miasta – zaprasza 
w imieniu wszystkich pracowników i wolon-
tariuszy, Iwona Markiewicz-Pawelec, sze-
fowa hospicyjnego wolontariatu. – Bezpłatne 
wejściówki można otrzymać w recepcji hospicjum 
i recepcji Młodzieżowego Domu Kultury w Ja-
worznie – dodaje.

Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Al-
berta powstało w 1997 roku i przez kilkanaście 
lat funkcjonowało tylko jako hospicjum do-
mowe. Od 2010 roku placówka ma też swoją 
siedzibę przy ul. Górniczej 30. Tam prowadzi 
opiekę stacjonarną. Jednocześnie hospicyjni 
pracownicy i wolontariusze odwiedzają pa-
cjentów w ich domach, w Jaworznie i w Chrza-
nowie, gdzie hospicjum ma swoją fi lię.

Jak podkreślają pracownicy tej placówki, 
jej stacjonarna część jest dopełnieniem domo-

wej formy opieki nad pacjentem. Do siedziby 
przy ul. Górniczej są przyjmowani chorzy, 
nad którymi opieka w domowych warunkach 
nie jest możliwa, osoby wymagające hospita-
lizacji na czas radioterapii paliatywnej i te, 
które są objęte opieką domową, ale trafi ają 
do placówki stacjonarnej, by na jakiś czas 
odciążyć rodzinę pacjenta.

W każdym przypadku personel hospi-
cjum zapewnia swoim podopiecznym pomoc 
medyczną, pielęgnacyjną, psychologiczną 
i duchową. Pacjentom w ramach opieki 
domowej jest też wypożyczany sprzęt me-
dyczny, w tym m.in. łóżka elektryczne, wóz-
ki inwalidzkie, koncentratory tlenu, ssaki, 
materace przeciwodleżynowe. W hospicjum 

jest też prowadzona Poradnia Medycyny 
Paliatywnej.

Oprócz specjalistów z różnych dziedzin, 
na czele których stoi lek. med. Maria Bryła, 
w placówce udzielają się też wolontariusze. 
Wsparciem są otaczani również bliscy pa-
cjentów, także wtedy, gdy chorzy odejdą.

Opieka hospicyjna jest bezpłatna. Placówka 
działa po części dzięki środkom z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, a po części dzięki 
wsparciu darczyńców indywidualnych, in-
stytucji, fi rm.

Hospicyjny wolontariat organizuje każdego 
roku różne akcje charytatywne, w tym tra-
dycyjne Pola Nadziei, czyli sadzenie żonkili, 
sportowe wydarzenie pod hasłem Rolkuj po 
Nadzieję i koncerty z udziałem gwiazd pol-
skiej sceny muzycznej. W poprzednich latach 
wystąpili w Jaworznie m.in. Natalia Niemen, 
Grażyna Łobaszewska, zespoły T. Love i Bra-
cia. W tym roku po raz pierwszy hospicjum 
zorganizowało też kwestę na cmentarzu ko-
munalnym na Wilkoszynie w Uroczystość 
Wszystkich Świętych. Wolontariusze i pra-
cownicy placówki, uczniowie jaworznickich 
szkół i harcerze zbierali pieniądze na zakup 
koncentratorów tlenu i materaców przeciw-
odleżynowych. – Dzięki hojności i otwartości 
ludzkich serc podczas tej kwesty zebraliśmy po-
nad 10587 zł. Pełni wdzięczności, gorąco dzię-
kujemy wszystkim darczyńcom, każdy złożony 
do puszki datek jest dla nas niesamowitym da-
rem – podkreśla pani Iwona.

Anna Zielonka-Hałczyńska

державного кордону набули чинності 2 
листопада. Відтак, з переліку документів, що 
дозволяють виїхати українцям за кордон під 
час війни, виключили довідку до акту огляду 
медико-соціальною експертною комісією 
(МСЕК). Цей документ містить інформацію 
про групу та причину інвалідності, однак не 
має даних, які дозволяють ідентифікувати 
людину. Тож відтепер, аби перетнути кордон, 
людині з інвалідністю знадобиться один із 
цих документів:

– посвідчення, яке підтверджує відповідний 
статус; 

– пенсійне посвідчення чи посвідчення, 
що підтверджує призначення соціальної 
допомоги;

– довідка про отримання пільг людини 
з інвалідністю, яка не має права на пенсію 
чи соціальну допомогу, за формою, 
затвердженою Мінсоцполітики.

зустрічах, лекціях, конференціях, майстер-
класах та музейних уроках. 

Отже, які замки доступні до безкоштовного 
відвідування туристами:

Парк «Королівські Лазєнки» у Варшаві;
Королівський замок у Варшаві;
Вілянівський палац короля Яна III 

Собеського у Варшаві;
Королівський замок на Вавелю в Кракові;
Королівський замок у Познані;
Люблінський замок;
Замок у Мальборку;
Замок у Штумі; 
Замок у Квідзині;
Королівський замок у Сандомєжі;
Жупний замок у Величці.

NR 43/2022      17 LISTOPADA 2022 7LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



R E K L A M A

Szczegóły: 
bit.ly/3Eb1e4v

Stare kina miały swój klimat
Sasanka przy Pocztowej, Złocień 

przy Grunwaldzkiej, Związkowiec 
na Osiedlu Stałym, Pionier w Szcza-
kowej. Kin w Jaworznie w czasach 
PRL-u nie brakowało, a jaworznia-
nie chętnie wspominają czasy, gdy 
chodzili tam na seanse fi lmowe. Na 
jaworznickich ekranach można było 
zobaczyć światowe hity, a dzieci cie-
szyły się z kinowych poranków, pod-
czas których mogły obejrzeć ulubione 
bajki. Archiwalnych fotografi i z tam-
tych czasów zachowało się niewiele. 
Ale budynki, w których znajdowały 
się kina, wciąż istnieją. Mają jednak 
inne, niekoniecznie służące rozrywce, 
przeznaczenie.

Przed i po wojnie
Historia kina w Jaworznie sięga 

20-lecia międzywojennego. Wtedy 

Po lewej Złocień, w środku zdjęcie Kociego Zamku. Fotografi a po prawej ukazuje kino Sasanka  | fot. Materiał MMJ

fi lmowe seanse odbywały się w bu-
dynku Sokoła (dziś ATElier Kultury). 
Szczakowianie chodzili zaś do kina, 
które znajdowało się nieopodal szcza-
kowskiej cementowni, w Poczekanie. 
Oba te miejsca cieszyły się powodze-
niem wśród mieszkańców. Widzów 
nie brakowało.

Po II światowej powstały kolejne 
kina. Jeszcze przed jej wybuchem 
przy dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej 
została zbudowana kamienica, w któ-
rej znalazła się między innymi sala 
kinowa. Złocień, bo taką nazwę zy-
skało kino, stał się na lata jednym 
z najulubieńszych miejsc rozrywki 
mieszkańców Jaworzna. Na seanse 
przychodziły tłumy. Niejednokrot-
nie widzowie czekali w długich ko-
lejkach. – Pamiętam, jak jako dziec-
ko próbowałem dostać się na projekcję 
„W pustyni i w puszczy”. Udało mi się 

to dopiero za trzecim razem – wspomi-
na jaworznicki nauczyciel Grzegorz
Tucki. – Do Złocienia chodziłem też 
na fi lmowe poranki. Bardzo to lubi-
łem – dodaje.

Dobrze pamięta panującą w tam-
tym kinie atmosferę. I choć niektórzy 
zapamiętali je jako miejsce, w którym 
panował straszny zaduch, to dla pana 
Grzegorza owa niedogodność nie była 
problemem. – To kino miało swój kli-
mat. Wciąż dobrze pamiętam charak-
terystyczny terkot projektora – pod-
kreśla jaworznianin. – Fajnie by było 
wrócić do takich fi lmowych poranków, 
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, 
oraz stworzyć klub dyskusyjny. Mam 
nadzieję, że niebawem tak się stanie. 
Nawiązałem bowiem współpracę z Fil-
moteką Narodową. Mam do niej dostęp 
dzięki temu, że nasz komitet społeczny 
udostępnił jej wyprodukowany przez nas 

fi lm „Kosa. Opowieść o Karolu Pniaku” 
– przyznaje.

Złocień istniał do 1985 roku. Obec-
nie budynek tzw. starego kina z ki-
nematografi ą nie ma już nic wspól-
nego. Są tam za to m.in. sklepy i bar 
z kebabem.

Kino w kilku miejscach
Oprócz Złocienia, istniały także 

kina w innych dzielnicach. Jaworz-
nianie chodzili na seanse do Związ-
kowca czy Pioniera. Związkowiec 
był na Osiedlu Stałym i mieścił się 
w domu kultury, należącym do kopal-
ni Komuna Paryska (dzisiaj ma tam 
swoją siedzibę Młodzieżowy Dom 
Kultury). Osiedlowe kino przetrwało 
do 1987 roku. W Szczakowej chodziło 
się z kolei do Pioniera. Mieścił się on 
niedaleko dworca kolejowego, tam, 

gdzie dziś znajduje się duży market 
spożywczy. Szczakowskie kino funk-
cjonowało do 1994 roku.

W tym czasie istniała już także Sa-
sanka przy ul. Pocztowej w Centrum. 
Jej wielkie otwarcie odbyło się 22 
lutego 1985 roku, a licznie zgroma-
dzeni widzowie obejrzeli, na dobry 
początek, fi lm pt. „Vabank II”. Kino 
Sasanka powstało w miejscu, owia-
nego legendą, Kociego Zamku. Dom 
ten został zbudowany na początku 
XX wieku na zlecenie austriackie-
go urzędnika o nazwisku Harndorf. 
Budynek wyróżniał się nietypową 
jak na jaworznickie budownictwo 
bryłą. Był opatrzony wieżyczkami. 
Na dziedziniec wjeżdżało się przez 
bramę. Dom był spowity bujną ro-
ślinnością. Plotkowano, że odbywa-
ją się tam czarne msze, które są od-
prawiane przez innowierców. Stąd 
miała wziąć się nazwa Koci Zamek. 
Gmach został wyburzony w latach 
70. XX wieku z powodu złego stanu 
technicznego. W jego miejscu po-
stanowiono zbudować przestronne 
kino. Jaworznianie doczekali się go 
dopiero w połowie lat 80.

