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Jaworznicki Obszar Gospodarczy to 
szansa na nowe przemysłowe otwar-
cie dla Jaworzna i regionu. Tym ra-
zem już niezwiązane z przemysłem 
surowcowym czy energetycznym, ale 
z nowoczesnymi i zaawansowanymi 
technologicznie branżami. Zapewni 
miejsca pracy dla kolejnych pokoleń 
mieszkańców Jaworzna oraz okolic. 

Ratownicy ze Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Jaworznie zajęli piąte 
miejsce w XVII Międzynarodowych 
Zimowych Mistrzostwach w Ratow-
nictwie Medycznym. Świetnie się spi-
sali. Zadania wykonywali nie tylko 
w ciągu dnia, ale też w nocy. Poko-
nali pieszo 15 km w bardzo trudnym, 
górskim terenie.
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Abstrahuję od kwestii innych osób nominowanych, 
bo kiedy przejrzałem listy, to zapewne za rok będzie na 
niej koleś, który przy pomocy nietypowych otworów wy-
dmuchuje melodie na fujarce, ziemniak, który miał arty-
stycznie rozwiniętą bulwę, oraz pani, która zrobiła salto 
i się nie zabiła, pomimo że waży 120 kilo. Oczywiście są 
także na tych listach nazwiska jak najbardziej godne do-
cenienia, nie można generalizować. Jednakże mieszanina 
osobowości i miernot jest tak duża, że przy tym paw po 
sałatce warzywnej jest blady niczym zdjęcie z kliszy made 
in USSR. I te miernoty mogą na luzie wygrać, bo kto im 
broni wydać trochę kasy na smsy z głosami na siebie? 
Wydajesz kilka stów i bach – nagroda jest twoja, jesteś 
osobowością roku. Jakoś nie widzę się w tym zestawie.

Nie, nie dlatego, że mam o sobie wysokie mniemanie 
– wręcz przeciwnie, znam swoje miejsce na ziemi i nie 
walczę, aby podskakiwać wyżej, nie mam ambicji zostać 
gwiazdą prowincji i okolic z rzeszą fanów, wystarczy mi 
uwielbienie mojej suki. Najzwyczajniej jest to moja pra-
ca: pisanie tekstów (i nie tylko do „Pulsu”, także innych 
o tematyce znacznie poważniejszej), wydawanie książek, 
organizacja wydarzeń artystycznych czy inne działania 
w kategorii „kultura”. Jest to TYLKO i wyłącznie podyk-
towane faktem, że dostaję za to wypłatę, a za nią kupuję 
pożywienie w warzywniaku na Mickiewicza i skarpetki 
w promocji u Chińczyka. Nie ma w tym żadnego działania, 
które miałoby wymiar edukacyjny czy też wnosiło coś wię-
cej do Waszego życia niż chwilę relaksu i uśmiechu. Tyle. 

We wszelkich plebiscytach powinno się nagradzać 
prawdziwych społeczników, ludzi o dobrym sercu, ma-
jących w sobie pierwiastek empatii, której obecnie spo-
łeczeństwo ma coraz mniej. Młodych naukowców, two-
rzących wspaniałe projekty, a nie siedzących na TikToku, 
aby poczuli, że robią dobrze. Artystów tworzących in-
spirujące prace nie dla pieniędzy (chociaż za wypłatę 
już tak), lecz dla podniesienia kultury i estetyki świata, 
ostatnio nawet pisałem, jak wszystko grzęźnie w bagnie 
i jak potrzebujemy zmiany. Osoby działające charyta-
tywnie – ja nie mam w sobie tego i bardzo zazdroszczę 
ludziom, że to posiadają. To są istotne persony dla ży-
cia publicznego. Moje czwartkowe artykuły w gazecie 
wyścielają piątkowe śmietniki, to wszystko jest pisane 
patykiem po wodzie.

Podsumowując: dzięki, że komuś wpadło do głowy, 
aby mnie docenić w ten sposób, ale proszę więcej tego 
nie robić, nigdy. Nagrody zostawmy tym, którzy dostaną 
je za dokonania, a nie za płatne SMSy.

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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Media emocjonują się plebiscytem na Młodzieżowe 
Słowo Roku (nie zawsze trafi onym, bo np. rok temu wy-
brano słowo „śpiulkolot”, czyli miejsce do spania, a nigdy 
nie słyszałem, aby było użyte). W tym roku jest to „essa”, 
czyli coś, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wy-
luzowani. Raczej nie wejdzie do szerszego użycia, poza 
młodą generację, nie to, co wybrany kilka lat wcześniej 
„dzban”, który funkcjonuje w przestrzeni słownej i ma 
się całkiem dobrze. Mam nawet wrażenie, że świat jest 
coraz bogatszy w wytwory ceramiczne.

Zostałem nominowany w plebiscycie Dziennika Za-
chodniego na Osobowość Roku w kategorii „Kultura” 
(oczywiście w skali Jaworzna). I chciałem zająć stano-
wisko wobec tego żenującego faktu. 

