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Święty nie zawiódł!
Przedszkolaki 
po przeprowadzce

Liczy się 
koordynacja

Więcej na str. 5Więcej na str. 3

We wtorek, 6 grudnia, nastąpiło 
uroczyste otwarcie Przedszkola Miej-
skiego nr 25 w nowej siedzibie przy 
ul. Towarowej 61. Przedszkolaki prze-
niosły się tam z ul. Mościckiego. Było 
uroczyste przecięcie wstęgi, występy 
artystyczne zdolnych przedszkola-
ków, łzy wzruszenia i radości oraz 
pyszny tort. W nowym przedszkolu 
swoją przygodę z edukacją przeżywa 
aktualnie 141 przedszkolaków. 

Zderzenie trzech aut osobowych 
i autobusu. Jest wielu rannych. Są 
ofi ary śmiertelne. Ktoś w szoku poura-
zowym oddalił się z miejsca zdarze-
nia. Trzeba go odnaleźć. Na miejsce 
przyjeżdżają kolejne karetki, strażacy 
i policja. W akcji pomagają też funk-
cjonariusze straży miejskiej i miej-
skich służb. Pojawiają się przedsta-
wiciele władz miasta. Na szczęście 
to tylko ćwiczenia.
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na pokaz dramatu, który ma podobno kosztować podatnika 
30 dużych baniek. Miasto wyludnione, także w autobusie zero 
ludzi, no chyba, że jakiś menel się ukrył między siedzeniami 
gdzieś z tyłu, lecz nic nie dryfi  – to znak, że pole rozmino-
wane. Próbuję zakupić bilet jednorazowy w zbliżeniówce do 
kart płatniczych, system nie działa. Klasyk, na mojej dzielni 
ptaki zawracają, diabeł mówi dobranoc, a zasięg sieci ko-
mórkowej jest taki, że biletomaty powinno się montować 
na dachach autobusów. 

Idę do kierowcy, on też handluje biletami, nawet kartą 
można zapłacić. 

– Poproszę bilet jednorazowy.
– Taki za 4 zł?
– Taki właśnie: jednorazowy, normalny, dla dorosłego.
– To będzie 4 zł.
– Zapłacę kartą – i tu pojawia się na twarzy kierowcy gry-

mas zniechęcenia. 
– Yyyyyyy panie... to trzeba wcześniej zgłaszać, jak się 

chce kartą płacić! Jest na drzwiach informacja!
Oglądam te drzwi, faktycznie, jest naklejka informująca, 

że trzeba wcześniej zgłosić formę płatności. Jakby to miało 
jakieś znaczenie. Tyle, że naklejka z boku drzwi i jeszcze na 
poziomie tzw. błagalnym.

– A jak miałem zauważyć tę informację, skoro przyklejo-
na na poziomie poniżej wackowym? Może trzeba klęknąć, 
aby bilet kupić?

– Panie, nie wiem, ja tego nie kleiłem, po co te pretensje?
– Żadne pretensje, informacja taka, że powinno być wyżej, 

bo będzie dochodziło do nieporozumień.
Kierowca popatrzył na naklejkę, wydrukował bilet i stwier-

dził:
– No racja – po czym otworzył drzwi (podczas postoju 

na przystanku), odkleił naklejkę i przykleił wyżej. Po chwili 
podszedł inny klient i sytuacja praktycznie się powtórzyła.

– Powinno się wcześniej zgłaszać czy, karta czy gotówka 
– warknął ponownie kierowca, pokazując na tabliczkę z in-
formacją, tym razem na wysokości wzroku pasażera. 

– Panie, okulary mi zaparowały i nawet pana nie widzę, 
to jak mam to zauważyć?

Kierowca w milczeniu sprzedał bilet. Nie udało się naprawić 
świata, ale prawie doszło do dwóch konfl iktów zbrojnych.

Oczywiście śmiechom nie było końca, pasażerowie na 
przystanku Jaworzno Centrum bili brawo, a ja wysiadłem 
ze świeżo kupionym biletem i poszedłem do pubu na mecz, 
w którym Polska wygrała 5:0 z Francją, tyle że w bierki. Od 
stycznia kupuję bilet roczny, jak słowo. 

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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Znajoma opowiadała, że kiedyś podczas przygotowania 
obiadu zadzwonił do drzwi kurier, ona w tym momencie 
obierała pieczarki. Podeszła do drzwi, kurier wręczył jej 
paczkę, a ona mu dała pieczarkę i zamknęła drzwi. Po chwili 
zadzwonił jeszcze raz  i powiedział, że jednak woli 150 zł, bo 
tyle wynosi pobranie. Pieczarkę oddał. To fajna anegdota, 
lecz zazwyczaj życie pokazuje, że może być mniej zabawnie. 
Na przykład ja mam tak, że staram się mało przeklinać, ale 
pewna fi rma kurierska ma odmienne zdanie na ten temat.

Okres mikołajkowo – świąteczny to mokry sen fi rm ku-
rierskich, jednakże gwarancja dostawy 24h na terenie całego 
kraju, jest często – powiedzmy sobie szczerze, mrzonką. Wła-
śnie doczekałem się przesyłki z książkami, która szła tylko 6 
dni, zimując w magazynach w Warszawie, Aninie, Lublinie, 
Krakowie i Sosnowcu. Brakło tylko Radomia, Iławy, Koszalina 
i Wrocławia, wtedy miałbym prawdziwe tournée po kraju. 
Wielce się bidula musiała męczyć w drodze, skoro tyle leża-
ła i odpoczywała. Na dodatek wysłana została spedytorem, 
który nie posiada informacyjnego numeru telefonu, a jedynie 
można się skontaktować e-mailem. No to napisałem, pytając, 
czemu nie przyszło (w dniu, w którym pierwotnie przesyłka 
miała być dostarczona), automat odpisał, że do 7 dni należy 
oczekiwać na odpowiedź  w tym temacie. Najlepsze jest to, 
że potem przyszła – także z automatu – rada od FAQ fi rmo-
wego, że jeśli paczka się opóźnia, to po 14 dniach będzie 
uważana za zaginioną i dadzą znać, co dalej. 

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i książki doszły, 
więc mogę 9 grudnia zaprosić na premierę antologii felieto-
nów z lat 2019-2022 pod tytułem „Myszy, deszcz i Polska”. 
Premiera i spotkanie ze mną w najbliższy piątek o godzinie 
17 w gmachu biblioteki w jaworznickim Rynku. Zapraszam, 
będzie gadane i opowiadane.

Paliwo drogie, więc powoli przerzucam się na transport 
publiczny. To niewątpliwie przygoda, szczególnie w godzi-
nach grozy zakupowej, czyli około 10, gdy wsiada emerycka 
grupa promocyjna „Kaufl and”. Uwielbiam ten moment, kie-
dy objuczona babina z pierwszą grupą inwalidzką szturcha 
mnie swoją siatą i przepycha się w zaciekłej walce o fotel. 

Ostatnio wybrałem się obejrzeć mecz w centrum, byłem 
spóźniony deko. W sumie mi się aż tak bardzo nie śpieszyło 

Poziom wackowy
Wojciech P. KnapikFe
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Imponująco prezentowały się 
ćwiczenia służb ratowniczych, któ-
re zorganizowano w sobotę na ulicy 
Grocholickiego. W zderzeniu trzech 
samochodów osobowych i autobusu 
rannych zostało blisko 30 osób. Na 
miejscu błyskawicznie zjawili się mię-
dzy innymi strażacy, medycy, policja, 
straż miejska. Przy wykorzystaniu 
specjalistycznego sprzętu, strażacy 
rozcinali rozbite pojazdy i wydoby-
wali z nich kolejnych poszkodowa-
nych. Rannymi od razu zajmowali 
się medycy, którzy segregowali ich, 
dzieląc na tych, którzy potrzebują 
pomocy natychmiast i tych, których 
obrażenia są na tyle niegroźne, że 
mogą na pomoc trochę poczekać.

I choć wypadek był symulowany, 
to jednak chyba wszystkim udzieli-

ły się emocje charakterystyczne dla 
tych, jakie odczuwamy, gdy działać 
trzeba szybko, a na błędy nie ma miej-
sca. Świetnie spisali się pozoranci. 
Studenci ratownictwa medycznego 
Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej 
prosili ratowników o szybką pomoc 
dla bliskich, awanturowali się, albo 
zwijali z bólu. Wszystko jak podczas 
prawdziwego zdarzenia.

Przedstawiciele służb deklarowali, 
że ćwiczenia w terenie są ważne, bo 
pozwalają pracować nad koordyna-
cją prowadzonych działań. Mimo 
trudnych warunków, bo temperatura 
oscylowała w okolicach zera, wszyscy 
nieźle się spisali. Strażacy, medycy, 
policjanci dowiedli profesjonalizmu. 
Jednak chyba wciąż lepiej zapobie-
gać, a zatem – noga z gazu!

Noga z gazu

Już się zaczęło…

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska

Mo
je

 3 
gr

os
ze

Ko
m

en
ta

rz 
tyg

od
ni

a

Ledwo co oddano do użytku nowy 
plac zabaw na plantach, a już cieszy 
się popularnością. Niestety nie tylko 
wśród maluchów, ale również wśród 
nastolatków, którzy nijak nie pasu-
ją ani do dziecięcych huśtawek, ani 
do karuzeli czy do skoczków, które 
uginają się pod ciężarem wyrośnię-
tych użytkowników.

Byłam świadkiem, jak grupa 
chłopaków i dziewczyn, w wieku 
licealnym, wbiegła z impetem na 
teren placu i niczym rój os oblepi-
ła najpierw wspomniane huśtaw-
ki, malutką karuzelę, a następie 
wyłożyła się na całej powierzchni 
małpiego gaju.

Delikatności w tej zabawie młodzi 
ludzie nie mieli ani trochę. Szarpa-

li łańcuchy huśtawek, skakali po 
siatkach, nie uważali na bawiące 
się obok nich dzieci.

Ktoś powie, że plac zabaw jest 
publiczny. To prawda. Ale przecież 
to, co wspólne, też należy szanować.

Trudno zapomnieć stan placu 
sprzed modernizacji, gdy co chwi-
lę, w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach, znikały kolejne elementy 
parku doświadczeń, i co rusz nisz-
czone były różne urządzenia. Chyba 
nie o to chodzi, by za chwilę nowy 
plac przypominał ten stary?

Plac zabaw to miejsce przede 
wszystkim dla dzieci, gdzie mogą 
bawić się bezpiecznie. I właśnie ich 
bezpieczeństwo powinno być tu 
priorytetem.
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w Sosnowcu

Wiecie, co mówi kurier, kiedy rzuca paczką 
pod drzwi i słyszy brzęk rozbijanego szkła? 
Mówi: UPS!

Infrastruktura w służbie
Jan KleszczSzpilki w bruku

Kilka tygodni temu na skrzyżowaniu ulic Karwety z Wiosny 
Ludów doszło do zderzenia dwóch osobówek. To nie pierwsza 

stłuczka w tym miejscu, toteż to ostatnie wydarzenie zainspirowało grupę miesz-
kańców do tego, by starać się o montaż sygnalizacji świetlnej na tej krzyżówce. 
Mieszkańcy Jelenia argumentują, że kierowcy nadjeżdżający ulicą Karwety, prze-
kraczają często dopuszczalną prędkość, co utrudnia wyjazd z Wiosny Ludów, która 
jest drogą podporządkowaną. Dodatkowo zakręt sprawia, że widoczność jest ogra-
niczona. Mieszkańcy przekonują, że problemy rozwiązałaby sygnalizacja świetlna.

Drogowcy jednak nie są do tego przekonani i tłumaczą, że sygnalizatory świetl-
ne to urządzenia, które mają sterować ruchem w taki sposób, by był on możli-
wie jak najbardziej płynny. Tymczasem na skrzyżowaniu ulic Karwety i Wiosny 
Ludów z korkami nie ma problemów. Samochodów nie ma tam na tyle dużo, by 
sytuacja wymagała dodatkowych działań, związanych ze sterowaniem ruchem. 
Kierowcy, którzy jadą w stronę Krakowa, wybierają zwykle Drogę Krajową nr 
79 albo autostradę A4. Zdaniem drogowców, kolizje do jakich dochodzi w tym 
rejonie, to przede wszystkim wynik niestosowania się do oznakowania, które jest 
widoczne i czytelne. Zdarza się, że kierowcy wyjeżdżający z Wiosny Ludów nie 
zatrzymują się przy znaku STOP, a ci jadący ulicą Karwety przekraczają dopusz-
czalną prędkość, która w tym miejscu wynosi 70 km na godzinę. Spotkanie takich 
kierowców może doprowadzić do kolizji.

Infrastruktura drogowa z pewnością może kierowcom pomagać, ułatwiać roz-
sądne poradzenie sobie w trudnej sytuacji, ale nie rozwiąże wszystkich proble-
mów. Jeśli chcemy, by na drogach było bezpieczniej, to musimy stosować się do 
przepisów i wykazywać się ograniczonym zaufaniem wobec pozostałych użyt-
kowników ruchu drogowego. I to niezależnie od tego, czy na drodze jesteśmy 
kierowcami, czy pieszymi.

Ludów doszło do zderzenia dwóch osobówek. To nie pierwsza 
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Aby dostać się do poszkodowanych, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu  | fot. Grażyna Dębała

Jednym z ćwiczonych zadań była segregacja rannych  
| fot. Grażyna Dębała

Plac zabaw na plantach już czeka na dzieci 
| fot. Natalia Czeleń

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zderzenie trzech aut osobowych i autobusu na ul. Grocholickiego. Jest wielu rannych. Są też 
ofi ary śmiertelne. Ktoś w szoku pourazowym oddalił się z miejsca zdarzenia. Trzeba go jak naj-
szybciej odnaleźć. Na miejsce przyjeżdżają kolejne karetki pogotowia, a także strażacy i policja. 
W akcji pomagają też funkcjonariusze straży miejskiej i miejskich służb. Pojawiają się przedsta-
wiciele władz miasta. Na szczęście to tylko ćwiczenia.

