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Bezpieczniej, 
wygodniej i szybciej

Seniorzy potrafi ą 
się bawić!

Strażacy z nowym 
sprzętem

Więcej na str. 5Więcej na str. 3

Jaworzniccy seniorzy potrafi ą się 
świetnie bawić, fantastycznie tańczą 
i nie boją się wyzwań, co chętnie 
udowadniali podczas zabawy an-
drzejkowej, która odbyła się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu. Wydarze-
nie cieszyło się ogromnym zaintere-
sowaniem. Na imprezie bawiło się 
blisko 400 seniorów.

Nowoczesny quad i laweta do jego 
przewożenia, dron z wyposażeniem, 
czyli kamerą radiometryczną, aku-
mulatorem, anteną i plecakiem oraz 
specjalny zestaw ratowniczy to tylko 
niektóre spośród elementów wyposa-
żenia, jakie we wtorek, 29 listopada, 
przekazano strażakom ochotnikom 
z Dąbrowy Narodowej. Sprzęt to 
wsparcie dla grupy poszukiwawczej.
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o kibicowanie naszej drużynie. Zazwyczaj wywieszone biało-
-czerwone fl agi z napisem reklamującym paskudne piwsko, 
dawały możliwość złośliwych komentarzy o wybiórczym pa-
triotyzmie kibicowskim, a w tym roku posucha. Spotkałem 
może jedno auto z nieśmiałą chorągiewką, zatkniętą w szybę 
starego passeratti. Czy to pora roku, czy reprezentacja rozcza-
rowała nas już tak wiele razy? U mnie występują emocje jak 
na rybach w Skandynawii, nie odczuwam od jakiegoś czasu 
smutku i stanu apatii po rozgrywkach, zero rozczarowania. 
Niespodzianka może być więc już tylko pozytywna. Nato-
miast po wielu latach kibicowskiej traumy, warto wspomnieć 
o człowieku, który jest jasnym punktem rozgrywek i świeci 
swoją gwiazdą nieprzemiennie od wielu lat.

Dariusz Szpakowski to znany wszystkim fanom futbolu 
w Polsce komentator piłkarski. Po raz dwunasty (!) komen-
tuje mecze mundialu, jest obecny w naszych telewizorach 
od niemal 50 lat. Pomyślcie, przez pół wieku komentować 
mecze naszej reprezentacji i ani razu nie zakląć na antenie? 
Ja nie dałbym rady. Pan Szpakowski to człowiek z klasą, któ-
ry nigdy się nie poci na meczach, a jeśli już, to ukradkiem. 

Od zeszłorocznych mistrzostw Europy pan Dariusz został 
odsunięty od komentowania poczynań naszej reprezentacji. 
Dokładnie wiem czemu, słuchałem jego głosu i wpadałem 
w depresję, on sam chyba stracił na zawsze nadzieję, że coś 
się jeszcze pozytywnego może wydarzyć. W tym roku ma 
zakończyć swoją karierę na meczu fi nałowym mundialu 
w Katarze, więc i może Polacy zagrają tak, aby godnie za-
kończył przygodę komentatorską? 

Nie wiem jak wam, ale mnie trochę będzie brakowało 
tych cudnych zakrętasów komentatorskich i przekręcanych 
nazwisk zagranicznych piłkarzy. Po prostu cofnijmy się do 
przodu i puśćmy Bąka lewą stroną.

Po przerwie mróz nie zelżał, a wręcz przeciwnie, wiatr 
nie osłabł. Jak państwo widzą, nic nie widać w tej mgle. Po-
dał prostopadłą piłkę wzdłuż równoległej linii, aż do słupka 
kończącego boisko po stronie przeciwnej. A wszystko to po 
indywidualnej akcji całego zespołu. Nasi piłkarze antycypują 
posunięcia przeciwnika. Trener jednak zmienił zdanie, cho-
ciaż piłkarz był już rozebrany. I znowu niecelne trafi enie! 
Na państwa ekranach słynni bliźniacy, z których większość 
gra w Barcelonie. Drużyna przypomina wóz wypełniony 
kapustą. Może i dobrze, bo to ostatnie sekundy, więc szuka 
szczęścia między nogami bramkarza. 

Dobrej nocy (lipiec, godzina 17). Mecz komentował Da-
riusz Szpakowski. 

Będę tęsknił.

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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Nie da się przejść obojętnie obok mundialu, nawet z tak 
negatywnym PR, jak ten w Katarze. To wydarzenie miało 
dodać splendoru i pokazać wielkość kraju mlekiem i złotem 
płynącego, a stało się symbolem nietolerancji, korupcji i fe-
stiwalem pogardy dla całego świata. Wszystko opiera się na 
ropie, ale tutaj widać głównie strupy. 

Chcę jeszcze wierzyć, że istnieje czystość w futbolu, taki 
jestem naiwny. Wszystkie nowe systemy sprawdzania po-
prawności decyzji sędziowskich wydają się nieźle działać. 
W paru meczach nie zaliczono nawet kilku bramek, albowiem 
precyzyjne oko elektronicznego Stanisława Anioła wyłowi 
nawet najmniejszego spalonego. Dojdzie do tego za chwilę, 
że modne piłkarskie fryzury będą skrywane pod czepkami, 
aby przypadkiem włos nie wyprzedził zawodnika w walce 
o pozycję strzelecką, albowiem system odgwizda spalonego. 
A spalony włos nielicho śmierdoli. Dzisiejsza piłka przypo-
mina trochę Big Brothera, dziwi więc, że niektórzy piłkarze 
dalej grają na czas, albo wydurniają się z aktorstwem, uda-
jąc bolesny faul. Czasem te popisy przypominają fi lm sensa-
cyjny rodem z Bollywood, w którym wystarczy dmuchnąć, 
aby zabić całą rodzinę trzy pokolenia wstecz i przy okazji 
złamać prawa fi zyki. 

Ja bym do tego monitoringu zatrudnił zespół matron 
okiennych, pochodzących z małego miasteczka gdzieś na 
Podlasiu, one już pół wieku temu dokładnie wiedziały co, 
gdzie, jak i z kim i ile razy. Taki VAR z polskim ISO (jakoś 
to będzie). Najlepiej zacząć wdrażać w rozgrywkach niż-
szych lig krajowych. Można byłoby uniknąć afer korup-
cyjnych w meczach, typu: Alkomaniacy Stara Huta kontra 
Ochlaptusy Dąbrowa Narodowa, w których skrzynka piwa 
wręczona przed meczem może przeważyć szalę zwycięstwa. 
Zwycięstwo walkowerem Bimbrowników Warpie nauczyło 
nas jednak ostrożności przy typowaniu wyników. Nic nie 
jest pewne w tym starciu, bo z alkoholem nikt nie wygrał, 
chociaż Ruscy twierdzą, że już remisują.

Swoją drogą to bezbarwne te mistrzostwa, jeśli chodzi 

Przytomne rozciągnięcie gry
Wojciech P. KnapikFe
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Choć do świąt Bożego Narodzenia 
pozostało jeszcze kilka tygodni, to 
na jaworznickim Rynku już można 
poczuć ich magię. Na głównym pla-
cu miasta stanęła w tym tygodniu 
okazała choinka. Pojawiły się też 
bożonarodzeniowe ozdoby. W tym 
roku Rynek będzie przypominał świat 
z ulubionych bajek najmłodszych 
jaworznian. Ozdoby przygotowali 
utalentowani pracownicy Miejskie-
go Zarządu Dróg i Mostów. Włożyli 
w to sporo pracy i serca.

A już w najbliższą niedzielę do Ja-
worzna przyjedzie święty Mikołaj! 
Odwiedzi Halę Widowiskowo-Spor-
tową, gdzie spotka się z najmłod-
szymi. Okres Bożego Narodzenia to 
w naszej tradycji ważny czas. Trudno 
się więc dziwić, że przygotowania już 

się rozpoczęły. Jaworznianie kupują 
prezenty, dokładniej niż na co dzień 
sprzątają swoje domy, przygotowują 
tradycyjne potrawy wigilijne. W tym 
natłoku zajęć trudno znaleźć chwilę 
na to, by się zatrzymać i po prostu 
pobyć z bliskimi. A okazji do tego 
nie brakuje. W planach jest Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Wkrótce mia-
sto ozdobią też świetlne instalacje 
w ramach lubianej przez jaworznian 
Świątecznej MegaMocy. Odbędzie się 
jeszcze wspólne kolędowanie na Ryn-
ku, a harcerze tradycyjnie przekażą 
mieszkańcom Betlejemskie Światło 
Pokoju. Miłośnicy aktywnego wypo-
czynku już w połowie grudnia będą 
mogli pojeździć na miejskim lodo-
wisku, które rozłożone zostanie pod 
płaszczką. Warto skorzystać!

Odliczanie do świąt

Trudniej na drogach

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Choć o obowiązku zachowania 
bezpieczeństwa na drogach mówi 
się dużo i często, to jednak wciąż 
nie każdy bierze to sobie do serca. 
Czekać nie trzeba było długo. Wraz 
z pierwszymi przymrozkami  przybyło 
zdarzeń drogowych. 

Kilka dni temu dwie osoby zosta-
ły przetransportowane do szpitala, 
po tym, jak  poruszający się po po-
lnej drodze w godzinach nocnych sa-
mochód, uderzył w drzewo. Jeszcze 
wcześniej do zdarzenia z udziałem 
dwóch samochodów osobowych do-
szło na ulicy Szczakowskiej. W ubie-
głym tygodniu do serii niebezpiecz-
nych zdarzeń drogowych doszło na 
365 kilometrze autostrady A4 w kie-
runku Katowic. Także tydzień temu 

służby ratownicze interweniowały 
przy ul. adm. Andrzeja Karwety. 
W groźnym zderzeniu późnym po-
południem brały udział  dwa samo-
chody osobowe.

Na wszystkie te sytuacje złożyło 
się wiele czynników. Często chodziło 
o brawurę i brak wyobraźni kierow-
ców. Zwłaszcza że warunki atmos-
feryczne o tej porze roku często nie 
sprzyjają kierowcom. 

Warto mieć na uwadze, że jesienią 
i zimą wcześniej zapada zmierzch, czę-
ściej pada deszcz czy śnieg, a rano dłu-
go utrzymują się mgła i przymrozek. 
Drogi są śliskie, a piesi słabo widocz-
ni. To wszystko nie ułatwia szybkiej 
i skutecznej reakcji, na to, co dzieje 
się na drodze. Dobrze o tym pamiętać.
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w Sosnowcu

Tekst ten piszę dzień przed wydaniem gaze-
ty, nie mam więc pojęcia, jak zakończy się 
pojedynek Polaków z reprezentacją Argen-
tyny. Może i lepiej, bo dziś przynajmniej za-
chowuję dystans do tego wydarzenia i mój 
tekst nie będzie naznaczony przesadnym 
entuzjazmem/silnym rozczarowaniem. 

Szkodliwa obojętność
Jan KleszczSzpilki w bruku

O tym, że wandalizm to plaga, jaka toczy nasze miasto, 
wiadomo powszechnie. Efektów doświadczamy wszyscy. 

Jaworzno, niestety, nie jest tu wyjątkiem.
W parku na Podłężu przez kilka dni nie świeciła część latarni. Internau-

ci dość zgodnie zgadywali, że to wynik oszczędności. Mimo tej zgody wśród 
internetowych komentatorów jaworznickiej rzeczywistości, w tym przypadku 
nie mieli oni jednak racji. Za fakt, że w parku nie wszystkie latarnie świeciły, 
odpowiadał złodziej. Okazuje się, że brak oświetlenia wynikał z tego, że skra-
dziono element, który jest niezbędny, by parkowym oświetleniem sterować. 
I nie zrobił tego przypadkowy wandal, bo skrzynka ze sterownikiem była od-
powiednio zabezpieczona, a wypięcie tego elementu wymagało sprzętu i wiedzy 
fachowej. Sterownik padł więc łupem jakiegoś speca, który wprawdzie zna 
się na elektryce i elektronice, ale trudno go posądzać o empatię i społeczną 
wrażliwość. Bo choć w Miejskim Centrum Kultury i Sportu, które administru-
je parkiem Podłęże, od razu zamówiono potrzebne elementy, to jednak nim 
potrzebna część trafi ła do Jaworzna i mogła zostać ponownie zamontowana, 
to jaworznianie spacerować musieli w mroku. Zwłaszcza, że ciemno robi się 
teraz już bardzo szybko.

Potrzebna część została już zainstalowana. W parku po zachodzie słoń-
ca znów jest jasno, ale jednak sprawa wandali, którzy kradną albo niszczą 
miejską infrastrukturę, pozostaje otwarta. Specjaliści przekonują, że w takich 
przypadkach na potencjalnych sprawców zniszczeń najlepiej działa przeko-
nanie o nieuchronności kary, co jest możliwe tylko wtedy, gdy świadkowie 
podobnych zdarzeń nie pozostają obojętni na to, co się dzieje. Często wystar-
czyłby po prostu telefon do odpowiednich służb. Tym bardziej, że za obojęt-
ność w takim wypadku płacimy wszyscy. I to słono.

wiadomo powszechnie. Efektów doświadczamy wszyscy. 

2 NR 45/2022            1 GRUDNIA 2022Z  DRUGIEJ  STRONY 

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Sprzęt dla strażaków to jedno z zadań zrealizowanych w ramach JBO 
| fot. Materiały UM Jaworzno

Nowoczesny quad i laweta 
do jego przewożenia, dron 
z wyposażeniem, czyli ka-
merą radiometryczną, aku-
mulatorem, anteną i pleca-
kiem oraz specjalny zestaw 
ratowniczy to tylko niektóre 
spośród elementów wyposa-
żenia, jakie we wtorek, 29 
listopada, przekazano stra-
żakom ochotnikom z Dą-
browy Narodowej.
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Budżet miasta
będzie 

rozwojowy
Stawki podatków lokalnych 

w 2023 roku wzrosną w większo-
ści miast województwa śląskiego. 
Podobnie będzie w Jaworznie. To 
konieczność wynikająca z rosnącej 
infl acji, wzrostu kosztów i spad-
ku dochodów w miejskich kasach. 
Wyższe podatki pozwolą Jaworznu 
dalej się rozwijać. Ważne decyzje 
w tej kwestii zapadły w czwartek, 
24 listopada, podczas sesji Rady 
Miejskiej.

W przyszłym roku wyższe będą 
podatki od gruntów i budynków. 
Obecnie stawka za metr kwadra-
towy mieszkania to 89 groszy. 
W 2023 roku będzie wyższa o 11 
groszy. Więcej zapłacą też przed-
siębiorcy. Wzrosną stawki podatku 
rolnego i leśnego oraz od środków 
transportowych.

– Wiem, że wzrost podatków budzi 
emocje, ale gdybyśmy na to spojrzeli 
bez emocji, tylko w kategorii liczb 
i faktów, to wzrost podatków na przy-
szły rok dotknie gospodarstwa domo-
we w stopniu minimalnym. Dotyczy to 
również fi rm – przekonywał podczas 
czwartkowej sesji Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna.

Prezydent tłumaczył, że wzrost 
bieżących wydatków spowodowa-
ny jest następstwami pandemii, 
wojną na Ukrainie i infl acją. To 
wszystko wielu samorządom unie-
możliwiło planowanie budżetów 
rozwojowych. W Jaworznie bę-
dzie inaczej. Wzrost podatkowych 

stawek pozwoli miastu m.in. na 
dalszy rozwój. Zażegna też ryzy-
ko drastycznych cięć na przykład 
w usługach publicznych.

– Radni otrzymali już projekt 
uchwały budżetowej na 2023 rok 
i zapewne po jego przeanalizowaniu 
wiedzą, że planujemy budżet rozwo-
jowy. W przeciwieństwie do wielu 
okolicznych miast – nie jest to budżet 
istotnych ograniczeń. Nie dokonuje-
my także wielu radykalnych cięć, 
staramy się sprostać wyzwaniom, 
mimo iż mamy świadomość tego, że 
rok zapowiada się bardzo trudny – 
przyznaje Paweł Silbert.