To, co nazywa się plebiscytem, to nic innego niż festi-
wal hipokryzji i zachłanności. Uważam, że ten konkurs to 
straszne nieporozumienie, nie mogę w tym miejscu uży-
wać słów uważanych za nieobyczajne, ale chętnie bym 
pojechał z mięsem na całego. Plebiscyt nic nie znaczy, 
jego prestiż jest mniej istotny, niż uśmiech od menela, 
który otrzymuje dofi nansowanie 5 zł do jabola. A dla-
czego? To proste.

Wydarzenie polega na wyłudzaniu pieniędzy od zna-
jomych osoby, która została nominowana, jeden SMS 
kosztuje 3,69 zł i są to możliwie najgorzej wydane pie-
niądze, niemające nic wspólnego z wartością danej osoby. 
Zamiast głosować na mnie, polecałbym wysłać ten płatny 
SMS na jakikolwiek cel: na leczenie chorego dziecka, na 
hospicjum albo na schronisko dla zwierząt. Cokolwiek. 
Zakupienie bułki dla głodnego człowieka. Jakkolwiek, 
byle nie na ten przekręt. 

Gdybym miał nienasycone ego i na siłę potrzebował 
poklasku, wziąłbym telefon i wygrał przy pomocy 100 
zł, bo to na tym polega. Tyle że jedynym zwycięzcą po-
zostaje wydawnictwo Polska Press, kontrolujące między 
innymi tytuł „Dziennik Zachodni”, który w naszym re-
gionie jest odpowiedzialny za niniejszy plebiscyt, dodam, 
że wydawnictwo jest własnością Orlenu. Gazety przejęte 
przez fi rmę zarządzaną przez niejakiego pana Obajtka 
powinny leżeć na jego stacjach, zamiast papieru toale-
towego. Resztę dopiszcie sobie sami.

Gwiazda prowincji
Wojciech P. KnapikFe
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Już w niedzielę kolejny fi nał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Na ulicach Jaworzna jak co roku po-
jawią się wolontariusze z puszkami. 
Tym razem kwestować będą na zakup 
sprzętu, który pomoże walczyć z sep-
są. To zespół objawów wywołanych 
przez niekontrolowaną i gwałtow-
ną reakcję organizmu na zakażenie. 
W przebiegu sepsy w ciągu kilku go-
dzin może dojść do niewydolności 
wielonarządowej, wstrząsu i w kon-
sekwencji do śmierci. I niestety czę-
sto dochodzi. WOŚP chce wyposażyć 
szpitale w urządzenia pozwalające na 
przyspieszenie diagnostyki zakażeń. 
To umożliwi lepszą terapię sepsy, 
bo szybciej można będzie wdrożyć 
skuteczne leczenie odpowiednimi 
antybiotykami.

Niezależnie od celu zbiórki WOŚP 
jaworznianie co roku chętnie przy-
łączają się do tej akcji. Na wsparcie 
liczyć mogą też inne organizacje. 
W mieście od blisko roku działa ja-
dłodzielnia, gdzie mieszkańcy dzielą 
się żywnością, a od kilku tygodni 
mamy też charytatywny sklep odzie-
żowy. Najwięcej pracy wykonują 
oczywiście wolontariusze zaangażo-
wani w te przedsięwzięcia, ale nie 
bez znaczenia jest wsparcie miesz-
kańców. Na ogół lubimy pomagać, 
bo to podnosi naszą samoocenę i daje 
poczucie sprawstwa. Niezależnie 
od indywidualnych motywacji war-
to dbać o ten okruch dobra, który 
bez wątpienia jest w każdym z nas. 
Najbliższa okazja to niedzielny fi -
nał WOŚP.

Okruch dobra

Zdrowo i sportowo

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Rajdy nordic walking cieszą się 
wielką popularnością w naszym mie-
ście. Mamy już rajd w GEOsferze czy 
w Ciężkowicach, a w ubiegłym roku 
zainaugurowano pierwsze rajdy dziel-
nicowe w Jeleniu oraz na Podłężu. 

W mieście działają też zorganizo-
wane grupy pasjonatów tej dyscy-
pliny sportowej, wśród nich „Nord 
Walkers Jaworzno” oraz „Dobra 
Naprzód”. Ich członkowie zgodnie 
podkreślają, jak wielki wpływ na 
życie oraz zdrowie ma uprawianie 
tego sportu. 

Jakie korzyści niesie nordic wal-
king? Przy odpowiedniej technice 
ma on wiele zalet dla układu serco-
wo-naczyniowego oraz dla mięśni 
ramion, tułowia i nóg. Najnowsze 

badania wskazują, że w trakcie tre-
ningu nordic walking angażujemy 
około 90 procent muskulatury na-
szego ciała, podczas gdy tradycyj-
ny spacer angażuje tylko połowę. 
Dodatkowo przy trenowaniu nordic 
walking zwiększa się spalanie tkanki 
tłuszczowej. Plusem spacerów z ki-
jami jest też to, że nie wymagają 
one wielkiego nakładu fi nansowego. 
Wystarczą kijki i sportowe obuwie.

Jeśli ktoś jeszcze nigdy nie miał 
okazji wystartować w rajdzie nordic 
walking, niebawem będzie ją miał. 
Ruszyły zapisy na pierwszy zimowy 
rajd ciężkowicki. Impreza planowana 
jest na sobotę, 11 lutego. Warto się 
pospieszyć, bo organizatorzy ustalili 
limit miejsc na 200 zawodników.