Liczy się koordynacja

– W sobotę, 3 grudnia, na odcin-
ku Obwodnicy Północnej, przy ul. 
Grocholickiego w Jaworznie, odbyły 
się ćwiczenia sprawdzające powia-
towy plan ratowniczy, zgrywające 
służby i podmioty współdziałające – 
potwierdza Marcin Ziemiański, 
rzecznik prasowy Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Jaworznie.

W ćwiczeniach uczestniczyli stra-
żacy z miejskich jednostek OSP 
i PSP, a także funkcjonariusze  poli-
cji i straży miejskiej oraz przedsta-
wiciele władz i służb miejskich. Byli 
pracownicy Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności, 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów 
i PKM Jaworzno. Ćwiczeniom przy-
glądał się też Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent miasta.

– Dobre wyszkolenie służb ratow-
niczych bezpośrednio przekłada się 
na bezpieczeństwo mieszkańców, to-
też kiedy pojawiła się propozycja, 
by w Jaworznie zorganizować takie 
ćwiczenia, to nie zastanawialiśmy się 
długo. Wiadomo, że podczas podob-
nych zdarzeń koordynacja działań 
ma ogromne znaczenie, a tutaj można 
to przećwiczyć i wyciągnąć wnioski
– podkreśla zastępca prezydenta.

W trakcie ćwiczenia symulowa-
no wypadek trzech samochodów 
osobowych oraz autobusu, gdzie 
w wyniku zdarzenia zostało po-
szkodowanych 29 osób. Ratownicy 
musieli użyć sprzętu ratownictwa 
technicznego, by dotrzeć do nie-
których poszkodowanych i udzie-
lić im pomocy. Musieli też szybko 
dokonać segregacji medycznej po-
szkodowanych, czyli tak zwanego 
triagu. Kolejnym z ćwiczonych ele-
mentów było przygotowanie naj-
ciężej poszkodowanych do trans-
portu medycznego do pobliskich 
szpitali. Aby sprawnie poradzić 
sobie z tym zadaniem, konieczna 
była dobra współpraca Kierującego 
Działaniem Ratowniczym z ramie-
nia PSP z Kierującym Akcją Me-
dyczną z ramienia PRM. W ramach 
ćwiczenia ratownicy musieli też od-
naleźć jednego z uczestników wy-
padku, który najprawdopodobniej 
będąc w szoku oddalił się z miejsca 
zdarzenia. Wykorzystano tu nowy 
sprzęt strażaków, quada oraz dron 
z kamerą termowizyjną.

– Trudno przecenić podobne ćwi-
czenia. Takie symulacje pozwalają 
wszystkim służbom nabierać doświad-
czenia i wprawy w warunkach zbliżo-
nych do naturalnych. Tutaj musieliśmy 
szybko dokonać segregacji rannych 
i udzielić im pomocy. Ważnym ele-
mentem, który możemy przećwiczyć, 
jest koordynacja z innymi służbami
– podkreśla Klaudiusz Nadolny, 
dyrektor Rejonowego Pogotowia 
Ratunkowego w Sosnowcu.

Grażyna Dębała

Plac zabaw 
już gotowy

Nowy chomik 
na plantach

Zakończyły się prace na terenie 
placu zabaw w centrum Jaworzna. 
Mali jaworznianie mogą już testo-
wać nowe urządzenia.

– Podstawowym celem modernizacji 
nowego placu jest przede wszystkim 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 
Dlatego też plac jest zbudowany na 
nawierzchni bezpiecznej, gumowej, 
a urządzenia zabawowe mają wszyst-
kie atesty wymagane dla bezpiecznego 
ich użytkowania – opowiada Piotr
Jamróz, podinspektor Działu Ad-
ministracji i Informatyki Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunal-
nych w Jaworznie.

Wybierając nowe wyposażenie 
placu zabaw, pod uwagę brano m.in. 

W Jaworznie „zamieszkał” kolej-
ny posążek chomika europejskie-
go. Odsłonięcie podobizny tego 
chronionego gryzonia odbyło się 
we wtorek, 6 grudnia, na plantach 
w Centrum. Figurka znajduje się 
w pobliżu Wodnego Placu Zabaw. 
Chomik sadzi drzewko.

– Z powodu złej pogody w wyda-
rzeniu nie wzięły, niestety, udziału 
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 9. 
Odwiedziliśmy jednak przedszkolaki 
i wręczyliśmy im książeczki o chomiku 
europejskim i słodki poczęstunek – in-
formuje Katarzyna Florek z Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

Posążek na plantach to już czwar-
ta fi gurka tego gryzonia w naszym 
mieście. Do tej pory podobizny cho-
mików zagościły w Byczynie i na 
Rynku w Centrum. Byczyński ma na 
łebku krakowską czapkę rogatywkę. 
Dwa kolejne „przysiadły” w samym 
sercu Jaworzna, jeden przy jaworze, 
drugi przy kapsule czasu.

Figurki mają przypominać ja-
worznianom o programie ratowania 
zagrożonych wyginięciem jaworz-
nickich populacji chomika euro-
pejskiego. Gryzonie mieszkają na 

trwałość urządzeń, toteż wykonane 
są one z materiałów odpornych na 
zniszczenie i zmienne warunki at-
mosferyczne.  Poza urządzeniami 
zabawowymi plac na jaworznickich 
plantach wyposażono też w kosze 
na śmieci i ławki, z których rodzi-
ce mogą doglądać swoich pociech. 

Plac zabaw przeszedł gruntow-
ną modernizację, bo po latach in-
tensywnego użytkowania wymagał 
tego choćby ze względów bezpie-
czeństwa. Co ważne, urządzenia 
w dobrym stanie, które dotąd sta-
nowiły wyposażenie placu zabaw 
na plantach, przeniesiono w inne 
miejsca Jaworzna.

Natalia Czeleń

polach w Jeziorkach, Wilkoszynie, 
Byczynie i Cezarówce Górnej. Przez 
budowę dróg i osiedli żyją w ma-
łych enklawach, które nie mają ze 
sobą kontaktu. Aby nie wyginęły, 
potrzebują pomocy. W tym celu 
Jaworzno współpracuje z licznymi 
ekspertami i co roku przywożone są 
tu chomiki z innych części Polski, 
a nawet z Czech.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Występ górniczej orkie-
stry, tradycyjne uroczysto-
ści barbórkowe, złożenie 
kwiatów pod fi gurą św. 
Barbary, patronki górni-
ków. Tak wyglądały w tym 
roku w Jaworznie obchody 
święta braci górniczej.

Górnicza orkiestra tradycyjnie zagrała przed jaworznickim magistratem | fot. Materiały UM Jaworzno

Łukasz Kolarczyk i górnicy złożyli kwiaty pod odnowionym pomnikiem 
św. Barbary | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Górnicy świętowali

Najpierw, w piątek, 2 grudnia, 
muzycy z orkiestry Tauron Wydo-
bycie ZG Sobieski, zagrali przed 
budynkiem Urzędu Miejskiego. 
To już tradycja, że w przededniu 
Barbórki można ich usłyszeć na 
ulicach naszego miasta. Tym ra-
zem z orkiestrą spotkali się Łukasz
Kolarczyk, zastępca prezydenta 
Jaworzna, oraz Ewa Sidełko-Pa-
leczny, sekretarz miasta.

– Jaworzno jest gminą górniczą 
z wielkimi tradycjami wydobywania 
surowców naturalnych. To na terenie 
Jaworzna powstała pierwsza polska 
kopalnia węgla i polska elektrownia. 
Te fakty zobowiązują do pielęgnowa-
nia tradycji, do wspierania górników 
i górniczych rodzin – podkreśla Łu-
kasz Kolarczyk. 

W sobotę, 3 grudnia, w jaworz-
nickim Zakładzie Górniczym Sobie-
ski odbyły się uroczystości barbór-
kowe. W tym roku obchody były 
skromne. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. Piotr Pyzik, wiceminister 
aktywów państwowych i wicewo-
jewoda śląski, Robert Magdziarz, 
który odczytał list, jaki do górni-
ków przesłał Mateusz Morawiecki, 
prezes Rady Ministrów. 

– Tegoroczne górnicze święto 
obchodzimy w okresie szczególnie 
burzliwym i pełnym niepewności na 
rynkach surowców energetycznych. 
W tym trudnym czasie polskie przed-
siębiorstwa górnicze stanęły na wy-
sokości zadania. Dziś nadarza się 
wyjątkowa okazja, by za tę odpo-
wiedzialną postawę i zaangażowa-
nie z serca podziękować – napisał 
Mateusz Morawiecki.

Podczas uroczystości wręczono 
zasłużonym odznaczenia państwo-

we przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudę. Górnicy otrzymali m.in. 
złote, srebrne oraz brązowe Me-
dale za Długoletnią Służbę oraz 
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla 
Górnictwa RP”. 

Z kolei w niedzielę, 4 grudnia, 
właśnie we wspomnienie św. Bar-
bary, złożyli kwiaty pod jej fi gurą 
przy ul. Krasickiego, Łukasz Ko-
larczyk, wiceprezydent Jaworzna, 
i przedstawiciele kopalni Sobieski.

– Kapliczka św. Barbary po wie-
lokrotnych przenosinach znalazła 
swoje miejsce przy ul. Krasickie-
go, obok dawnej siedziby SKOK. 
Urząd Miasta, z inicjatywy Prze-
wodniczącego Waldemara Sopaty 
z NSZZ Solidarność ZG Sobieski, 
zajął się sytuacją prawną pomnika 
i jego otoczenia. Następnie można 
było przystąpić do rewitalizacji fi gu-
ry. Pracownicy Muzeum świetnie się 
spisali, fi gura św. Barbary, patron-
ki górników, została naprawiona, 
uzupełniono uszkodzone elementy i 
w sposób konserwatorski odnowiono 
statuę. Na ścianie kaplicznej poja-
wiła się też lampa górnicza – opo-
wiada Łukasz Kolarczyk.

Posąg św. Barbary, umieszczony 
na cokole w rejonie dawnego biu-
rowca KWK Jaworzno, został odno-
wiony w Muzealnej Pracowni Kon-
serwacji Obiektów Zabytkowych.

– Figura św. Barbary wymaga re-
gularnych prac konserwatorskich. 
Pierwszą dużą renowację, którą tak-
że wykonała pracownia konserwator-
ska Muzeum Miasta Jaworzna, po-
sąg przeszedł w 2012 r. Odtworzono 
wówczas miecz oraz kielich, a także 
uzupełniono ubytki szat i korony. Po-
nadto, podobnie jak podczas obecnie 
wykonywanych prac, przywrócono 
kolorystykę statuy – wyjaśnia Prze-
mysław Dudzik z MMJ.

To jednak nie koniec modernizacji. 
Przedstawiciele władz miasta dekla-
rują, że prace będą kontynuowane. 
– W przyszłości chcemy zabezpieczyć 
postument i odnowioną fi gurę przed 
zniszczeniami, wynikającymi z różnych 
warunków pogodowych oraz poprawić 
jakość otoczenia kaplicy. Dla społeczno-
ści Jaworzna to bardzo ważne miejsce 
pamięci, o które zadbaliśmy wspólnie 
z bracią górniczą – stwierdził zastępca 
prezydenta naszego miasta.

Grażyna Dębała, 
Anna Zielonka-Hałczyńska

Pomagają 
bezdomnym

Czołówka 
na obwodnicy

Jaworznickie noclegownie są już 
gotowe do zimowego sezonu i czekają 
na osoby bezdomne. W schroniskach 
jest ponad 100 miejsc. Przewidziane 
są także dostawki.

Najwięcej, bo 66 łóżek, jest w noc-
legowni dla mężczyzn przy ul. Łuka-
siewicza 6 na Osiedlu Stałym. Pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej pomyśleli też o miejscach 
dodatkowych. Takich dostawek jest 
na razie 10.

– Ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to 
dostawek będzie jeszcze więcej – za-
pewnia Ewelina Bomba, kierownik 
Działu Aktywizacji i Wsparcia Osób 
Bezdomnych MOPS w Jaworznie.

Schronienie bezdomni mogą dostać 
też w schroniskach, które we współ-
pracy z miastem prowadzi Chrześci-
jańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. 
Noclegownia dla mężczyzn znajduje 
się przy ul. Solskiego 3a w Pieczy-
skach i zapewnia nocleg dla przy-
najmniej 15 osób. Schronisko dla ko-
biet mieści się przy ul. Koszarowej 
1 w Szczakowej i posiada 30 łóżek. 
Osoby bezdomne mogą też korzystać 
z miejskiej łaźni przy ul. Łukasiewicza 
7 we wtorki i czwartki w godz. 8-11.

– Osoby bezdomne mają też zapew-
niony ciepły posiłek i cały pakiet so-
cjalny, przewidziany przepisami prawa 
– podkreśla dalej Ewelina Bomba. – 
Osoby w wieku produkcyjnym, które ko-
rzystają ze schronienia, są kierowane do 
prac społecznych. Staramy się zachęcić 
je do życiowych zmian. Z kolei starszym 
i schorowanym szukamy miejsca w do-
mach pomocy społecznej – wyjaśnia. 

Jaworznicki MOPS współpracu-
je również ze wspólnotą Betlejem 

Do poważnego wypadku doszło 
w czwartek, 1 grudnia, na al. Jana 
Pawła II. Kierujący samochodem 
marki Ford zderzył się czołowo 
z vw lupo. 47-letni kierowca od-
powiedzialny za spowodowanie 
wypadku był pijany. Badanie al-
komatem wskazało u niego ponad 
dwa promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Jego samochód 
dachował. Właścicielka drugiego 
pojazdu, 22-letnia jaworznianka, 
z obrażeniami trafi ła do szpitala. 
Jej życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo. Przez prawie godzinę od 
zdarzenia Trasa Śródmiejska była 
nieprzejezdna, a kierowcy kiero-
wani byli na objazdy. Za spowo-
dowanie wypadku na podwójnym 
gazie mężczyźnie grozi utrata pra-
wa jazdy.