Konieczność przyjęcia do projek-
tów budżetów miast na rok 2023 
maksymalnych stawek podatku od 
nieruchomości we wszystkich ob-
szarach zarekomendował wszyst-
kim samorządom województwa 
śląskiego Zarząd Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów.

Podczas czwartkowej sesji prezy-
dent zwrócił też uwagę, że podatki 
lokalne nie stanowią głównego ob-
ciążenia fi nansowego dla fi rm. Oka-
zuje się ponadto, że mimo trudnych 
warunków jaworzniccy przedsię-
biorcy radzą sobie całkiem nieźle. 
Z ofi cjalnych danych CEiDG wyni-
ka, że od początku 2022 roku do 
31 października 2022 r. zamknię-
to 143 działalności gospodarcze. 
W tym samym okresie w mieście 
powstały144 nowe fi rmy. 

Grażyna Dębała

Biuro 
już działa

W poniedziałek, 28 listopada, w Ja-
worznie otwarto fi lię biura poselskie-
go pani poseł Ewy Malik. Mieści się 
ono w centrum, w budynku przy ul. 
Św. Wojciecha 2. Właśnie tam odbyło 
się też spotkanie członków i sympa-
tyków Prawa i Sprawiedliwości oraz 
mieszkańców miasta. Rozmawiano 
o kwestiach najważniejszych dla 
miasta, regionu i kraju. W spotkaniu 
uczestniczył m.in. Dariusz Starzycki, 
pełnomocnik PiS w Jaworznie.

– Dziękuję pani poseł za propozy-
cję tego spotkania, a także za decyzję 
o otwarciu w Jaworznie biura poselskie-
go – mówił Dariusz Starzycki.

Podczas poniedziałkowego spotka-
nia mowa była też o ostatnich wyda-
rzeniach w Sejmiku Wojewódzkim. 
Członkowie PiS w Jaworznie zade-
klarowali, że zdecydowanie odcina-
ją się od wszelkich działań związa-
nych z oszustwem swoich wyborców 
i zmianą ideałów, jakich dopuściła się 
w ich ocenie m.in. Maria Materla, 
radna sejmiku z Jaworzna.         GD

Strażacy z nowym sprzętem

Sprzęt to wsparcie dla grupy poszu-
kiwawczej. Te zakupy dla strażaków 
ochotników to realizacja zwycięskiego 
projektu, wybranego przez mieszkań-
ców w ramach dziewiątej edycji Ja-
worznickiego Budżetu Obywatelskie-
go. Koszt sprzętu to około 200 tys. zł.

Na ręce Wojciecha Łukaszew-
skiego, prezesa OSP Dąbrowa Na-
rodowa sprzęt strażakom przekazał 

Łukasz Kolarczyk, zastępca prezy-
denta miasta. – W Jaworznie dbamy 
o bezpieczeństwo naszych mieszkań-
ców i wspieramy nasze służby. Kolejny 
sprzęt dotarł do strażaków. Druhowie 
z OSP Dąbrowa Narodowa z dużym 
zaangażowaniem i pasją realizują cel,  
którym jest stworzenieprofesjonalnej gru-
py poszukiwawczo-ratowniczej, a tak-
że pozyskują środki z Jaworznickiego 

Budżetu Obywatelskiego. Gratuluję tej 
postawy i skuteczności – podkreśla Łu-
kasz Kolarczyk.

We wtorkowym wydarzeniu uczest-
niczyli m.in. komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaworznie st. bryg. 
Patrycjusz Fudała oraz jego zastępca 
mł. bryg. Bartosz Smolarczyk, pomy-
słodawca projektu Paweł Jastrząb, 
Paweł Szłapa, prezes miejskiego od-

działu Związku OSP RP w Jaworznie, 
Janusz Skulich, pełnomocnik pre-
zydenta miasta ds. bezpieczeństwa, 
przedstawiciele Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Jaworzna oraz druhowie 
OSP Dąbrowa Narodowa. 

Stworzenie Jaworznickiej Grupy 
Poszukiwawczo-Ratowniczej to inno-
wacyjny projekt mieszkańców, w tym 
oczywiście społeczności strażackiej. 
Główny cel to poprawa bezpieczeń-
stwa w mieście. Wyposażenie, któ-
re we wtorek trafi ło do strażaków 
z Dąbrowy Narodowej, daje służbom 
ratowniczym możliwość szybkiego 
i skutecznego reagowania w sytu-
acjach zagrażających zdrowiu i życiu 
jaworznian. W skład grupy wchodzą 
wyszkoleni ratownicy Państwowej 
Straży Pożarnej i ochotnicy z jednost-
ki w Dąbrowie Narodowej. 

Do prowadzenia poszukiwań 
w trudno dostępnym terenie stra-
żacy otrzymali m.in. quada, deskę 
ratowniczą, szyny Kramera, specjali-
styczne buty i odzież, rękawice, hełmy 
i wózek ratowniczy.                    GD
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Konstrukcja wiaduktu nad linią kolejową w Ciężkowicach | fot. Andrzej Pokuta

Nowy ślad DK79 pozwoli wyprowadzić ruch z centrum Byczyny | fot. Andrzej Pokuta

Bezpieczniej, wygodniej i szybciej
wego ruchu z centrum ich dzielnicy. 
Temu właśnie służy budowa nowego 
śladu krajówki. – Wykonany został 
obiekt inżynierski w postaci estakady, 
który jest aktualnie uzbrajany w ele-
menty bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W nowym śladzie zabudowane zostały 
podbudowy oraz warstwy asfaltowe 
dla konstrukcji nowej jezdni. Na ca-
łym odcinku trwają również prace nad 
wykonaniem odwodnienia drogowego, 
oświetleniem drogowym, montaż ekra-
nów akustycznych oraz roboty wykoń-
czeniowe – wylicza Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 

W pierwszym kwartale 2023 roku 
zaplanowano roboty związane z prze-
łożeniem ruchu na nowy odcinek dro-
gi. Drogowcy przyznają, że połączenie 
istniejącej drogi DK79 z jej nowym 
odcinkiem będzie generowało poważ-
ne utrudnienia dla kierowców. – Aby 
skrócić uciążliwości tego etapu robót, 

założono, że prace prowadzone będą 
równolegle na obydwu włączeniach, 
zarówno w kierunku Jaworzna, jak 
i Chrzanowa, i trwać będą około 5 ty-
godni – zapowiada Katarzyna Florek.

Po zakończeniu tych robót kierow-
cy będą mogli podróżować nowym 
odcinkiem DK79, a zaczną się prace 
nad przebudową starej drogi. Tutaj 
przebudowane zostanie m.in. skrzyżo-
wanie ulic Krakowskiej z Abstorskich 
i Gwardzistów. Powstanie tu rondo.

Duża inwestycja prowadzona jest 
też w Ciężkowicach, gdzie powstaje 
wiadukt nad linią kolejową. Kon-
strukcja obiektu nad linią kolejową 
Katowice – Kraków już stoi. Obecnie 
prowadzone są prace związane z beto-
nowaniem płyty wiaduktu, na której 
położona zostanie nawierzchnia dro-
gowa. Powstaną też drogi najazdowe 
prowadzące na wiadukt. Prowadzona 
jest jeszcze przebudowa układów dro-
gowych i infrastruktury technicznej.

– Nowy obiekt zwiększy bezpieczeń-
stwo, usprawni komunikację drogową 
i skróci czas przejazdu na drugą stronę 
miasta. Poprawiona zostanie dostęp-
ność do kolei. Wiadukt został wybu-
dowany nad przystankiem Jaworzno 
Ciężkowice. Dostęp na perony ułatwią 
windy i schody. Przed wiaduktem na 
drogach najazdowych zostaną wybu-
dowane przystanki autobusowe, dzięki 
czemu podróżni będą mogli wygodnie 
przesiąść się z komunikacji miejskiej do 
pociągu – zapowiada Katarzyna Gło-
wacka z zespołu prasowego PKP PLK.

W rejonie ul. Cegielnianej kończo-
ne są roboty związane z przebudową 

sieci podziemnych. Przebudowana 
została magistrala wodociągowa, wo-
dociąg rozdzielczy wraz z przyłącza-
mi do posesji i kanalizacja sanitarna. 
Drogowcy wyjaśniają, że przebudo-
wa jezdni, w której aktualnie trwają 
prace, jest znacznie bardziej skompli-
kowana od drugiej strony drogi kra-
jówki, gdzie infrastruktura podziemna 
nie jest tak zagęszczona.

Po zakończeniu wszystkich ro-
bót budowlanych oraz odbiorów 
budowlanych przebudowywany 
odcinek jedni w całości zostanie 
oddany do eksploatacji. Dodatkowo 
do końca czerwca przebudowane 
zostaną nawierzchnie zatok auto-
busowych na przystankach Komuna 
oraz Leopold.

Dobre wiadomości płyną też z Dą-
browy Narodowej. Roboty budowlane 
na ul. Katowickiej przebiegają ściśle 
według harmonogramu. Wykonawca 

prowadzi roboty w podziale na etapy. 
Powstaje tam nowa kanalizacja desz-
czowa i odtwarzana jest konstrukcja 
drogi, chodników i zjazdów. Prace 
postępują od Łubowca w kierunku 
Osiedla Stałego, a zakończenie prze-
budowy zaplanowano na wrzesień 
2023 roku.

Remont ulicy Tuwima obejmuje 
m.in. przebudowę nawierzchni dro-
gi. Powstanie tu nowe odwodnienie, 
oświetlenie, chodniki oraz miejsca 
postojowe. 

Na Pechniku zakończono roboty 
przy przebudowie sieci podziemnych, 
kanalizacji ogólnospławnej, magistrali 
wodociągowej i sieci rozdzielczej wo-
dociągowej oraz sieci teletechnicznej. 
Teraz prowadzone są tam roboty dro-
gowe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to remont zakończy się 
jeszcze w tym roku.

Grażyna Dębała

R E K L A M A

Trwają prace kluczowe dla miej-
skiego układu drogowego. W Byczy-
nie docelowego kształtu nabiera nowy 
ślad DK79. Wkrótce kierowcy przenio-
są się już na nowy odcinek krajówki. 
W rejonie ulicy Ceglanej kończone są 
roboty związane z przebudową sieci 
podziemnych. Jeszcze w grudniu ruch 
w obu kierunkach zostanie przenie-
siony na drugą jezdnię. Sporo dzieje 
się też na ul. Katowickiej w Dąbrowie 
Narodowej, a na ul. Grunwaldzkiej, 
w rejonie Pechnika, po zakończonych 
robotach przy przebudowie sieci pod-
ziemnych wykonywane są roboty 
drogowe. Trwają też prace na ul. Tu-
wima i budowa wiaduktu drogowego 
nad linią kolejową w Ciężkowicach. 
Wszystkie te inwestycje wpłyną na 
poprawę komfortu mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Wielkie znaczenie dla mieszkańców 
Byczyny ma wyprowadzenie tranzyto-

Nie tylko teoria
Pierwsza z cyklu konferencji o bez-

pieczeństwie, roli samorządu i in-
nych instytucji,które wspierają proces 
edukacji w tym zakresie, odbyła się 
w Jaworznie w piątek, 25 listopada. 
Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne przez Urząd Miejski w Jaworz-
nie, Wojskowe Centrum Rekrutacji 
w Katowicach oraz Centrum Konfe-
rencyjno-Szkoleniowe HUBERTECH 
w Jaworznie. 

Dobra współpraca miasta z Wojsko-
wym Centrum Rekrutacyjnym w Ka-
towicach i strzelnicą HUBERTECH 
ma pomóc w praktycznym nauczaniu 
w jaworznickich szkołach przedmio-
tu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. 
Może też wesprzeć szkolenie z za-
kresu obronności i zachęcić uczniów 
do podejmowania nauki w klasach 
o profi lach wojskowych.

– Zagrożenia związane m.in. z cyber-
przestępczością czy też działaniami wo-
jennymi za wschodnią granicą naszego 
kraju, to niestety realne problemy, na 
które każda jednostka w systemie obron-
ności oraz samorząd powinny być jak 
najlepiej przygotowane. Korzystamy 
z eksperckiej wiedzy, profesjonalnych 
instruktorów i świetnie wyposażonej 
bazy szkoleniowej, by pokazać, że wpro-
wadzone przedmioty szkolne, w zakresie 

bezpieczeństwa można realizować cieka-
wie i z dużą efektywnością – podkreśla 
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent 
Jaworzna.

Podczas konferencji ppłk. Andrzej
Kłuś z Wojskowego Centrum Rekru-
tacji w Katowicach mówił o  przy-
szłości służby wojskowej. Szef WCR 
podkreślał, jak ważne jest kształto-
wanie postaw patriotycznych wśród 
młodzieży. Dariusz Boruta ze Ślą-
skiego Kuratorium Oświaty omówił 
rozwój i znaczenie klas munduro-
wych. O roli samorządu w kontek-
ście bezpieczeństwa państwa mówił 
dr Krystian Cuber z Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa, a przedstawiciele 
Komendy Miejskiej Policji opowia-
dali o kwestiach bezpieczeństwa pod-
czas obsługi broni, strzelania oraz 
przechowywania i transportu broni. 
Temat cyberbezpieczeństwa i zagro-
żeń w cyberprzestrzeni przedstawił 
Krzysztof Orzechowski z Wyższej 
Szkoły Humanitas.

Po zajęciach teoretycznych Strzel-
nica HUBERTECH przygotowała za-
jęcia praktyczne z pierwszej pomocy, 
pokazy oraz prezentację strzelnicy. 
Każdy mógł spróbować także strze-
lania dynamicznego oraz zapoznać 
się z bronią gładkolufową.            GD
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Jaworzniccy seniorzy po-
trafi ą się świetnie bawić, 
fantastycznie tańczą i nie 
boją się wyzwań, co chętnie 
udowadniali podczas za-
bawy andrzejkowej, która 
odbyła się w Hali Widowi-
skowo-Sportowej Miejskie-
go Centrum Kultury i Spor-
tu. Wydarzenie cieszyło 
się tak ogromnym zainte-
resowaniem, że wejściów-
ki rozeszły się w mgnieniu 
oka, a na poniedziałkowej 
imprezie bawiło się blisko 
400 seniorów.

W zabawie andrzejkowej udział wzięło blisko 400 seniorów | fot. Andrzej Pokuta

Uczestnicy potańcówki mogli liczyć też na poczęstunek | fot. Andrzej Pokuta

Maria 
Bartyzel

Edward 
Michalik

Janina 
Pluta

Zofi a 
Dziewońska

Helena 
Jędrzejowska

Jestem członkinią Jaworznickie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Bardzo lubię tego typu atrakcje 
i chętnie biorę w nich udział. Na 
zabawę przyszłam sama, bo mój 
mąż został w domu, by oglądać 
zmagania piłkarskie w telewizji. 
Cieszę się, że to impreza typowo ta-
neczna. Można się poruszać. Poza 
tym - w Jaworznie na nas seniorów 
czeka mnóstwo atrakcji, organizo-
wanych z różnych okazji, i warto 
z nich korzystać.

Na imprezę andrzejkową przyje-
chałem z jaworznickim Chórem 
Sokół, z którym na co dzień współ-
pracuję. Nie spodziewałem się tu 
tylu osób. Jest muzyka, doborowe 
towarzystwo, możemy porozma-
wiać na ciekawe i ważne tema-
ty. Jestem prezesem Stowarzysze-
nia Arka Ocalenia. Zajmujemy 
się m.in. odnawianiem pomników 
i kapliczek w mieście. Więcej na ten 
temat przeczytać można na naszej 
stronie internetowej.

Fantastycznie się bawiłam. Zaba-
wa była świetnie zorganizowana: 
żywa i taneczna muzyka, pysz-
ny poczęstunek. W dodatku fre-
kwencja bardzo wysoka. Parkiet 
jest pełen. Spotykanie się w takich 
grupach mobilizuje starsze osoby 
do aktywności. Kiedy zbyt długo 
przebywamy w domu, rozleniwiamy 
się, a poprzez takie właśnie wyda-
rzenia, odżywamy. Jeden drugiego 
motywuje, zachęca do spróbowania 
czegoś nowego.