Stałym gościem Sasanki była m.in. 
publikująca na łamach Pulsu Jaworz-
na, pasjonatka kinematografi i, Ka-
tarzyna Pokuta. – Miłośniczką kina 
byłam od dziecka. Pochodzę ze Stara-
chowic i właśnie tam zaczęłam swoją 
przygodę z kinematografi ą – przyzna-
je. – Gdy przeprowadziłam się do Ja-
worzna, zaczęłam chodzić na seanse do 
Sasanki, gdzie oglądałam wszystkie no-
wości fi lmowe. Bardzo lubiłam to kino. 
Miało ładną, dużą salę. Najbardziej 
utkwiły mi w pamięci seanse „Wład-
cy Pierścieni”, „Matriksa” i „Titani-
ca”. Pamiętam też dobrze spotkanie ze 
Zbigniewem Kałużyńskim i Tomaszem 
Raczkiem. Było to w 1993 albo w 1994 
roku – wspomina.

Pod koniec lat 90. XX wieku stan 
techniczny kina pozostawiał wiele do 
życzenia. Nie było klimatyzacji, dla-
tego w lecie było tam bardzo gorąco, 
a w zimie widzowie siedzieli w kurt-
kach. Sasanka została zlikwidowana 
w 2002 roku. W jej miejscu powstały 
apteka, dyskont spożywczy, pizzeria. 
Swego czasu działała też dyskoteka.

Od tej pory w Jaworznie nie było 
już żadnego kina. Taka sytuacja 
trwała dobre kilkanaście lat, do cza-
su otwarcia galerii Galena, w której 
swoje miejsce znalazł też jeden z ki-
nowych multipleksów.             AZ-H
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Szansa 
na 

stypendium

Fotorelacje z wypadków wymagają odwagi i taktu
Portal JAWORZNO112.pl to foto-

grafi czna dokumentacja zdarzeń, do 
jakich każdego dnia dochodzi w na-
szym mieście. Zobaczyć tu można 
przede wszystkim zdjęcia z akcji służb 
ratunkowych. Portal przybliża co-
dzienność jaworznickich strażaków, 
policjantów czy ratowników medycz-
nych. Tworzą go młodzi jaworznianie.

Portal w 2016 roku założyli: Kamil
Maciejewski i Bartłomiej Lesiak. 
Dzisiaj JAWORZNO112.pl tworzy 8 
osób. Warto dodać, że 7 członków re-
dakcji to strażacy Ochotniczej Straży 
Pożarnej (w tym 3 osoby są po kur-
sach), a 4 jest w szeregach Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej). 

– Nasza redakcja zajmuje się fotogra-
fowaniem służb mundurowych podczas 
działań ratunkowych. Chcemy pokazać, 
jak ciężką pracę wykonują na co dzień
– mówi Bartłomiej Lesiak.

Portal JAWORZNO112.pl to też 
źródło świeżych informacji o miej-
scowych zagrożeniach, zdarzeniach 
drogowych, pożarach czy utrudnie-
niach na drodze.

– Publikujemy także wiele innych 
treści np. ostrzeżenia meteorologiczne. 
Wskazujemy, jak należy reagować na 
różne sytuacje, a w szczególności zwra-
camy uwagę, jak ważne jest udziela-
nie pierwszej pomocy – podkreśla pan 
Bartłomiej.

Zainteresowanie tą tematyką jest 
duże. JAWORZNO112.pl na Facebo-
oku obserwuje ponad 7 tysięcy osób. 

– W ubiegłym roku dotarliśmy do po-
nad 183 tys. odbiorców, a nasz profi l 
odwiedzany był ponad 27 tys. razy –  
opowiada z dumą Bartłomiej Lesiak. 

Młodzi jaworznianie nie boją się 
wykorzystywać nowych technologii 
w służbie informowania i dokumen-
towania ważnych zdarzeń. Grupa 
prowadzi więc także stronę interneto-
wą www.jaworzno112.pl oraz profi l 
na Instagramie i kanał na YouTube.  
Fotoreporterów połączyło zaintereso-
wanie tematyką ratowniczą. –  Nasz 
profi l na Facebooku początkowo powstał 

z myślą publikowania zdjęć o właśnie 
takiej tematyce. Z biegiem czasu i roz-
wojem naszego profi lu, dzięki wspar-
ciu czytelników, obserwatorów naszego 
profi lu, a także znajomych i rodziny, 
powoli staliśmy się portalem informa-
cyjno-ratowniczym – opowiada Bartło-
miej Lesiak. – Stworzyliśmy przy tym 
całkiem zgrany zespół – dodają zgodnie 
pozostali fotoreporterzy.

Niektórzy członkowie grupy JA-
WORZNO112.PL jeszcze kontynuują 
edukację, ale już teraz wiążą swoją 
przyszłość z fotografi ą.

– Uczę się na kierunku technik pro-
gramista. Czas wolny poświęcam jednak 
na realizowanie swoich marzeń, pogłę-
bianie wiedzy na temat pożarnictwa 
oraz ratownictwa. W czasie wolnym 
również tworzę materiały fi lmowe, które 
umieszczam na swoim kanale w serwi-
sie YouTube – opowiada Jarosław
Klimczyk.

Edukację kontynuuje również Szy-
mon Sidor. – Poszerzam też swoją 
wiedzę na temat fotografi i i pożarnic-
twa – zdradza Szymon.

Sebastian Paduch, który rów-
nież współtworzy JAWORZNO112.
pl, uczy się w klasie o profi lu me-
chanik pojazdów samochodowych.

Tworzenie fotorelacji z akcji służb 
ratowniczych jest dla młodych redak-
torów spełnieniem marzeń i realizacją 
pasji. – Nie jestem jeszcze zawodowym 
fotografem i wszystkiego uczę się sam, 
metodą prób i błędów – zdradza Jaro-
sław Klimczyk.

Swoją przyszłość z fotografi ą wiąże 
też Bartłomiej Lesiak. Wykonywanie 
zdjęć na miejscach wypadków czy 
pożarów wymaga nie tylko opanowa-
nia, ale i wielkiego taktu. Redaktorzy 
portalu ściśle współpracują z funk-
cjonariuszami. 

– Nigdy nie wykonujemy fotorelacji 
bez porozumienia z funkcjonariuszami 
obecnymi na miejscu zdarzenia i inter-
wencji – tłumaczy Bartłomiej Lesiak. 

Fotografowie muszą też uważać 
na własne bezpieczeństwo. – Zawsze 

pytamy, na jaką odległość możemy po-
dejść. Mając świadomość tego, jakie 
zagrożenie może nas spotkać podczas 
wykonywania zdjęć, zawsze kierujemy 
się zdrowym rozsądkiem – opowiada 
Jarosław Klimczyk. Fotografowie za-
opatrzeni są też zawsze w kamizelki 
odblaskowe lub taktyczne z napi-
sem ,,FOTOREPORTER JAWORZ-
NO112.PL”.

Redaktorzy portalu najczęściej 
współpracują z jaworznickimi stra-
żakami. 

– Muszę przyznać, że w ciągu ostat-
nich lat ta grupa się bardzo rozwinęła. 
Fotografi e są coraz lepsze, bardzo pro-
fesjonalne. Ta grupa jest bardzo zaan-
gażowana – podkreśla Marcin Zie-
miański, ofi cer prasowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaworznie.

Fotoreporterzy współpracują też 
z pracownikami Państwowego Ra-
townictwa Medycznego, w tym też 

z załogami Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, najczęściej z Katowic 
i Krakowa. 

Zdarza im się również współpraco-
wać z funkcjonariuszami jaworznic-
kiej policji i straży miejskiej, a także 
z pracownikami Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzowego. 

– Spotykamy się z pozytywnym odbio-
rem naszej pasji. Staramy się podchodzić 
do niej bardzo profesjonalnie i indywi-
dualnie do poszczególnych sytuacji czy 
zdarzeń. Myślę, że inni to doceniają – 
opowiada Bartłomiej Lesiak.

Zdarza się też, że fotoreporterzy 
wspierają działania służb ratowni-
czych. Tak było np. w marcu, kiedy 
tworzyli fotorelację z rozległego po-
żaru traw i poszycia leśnego w re-
jonie ulicy Sulińskiego. – Odłożyli-
śmy na drugi plan pasje i po prostu 
wspieraliśmy strażaków w donoszeniu 
niezbędnego sprzętu do prowadzenia 
trwającej akcji gaśniczej oraz wody 
pitnej dla strażaków – wspomina Bar-
tłomiej Lesiak.

Fotoreporterzy cieszą się, że ich 
obecność na miejscu różnych zdarzeń 
może przynieść coś dobrego i chęt-
nie uczestniczą w akcjach promu-

jących bezpieczeństwo na drogach, 
i nie tylko. Sami też organizują ak-
cje profi laktyczne. W zeszłym roku 
stworzyli swój pierwszy spot. Głów-
nym bohaterem tego fi lmu jest kie-
rowca samochodu osobowego, który 
rozmawia przez telefon, prowadząc 
auto. W konsekwencji dochodzi to 
tragicznego w skutkach wypadku 
drogowego.

– Poprzez takie akcje chcielibyśmy 
uświadamiać i przestrzegać. Chcemy 
też zachęcić mieszkańców do udziela-
nia potrzebującym pierwszej pomocy
– mówi Jarosław Klimczyk.

Fotoreporterzy zapewniają, że war-
to regularnie śledzić ich media. Grupa 
jest też otwarta na nowych członków 
redakcji i współpracę. 

– Będziemy realizować nowe pomysły 
i projekty, których na razie nie chcemy 
jeszcze zdradzać – mówi Bartłomiej 
Lesiak.

Szczegółowe informacje na temat 
grupy i możliwości współpracy uzy-
skać można, kontaktując się poprzez 
konto na Facebooku lub pisząc na 
adres mailowy (redakcja@jaworz-
no112.pl).

Natalia Czeleń
Młodzi redaktorzy i fotografowie nigdy nie  wkraczają na teren zdarzenia bez zgody odpowiednich służb 
| fot. Archiwum prywatne

Portal Jaworzno 112.pl przybliża codzienność jaworznickich strażaków, policjantów czy ratowników medycz-
nych | fot. Archiwum prywatne

W czasie relacjonowania zdarzeń fotoreporterom towarzyszą ogromne 
emocje | fot. Archiwum prywatne
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Magdalena Jarosz radzi, by z wizytą u logopedy nie zwlekać 
| fot. Archiwum prywatne

Zdaniem trenerki presonalnej i terapeutki ruchem, zdrowy styl życia po 
prostu się opłaca | fot. Archiwum prywatne

O tym, kiedy warto wybrać się z dzieckiem do logope-
dy, rozmawiamy z Magdaleną Jarosz - neurologopedą, 
surdopedagogiem, autorką publikacji i pomocy logope-
dycznych.