Policjanci przestrzegają, by nie 
wsiadać za kierownicę po używ-
kach. – Policjanci sprawdzają trzeź-
wość kierowców podczas rutynowych 

przy ul. Długiej 16. Tam o przyjęciu 
do grona mieszkańców decyduje ks. 
Mirosław Tosza po rozmowie z oso-
bą bezdomną.

W ramach „Pogotowia Zimowego” 
odbywają się również wspólne patrole 
pracowników MOPS-u i strażników 
miejskich do miejsc, w których ko-
czują osoby bezdomne. Są one infor-
mowane o możliwości skorzystania 
z pomocy socjalnej. Od 1 listopada do 
31 marca funkcjonuje też całodobowa 
bezpłatna infolinia 987. Dzwoniąc 
na nią, bezdomny może dowiedzieć 
się, gdzie na terenie woj. śląskiego 
są schroniska i gdzie może zjeść cie-
pły posiłek.

W ramach „Pogotowia Zimowego” 
odbędzie się też grudniowa akcja pt. 
„Bezpieczne ogrzewanie”. Patrole 
będą przestrzegać osoby bezdomne, 
zwłaszcza te nocujące w pustosta-
nach, węzłach ciepłowniczych czy na 
terenie ogródków działkowych, o za-
grożeniach, jakie mogą powodować 
własne źródła ogrzewania.

W przypadku silnych mrozów noc-
legownie przyjmują również osoby 
będące pod wpływem alkoholu. Zo-
stanie dla nich wydzielone specjalne 
pomieszczenie. O przyjęciu decydują 
pracownicy schroniska, oceniając, czy 
dana osoba nie stanowi zagrożenia 
dla innych nocujących.

Urzędnicy proszą też wszystkich 
mieszkańców Jaworzna, aby dzwonili 
do MOPS-u lub do straży Miejskiej, 
gdy natrafi ą na osoby, którym mogą 
zagrażać niskie temperatury. Numer 
do MOPS-u to  32 618 18 31, a do 
Straży Miejskiej 32 618 16 18 i alar-
mowy 986.                              AZ-H

kontroli. Przy użyciu narkotesterów 
funkcjonariusze sprawdzają również 
kierowców podejrzewanych o jazdę 
pod wpływem narkotyków – mówi 
Michał Nowak, rzecznik praso-
wy policji.

Do innego groźnego zdarzenia 
doszło w sobotę, 3 grudnia, na 
skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej 
z aleją Piłsudskiego. Tutaj, po go-
dzinie 21.00, zderzyły się vw sha-
ran i nissan micra. Nadjeżdżający 
od strony Osiedla Stałego 78-letni 
kierowca micry, mimo czerwonego 
światła, wjechał na skrzyżowanie 
i z impetem uderzył w bok wyjeż-
dżającego z alei Piłsudskiego sha-
rana. Auto 21-latka przewróciło 
się na bok. 78-latek tłumaczył, że 
zmyliły go światła. Zielone było 
wtedy dla kierowców skręcających 
w prawo, w stronę Podłęża. W so-
botnim zdarzeniu poszkodowane 
zostały trzy osoby. 

GD,NC
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Maluchy przygotowały dla gości występy artystyczne i doskonale pre-
zentowały się na scenie | fot. Natalia Czeleń

Przedszkolaki wspólnie z Łukaszem Kolarczykiem dokonały uroczystego 
otwarcia nowej siedziby PM 25 | fot. Natalia Czeleń

R E K L A M A

Przedszkolaki 
już po przeprowadzce

Pamięci 
bohaterów

Pierwszy krok 
do służby

We wtorek, 6 grudnia, nastąpi-
ło uroczyste otwarcie Przedszkola 
Miejskiego nr 25 w nowej siedzibie 
przy ul. Towarowej 61. Przedszkolaki 
przeniosły się tam z ul. Mościckiego. 
Było przecięcie wstęgi, występy ar-
tystyczne zdolnych przedszkolaków, 
łzy wzruszenia i radości oraz pyszny 
tort. W nowym przedszkolu swoją 
przygodę z edukacją przeżywa ak-
tualnie 141 podopiecznych. 

Miłym akcentem wtorkowej uro-
czystości były występy maluchów. 
Przedszkolaki tańczyły i śpiewały. Na 
koniec było też wspólne zwiedzanie 
budynku. W przedszkolnej uroczy-
stości udział wzięli m.in.: Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent miasta, 
Tomasz Jewuła, pełnomocnik pre-
zydenta miasta ds. oświaty i gospoda-
rowania nieruchomościami oraz Ire-

Uroczyście obchodzono w Ja-
worznie Dzień Pamięci Żołnierzy 
Armii Krajowej. Co roku to okazja, 
by uhonorować pamięć wszystkich, 
którzy walczyli i ginęli za pokój, 
demokrację i niezawisłość Rzeczy-
pospolitej. Obchody zorganizowa-
no w siedzibie ATElier Kultury we 
wtorek, 5 grudnia.

Podczas uroczystości okoliczno-
ściowy referat na temat brawurowej 
akcji rozbicia XX Batalionu Szturmo-
wego Armii Krajowej w Jaworznie 
w latach 1943-1944 zaprezentował 
Adrian Rams, kustosz jaworznic-
kiego muzeum. Wykład na temat 
Siódmej Kompanii Rezerwy Policji 
Państwowej przygotował i wygłosił 
insp. dr Piotr Uwijała, szef jaworz-
nickich policjantów.

Co roku podczas obchodów 
ogłaszane są też wyniki miejskie-
go konkursu historycznego, orga-
nizowanego przez jaworznicki od-
dział Stowarzyszenia Pamięci Armii 
Krajowej. Tak było i tym razem. 
Wyróżnienia najlepszym uczestni-
kom historycznych zmagań wrę-
czyli: Rafał Soból, prezes Stowa-
rzyszenia Pamięci Armii Krajowej, 
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent 
Jaworzna i Tadeusz Kaczmarek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej.

Na ręce harcerzy przekazano 
kwiaty, które młodzież złożyła na 
pomniku żołnierzy Armii Krajowej 
na cmentarzu Pechnickim. 

Grażyna Dębała

Trwa rekrutacja do dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej. Wnio-
ski składać można tradycyjnie do 
Wojskowych Centrów Rekrutacji, 
a także elektronicznie poprzez re-
jestrację w portalu rekrutacyjnym 
Wojska Polskiego www.zostanzol-
nierzem.pl.

Wojsko Polskie oferuje chętnym 
trzy rodzaje czynnej służby wojsko-
wej: zawodową służbę wojskową, 
terytorialną służbę wojskową, dobro-
wolną zasadniczą służbę wojskową 
oraz dwa rodzaje służby w rezerwie: 
aktywną i pasywną. – Nowością w re-
krutacji wojskowej jest dobrowolna za-
sadnicza służba wojskowa, która jest 
podzielona na dwa etapy, podstawowy 
trwający do 28 dni i specjalistyczny do 
11 miesięcy. Osoba decydująca się na 
tę formę służby zyskuje wynagrodzenie 
na poziomie żołnierzy zawodowych 
od 4560 zł, pierwszeństwo w nabo-
rze do zawodowej służby wojskowej, 
pierwszeństwo zatrudnienia w admi-
nistracji publicznej – mówi ppłk mgr 
inż. Andrzej Kłuś, szef Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Katowicach.

Kandydat, który nigdy nie był 
w wojsku, w ciągu 14 dni od złoże-

na Wojtanowicz-Stadler, naczelnik 
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie.

Przeprowadzka przedszkolaków 
z ulicy Mościckiego była konieczna 
ze względu na zły stan techniczny 
dawnej siedziby. W nowym miejscu 
dzieci mają świetne warunki. W ra-
mach prowadzonych prac adapta-
cyjnych i remontowych w budynku 
przy Towarowej powstało osobne 
wejście do przedszkola. Utworzono 
10 przestronnych i wygodnych sal 
zajęć. Dobudowana została winda 
osobowa oraz towarowa. Powstała 
też część administracyjna. W obiek-
cie pojawiły się nowe sanitariaty oraz 
rozdzielnia posiłków. Wymieniono 
instalację elektryczną i wybudowano 
drogę przeciwpożarową. Przygotowa-
no też miejsca parkingowe dla perso-

nelu, a także rodziców przywożących 
i odbierających swoje pociechy.

–   To była potężna inwestycja, szybko 
i jakościowo bardzo dobrze wykona-
na. Najważniejszy jest jednak uśmiech 
dzieci – podkreślał Łukasz Kolarczyk.

Przedszkole Miejskie nr 25 w Ja-
worznie jest placówką publiczną. 
Powstało w 1986 roku z inicjatywy 
i funduszy  nieistniejącej już Kopal-
ni Węgla Kamiennego Jan Kanty. Ze 
względu na bardzo zły stan technicz-
ny budynku, a także zbyt duży za-
kres wymaganych prac wynikających 
z zaleceń służb i instytucji kontrolu-
jących obiekt, jego remont był dla 
miasta nieopłacalny. Gmina podjęła 
więc decyzję o zmianie lokalizacji 
placówki. Po konsultacjach z dyrekcją 

i kadrą przedszkola, rodzicami, a tak-
że przedstawicielami oświatowych 
związków zawodowych, podjęto de-
cyzję o przeniesieniu przedszkolaków 
do budynku Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących przy ul. Towarowej. Na 
ten cel zaadaptowano i całkowicie 
wyremontowano odrębne skrzydło 
szkoły.  Poprzednia siedziba PM 25 
przy ul. Mościckiego 21 ma zostać wy-
burzona. – Chcemy, by w tym miejscu 
powstało nowe przedszkole. Będziemy 
też realizować inne inwestycje w ko-
lejnych przedszkolach i szkołach. Po-
zyskaliśmy już na ten cel środki. Krok 
po kroku polepszamy warunki nauki 
najmłodszych mieszkańców – podsu-
mowuje Łukasz Kolarczyk.

Natalia Czeleń

nia wniosku elektronicznego otrzy-
ma informację, wskazującą, kiedy 
i w którym Wojskowym Centrum 
Rekrutacji ma się stawić, celem do-
pełnienia formalności oraz przejścia 
wymaganych badań.

W Wojskowym Centrum Rekru-
tacji kandydat do wojska odbędzie 
rozmowę kwalifi kacyjną, rozmowę 
z psychologiem. Zbada go tam też 
komisja lekarska. 

Następnie w ramach dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej kandy-
dat przejdzie szkolenie podstawowe 
lub specjalistyczne.

Po pozytywnym zakończeniu szko-
lenia i złożeniu przysięgi wojskowej 
kandydat przejdzie do kolejnego eta-
pu służby w ramach szkolenia spe-
cjalistycznego, które potrwa do 11 
miesięcy. 

Kandydat, który ukończy szkole-
nie, będzie mógł kontynuować służbę 
już jako zawodowy żołnierz.

Do tej pory kilkadziesiąt procent 
potencjalnych kandydatów rezygno-
wało z ubiegania się o służbę w Woj-
sku Polskim ze względu na długo-
trwałe i skomplikowane procedury.

Natalia Czeleń
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R E K L A M A

Plac zabaw 
na Plantach gotowy

Koniec prac na Sulińskiego 43

Nowe 
kolumbarium

Zakończyła się przebudowa placu zabaw na ja-
worznickich Plantach. Nowoczesne urządzenia będą 
służyły do zabawy i najmłodszym i nieco starszym 
dzieciom.

MZNK w Jaworznie zakończył prace remontowe bu-
dynku gminnego przy ulicy Sulińskiego 43. Wykonano: 
remont balkonów, nowe wejście główne, podjazd dla 
niepełnosprawnych, schody ewakuacyjne i zagospo-
darowanie terenu przed budynkiem.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Ja-
worznie zakończył budowę trzech kolejnych kolum-
bariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn. Tym 
samym na terenie kwatery XXVIII dostępnych jest już 
sześć kolumbariów przeznaczonych do składania urn 
z prochami. W każdym kolumbarium znajduje się 18 
nisz, w których można umieścić po dwie urny.

R E K L A M A

1 grudnia wspominaliśmy kolejną rocznicę tragicznych 
wydarzeń, które miały miejsce w Jaworznie w 1943 r., kiedy 
to Niemcy wywlekli z domów i rozstrzelali 10 mieszkańców 
naszego miasta. Był to początek rozbicia XX Batalionu 
Szturmowego Armii Krajowej w Jaworznie. Podobny mord 
okupanci przeprowadzili także 29 sierpnia 1944 r. W sumie 
zginęło 21 jaworznian.

Dla osób, które chciałyby się dowiedzieć więcej o konspiracji 
niepodległościowej, działającej na terenie Jaworzna w czasach 
II wojny światowej oraz są zainteresowane szczegółami 
rozbicia XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej, Muzeum 
Miasta przygotowało spotkanie poświęcone tym tematom.

Wydarzenie, które poprowadzi kustosz jaworznickiego 
muzeum - Adrian Rams - odbędzie się w czwartek 

- 15 grudnia - o godz. 17.00, w siedzibie Muzeum Miasta, 
przy ul. Pocztowej 5.

Serdecznie zapraszamy!

Rozbicie XX Batalionu Szturmowego 
Armii Krajowej w Jaworznie

Chronią
pszczoły

W kilku miejscach na terenie nasze-
go miasta pojawiły się żółte tabliczki 
z ostrzeżeniem „Uwaga! Zgnilec Ame-
rykański Pszczół, Obszar Zapowie-
trzony”. Urzędnicy z jaworznickiego 
magistratu zapewniają, że nie ma 
powodu do obaw. Chodzi o działania 
profi laktyczne związane ze zwalcza-
niem zgnilca amerykańskiego, czyli 
choroby atakującej wyłącznie pszczo-
ły. Choroba nie jest groźna dla ludzi 
i zwierząt. 

Działaniami objęta została pół-
nocna część miasta, ograniczona od 
wschodu ulicą Stefana Batorego oraz 
od południa ulicą Górnośląską prze-
chodzącą w ulicę Szczakowską i da-
lej wzdłuż DK79, następnie ulicami 
Wojska Polskiego i Wysoki Brzeg do 
zachodniej granicy miasta.