Jestem bardzo wdzięczna nasze-
mu prezydentowi za pomysł zor-
ganizowania andrzejkowej zaba-
wy tanecznej dla seniorów. Po raz 
kolejny miasto pokazuje, że o nas 
pamięta i dba. Możemy skorzy-
stać z wielu różnych atrakcji. Na-
leżę do Klubu Seniora z Podwala 
i z koleżankami z tej właśnie grupy 
przyszłyśmy się trochę rozerwać. 
Świetnie się bawimy. Jest muzy-
ka, fantastyczny klimat, czegóż 
więcej chcieć.

Należę do klubu Seniora To i Owo. 
Przyszłam na imprezę, by miło spę-
dzić czas, posłuchać dobrej muzyki. 
Bardzo dobrze się bawię. To był 
strzał w dziesiątkę. W ostatnim 
czasie organizuje się w naszym 
mieście coraz więcej atrakcji dla 
seniorów. Mamy ciekawe warsz-
taty, zajęcia ruchowe, imprezy. 
Brakuje mi jeszcze tylko lekcji ję-
zyka angielskiego, bo uważam, że 
pomimo swojego wieku warto wciąż 
się uczyć i rozwijać.

Seniorzy potrafi ą się świetnie bawić!

Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął prezydent miasta 
Paweł Silbert, a inicjatorem zaba-
wy był wiceprezydent Łukasz Ko-

larczyk. Organizatorem był Urząd 
Miejski i MCKiS.

– Zabawa andrzejkowa była od-
powiedzią na prośby jaworznickich 
seniorów, którzy naprawdę chętnie 
i licznie uczestniczyli w tegorocznym 
Tygodniu Seniora. Postanowiliśmy 
więc kontynuować wspólną zabawę 
i będziemy to robić cyklicznie – zapo-
wiada Monika Komańska, pełno-
mocnik ds. organizacyjnych i kie-
rownik Działu Promocji w MCKiS.

Już w pierwszych minutach im-
prezy, parkiet był wypełniony tan-
cerzami. Humory dopisywały. Po-
dobała się też muzyka.

– Jest świetnie dopasowana do wy-
darzenia, a zatańczyć do niej może 
każdy, nie tylko w parach. Wspania-
le się bawię. Oby częściej odbywały 
się takie imprezy – opowiada Ma-
ria Krupa.

DJ Artur zadbał o to, by nie za-
brakło znanych hitów i popular-
nych nowości. Uczestników potań-
cówki nie trzeba było zachęcać do 
wspólnej zabawy. Seniorzy korzy-

stali z fotobudki, gdzie powstawa-
ły zabawne, pamiątkowe zdjęcia.

– Ta impreza to fantastyczny po-
mysł! Świetnie się bawię i jeśli tylko 
będzie jeszcze taka okazja, z wielką 
chęcią wezmę udział w takiej imprezie 
ponownie – mówi uczestniczka po-
tańcówki, Maria Gomułczyńska.

Zabawa andrzejkowa to kolejna 
impreza, podczas której jaworznic-
cy seniorzy udowadniają, że potra-
fi ą się świetnie bawić. Podobnie 
było podczas wszystkich wydarzeń, 
organizowanych w ramach Tygo-
dnia Seniora. Koncert fi nalistów 
telewizyjnego show „The Voice 
Senior”, rywalizacja sportowa, fi l-
mowy seans, potańcówka, biesia-
da, a także spotkania i prelekcje 
przyciągały zawsze liczne grono 
zainteresowanych.. 

Włodarze miasta od lat dbają 
o to, by oferta skierowana do ja-
worznian w jesieni życia była boga-
ta i różnorodna, a seniorzy zawsze 
chętnie i licznie na te zaproszenia 
odpowiadają. W Miejskim Centrum 

Kultury i Sportu już planują kolejne 
wydarzenia.

– Mamy już trochę nowych pomy-
słów. Nie będziemy jeszcze zdradzać 

szczegółów, ale na seniorów czekać 
będą jeszcze inne niespodzianki – 
mówi Monika Komańska.

Natalia Czeleń
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Edukacja ekologiczna w 2022 roku
się na nich jeszcze wiele dodatkowych ozdób, a in-
wencja twórcza dzieci nie zna granic.

Oprócz akcji edukacyjnej w placówkach oświa-
towych pracownicy Działu Gospodarki Odpadami 
spotykają się z dziećmi także w trakcie półkolonii 
zimowych i letnich oraz na piknikach i festynach 
organizowanych w dzielnicach naszego miasta. 
Podczas każdej z takich imprez do namiotu MZNK 

Młodzi jaworznianie z pasją
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Ja-

worznie wystartował z nową inicjatywą, w ra-
mach której uczniowie tej placówki opowiadają 
kolegom o swoich zainteresowaniach. To po-
mysł Bogusławy Hałas, wicedyrektorki szkoły. 

– Na pomysł „Zakręconych pasją” wpadłam po 
rozmowie z uczniem, który opowiedział mi o swojej 
fascynacji klockami LEGO. Poznałam jego osią-
gnięcia i doszłam do wniosku, że warto promować 
takich pasjonatów i, dzięki temu, zachęcać również 
innych uczniów do realizowania swoich zaintere-
sowań – zaznacza Bogusława Hałas.

Przedsięwzięcie przygotowała wraz ze szkolną 
radą uczniowską i nauczycielką Danutą Niem-
czyk. Pierwszym pasjonatem, który pochwalił 
się swoim hobby, był właśnie pasjonat LEGO 
Kamil Banasik. Uczeń technikum budowlanego 
w ZSP 3 jest klubowiczem LugPolu, czyli LEGO 
Users Group Poland, pierwszego polskiego klu-
bu miłośników klocków. A już niebawem stanie 
się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia 
Zbudujmy To.

– Z klockami LEGO wiążę moją przyszłość. Po 
technikum wybieram się na studia budowlane, ale 
moim marzeniem jest też zostanie projektantem 
LEGO. Myślę, że mam do tego predyspozycje – 
podkreśla uczeń ZSP 3. 

Kamil bierze też udział w konkursach. Ostatnio 
wygrał rywalizację, w ramach której należało 
zbudować najlepszy model książki przedsta-
wiającej, na dwóch stronach, historię LEGO. 
Na jednej z nich Kamil odwzorował dokument 
nadający patent do produkcji tych klocków, 
a na drugiej stworzył miniaturę kampusu LEGO. 

Miało to symbolizować dalszy rozwój fi rmy i to, 
że książka o LEGO nie może mieć końca, a jej 
dopełnieniem są sami miłośnicy najsłynniejszych 
klocków świata.

Jaworznicki uczeń dwukrotnie startował też 
do programu Lego Masters. Za drugim razem 
zaszedł naprawdę daleko, ale ostatecznie nie 
zakwalifi kował się do telewizyjnego show.

Swoje prace wystawia na licytacje charyta-
tywne. Na przykład – przygotowana przez niego 
fi gurka z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy z autografem Jurka Owsiaka zosta-
ła wylicytowana za ponad 2 tys. zł. Podobną 

fi gurkę, tym razem z podobizną prezydenta 
Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, Kamil 
wystawił w ramach aukcji na rzecz uchodźców.

– Warto mieć pasje, bo są one tym, co nas in-
spiruje, pobudza do działania, pozwala nam wy-
rażać siebie i swoje poglądy – stwierdza Kamil 
Banasik, który świetnie radzi sobie również na 
innych polach.

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce 
(na zakończenie ubiegłego roku szkolnego zdo-
był średnią 5,67), otrzymał stypendium prezesa 
rady ministrów.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Kamil Banasik z klockami LEGO wiąże swoją przyszłość  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Mniej 
hulajnóg 

Firma Bolt zabrała z terenu naszego miasta 
swoje hulajnogi. Flota pojawiła się w Jaworznie 
w marcu. – Z powodów biznesowych postanowi-
liśmy nie kontynuować operacji w Jaworznie. Nie 
wykluczamy jednak, że w przyszłości rozważymy 
powrót naszej fl oty hulajnóg elektrycznych na uli-
ce tego miasta – mówi Martyna Kurkowska, 
rzecznik prasowy fi rmy Bolt.

Elektryczne hulajnogi wypożyczane na mi-
nuty to coraz popularniejszy środek transportu 
w Polsce. Pozwalają na stosunkowo szybkie 
przemieszczanie się i ominięcie korków w go-
dzinach szczytu. Są też bardziej ekonomiczne 
niż samochody. 

W Jaworznie nadal wypożyczyć można hu-
lajnogi fi rmy Tier. Flota pojawiła się w mieście 
w październiku 2021 roku, a pojazdy użytko-
wane były nawet zimą. 

Korzystając z hulajnogi elektrycznej, należy 
pamiętać o podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa oraz przepisach prawa o ruchu dro-
gowym. Po zakończeniu przejazdu hulajnogę 
należy zaparkować tak, by nie zagrażała ona 
innym. Pojazdy nie powinny blokować przej-
ścia lub przejazdu.

Warto również przypomnieć, że hulajnogi 
są pojazdami jednoosobowymi, więc nie moż-
na przewozić nimi innych osób ani zwierząt. 
Maksymalna prędkość, z jaką można poruszać 
się, jadąc hulajnogą, to 20 kilometrów na go-
dzinę, a piesi mają pierwszeństwo względem 
poruszającego się na hulajnodze.               NC

Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami 
MZNK w Jaworznie zorganizowali 17 lekcji 
i akcji promujących segregowanie odpadów, 
w których wzięło udział ponad 1000 osób. 
I to nie jest ostatnie słowo w kwestii edu-
kacji ekologicznej w tym roku.

W trakcie roku szkolnego pracownicy Działu Go-
spodarki Odpadami MZNK w Jaworznie są zapraszani 
przez szkoły i przedszkola na lekcje. W 2022 roku były 
to lekcje w Szkole Podstawowej nr 14 (dwukrotnie), 
SP 16, SP 17, Przedszkolu Miejskim nr 2, Przedszko-
lu przy SP 19 (dwukrotnie), Przedszkolu Prywatnym 
Wesołe Przedszkolaki (dwukrotnie) i Przedszkolu 
Malutkie Misie.

Scenariusz tych spotkań zakłada przedstawie-
nie krótkiej prezentacji. Uczestnicy spotkania biorą 
czynny udział: segregują rozsypane odpady, poma-
gają zgniatać plastikowe butelki, odpowiadają na 
trudne i często podchwytliwe pytania prowadzącego. 
W usystematyzowaniu wiedzy na temat segregowa-
nia pomaga Super Piątka – pięciu super bohaterów, 
którzy odpowiadają kolorom pojemników służących 
do segregacji różnych frakcji odpadów. Najmłodsi 
uczestnicy zajęć mogą też posłuchać bajki „Drwale 
z Jaworzna – krótka historia o segregowaniu”.

W drugiej części spotkania wszyscy uczestnicy 
dostają plecaczki worki, które muszą samodzielnie 
ozdobić. Na worki naniesiony jest nadruk z Super 
Piątką, który można pokolorować, ale powierzchnia 
plecaczków jest na tyle duża, że spokojnie zmieści 

przychodzi od kilkudziesięciu do kilkuset osób, któ-
re uczestniczą w quizach i zabawach ekologicznych 
z upominkami.

Łącznie w lekcjach ekologicznych oraz konkursach 
zorganizowanych przez MZNK na wydarzeniach ple-
nerowych wzięło udział około 1140 osób. Działania 
edukacyjne w zakresie segregowania odpadów w tym 
roku się nie zakończyły, więc ta liczba jeszcze wzrośnie.
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Галина Ткачук пише про дітей у війні та 
популяризує українську культуру

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

Галина Ткачук мешкала на Київщині, тож 
у лютому цього року одразу рятувалась 
від війни, почувши про наступ на Київ і 
область. Спочатку мешкали у Львові, потім 
пішки в чергах переходили кордон разом з 
іншими українками та дітьми. Літературні 
резиденції запрошували мисткинь, тож 
допомогла саме письменницька спільнота. 
Нині Галина Ткачук мешкає в Кракові, 
отримуючи стипендію від Інституту 
Літератури.

– Мені призначив стипендію Інститут 
Літератури у Кракові (із травня по грудень). 
Раніше – від 17 березня до 17 квітня я була 
у селі Красногруда, туди мене запросила 
Fundacja Pogranicze. 

– Нині, за умовами стипендії, я маю 
здати рукопис. Маю вже дві книжки для 
дітей, одну з яких надрукувало харківське 
видавництво, за що їм величезна дяка. 
Тема однієї  – дитина у війні. Із початком 
повномасштабного вторгнення росії я не 
втратила роботу, тож працюю в Центральній 
бібліотеці імені Тараса Шевченка для дітей 
м. Києва – веду письменницькі клуби, 
наразі дистанційно, як ви розумієте, бо 
хтось виїхав з України, хтось переїхав. Тож  
бібліотека викладає у вільному доступі 

Нещодавно до Явожна приїздила дитяча письменниця Галина Ткачук, чиї твори включені до програми з 
літературного читання для молодших школярів. Вона зустрілась із юними читачами та розповіла про себе, 
книжки, героїв творів. 

посилання на онлайн-зустрічі, і дітки з усієї 
України можуть долучатись. Це дівчатка та 
хлопчики, які мріють писати книги. Якщо їм 
8-11 років, то спочатку говоримо про якусь 
книжку, а потім  мають час для написання 
уривка. Згодом зачитують, ми обговорюємо. 

Письменниця зауважила, що діти 
люблять писати серіали про пригоди героїв-
однолітків та трохи старших, часто у їхніх 
творах є фантастичні елементи: 

– Наприклад, одна дівчинка писала про 
перебування дитини з України в Німеччині, 
адаптацію в школі та різні перипетії, які з 
нею стались. На певному етапі з’являється 
фантастика. У нас є дуже гарний серіал 
про відьму. Загалом із підлітками маємо 
іншу систему: телеграм-канал, де пишемо 
план. Видавництва, наприклад «ВСЛ», 
надають нам PDF-версію книжки, діти 
потім пишуть розгорнуту рецензію, а на 
сайті видавництва це публікують. Також 
ми запрошуємо до спілкування автора чи 
авторку, проводимо інтерв’ю. А ще підлітки 
люблять самі створювати теми, наприклад, 
влаштовуємо конференції.

Поділилась Галина Ткачук, що ж робить 
письменниця та редакторка у Польщі на 
зустрічах з дітьми нині.

 – Тут роблю те саме, що і в Україні, тобто 
це в межах моєї роботи як письменниці: 
виходить нова книжка – тебе запрошують 
розповісти про неї. Щодо мети, то потреба 
самовираження нині не така велика, як 
раніше, а от на першому місці – потреба 
спілкування – у дітей бачу це саме. Ідеться 
мені про те, що, наприклад, приходять 
десятеро дітей, з них п’ять читайликів, 
а інші не дуже люблять читати, але 
хочуть спілкування, і от через книгу та 
спілкування ми залучаємо їх до читання, 
зацікавлюємо. А друга важлива річ – 
багато українських дітей (а на березень 
це близько половини) не жили вдома 
– переїхали в межах України, поїхали 
за кордон. Жахлива статистика, це 
величезний стрес для них. Я з усіх сил 
хочу зберегти творче середовище, онлайн 
допомагає підтримувати зв’язок та інтерес 
до української книги. Тож на запрошення 
бібліотек їжджу в різні міста та зустрічаюсь 
із дітьми, проводжу заняття й онлайн, бо 
наших дуже багато за кордоном, і зв’язок 
з мовою та літературою вони не повинні 
втрачати.

Пані Галина порадила, де читати книги 
українською:

– Бібліотеки – там нерідко є наша 
література, бо купувати за кордоном наше 
не всім по кишені. Дізналась у Варшаві 
таке: виявляється,  Ґете-інститути по всій 
Європі закупили бібліотечки українських 
книжок, у великих містах є ці інститути, 
тож можна брати читати. Інститут 
літератури має портал «Посестри», я 
думаю, це цікаво для українців за кордоном 
– там чимало творів для читання. Редагую 
для цього порталу та часом подаю власні 
матеріали. Видавництво «Ранок» разом 
із порталом «Барабука» на початку війни 
виклали у Мережу книги.