Kiedy dziecku potrzebna jest 
pomoc logopedyczna?
Zawód logopedy często kojarzy się 

z korektą wad wymowy. To właśnie 
z takim problemem najczęściej przy-
chodzą rodzice małych pacjentów. 
Jednak często w trakcie pierwsze-
go spotkania okazuje się, że nienor-
matywna realizacja głosek to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Nieste-
ty, rodzice nie zauważyli pewnych 
niepokojących oznak występujących 
zdecydowanie wcześniej. Czasem nie 
zauważyli, czasem zbagatelizowali, 
a czasem posłuchali „złotych rad” 
cioć i babć. Chciałam nadmienić, że 
spotkałam się z sytuacjami, kiedy to 
zaniepokojeni rodzice zostali poinfor-
mowani przez pediatrę, że dziecko 
ma jeszcze czas, by zacząć mówić.

Pomoc logopedyczna może być 
dziecku potrzebna nawet w pierw-
szych dniach życia. Musimy bacznie 
przyglądać się noworodkowi, czy na 
przykład nie ma otwartej buzi pod-
czas snu albo płaskiego języka w trak-
cie płaczu. To powinno być dla nas 
sygnałem ostrzegawczym. 

Jaki wiek jest najlepszy, aby 
zacząć ewentualną terapię?
Im wcześniej, tym lepiej. Jeżeli 

tylko coś nas zaczyna niepokoić, to 
powinniśmy udać się do logopedy 
bądź neurologopedy. Nie czekajmy 
i nie łudźmy się, że problem sam, 
w cudowny sposób się rozwiąże. Cza-
sem problemy występują już u no-

Bez zbędnej 
zwłoki

worodków czy niemowląt i wtedy 
bezzwłocznie należy szukać pomo-
cy. W przypadku rocznego dziecka 
musimy zadać sobie między inny-
mi pytania, czy nawiązuje kontakt 
wzrokowy, wskazuje palcem, mówi 
pierwsze słowa, naśladuje czynności 
dorosłego. Dwulatek powinien mówić 
około 300 słów, łączyć ze sobą dwa 
wyrazy czy pić z otwartego kubka. To 
tylko kilka spośród umiejętności, które 
takie maluchy powinny już posiąść. 

Kiedy iść z dzieckiem do lo-
gopedy, co pozwoli osiągnąć 
najlepsze rezultaty?
W swojej praktyce neurologopedy 

spotykam się z sytuacjami, kiedy to 
rodzice przyprowadzają swoją sze-
ścioletnią pociechę do gabinetu i mają 
nadzieję, że problem da się rozwiązać 
jeszcze przed pójściem do pierwszej 
klasy szkoły podstawowej. Podczas 
przeprowadzania diagnozy okazuje 
się, że należy udać się z dzieckiem do 
wielu innych specjalistów, takich jak: 
laryngolog, fi zjoterapeuta, osteopa-
ta czy ortodonta, gdyż problem jest 
o wiele głębszy i bardziej złożony. 
Tylko holistyczne podejście pozwoli 
osiągnąć zadowalające rezultaty. Dla-
tego, tak jak wspomniałam uprzednio, 
należy udać się z dzieckiem do logo-
pedy jak najwcześniej. Nie czekajmy, 
tylko działajmy.

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

Dobra forma przez cały rok 
- to jest możliwe!

Według najnowszych badań - je-
sienią i zimą tyjemy średnio około 
3 kg. To czas, kiedy na więcej so-
bie pozwalamy, a krótkie dni, chłód 
i śnieg z deszczem zniechęcają do 
aktywności. – Spadek temperatury nie 
powinien jednak być usprawiedliwieniem 
dla porzucenia wszelkich form aktyw-
ności fi zycznej w tym czasie. Człowiek 
jest stworzony do życia w ruchu – prze-
konuje MałgorzataCzerwonka, tre-
ner personalny i terapeuta ruchem.

Jej zdaniem, całkowita rezygnacja 
z aktywności fi zycznej negatywnie 
odbije się nie tylko na naszej kon-
dycji i wyglądzie zewnętrznym, ale 
też na samopoczuciu, dlatego warto 
ruszać się przez cały rok. – Ważne, 
żeby nie była to aktywność nam narzu-
cona, a wynikająca z naszego wyboru. 
Do każdej aktywności fi zycznej musimy 
mądrze podejść. Ona ma nam sprawiać 
przyjemność i musi być też  dostosowana 
do naszych możliwości kondycyjnych 
i czasowych – tłumaczy trenerka.

Pani Małgorzata radzi, by nie za-
mykać się w czterech ścianach i ko-
rzystać z dobrodziejstw natury nawet 
wtedy, gdy pogoda nas nie rozpiesz-
cza. Oczywiście taka aktywność na 
świeżym powietrzu wymaga odpo-
wiedniego przygotowania. Przede 
wszystkim do aktualnych warunków 
atmosferycznych trzeba dopasować 
strój. – Ubierzmy się ciepło i starajmy 
się jak najwięcej spacerować. Może to 
być zwykły, spontaniczny spacer czy 
marsz z kijkami do nordic walking – 
zachęca trenerka. – W naszym mie-
ście mamy wiele miejsc, które sprzyjają 
takiej aktywności. Mamy Sosinę, Gró-
dek, GEOsferę i wiele innych pięknych 
plenerów – dodaje.

Jesienią i zimą często zaobserwo-
wać u siebie możemy spadek moty-
wacji. Trzeba ją więc odpowiednio 
pobudzić. – Warto zabrać ze sobą na 
spacer kogoś bliskiego czy znajomego. 
W grupie zawsze raźniej. Jeśli mamy 
psa, to też super, bo dodatkową motywa-
cją dla nas będzie obowiązek codzienne-
go wyprowadzania pupila. Zmieniajmy 
też trasę naszych spacerów, by nas nie 
nudziła, a stale zaskakiwała i skupiała 
myśli na relaksie – opowiada trenerka.

Zdaniem pani Małgorzaty, na mo-
tywację pozytywnie mogą wpływać 
też specjalne aplikacje lub zegarki 
z zainstalowanym krokomierzem.

Ekspertka zachęca, by zamiast na-
rzekać zimą na mrozy, wykorzystać 
potencjał zimowej pogody. Spacery 
i rzucanie śnieżkami, jazda na łyż-
wach czy snowboardzie to tylko kilka 
z propozycji. 

Kiedy pogoda już zupełnie nie 
sprzyja aktywnościom na świeżym 
powietrzu, skorzystać można z ofert 
jaworznickich siłowni, klubów fi tness 
czy basenu lub też ćwiczyć w domo-
wym zaciszu. – Wykupując karnet na 
siłownię, zyskujemy pełny dostęp do 
sprzętu i profesjonalistów, którzy wskażą 
poprawną technikę poszczególnych ćwi-
czeń, wyjaśnią, jak korzystać z maszyn, 

do których wprawdzie zazwyczaj jest do-
łączona instrukcja, ale często w języku 
angielskim – przekonuje Małgorzata 
Czerwonka.

Zostając w domu, zaoszczędzimy 
pieniądze i czas na dojazdy, ale nikt 
nie sprawdzi, czy poprawnie wyko-
nujemy dane ćwiczenie i nie pokaże 
nam, jak się rozciągać i rollować po 
treningu. – W domu ciężej jest się też 
skupić i zmotywować do ćwiczenia, bo 
wszystko dokoła nas rozprasza – mówi 
specjalistka.

Zanim zaczniemy swoją przygodę 
z siłownią, warto zgłosić się na kon-
sultację do fi zjoterapeuty, a podczas 
pierwszych zajęć dobrze jest skorzy-
stać z pomocy trenera personalnego. – 
Wizyta u fi zjoterapeuty powinna być dla 
nas czymś oczywistym. Jest to niezwykle 
ważne, bo bardzo często sami nie zdaje-
my sobie sprawy ze swoich problemów 
zdrowotnych, wad postawy. Zadaniem 
specjalisty jest ich wykrycie i nakierowa-
nie, jakie ćwiczenia są dla nas idealne, 
a jakich powinniśmy się wystrzegać, by 
nie zrobić sobie krzywdy. Pamiętajmy, 
że lepiej zapobiegać, niż później leczyć – 
tłumaczy terapeutka ruchem.

Z kolei trenerzy personalni poma-
gają w przygotowaniu planu trenin-
gowego, odpowiednio zbilansowa-
nej diety i pokazują, jak prawidłowo 
wykonywać dane ćwiczenie. Oni też 
tłumaczą swym podopiecznym, które 
ćwiczenie pobudza do działania kon-
kretny obszar mięśniowy.

Na siłowniach jest szeroki wybór 
sprzętów i przyrządów do ćwiczeń. 
Poza tym jaworznickie kluby mają 
bogatą ofertę grupowych zajęć. 

– W naszym mieście prowadzone są 
zajęcia pilates, jogi, zdrowego kręgo-
słupa. To propozycja dla osób, które 
chcą nauczyć się poczuć własne ciało, 
wzmocnić je, rozciągnąć. Z kolei dla 
osób zaawansowanych, które chcą robić 

postępy i spalać kalorie, idealna będzie 
tabata, zajęcia ze sztangą, zumba, ae-
robik, spinning. Jest w czym wybierać. 
Siłowni i klubów też mamy sporo – pod-
kreśla trenerka personalna.

Osoby, które nie lubią zorganizo-
wanych zajęć i źle czują się w grupie, 
skorzystać mogą z indywidualnego 
wsparcia trenerów personalnych. Nie-
którzy z nich dojeżdżają nawet do 
domów swoich podopiecznych i tam 
prowadzą z nimi treningi.

Jeśli natomiast nie chcemy wyda-
wać pieniędzy na karnet, możemy 
sami ćwiczyć w zaciszu domowym. 
Domowe ćwiczenia wcale nie muszą 
być nudne. Filmiki instruktażowe 
można znaleźć w internecie. – Można 
posiłkować się fi lmikami publikowanymi 
np. na YouTube. Ważne jednak, byśmy 
zwracali uwagę na technikę poszczegól-
nych ruchów. Niepoprawnie wykonane 
ćwiczenie nie przyniesie nam  korzyści, 
a nawet może zaszkodzić – przestrzega 
Małgorzata Czerwonka.