– W obszarze zapowietrzonym, 
czyli w obszarze ustanowionym bez-
pośrednio wokół ogniska choroby, 
bez zezwolenia właściwego miejsco-
wo powiatowego lekarza weterynarii, 
zakazuje się przemieszczania rodzin 
pszczelich, pszczół, matek pszczelich, 
czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu 
i narzędzi używanych do pracy w pa-
siece – przestrzegają pracownicy 
jaworznickiego magistratu.      NC
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Як українцям отримати субсидію 
на оренду житла 

У 12 містах 
безкоштовно 
готуватимуть 

до ЗНО 

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

Чимало українців орендують квартири чи 
будинки, тож можуть також претендувати 
на отримання субсидій, як і поляки. Однак 
для цього є низка умов, на основі яких 
передбачена грошова виплата від органів 
місцевого самоврядування.

Dodatek mieszkaniowy – це субсидія на 
оренду, або утримання квартири людям, які 
перебувають у скрутному фінансовому стані. 
Ця допомога надається на 6 місяців, починаючи 
з першого числа того місяця, що є наступним 
з дня подання заяви (наприклад, подали у 
грудні, субсидія може бути в січні). Хто та 
як може отримати таку фінансову допомогу, 
детально пояснило видання uainkrakow.pl. 

Отже, хто може отримати виплату
– орендарі та суборендарі житла;
– особи, які мають кооперативне право на 

житло, в якому проживають;
– особи, які мають право власності на 

будинки, в яких проживають;
– власники самостійних житлових 

приміщень;
– особи, які мають будь-яке право власності 

на дане житло та покривають рахунки на це 
житло;

– особи без правового статусу, які 
проживають у квартирі, чекають на зміну 
помешкання або соціальну оренду.

Що треба для отримання субсидії
Аби отримати Dodatek mieszkaniowy, треба 

проживати у квартирі на законних підставах, 
наприклад, на основі договору оренди на 

житло (umowa najmu).
Житло відповідає критеріям, передбаченим 

законом для виплати субсидії.
Для однієї людини нормативна площа має 

складати 35 м². 
При цьому максимально допустима площа 

не мусить перевищувати:
– 30%;
– 50% – якщо площа кімнат і кухні не 

перевищує 60% загальної площі помешкання.
Якщо в приміщенні проживає ще більше 

осіб, то нормативна площа збільшується 
на 5 м² на кожну наступну людину. Норма 
збільшується на 15 м², якщо у квартирі 
проживає людина з інвалідністю. 

Рівень доходу на кожного члена родини не 
перевищує встановлених лімітів.

Субсидія призначається, якщо 
середньомісячний дохід на одного члена 
родини за останні 3 місяці, що передують 
дню подання заяви, не перевищує:

– для особи, яка проживає сама – 40% 
(2265,01 злотих);

– для кількох осіб – 30% (1698,76 злотих) 
середньої заробітної плати в день подання заяви.

Які документи потрібні
Щоб отримати виплату, потрібно зібрати 

пакет документів:
– заява.
– Документ, у якому вказані сума та тип 

оплати за дане житло (трудова угода, дані 
про доходи від підприємницької діяльності, 
а також пенсія, субсидія, пільгові виплати, 

аліменти тощо).
– Документ, у якому вказується, на яких 

правах особа використовує житло (оренда, 
суборенда, іпотека, право власності, довідка 
з кооперативу тощо).

– Дані про розмір доходу членів родини за 
три попередні місяці перед поданням заяви.

– Документи, що можуть гарантувати 
пільги за площею. Наприклад, довідка про 
інвалідність члена родини.

Скористатись субсидією можуть також 
українці, які приїхали в Польщу після 24 
лютого 2022 року.

Коли нараховують субсидію
Упродовж 6 місяців починаючи з першого 

числа наступного після подання заяви 
місяця. Але відповідь не завжди може бути 
позитивною. Виплату може отримувати як 
орендодавець, так і орендар.

Подавати документи можна в такі 
установи: 

– punkt terenowy pomocy społecznej 
– MOPS або в його відділення gminnego 

odpowiednika (GOPS). 
– Urząd miasta або Urząd gminy. 
Фінансову допомогу виплачують до 10 

числа кожного місяця. 
Повернення субсидій робиться ужендом на 

рахунок орендодавця, а ви вже платитимете 
за квартиру з вирахуванням субсидії на 
рахунок господаря квартири. Термін розгляду 
заявки 1-2 місяці.

Фундація «Незламна Україна» відкриває 
підготовку до ЗНО в 12 містах Польщі для  
всіх бажаючих майбутніх випускників (учні 
11 класів). 

Заняття будуть з чотирьох основних 
предметів: українська мова, історія України, 
математика та іноземна мова (англійська) 
та будуть проводитись по суботах: з 10:00 
по 18:00. 

Харчування двічі на день передбачене. 
Перший запуск курсів буде у Варшаві, 

Кракові та Вроцлаві, решта 9 міст, а 
це Гданськ, Катовіце, Жешув, Познань, 
Бидгощ, Люблін, Лодзь, Щецин та Білосток 
– із січня. Фундація частково забезпечує 
підручниками. Можна відвідувати всі 4 
предмети або обрані. 

Більше про це можна дізнатись на сайті 
nezlamna.org.

Rzemieślnicy w cenie Ekologiczne 
bieganieJaworznicka fi lia Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej im. Józe-
fa Lompy w Katowicach przystąpi-
ła do obchodów Roku Rzemiosła. 
W ramach tego wydarzenia zorga-
nizowano spotkanie uczniów z rze-
mieślnikami oraz tematyczną wysta-
wę. Młodzi ludzie sporo dowiedzieli 
się o pracy piekarza, krawcowej czy 
szewca. Mowa była także o zawodzie 

Grupa Plogging Jaworzno znów 
zaprasza na  jogging i wspólne 
sprzątanie miasta. Najbliższa ak-
cja planowana jest na niedzielę, 
18 grudnia. Do przedświątecznych 
porządków przyłączyć się może 
każdy.

Plogging to bieganie połączone 
ze zbieraniem śmieci. Jaworznicka 
grupa spotyka się od kwietnia 2019 
roku przynajmniej  raz w miesiącu. 
Wspólnie sprzątają wybrane rejo-
ny miasta. Ostatni ploggingowy 
wypad miał miejsce w listopadzie. 
Jaworznianie porządkowali wtedy 
okolice parku Gródek. Spotkali się 
przy wejściu od strony cmentarza, 
przy ulicy Jaworowej. – Truchta-
liśmy, chodziliśmy, a na akcję prze-
znaczyliśmy 1,5 godziny. Na terenie 
Gródka było czysto, ale im dalej od 
jego bramy, tym ciekawiej – opowia-
da inicjator ploggingowych akcji, 
Przemysław Starzycki.

Uczestnicy wydarzenia zebrali 
mnóstwo szklanych butelek, pa-
pierków po przekąskach, a nawet 
imponującą kolekcję plastikowych 
opakowań po ketchupie. 

Inicjatorzy akcji zachęcają, by 
plogging wdrażać w swoim ży-
ciu na co dzień. Wystarczy wyjść 

rymarza czy płatnerza. Po prelekcjach 
i prezentacji uczniowie wzięli udział 
w edukacyjnym quizie. 

Zainteresowaniem cieszyła się też 
wystawa, która powstała we współ-
pracy z Cechem Rzemiosł Różnych 
w Jaworznie. Jest ona otwarta dla 
wszystkich i do końca miesiąca można 
ją podziwiać w bibliotece w godzi-
nach pracy placówki. 

z domu, by pobiegać, a gdy na swo-
jej trasie zobaczymy śmieci, trzeba 
je po prostu podnieść i wyrzucić do 
najbliższego kosza.

Natalia Czeleń

– Rzemieślnicy są dziś bardzo po-
trzebni, a jest nas coraz mniej, dlatego 
warto zainteresować młodych ludzi tymi 
zawodami – zauważa Stanisław Bi-
gaj, piekarz z Jaworzna

Swoją wiedzą i doświadczeniem 
dzieliły się z młodzieżą także Małgo-
rzata Bochnak, wykonująca zawód 
szewca oraz Agnieszka Hubkiewicz, 
zawodowa krawcowa. – Miałyśmy 
okazję, by porozmawiać z młodymi ludź-
mi o tym, czym zajmujemy się zawo-
dowo na co dzień, przybliżyć na czym 
polega nasz fach i jakie korzyści za sobą 
niesie – mówi Agnieszka Hubkiewicz.

Zdaniem bibliotekarzy przedsię-
wzięcie podjęte w ramach Roku Rze-
miosła stanowi świetną okazję do 
uczczenia 100-lecia powstania Izby 
Rzemieślniczej w Katowicach. Izba 
ta powstała w 1922 r. z inicjatywy 
rzemieślników.

– Celem tego spotkania była popu-
laryzacja rzemiosła oraz jego historii, 
a w efekcie poszerzenie wiedzy uczniów 
na temat dawnych zawodów rzemieśl-
niczych, które nierzadko odchodzą już 
w zapomnienie. Chcieliśmy też przy-
bliżyć młodzieży znaczenie rzemiosła 
i jego wkład w polską tradycję – mówi 
Barbara Kucharska, kierownik ja-
worznickiej fi lii Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy 
w Katowicach.

Natalia Czeleń
W ramach obchodów Roku Rzemiosła uczniowie mieli okazję poznać 
pracę kucharza, piekarza oraz szewca | fot. Natalia Czeleń

Pogoda nie zniechęca działaczy 
z grupy Plogging Jaworzno 
| fot. Archiwum prywatne grupy 
Plogging Jaworzno
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Tegoroczne dekoracje świąteczne w Rynku 
| fot. Natalia Czeleń

Strażacy OSP Osiedle Stałe i młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej znów chcą po-
móc ubogim jaworznianom | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Choinka
już stoi

Rozwieźli 
prezenty

Świąteczne atrakcje

Strażacy przygotowują paczki

Zachęcają do pomocy

Na jaworznickim Rynku stanęła już choinka. 
Świąteczne drzewka pojawiają się też w dziel-
nicach  miasta. – Udekorowaliśmy płytę główne-
go placu miasta, a detale i świąteczne instalacje 
kuszą, by wykorzystać je do zdjęć – mówi Iza-
bela Miszczyk, rzecznik prasowy Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów.

Wszystkie dekoracje zostały przygotowane 
przez pracowników MZDiM. Zainstalowano 
również świąteczne oświetlenie w centrum Ja-
worzna. W świątecznej odsłonie prezentuje się 
także park Kieszonka. – Kontynuujemy strojenie 
miasta na święta! Choinkami na rynkach mogą 
cieszyć się już także mieszkańcy Byczyny i Jele-
nia – mówi Izabela Miszczyk.                     NC

Mikołaje z grupy Niepokonani Jaworzno 
pojechali w niedzielę, 4 grudnia, na rowerach 
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Szczakowej. Tam przekazali dzieciom 
prezenty, zebrane podczas akcji „I Ty możesz 
zostać Świętym Mikołajem”. W jej ramach 
mieszkańcy Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca 
przynosili słodycze, artykuły plastyczne i edu-
kacyjne oraz wrzucali pieniądze do puszki dla 
podopiecznych szczakowskiej placówki, domu 
dziecka na Borach i ośrodka rehabilitacyjnego 
na Sobieskim.

– Zebraliśmy bardzo dużo słodyczy, kolorowa-
nek, bloków, zeszytów i różnego rodzaju artyku-
łów plastycznych. Ponadto do puszki mieszkańcy 
wrzucili w sumie ponad 1 tys złotych. Za zebrane 
datki kupiliśmy m.in. trampolinę dla domu dziecka 
i gry edukacyjne dla ośrodka przy ul. Sulińskiego
– wymienia Gabriela Brodzik z Niepokona-
nych Jaworzno.

Niedzielny rajd rowerowy wiódł z Rynku 
przez Gigant i Długoszyn do Szczakowej. Tam 
rowerzyści wręczyli prezenty podopiecznym 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go. W tym tygodniu przekazali je też dzieciom 
z dwóch pozostałych placówek.

Była to już kolejna edycja akcji „I Ty mo-
żesz zostać Świętym Mikołajem”. Za każdym 
razem inicjatywa cyklistów spotyka się z du-
żym odzewem jaworznian i mieszkańców 
sąsiednich miast.                                AZ-H

Przed nami Jarmark Bożonarodzeniowy 
i Świąteczna Mega Moc. To wydarzenia, 
które cieszą się wielką popularnością wśród 
jaworznian. Imprezy odbędą się w sobotę, 10 
grudnia, na jaworznickim Rynku. 

Jarmark rozpocznie się o godz. 9. W czę-
ści artystycznej wydarzenia zaprezentują 
się wszystkie zespoły śpiewacze z naszego 
miasta, a także solistki z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Centrum, podopieczni 
Młodzieżowego Domu Kultury w Osiedlu Sta-
łym oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 14 im. H. Sucharskiego. – Jarmark Bożo-
narodzeniowy to już tradycja. Każdy z zespołów 
śpiewaczych wykona trzy utwory. W naszym 
przypadku będą to trzy kolędy: „Mizerna cicha”, 
„Józefi e stajenki nie szukaj” i „Stała nam się 
nowina”. Zapraszamy do wspólnego śpiewania
– zachęca Danuta Dubiel, przewodnicząca 
zespołu Byczynianki. Będzie też degusta-

Dary dla ubogich jaworznickich rodzin zbie-
rają strażacy z OSP Osiedle Stałe. Zbiórka po-
trwa do 16 grudnia. Dwa dni później druhowie 
zawiozą prezenty do potrzebujących. Akcja pod 
hasłem „Strażacka paczka” odbywa się po raz 
trzeci. – W tym roku pomagamy sześciu rodzinom. 
To m.in. mama z czwórką dzieci, które niespodzie-
wanie straciły tatę, a także osoby starsze i osamot-
nione, z niską rentą czy najniższym świadczeniem 
emerytalnym, które ledwo wiążą koniec z końcem. 
To ludzie, którzy sami nie zgłoszą się po pomoc, 
bo wstydzą się tego, w jakiej sytuacji się znajdują. 
Te rodziny są nam znane i mamy pewność, że po-
trzebują pomocy – podkreśla Tomasz Stańczyk, 
który wraz z Jakubem Majewskim, zachęcają 
do wzięcia udziału w akcji. „Strażacką Paczkę”. 
– Pomysł zrodził się z kilkuletnich doświadczeń, 
które nasza jednostka zdobyła podczas działalności 
w „Szlachetnej Paczce”. W końcu postanowiliśmy 
zrealizować podobne przedsięwzięcie na własną 
rękę. Nasza zbiórka od początku spotyka się z du-
żym zainteresowaniem mieszkańców Jaworzna, 
którzy chętnie się do niej przyłączają. W tym roku, 
oprócz zbierania darów w strażackim gronie i od 
osób spoza OSP, mamy też duże wsparcie w fi r-
mach, które postanowiły pomóc w akcji. Nie tylko 
przekazują dary, ale pomagają też w inny sposób, 
np. drukując plakaty czy zapewniając miejsce re-
klamowe – przyznaje.