Поділилась пані Галина і такою думкою:
– Досвід Польщі хотілося б 

запровадити і в Україні: бібліотеки 
запрошують письменника, і на це в 
бюджеті передбачений гонорар. У нас 
же бібліотекарки хіба за власні кошти 
купують чай, каву, намагаються створити 
гарні умови для гостей.

Podaj kamyk dalej Drogowcy 
w gotowościJaworznianka, Dorota Czarnec-

ka, zachęca mieszkańców naszego 
miasta, by przyłączyli się do  zabawy 
w kamyczki. Jej zdaniem to świetny 
sposób na rodzinne, kreatywne po-
południa. Pomysł w Jaworznie już 
się spodobał. – To świetna zabawa 
dla każdego i dobry sposób na odstre-
sowanie – przekonuje jaworznianka. 

Zabawa dotarła do Polski z Czech 
w 2020 r. Jej uczestnicy malują małe 
kamienie np. farbami czy fl amastrami 
akrylowymi. Wzór może być dowol-
ny. Na kamieniu umieszcza się kod 
pocztowy miasta, w którym powstał. 
Oznacza się go też dopiskiem Face-
book #kamyczki.

– Kamień zabezpieczamy lakierem, by 
był odporny na warunki atmosferyczne
– radzi Dorota Czarnecka.

Pomalowany kamyk zostawiamy 
w wybranym miejscu. To może być 
plac zabaw, przystanek autobusowy 
czy skwer. Ważne, by było to miejsce, 
gdzie jest duże prawdopodobieństwo, 
że kamyk zwróci czyjąś uwagę. Na-
stępnie należy pochwalić się swoim 
kamykiem na grupie FB #kamyczki. 
Wystarczy wrzucić zdjęcie.

– Ja zostawiam kamyki w różnych 
miejscach, by sprawić innym radość. 
Najwięcej z zabawy czerpią dzieciaki 
– opowiada pani Dorota.

Jaworznianka kamyczki zostawi-
ła już m.in. w parku Gródek, parku 

Choć na razie niewielki, to jednak 
pierwszy śnieg w tym sezonie już za 
nami. W tym roku po raz drugi od-
śnieżaniem miejskich dróg i chodni-
ków zajmują się pracownicy Wodo-
ciągów Jaworzno. Zgodnie deklarują, 
że są przygotowani.

Wodociągowcy do walki ze śnie-
giem i lodem do dyspozycji mają m.in. 
16 pojazdów. Do pługów i piaskarek 
zamontowano zgarniacze. W magazy-
nie czeka 600 ton soli. W zależności 
od potrzeb  do walki z zimą możliwe 
będzie też wykorzystanie 100 ton pia-
sku i 2 ton chlorku wapnia.

Choć śniegu teraz znów nie ma, 
to  pracownicy  Działu Oczyszczania 
Miasta Wodociągów Jaworzno zajęć 
mają sporo. – Grabią, zamiatają i sprzą-
tają chodniki oraz miejskie przestrzenie. 
Wychodzimy z założenia, że nie ma co 
czekać na nadejście zimy z założonymi 
rękami – mówi Sławomir Grucel, 
rzecznik prasowy Wodociągów.

Kiedy zima na dobre rozgości się 
w mieście, to pracownicy Działu 
Oczyszczania Miasta będą dbać, aby 
śnieg i lód nie zalegały na drogach 
o łącznej długości 354 kilometrów. 

– W tym na 164 km dróg o najwyż-
szej kategorii, które po ustaniu opadów 
będą oczyszczane w pierwszej kolejności, 

Zdaniem Doroty Czarneckiej kamyki to świetna zabawa dla całej rodzi-
ny | fot. Archiwum prywatne

Angielskim, ale też w Poroninie i we 
Włoszech. Osoba, która odnajdzie taki 
kamyk, powinna przenieść go w inne 
miejsce, zrobić zdjęcie i wrzucić na 
facebookową grupę. Tym sposobem 
kamyki wędrują po całej Polsce, a na-
wet trafi ają za granicę. Na grupie FB 
na bieżąco śledzić można losy swoich 
kamyków. – Moje zawędrowały już do 
Rudy Śląskiej, Jaworza, Krynicy-Zdroju
– wymienia pani Dorota. Dodaje też, 
że  doskonale pamięta, kiedy i gdzie 
sama odnalazła z rodziną pierwszy 
kamyk. – Znaleźliśmy go na włoskiej 
wyspie Burano, a był to kamyk pocho-
dzący z Ohio – wspomina.

tak, aby zapewnić przejazd komunikacji 
i służbom miejskim – zapowiada Sła-
womir Grucel.

Sprawy dotyczące zimowego utrzy-
mania dróg mieszkańcy zgłaszać 
mogą na numer dyspozytorski  32 
615 72 26 oraz e-mail: oczyszczanie@
wodociagi.jaworzno.pl.

Warto przypomnieć, że zgod-
nie z przepisami - chodnik położo-
ny wzdłuż posesji powinien zostać 
uprzątnięty przez jej właściciela. Wła-
ściciel nieruchomości musi zadbać 
o pozbycie się zanieczyszczeń chodni-
ka takich jak śnieg, lód i błoto. Ponad-
to Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Jaworznie co roku 
przypomina o obowiązku usuwania 
oblodzeń, sopli i nawisów śnieżnych, 
które mogą zagrażać zdrowiu i życiu 
przechodniów.  

Wodociągowcy apelują, by zabez-
pieczyć wodomierze i instalacje wo-
dociągowe (studzienkę wodomie-
rzową, wodomierz oraz instalację 
znajdującą się w nieogrzewanym po-
mieszczeniu). To już ostatnie chwile 
na takie prace. – Nie dajmy się za-
skoczyć skutkom zamrożeń. Mogą one 
stanowić źródło niepotrzebnych wydat-
ków – przestrzega rzecznik prasowy 
Wodociągów Jaworzno.              NC

Pani Dorota inspiracji do malo-
wania kamyków szuka w interne-
cie. W tworzeniu pomagają jej córki- 
Agatka i Magda. 

Pomalowane kamyki znalezio-
no w Kocim Zaułku, który powstał 
przy ul. Sienkiewicza. Pomysł bardzo 
spodobał się pracownikom Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów, opiekującym 
się tym miejscem. O zabawie poin-
formowali na profi li Kociego Zaułku 
i zachęcają mieszkańców do przyłą-
czenia się. – Ciekawe dokąd zawędrują 
kamyki pozostawione u nas – zastana-
wiają się pracownicy MZDiM.

Natalia Czeleń
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AU TO P R O M O C J A

Bohaterka z Byczyny
Instytut Pamięci Narodowej przygotował 

dokument fi lmowy o Irenie Odrzywołek, by-
czyniance, której zwłoki odnaleziono w 2019 
roku, a która, działając w antykomunistycz-
nym podziemiu,  przyczyniła się w 1946 roku 
do ucieczki więźniów politycznych z krakow-
skiego więzienia. Za swój czyn została skazana 
na śmierć i rozstrzelana. Miała wtedy 20 lat.

Dokument o Irenie Odrzywołek został opu-
blikowany przez Biuro Poszukiwań i Identyfi -
kacji IPN na facebookowym profi lu: Podcast 
"#PowracamyPoSwoich". W fi lmowym wy-
wiadzie, prowadzonym przez ks. Tomasza 
Marka Trzaskę, kierownika Samodzielnej 
Sekcji Informacji i Sprawozdawczości BpiN 
IPN, o losach byczynianki opowiedział Adam 
Kondracki z pionu poszukiwań i identyfi ka-
cji katowickiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej. Podkreślił między innymi pa-
triotyczną postawę 20-latki, która walczyła 
z komunizmem. – Polka, która bardzo łatwo 
mogła zostać komunistką, mimo młodego wie-
ku i jeszcze nie tak dużej wiedzy życiowej, nie 
dała się zaprzęgnąć do tego zbrodniczego sys-
temu – podkreślił w rozmowie przed kamerą 
Adam Kondracki.

Irena Odrzywołek urodziła się 20 grudnia 
1925 roku w Byczynie. Była córką Józefa

i Zofi i z Kulów. W czasie II wojny światowej 
zatrudniła się w byczyńskim szynku Wilczka 
i w tartaku. W 1945 roku rozpoczęła pracę 
w więzieniu św. Michała w Krakowie, gdzie 
została kierowniczką pralni, a później od-
działową strażników. Tam wstąpiła do anty-
komunistycznej konspiracji i współdziałała 
z jednym z więźniów, akowcem, ppor. Bo-
lesławem Pronobisem. To on zaplanował 
ucieczkę uwiezionych i wtajemniczył w to 
byczyniankę. Irena Odrzywołek złożyła 17 
sierpnia 1946 roku przysięgę, która brzmia-
ła: „Przysięgam na mękę Zbawiciela, że 
to, co tutaj usłyszę, nikomu nie powiem” 
i nawiązała kontakt z członkami podziemia 
niepodległościowego.

By pomóc w uwolnieniu osadzonych, prze-
myciła do więzienia pistolet i granaty. Akcja, 
którą przeprowadził oddział zgrupowania 
Józefa Kurasia (ps. „Ognia”), miała miej-
sce 18 sierpnia. Dzięki niej udało się zbiec 
64 więźniom.

Byczynianka ukrywała się najpierw z żoną 
Pronobisa u jego rodziny w Zakopanem, 
a później w Chorzowie. Następnie Irena Od-
rzywołek otrzymała od Bolesława Pronobisa 
dokumenty, dzięki którym posługiwała się 
fałszywym nazwiskiem. Od tej pory podawa-

ła się za Czesławę Gotlarczyk. Przeniosła 
się do Gliwic, gdzie zamieszkała z nieznaną 
sobie kobietą. 5 listopada do ich mieszkania 
przyszedł człowiek, podający się za łącznika 
Pronobisa. Ta wizyta zdemaskowała byczy-
niankę. Została aresztowana i skazana na 
karę śmierci. Wyrok wykonano 17 grudnia 
w katowickim więzieniu przy ul. Mikołow-
skiej. Tego samego dnia stracono też Bole-
sława Pronobisa, który został aresztowany 
2 listopada.

– O śmierci Ireny jej rodzice i rodzeństwo 
dowiedzieli się dopiero kilka dni później i to 
tylko dlatego, że jej młodsza siostra, Stefa-
nia, przyjechała do katowickiego więzienia ze 
świąteczną paczką – przyznaje jaworznicka 
historyczka, Maria Leś-Runicka, która ba-
dała historię byczyńskiej bohaterki.

Zwłoki Ireny Odrzywołek zostały odnale-
zione w 2019 roku przez katowickie Biuro 
Poszukiwań i Identyfi kacji w bezimiennym 
grobie na cmentarzu komunalnym przy 
ul. Panewnickiej w Katowicach. W lipcu 
bieżącego roku notę identyfi kacyjną o od-
nalezionych szczątkach byczynianki ode-
brała w Warszawie jej bratanica, Maria
Pierzchała.

Anna Zielonka-Hałczyńska
Irena Odrzywołek | fot. Ze zbiorów Marii 
Leś-Runickiej

Uhonorowali 
jaworznickich 
krwiodawców

Podczas uroczystości z okazji Dnia 
Honorowego Krwiodawstwa, zorga-
nizowanej przez zarząd jaworznickie-
go Oddziału Rejonowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża, uhonorowano 
40 osób, w tym 5 otrzymało odznaki 
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużo-
ny dla Zdrowia Narodu” za oddanie 
ponad 20 litrów krwi. Pozostałym 
35 osobom wręczono odznaki Za-
służony Honorowy Dawca Krwi I, II 
i III stopnia.

– Odznaki za oddanie ponad 20 
litrów krwi zostały przyznane przez 
ministra zdrowia – podkreśla Anna
Grelowska, prezeska jaworznic-
kiego oddziału PCK, który współ-
pracuje z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach. - Podczas akademii 
wręczone zostały też odznaki I, II 
i III stopnia, z tym że tzw. „dwójki” 
i „trójki” przekazaliśmy tylko części 
naszych krwiodawców, tym z dru-
giego półrocza tego roku. Pozostali 
dawcy krwi otrzymali odznaczenia 
wcześniej, w siedzibie naszego od-
działu – tłumaczy.

Odznakę I stopnia otrzymują męż-
czyźni po oddaniu 18 litrów krwi 
i kobiety po oddaniu 15 litrów. Od-
znaczenie stopnia II przysługuje daw-
com, którzy ofi arowali 12 (panowie) 
i 10 (panie) litrów krwi. Z kolei III 
stopniem nagradzane są osoby, któ-
re oddały, odpowiednio co do płci, 
6 i 5 litrów.

– Różnica w tych limitach między 
mężczyznami i kobietami wynika z tego, 
że panowie mogą oddawać krew co 2 
miesiące, a panie co 3 – wyjaśnia dalej 
Anna Grelowska.

W uroczystości, oprócz zarządu 
i wolontariuszy PCK oraz krwio-
dawców, wzięli udział także zapro-
szeni goście, m.in. Włodzimierz
Nowacki z Oddziału Okręgowego 
PCK w Katowicach i Michał Sza-
frański, wicedyrektor katowickie-
go RCKiK-u.

– Chcę państwu podziękować za to, 
że dzielicie się z potrzebującymi ka-
wałkiem siebie – podkreślił Michał 
Szafrański. – Krwiodawcy są bar-
dzo potrzebni, zwłaszcza w naszym 
regionie, w którym zapotrzebowanie 
na krew jest bardzo wysokie. To wła-
śnie w woj. śląskim mamy dużą kon-
centrację szpitali specjalistycznych, 
w których wykonuje się około połowy 
wszystkich przeszczepów w Polsce – 
zaznaczył. 

Obecna na uroczystości Krystyna
Bojęś, kierująca Referatem Współ-
pracy z Organizacjami Pozarządo-
wymi i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wydziale Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskie-
go, przekazała na ręce Anny Grelow-
skiej listy i kwiaty od Pawła Silberta, 
prezydenta Jaworzna, i Tadeusza
Kaczmarka, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Jaworznie.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Pasją Miłosza Lowera jest 
fotografi a. Jaworznianin 
od lat pokazuje na zdję-
ciach piękno przyrody na-
szego miasta. To właśnie 
jego fotografi e promowały 
Sosinę w tegorocznej edy-
cji konkursu na Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną Wo-
jewództwa Śląskiego.

AU TO P R O M O C J A

Nie tylko naciśnięcie spustu migawki   

Miłosz Lower swój pierwszy apa-
rat kupił 15 lat temu, ale jak pod-
kreśla, świadomie zdjęcia zaczął 
wykonywać dopiero po 10 latach. 
Skromny jaworznianin wciąż uważa 
się za amatora, ale efekty jego pracy 
docenia i podziwia wielu pasjona-
tów fotografi i. Wyróżnia się zna-
jomością trendów i cierpliwością.

Miłosz Lower na  co dzień pracu-
je w korporacji i dnie spędza przed 
komputerem. Fotografi ą zajmuje 
się dopiero późnymi popołudnia-
mi i w weekendy. Jest samoukiem, 
a warsztat i zagadnienia techniczne 
zgłębiał poprzez podręczniki do na-
uki fotografi i. Podglądał też twór-
czość różnych fotografów w inter-
necie. – Media społecznościowe temu 
sprzyjają. Na Instagramie jest wiele 
niesamowitych fotografi i, które wy-
konał ktoś inny. Lubię się im przy-
glądać, wyciągać wnioski z czyjejś 
pracy i przekładać jego doświadczenie 
na swoją rzeczywistość – opowiada 
Miłosz.

Wśród cenionych przez jaworz-
nianina fotografów jest, również 
mieszkaniec naszego miasta, Wło-
dzimierz Bubak, autor bloga na 
Facebooku pn. „Trzeci Plan”.

– Zdjęcia wykonane przez Włodka 
robią niesamowite wrażenie. Podzi-
wiam jego sztukę i poświęcenie – opo-
wiada Miłosz Lower.