Jaworznianka garść cennych infor-
macji cyklicznie wrzuca na swojego 
bloga na stronie: gosiaczerwonka.pl. 
Specjalistka zwraca przy tym szcze-
gólną uwagę na to, że przede wszyst-
kim musimy nauczyć się wsłuchi-
wać we własne ciało. – Musimy mieć 
świadomość swojego ciała. Nie możemy 
aktywności fi zycznej wykonywać bez-
myślnie, byleby mieć to za sobą. Nasz 
ruch musi być świadomy. Tylko wtedy 
będziemy mogli czerpać z tego  przyjem-
ność i wiele korzyści dla naszego ciała 
i ducha – zapewnia pani Małgorzata.

Zdaniem jaworznickiej trenerki, 
docenić powinniśmy też swoją spon-
taniczną aktywność. – To wszystko to, 
co robimy w ciągu dnia. Warto czasem 
odpuścić jazdę samochodem, a zamiast 
tego udać się pieszo do szkoły, pracy czy 
do sklepu – radzi trenerka.

Natalia Czeleń
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Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej | fot. Grażyna Dębała

Pierwsze spotkania Obieżyświatów 
już się odbyły. Kolejne w środę, 23 
listopada | fot. Materiały MCKiS

Ewa Musiorska oraz 
Renata Gacek odebra-
ły w tym roku nagrody 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej i upowszech-
niania kultury.

Wzbogacają kulturalne życie miasta

Uroczystość odbyła się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w piątek, 
11 listopada. Gratulacje nagrodzo-
nym złożył m.in. Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna, a także Łu-
kasz Kolarczyk, wiceprezydent 
miasta, Dariusz Starzycki, wice-
marszałek województwa śląskiego, 
i Jacek Maliszczak, prezes jaworz-
nickiego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury.

W skład Kapituły Nagrody Prezy-
denta Miasta Jaworzna weszli Kata-
rzyna Florek, naczelnik Wydziału 
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie, Ewa Zu-
ber, radna Rady Miejskiej, Wiesław
Dzierwa, emerytowany dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Ja-
worznie, Sławomir Śląski, doktor 
sztuki na Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, oraz Jacek Malisz-
czak. O tym, jak przebiegały obrady 
kapituły, opowiedział prezes Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury. – W tym 
roku wpłynęło jedenaście wniosków 
o przyznanie nagrody w dziedzinie 
twórczości i upowszechniania kultu-
ry, które dotyczyły ośmiu osób, bo 
nominacje się powielały – opowiadał 
Jacek Maliszczak.

Laureatką Nagrody Prezydenta 
Miasta Jaworzna za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycz-
nej i upowszechniania kultury – 
za wybitne osiągnięcia w zakresie 
upowszechniania kultury została 
Ewa Musiorska, promotorka czy-
telnictwa, autorka licznych wierszy 
i opowiadań dla dzieci, które zosta-
ły wydane w osiemnastu pokonkur-
sowych wydaniach zbiorowych. Od 
kilku lat jej pasją są opowiadania 
i baśnie dla dzieci, pisane wierszem 
i prozą, w których jaworznianka 
ukazuje to, co w życiu najważniej-
sze, czyli miłość, przyjaźń, dobroć, 
wrażliwość na krzywdę i potrze-
by bliźnich, umiłowanie przyrody. 
Nakładem krakowskiego Wydaw-
nictwa WAM ukazało się jej pięć 

opowiadań. Pani Ewa jest laureat-
ką licznych nagród w konkursach 
ogólnopolskich. Prowadziła słucho-
wisko we współpracy z Fresco Me-
dia – „W bajkowym świecie babci 
Ewy” na kanale YouTube. Odbyła 
350 spotkań autorskich z dziećmi 
oraz wieczorków literackich i po-
etyckich dla dorosłych, promując 
przy okazji wartość słowa pisanego.

– Ta nagroda jest dla mnie dużą 
niespodzianką, bo samo pisanie i spo-
tkania z czytelnikami dają mi tyle ra-
dości, że byłam przekonana, że swoją 
nagrodę już odebrałam. Cieszę się, że 
wciąż mogę się czuć potrzebna, robić 
coś dobrego, promować wartości – 
mówiła Ewa Musiorska. 

Laureatką Nagrody Prezydenta 
Miasta Jaworzna za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycz-
nej i upowszechniania kultury – za 
jubileusz została Renata Gacek, 
która w tym roku obchodzi 35-le-
cie działalności w sferze kultury. 
Pani Renata jest pomysłodawczynią 
i organizatorką Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek „Złota Kantyczka” oraz 
współorganizatorką Ogólnopolskie-
go Konkursu Wokalnego Wygraj 
Sukces dla młodych wokalistów. 
Przez wiele lat była konferansje-
rem imprez kulturalnych w mieście 
i poza jego granicami. Laureat-
ka organizowała życie kulturalne 
w mieście jako przewodnicząca 

Komisji Kultury Rady Miejskiej w 
Jaworznie, a obecnie jako kierow-
nik w Młodzieżowym Domu Kultu-
ry im. Jaworzniaków w Jaworznie. 
Jest inicjatorką wielu imprez kultu-
ralnych, a dzięki jej zaangażowaniu 
i niesłabnącej miłości do kultury na 
scenie Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Jaworznie gościło wielu arty-
stów sceny muzycznej i teatralnej. 
– Bardzo często w roli konferansjera 
prowadziłam takie uroczystości, jak 
ta dzisiejsza. Dziś stanęłam po dru-
giej stronie i to też jest bardzo miłe 
doświadczenie. Dziękuję wszystkim, 
którzy zauważyli i docenili moją pra-
cę – podkreśla Renata Gacek.

Grażyna Dębała

Zadebiutowała na ekranie jako 
nastolatka i niemal od razu została 
zauważona przez publiczność i kry-
tyków. Charakterystyczna uroda 
i wybitne zdolności aktorskie spra-
wiają, że Helena Bonham Carter
to jedna z ciekawszych aktorek 
ostatnich dekad. W dorobku ma 
szerokie spektrum ról, od fi lmów 
kostiumowych po współczesne hi-
storie, sprawdza się chyba w każ-
dym gatunku fi lmowym.

Największą popularność przyniosła 
jej współpraca z reżyserami Jame-
sem Ivorym, Woodym Allenem
i Timem Burtonem, którego była 

Alicja w Krainie Czarów, reż. Tim Burton, USA 2010
Burton i Taylor, reż. Richard Laxton, Wielka Brytania 2013
Charlie i fabryka czekolady, reż. Tim Burton, USA/Wielka Brytania 2005
Dancing Queen, reż. Nick Hamm, Wielka Brytania 1993
Duża ryba, reż. Tim Burton, USA 2003
Franciszek, reż. Liliana Cavani, Włochy 1989
Frankenstein, reż. Kenneth Branagh,  Wielka Brytania/USA/Japonia 1994
Hamlet, reż. Franco Zeffi  relli, Francja/ Wielka Brytania/USA 1990
Harry Potter i Zakon Feniksa, reż. David Yates, USA/Wielka Brytania 2007
Jak zostać królem, reż. Tom Hooper, USA/Wielka Brytania /Australia 2010

Film
ografi a

Helena 
Bonham CarterBonham Carter

żoną. Współpraca z Jamesem Ivorym 
wprowadziła ją w schemat ról kostiu-
mowych, w których znakomicie się 
odnalazła. Jednak aktorce udało się 
przełamać ten schemat dzięki współ-
czesnym produkcjom. Bez względu 
na to, czy gra role pierwszoplano-
we, czy epizody jej charakterystycz-
na osobowość błyszczy na ekranie, 
a upływający czas w niczym jej nie 
ogranicza. Jest laureatką wielu pre-
stiżowych nagród, w tym Nagrody 
Brytyjskiej Akademii Filmowej (BA-
FTA Award), Critics' Choice Movie 
Award i Nagrody Gildii Aktorów 
Ekranowych (SAG Award).         KP

Poznają świat, ludzi i sztukę
Klub Miejskiego Centrum Kultury 

i Sportu Niko w Byczynie zaprasza 
dzieci oraz młodzież do udziału w no-
watorskim projekcie. Grupę Obieży-
światy, bo o niej mowa, w najbliż-
szym tygodniu czekają inspirujące 
spotkania i ciekawe warsztaty. Spo-
tkania będą poświęcone m.in. za-
gadnieniom związanym z naszym 
miastem i krajem. – Każdy uczestnik 
spotkań będzie prowadził notatnik po-
dróżnika przez cały czas trwania pro-
jektu. Projekt będzie pretekstem do roz-
wijania takich kompetencji jak wiedza 
o świecie, kreatywność, otwartość, ak-
ceptacja i będzie skupiony na rozwoju 
osobistym dzieci. Zapraszam do udziału 
dzieci w wieku od 9 lat – zachęca opie-
kun projektu Kinga Jończyk

Pierwsze spotkania Obieżyświatów 
już się odbyły. Kolejne planowane są 
na środę, 23 listopada, o godz. 16 i so-
botę, 26 listopada, o godz. 10. Projekt 
potrwa do maja 2023 r.

Głównym założeniem nowego 
projektu jest kształtowanie postawy 
otwartości wobec świata i ludzi. Bę-
dzie się to odbywało poprzez wspólne 

poznawanie geografi i, przyrody, spo-
sobów funkcjonowania społeczeństw 
i kultury charakterystycznej dla róż-
nych części świata. 

Działania mają promować wol-
ny od uzależnień i zdrowy styl ży-
cia zarówno w sferze fi zycznej, jak 
i psychicznej. Chodzi też o edukację 
dzieci w zakresie umiejętnego, cie-
kawego i efektywnego planowania 

czasu wolnego. Inicjatorzy projek-
tu chcą również zachęcać dzieci do 
bardziej świadomego podróżowania.

Przedsięwzięcie realizowane jest 
w ramach Międzynarodowego Pro-
jektu Edukacyjnego Wirtualne Po-
dróże oraz Jaworzno mówi STOP 
cyberprzemocy, współfi nansowane-
go przez Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Jaworznie. 

Patronami honorowymi projektu 
są: minister edukacji i nauki oraz mar-
szałek województwa mazowieckiego. 

– Pomysł na udział w projekcie wiąże 
się z moją pasją, którą realizuję, kiedy 
tylko jest to możliwe. Jest to oczywiście 
podróżowanie i bycie „obywatelem” 
świata. Po więcej zapraszam na swój 
profi l na Facebooku pn. Let`s World 
i na Instagrama @letsworldpl – zachęca 
Kinga Jończyk.

Wszelkie informacje i zapisy w klu-
bie Niko w Byczynie pod nr. tel. 32 
616 17 53 lub email: kinga.jonczyk@
mckis.jaworzno.pl.