BEZPŁATNY TYGODNIK 
SPOŁECZNO - KULTURALNY

WYDAWCA:
Miejskie Centrum Kultury 

i Sportu w Jaworznie
43-600 Jaworzno
ul. Krakowska 8

REDAKCJA:
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

32 745 10 30 w. 59
redakcja@mckis.jaworzno.pl

www.mckis.jaworzno.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Grażyna Dębała

grazyna.debala@mckis.jaworzno.pl

REKLAMA:
tel. 32 745 10 30 w. 55

reklama@mckis.jaworzno.pl 

Korekta: Monika Kuś
Skład: Radosław Kałuża

Druk: Polska Press sp. z o.o. 
Oddział Poligrafi a Drukarnia 

w Sosnowcu

Styczeń to czas plebiscytów i podsumo-
wań. Najróżniejszych. Nie zawsze ma to 
jednak sens...

Cenne drzewa
Jan KleszczSzpilki w bruku

Drzewa w dużych miastach są na wagę złota. Neutralizują 
zanieczyszczenia powietrza i produkują potrzebną ilość tlenu. 

Latem zapewniają przyjemny cień, a zimą stanowią naturalną i skuteczną ochro-
nę przed wiatrem. Dobrze utrzymane tereny zielone podnoszą wartość okolicznych 
nieruchomości. Wiadomo, każdy chce mieszkać w zielonej i zadrzewionej okolicy. 
Drzewa bardzo pozytywnie wpływają też na nasze zdrowie psychiczne. Rośliny te 
sprawiają, że u zdrowego człowieka zmniejsza się poziom agresji, stresu i napięcia. 
Obniża się też ciśnienie krwi.

Nic dziwnego, że nasadzenia drzew to temat, który żywo interesuje jaworznian. 
Regularne badania opinii publicznej, zlecane przez Urząd Miejski, potwierdzają, że 
mieszkańcy naszego miasta bardzo cenią sobie fakt, że Jaworzno należy do najbar-
dziej zielonych miast w Polsce. Pewnie właśnie dlatego autor anonimu wysłanego 
do kilku redakcji i radnych domaga się zaangażowania w sadzenie drzew radnych, 
strażaków oraz członków klubów i stowarzyszeń dotowanych przez miasto, w tym 
sportowców, wędkarzy, emerytów, działkowców, pszczelarzy, hodowców gołębi pocz-
towych, harcerzy i działaczy PTTK. Pomysł chwycił. Radni opozycji zainteresowali 
się nasadzeniami w mieście, a tutaj akurat Jaworzno ma się czym pochwalić. Z ze-
stawienia przygotowanego w 2021 roku przez Główny Urząd Statystyczny wynika, 
że procentowy udział lasów w powierzchni miasta w przypadku Jaworzna wynosi 
ponad 35 proc., co daje nam wysokie 6 miejsce w tym rankingu.

Posadzenie drzewa nie kończy sprawy, bo o sadzonkę trzeba jeszcze długo dbać. 
Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, którzy zajmują się m.in. nasadze-
niami, w czasie sezonów wegetacyjnych podlewają sadzonki jeszcze przez kilka lat. 
W razie potrzeby zakładane są specjalne worki nawadniające, usuwane są odrosty 
w pniach. Posadzenie drzewa to tylko pierwszy etap. Warto to wziąć pod uwagę, 
planując tak „masowe” nasadzenia.

zanieczyszczenia powietrza i produkują potrzebną ilość tlenu. 
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Personel ZLO pomoże pacjentom z przewlekłymi ranami 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zespół Lecznictwa Otwar-
tego ma nową propozy-
cję dla swoich pacjen-
tów. Jego personel podjął 
współpracę z Centrum Le-
czenia Oparzeń w Siemia-
nowicach Śląskich i razem 
z tamtejszymi specjalista-
mi pomaga jaworznianom 
leczyć przewlekłe, czyli 
niegojące się rany.

Pomogą wyleczyć rany

To te, które są spowodowane np. 
powikłaniami cukrzycy, niewydolno-
ścią krążenia, miażdżycą, a także te, 
które powstały na skutek oparzenia, 
skaleczenia lub długotrwałego prze-
bywania w pozycji leżącej (odleżyny). 
Rany nazywane są przewlekłymi, jeśli 
pacjenci borykają się z nimi dłużej 
niż 6 tygodni. 

Jak pokazują europejskie statysty-
ki, z problemem ran przewlekłych 
zmaga się obecnie około 1,5-2 proc. 
populacji. W Polsce takich osób jest 
około pół miliona. Są to w większo-
ści cukrzycy i seniorzy powyżej 70 
roku życia. Przyczyną problemów 
z gojeniem się ran są nie tylko cho-
roby. Niejednokrotnie jest też tak, że 
przewlekły problem wynika z nie-
wiedzy pacjenta, nieprawidłowego 
leczenia, źle zakładanych opatrun-
ków czy infekcji. Dlatego program, 
w którym bierze udział jaworznickie 
ZLO, oprócz pomocy w leczeniu ran 
ma też uświadomić pacjentom, jak 
powinni postępować.