Początkowo fotograf najczęściej 
i najchętniej zatrzymywał w kadrze 
jaworznickie plenery, a od niedawna 
robi też zdjęcia, na których pokazu-
je miejską architekturę. W fotogra-
fi i najbardziej lubi wyszukiwanie 
idealnych momentów i obcowanie 

z naturą. Często wstaje o świcie, 
by wykonać swój wymarzony kadr. 
Twierdzi, że dzięki fotografi cznej 
pasji, gwarantuje sobie potrzebną 
dawkę ruchu. – Możliwość uchwyce-
nia poranka skąpanego we mgle czy 
wschodzącego słońca i towarzyszącej 
mu feerii barw na niebie, to coś nie-
samowitego. Czasem nawet trudno 
pokazać na zdjęciu to, co zobaczyło 
się na żywo – opowiada.

W portfolio jaworznickiego fo-
tografa często przewijają się także 
zdjęcia naszego miasta wykona-
ne nocą. – Jaworzno nabiera wtedy 
barw, których na co dzień większość 
mieszkańców nie widzi. To dla mnie 
dodatkowa motywacja, bo mogę po-
kazać im coś zupełnie innego – dodaje 
pan Miłosz.

Ciężkowiczanin coraz częściej się-
ga także po fotografi ę reportażową.

– Jeszcze się jej uczę, ale sprawia 
mi to sporo satysfakcji. Fotograf re-
portażowy działa tak, aby oddać kli-
mat miejsca. Poprzez zdjęcia może 
opowiedzieć ciekawe historie, które 
każdy zinterpretować w swój sposób 
– mówi Miłosz Lower.

W planach ma także naukę foto-
grafi i podwodnej czy portretowej. 
Zazwyczaj zdjęcia fotografa z Cięż-
kowic powstają na łonie natury. Nie 
każda sesja idzie zgodnie z planem. 
W ubiegłym roku fotograf marzył 
o wykonaniu plenerowej sesji So-
siny o poranku. – W sobotę nad ra-
nem pojechałem tam na rowerze, ale 
chmury przesłoniły słońce i nie byłem 
w stanie zrobić dobrego zdjęcia. Wró-
ciłem więc na Sosinę następnego dnia, 
a ten był dla mnie łaskawy. Powstało 
wtedy kilka niesamowitych kadrów, 
które wykorzystane zostały właśnie 
w konkursie na Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną Województwa Śląskiego – 
wspomina pan Miłosz.

Innych pasjonatów fotografi i ja-
worznianin przekonuje, by nie znie-
chęcali się tak łatwo. 

– Jeśli nie uda się dziś, warto spró-
bować jutro – radzi.

Jaworznianin twierdzi, że każda 
dziedzina fotografi i jest wymaga-
jąca, ale też i satysfakcjonująca, 
a fotograf musi być gotowy do se-
sji o każdej porze dnia i nocy. Musi 

mieć też dobrze rozwinięte poczucie 
estetyki. – W dzisiejszych czasach 
sprzęt nie stanowi większego proble-
mu. Na rynku dostępne są świetne 
aparaty. Poza tym sam często bazuję 
na swoim telefonie, który mam zawsze 
przy sobie. Korzystam także z drona. 
Trzeba jednak pamiętać, że robienie 
zdjęć to nie tylko naciśnięcie spustu 
migawki. To także długotrwała post-
produkcja – podkreśla.

Czasem zajmuje ona panu Miło-
szowi naprawdę sporo czasu, bo ob-
róbka zdjęcia nie jest procesem pro-
stym. Często, aby otrzymać najlepsze 
ujęcie, potrzeba wielu godzin pracy.

Miłosz Lower w styczniu 2022 
roku przystąpił do jaworznickiej 
grupy fotografi cznej na FB. Jak sam 
podkreśla, wiele mu to dało. – To 
grupa zrzeszająca ludzi z pasją. Każdy 
z nich nie tylko interesuje się fotogra-
fi ą, ale także czynnie realizuje swoje 
hobby. Dzięki członkostwu w tej grupie 
mogę wciąż zdobywać nowe doświad-
czenia, czasem poradzić się innych. 

Zawsze chętnie przyjmuję cudze opinie, 
także krytykę – opowiada fotograf.

Jaworznianin może też liczyć na 
wsparcie bliskich. Żona mu kibi-
cuje. I choć teraz fotografi a to dla 

pana Miłosza hobby, to chciałby, by 
przerodziła się w sposób na życie.

– Robić codziennie to, co się kocha, 
to by było coś – mówi Miłosz Lower.

Natalia Czeleń

Największą pasją Miłosza Lowera jest fotografi a | fot. Archiwum prywatne

Ciężkowiczanin, by uzyskać wymarzony kadr, wstaje często o świcie 
| fot. Archiwum prywatne
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Wspólne przygotowanie choinkowych ozdób pozwala poczuć magię 
świąt | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Pokonkursową wystawę z pracami laureatów można obejrzeć w galerii 
MBP | fot. Natalia Czleń

Wybór fi lmowych opowieści o ma-
gii jest dość trudny i subiektywny, bo 
jest ich bardzo dużo. Filmy w nurcie 
realizmu magicznego, obyczajowe, 
fantasy, horrory czy animacje, snują 
opowieści o czarach, iluzji i magii, 
a co za tym idzie, przyciągały i przy-
ciągają  widzów do kin niemal od po-
czątków X muzy. Fascynuje nas to, co 
nadprzyrodzone, w teorii niemożliwe 
i niewytłumaczalne. Każdy z nas, się-
gając po fi lmy, lubi oderwać się od 
tego wszystkiego, co dzieje się do-
okoła. Zapomnieć o problemach dnia 
codziennego i doświadczyć czegoś 
niezwykłego. Wielu z nas nie stroni 
od światów po brzegi wypełnionych 
magią, inni wolą te, gdzie można 
znaleźć tylko ich drobną domieszkę. 

„Czarownice z Eastwick” niezmien-
nie od premiery, czyli końca lat osiem-
dziesiątych, robią na mnie wrażenie. 

Czarownica, reż. Nora Ephron, USA 2005
Czarownice z Eastwick, reż. George Miller, USA 1987
Doktor Strange, reż. Scott Derrickson, USA 2016
Harry Potter – wszystkie produkcje, 2010-2024
Hokus pokus, reż. Kenny Ortega, USA  1993
Iluzjonista, reż. Neil Burger, USA 2006
Jeździec bez głowy, reż. Tim Burton, USA 1999
Labirynt, reż. Jim Henson, USA 1986
Labirynt fauna, reż. Guillermo del Toro, Meksyk/Hiszpania/USA  2006
Legenda, reż. Ridley Scott, USA /Wielka Brytania 1985
Na przód, reż. Don Scanlon, USA 2020 – animacja
Niekończąca się historia, reż. Wolfgang Petersen, USA 1984
Osobliwy dom Pani Peregrine, reż. Tim Burton, USA 2016

Film
ografi a

Czary, 
magia, iluzja

Głównie przez temat magii i sił nad-
przyrodzonych, ale przede wszystkim 
- fenomenalne role aktorskie Michel-
le Pfeiff er, Cher, Susan Sarandon
i oczywiście Jacka Nicholsona. Trzy 
samotne, piękne i utalentowane przy-
jaciółki, Alexandra, Jane i Sukie, żyją 
w małym tytułowym miasteczku. 
Każda z nich czeka na mężczyznę 
swojego życia. Przypadkiem kobiety 
odkrywają u siebie nadprzyrodzone 
umiejętności. W czasie jednego ze 
wspólnych spotkań postanawiają, 
trochę dla zabawy, wykorzystać swoje 
czarodziejskie zdolności do spełnie-
nia miłosnych marzeń i oczekiwań. 
Postanawiają wyczarować idealne-
go mężczyznę. Następnego dnia do 
miasteczka przyjeżdża tajemniczy 
nieznajomy, który kupuje opuszczo-
ną posiadłość. I wtedy zaczynają się 
dziać niezwykłe rzeczy.               KP

Zapraszają 
na świąteczne warsztaty

Instruktorzy Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu podpowiedzą, jak 
samodzielnie wykonać oryginalne 
ozdoby świąteczne. Oferta przed-
świątecznych warsztatów jest bar-
dzo szeroka, ale obowiązują zapisy.

W Domu Kultury im. Z. Krudziel-
skiego w Szczakowej (ul. Jagielloń-
skiej 3) w dniach 6 i 13 grudnia 
odbędą się warsztaty szydełkowa-
nia dla dorosłych. Na tych spotka-
niach uczestnicy wykonają zimowe 
czapki lub świąteczne poszewki. 
W sobotę, 17 grudnia, odbędą się 
natomiast warsztaty plastyczne. 
Udział w nich może wziąć każdy. 
Pod okiem instruktorki powstaną 
wtedy aniołki z włóczki.

Atrakcje na najmłodszych 
mieszkańców Jaworzna czekają 
też w długoszyńskim klubie Pod 
skałką (ul. Dąbrowskiego 17). We 
wtorek, 6 grudnia, odbędą się tam 
mikołajkowe rozgrywki mixowe. 
To zaproszenie skierowane jest do 
dzieci od 6. roku życia.

– To nasza coroczna tradycja. 
Dzieci zmierzą się w kilku konku-
rencjach. Może to być np. tworzenie 
łańcucha na choinkę czy układanie 
na czas wierszowanych puzzli. Tego 
dnia wszyscy poczujemy ducha i ma-
gię świąt, bo dzieci wspólnie ubiorą 

choinkę – zapowiada Ewelina Kar-
weta, instruktorka w MCKiS.

Na wtorek, 13 grudnia, plano-
wane są warsztaty integracyjne 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
w czasie których powstaną drew-
niane zawieszki, zdobione techniką 
decoupage. – To warsztaty absolutnie 
dla każdego. Dla rodziców z dziećmi, 
osób samotnych, starszych. Liczymy 
na to, że wszyscy będą sobie wzajem-
nie pomagać – mówi pani Ewelina. 

Pokazali, co potrafi ą
W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbyła się gala 
fi nałowa VIII konkursu 
plastycznego „Pędzlem, 
nitką i dłutem malowa-
ne - pokaż, co potrafi sz”. 
To konkurs dla amato-
rów, którzy każdego roku 
udowadniają, że potrafi ą 
bardzo wiele. Efekty po-
dziwiać można w biblio-
tecznej galerii ExLibris do 
10 grudnia.

W tym roku w ramach konkursu 
napłynęło 87 prac, a udział w arty-
stycznych zmaganiach wzięli artyści 
z Jaworzna, Katowic, Radzynia Pod-
laskiego, Mielca, Krakowa czy Łazisk. 
Tradycyjnie zmierzyli się w takich ka-
tegoriach jak: malarstwo, haft i rzeź-
ba. W tym roku dodano też kolejną 
kategorię i jest nią grafi ka. Prace pre-
zentowane na instalacji pokonkurso-
wej oczarowały mieszkańców miasta.

– Ci ludzie mają prawdziwy talent, 
a ich prace tak mi się podobają, że nie 
potrafi ę wybrać tej, która podoba mi się 
najbardziej – mówi Angelika Woź-
niak z Jaworzna.

W kategorii malarstwo pierw-
sze miejsce zajęła Urszula Pietras
z Radzynia Podlaskiego. Jej obrazy 
malowane suchym pastelem bardzo 
spodobały się jurorom. 

– Obrazy przedstawiają motyle, waż-
ki, rośliny, dziką naturę. To z niej czerpię 
inspirację. Przyrodzie staram się nada-
wać znaczenie metafi zyczne. Malowanie 
to moja pasja od 5 lat. Po przejściu na 
emeryturę udało mi się znaleźć wię-
cej czasu, by rozpocząć artystyczną 
przygodę – opowiada laureatka z lu-
belszczyzny.

O konkursie organizowanym co 
roku w Jaworznie pani Urszula do-

wiedziała się od innej uczestniczki 
artystycznych zmagań.

– To dowodzi, jak fantastyczne, pełne 
życzliwości i motywujące jest to środowi-
sko. Jestem bardzo wdzięczna jaworz-
nickiemu STK. Jaworzno daje szansę 
artystom z całej Polski i stwarza dla 
nas okazję, byśmy mogli podzielić się 
z innymi tym, co myślimy, potrafi my
– dodaje pani Urszula.

Drugie miejsce w malarskiej rywa-
lizacji należało do Mariana Knapi-
ka. Trzecie zajęła Krystyna Nowak. 
Przyznano też dwa wyróżnienia Ka-
tarzynie Skrodzkiej-Piętek i Karo-
linie Stawarz.

Najlepszą grafi kę wykonała artyst-
ka z Mikołowa, Jolanta Tyrol. Jej 
„Elektrownia” przyciąga uwagę.

– Jestem nieprofesjonalnym twórcą 
od 2017 roku i z wielkim zapałem 
zajmuję się linorytem. Poprzez swoją 
pracę zatrzymuję czas, przedstawiam 
obiekty architektoniczne: kopalnie, elek-
trownie, które być może kiedyś znikną 
map, ale w mojej twórczości zostaną 
na zawsze – opowiada pani Jolanta.

Jej zdaniem udział w konkursie 
to świetna okazja, by pokazać swo-
je prace szerszej publiczności oraz 
poznać miłośników sztuki z innych 
zakątków kraju.

Drugie miejsce w tej kategorii za-
jęła autorka pomysłowego tryptyku, 
Wiktoria Rutka. Trzecie natomiast 
należało do Ewy Błaszczyk.

W kategorii haft pierwsze miej-
sce zdobył Józef Stańczak. Pozo-
stałe miejsca na podium należały 
do członkiń jaworznickiego STK. 
Trzecie miejsce wywalczyła sobie 
Ewelina Pawelec. 

– Bardzo się cieszę, że znalazłam się 
w pierwszej trójce. Haft to pasja, która 
pozwala mi się zrelaksować i spełniać. 
Zwycięska praca to „Róża”, wykona-
na haftem jakobińskim – opowiada 
Ewelina Pawelec. 

Trzecie miejsce należało do Marty
Figury. – Nagrodę otrzymałam za „Zło-
ty dzban”, wykonany dość niezwykłą 

i trudną techniką haftu złotego. Bardzo 
cieszę się z tego wyróżnienia i uważam, 
że gdy się kocha to, co się robi, wkłada 
się w to całe swoje serce, to efekty pracy 
zawsze zostaną dostrzeżone i docenione 
– przekonuje Marta Figura.

W tej kategorii przyznano też wy-
różnienie Beacie Grim. Żadnej na-
grody nie przyznano w tym roku 
w kategorii rzeźby.

– Każda kolejna edycja konkursu 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
miłośników sztuki z całej Polski.  Za 
każdym razem jesteśmy zaskakiwani. 
Wszystkim laureatom jeszcze raz gra-
tulujemy, autorom nadesłanych prac 
bardzo dziękujemy i zapraszamy na 
kolejną edycję konkursu za rok – za-
chęca Jacek Maliszczak, prezes ja-
worznickiego STK.

Organizatorem konkursu „Pędz-
lem, nitką i dłutem malowane - po-
każ co potrafi sz” jest Stowarzysze-
nie Twórców Kultury w Jaworznie, 
a współorganizatorem Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objął 
prezydent miasta, Paweł Silbert. 
Zmagania zainaugurowano w 2014 
r. z inicjatywy członkini STK, Nata-
lii Urant. 

– Bardzo cieszę się, że konkurs spo-
tkał się z tak pozytywnym odbiorem – 
mówi pani Natalia. 

Natalia Czeleń

W ciężkowickim klubie MCKiS 
Wega (ul. ks. A. Mroczka 53)  w śro-
dę, 14 grudnia, o godz. 14 wystartują 
warsztaty robienia anielskich ozdób. 
W klubie Niko w Byczynie (ul. Na 
stoku 14), w środę 7 grudnia, dzieci 
od 9. roku życia będą miały okazję 
poznać zwyczaje świąteczne kulty-
wowane w różnych częściach świata. 
Spotkanie w ramach grupy Obieży-
światy połączone będzie z warszta-
tami plastycznymi.                    NC
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Martyna Kruk z konkursowym tro-
feum | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

R E K L A M A

ATElier Kultury w Jaworznie serdecznie zaprasza na grudniowe wydarzenia. 
Szczegóły na plakatach, stronie www.atelierkultury.pl

i https://www.facebook.com/atelierkulturywjaworznie

Rywalizacja pełna 
dźwięków

Najpiękniejsze ozdoby

Flecistka Martyna Kruk z Pozna-
nia otrzymała nagrodę grand prix 
XX Ogólnopolskiego Konkursu Mło-
dych Solistów w Jaworznie. W peł-
nej pięknych dźwięków rywaliza-
cji wzięło udział 121 uczniów z 46 
szkół z całej Polski. Wydarzenie zo-
stało zorganizowane przez Centrum 
Edukacji Artystycznej w Warszawie 
i we współpracy z Państwową Szko-
łą Muzyczną I stopnia im. Grażyny 
Bacewicz w Jaworznie. 