Natalia Czeleń
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Hałyna Tkaczuk opowiedziała o swoich książkach 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

wo każdy z graczy otrzymuje swój własny 
pojemnik z fi gurkami/meplami ocalałych!

Tyrants of the Underdark w wersji polskiej 
od Rebela, to drugi przykład, gdzie zastoso-
wanie insertu staje się niezbędne. Tym razem 
dostajemy grę osadzoną w znanym z książek 
R.A. Salvatore’a Podmroku, w której gracze 
stoczą wojnę o władzę nad podziemnym 
światem. Sama gra przeszła bardzo dużo 
– problemy z tytułem, którego ostatecznie 

nie zmieniono na planszy, słabej jakości karty 
(pomimo bardzo dobrych grafi k), a także że-
tony z krzywo nadrukowanymi symbolami. 
Poza samą planszą gracze z powodzeniem 
znaleźli rozwiązania, aby pomóc grze – od 

zakoszulkowania kart, po zastosowanie drew-
nianych kosteczek i mepli zamiast znaczników. 
Problem pojawił się jednak przy koszulkowaniu 
– oryginalny insert nie pomieści wszystkich kart 
w koszulkach. Dzięki insertowi od reDrewno 
nie tylko udało się domknąć wieko pudełka, 
ale i znalazło się miejsce na podajnik do talii 
rynku, która zawiera dwie z sześciu dostęp-

nych talii w grze. Szufl adki insertu mieszczą 
również drewniane odpowiedniki żetonów, 
lecz o określonej wielkości. Tutaj również gra-
cze otrzymują własne pojemniki na elementy, 
a podajniki na talie startowe i posegregowane 
talie rynku znacznie przyśpieszają rozłożenie gry.

Czy warto ratować tytuł z tyloma mankamen-
tami? Uważam, że tak. Świetna mechanika, do-
bra regrywalność i uniwersum, które ma wielu 
fanów – to wszystko sprawia, że przy obecnym 
koszcie gry warto pomyśleć o jej zabezpiecze-
niu i rozbudowaniu, a do tego niezbędny jest 
właśnie dobry insert.

Artykuł powstał przy współpracy z reDrewno.
Radosław Kałuża | @harcmepel

z najnowszego dodatku „Lodowa stal”, to spra-
wa nieco się komplikuje. Z pomocą przychodzi 
insert od producenta reDrewno. 

W ofercie znajdziemy dwa rodzaje insertu: 
ze sklejki lub z HDF’u (sklejone włókna drzew-
ne wykorzystywane zwykle jako tylne ścianki 
w meblach). Oba inserty posiadają wygrawe-
rowane napisy i grafi ki ułatwiające m.in. se-
gregowanie elementów. Insert z HDF’u jest 
nieznacznie cięższy, lecz bardziej podatny na 
złamanie – warto zwrócić na to uwagę przy 
zastosowaniu w insercie szybek z pleksi. Po-
nadto powierzchnia insertu z HDF’u jest dużo 
gładsza, lecz sklejkę możemy sami pomalować 

Przychodzi taki dzień, w którym twój 
regał z planszówkami zaczyna krzy-
czeć niczym guziki przyciasnej koszuli 
na ślubnej fotografi i… i co wtedy? Od-
chudzić pieczołowicie zbieraną kolek-
cję, z której połowa nie trafi ła na stół 
już od roku? Kiedyś na pewno przyj-
dzie czas na wymianę gier, ale póki co 
warto sięgnąć po inserty, które z po-
wodzeniem uwalniają przestrzeń na 
regale z pudeł z rozszerzeniami. Ale czy 
tylko do tego przydają się inserty? Nie.

Kupno insertu to niekiedy decyzja rów-
noznaczna z kupnem nowej gry, jednak 
korzyści, jakie niesie zaopatrzenie w nie 
swojej ulubionej planszówki, jest wie-
le – od zabezpieczenia zawartości oraz 
umieszczenia elementów z rozszerzeń 
w jednym pudełku, po znaczne skró-
cenie czasu przy rozkładaniu gry na stole. 
Najlepiej jednak przyjrzeć się im na konkret-
nych przykładach.

Neuroshima Last Aurora od wydawnictwa 
Portal Games to gra osadzona w postapoka-
liptycznej przyszłości, w której gracze poprzez 
zarządzanie kartami i zbieranie surowców mu-
szą tak rozbudować swój konwój, aby dotrzeć 
na ostatni statek – Aurorę, zanim dopadnie 
ich straszliwa zima lub zbuntowane maszy-
ny. Obecnie wraz z grą można na sklepowych 
pułkach znaleźć dwa rozszerzenia, a szperając 
po zakamarkach internetu – rozbudować grę 
o plastikowe elementy w zamian za drewnia-
ne kosteczki i meple. Sama podstawka zawiera 
plastikowy insert, który pomieści większość 
elementów ze wszystkich dodatków, jednak 
kiedy przyjdzie nam dołożyć kolejną planszę 
oraz szybko rozłożyć grę z wybranym modułem 

Inserty: Neuroshima Last Aurora i Tyrants of the Underdark

Szybszy start i więcej miejsca

Ukraińska pisarka 
gościła w naszej książnicy

Specjalnie dla dzieci z Ukrainy 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Jaworznie odbyło się spotkanie 
z ukraińską pisarką HałynąTkaczuk. 
Autorka książek dla najmłodszych 
przyjechała do naszego miasta z Kra-
kowa, gdzie obecnie mieszka. Do Pol-
ski uciekła przed wojną w swojej oj-
czyźnie, ale wciąż ściśle współpracuje 
z Biblioteką Narodową Ukrainy. Pisze 
też nowe książki. To również ona, 
razem z pracującą w jaworznickiej 
książnicy Agnieszką Dąbrowską, 
i inną pisarką z Ukrainy, Anastasją
Muzyczenko, która pozostała w Ki-
jowie, przeprowadziły akcję sprowa-
dzenia książek ukraińskich do naszej 
biblioteki. We wtorek, 15 listopada, 
pani Hałyna spotkała się z kolei ze 
swoimi czytelnikami, którzy zamiesz-
kali w Jaworznie. – Zależy nam na 
tym, aby ukraińskie dzieci miały kontakt 
z ojczystym językiem i kulturą. Dobrą 
okazją do tego jest spotkanie z ukra-
ińską pisarką – podkreśla Agnieszka 
Dąbrowska z MBP Jaworzno.

Hałyna Tkaczuk specjalizuje się 
w twórczości dla dzieci i młodzieży, 

wała naszej książnicy już dwie swoje 
publikacje. Przesłała je razem z tymi, 
które przekazali na rzecz uchodźców 
mieszkańcy Kijowa.

Inicjatorką tamtej akcji była 
Agnieszka Dąbrowska, która popro-
siła o pomoc właśnie panią Hałynę. 
Autorka nawiązała z kolei kontakt 
z inną pisarką, wciąż mieszkającą 
w Kijowie, Anastasją Muzyczenko. Ta 
z kolei ogłosiła na Facebooku zbiórkę 
książek dla uchodźców. Na jej apel 
odpowiedziało wielu znajomych. Do 
Jaworzna trafi ło tym sposobem 40 
książek i kilka czasopism młodzie-
żowych.

W najbliższe dwa wtorki, 22 i 29 
listopada, o godz. 16 w jaworznickiej 
książnicy odbędą się kolejne spotka-
nia z Hałyną Tkaczuk. Tym razem 
pisarka zaprosi ukraińskie dzieci te 
mające od 7 do 13 lat, na warsztaty na 
podstawie gry literackiej, której jest 
autorką. Zapisy odbywają się w bi-
bliotece, drogą mejlową lub telefo-
nicznie. Szczegóły można znaleźć na 
stronie internetowej MBP Jaworzno.

Anna Zielonka-Hałczyńska

tywistyczna „Wieczorne sklepy ulicy 
Wołoskiej”, zbiór strasznych opowie-
ści „Trzynaście historii w ciemności” 
i ekologiczna „Książka o odpadach”, 
napisana z zespołem nastolatków. 
Książki Hałyny Tkaczuk znalazły się 
też w spisie lektur dla młodszych klas 
w Ukrainie.

Spotkanie z ukraińską pisarką od-
było się w ramach projektu „Razem 
z Ukrainą”, który biblioteka organi-
zuje razem z Wydziałem Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie. Podczas wtorkowego 
wydarzenia autorka opowiedziała 
o swoich książkach, rozmawiała też 
o nich ze swoimi słuchaczami. Na 
spotkanie przyszły nie tylko ukra-
ińskie dzieci, ale również dorośli. – 
Piszę książki dla najmłodszych już od 
11 lat. Najbardziej w tym lubię kontakt 
z małymi czytelnikami. Rozmowy z nimi 
o literaturze i wspólne czytanie książek 
sprawiają mi wielką radość - przyznaje 
Hałyna Tkaczuk.

Podczas spotkania pisarka przeka-
zała też jaworznickiej bibliotece kolej-
ną swoją książkę. Wcześniej podaro-

na dowolny kolor. Co zatem daje użycie insertu 
w przypadku Last Aurory? Podajniki na karty 
dają możliwość rozdzielenia pięciu dostępnych 
w „Lodowej stali” modułów, o które można – 
według uznania, rozszerzyć podstawkę. Ponadto 
pudełko Last Aurory pomieści dzięki insertowi 
obie plansze i tym samym zwolni miejsce na 
półce dla innych gier – do tej pory druga plan-
sza dostępna w rozszerzeniu „Przebudzenie 
molocha” musiała być trzymana w osobnym 
pudełku. Nie trzeba wspominać przy tym, ile 
daje podczas rozgrywki trzymanie wszystkich 
drobnych elementów w pojemniczkach, zamiast 
rozsypywać je na stole przy planszy. Dodatko-

jest literaturoznawczynią i wykładow-
czynią oraz badaczką książki dzie-
cięcej i redaktorką wydawnictw dla 

najmłodszych. Autorka ma na swoim 
koncie 16 publikacji. A do najbar-
dziej znanych należy powieść detek-

wo każdy z graczy otrzymuje swój własny 
pojemnik z fi gurkami/meplami ocalałych!