Strażakom pomagają też jaworznickie szko-
ły, w których odbywają się zbiórki. To m.in. 
placówki z rejonu Osiedla Stałego i Podłęża, 
a także podstawówki z innych części Jaworzna. 
Druhowie zachęcają też inne szkoły do wzięcia 
udziału w akcji.

Uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu, który działa w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, 
zachęcają jaworznian, by przyłączyli się do ich akcji. Do czwartku, 15 
grudnia, w szkolnej portierni trwa zbiórka cukru, który przekazany zo-
stanie fundacji przygotowującej Wigilię dla Samotnych w Katowicach. 
Młodzież piecze też własne specjały, którymi obdaruje uczestników 
wydarzenia. Tutaj także przyda się pomoc.

Katowicką Wigilię dla Samotnych w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym organizuje Fundacja Wolne Miejsce. Uczniowie z Ja-
worzna chcą pomóc. 

– Wigilia dla Samotnych to wielkie przedsięwzięcie, dlatego potrzeba po-
mocy na wielu płaszczyznach. Można na przykład wspomóc fundację prze-

cja świątecznych smakołyków. Skosztować 
można będzie kapusty z grochem, pierogów, 
barszczu z pasztecikami i ciast.

Każdy z uczestników wydarzenia będzie 
miał okazję wziąć udział w konkursie. Przy 
stoliku pod sceną znajdą się karteczki z py-
taniem konkursowym. Trzeba będzie je wy-
pełnić, a następnie wrzucić do pudełka. Co 
godzinę  odbędzie się losowanie jednego 
drzewka bożonarodzeniowego.

Podczas jarmarku szkoły i stowarzyszenia 
sprzedawać będą ręcznie robione ozdoby 
świąteczne. – Zgodnie z tradycją, pojawimy 
się na jarmarku z naszym rękodziełem. Panie 
z klubu bardzo się starały i mamy nadzieję, że 
sprawimy innym dużo radości swoją pracą – 
zapowiada Krystyna Janicka, kierowniczka 
klubu Senior+ na Podwalu.

Impreza potrwa do godz. 13. Wydarzenie 
współfi nansowane jest przez Gminną Komisję 

Potrzeba m.in. herbat, cukru, konserw rybnych 
i mięsnych, makaronów, mąki, kaszy, ryżu, ole-
ju, dżemów, gotowych dań w słoikach, warzyw 
i owoców w puszkach, kawy, słodyczy, mydeł, 
proszków do prania, płynów do mycia naczyń, 
płynów uniwersalnych, wszelakiego rodzaju 
płynów czyszczących, żelów myjących, past 
do zębów, szczoteczek do zębów, szamponów 
i papieru toaletowego.

Dary można przynosić co piątek do remizy 
OSP Osiedle Stałe w godz. 17-19. Strażnica 
znajduje się przy ul. Inwalidów Wojennych 5. 
Strażacy i członkowie Młodzieżowej Drużyny 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Czwarta już edycja Mega Mocy Tauronu 

rozpocznie się o godz. 9, a skończy około 21. 
Na Rynku stanie karuzela wenecka. Pojawi 
się św. Mikołaj i świąteczny pociąg. Wsiąść 
będzie można do niego na przystanku obok 
muzeum. 

Około godz. 15 rozpocznie się część kon-
certowa. Będzie można podziwiać występ 
orkiestry górniczej TAURON Wydobycie, 
a po niej odbędzie się konkurs muzyczny 
dla szkół. Koncertować będzie również Ba-
sia Janyga. Po zmroku na budynku muzeum 
będzie można zobaczyć piękne iluminacje.

To jednak nie koniec przedświątecznych  
atrakcji. W sobotę, 17 grudnia, ruszy miejskie 
lodowisko, a w niedzielę, 18 grudnia, odbędzie 
się kolędowanie na Rynku połączone z prze-
kazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.

Natalia Czeleń

Pożarniczej będą czekać na darczyńców jeszcze 
9 i 16 grudnia. A 18 grudnia przekażą paczki 
potrzebującym. – Cieszymy się, że tak wiele osób 
angażuje się w naszą zbiórkę. Jej organizację roz-
poczęliśmy we wrześniu. Angażuje się w nią cała 
nasza strażacka społeczność. Najlepszą nagrodą 
jest dla nas wszystkich radość obdarowanych. To 
motywuje nas do dalszych działań – podkreśla 
Tomasz Stańczyk.

Kontakt z organizatorami zbiórki jest moż-
liwy pod numerami telefonów 501 208 177 
i 721 350 888.

Anna Zielonka-Hałczyńska

kazując artykuły żywnościowe, potrzebne do przygotowania kolacji wigilij-
nej. Nasza szkoła w tym roku zbiera cukier – potwierdza Anna Bartoń, 
opiekun SKW ZSP 4 w Jaworznie.

To jednak nie wszystko. Uczniowie z Jaworzna przygotowują dla sa-
motnych uczestników katowickiej wigilii również drobne niespodzianki.

– Wolontariusze naszej szkoły chcą obdarować uczestników paczuszkami 
pierników – zdradza Anna Bartoń.

Uczniowie pieką pierniki w domu, a także na zajęciach gastronomicz-
nych. Zachęcają do pieczenia także wszystkich mieszkańców miasta. 
Pierniczki, podobnie jak cukier, zostawić można na szkolnej portierni 
do 15 grudnia.

Natalia Czeleń
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Łukasz Matyaszek 
z synkiem Kubusiem

Zosia Gaj z mamą 
Iwoną i tatą Piotrem

Łukasz Aniołek 
z synkiem Adasiem

Sylwia Szarek 
z dziećmi

Sylwia, Kamil 
i Mikołaj Warzechowie

Oskar i Julia Zięba 
oraz Emilia Bednarz

Jesteśmy zadowoleni. Jest bardzo przy-
jemnie. Jednak najważniejsze jest to, 
że dzieci świetnie się bawią. Bo to 
przecież impreza dla nich. Byliśmy już 
u świętego Mikołaja. Mamy z nim pa-
miątkowe zdjęcie. Poza tym dzieciaki 
mają do wyboru sporo innych atrakcji 
i na pewno znajdą coś fajnego, co im 
się spodoba.

Podczas mikołajek w Hali Widowi-
skowo-Sportowej jest naprawdę ekstra 
i bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. 
Byłam już u świętego Mikołaja i z nim 
rozmawiałam. Pytał się, czy byłam 
grzeczna. Podobają mi się też inne 
atrakcje, które zorganizowano dla 
dzieci. Wybieram się między innymi 
na przejażdżkę pociągiem.

Warto kultywować tradycję i mówić 
dzieciom o świętym Mikołaju. Bardzo 
dobrze się bawimy na miejskich mi-
kołajkach w hali. Choć by dostać się 
do atrakcji, trzeba stanąć w długiej 
kolejce, to warto poczekać. Głównymi 
celami naszych odwiedzin są oczywi-
ście spotkanie ze św. Mikołajem i za-
bawa na dmuchańcach.

Spotkanie ze świętym Mikołajem 
w hali to super akcja dla dzieci. Przy-
szłam tutaj z partnerem i czwórką 
naszych pociech, Sandrą, Wojtusiem, 
Jasiem i Antosiem. Mamy już zdjęcia 
z Mikołajem, z postaciami z bajek 
i z balonami znajdującymi się przed 
wejściem do hali. Teraz idziemy zo-
baczyć inne atrakcje.

Impreza jest udana. Bawimy się do-
brze. Najbardziej cieszymy się ze zdjęć 
ze św. Mikołajem i bajkowymi po-
staciami, które spacerują po terenie 
hali. Nasz synek jest jeszcze maleńki 
i staramy się go oswoić z tego typu 
wydarzeniami. Podczas miejskich mi-
kołajek po raz pierwszy spotkał się ze 
świętym Mikołajem.

Bardzo podobało nam się w strefi e, 
w której można było pomalować tek-
turowe chatki i choinki. Przyszedłem 
tu z rodzicami, siostrą, sąsiadką i jej 
babcią. Za chwilę wybierzemy się na 
spotkanie ze świętym Mikołajem, do Za-
kątka Małego Skrzata i na Świąteczny 
Plac Zabaw. Mikołajki w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej to super impreza.

Co trzeba zrobić, by sprowadzić św. Mikołaja do Jaworzna, i to na największą mikołajkową im-
prezę w mieście? Trzeba być grzecznym!

Święty Mikołaj nie zawiódł maluchów!

– I jak widać, grzeczne były ja-
worznickie dzieci, grzeczni byli też ich 
rodzice. Najlepszym dowodem na to 
jest frekwencja podczas miejskich mi-
kołajek – uśmiecha się Łukasz Ko-
larczyk, wiceprezydent Jaworzna, 
który, podobnie jak wielu innych 
mieszkańców, przyszedł w niedzie-
lę, 4 grudnia, na spotkanie ze św. 
Mikołajem w Hali Widowiskowo-
-Sportowej MCKiS. – To bardzo cie-
szy, że jaworznianie chcą być razem 
podczas wydarzeń poprzedzających 
Boże Narodzenie – podkreśla.

To właśnie w hali przy ul. Grun-
waldzkiej 80 najmłodsi mieszkańcy 
naszego miasta wraz z rodzicami, 
babciami, dziadkami korzystali 
z licznych atrakcji, przygotowa-
nych przez pracowników Miejskie-
go Centrum Kultury i Sportu. Było 
w czym wybierać.

– Przygotowaliśmy kilka stref za-
bawy, w tym m.in. punkt kulinar-
ny, w którym odbywało się pieczenie 
i dekorowanie pierników, fotopunkt 
i fabrykę ozdób świątecznych. Tam 
dzieci mogły samodzielnie zrobić np. 
ceramiczną bombkę, fi lcowe skrza-
ty, bileciki na prezenty – wylicza 
Monika Komańska, pełnomocnik 
ds. organizacyjnych MCKiS. – Nie 
zabrakło też popularnych dmuchań-
ców, ciuchci i oczywiście punktu, 
w którym na dzieci czekał święty 
Mikołaj – dodaje.

Dla najmłodszych przygotowa-
no zakątek małego skrzata. Były 
też malowanie chatki, strefa pro-
fi laktyczna. Dzieciaki pozowały do 
zdjęć z bohaterami ulubionych ba-
jek - Bingiem, Peppą i postaciami 
z Krainy Lodu. Odbył się też kon-
kurs, w którym co godzinę można 
było wygrać nagrodę.

Mikołajkowe imprezy odbyły się 
też w dzielnicowych placówkach 
MCKiS-u. We wtorek, 6 grudnia, 

mikołajki zorganizował klub MCKiS 
Niko, wspólnie z Miejskim Zarzą-
dem Dróg i Mostów i Miejskim Za-
rządem Nieruchomości Komunal-
nych. W ramach zabawy zapalono 
lampki na choince zdobiącej dziel-
nicowy rynek. Dzieci dobrze bawiły 
się też w Pracowni św. Mikołaja, 
którą zorganizowano w siedzibie 
byczyńskiego klubu. Tego samego 
dnia w klubie MCKiS Pod Skałką 
w Długoszynie odbyły się „Miko-
łajkowe rozgrywki mixowe“. Dzieci 
brały udział w grach i zabawach, 
rozwiązywały łamigłówki. Nie za-
brakło niespodzianek.

Wesoło było także w Domu Kul-
tury im. Zdzisława Krudzielskie-
go w Szczakowej, do którego św. 
Mikołaj zawitał w środę, 7 grud-
nia. Najmłodsi obejrzeli spektakl 
pt. „Bałwanek w opałach” i wzięli 
udział w świątecznych warszta-
tach. Na każdego czekał też poczę-
stunek. Mikołajkowe wydarzenie 
zorganizowali pracownicy MCKiS-
-u i członkowie szczakowskiego 
koła Towarzystwa Przyjaciół Mia-
sta Jaworzna.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Na spotkanie z Mikołajem przybyło wielu małych i bardzo grzecznych 
jaworznian | fot. Andrzej Pokuta

Do wspólnej zabawy zachęcały postacie z ulubionych bajek | fot. Andrzej Pokuta

Dmuchańce i ciuchcia cieszyły się wielką popularno-
ścią | fot. Andrzej Pokuta

Piernikowe smakołyki kusiły zapachem i smakiem 
| fot. Andrzej Pokuta
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Przesłuchania rozpoczęły się we wtorek 6 grudnia | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Trwają przesłuchania 
w ramach XX Jubileuszo-
wego Diecezjalnego Festi-
walu Kolęd i Pastorałek 
„Złota Kantyczka”. Od-
bywający się w Jaworznie 
konkurs to wspólne dzieło 
Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Jaworznia-
ków i Wydziału Kateche-
tycznego Kurii Diecezjal-
nej w Sosnowcu.

AU TO P R O M O C J A

V Spotkanie z tradycją

Historia wielkiej budowy

Już po raz piąty w Jaworznie odbędzie się 
folklorystyczny festiwal RegionAle. Wydarze-
nie odbędzie się w piątek, 9 grudnia, w Domu 
Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego (ul. Ja-
giellońskiej 3). Początek o godzinie 16. Na 
deskach szczakowskiej sceny zaprezentują 
się wszystkie jaworznickie zespoły śpiewa-
cze. Obejrzeć można będzie występy grup 
Szczakowianki, Byczynianki, Dąbrowianki, 
Jelenianki, Dobrzanki, Ciężkowianki, Jezior-
czanki i Jaworznianki. Wydarzenie swoim 
występem uświetnią także goście z mało-
polski, czyli „Kapela z Jurczyc”.