Jubileuszowa edycja zmagań odby-
wała się od 23 do 25 listopada w sie-
dzibie jaworznickiej placówki. O laury 
starali się fl eciści, oboiści, klarneciści, 
saksofoniści i fagociści, którzy przyje-
chali do Jaworzna m.in. z Krakowa, 
Zgorzelca, Opola, Poznania, Warsza-
wy, Katowic czy Kielc. Oceniało ich 
5-osobowe jury, na czele z drm hab. 
Arkadiuszem Adamskim, profeso-
rem Akademii Muzycznej im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowicach.

– Liczba statuetek i stos dyplomów 
najlepiej świadczą o tym, jak wysoki 
był poziom tego konkursu – zaznaczył 
przewodniczący komisji konkursowej 
podczas gali wręczenia nagród. – Ale, 
co ważne, na tym konkursie nie ma prze-

Instruktorzy klubu MCKiS Niko w Byczynie zachęca-
ją jaworznian do udziału w rękodzielniczym konkursie 
i happeningu pod hasłem „Świąteczne plenerowe dekory”. 
Zadanie przygotowane dla uczestników konkursu polega 
na wykonaniu ozdoby świątecznej, którą powiesić można 
będzie na choince w plenerze. Technika jest dowolna, 
a w konkursie mogą wziąć udział dorośli oraz dzieci.

– Już czas na wykonywanie ozdób świątecznych. By do-
datkowo wszystkich do tego zmotywować, zachęcamy do 
udziału w naszym konkursie artystycznym dla dzieci oraz 
dorosłych – zaprasza Kinga Jończyk, instruktorka MCKiS.

Praca powinna być wykonana z materiałów, które mogą 
być narażone na trudne warunki atmosferyczne. Chodzi 
o to, by choinkowe ozdoby nie uległy zniszczeniu na sku-

granych. Każdy z uczestników włożył 
w przygotowania ogrom pracy i czasu. 
Zdobyte doświadczenie na pewno nie 
pójdzie na marne – dodał.

Wagę udziału w muzycznej rywa-
lizacji podkreśliła też Anna Siecz-
kowska, dyrektorka PSM w Ja-
worznie. – Już samo uczestnictwo 
w Ogólnopolskim Konkursie Młodych 
Solistów jest ogromnym wyróżnieniem 
– zapewniła.

Jury postanowiło przyznać wiele 
wyróżnień w obu kategoriach wie-
kowych, czyli w tej do lat 10 i tej dla 
starszych uczniów. W każdej z nich 
przyznano też po kilka, a nawet kil-
kanaście miejsc na każdym stopniu 
podium.

W kat. do lat 10 komisja przyznała 
po cztery 2. i 3. miejsca. Zwyciężyły 
natomiast trzy uczennice: Natalia
Fucia z Dąbrowy Górniczej, Klemen-
tyna Podgórska z Chrzanowa i Anna
Przybysz z Katowic. W kat. powyżej 
10 lat wyłoniono aż 11 laureatów 3. 
miejsca, a pięcioro uczestników upla-
sowało się na 2. pozycji.

Wygrali z kolei Jan Biegański
z Katowic, Nikola Hudyma z Ko-
szyc, Albert Kopciara z Tychów, 
Kinga Maniak z Olesna i Ilona Ro-
man z Warszawy.

Grand Prix konkursu zdobyła 
Martyna Kruk, grająca na fl ecie po-
przecznym. To uczennica Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I stopnia nr 2. – Nie spodziewałam się 
takiej nagrody – przyznała wzruszo-
na. – To w ogóle pierwsze moje trofeum 
w życiu, a gram na fl ecie już 7,5 roku. 
Muzyka jest całym moim światem – 
podkreśliła.

Jury wyłoniło też zwycięzców 
w kategorii szkół. Wygrała PSM I st. 
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie.

Kolejny Ogólnopolski Konkurs 
Młodych Solistów odbędzie się za 
dwa lata.                              AZ-H

Artystki 
z nagrodami

Artystki z jaworznickiego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury zostały 
laureatkami organizowanego w So-
snowcu konkursu „Znaszli ten kraj”. 
Nagrody przywiozły też  z Szamotuł, 
gdzie odbył się konkurs „Koronka 
i Haft”. Rozstrzygnięcie konkursu lite-
racko-plastycznego „Znaszli ten kraj” 
odbyło się w czwartek, 18 listopada, 
w sosnowieckiej Mediatece. Natalia
Urant zajęła pierwsze miejsce w kate-
gorii malarskiej. Marta Figura zdoby-
ła specjalne wyróżnienie w kategorii 
literackiej i trzecie miejsce za haft. 
Sabina Piotrowska zajęła pierwsze 
miejsce w kategorii fotografi a. – To 
było popołudnie pełne emocji. Jestem 
mile zaskoczona i szczęśliwa – mówi 
pani Sabina.  

W kategorii haft wyróżnienia trzy-
mały Ewelina Pawelec i Anna Kło-
sowicz.

Trzy artystki z STK z powodzeniem 
wzięły także udział w X Konkursie 
„Koronka i Haft” w Szamotułach. – 
Pierwszy raz wzięłyśmy udział w tym 
konkursie. Cieszymy się, że nas dostrze-
żono i doceniono – mówi Anna Kło-
sowicz.

Jaworznianki zgarnęły kilka dyplo-
mów. Krystyna Kłosowicz zdobyła 
drugie miejsce w kategorii haft. W tej 
samej kategorii wyróżnienie zdobyła 
Anna Kłosowicz. – Na konkurs zgło-
siłam trzy obrazki haftowane metodą 
krzyżykową – wspomina pani Anna.

Ewelina Pawelec otrzymała wy-
różnienie w kategorii koronki.    NC

tek niskiej temperatury czy opadów. Regulamin konkur-
sowy znaleźć można na stronie internetowej Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu (www.mckis.jaworzno.pl).

– Prace konkursowe znajdą się na choince przy klubie 
Niko – zapowiada pani Kinga.

Podpisane prace konkursowe należy przekazać do 
klubu Niko do 7 grudnia. Można to robić  w godzinach 
od 8 do 21. Ogłoszenie wyników odbędzie się po Mi-
kołajkowym Marszu Nordic Walking, czyli 10 grudnia, 
około południa. Wyniki zostaną opublikowane również 
w mediach społecznościowych MCKiS.

Projekt jest częścią działań w ramach kampanii „Ja-
worzno mówi STOP cyberprzemocy".

Natalia Czeleń
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W tegorocznej edycji konkursu wstąpiło 25 solistów 
| fot. Natalia Czeleń

cji: atak, rzucanie zaklęcia, szukanie skarbów, szukanie 
sekretnych drzwi, szukanie pułapek i ich rozbraja-

nie. Ponadto postać można przemieścić 
przed lub po wykonaniu akcji. Kiedy każdy 

z graczy zakończy swoją turę, grę rozpoczy-
na Zargon – jednak do momentu, kiedy nie 

zostaną odkryte żadne potwory, to nie będzie 
miał zbyt dużo roboty. Musi natomiast reago-
wać na bieżąco w kwestii zmian na planszy.

Grając w HeroQuest, nie mogłem oprzeć się 
pokusie porównania go do Diablo - gry kompu-

terowej z 1996 roku, czyli młodszego o 7 
lat od pierwszej edycji tytułu od Avalon 
Hill. Schemat jest podobny: wybieramy 
osiłka, wchodzimy do katakumb, gdzie 
drzwi i potwory pojawiają się dopiero 
wtedy, gdy będą w zasięgu wzroku bo-
hatera, wykonujemy zadanie i idziemy 
na kolejny poziom. W międzyczasie mo-
żemy udać się do zbrojowni, aby wydać 
ciężko zdobyte złote monety – klasyka. 

A co zrobić po ukończeniu wszystkich scena-
riuszy? Można rozpisać własny scenariusz przy-
gody lub poczekać na ukazanie się dodatków, 
o ile gra odniesie sukces na polskim rynku. Ele-
menty terenu można również z powodzeniem 
wykorzystać w innych 
planszówkach – ja 
spróbuję część prze-
nieść do rozgrywek 
w Groomheaven, ale 
póki co, trzeba poko-
nać Zargona.

Artykuł powstał 
przy współpracy z wy-
dawnictwem Rebel.

Radosław Kałuża 
| @harcmepel

Warto zaznaczyć, że samych potworów jest 14 
różnych fi gurek, co znacznie wpływa na jakość 
prowadzonej rozgrywki. 

Kiedy już przebrniemy przez dość prostą in-
strukcję, pora rozpocząć grę. HeroQuest jest 
przeznaczona dla od dwóch do pięciu graczy, 
z czego jeden gracz zawsze musi przyjąć rolę 
złego Zargona, który niczym mistrz gry, będzie 
wprowadzać śmiałków w kolejne scenariusze, 
odkrywać widoczne części katakumb i wysyłać 
do walki hordy potworów. Pozostali gracze 
wcielają się w klasycznych bohaterów: barba-
rzyńcę, krasnoluda, elfkę i maga. Dwie ostatnie 
postacie mają możliwość korzystania z magii, co 
znacznie pomaga podczas eksploracji kolejnych 
poziomów. A co w sytuacji, kiedy nikt nie chce 

Nadszedł czas, aby ponownie stanąć naprzeciw 
siłom ciemności, dowodzonym przez potężnego 
czarnoksiężnika Zargona, który planuje odwet za 
porażkę z armią Rogara. Czy Królestwo znajdzie 
nowych bohaterów, którzy wkroczą do katakumb 
i podejmą serię wyzwań, mających ocalić świat 
przed złem? Zapraszam do pełnej napięcia przy-
gody, składającej się z czternastu wymagają-
cych ścisłej współpracy scenariuszy – witajcie 
w HeroQuest!

HeroQuest ukazał się na polskim rynku w ro-
dzimym tłumaczeniu za sprawą gdańskiego 
wydawnictwa Rebel, co wielu graczy przy-
jęło z wielkim entuzjazmem. Większe było 
jedynie zaskoczenie, gdyż przedsprzedaż 
została uruchomiona na krótko przed 
premierą gry. Trzeba przyznać, że tytuł 
do tanich nie należy, lecz myślę, że za-
wartość rekompensuje wysoką cenę. 
W środku znajdziemy więcej plasti-
ku niż papieru, co już sporo mówi 
o wydaniu. Oprócz krótkiej Księgi 
Zasad i zawierającej czternaście 
scenariuszy Księgi Wyzwań, w pudełku znajduje 
się również kilka tekturowych żetonów, ekran 
mistrza gry, karty oraz dwie tacki plastikowych 
fi gurek – które zajmują praktycznie całe pudło. 
Odnośnie do jakości komponentów – można by 
się jedynie pokusić o trochę grubszy karton na 
żetony i karty, lecz świetnie wykonany ekran 
mistrza gry i szczegółowe fi gurki rekompen-
sują wszystko.

Gra plastikiem stoi, i to dosłownie. Oprócz 31 
fi gurek potworów i czterech postaci bohaterów, 
na drugiej tacce dostaniemy elementy terenu – 
od zamkniętych i otwartych drzwi, których jest 
łącznie 21, poprzez regały z książkami, stoły 
czy skrzynie, po kominek i otwierany sarkofag. 

HeroQuest: Game System

Wznowić przygodę po 33 latach

być „złolem”? Z pomocą przychodzi aplika-
cja, która z powodzeniem kieruje poczynaniami 
Zargona – od wprowadzenia do scenariusza, po 
sterowanie potworami i nanoszeniem na plan-
szy elementów terenu. Dzięki temu zabiegowi 
w HeroQuest można zagrać solo, chociaż już 
ukończenie pierwszego scenariusza tylko jedną 
postacią jest niezwykle trudne – chyba, że ma 
się szczęście w kościach i bez problemu wygry-
wa wszystkie potyczki. Nic jednak nie stoi na 
przeszkodzie, aby sterować dwiema postaciami 
– w końcu to gra kooperacyjna.

Mając w ręku tak dużą grę, można by pomy-
śleć, że sama rozgrywka będzie dość skompli-
kowana. Nic bardziej mylnego. Gracz w swojej 
turze będzie miał za zadanie przemieścić swoją 
postać i wykonać jedną z sześciu możliwych ak- 14+ 30 min. 2 - 5

Młodzi znów na „Barce”
VIII Festiwal Piosenki Chrześcijań-

skiej „Barka” rozstrzygnięty. W te-
gorocznej edycji wystąpiło ponad 
200 uczniów z Jaworzna, Katowic, 
Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Cze-
chowic-Dziedzic oraz Bielska-Białej. 
Wydarzenie odbyło się w Domu Kul-
tury im. Zdzisława Krudzielskiego. 
Hasłem przewodnim festiwalu były 
słowa papieża Polaka „Bogatym nie 
jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje”. 

Festiwal swoim początkiem sięga 
2014 roku. Dedykowany jest św. Ja-
nowi Pawłowi II, który szczególną 
uwagę poświęcał młodym ludziom. 
Dlatego też w konkursie udział bio-
rą dzieci i młodzież. W tegorocznej 
edycji na scenie wystąpiło 25 soli-
stów i 16 zespołów z całego regionu.

– Ta wysoka frekwencja udowadnia 
nam, że festiwal cieszy się niesłabnącą 
popularnością i że to, co robimy, ma 
sens – mówi Monika Komańska, 
pełnomocnik ds. organizacyjnych 
i kierownik Działu Promocji w Miej-
skim Centrum Kultury i Sportu.

Poziom przygotowania młodych 
artystów był bardzo wysoki. Niektó-
rzy do swojego występu podchodzili 
naprawdę profesjonalnie. 

– Wyłonienie laureatów było dla 
nas trudnym wyzwaniem – przyznaje 

Urszula Warszawska-Adamczyk, 
członek jury.

Uczestnicy festiwalu przygotowali 
utwory chrześcijańskie. Repertuar 
był dobrany zgodnie z charakterem 
konkursu. Ze szczakowskiej sceny 
popłynęły takie pieśni, jak: „Halle-
lujah”, „Jego Miłość”, „Barka” czy 
„Nikt Cię nie kocha tak, jak ja”. – 
W poprzednich latach często powtarza-

ły się te same utwory, a w tym roku, 
ku naszej radości, pojawiło się wiele 
nowych i równie pięknych – opowia-
da Urszula Warszawska-Adamczyk.

Podobnego zdania jest jaworz-
nianka Anna Knapik, która w czasie 
konkursu mocno kibicowała swojej 
wnuczce.

– Te występy były bardzo ładne 
i szczere. Dzieci były świetnie przygo-

towane. Widać, że dzieci i ich nauczy-
ciele poświęcili sporo czasu na to, by 
się starannie przygotować do konkursu
– ocenia Anna Knapik.

Po przesłuchaniu wszystkich 
uczestników odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród i prezentacja fi -
nalistów pierwszych miejsc.

W kategorii wiekowej solistów do 
lat 15 przyznano wyróżnienie Ali-
cji Bąk z Jaworzna. Trzecie miejsce 
zdobyła Iga Rakoczy z Sosnowca, 
a drugie Julia Wójtowicz z Jaworz-
na. Pierwszą lokatę, utworem „Panie, 
proszę przyjdź”, zapewniła sobie 
Julia Mika z Sosnowca. 

– Poziom wykonawców był bardzo 
wyrównany i nie spodziewałam się, że 
przy ogłoszeniu werdyktu usłyszę swoje 
nazwisko. W tym festiwalu wystąpiłam 
po raz pierwszy i mam nadzieję, że 
uda mi się tu wrócić za rok – mówi 
Julia Mika.