Tyrants of the Underdark w wersji polskiej 
od Rebela, to drugi przykład, gdzie zastoso-
wanie insertu staje się niezbędne. Tym razem 
dostajemy grę osadzoną w znanym z książek 
R.A. Salvatore’a
stoczą wojnę o władzę nad podziemnym 
światem. Sama gra przeszła bardzo dużo 
– problemy z tytułem, którego ostatecznie 

nie zmieniono na planszy, słabej jakości karty 
(pomimo bardzo dobrych grafi k), a także że-
tony z krzywo nadrukowanymi symbolami. 
Poza samą planszą gracze z powodzeniem 
znaleźli rozwiązania, aby pomóc grze – od 

zakoszulkowania kart, po zastosowanie drew-
nianych kosteczek i mepli zamiast znaczników. 
Problem pojawił się jednak przy koszulkowaniu 
– oryginalny insert nie pomieści wszystkich kart 
w koszulkach. Dzięki insertowi od reDrewno 
nie tylko udało się domknąć wieko pudełka, 
ale i znalazło się miejsce na podajnik do talii 
rynku, która zawiera dwie z sześciu dostęp-

nych talii w grze. Szufl adki insertu mieszczą 
również drewniane odpowiedniki żetonów, z najnowszego dodatku „Lodowa stal”, to spra-

Przychodzi taki dzień, w którym twój 

cję, z której połowa nie trafi ła na stół 
już od roku? Kiedyś na pewno przyj-
dzie czas na wymianę gier, ale póki co 
warto sięgnąć po inserty, które z po-
wodzeniem uwalniają przestrzeń na 
regale z pudeł z rozszerzeniami. Ale czy 
tylko do tego przydają się inserty? Nie.

Kupno insertu to niekiedy decyzja rów-
noznaczna z kupnem nowej gry, jednak 
korzyści, jakie niesie zaopatrzenie w nie 
swojej ulubionej planszówki, jest wie-

cenie czasu przy rozkładaniu gry na stole. 
Najlepiej jednak przyjrzeć się im na konkret-

Neuroshima Last Aurora od wydawnictwa 
Portal Games to gra osadzona w postapoka-
liptycznej przyszłości, w której gracze poprzez 

Szybszy start i więcej miejsca

na dowolny kolor. Co zatem daje użycie insertu 
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W czasie turnieju nagrodzono najlepsze młode gimnastyczki z całego kraju | fot. Andrzej Pokuta

Dariusz Starzycki pograturował zawodniczkom sportowych osiągnięć 
| fot. Andrzej Pokuta
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Na turniej przyjechałam z Woli 
Batorskiej i reprezentowałam klub 
Arabeska Niepołomice. Tańczę od 
około 3 lat i to moja największa 
pasja. Trenuję 3 razy w tygodniu. 
W gimnastyce bardzo ważne są 
gracja i dobra znajomość swojego 
układu tanecznego. Ja lubię wy-
stępować solo i tak też zaprezen-
towałam się w Jaworznie. Chętnie 
podejmuję takie wyzwania i uczest-
niczę w zawodach czy turniejach. 

Gimnastykę trenuję od 5 lat, od-
kąd moja mama otworzyła klub. 
Reprezentuję Akademię Talentów 
Obręcz w Gliwicach. Początki nie 
były łatwe, ale poczyniłam postę-
py, co jeszcze bardziej mnie moty-
wuje. Zaczęłam jeździć na obozy 
gimnastyczne. Jaworznicki turniej 
był świetnie zorganizowany i cieszę 
się, że mogłam wziąć w nim udział. 
To dobra okazja, by się sprawdzić 
i poczuć ducha rywalizacji.

W klubie Diament Dobczyce tre-
nuję od 4 lat. Moja przygoda za-
częła się, kiedy zobaczyłam w in-
ternecie kilka fi lmików, w których 
inne dziewczynki prezentowały ta-
lent gimnastyczny. Wiedziałam, że 
też muszę spróbować. Trenowanie 
gimnastyki to ciężka praca. Ćwi-
czę 3 razy w tygodniu, w wolnych 
chwilach także tańczę i śpiewam. 
Czasem mam tremę, ale zawsze 
mogę liczyć na wsparcie rodziców.

W Akademii Gimnastycznej Górni-
ka Jaworzno trenuję 3 razy w tygo-
dniu, a dodatkowo ćwiczę w domu. 
Trenuję już 3 lata, a dodatkowo 2 
lata temu zaczęłam ćwiczyć z szar-
fą. Gimnastyka to moja pasja i spo-
sób na spędzenie wolnego czasu. 
Na każdym z takich turniejów mam 
okazję pokazać innym efekty swojej 
ciężkiej pracy. W czasie zawodów 
poznaję również wiele ciekawych 
osób.

Jestem trenerką, a z moimi pod-
opiecznymi przyjechałyśmy do 
Jaworzna z Niepołomic. Do tego 
typu wydarzeń przygotowujemy 
się w zasadzie przez cały sezon. 
Od sierpnia treningi są już bardziej 
intensywne. Hala, w której rozgry-
wa się ten turniej, bardzo nam się 
podoba. Jest piękny wystrój i de-
koracje. Organizacja wydarzenia 
była bardzo profesjonalna. Życzy-
my sobie tylko takich zawodów.

Trenuję gimnastykę już piąty rok. 
W I Ogólnopolskim Rekreacyjnym 
Turnieju Gimnastyki Artystycznej 
w Jaworznie występowałam solo,  
a także w drużynie. Zaprezentowa-
łam się z obręczą. Bardzo chętnie 
biorę udział w takich zawodach 
i startuję, kiedy tylko mam taką 
możliwość. Przed startami odczu-
wam lekką tremę, ale pozwalają 
mi one się rozwijać, a gimnastyka 
sprawia mi naprawdę dużo radości.

Ponad dwieście dziecięcych gimnastyczek zaprezentowało się w I Ogólnopolskim Rekreacyjnym 
Turnieju Gimnastyki Artystycznej w Jaworznie. Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 13 listopada, 
w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. 

Organizatorem I Ogólnopolskiego 
Rekreacyjnego Turnieju Gimnastyki 
Artystycznej w Jaworznie był „Gór-
nik” Jaworzno, a współorganizatorem 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu. 
Turniej odbył się w ramach Narodo-
wego Święta Niepodległości. 

– 11 listopada jest ważnym dniem 
dla każdego Polaka. Jeszcze nigdy nie 
było zawodów gimnastycznych pod taką 
nazwą i postanowiliśmy zorganizować 
je jako pierwsi. Mam nadzieję, że tur-
niej uda nam się zorganizować także 
w kolejnych latach – mówi inicjator-
ka wydarzenia, Paulina Koralik, 
główna trenerka Akademii Gimna-
stycznej Górnika Jaworzno, była za-
wodniczka gimnastyki artystycznej 
startująca w zawodach krajowych 
i międzynarodowych oraz sędzia na 
zawodach gimnastyki artystycznej 
grup B ligh i C.

Zgromadzonych w hali MCKiS po-
witał uroczyście prezes zarządu „Gór-
nika”. – Serdecznie witam  uczestniczki 
turnieju, całą widownię, bliskich zawod-
niczek i wszystkich, którzy kochają ten 
sport – mówił Jerzy Ryba.

W czasie jaworznickiego turnie-
ju zaprezentowały się zawodniczki 
klubów z całej Polski. Do Jaworzna 
przyjechały reprezentantki La Pas-
sione Łódź/ Wrocław, RG Art Opole, 
UKS Olimpic, CG Olimpic, Charyzma 
Olesno, UKS Gliwice, SG Roztoczan-
ka, Pasja, SS Gracja Wieliczka, Oarte 
Bytom, Akademia Talentów, SGA Bia-
ła Podlaska, KS Orion Łodygowice, 
Studio Gwiazd, Diament Dobczyce/ 
Myślenice, Arabeska Niepołomice 
i UKS Energia Imielin. Startowała też 
nasza jaworznicka Akademia Gimna-
styki Górnika Jaworzno.

Akrobacje 
w jaworznickiej hali

Dziewczynki brały udział w zmaga-
niach indywidualnych i grupowych. 
W tej pierwszej kategorii gimnastycz-
ki wykonywały układ taneczny z przy-
borami: maczugą, obręczą, piłką czy 
wstążką. Zawodniczki prezentowały 
się w czasie skoków, pokazywały swo-
je zdolności akrobatyczne. – Poziom 
gimnastyczny zawodniczek był bardzo 
różnorodny. Udział w zmaganiach wzię-
ły doświadczone zawodniczki, a także 
dziewczynki dopiero zdobywające swoje 
doświadczenie. W czasie zawodów zo-
baczyć można było różnorodne układy 
taneczne, akrobacje. Mam nadzieję, że 
z roku na rok poziom zawodniczek bę-
dzie rósł – mówi sędzia i trenerka RG 
Art Opole, Olga Kulyrska.

Występom towarzyszyły wielkie 
emocje startujących oraz ich bli-
skich, którzy kibicowali dziewczyn-
kom z trybun.

Honorowy patronat nad wydarze-
niem objęli wicemarszałek wojewódz-
twa śląskiego, Dariusz Starzycki,

oraz prezydent Jaworzna, Paweł Sil-
bert. Natomiast partnerem wydarze-
nia była Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. 

Nagrody zawodniczkom wręczali 
m.in.: Jerzy Ryba, Dariusz Starzycki 
czy dyrektor Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu, Sebastian Kuś.

– Ogromnie się cieszę, że w naszym 
mieście ruszyła kolejna fantastyczna im-
preza. Turniej gimnastyki artystycznej to 
wydarzenie bardzo widowiskowe, które 
ściągnęło zawodniczki z całej Polski. 
Pokazuje to, jakim zainteresowaniem 
te imprezy się cieszą i że warto je or-
ganizować – przekonuje Dariusz Sta-
rzycki. – Serce rośnie, kiedy ogląda się 
młodych ludzi, którzy z taką pasją pod-
chodzą do tego, co robią. Mam nadzieję, 
że ta impreza także wpisze się na stałe 
w jaworznicki kalendarz imprez spor-
towych i spotkamy się na tym turnieju 
także za rok – dodaje wicemarszałek 
województwa śląskiego.

Natalia Czeleń
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Szczakowianka przegrała 0:2 z Zagłębiem II Sosnowiec | fot. Dominik Kasprzyk

Chłopaki z kościołów znów zostali liderami | fot. Archiwum PSS Salos Jaworzno

Mistrzostwa i mecz

Pięściarka Akademii 
Boksu Roberta Gortata, 

Dorota Wawszczyk, dostała nomi-
nację na mistrzostwa świata junio-
rek. Jaworznicka zawodniczka jest 
już w Hiszpanii, gdzie rozpoczęły się 
międzynarodowe zmagania.