– Inicjatywa ta jest szansą na pokazanie ele-
mentów kultury charakterystycznej dla Mało-
polskiej i Śląskiej, bo Jaworzno położone jest 
na ich styku i czerpie z obu – mówi Barbara
Halaś, kierownik Działu Kultury Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu.

Organizatorami wydarzenia są Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu, Miejski Związek 

Do końca roku potrwa wystawa plenerowa, 
którą można obejrzeć przed siedzibą Muzeum 
Miasta Jaworzna. Tym razem jaworznianie 
mogą poznać historię słynnego dąbrowskiego 
zakładu przemysłowego. Ekspozycja nosi tytuł 
„Wielka budowa – w 50. rocznicę rozpoczę-
cia budowy Huty Katowice” i jest opatrzona 
wieloma fotografi ami z okresu powstawania 
kombinatu metalurgicznego. Na wystawie za-
mieszczone zostały też stare mapy.

– Znaleźć tu można także m.in. wypowiedź 
brygadzisty Jana Buczyńskiego z 15 kwietnia 
1972 roku, kiedy to wbijano pierwszą łopatę 
pod budowę zakładu – podkreślają jaworznic-
cy muzealnicy. – Huta Katowice ma szczególne 
znaczenie dla Dąbrowy Górniczej, twierdzi się 
nawet, że bez niej nie byłoby tego miasta. Budo-

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
i Urząd Miejski. To będzie już piąta edycja tego 
wydarzenia. Poprzednie cieszyły się ogrom-
ną popularnością. Organizatorzy zachęcają 
wszystkich jaworznian do udziału. Zespoły do 
tego występu przygotowują się już od dawna.

– Ostatnie pół roku to dla nas intensywny 
czas przygotowań i prób. We wrześniu wy-
stępowaliśmy na jaworznickich dożynkach, 
a w październiku prezentowaliśmy się w War-
szawie. Teraz wystąpimy podczas RegionAle. 
To fantastyczna inicjatywa i świetna okazja, 
by mieszkańcy miasta nas usłyszeli – mówi 
Zuzanna Bednarz, szefowa Jaworznianek.

Jej zespół wykona trzy znane pieśni: „Czte-
ry córy”, „A na mostku” i „Z tamtej strony 
młyna rośnie jarzębina”. W czasie RegionA-
le uhonorowana zostanie obchodząca swoje 
90. urodziny Elżbieta Jachna, najstarsza 
w mieście śpiewaczka ludowa. 

Natalia Czeleń

wa kompleksu nie ograniczała się bowiem tylko 
do stworzenia zakładu produkującego stal, rów-
nolegle z wielkimi piecami powstawały osiedla 
mieszkaniowe dla tysięcy przyszłych hutników 
i ich rodzin – tłumaczą.

W Dąbrowie Górniczej osiedliło się wtedy 
wielu robotników z rodzinami, którzy przy-
jechali do tego miasta z odległych zakątków 
Polski. Decyzję o budowie zakładu podjęto na 
VI Zjeździe PZPR. Za powstaniem fabryki wła-
śnie w Zagłębiu Dąbrowskim optował pierw-
szy sekretarz, Edward Gierek. Huta powstała 
między dąbrowskimi dzielnicami - Gołonogiem, 
Ząbkowicami, Łośniem i Strzemieszycami.

Ekspozycja jest dostępna w Jaworznie dzięki 
współpracy MMJ z Muzeum Miejskim Sztygar-
ka w Dąbrowie Górniczej.                      AZ-H

Wystartowała Złota Kantyczka

Przesłuchania rozpoczęły się we 
wtorek (6 grudnia) i potrwają do 
piątku. Laureaci Kantyczki zostaną 
zakwalifi kowani do udziału w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie. Jaworznic-
kie wydarzenie jest bowiem jego 
etapem rejonowym.

W „Złotej Kantyce” uczestniczą 
soliści, duety, chóry, zespoły wo-
kalne i instrumentalne oraz wokal-
no-instrumentalne z terenu naszej 
diecezji oraz innych miast.

– Na nasz konkurs wpłynęło prawie 
170 zgłoszeń. Rywalizacja odbywa 
się w kilku kategoriach. W konkursie 
biorą udział m.in. wychowankowie 
przedszkoli, placówek oświatowo-wy-
chowawczych, opiekuńczych, kultu-
ralnych, parafi alnych – wymienia 
Renata Gacek, pomysłodawczyni 
i koordynatorka „Złotej Kantycz-
ki”, tegoroczna laureatka Nagro-
dy Prezydenta Miasta Jaworzna za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej i upowszechniania kul-
tury. – Warto podkreślić, że jaworz-
nicki festiwal jest nie tylko etapem 
tego w Będzinie. „Złota Kantyczka” 
jest też jednocześnie konkursem, pod-
czas którego jury przyznaje miejsca 
i wyróżnienia oraz nagrodę grand 
prix – podkreśla.

Przesłuchania odbywają się w ja-
worznickim MDK-u na Osiedlu Sta-

łym. Zespoły i chóry zobowiązane 
są do zaprezentowania trzech do-
wolnie wybranych kolęd i pastora-
łek, soliści i duety – dwóch, w tym 
obowiązkowo jednej tradycyjnej.

Koncert laureatów został zapla-
nowany na 14 stycznia 2023 roku 
na godz. 16 w sali widowiskowo-
-koncertowej Młodzieżowego Domu 
Kultury.

Na „Złotej Kantyczce” konkursowe 
kolędowanie w Jaworznie jednak się 
nie zakończy. Do 13 stycznia bowiem 
trwają zgłoszenia do udziału w innej, 
nawiązującej do Bożego Narodzenia, 
muzycznej imprezie - IV Ogólnopol-
skiego Konkursu Kolęd i Pastorałek 
„Hej Kolęda, Kolęda”. Jego organiza-
torem jest ATElier Kultury.

W konkursie mogą wystartować 
soliści. Przewidziano pięć katego-
rii wiekowych: przedszkolaków (5 
i 6-latki), uczniów klas I – III i IV – VIII 
szkół podstawowych, uczniów szkół 
średnich i osób dorosłych.

Zaplanowany na 1 lutego konkurs 
odbędzie się w jeleńskiej siedzibie 
ATElier Kultury przy ul. Wiosny Lu-
dów 1. Każdy uczestnik będzie miał za 
zadanie wykonać dwa utwory, w tym 
jedną kolędę obowiązkową, przypi-
saną do danej kategorii wiekowej, 
oraz dowolną kolędę lub pastorałkę 
w języku polskim.

Szczegóły można znaleźć na stronie 
internetowej ATElier Kultury.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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jednak stracić punkt – wystarczy, 
że stracimy kontrolę nad młoteczkiem, 
wpadniemy do własnej bramki lub do mło-
teczka przyczepią się min. dwa białe magnesy. 
Cała rozgrywka trwa do momentu, gdy jeden 
z graczy zdobędzie sześć punktów.

Już po kilku pierwszych rozgrywkach śmiało 
mogę stwierdzić, że grze towarzyszą wielkie 
emocje. Owszem, KLASK jest dla dwóch osób, 
lecz lepiej sprawdza się jako gra imprezowa 
w dobrym towarzystwie. Warto wtedy pomy-
śleć o szybkim przeprowadzeniu turnieju. A jak 
sprawdza się przy śpiącym dziecku? O ile ro-
dzice nie będą krzyczeć, to odgłos uderzania 
młoteczkiem o kulkę jest do przeżycia, a reszta 
to czysta frajda.

Splendor Pojedynek i KLASK

Czas dla dwojga

Kiedy emocje nieco opadną, warto sięgnąć 
po spokojniejszy tytuł. Do tej pory Splendor 
często lądował na naszym stole, częściej nawet 
w swojej podstawowej wersji, niż z wykorzysta-
niem rozszerzeń dostępnych w dodatku Miasto. 
Jedynym mankamentem była monotonia przy 
grze dla dwóch osób – zawsze sprowadzało się 
do zastosowania tej samej taktyki przez obu 
graczy. Sprawa wygląda jednak dużo lepiej 
z nowym Splendorem, skrojonym właśnie dla 
dwóch osób. 8+ 10-30 min. 2

Filmy o Mikołaju są konstruowane 
tak, by wyzwalać w nas wzruszenie 
i radość. Poruszają uniwersalne te-
maty, ale też skłaniają do refl eksji 
i wprawiają w świąteczny nastrój. 
Wiele z nich na stałe wpisało się w 
kanon kina, nie tylko świątecznego. 
Warto przy tym dodać, że fi lmy miko-
łajkowe są zróżnicowane gatunkowo. 
Znajdziemy wśród nich zarówno ko-
medie, komedie romantyczne, anima-
cje, fi lmy familijne, ale też dramaty 
i musicale. Jeśli chcemy poczuć ma-
gię świąteczną, warto zaopatrzyć się 
w zestaw fi lmów, które wprowadzą 
w ten szczególny klimat.

Wybrane przeze mnie propozycje 
fi lmowe to kropla w morzu tego, co 
możemy znaleźć w czeluściach tele-
wizji, kina i internetu.

Artur ratuje gwiazdkę, reż. Sarah Smith, USA/Wielka Brytania 2011
Cud na 34 ulicy, reż. George Seaton, USA 1947
Cud na 34 ulicy, reż. Les Mayfi eld, USA 1994
Ekspres polarny, reż. Robert Zemeckis, USA 2004
Elf, reż. Jon Favreau, USA 2003
Klaus, reż. Sergio Pablos, Hiszpania 2019 – animacja
Kronika świąteczna, reż. Klay Kaytis, USA 2018
Mikołaj w każdym z nas, reż. Terje Rangnes, 2016
Noc świętego Mikołaja, reż. Janusz Kondratiuk, Polska 2001
Śnięty Mikołaj, reż. John Pasquin, USA/Kanada1994

Film
ografi a

Mikołaj 
przybywa

„Cud na 34 ulicy” to klasyczny 
i piękny fi lm o tym, że nie należy 
się poddawać, a święty Mikołaj to 
uniwersalny symbol nadziei i ra-
dości. Na stanowisko rezerwowe-
go Mikołaja w sieci sklepów zo-
staje zatrudniony staruszek Kris 
Kringle, który utrzymuje, że jest 
prawdziwym św. Mikołajem. Oczy-
wiście prawie nikt mu nie wierzy, 
bo komercja zabija wiarę w to, co 
magiczne. Kris spotyka ludzi, któ-
rzy zapomnieli o tym, co ich cie-
szyło w dzieciństwie, zagubili się 
w swojej dorosłości. Przypomina 
im o tym, co ważne, docierając do 
ich serc. Bardzo to urocze, ciepłe, 
pachnące cynamonem i pomarań-
czami kino. 

Katarzyna Pokuta

Książka wzbudza niepokój
Na początku przyszłego roku uka-

że się thriller psychologiczny jaworz-
nickiej powieściopisarki, Agnieszki
Kaźmierczyk.

– Premiera „Coś patrzy” już 15 lute-
go. Zapraszam do lektury – podkreśla 
Agnieszka Kaźmierczyk.

Jaworznianka jest nauczycielką 
języka polskiego w Szkole Podsta-
wowej nr 16 w Jaworznie. Na swoim 
koncie ma kilka powieści obycza-
jowych i młodzieżowych. Wśród 
nich są m.in. „Rusalka”, „Księżyc 
nad Świtezią”, „Topielica ze Świte-
zi”, „Epidemia uczuć” i dwa tomy 
„Klątwy sióstr”. Ostatnia z nich, czyli 
druga część opowieści o tytułowych 
siostrach, trafi ła do księgarń w maju 
tego roku. To historia Klary i Basi, 
które są obdarzone niezwykłymi 
umiejętnościami. Siostry poszuku-
ją ojca.

W planowanej na luty powieści 
„Coś patrzy” autorka podejmuje te-
mat moralności, zakłamania, skła-
niając czytelnika do przemyśleń 
nad tym, co byłoby, gdyby ludzkie 
grzeszki zostały nagle ujawnione.

– Tym razem przychodzę do czy-
telnika z nieco mroczniejszą historią, 
choć klimat tajemnicy, zagadki do roz-
wiązania znany z poprzednich tekstów 

wciąż będzie nam towarzyszył – stwier-
dza autorka. – Intrygująco brzmi już 
sam opis wydawcy: „Masz na sumieniu 
malutki grzeszek? A może nie malutki, 
a całkiem duży? Mimo to czujesz się 
bezpiecznie, bo przecież nikt nie wie 
i się nie dowie?” – cytuje.

„Coś patrzy” opowiada o uczest-
nikach reality show, którzy wcho-
dzą do domu wielkiego brata. A po 

jego opuszczeniu, niektórzy z nich 
giną w dziwnych okolicznościach. 
Tę mroczną zagadkę postanawia 
rozwiązać dziennikarka. Beata, bo 
tak ma na imię główna bohaterka, 
postanawia zostać uczestniczką tele-
wizyjnego show. Szuka odpowiedzi, 
ale jednocześnie sama musi walczyć 
o życie.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Agnieszka Kaźmierczyk | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Kiedy jest się młodym rodzicem, człowiek 
zaczyna bardzo szanować wolny czas. Nie 
zawsze udaje się rozłożyć na stole dowol-
ny tytuł i rozegrać ponad dwugodzinne 
rozdanie. Nie zawsze jest to również 
stała pora dnia, a już tym bardziej 
nie zawsze udaje się zaprosić do 
wspólnego grania znajomych. Co po-
zostaje? Granie po nocy? Branie urlo-
pu, kiedy syn siedzi w żłobku? A może 
wyciągnięcie krótkich, dwuosobowych 
tytułów, kiedy junior zalicza dzienną 
drzemkę?