W kategorii solistów powyżej 15 
lat trzecie miejsce zajęła Julia Ce-
bula z Jaworzna. Drugie przyznano 
Zuzannie Madej z Bytomia. Zwy-
ciężczynią tej kategorii została Julia
Rączka z Bielska-Białej. – Jestem 
bardzo szczęśliwa z tego powodu. Sta-
le uczestniczę w tego typu konkursach 
i bardzo lubię występować. Zaśpie-

wałam „O niebo lepiej”. Powróciłam 
do tej piosenki po latach. Śpiewałam 
ją już na kilku konkursach piosenki 
religijnej. Wtedy nie przepadałam za 
nią, ale teraz świetnie się w niej czuję
– zdradza Julia.

W kategorii zespołów do lat 15 
i  wyżej przyznano wyróżnienie 
dziewczynkom, które odważnie  wy-
stąpiły a cappella. Były to Nadia
Siewniak i Julia Wdaniec ze Szko-
ły Podstawowej nr 8 w Jaworznie. 
Trzecie miejsce należało do zespołu 
„Mądre Sowy” z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie. 
Drugie zajął zespół „Posłańcy” ze 
Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworz-
nie. I na pierwszym miejscu uplaso-
wał się zespół wokalny „Melodyjka”
z Domu Kultury w Lipniku w Biel-
sku-Białej. – Uczniowie zaśpiewali 
utwór pt. „Mój anioł”. Muzyka pocho-
dzi z fi lmu „Zakonnica w przebraniu”. 
My napisaliśmy do niego polskie słowa 
o Aniele Stróżu – opowiada Barbara
Marcinkiewicz, opiekunka grupy. 
Dzieciaki bardzo łatwo odnalazły się 
na szczakowskiej scenie. – Świetnie 
się bawiliśmy i na pewno przyjedzie-
my tutaj za rok – zapewniają młodzi 
artyści z „Melodyjki”. 

Natalia Czeleń
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sekretnych drzwi, szukanie pułapek i ich rozbraja-

nie. Ponadto postać można przemieścić 
przed lub po wykonaniu akcji. Kiedy każdy 

z graczy zakończy swoją turę, grę rozpoczy-
na Zargon – jednak do momentu, kiedy nie 

zostaną odkryte żadne potwory, to nie będzie 
miał zbyt dużo roboty. Musi natomiast reago-
wać na bieżąco w kwestii zmian na planszy.

Grając w HeroQuest, nie mogłem oprzeć się 
pokusie porównania go do Diablo - gry kompu-

terowej z 1996 roku, czyli młodszego o 7 
lat od pierwszej edycji tytułu od Avalon 
Hill. Schemat jest podobny: wybieramy 
osiłka, wchodzimy do katakumb, gdzie 

A co zrobić po ukończeniu wszystkich scena-
riuszy? Można rozpisać własny scenariusz przy-
gody lub poczekać na ukazanie się dodatków, 
o ile gra odniesie sukces na polskim rynku. Ele-
menty terenu można również z powodzeniem 

Warto zaznaczyć, że samych potworów jest 14 
różnych fi gurek, co znacznie wpływa na jakość 

Nadszedł czas, aby ponownie stanąć naprzeciw 
siłom ciemności, dowodzonym przez potężnego 
czarnoksiężnika Zargona, który planuje odwet za 
porażkę z armią Rogara. Czy Królestwo znajdzie 
nowych bohaterów, którzy wkroczą do katakumb 
i podejmą serię wyzwań, mających ocalić świat 
przed złem? Zapraszam do pełnej napięcia przy-
gody, składającej się z czternastu wymagają-
cych ścisłej współpracy scenariuszy – witajcie 

HeroQuest ukazał się na polskim rynku w ro-
dzimym tłumaczeniu za sprawą gdańskiego 
wydawnictwa Rebel, co wielu graczy przy-
jęło z wielkim entuzjazmem. Większe było 
jedynie zaskoczenie, gdyż przedsprzedaż 
została uruchomiona na krótko przed 
premierą gry. Trzeba przyznać, że tytuł 
do tanich nie należy, lecz myślę, że za-
wartość rekompensuje wysoką cenę. 
W środku znajdziemy więcej plasti-
ku niż papieru, co już sporo mówi 

Wznowić przygodę po 33 latach

być „złolem”? Z pomocą przychodzi aplika-
cja, która z powodzeniem kieruje poczynaniami 
Zargona – od wprowadzenia do scenariusza, po 
sterowanie potworami i nanoszeniem na plan-
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Poziom rozgrywek był bardzo wysoki | fot. Materiały LKS Zgoda Byczyna

Każda edycja Mikołajkowego Marszu z Nord Walkers przyciąga wielbicieli aktywnego wypoczynku 
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Miłośnicy aktywnego 
wypoczynku będą mo-
gli świętować Mikołajki 
na sportowo. Propozycji 
jest sporo, a cykl imprez 
otworzy już w sobotę, 3 
grudnia, Jaworznicki Bieg 
Mikołajkowy w GEOsfe-
rze. Będą też rajdy piesze 
i rowerowe oraz turniej 
minisiatkówki.

Mikołajki 
na sportowo

Organizatorami biegu w Ośrod-
ku Edukacji Ekologiczno-Geolo-
gicznej są Hufi ec ZHP Jaworzno 
oraz jaworznicki biegacz Marcin
Gwiżdż. Udział w imprezie może 
wziąć 200 biegaczy. Zapisywać się 
można przez stronę: www.bgtime-
sport.pl. Najmłodsi biegacze ścigać 
się będą na terenie GEOsfery. Do-
rośli zawodnicy do pokonania będą 
oni mieli dystans 10 km. Czas na 
ukończenie całej trasy przewidy-
wany jest na ok. 90 minut.

– W tym roku trasa biegu będzie 
nieco bardziej rozbudowana, by za-
wodnicy mieli okazję więcej zobaczyć. 
Poza GEOsferą zwiedzimy również 
park Gródek – zapowiada Marcin 
Gwiżdż.

Uczestnicy sportowego wyzwania 
pobiegną polnymi i leśnymi droga-
mi oraz ścieżkami w okolicach Góry 
Sodowej, parku Gródek i Geosfery. 
Start i meta biegu zlokalizowane 
będą na terenie GEOsfery. Cała 
trasa oznakowana będzie taśmami. 

Także w sobotę, 3 grudnia, od-
będzie się XV Rajd Mikołajkowy. 
Wydarzenie zorganizowane zosta-
nie w ramach trzeciego etapu ak-
cji „Poznajemy Pagóry Jaworznic-

kie”. Udział w rajdzie wziąć mogą 
wszyscy członkowie PTTK, harcerze 
i sympatycy turystyki.  Organizato-
rzy proszą, aby uczestnicy imprezy 
ubrali się w „mikołajkowe barwy”. 
Czerwone czapki, rękawiczki czy 
ozdobne reniferowe poroża będą 
mile widziane. Zbiórka uczestni-
ków o godz. 9.40 na przystanku 
Jeziorki Dożynkowa. Trasa rajdu 
będzie liczyła około 9 km. O godz. 
9.45 wszyscy wyruszą w kierunku 
Góry Grodzisko, parku Angielskie-
go i tak wędrować będą aż do mety 
zlokalizowanej na Starej Hucie. 
Będzie tam czekać ciepły poczę-
stunek. Podobno biesiadujących 
uczestników na mecie odwiedzi 
św. Mikołaj z workiem prezentów. 
Zakończenie imprezy planowane 
jest na godz. 14. 

Mikołajki świętować będą tak-
że Niepokonani Jaworzno. Cykli-
ści, jak co roku, prowadzili zbiór-
kę prezentów dla podopiecznych 
jaworznickiego Domu Dziecka, 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go im. Jana Pawła II w Szczakowej 
oraz ośrodka rehabilitacyjnego dla 
dzieci. Udało im się zebrać sporo 
słodyczy i przyborów szkolnych. 
Zbierali też datki, by spełnić jed-
no z większych marzeń młodzieży 
z domu dziecka i kupić dla nich 
trampolinę. W niedzielę, 4 grudnia, 
odwiedzą wszystkie trzy placówki, 
by rozwieźć niespodzianki. Można 
im towarzyszyć w drodze. Cykliści 
wystartują z jaworznickiego Rynku 
o godz. 11. Do rajdu przyłączyć się 
może każdy.

– Na ,,Imprezę Mikołajkową" za-
praszamy już po raz szósty – pod-
kreśla Gabriel Brodzik z Niepo-
konanych. 

Mikołajki na sportowo celebro-
wać będzie też Miejskie Centrum 

Kultury i  Sportu w Jaworznie.  
W sobotę, 10 grudnia, rozpocz-
nie się Ogólnopolski Mikołajkowy 
Turniej Minisiatówki Dziewcząt. 
Impreza potrwa dwa dni. Turniej 
trójek rozegra się w sobotę, a czwó-
rek w niedzielę. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objął prezydent 
miasta, Paweł Silbert. Zgłosze-
nia przyjmuje trener-koordynator 
Mariusz Łoziński pod nr. tel. 698 
657 360. 

Na Mikołajkowy Marsz Nordic 
Walking w sobotę, 10 grudnia, 
zaprasza grupa Nord Walkers Ja-
worzno. Start o godz. 10 przed klu-
bem MCKiS Niko (ul. Na stoku 14). 
Udział w wyzwaniu wziąć mogą 
wszyscy mieszkańcy miasta, tak-
że ci, którzy nie posiadają kijków. 
Liczy się sportowy duch i wspólna 
zabawa na świeżym powietrzu.

– Tradycyjnie, tegoroczna edycja 
marszu odbędzie się pod hasłem „Ży-
czę Ci zdrowia" – zapowiada Kinga
Jończyk, instruktor nordic walking 
w klubie MCKiS Niko w Byczynie.

Uczestnicy pokonają rekreacyjną 
trasę 7 km w kierunku tzw. Grobli. 
Obowiązują zapisy (tel. 32 616 17 
53). – Jak co roku zachęcamy do 
mikołajkowo-świątecznych przebrań
– przypomina instruktorka.

Impreza odbędzie się w ramach 
kampanii „Jaworzno mówi STOP 
cyberprzemocy”.

Także z okazji Mikołajek w sobotę 
10 grudnia spotkają się miłośnicy 
nurkowania. Mikołajki i mikołaje 
świętować będą w Via Sport Diving 
Marina „Koparki”. – Widzimy się na 
Koparkach o godzinie 9, aby spędzić 
czas w miłym towarzystwie na po-
wierzchni i pod wodą – zapowiadają 
organizatorzy. Tu również mile wi-
dziane mikołajkowe stroje i czapki.

Natalia Czeleń

Mistrzowie 
tenisa stołowego 

wyłonieni

Morsy 
na Sosinie

W sobotę, 26 listopada, w hali klu-
bu MCKiS Niko odbyła się  III edycja 
XXI Grand Prix miasta Jaworzna w te-
nisie stołowym. W sportowej rywali-
zacji udział wzięło 46 zawodników, 
reprezentujących m.in. Jaworzno, 
Chrzanów, Chełm Śląski, Lędziny, 
Libiąż, Sosnowiec i Mysłowice.

W kategorii chłopców z rocznika 
2010 i młodszych najwyższe miejsce 
na podium wywalczył sobie sosnowi-
czanin Dawid Chmurzyński. Tuż 
za nim znaleźli się jaworznianinie: 
Adrian Bieniek, Igor Banaś, a na-
stępnie Adam Winnik.

Kategoria chłopców z rocznika 
2006-2009 należała do jaworznian. 
Pierwsze miejsce zajął Marcin Łyp, 
drugie Adrian Rosa, trzecie Mar-
cin Korlacki, a czwarte Krzysztof
Korlacki.

W kategorii mężczyzn rocznik 
1972-2005 bezapelacyjnie zwycię-
żył jaworznianin Grzegorz Radko. 
Na drugim miejscu uplasował się Se-
bastian Gdak z Chełmu Śląskiego, na 
trzecim Damian Hanc z Jaworzna. 

W niedzielny poranek, 27 listopa-
da, grupa Morsy Jaworzno zainau-
gurowała kolejny sezon na Sosinie. 
Nad zalewem spotkali się wszyscy 
miłośnicy zimnych kąpieli: Morsy 
Jaworzno, rowerowa grupa Niepo-
konani Jaworzno, a także miłośnicy 
sportowego stylu życia i rozwoju oso-
bistego, czyli przedstawiciele grupy 
Fenomenalni.

Mroźną kąpiel poprzedziła po-
rządna rozgrzewka. Do wyboru był 
przemarsz wokół zbiornika z kijkami 
do nordic walking lub 9 km leśna 
przebieżka. Po godz. 8 rozpoczęło 
się morsowanie.

– Sezon uważamy za ofi cjalnie otwar-
ty. Dziękujemy tak licznej grupie za to 
pierwsze wspólne spotkanie – mówią 
członkowie grupy Morsy Jaworzno.

Czwarte miejsce wywalczył Adam
Rutana z Chrzanowa.

Wśród mężczyzn z rocznika 1971 
i starszych najlepszy okazał się ja-
worznianin Marian Melczyk. Tuż za 
nim na podium stanęli Józef Lenar-
towicz Jaworzna, Sylwester Janusz-
ko z Chrzanowa, a także Zdzisław
Milewski z Jaworzna.

Ostatnia kategoria, kobiety open, 
była szczęśliwa dla zawodniczek z na-
szego miasta. Pierwsze miejsce wy-
walczyła sobie jaworznianka Patry-
cja Porwit. Na drugim miejscu na 
pudle stanęła sosnowiczanka Kry-
styna Górecka. Trzecie i czwarte 
miejsca należały do jaworznianek, 
kolejno: Malwina i Ewa Bieniek. 
–  To była przede wszystkim świetna 
zabawa. Poziom rozgrywek był bardzo 
wysoki. Rywalizacja była naprawdę za-
cięta. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
żyła, najmocniej obsadzona kategoria 
czwarta  osób dorosłych, która została 
zdominowana przez zawodników LKS 
Zgoda Byczyna – podsumowuje Józef 
Lenartowicz z LKS Zgoda Byczyna. NC

Kolejna zimna kąpiel odbędzie się 
w najbliższą w niedzielę. Będzie to 
mikołajkowe morsowanie. 

Członkowie grupy przypominają, 
że każdy kąpiący się w zimnej wodzie 
robi to na własną odpowiedzialność.

– Nie powinno się morsować w przy-
padku występowania przeciwwskazań 
zdrowotnych. Kąpiel w zimnej wodzie 
może spowodować u osoby z przeciw-
wskazaniami pogorszenie stanu zdrowia, 
a nawet zagrażać życiu – przestrzegają. 

Radzą też, by każdy uczestnik 
dostosował liczbę kąpieli w zimnej 
wodzie do swojego stanu zdrowia, 
doświadczenia morsowego i zawsze 
uważnie obserwował reakcje swojego 
organizmu, nie ignorując niepokoją-
cych objawów.

Natalia Czeleń
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Siatkarze MCKiS 
wygrali

Wynikiem 3:2 zakoń-
czyło się sobotnie wyjazdowe starcie 
siatkarzy MCKiS z drużyną Hutnik 
Kraków - Volleyball Team. W meczu 
na szczycie grupy 4 II ligi Hutnik Kra-
ków uległ we własnej hali liderowi 
MCKiS Jaworzno. Siatkarze z Jaworz-
na wygrali już pierwszy set. Mimo to 
Hutnicy  do drugiego seta przystąpili 
z jeszcze większą wolą walki. Rywa-
lizacja była bardzo zacięta.  Wyniki 
przedstawiały się następująco: MCKiS 
Jaworzno - Hutnik Kraków: 25:22, 
20:25, 25:20, 23:25, 15:8.

Sukces Sokołów

Powody do radości 
mają jaworzniccy koszy-

karze. Po meczu pełnym emocji, cel-
nych trójek i licznych zwrotów akcji 
MCKiS Jaworzno w starciu z MUKS 
Sari Żory zwyciężył 78-73 (20:22, 
13:11, 17:28, 28:12). Rywalizacja 
była bardzo emocjonująca, koszyka-
rze z Żor nie chcieli bowiem tak ła-
two oddać zwycięstwa Sokołom. So-
botni mecz rozegrano w hali MCKiS.              