Tymczasem inni bokserzy ABRG 
wspierani przez zawodników Gardy 
Gierałtowice Pietrzyk Boxing Coach 
Carbo Gliwice, rozegrali mecz z za-
wodnikami SKB-u Energa Czarni 
Słupsk. Towarzyski pojedynek za-
kończył się wynikiem 9:11 na rzecz 
słupskiego klubu. Swoje walki wygrali 
JakubWawszczyk, NikodemThem, 
JakubMarcinów i DamianGąsior. 
Zremisowali natomiast  Zuzanna
Kołoczek i Gabriela Wawszczyk, 
a przegrali MiłoszMajewski, Oskar
Hibner, Mikołaj Mikołajczyk, Mi-
kołaj Rabczak i Kacper Klimczak.

Jaworznianie 
z medalami

W ubiegły weekend za-
wodnicy Rio Grappling Club Jaworzno 
wzięli udział w mistrzostwach Polski 
w brazylijskim jiujitsu. Tegoroczna, 
osiemnasta już edycja zawodów, od-
była się w Gnieźnie. Zmagania trwa-
ły od 11 do 13 listopada. Pojedynki 
odbywały się w różnych kategoriach 
wiekowych i wagowych. Jedno z naj-
większych wydarzeń kimoniarskich 
w Polsce przyniosło jaworznickiej mło-
dzieży kilka medali. Złoto wywalczyły 
Paulina Lisowska i Adela Niciarz. 
Brązowe medale zdobyli Ines Ryś
i Tymoteusz Niewiarowski. Głów-
nym organizatorem mistrzostw był 
klub Walka Gniezno.               AZ-H, NC

Kolejne zwycięstwo

Siatkarze MCKiS Ja-
worzno wygrali kolejny 

mecz w ramach trwającego sezonu 
2. ligi siatkówki. Sokoły zwyciężyły 
z TKS-em Tychy 3:0. Pierwszy set 
zakończył się stosunkiem punktów 
25:11. W drugiej partii jaworzniccy 
zawodnicy pokonali tyszan 25:19, 
a w trzeciej 25:21.

W najbliższą sobotę, 19 listopa-
da, Sokoły podejmą u siebie drużynę 
KS-u Błękitni Ropczyce. Ten zespół 
jest 8. w ligowej tabeli, podczas gdy 
MCKiS zajmuje miejsce lidera. Mecz 
odbędzie się o godz. 17 w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej MCKiS przy 
ul. Grunwaldzkiej 80. Wstęp wolny. 
Podopieczni trenera Tomasza Wą-
torka liczą na doping kibiców.

Porażka u siebie

Koszykarska drużyna 
MCKiS Jaworzno przegra-

ła na własnym parkiecie z BS-em Po-
lonia Bytom. Mecz w ramach 3. ligi 
odbył się w Hali Widowiskowo-Spor-
towej i zakończył wynikiem 61:84. 
Pierwszą kwartę Sokoły przegrały 
18:19. Drugą zremisowały 15:15, 
a  dwie kolejne przegrały 14:21 
i 14:29. W sobotę, 19 listopada, ja-
worznianie zmierzą się na wyjeździe 
z drużyną KTK-u JS Invest.

Obecnie jaworznicki team zajmu-
je czwarte na osiem miejsc w ligo-
wej tabeli. Zebrał 8 punktów. Soko-
ły wygrały trzy mecze, a przegrały 
dwa. Miejsce lidera zajmuje drużyna 
KTK JS Invest. Na drugiej pozycji 
jest MUKS Sari Żory, a tuż za tym 
zespołem plasuje się team BS-u Po-
lonia Bytom.              

Koniec jesiennych zmagań
Jaworznickie drużyny piłkarskie 

zagrały ostatnie mecze w ramach 
rundy jesiennej w swoich ligach. 
Szczakowianka skończyła tę część 
rozgrywek na 3. miejscu w 4. lidze 
śląskiej. Również trzecią pozycję 
zajmuje, grający w sosnowieckiej 
B klasie, Górnik Jaworzno. Gorzej 
mają się natomiast zespoły, wystę-
pujące w wadowickiej okręgówce. 
Victoria 1918 Jaworzno jest na miej-
scu 10. O jedną pozycję dalej plasu-
je się LKS Zgoda Byczyna. Z kolei 
Ciężkowianka Jaworzno okupuje 
ostatnie, szesnaste, miejsce w lidze.

W ostatnim spotkaniu rundy je-
siennej Szczaksa przegrała 0:2 z Za-
głębiem II Sosnowiec. Wynik meczu 
nie zaważył jednak na miejscu w li-
gowej tabeli i ostatecznie zespół ze 
Szczakowej plasuje się na ostatniej 
pozycji podium.

Po 15 meczach w 1. grupie 4. ligi 
śląskiej Szczakowianka zgromadziła 
30 punktów. Wygrała 10 spotkań, 
a 5 przegrała. Lepsze od drużyny 
Drwali okazały się tylko dwie dru-

żyny z Katowic. Podlesianka, która 
zajmuje pierwsze miejsce, ma na 
koncie 34 punkty i 11 zwycięstw, 
1 remis i 3 porażki. Drugi w tabeli, 
katowicki Rozwój, zebrał 31 punk-
tów, wygrywając 10 meczów, prze-
grywając 4 i remisując 1.

W pierwszym meczu rundy wio-
sennej Szczakowianka zagra ze Ślą-
skiem Świętochłowice, z którym 
w rundzie jesiennej wygrała 4:0.

W gronie trzech najlepszych dru-
żyn po piłkarskiej jesieni znajduje 
się też, grający w sosnowieckiej 
B klasie, Górnik Jaworzno. Po 11 
meczach, w tym 8 wygranych i 3 
przegranych, jaworznianie mają 
na koncie 24 punkty. Jaworznicką 
drużynę wyprzedzają tylko CKS 
II Czeladź (33 punkty i 11 zwy-
cięstw) i Górnik II Wojkowice (25 
punktów, 8 wygranych, 2 porażki 
i 1 remis).

W meczu ostatniej kolejki rundy 
jesiennej Górnik pokonał Źródło II 
Kromołów. Spotkanie zakończyło 
się na rzecz jaworznian wynikiem 

5:3. Pierwszy wiosenny mecz team 
z naszego miasta zagra z Wartą II 
Zawiercie, z którą przegrał 1:7 
w rundzie podstawowej. 

O miejscu na podium nie mogą 
pomarzyć na  razie jaworznickie 
drużyny, grające w wadowickiej 
okręgówce. Victoria 1918 Jaworzno 

plasuje się dopiero na 10. miejscu 
z 20 punktami. Jaworznianie wy-
grali 6 spotkań, przegrali 7 i zremi-
sowali 2. W miniony weekend zwy-
ciężyli 5:0 z LKS-em Zgoda Byczyna.

Byczyński zespół zajmuje obecnie 
w ligowej tabeli miejsce 11. Ma na 
koncie 17 punktów, 5 zwycięstw, 
8 przegranych i 2 remisy. W pierw-
szym meczu rundy rewanżowej by-
czynianie zagrają z Hejnałem Kety, 
z którym w sierpniu przegrali 1:4.

Najgorzej wiedzie się Ciężko-
wiance Jaworzno, która po jesien-
nej części rozrywek ligi okręgowej 
Wadowice znalazła się na ostatnim 
miejscu tabeli z zaledwie 8 punkta-
mi. Ciężkowicka drużyna wygrała 
tylko 2 mecze, a przegrała 11, 2 
kolejne zremisowała. Ostatni mecz 
rundy podstawowej zakończył się 
dla niej porażką 0:4 ze Skawą Wa-
dowice.

Wiosną Ciężkowianka zagra re-
wanżowy mecz z Victorią Jaworzno, 
z którą w wakacje zremisowała 2:2.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Mistrz ligi z pucharem
Po zdobyciu mistrzostwa Jaworznickiej Ligi Szóstek 

Salos zespół Chłopaki z kościołów wygrał także puchar 
JLS. Pucharowe zmagania odbyły się w minioną nie-
dzielę, 13 listopada, na orliku na Podłężu.

Chłopaki mieli szczęście do gry od samego początku 
zawodów. Najpierw, w 1/8 fi nałów, wylosowali wol-
ny los i bez gry przeszli do etapu ćwierćfi nałowego. 
W tej części piłkarskich zmagań wygrali 5:1 ze Strefą 
Luzu. W półfi nale pokonali 2:0 OPJ Sokół Jaworzno. 
W meczu fi nałowym zwyciężyli 2:1 z zespołem Team 
Spirit. Dzięki temu Chłopaki z kościołów mogą cieszyć 
się teraz z kolejnego trofeum. Zdobyli też bowiem mi-
strzostwo 1. ligi JLS, za co również zostali nagrodzeni 
w minioną niedzielę. – W ramach pucharowych zmagań 
odbyło się wręczenie nagród za zakończony sezon Jaworz-
nickiej Ligi Szóstek. W 1. lidze drugie miejsce zajęła dru-
żyna No Name, a  trzecie team pod nazwą S.W.A. W 2. 

lidze mistrzem został zespół OPJ Sokół Jaworzno. Drugie 
miejsce zajął Team Spirit, a trzecie Eko Świry – infor-
muje Marcin Sikorski, prezes PSS Salos. – W minio-
ną niedzielę odbył się też mecz barażowy, który wygrała 
drużyna Pulmon Negro. Dzięki wygranej utrzymała się 
w 1. lidze – dodaje.

Reprezentacja Salosu wzięła też udział w wyjazdo-
wych zawodach Manhattan Cup, które we wcześniej-
szych latach wygrywała. Tym razem jaworznickim 
piłkarzom nie udało się zająć pierwszego miejsca. Po 
jednym zwycięstwie, dwóch remisach i porażce jaworz-
nianie zajęli dopiero trzecie miejsce. Salos otrzymał 
za to puchar fair-play.

Kolejne piłkarskie zmagania zawodnicy Salosu zamie-
rzają zorganizować 8 stycznia. Będzie to druga edycja 
turniej ku pamięci Wenancjusza Plesa, honorowego 
prezesa stowarzyszenia.                                    AZ-H
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Humory i pogoda dopisywały | fot. Andrzej Pokuta

W zawodach wzięło udział 184 biegaczy  
| fot. Andrzej Pokuta

Nagrody wręczyli zwycięzcom Dariusz Chrapek, wicedyrektor MCKiS, i Grzegorz Gębski, kie-
rownik działu sportu MCKiS  | fot. Andrzej Pokuta

184 osoby wystartowa-
ły w IV Biegu Patriotycz-
nym na 10 km, który po 
raz kolejny odbył się nad 
zalewem Sosina. Biegacze 
mieli do pokonania dwie 
pętle wokół zbiornika. Im-
prezę, która miała miejsce 
w sobotę, 12 listopada, 
zorganizowało Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie.