Jak podkreślają pracownicy Zespo-
łu – współpraca w ramach programu 
daje szerokie możliwości leczenia 
opartego na wiedzy i doświadcze-
niu personelu siemianowickiej opa-
rzeniówki, nowoczesnych metodach 
diagnostycznych i leczniczych.

– Służymy pacjentom zarówno na 
początku drogi leczenia ran, jak i w jego 

trakcie. Opatrujemy rany, uczymy, jak 
powinno się z nimi obchodzić, jak postę-
pować, by wspomóc ich gojenie – pod-
kreśla Tatiana Adamczyk z Zespołu 
Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, 
która opiekuje się projektem wespół 
z Wiktorią Dereszowską.

W programie uczestniczą także Syl-
wia Szymiec-Fedko, Monika Kobie-
recka i Aleksandra Lipska.

 – Aby zakwalifi kować się do leczenia, 
trzeba posiadać złożoną deklarację do 
któregoś z lekarzy podstawowej opie-
ki zdrowotnej w ZLO. Pacjent, który 
boryka się z raną przewlekłą, udaje 
się do takiego lekarza po skierowanie 
do poradni chirurgii ogólnej. Następnie 
dzwoni do nas, a nasz personel zapisuje 
go na kwalifi kacje, które odbywają się 
w Siemianowicach Śląskich. Na wizytę 
kwalifi kacyjną czeka się około tygodnia
– informuje dalej Tatiana Adamczyk.

W ramach wizyty pacjenta w sie-
mianowickiej oparzeniówce lekarze 
badają ranę, dokonują jej pomiarów, 
pobierają próbki do badań laborato-
ryjnych. Na podstawie uzyskanych 
wyników podejmują decyzję o dal-
szym leczeniu.

Jeśli rana wymaga kuracji szpi-
talnej i zabiegów w ramach CLO, 
pacjent zostaje przyjęty na oddział. 
Siemianowicka oparzeniówka ofe-
ruje m.in. przeszczepy skóry z wy-
korzystaniem owodni – błony oko-
łoporodowej, przeszczepy komórek 
skóry wyhodowanych w szpitalnym 
Banku Tkanek oraz przeszczepy od 
dawcy obcego. Wśród wielorakich 
możliwości leczenia są także sesje 
terapeutyczne w komorze hiperba-
rycznej.

Również po wyjściu ze szpitala pa-
cjent nie jest zostawiony samemu 
sobie i, jeśli sytuacja tego wymaga, 
kontynuuje leczenie już w warun-
kach ambulatoryjnych w przychodni 
w Jaworznie. W przypadku łagodniej-
szych ran – leczenie pacjenta może 
rozpocząć się od razu w ramach ZLO. 
– Od początku funkcjonowania progra-
mu skierowaliśmy na leczenie już kilka 
osób – zaznacza Tatiana Adamczyk.

Więcej informacji o zasadach udzia-
łu w programie pacjenci uzyskają pod 
numerami telefonów 517 091 761 
i 500 184 776.                         

Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Tragiczny 
wypadek

Mediacje trwają

12-letnia dziewczynka zginęła 
w wypadku, do którego doszło we 
wtorek, 24 stycznia, na ulicy św. 
Wojciecha w  rejonie GEOsfery. 
Dziecko przechodziło przez jezdnię 
na pasach, ale według wstępnych 
ustaleń wszystko wskazuje na to, że 
w tamtym momencie dla pieszych 
paliło się czerwone światło.

Do wypadku doszło już po zapad-
nięciu zmroku. Policjanci ustalili, że 
dziewczynka wracała sama z centrum 
miasta. Była mieszkanką Jaworzna. 
Wiadomo też, że dziecko ubrane było 
w ciemną odzież. Nastolatka nie mia-
ła elementów odblaskowych. – Zgło-
szenie otrzymaliśmy o godzinie 19.25. 
34-letni kierowca fi ata punto jechał 
w stronę centrum Jaworzna. Nie zauwa-
żył wkraczającej na jezdnię dziewczynki. 
Jechał prawidłowo, przy zielonym świe-
tle. Był trzeźwy i ma ważne uprawnienia 
do prowadzenia pojazdów – relacjonu-
je Justyna Wiszowaty z Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie.

Spółki Tauron i Rafako wróciły do rozmów w sprawie 
jaworznickiego bloku energetycznego o mocy 910 MW, 
prowadzonych przed Prokuratorią Generalną. Jeszcze 
w ubiegłym tygodniu mediacje wisiały na włosku, po-
nieważ raciborska spółka, która zbudowała blok, ogłosiła 
decyzję o rozpoczęciu przygotowań do złożenia wniosku 
o upadłość. Poinformowała o tym opinię publiczną po 
tym, jak zarząd Tauronu Wydobycie zażądał od Rafako 
wypłaty ponad 1,3 mld zł odszkodowań i kar za usterki, 
które doprowadzają do kolejnych awarii energetyczne-
go olbrzyma.