Walczyli 
o Puchar Świata

Od 17 do 20 listopada 
w Eger toczyły się walki o Puchar 
Świata w szermierce na wózkach. To 
pierwszy Puchar kwalifi kacyjny przed 
igrzyskami paraolimpijskimi w Pary-
żu. W zawodach udział wzięli  Pa-
trycja Haręza oraz Bartek Balsam. 

Pierwszego dnia walczyli w szpa-
dzie. Patrycja wygrała wszystkie walki 
w grupie. Walkę o wejście do 16-tki 

Wrócili z medalami

Dziecięca Liga Mistrzów trwa Finał coraz 
bliżej

Doskonale spisali się zawodni-
cy z Jaworzna podczas Mistrzostw 
Polski w Ju-jitsu. Najbardziej presti-
żowe zawody organizowane przez 
Polski Związek Ju-jitsu Sportowego 
odbyły się w sobotę, 26 listopada, 
w Katowicach. Udział w tych zma-
ganiach wzięło prawie ośmiuset za-
wodników z ponad siedemdziesięciu 
klubów z całej Polski. Nie zabrakło 
też jaworznian. W trwającym ponad 
dwanaście godzin turnieju świetnie 
spisali się zawodnicy Klubu Sportów 
Walki „Satori” Jaworzno, prowadze-
ni do boju przez trenerów Łukasza
Proksę, Krzysztofa Srokę, Bartosza
Machnę oraz Marka Taraburę, któ-
rzy w konkurencjach fi ghting oraz 
newaza zdobyli w sumie kilkadzie-
siąt medali. – W najmłodszych grupach 
wiekowych kadetów U12 i młodzików 
U14 świetnie zaprezentowali się wo-
jownicy jaworznickiego klubu, tocząc 
wiele widowiskowych walk – opowiada 
Łukasz Proksa.

W efekcie złote medale wywalczyli 
Alan Wściubiak kat. - 30kg, Paulina
Białka kat. - 32kg, Szymon Kałuża
kat. - 46kg, Nikodem Łukajczyk kat. 
- 50kg, Julia Sośniak kat. - 57kg oraz 
Alicja Surowiak kat. + 57kg. Drugie 
miejsca zajęli Nicolas Szumilas kat. 
- 30kg, Jakub Jaromin kat. - 34kg 
oraz Oliwia Bączek kat. - 32kg. Na 
trzeciej i czwartej lokacie uplasowali 
się kolejno Adam Łąka kat. - 46kg 
oraz Miłosz Królczyk kat. - 42kg.

Podczas sobotnich Mistrzostw Pol-
ski w Ju-jitsu równie dobrze  zapre-
zentowali się juniorzy U16, U18, mło-
dzieżowcy U21 oraz seniorzy, którzy 
toczyli niezwykle wyrównane boje, 
walcząc z krajową czołówką. Pierw-
sze miejsca wywalczyli Karol Dur-

W sobotę, 26 listopada, rozegrano 
drugą kolejkę Dziecięcej Ligi Mi-
strzów w Piłce Nożnej. Przyniosła 
ona sporo emocji nie tylko młodym 
zawodnikom, ale i ich bliskim. Emo-
cje były tym większe, że tego samego 
dnia polska reprezentacja zwyciężyła 
w starciu z Arabią Saudyjską podczas 
Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 

– Mamy święto piłki nożnej w całej 
Polsce! Rano kolejna odsłona naszej 
dziecięcej Ligi Mistrzów, a później jesz-
cze zwycięstwo polskiej reprezentacji – 
mówił wiceprezydent miasta, Łukasz
Kolarczyk.

To właśnie on zainicjował piłkar-
skie zmagania dziecięcych zawodni-
ków. Dziecięca Liga Mistrzów to cykl 
10 turniejów piłki nożnej, rozgrywa-
nych w dwóch rundach: jesienno-zi-
mowej i wiosenno-letniej. Głównym 
celem projektu jest propagowanie 
idei fair play, popularyzacja piłki 
nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz 
doskonalenie i rozwijanie umiejęt-
ności techniczno-taktycznych. Drugi 
turniej pokazał, jak zdolnych mamy 
młodych zawodników.

wygrała z zawodniczką z Hong-Kon-
gu, niestety, walkę o 8-kę przegrała 
z Ukrainką. Ostatecznie jaworznianka 
uplasowała się na 10 miejscu na 29 
zawodniczek. 

Bartek wygrał 4 walki w grupie, 
1 przegrał i wywalczył sobie wejście 
do 32-ki. Niestety, przegrał bój o naj-
lepszą 16-tkę. Ostatecznie uplasował 
się na 26 pozycji na 53 zawodników.

Drugiego dnia Patrycja startowała 
w szabli. W grupie wygrała 4 walki, 
natomiast 2 przegrała. Walkę o wej-
ście do 16-tki wygrała z zawodnicz-
ką z Belgii. Z kolei o wejście do 8-ki 
przegrała z Tajlandką. Ostatecznie 
Patrycja uplasowała się na 13 pozycji 
na 25 zawodniczek.

Bartek walczył we fl orecie. W gru-
pie wygrał 3 walki i tyle samo prze-
grał. W walce o 32-ke przegrał z za-
wodnikiem z  Brazylii, zajmując 
ostatecznie  34 pozycję.

Trzeciego dnia Patrycja zmierzyła 
się we fl orecie. W grupie wygrała 
3 walki i 3 przegrała. O wejście do 
16-tki przegrała z Brytyjką. Osta-
tecznie zajęła 19 miejsce na 26 za-
wodniczek.

Mistrzowie judo

W niedzielę, 27 listopa-
da, wojownicy z GujaKan 

Jaworzno wzięli udział w mysłowic-
kich XII Otwartych Mistrzostwach 
w Judo. To jeden z trudniejszych 
turniejów z „kategorią śmierci” U19 
22 kg. Siedmioosobowa  ekipa z Ja-
worzna wywalczyła aż 8 medali. Ze 
złotym medalem w swojej kategorii 
wiekowej powróciła do Jaworzna 
Kaja „Bestia” Guja. Było to jej 21 
zwycięstwo z rzędu w turnieju judo. 

Natalia Czeleń

lak kat. - 60kg, Adela Niciarz kat. 
+ 63kg, Hanna Kałuża kat. - 70kg 
oraz Aleksandra Masternak kat. -  
48kg. Drugie lokaty zajęli Szymon
Łąka kat. - 73kg, Kamil Durlak kat. 
- 55kg, Patryk Urban kat. - 69kg oraz 
Dawid Kajdy kat. - 85kg. Brązowe 
medale przypadły w udziale Małgo-
rzacie Budniok kat. + 63kg oraz 
Kamilowi Korneckiemu kat. - 69kg. 
Aleksander Domin kat. + 73kg. 
w swoim debiucie zajął piątą lokatę.

– Znakomita postawa na macie 
wszystkich zawodników pozwoliła Klu-
bowi Sportów Walki „Satori” Jaworz-
no zająć trzecie miejsce w klasyfi kacji 
drużynowej. Wspaniały sukces jaworz-
nickiego klubu nie byłby możliwy bez 
wparcia trenerów obecnych przy macie, 
a także szkoleniowców pomagających 
w przygotowaniach - Darii Osieckiej 
oraz Anny Woźniak odpowiedzialnej za 
trening mentalny zawodników – pod-
kreśla Łukasz Proksa.

– To była świetna impreza.  Dzieciaki 
spisały się na medal – oceniali zgodnie 
kibicujące na trybunach hali.

W sportowej rywalizacji udział 
biorą dzieci z jaworznickich klubów 
sportowych: LKS Zgoda Byczyna, LKS 
Ciężkowianka Jaworzno, Victoria 

Start w tych zawodach odbył się 
w ramach zadania: „Ju-jitsu i Judo: 
Trening czyni mistrzem”, wspiera-
nego przez Urząd Miasta Jaworzna 
oraz programu „Klub 2022”, wspie-
ranego z kolei przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Sportowcy z Klubu Sportów Walki 
„Satori” Jaworzno zapraszają wszyst-
kich, którzy chcieliby się do nich przy-
łączyć. – Wszystkich chętnych do roz-
poczęcia swojej przygody ze sztukami 
i sportami walki zapraszamy do wspól-
nych treningów Ju-jitsu i Judo, które 
odbywają się w halli sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 6 w Jaworznie 
– potwierdza Łukasz Proksa.

Szczegółowe informacje znaleźć 
można na stronie internetowej klu-
bu www.jujitsu.satori.jaw.pl oraz 
na jego facebookowym profi lu. 
Kontaktować się można również 
telefonicznie, dzwoniąc pod numer 
513 843 663.                          GD

Jaworzno 1918, Akademia 2012, 
Szczakowianka Jaworzno oraz KS 
Górnik Jaworzno. W rozgrywkach 
mierzą się zawodnicy z rocznika 
2014, a także młodsi zawodnicy. 

Turnieje są dla najmłodszych 
formą zabawy i aktywnego spędza-

Zawodnicy Klubu Sportów Walki "Satori" świetnie spisali się podczas Mi-
strzostw Polski w Ju-jitsu | fot. Materiały KSW "Satori"

Jaworznicka Dziecięca Liga Mistrzów w Piłce Nożnej to cykl 10 turniejów 
| fot. Materiały UM Jaworzno

nia wolnego czasu, nie rywalizacji. 
W Jaworznickiej Dziecięcej Lidze 
Mistrzów w Piłce Nożnej każdy wy-
grywa. Wszystkie kluby, które biorą 
udział w turniejach, otrzymają jed-
nakowe nagrody fi nansowe na za-
kup sprzętu sportowego dla klubu, 
a wszyscy młodzi zawodnicy otrzy-
mają nagrody rzeczowe. 

Ligę zainaugurowano w paździer-
niku, a rozgrywki potrwają do czerw-
ca przyszłego roku.

Organizatorami piłkarskiego cyklu 
są: Urząd Miejski, Wydział Promocji, 
Kultury i Sportu, Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu oraz Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objął prezydent 
miasta Paweł Silbert.

– Tego typu imprezy, nastawione na 
promocję aktywności fi zycznej dzieci, 
warte są każdej złotówki z budżetu 
miasta, bo to inwestycja w przyszłość 
i zdrowie naszych młodych mieszkań-
ców – przekonuje Dawid Domagal-
ski, radny Rady Miejskiej.

Natalia Czeleń

VIII Grand Prix Jaworzna 
w grach podwójnych w Badmin-
tonie rozstrzygnięte. W sobotę, 26 
listopada, w hali MCKiS zmierzy-
ło się 60 zawodników. Za nimi 10 
godzin gier i wiele meczów trzy-
setowych. Ostatni z cyklu turniej 
rozegrany zostanie w  grudniu 
w mysłowickiej Hali Widowisko-
wo-Sportowej MOSiR.

Grand Prix organizowane przez 
KS Wolant, cieszy się dużym zain-
teresowaniem zawodników z całe-
go regionu. Miłośnicy badmintona 
walczą w deblach mężczyzn i ko-
biet oraz w mikstach. 

Pierwszy turniej w ramach te-
gorocznego Grand Prix odbył się 3 
września. Drugi 29 października. 
Trzeci rozegrano w ubiegły week-
end. – To tylko przedsmak przed 
IV fi nałowym turniejem Grand Prix 
w grach podwójnych, który odbędzie 
się 18 grudnia w Mysłowicach – mówi 
Dariusz Opatrzyk z KS Wolant.  

Natalia Czeleń
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Ulica Józefa Macy znajduje się w Jeleniu, tam, gdzie 
mieszkał jej patron. Droga położona jest między ulicami 
Wygoda i Bagno, i krzyżuje się z ulicą 700-lecia. Upa-
miętnia westerplatczyka, który bronił polskiej granicy.

Józef Maca urodził się 10 grudnia 1914 roku, właśnie 
w Jeleniu, jako syn Jana i Józefy
z domu Proksa. Jego ojciec był 
górnikiem w kopalni Sobieski. 
Józef skończył szkołę powszech-
ną i pracował m.in. w lesie i przy 
regulacji Przemszy. Był członkiem 
Towarzystwa Uniwersytetu Ro-
botniczego. W 1935 roku załatwił 
sobie odroczenie od służby woj-
skowej. Pracował przy budowie 
jaworznickiej elektrowni. Ożenił 
się i budował dom w Jeleniu.

4 listopada 1937 roku został 
jednak powołany do wojska. Słu-
żył w 5. Pułku Piechoty Legionów 
w Wilnie, w 2. kompanii cięż-
kich karabinów maszynowych. 
W 1938 roku trafi ł do placówki „Przystań” na Wester-
platte. W czasie kampanii wrześniowej bronił polskiej 
granicy jako członek załogi wartowni nr 1 w stopniu 
starszego strzelca. Obsługiwał gniazdo karabinu ma-
szynowego. 7 września trafi ł do niewoli. Najpierw był 
w przejściowym obozie jenieckim w Gdańsku Biskupiej 
Górze, a następnie w obozie w Prusach Wschodnich. 
Udało mu się stamtąd uciec, ale został zatrzymany 
w okolicach Nowego Dworu. Umieszczono go w Stalagu 

Bohater 
z Westerplatte

Patroni 
naszych 
ulic

nr II B Hammerstein na Pomorzu Zachodnim (nr jeniecki 
12380). Pracował przy budowie obiektu wojskowego 
Gross-Born. Znów uciekł w 1942 roku. Przedostał się 
do Jelenia, gdzie udało mu się spędzić tydzień. Doniósł 
jednak na niego lokalny folksdojcz. Józefa Macę wy-

wieziono wtedy do Auschwitz.
Po wojnie pracował przez pe-

wien czas w Milicji Obywatelskiej 
w Katowicach, a później w Raci-
borzu. Pod koniec 1946 wrócił 
do domu. Zaczął pracę w kopal-
ni Kościuszko-Nowa w Jaworz-
nie, w której pracował 32 lata 
na stanowisku górnika dołowego, 
po czym przeszedł na emeryturę. 
W 1984 roku otrzymał rentę in-
walidy wojennego.

Z pierwszą żoną nie mieli dzie-
ci. Został wdowcem. Ożenił się 
ponownie w wieku 65 lat, z Ma-
rią Gleń.

Józef Maca zmarł 11 marca 
1994 roku. Został pochowany na cmentarzu parafi al-
nym w Jeleniu.

Za udział w obronie kraju i pobyt w obozie w Oświę-
cimiu otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Brązowy i Srebr-
ny Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych, Medal „Za udział 
w wojnie obronnej 1939", odznakę honorową „Za za-
sługi dla Miasta Gdańska", Krzyż Oświęcimski i Srebrny 
Krzyż Orderu Virtuti Militari.

Anna Zielonka-Hałczyńska

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 44 (282)

Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym 
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym 
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie 
może być wpisana tylko raz. 

Litery z pól oznaczonych 
numerami od 1 do 26 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
44 (282): Złote serca gardzą 
złotem. Hasło dzisiejszej krzy-
żówki oraz prawidłowo wypeł-
niony diagram sudoku opubli-
kujemy w kolejnym wydaniu 
„Pulsu Jaworzna”. Życzymy 
miłej lektury i przyjemnej za-
bawy.

W poniedziałek, 5 grudnia, świę-
tować będziemy Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza. To okazja, 
by wyrazić wdzięczność osobom, 
które na różnych polach podejmują 
się działalności wolontaryjnej, czyli 
takiej, z której nie czerpią korzy-
ści fi nansowych. Po raz pierwszy 
to święto obchodzono w 1986 roku 
z inicjatywy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

Co ciekawe, początkowo słowo 
wolontariusz oznaczało osobę peł-
niącą służbę wojskową. Organizacje 
charytatywne działały wtedy głów-
nie w miejscach, gdzie prowadzo-
ne były działania wojenne, dopiero 
z czasem powstawały też takie, które 
prowadziły działalność również na 
innych polach. 

W Polsce wolontariat jest nieco 
mniej popularny niż na Zachodzie, ale 
z każdym rokiem przybywa chętnych, 
by pomagać i wspierać. Z szacunków 
wynika, że około 10 proc. Polaków od 
czasu do czasu bywa wolontariusza-
mi. Wielu spośród nich angażuje się 
w działalność PCK, Caritas, czy Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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