W takiej sytuacji w najnowszej ofercie gdań-
skiego wydawnictwa Rebel warto przyjrzeć się 
dwóm tytułom: zręcznościowej grze KLASK 
oraz skrojonej dla dwóch osób grze Splendor 
Pojedynek. 

KLASK już od dłuższego czasu gościł na pol-
skim rynku i obecnie doczekał się wznowienia 
pod nowym szyldem wydawniczym. Stworzony 
przez duńskiego stolarza, który, jak sam wspo-
mina, szukał zajęcia dla swoich dłoni i postano-
wił zrobić grę, w którą mógłby grać ze swoją 
żoną i dwójką dzieci. W przeciągu kolejnego 
roku Mikkel Bertelsen sprzedał 3 tys. egzem-
plarzy w całej Danii – wszystkie zrobił własno-
ręcznie w tym samym niewielkim warsztacie. 
Obecnie KLASK sprzedał się w ponad 700 tys. 
egzemplarzy i zdobył wiele nagród. Organizo-
wane są również międzynarodowe turnieje, jak 
i lokalne potyczki, a społeczność KLASKaczy 
dalej rośnie w siłę. 

Proste zasady i szybka, emocjonująca roz-
grywka – to cechy gier zręcznościowych. Nie 
inaczej jest tym razem. Gracze poruszają magne-
tycznymi młoteczkami za pomocą magnesów 
sterujących i próbują posłać pomarańczową 
kulkę do bramki przeciwnika. Dużo łatwiej jest 

Splendor Pojedynek zachował to, co cieszyło 
mnie w zwykłym Splendorze: chęć rozegrania 
kolejnej partii oraz ciężkie sztony. Ponadto gra 

zaoferowała kilka ciekawych rozwiązań. 
Obecnie część zbieranych kart posiada spe-
cjalne właściwości, które świetnie sprawdzają 
się podczas rozgrywki. Pojawił się również do-
datkowy rodzaj sztonów – perły. Jeżeli chodzi 
o samą rozgrywkę, to również widocznych jest 
kilka zmian. Obecnie gracze mogą wykonać do-
datkowe akcje przed wyborem obowiązkowej, 
np. korzystanie ze zwoju przywilejów, pozwala 
pobrać dowolny, oprócz złota, szton z planszy. 
Już samo występowanie planszy z rozłożonymi 
w losowy sposób sztonami jest sporą nowością 
i ma swoje przełożenie w opracowywaniu strate-
gii pobierania klejnotów w akcji obowiązkowej. 
Najciekawszym jednak dla mnie rozwiązaniem 
było wprowadzenie trzech możliwych warun-
ków zwycięstwa: standardowo po zdobyciu 
określonej liczby punktów przywilejów, a także 
po uzyskaniu 10 koron lub 10 punktów przy-
wilejów na kartach jednego koloru. Wymusza 
to baczniejsze przyglądanie się poczynaniom 
przeciwnika, a także szybką zmianę strategii 
przy umiejętnym blokowaniu gry przez dru-
giego gracza. Dalej 
jednak mamy ten 

sam poczciwy Splen-
dor, na rozegranie któ-
rego wystarczy 20-25 
minut, czyli to jakieś 
3-4 partie zanim syn 
się obudzi...

Artykuł powstał 
przy współpracy z wy-
dawnictwem Rebel.

Radosław Kałuża 
| @harcmepel

jednak stracić punkt – wystarczy, 
że stracimy kontrolę nad młoteczkiem, 
wpadniemy do własnej bramki lub do mło-
teczka przyczepią się min. dwa białe magnesy. 
Cała rozgrywka trwa do momentu, gdy jeden 
z graczy zdobędzie sześć punktów.

Czas dla dwojga

Kiedy emocje nieco opadną, warto sięgnąć 

Kiedy jest się młodym rodzicem, człowiek 
zaczyna bardzo szanować wolny czas. Nie 
zawsze udaje się rozłożyć na stole dowol-
ny tytuł i rozegrać ponad dwugodzinne 

zostaje? Granie po nocy? Branie urlo-
pu, kiedy syn siedzi w żłobku? A może 
wyciągnięcie krótkich, dwuosobowych 
tytułów, kiedy junior zalicza dzienną 

W takiej sytuacji w najnowszej ofercie gdań-
skiego wydawnictwa Rebel warto przyjrzeć się 
dwóm tytułom: zręcznościowej grze KLASK 
oraz skrojonej dla dwóch osób grze Splendor 

KLASK już od dłuższego czasu gościł na pol-
skim rynku i obecnie doczekał się wznowienia 
pod nowym szyldem wydawniczym. Stworzony 
przez duńskiego stolarza, który, jak sam wspo-
mina, szukał zajęcia dla swoich dłoni i postano-
wił zrobić grę, w którą mógłby grać ze swoją 
żoną i dwójką dzieci. W przeciągu kolejnego 

 sprzedał 3 tys. egzem-
plarzy w całej Danii – wszystkie zrobił własno-
ręcznie w tym samym niewielkim warsztacie. 
Obecnie KLASK sprzedał się w ponad 700 tys. 

Splendor Pojedynek zachował to, co cieszyło 
mnie w zwykłym Splendorze: chęć rozegrania 
kolejnej partii oraz ciężkie sztony. Ponadto gra 

zaoferowała kilka ciekawych rozwiązań. 
Obecnie część zbieranych kart posiada spe-
cjalne właściwości, które świetnie sprawdzają 
się podczas rozgrywki. Pojawił się również do-
datkowy rodzaj sztonów – perły. Jeżeli chodzi 
o samą rozgrywkę, to również widocznych jest 
kilka zmian. Obecnie gracze mogą wykonać do-
datkowe akcje przed wyborem obowiązkowej, 
np. korzystanie ze zwoju przywilejów, pozwala 
pobrać dowolny, oprócz złota, szton z planszy. 
Już samo występowanie planszy z rozłożonymi 
w losowy sposób sztonami jest sporą nowością 
i ma swoje przełożenie w opracowywaniu strate-
gii pobierania klejnotów w akcji obowiązkowej. 
Najciekawszym jednak dla mnie rozwiązaniem 
było wprowadzenie trzech możliwych warun-
ków zwycięstwa: standardowo po zdobyciu 
określonej liczby punktów przywilejów, a także 
po uzyskaniu 10 koron lub 10 punktów przy-
wilejów na kartach jednego koloru. Wymusza 
to baczniejsze przyglądanie się poczynaniom 
przeciwnika, a także szybką zmianę strategii 
przy umiejętnym blokowaniu gry przez dru-
giego gracza. Dalej 
jednak mamy ten 

sam poczciwy Splen-

12 NR 46/2022            8 GRUDNIA 2022KULTURA



Tytani z medalami
13 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe 

krążki przywieźli z Pucharu Polski 
w armwrestlingu siłacze klubu MCKiS 
Tytan Jaworzno. Jaworzniccy Tytani, 
zajęli też pierwsze miejsce w klasyfi -
kacji generalnej i pierwsze w klasy-
fi kacji seniorów. Drugą pozycję zdo-
byli natomiast w kategorii juniorów. 
Zmagania odbywały się w miniony 
weekend, od 2 do 4 grudnia, w Ja-
strzębiej Górze. – Tymi zawodami 

zamknęliśmy rok 2022 pod względem 
turniejów armwrestlingowych – pod-
kreśla Mariusz Grochowski, trener 
i zawodnik jaworznickiego Tytana, 
który wywalczył dwa złote medale 
na lewą i prawą rękę w kat. 105 kg 
masters i brąz w kat. open na prawą 
rękę. – Ogromne podziękowania dla 
organizatora, Federacji Armwrestling 
Polska, oraz wszystkich zawodników za 
sportową rywalizację – dodaje.

Medalowe miejsca na Pucharze 
Polski to kolejny sukces Tytanów 
w tym roku. Najpierw jaworzniccy 
zawodnicy zdobyli stos medali na 
mistrzostwach Polski, które odbyły się 
na początku kwietnia w Jaworznie. 
Tytani wywalczyli wtedy 42 krążki, 
w tym 18 złotych, 11 srebrnych i 13 
brązowych. Klub z naszego miasta 
zdobył też trzy srebrne puchary w ka-
tegoriach junior, senior i ogólnej.

Kolejne sukcesy Tytani dopisali do 
swojego konta w maju, na mistrzo-
stwach Europy w Rumi. Wywalczyli 
wtedy 18 medali, wśród nich 8 zło-
tych, 7 srebrnych i 3 brązowe.

Czterech z nich pojechało też we 
wrześniu na mistrzostwa świata do 
Francji. Zawodnicy jaworznickiego 
klubu przywieźli do Polski 7 trofe-
ów, w tym 5 złotych, 1 srebrny i 1 
brązowy krążek.

Mistrzami świata zostali: Mariusz
Grochowski (w kategorii Masters 
105 kg na lewą rękę) oraz Adrian
Zgórzyński (dwa złote medale w kat. 
senior 105 kg na prawą i lewą rękę) 
i Artur Krupa (też dwa złote krąż-
ki w kat. senior 78 kg, również na 
obie ręce). Medal na mistrzostwach 

Walki wymagały starannego przygotowania | fot. Archiwum prywatne

Tytani jako drużyna zajęli pierwsze miejsce w klasyfi kacji generalnej 
i seniorów | fot. Archiwum prywatne

świata wywalczył także Radosław
Kwietniewski, który w kat. Niepeł-
nosprawni 80 kg, zajął trzecie miejsce.

Był to kolejny tak duży sukces na-
szych Tytanów. Tytuły mistrzów świa-
ta jaworzniccy siłacze zdobyli już bo-
wiem także w 2019 roku. Przywieźli 
wtedy 5 złotych krążków.

Przypominamy, że sekcja armw-
restlingu MCKiS Jaworzno prowa-

dzi treningi w hali sportowej MCKiS 
przy ul. Inwalidów Wojennych 18 
na Osiedlu Stałym. W klubie trenują 
mężczyźni i kobiety. Siłacze zapra-
szają do swojego grona każdego, kto 
chce spróbować swoich sił w armw-
restlingu. Zapisy odbywają się za po-
średnictwem działu sportu MCKiS pod 
numerem 32 745 10 30 (wew. 80).

Anna Zielonka-Hałczyńska

Czy da się rozegrać mecz 
tenisowy, nie widząc ani 
piłki, ani przeciwnika? Za-
wodnicy blind tenisa, czyli 
sportowej dyscypliny dla 
niewidomych i słabowidzą-
cych, udowadniają, że jest 
to jak najbardziej możli-
we. Jednym z tenisistów, 
borykających się ze znaczą 
utratą wzroku, jest jaworz-
nianin Jerzy Janas. Choć 
gra od niedawna, idzie 
mu coraz lepiej i już bez 
problemu celnie serwuje 
i przyjmuje piłki przeciwni-
ka. Tylko jak to możliwe?

Tenisiści prezentują swoje umiejętności również przed młodzieżą. Gościli m.in. na kortach Tennis Team Klub w Tychach 
| fot. Archiwum prywatne Jerzego Janasa

Kto chce, szuka sposobu

– Na wszystko można znaleźć sposób. 
W tenisie dla niewidomych i słabowidzą-
cych liczy się nie wzrok, a słuch. Piłki 
dla tej dyscypliny sportu są większe od 
standardowych, miękkie i mają w środ-
ku specjalną kulkę, przypominającą 
pestkę brzoskwini, a w niej mniejsze 
metalowe kuleczki, które brzęczą pod-
czas uderzenia lub gdy piłka upadnie na 
kort. To właśnie dzięki nim zawodnicy 
wiedzą, gdzie trafi ć rakietą – tłumaczy 
jaworznianin.

Blindtenisowa piłka została wymy-
ślona przed laty przez niewidomego 
Japończyka Miyoshiego Takeie-
go, który mimo niepełnosprawności 
chciał grać w tenisa. Z biegiem czasu 

blind tenis stał się popularny na ca-
łym świecie. Do Polski dotarł kilka 
lat temu. Z roku na rok rośnie liczba 
niewidomych polskich tenisistów.

Blind tenis różni się od zwykłego 
tenisa również tym, że korty dla osób 
z problemami wzroku mają inne wy-
miary niż te standardowe. Są mniej-
sze. Także między sobą różnią się wy-
miarami i kształtem, w zależności od 
kategorii zawodników. Na przykład 
najmniejszą powierzchnię mają korty 
dla kategorii B1, czyli dla osób niewi-
domych. Inne wymiary mają z kolei 
korty dla kategorii B2, B3 i B4, do 
której należą tenisiści słabowidzący 
w różnym stopniu. W blind tenisie 
mniejsze są też rakiety.

Jerzy Janas gra w kategorii B2. 
Jest osobą słabowidzącą. Nie widzi na 
jedno oko, a na drugie bardzo słabo. 

Schorzenie, na które cierpi, nie jest 
jednak wrodzone, ale nabyte. Stracił 
wzrok przez otyłość, która spowodo-
wała cukrzycę typu drugiego.

– Zaniedbałem swoje zdrowie na tyle, 
że w końcu doszło do nieodwracalnych 
szkód w moim organizmie. Powikłania 
objęły naczynia włosowate, co z kolei 
sprawiło, że zacząłem tracić wzrok. 
Przeszedłem 9 operacji, ale od całkowitej 
utraty widzenia udało się uratować tylko 
jedno oko – wspomina. – Od tej pory 
robię, co w mojej mocy, by utrzymać 
organizm w dobrej kondycji. Schudłem, 
zdrowo się odżywiam, uprawiam sport. 
Każda forma ruchu jest dla mnie waż-
na – podkreśla.

Jaworznianin przez kilka lat preze-
sował jaworznickiemu kołu Polskiego 
Związku Niewidomych. Obecnie jest 
członkiem zarządu głównego Polskie-

go Związku Niewidomych w Warsza-
wie. Choć jest już emerytem, udziela 
się również w fundacji dla osób z nie-
pełnosprawnościami. I oczywiście 
uprawia sport.