Ostatnia miała miejsce w miniony wtorek. Jak tłuma-
czyli pracownicy Taurona, przyczyną było wypadnięcie 
awaryjne jednego z młynów. Tymczasem spółka Rafako 
zaprzecza wadliwemu wykonaniu obiektu. Pracownicy 
Rafako przekonują, że ciągłe awarie to wina złej jakości 
węgla, który Tauron dostarcza do bloku.

Przypomnijmy. Problemy jaworznickiego olbrzyma 
zaczęły się w 2021 roku. Doszło wtedy do dwóch poważ-
nych awarii, przez co obiekt musiał zostać wyłączony 
i czekał na naprawę. Firma Rafako oświadczyła jednak, 

Wezwani na miejsce wypadku 
ratownicy medyczni natychmiast 
rozpoczęli reanimację. Niestety, nie 
udało im się przywrócić funkcji ży-
ciowych u dziecka. Na miejscu tra-
gicznego wypadku długo jeszcze 
pracowali policjanci oraz prokura-
tor. Mundurowi przeprowadzili sta-
ranne oględziny miejsca wypadku, 
wykonali dokumentację fotogra-
fi czną i pomiary potrzebne, by jak 
najdokładniej odtworzyć przebieg 
zdarzenia. 

Szczegółowe okoliczności wypad-
ku wyjaśniają jaworzniccy śledczy 
pod nadzorem prokuratora. Policjan-
ci apelują o ostrożność zarówno do 
kierowców, jak i pieszych.

Szczególnie ważne jest to właśnie 
w okresie jesienno-zimowym, kiedy 
wcześnie zapada zmrok, a widocz-
ność ze względu na panujące wa-
runki atmosferyczne jest zdecydo-
wanie gorsza. 

Grażyna Dębała

że z powodu kłopotów fi nansowych nie jest w stanie 
przeprowadzić prac gwarancyjnych. Spółka wycofała 
się ze zobowiązań i skierowała do Sądu Polubownego 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
wniosek o zakończenie mediacji ze spółką Nowe Jaworz-
no Grupa TAURON.

Po kilku miesiącach fi rmy wznowiły mediacje i przy-
gotowały projekt nowej ugody. Wyznaczyły nowy termin 
ponownej synchronizacji bloku z siecią i nowy termin 
zakończenia okresu przejściowego. W marcu ubiegłego 
roku podpisały porozumienie, dotyczące przekazania 
Rafako prowadzenia prac eksploatacyjnych. Raciborska 
fi rma zobowiązała się do prowadzenia ich na własną 
odpowiedzialność i na własne ryzyko, a NJGT zobligo-
wało się do współdziałania z Rafako. Synchronizacja 
obiektu z siecią odbyła się 14 kwietnia. Tego dnia blok 
ponownie rozpoczął pracę w polskim systemie elektro-
energetycznym.

Problemy miały jednak swój ciąg dalszy także w okresie 
przejściowym. W tym czasie blok wyłączono trzykrotnie.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ratownicy ze Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Ja-
worznie zajęli 5. miejsce 
w XVII Międzynarodo-
wych Zimowych Mistrzo-
stwach w Ratownictwie 
Medycznym. Zespół  repre-
zentowali: Klaudia Peroń-
czyk, Igor Plewiński oraz 
Paweł Siedlis. Ratownicy 
świetnie się spisali. Specjal-
ne zadania wykonywali 
nie tylko w ciągu dnia, ale 
też w nocy. Pokonali pie-
szo 15 km w bardzo trud-
nym górskim terenie.

R E K L A M A

Ratownicy na medal

XVII Międzynarodowe Zimowe 
Mistrzostwa w Ratownictwie Me-
dycznym rozgrywały się od 10 do 
12 stycznia w Szczyrku. Ich orga-
nizatorami były Bielskie Pogotowie 
Ratunkowe wraz ze Związkiem Pra-
codawców Ratownictwa Medycz-
nego SP ZOZ. Udział w rywaliza-
cji wzięły 34 zespoły ratownictwa 
medycznego z całej Polski. 

Na zawodników czekało kilka 
widowiskowych konkurencji.  Ich 
umiejętności teoretyczne oraz prak-
tyczne oceniali sędziowie. Uczest-
nicy prezentowali m.in. wyposa-
żenie swoich ambulansów. Wzięli 
też udział w pozorowanych zda-
rzeniach medycznych w terenie. 

Zespoły przez ponad dobę po-
zostać musiały w stanie gotowości 
do wyjazdu i realizacji zadania. 
Gdy otrzymały współrzędne GPS, 
musiały w jak najszybszym czasie 
udać się do wyznaczonego miejsca. 
Ratownicy maszerowali 8 godzin 
w górskim terenie, często brodząc 
po kolana w śniegu. 

– Musieliśmy pokonać w górach 
dystans 15 km. Kilka z zadań wyko-
nać musieliśmy w górskich schroni-

skach. Na plecach nieśliśmy plecaki 
oraz profesjonalny sprzęt ratowniczy. 
Wędrówka takimi terenami i z takim 
obciążeniem nie była łatwa – wspo-
mina Klaudia Perończyk z jaworz-
nickiej drużyny ratowniczej.  