Jakub 
Lysko

Przemysław 
Starzycki

Emilia 
Stańkowska

Aldona Janas 
i Agnieszka Tokarz

Krzysztof 
Podgajny

Biegło się świetnie. Udała się pogoda, 
świeciło słońce. Poza tym trasa wio-
dła po nowo zbudowanym, bardzo 
wygodnym deptaku. Pierwszy raz 
miałem okazję biec po tym terenie 
i jestem pod wrażeniem organizacji 
tych zawodów i tego miejsca. Wystar-
towałem powoli, ale przyśpieszyłem 
już na pierwszym kilometrze. Na metę 
dobiegłem jako pierwszy i miałem nad 
innymi zawodnikami sporą przewagę.

Trochę za szybko zacząłem i przy-
tkało mnie na siódmym kilometrze. 
Panowała też spora konkurencja, 
ponieważ na jaworznicki bieg przy-
jechali mocni zawodnicy. Ostatecz-
nie dotarłem do mety jako czwarty. 
Bardzo lubię bieganie. To sport, któ-
ry wymaga jedynie dobrych butów. 
Można go uprawiać w każdą pogodę. 
Biegam z różnymi grupami. W Ja-
worznie ich bowiem nie brakuje.

Biegło mi się rewelacyjnie. Biega-
niu sprzyjały świetna pogoda, super 
atmosfera i przedłużony weekend. 
Na trasie panowała spora konkuren-
cja i nie spodziewałam się, że będę 
pierwsza na mecie, tym bardziej że 
jestem w okresie roztrenowania. Bieg 
Patriotyczny był jednak dla mnie roz-
grzewką przed udziałem w wyzwaniu 
polegającym na liczeniu kroków. Bio-
rę w nim udział z grupą znajomych.

Biegamy od dwóch lat i razem też 
bierzemy udział w zawodach biego-
wych. W tym roku uczestniczyłyśmy 
np. w Triadzie Trójkąta Trzech Ce-
sarzy, czyli w jaworznickiej „15”, 
a także w zawodach w Mysłowi-
cach i Sosnowcu. Bieg Patriotyczny 
to bardzo fajna impreza. Panowały 
świetne warunki, na biegaczy czekała 
fajna trasa. Planujemy zapisać się też 
na Jaworznicki Bieg Mikołajkowy.

11 listopada wziąłem udział w pa-
triotycznym rajdzie nordic walking 
w Chrzanowie, a 12 listopada wy-
startowałem w Biegu Patriotycznym 
w Jaworznie. Jestem patriotą i za-
wsze chętnie biorę udział w takich 
imprezach, a te jaworznickie są bar-
dzo dobrze zorganizowane. Biegam 
od 10 lat i mam za sobą starty na 
największych biegowych imprezach 
w Polsce.

– Trasa zawodów biegła nowo zbu-
dowanym, wyasfaltowanym deptakiem, 
który otacza nasz jaworznicki zalew
– podkreśla Grzegorz Gębski, kie-
rownik działu sportu MCKiS. – Co 

ciekawe, w tegorocznym biegu wzięło 
udział bardzo wiele osób spoza Jaworz-
na. Jak widać, patriotyczne bieganie 
w naszym mieście cieszy się też sporym 
zainteresowaniem mieszkańców innych 
miejscowości regionu – dodaje.

Skąd przyjechali zawodnicy? Nie 
brakowało biegaczy m.in. z Katowic, 
Dąbrowy Górniczej, Chrzanowa, So-
snowca, Mysłowic, Chorzowa, Czę-
stochowy czy Rudy Śląskiej, a nawet 
z Wielkopolski. Start i meta zawodów 
były zlokalizowane w pobliżu strefy 
sportowej przy dolnym parkingu. 
Start odbył się o godz. 10.

Wygrał dąbrowianin Jakub Lysko, 
który 10 km pokonał w 34 minuty 
i 22 sekundy. Zwycięzca zostawił 
swoich rywali daleko z tyłu. Drugi na 
mecie, katowiczanin Maciej Ziecina
przybiegł dopiero 2 minuty później. 
Trzecim najlepszym biegaczem okazał 
się Tomasz Przybylski, mieszkaniec 

wielkopolskiej wsi Witaszyce. Tuż 
poza podium znalazł się jaworznianin 
Przemysław Starzycki.

Najszybszą kobietą była z kolei ja-
worznianka Emilia Stańkowska. 
Cały dystans przebiegła w 43 minu-
ty i 13 sekund. Drugie miejsce za-
jęła Aleksandra Tuleja z Katowic, 
a trzecia była Martyna Kasprzak
z Chorzowa.

Bieg Patriotyczny, zorganizowany 
przez MCKiS, nie zakończył jednak 
sezonu biegowych rywalizacji w Ja-
worznie. Kolejną okazją do ścigania 
się będzie, organizowany przez Hufi ec 
ZHP Jaworzno i biegacza Marcina
Gwiżdża, Jaworznicki Bieg Miko-
łajkowy. Impreza odbędzie się w so-
botę, 3 grudnia, w GEOsferze. Zapi-
sy odbywają się przez stronę www.
bgtimesport.pl.

Wydarzenie będzie składać się 
z dwóch części. O godz. 10 pobiegną 

dzieci, które będą miały do pokona-
nia krótką trasę na terenie GEOsfery. 
Dorośli wystartują z kolei o godz. 11 
i będą musieli przebiec 10 km.

Szczegóły można znaleźć na Fb 
w wydarzeniu Jaworznicki Bieg Mi-
kołajowy.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Patriotyczne bieganie
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Ulica Lotników znajduje się między ulicami Pożarową 
i Solskiego. Nazwa ta została nadana drodze w Pieczyskach 
nie bez powodu. To właśnie w tamtej dzielnicy mieszkał 
słynny pilot, uczestnik m.in. bitwy o Anglię, Karol Pniak.

Polskie Siły Powietrzne powstały po I wojnie światowej. 
Na początku polska fl ota składała się z maszyn zdobytych 
podczas wojennych działań lub pozostawionych na polskiej 
ziemi przez zaborców. Od 1919 
roku Polacy zaczęli kupować sa-
moloty za granicą. W latach 30. XX 
wieku polska armia wzbogaciła się 
też w maszyny rodzimej produkcji. 
Pierwszym takim myśliwcem był 
samolot PWS-10.

Na początku września 1939 roku 
nasz kraj posiadał 745 samolotów 
wojskowych, w tym 400 w oddzia-
łach bojowych. I choć Niemcy mie-
li znaczną przewagę liczebną, to 
w kampanii wrześniowej ponieśli dotkliwe straty. Do 17 
września polscy piloci zestrzelili minimum 126 hitlerow-
skich maszyn.

W walce obronnej zginęło wielu naszych lotników. Ci, 
którym udało się uciec do Rumunii, służyli później na Za-
chodzie. Walczyli najpierw we francuskich dywizjonach, 
a później brytyjskich. Wśród tych pilotów był również ja-
worznianin, Karol Pniak.

Słynny pilot z Jaworzna urodził się 26 stycznia 1910 
roku na Robaku. Należał do słynnej „Trójki Bajana”, urzą-
dzającej podniebne akrobacje. W czasie II wojny światowej 
był z kolei członkiem „cyrku Skalskiego”, czyli Polskiego 

Podniebni 
bohaterowie

Patroni 
naszych 
ulic

Zespołu Myśliwskiego, który brał udział w kampanii w Pół-
nocnej Afryce. Karol Pniak walczył też w bitwie o Anglię. 
W listopadzie 1944 roku objął dowództwo 308. Dywizjonu 
Myśliwskiego „Krakowskiego”. Za swoje zasługi został od-
znaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari 
i, czterokrotnie, Krzyżem Walecznych.

Po wojnie wrócił do żony, Heleny z Paulów. Zamieszkali 
w jej rodzinnym domu w Pieczy-
skach. Doczekali się syna, Karola 
juniora. Karol senior zmarł w 1980 
roku w Krakowie. Został pochowany 
w Jaworznie.

Dwa lata temu, decyzją Minister-
stwa Obrony Narodowej, awanso-
wał pośmiertnie do rangi podpuł-
kownika. Z inicjatywy społecznego 
komitetu jego pamięci powstał także 
fi lm dokumentalny o jego życiu.

Wojenny bohater został też patro-
nem Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej, które 
kilka lat temu zostało przemianowane na Światowe Sto-
warzyszenie Lotników Polskich. Co roku w naszym mieście 
organizuje ono uroczystości pn. „Chwalebne dzieje lotnictwa 
polskiego”. Do najważniejszych punktów tych wydarzeń 
należy msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy na Osiedlu Stałym, w którym znajduje się kaplica 
Matki Bożej Loretańskiej. Co roku w tamtym miejscu są 
składane urny z ziemią z grobów polskich lotników z cmen-
tarzy na całym świecie. Jest też urna z wodą z Kanału La 
Manche i Morza Północnego.

Anna Zielonka-Hałczyńska

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 42 (280)

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 22 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe roz-
wiązanie krzyżówki zamiesz-
czonej w „Pulsie Jaworzna” 
nr 42 (280): Wesołość znak 
zdrowia. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Od ponad czterdziestu lat w trze-
ci czwartek listopada świętujemy 
Światowy Dzień Rzucania Tyto-
niu. W tym roku święto wypada 
17 listopada. Pomysł celebrowania 
takiego święta narodził się w Sta-
nach Zjednoczonych. W 1974 roku 
w Kalifornii udało się przekonać po-
nad milion palaczy do tego, by na 
jeden dzień zrezygnowali z tytoniu. 
Z czasem do akcji przyłączały się 
kolejne miasta na całym świecie.

Choć jeden dzień przerwy od 
papierosów to za mało, by wyjść 
z nałogu, to medycy pomysł i tak 
chwalą. Statystyki są bowiem alar-
mujące. Tytoń zbiera tragiczne żni-
wo. Na całym świecie każdego roku 
zabija ponad 5 milionów osób. Co 
ważne - spora część spośród śmier-
telnych ofi ar tytoniu to osoby, które 
palą biernie. Aż 600 tysięcy osób 
umiera, bo regularnie wdycha dym 
palaczy z najbliższego otoczenia.

Zgubne skutki tego nałogu są 
powszechnie znane. Medycy tłu-
maczą jednak, że papierosy zabi-
jają powoli, a to usypia czujność 
nałogowców.

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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