Aktywność fi zyczna stała się jed-
nym z ulubionych zajęć pana Jerze-
go. Już od dłuższego czasu chodzi 
z kijkami do nordic walkingu (bie-
rze też udział w rajdach organizo-
wanych m.in. w Jaworznie), pływa 
kajakiem (razem z osobą widzącą), 
jeździ w rowerowych tandemach, 
gra w kręgle i showdown. Blind te-
nis to kolejny rodzaj sportu, który 
jaworznianin polubił. – Gdy jeszcze 
widziałem, to grałem w zwykłego te-
nisa. Teraz postanowiłem spróbować 
swoich sił w odmianie dla niewidomych 
i słabowidzących. Trenuję w Dąbrowie 
Górniczej, pod okiem Pawła Chobota. 

Zajęcia odbywają się co poniedziałek 
pod patronatem Fundacji „Widzimy 
inaczej”, której prezesem jest Robert 
Zarzecki – wyjaśnia pan Jerzy.

Dziełem wspomnianej fundacji jest 
projekt pn. Akademia Tenisa Niewi-
domych i Słabowidzących, realizo-
wany w kilkunastu miastach w całej 
Polsce, m.in. w Dąbrowie Górniczej 
i Chorzowie. Obecnie trwa jego druga 
edycja. Obie zostały dofi nansowane 
przez Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych.

Jerzy Janas trenuje od maja tego 
roku. Jak przyznaje, przez pierw-
szy miesiąc uczył się trafi ać w piłkę. 
W końcu odbijanie i posyłanie jej 
tam, gdzie powinno, zaczęło mu co-
raz lepiej wychodzić. Obecnie przy-
mierza się już do udziału w turnieju 
blind tenisa. – To wielka frajda trafi ać 
w piłkę, której się nie widzi – przyznaje 
z uśmiechem jaworznianin. – Treno-
wanie tej dyscypliny ma wiele zalet. 
Przede wszystkim poprawia zmysł słu-
chu, orientację przestrzenną, kondycję 
i koordynację ruchową – dodaje.

W naszym województwie treningi 
blind tenisa odbywają się w dwóch 
miastach: w Dąbrowie Górniczej przy 
ul. Konopnickiej 29 w poniedziałki 
w godz. 16.45-19.15, w Chorzowie 
w SCS Sokół przy ul. Harcerskiej – 
w środy w godz. 16.45-20.30.

Szczegółowych informacji na temat 
tego, jak dołączyć, udziela Justyna
Smerda-Czopek z fundacji Widzimy 
Inaczej pod numerem 503 770 957 
lub mejlowo justyna@widzimyina-
czej.org.pl. 

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Drużyna UKS-u Fair Play 
Jaworzno awansowała 
do bilardowej ekstraklasy. 
Zawodnicy, trenujący pod 
okiem mistrza świata w tri-
kach bilardowych Bogdana 
Wołkowskiego, zremisowa-
li w ostatniej kolejce 1. ligi 
z drużyną  Lipiński Dachy 
Tomaszów Mazowiecki 
i zakończyli sezon na 2. 
miejscu. Pozwoliło ono ja-
worznickiemu zespołowi na 
przedostanie się do najważ-
niejszej polskiej ligi bilarda.

AU TO P R O M O C J A

Rozbiegane mikołajki
Blisko 200 biegaczy wystartowa-

ło w sobotę, 3 grudnia, z GEOsfery 
w ramach Jaworznickiego Biegu Mi-
kołajkowego. Jego organizatorem był 
m.in. Hufi ec ZHP Jaworzno. Więk-
szość uczestników na mecie pojawi-
ła się w mikołajkowych strojach czy 
czapkach.

Wydarzenie adresowane było do 
całych rodzin. Organizatorzy przewi-
dzieli dwa dystanse. Pierwszy - krót-
szy, przeznaczony był dla najmłod-
szych biegaczy. Dzieci ścigały się, 
biegając po terenie Ośrodka Edukacji 
Ekologiczno-Geologicznej. Dorośli 
natomiast do pokonania mieli 10 km 
dystans. Start i meta biegu zlokalizo-
wane były na terenie GEOsfery, a bieg 
prowadzony był polnymi oraz leśny-
mi drogami i ścieżkami w kierunku 
Góry Sodowej czy parku Gródek.  

Na mecie na wszystkich zawodni-
ków czekały nagrody i niespodzian-
ki. Najmłodsi uczestnicy mieli oka-
zję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia 
z postaciami z bajek. – Impreza była 
naprawdę bardzo dobrze zorganizo-
wana. Sam bieg był dobrze oznaczo-
ny, a w trudniejszych momentach stali 
wolontariusze. Trasa była przyjemna, 

aczkolwiek momentami wymagająca, 
co oczywiście jest na plus. Mam na-
dzieję, że będzie więcej tego typu imprez 
w Jaworznie – mówi KamilGłowacz, 
uczestnik biegu.

Organizatorzy potwierdzają, że 
sportowe wydarzenie cieszyło się 
wielkim zainteresowaniem. – Fre-
kwencja dopisała i wszystko poszło zgod-
nie z planem. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
za wsparcie naszym wolontariuszom 
i sponsorom. Tymczasem już przygoto-
wujemy się powoli do organizacji kolej-
nej, bo 7. edycji wydarzenia – zapowia-
da współorganizator, Dariusz Kuś.

Organizatorzy zapowiadają, że 
z każdą nową edycją Jaworznickie-
go Mikołajkowego Biegu trasa będzie 
bardziej urozmaicona. – Chcemy po-
kazać uczestnikom biegu, jak piękne 
jest Jaworzno – mówi pan Dariusz.

Celem imprezy była popularyzacja 
biegów terenowych, a także dobra 
zabawa. – Wszelka forma obcowania 
z naturą jest idealną odskocznią od co-
dziennych obowiązków. Idea wspólnego 
biegania w terenie jest też doskonałą oka-
zją do integracji, a także ważnej dla nie-
których rywalizacji – podkreśla Marcin
Gwiżdż, współorganizator biegu.  NC

Kolejna edycja przyniosła zawodnikom wiele radości | fot. CebuLove Migawki 

 UKS Fair Play w bilardowej ekstraklasie | fot. Archiwum prywatne

Bilardziści w najwyższej lidze

– To był długi i trudny sezon, któ-
ry kończymy pięcioma zwycięstwami, 
dwoma remisami i jedną porażką – 
wylicza trener Bogdan Wołkowski. 

– Walka na ligowych turniejach była 
zacięta, ale nasi zawodnicy świetnie się 
spasali, nawet podczas dalekich wyjaz-
dów. Graliśmy bowiem m.in. w Gdań-
sku czy Białymstoku – podkreśla.

Do bilardowej ekstraklasy bilar-
dziści klubu z Jaworzna dostali się 
dość szybko. Najpierw walczyli w 2. 
lidze. W 2020 awansowali do 1. ligi, 
gdzie spędzili dwa sezony. W marcu 
przyszłego roku rozpoczną zmagania 
ekstraligowe.

Tymczasem o awans do rozgrywek 
przy pierwszoligowych stołach wciąż 
walczy druga drużyna UKS-u Fair 
Play. Zespół, w większości składający 
się z młodzieży, zmierzy się w naj-
bliższy weekend w ostatnim turnieju 
2. ligi. – W ostatnim meczu, z Akade-
mią Bilardową II Wodzisław Śląski, 
nasi zawodnicy wysoko wygrali. To 
zwycięstwo dało im 1. miejsce w gru-
pie i zagwarantowało start w turnieju 
barażowym, który 10 grudnia zostanie 
rozegrany w Łodzi. To na pewno bę-
dzie ciężki turniej, ale wierzę, że moi 

podopieczni dadzą z siebie wszystko – 
informuje dalej Bogdan Wołkowski.

Laury zdobyli też zawodnicy z Fair 
Play podczas ostatniego w tym se-
zonie Mak Marketing Junior Touru 

w odmianę 10 bil. Sambor Stacho-
wiak zajął drugie miejsce, a Woj-
ciech Głąb trzecie.

Od zbliżającego się poniedziałku, 
12 grudnia, bilardziści będą poje-

dynkować się w Kielcach o tytuły 
mistrzów Polski. W zmaganiach 
weźmie udział sześcioro jaworz-
nickich zawodników.

Warto wspomnieć, że w jaworz-
nickim klubie trenują bilardzi-
ści, którzy mają na swoim koncie 
tytuły mistrzów Polski, Europy 
i świata.

Przypominamy, że klub ma swo-
ją siedzibę przy ul. 11 Listopada 
4. Jego członkami mogą zostać 
wszystkie osoby chcące nauczyć 
się gry w bilard. W klubie trenu-
ją zarówno dzieci i młodzież, jak 
i dorośli. Wśród zawodników są też 
kobiety, które mają już na swoim 
koncie niejeden sukces. Klub jest 
czynny w poniedziałki w godz. 
16-20, wtorki w godz. 17-21 oraz 
w środy i czwartki w godz. 17-19. 
Z trenerami można skontaktować 
się też telefonicznie 605 100 957 
lub drogą mejlową uksfairplay@
gmail.com.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Patronem jednej z ulic, znajdującej się w północnej 
części Pieczysk, biegnącej równolegle do linii kolejowej 
Kraków - Katowice, jest Jacek Malczewski. To wybitny 
polski malarz - symbolista.

Malczewski urodził się 15 lipca 
1854 roku w Radomiu. Pochodził 
ze starej, pozbawionej majątku ro-
dziny szlacheckiej. Był synem Julia-
na i Marii z Korwin-Szymanow-
skich. Rodzice wychowywali syna 
do ukończenia przez niego trzyna-
stego roku życia, a później wysłali 
go do wuja, Feliksa Karczewskie-
go. Jacek trafi ł tam pod opiekę nauczyciela, Adolfa Dyga-
sińskiego. Cztery lata później młodzieniec przeprowadził 
się do Krakowa, gdzie pobierał naukę w gimnazjum. Został 
też wolnym słuchaczem Szkoły Sztuk Pięknych. Na proś-
bę JanaMatejki opuścił gimnazjum i podjął studia na tej 
uczelni. Malczewski  w 1875 r. wyjechał na dalsze studia 
do Paryża, a w 1877 r. powrócił do pracowni Matejki. 

Młodzieniec zwiedził Włochy,  Lwów i Podole, a w 1884 
r. los powiódł go do pałacu Karola Lanckorońskiego. Ka-
rol zorganizował wyprawę archeologiczną do Azji Mniej-
szej. 30-letni Malczewski wziął w niej udział, a mężczyzn 
połączyła szczera i wieloletnia przyjaźń.

W 1884 r. zmarł ojciec Jacka. Odtąd w twórczości ma-
larza pojawiać się zaczął motyw śmierci. Malarz wyjechał 
w 1885 r. do Monachium. Dwa lata później ożenił się 
z Marią Gralewską, córką krakowskiego aptekarza. Mal-
czewscy mieli dwoje dzieci: urodzoną w 1888 córkę Julię
i syna Rafała, który na świat przyszedł w 1892 r.

Ceniony symbolista 
i nauczyciel

Patroni 
naszych 
ulic

Lata 1894-1897 okazały się dla twórczości Malczewskiego 
przełomowe. Angażował się w działalność pedagogiczną 
w Szkole Sztuk Pięknych i na kursach im. Baranieckie-

go. Uczył malarstwa kobiety, choć 
w owym czasie nie miały one prawa 
studiować na tej uczelni. Malczew-
ski był współinicjatorem założenia 
Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”. 

W 1898 r. malarz stracił matkę, 
co bardzo mocno przeżył. Wkrót-
ce opuścił krakowską ASP i zaczął 
organizować swoje wystawy prac. 

W 1908 roku otrzymał tytuł profesora i dwa lata póź-
niej powrócił do nauczania. Został rektorem ASP, a swoją 
funkcję pełnił do wybuchu I wojny światowej i wyjazdu 
do Wiednia. Do Krakowa wrócił w 1916 r. Zaczął wtedy 
tworzyć autoportrety. 

W 1921 r. malarz zrezygnował z funkcji profesora ASP. 
Powrócił do organizacji swoich wystaw. Osiadł w końcu 
w XIX-wiecznym dworze w Lusławicach, gdzie otworzył 
szkółkę malarską dla dzieci wiejskich.

Malczewski był laureatem wielu nagród. W 1927 r. otrzy-
mał nagrodę artystyczną miasta Warszawy, a w  następ-
nym roku wybrano go członkiem czeskiej Akademii Nauki 
i Sztuki. Rok później uhonorowano go Wielkim Złotym 
Medalem na Wystawie Krajowej w Poznaniu. 

Pod koniec życia artysta stracił wzrok. Zmarł 8 paździer-
nika 1929 r. Zgodnie z jego ostatnim życzeniem pochowano 
go w Krypcie Zasłużonych na Skałce we franciszkańskim ha-
bicie tercjarskim.                                                          NC

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 45 (283)

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

Litery z pól oznaczonych nu-
merami od 1 do 28 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w „Pulsie Jaworzna” nr 45 
(283): Cudowności na święta 
i Nowy Rok. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

W sobotę, 10 grudnia, świętować 
będziemy Dzień Bota. Choć to słowo 
dla wielu użytkowników internetu 
wciąż brzmi obco, to jednak z bota-
mi mamy do czynienia na co dzień. 
Czym jest bot? To wysoko wyspe-
cjalizowany program komputerowy, 
którego zadaniem jest wykonywanie 
zautomatyzowanych działań w sie-
ci. Internetowy bot wykorzystuje 
sztuczną inteligencję i w global-
nej sieci komputerowej może z po-
wodzeniem naśladować działanie 
człowieka. Warto jednak wiedzieć, 
że w wirtualnym świecie napotkać 
możemy boty dobre i uciążliwe. Te 
dobre poprawiają komfort korzy-
stania z globalnej sieci. Mogą na 
przykład dbać o zachowanie porząd-
ku na forum dyskusyjnym i usuwać 
przekleństwa oraz inne niecenzural-
ne czy obraźliwe treści w postach 
użytkowników, ale boty wykorzy-
stywane są też przez cyberprzestęp-
ców. Mogą tworzyć fałszywe konta 
użytkowników, zbierać informacje 
kontaktowe i rozsyłać spam. Boty 
wykorzystywane są też do przesyła-
nia zawirusowanych plików.

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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