Po dotarciu do celu ratownicy 
musieli niezwłocznie wykonać 
procedury ratownicze, wynikające 
z charakteru zadania. Jedno z trud-
niejszych zadań czekało na nich 
w Schronisku PTTK na Błatniej.

– „Pacjent”, którego tam zastali-
śmy, zmarł. Naszym zadaniem było 
udzielenie wsparcia psychologicznego 
jego bliskim. Tak naprawdę na rozmo-
wę z rodzinami zmarłych pacjentów 
nikt nas nie przygotowuje. Sami się 
tego uczymy – opowiada Klaudia 
Perończyk z jaworznickiej drużyny 
ratowniczej.

Ratownicy wzięli  udział w jesz-
cze kilku zdarzeniach. Musieli 
udzielić pomocy pacjentowi z za-

Medycy cieszą się z sukcesu | fot. Materiały prywatne

Ratownicy ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie świetnie po-
radzili sobie z trudnymi zadaniami na Międzynarodowych Zimowych Mi-
strzostwach w Ratownictwie Medycznym  | fot. Materiały prywatne

Zimowe kontrole
strażników miejskich

Jaworzniccy strażnicy miejscy pro-
wadzą kontrole posesji i sprawdzają, 
czym jaworznianie palą w piecach. 
W naszym mieście akcje tego typu 
odbywają się w okresie grzewczym 
każdego roku. W ubiegłym funkcjo-
nariusze skontrolowali 400 posesji. 
Straż Miejska działa z upoważnienia 
prezydenta Jaworzna i jej działania 
wynikają z ustawy Prawo ochrony 
środowiska.

Co sprawdzają strażnicy? Przede 
wszystkim kotły i piece grzewcze, ro-
dzaj wykorzystywanego do ogrzewa-
nia domu opału oraz to, czy jest on 
zgodny z normami antysmogowymi. 
Funkcjonariusze mogą także zażądać 
okazania dowodu jego kupna. Pro-
wadzą też kontrole tego, czy w pie-
cach są spalane jakieś odpady, przez 
które dochodzi do zanieczyszczania 
środowiska.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z 2017 roku, w na-
szym regionie zakazane jest stosowa-
nie do ogrzewania: węgla brunatnego 

oraz paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla, mu-
łów i fl otokoncentratów węglowych 
oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem, paliw, w których 
udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi 
więcej niż 15 proc. oraz biomasy stałej, 
której wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20 proc.

Podczas kontroli jaworznickich po-
sesji Straż Miejska sprawdza też na 
przykład, czy posesja posiada numer 
porządkowy, czy na jej terenie jest czy-
sto, czy właściciele złożyli deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a także to, 
w jaki sposób gromadzą i pozbywają 
się śmieci. Kolejną sprawdzaną kwe-
stią jest to, w jaki sposób są odpro-
wadzane nieczystości z posesji - do 
sieci miejskiej czy do szamba (oraz 
czy spełnia ono odpowiednie normy). 
Kontrolowany jest również dobrostan 
hodowanych zwierząt, np. warun-
ki, w jakich żyją psy podwórkowe, 

oraz czy zwierzaki przeszły wymaga-
ne szczepienia. – Dokonujący kontroli 
strażnicy uprawnieni są do wejścia na 
teren nieruchomości w godzinach od 6 
do 22 i przeprowadzania badań oraz nie-
zbędnych czynności kontrolnych. Mają 
prawo zażądać udzielenia pisemnych lub 
ustnych informacji, okazania dokumen-
tów i udostępnienia wszelkich danych, 
mających związek z zakresem kontroli. 
Należy pamiętać, że utrudnianie lub unie-
możliwienie przeprowadzenia kontroli 
strażnikom jest przestępstwem zagrożo-
nym karą pozbawienia wolności do lat 
3 – podkreśla Artur Zięba, komendant 
Straży Miejskiej w Jaworznie. – W celu 
usprawnienia oraz skrócenia czasu prze-
biegu kontroli właściciele nieruchomości 
powinni przygotować dokumenty potwier-
dzające zgodne z przepisami pozbywanie 
się nieczystości płynnych, odpadów ko-
munalnych, świadectwo jakości zakupu 
paliwa stałego służącego do ogrzewania 
nieruchomości oraz aktualne zaświadcze-
nie o szczepieniu psa przeciwko wście-
kliźnie – wymienia.                     AZ-H
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HALO TAXI
JAWORZNO

szybko, tanio
i bezpiecznie

32 411 88 99

R E K L A M A

R E K L A M A

Muzeum kojarzy się najczęściej z miejscem, w którym zwiedza 
się wystawy i ogląda eksponaty. Coraz częściej jednak placówki 
muzealne poszerzają swoją codzienną ofertę o zajęcia dodatkowe 
dla grup zorganizowanych. Nie inaczej jest w Muzeum Miasta 
Jaworzna.

W jaworznickim muzeum często można spotkać grupy młodzieży 
szkolnej, które oprócz zwiedzania ekspozycji i poznawania historii 
własnego miasta, biorą udział w specjalnych zajęciach - lekcjach 
muzealnych, warsztatach czy wycieczkach - dostosowanych do 
konkretnej grupy uczniów.

Osoby zainteresowane zajęciami muzealnymi dla grup 
zorganizowanych, zapraszamy do zapoznania się z aktualną 

ofertą edukacyjną Muzeum Miasta Jaworzna:

„Informator muzealny”: bit.ly/3ZyL9jb

„Informator muzealny”
oferta edukacyjna MMJ

Rezerwacja terminów:
E-mail: info@muzeum.jaw.pl
Telefon: +48 (32) 6181 950

Ratownicy na medal

burzeniem rytmu serca, a następnie 
ofi erze potrącenia przez samochód. 
Zawodnicy ruszyli też na ratunek 
choremu dziecku, znajdującemu się 
w zepsutym samochodzie na ulicy.

– Zadania były bardzo zróżnicowa-
ne i wymagały od nas profesjonalnego 
działania. Nie mieliśmy z nimi proble-
mu, bo zajmujemy się tym zawodowo 
na co dzień. Poza tym jesteśmy zgra-
nym zespołem, a specyfi ka naszej pra-
cy wymaga od nas umiejętności pracy 
w zespole – mówi Klaudia Perończyk.

W czasie mistrzostw sędziowie 
oceniali nie tylko fachową wiedzę 
i znajomość procedur medycznych 
u ratowników. Był to też spraw-
dzian ich sprawności fi zycznej.

– Zespół z Jaworzna odnotował 
świetny wynik na mistrzostwach. 
Niewiele mu zabrakło do podium. 
To dowód na to, jak jaworznicki ze-
spół ciężko pracuje. Ratownicy długo 
przygotowywali się do tego wyzwa-
nia. Jestem z nich naprawdę dumny
– podkreśla Klaudiusz Nadolny, 
dyrektor SP ZOZ Rejonowego Pogo-
towia Ratunkowego w Sosnowcu.

We wrześniu zespół w tym sa-
mym składzie wziął udział w  Mi-
strzostwach Polski w Ratownic-
twie Medycznym w Katowicach. 
Ratownicy na 54 ekipy uplasowali 
się wtedy na 14 miejscu.

Natalia Czeleń

Medycy cieszą się z sukcesu | fot. Materiały prywatne

Refundacja kosztów ogrzewania

Spotkanie z rolnikami Szybciej i sprawniej

Osoby, które ogrzewają gazem swoje gospodar-
stwo domowe i ponoszą koszty zakupu tego pali-
wa, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT. 
Wnioski składać można w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Jaworznie.

Refundacji podlega podatek VAT od paliw ga-
zowych, chodzi tu m.in. o gaz ziemny dostarczany 
za pomocą sieci gazowej. Refundacja nie dotyczy 
natomiast skroplonego gazu LPG ani ogrzewania 
dostarczanego z sieci miejskiej.

Świadczenie otrzymać mogą osoby, które zgłosiły 
lub wpisały do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków ogrzewanie gazowe jako ogrzewanie 
główne w swoim gospodarstwie domowym. – Wpis 
powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 roku lub 
po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania 
wpisanego, lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB – 
wyjaśnia Barbara Palka z jaworznickiego MOPS-u.

W jaworznickim magistracie od-
było się spotkanie przedstawicieli 
środowiska rolniczego z Pawłem
Silbertem, prezydentem Jaworzna. 
W naradzie z rolnikami udział wzięli 
m.in. Ewa Sidełko-Paleczny, sekre-
tarz miasta i przedstawiciele Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. W piątek, 
20 stycznia, wspólnie dyskutowano 
o najważniejszych sprawach związa-
nych z działalnością rolników w na-
szym mieście.

Na terenie Jaworzna działalność 
rolniczą prowadzi około 16 produ-
centów rolnych, którzy gospodarują 

Co zrobić, by sprawnie załatwić 
swoje sprawy w jaworznickim Urzę-
dzie Miejskim? Pomocne będą na 
pewno wskazówki przygotowane 
przez urzędników i zamieszczone 
na stronie internetowej magistratu 
(www.jaworzno.pl).

Na dole strony jest nagłówek 
„Sprawdź jak załatwić sprawę 
w urzędzie”. Następnie wybiera-
my interesujący nas temat: prawo 
jazdy, rejestracja pojazdów, akt uro-
dzenia, ślub cywilny, pozwolenie 
na budowę, zgłoszenie budowy, 
planowanie przestrzenne, dowód 
osobisty itd. 

O refundację mogą więc ubiegać się też oso-
by, które przeprowadziły się do gospodarstwa 
ogrzewanego gazem, wybudowały nowy dom 
ogrzewany tym paliwem bądź też zmieniły źró-
dło ogrzewania.

Wnioskodawcy muszą także spełniać odpowiednie 
kryterium dochodowe. W przypadku jednoosobo-
wego gospodarstwa domowego wynosi ono 2100 
zł, a dla wieloosobowego 1500 zł. – Refundacja 
kwoty odpowiadającej podatkowi VAT możliwa bę-
dzie na podstawie opłaconej już faktury za gaz zużyty 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku 
– mówi Barbara Palka.

O zwrot podatku VAT można ubiegać się po 
otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej 
faktury za paliwa gazowe w tym okresie. Na pod-
stawie tej faktury obliczony zostanie dochód osoby 
zgłaszającej wniosek.

na ok. 600 ha terenie miasta. Podczas 
piątkowego spotkania dyskutowa-
no o kierunkach rozwoju Jaworzna 
i jego wpływie na gospodarkę mia-
sta. Wiele uwagi poświęcono zada-
niom, z jakimi mierzą się rolnicy. 
Mowa była na przykład o nowych 
przepisach odnoszących się do pro-
ducentów rolnych.

Podczas spotkania przyjęto rów-
nież termin obchodów Dożynek 
Miejskich. Zgodnie z planem, jeśli 
nie pokrzyżują go pandemiczne ob-
ostrzenia, święto plonów odbędzie 
się na jaworznickim Rynku w nie-
dzielę, 27 sierpnia.                    GD

Znajdziemy tu najważniejsze 
informacje, które pozwolą odpo-
wiednio przygotować się do wizy-
ty w Urzędzie Miejskim. To m.in. 
wykaz dokumentów potrzebnych do 
załatwienia naszej sprawy. Przekie-
rowani zostaniemy też do Biuletynu 
Informacji Publicznej, gdzie zapo-
znać się można ze stosownymi pod-
stawami prawnymi. Tam również 
zamieszczono do pobrania druki do 
wypełnienia. 

Warto pamiętać, że wiele formal-
ności możemy teraz załatwić online 
poprzez: stronę eurzad.um.jaworz-
no.pl/.                                      NC

Wniosek należy złożyć nie później niż do 29 
lutego 2024 r. albo w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie 
paliw gazowych.

W przypadku wniosku o refundację za okres od 
1 stycznia do 31 lipca 2023 r. uwzględniany będzie 
dochód z 2021 r. Natomiast w przypadku wniosków 
za okres od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 r. 
pod uwagę brany będzie dochód z 2022 r.

Wniosek złożyć można w siedzibie głównej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie 
przy ul. Północnej 9b lub za pomocą elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 
Można też wysłać wniosek za pośrednictwem trady-
cyjnej poczty. Wzór wniosku o wypłatę refundacji 
podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 
r.  pobrać można ze strony Biuletynu Informacji 
Publicznej MOPS.                                              NC
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Podsumowanie 2022 r
w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalny

Najważniejsze 
inwestycje, remonty 

i modernizacje
 Remont budynków na Pieczy-
skach przy ul. Pożarowej 2 – 1 
mln 82 tys. zł, ul. Pożarowej 6 
– 857 tys. zł oraz ul. Solskiego 4 
– 668 tys. zł.

 Wyburzenia budynków: ul. Górno-
śląska, ul. Matejki, ul. Galmany  – 
191 tys. zł.
Modernizacja terenu rekreacyjne-
go Plant Miejskich – 989 
tys. zł.

 Modernizacja na-
wierzchni placu 
zabaw przy ul. 
Cyprysowej – 
69 tys. zł.

 Naprawa w bu-
dynku OSP Cięż-
kowice ul. Stra-
żacka 11 – 29 tys. zł.

 Budowa placu zabaw 
na Bobrowej Górce 
(Ciężkowice) w ramach 
JBO – 404 tys. zł.

 Doposażenie placu zabaw przy ul. 
Wandy w ramach JBO za łączną 
kwotę 78 tys. zł.

 Remont lokali użytkowych w bu-
dynku przy ul. Inwalidów Wojen-
nych 14 – 65 tys. zł.

 Wymiana stolarki okiennej w loka-
lach gminnych – 140 tys. zł.

 Przebudowa lokali mieszkalnych 
w budynku przy ul. Gustawa Mor-
cinka 7 – 1 mln 289 tys. zł, prace  
rozpoczęte w 2022 r. zakończą się 
w bieżącym roku.

 Remont budynku przy 
ul. Sulińskiego 43 – 1 
mln 212 tys. zł.

 Remont lokalu użyt-
kowego przy ul. 
Dwornickiego 7 
(siedziba Pol-
skiego Związku 
Niewidomych) 
– 89 tys. zł.

 Budowa altany na 
terenie rekreacyj-
nym Górka Manhattan 
na Podłężu – 34 tys. zł.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przedstawia zestawienie najważniejszych prac i moderniz
ny wycinek wszystkich zadań realizowanych przez jednostkę w ciągu całego roku. Nie należy zapominać o codziennie 
powierzonych terenów gminnych.

 Remont pomnika Tadeusza 
Kościuszki w Szczakowej 
– 12 tys. zł.

 Doposażenie placu 
zabaw w dzielnicy 
Dobra w ramach 
JBO – 59 tys. zł.

 Wymiana insta-
lacji elektrycznej 
w lokalach miesz-
kalnych i użytkowych  
– 142 tys.zł.

 Remont pustostanów – 
258 tys. zł
 Remont dachów 

i kominów – 114 tys.zł.
 Remont schodów wej-

ściowych: ul. Chopi-
na 95, ul. Północna 

9b – 29 tys. zł.
 Wymiana wodo-
mierzy przy ul. 
Północna 9c – 

34 tys. zł.
 Wymiana instalacji 
wod.-kan.: ul. Chopi-

na 95, ul. Azot 1 – 32 
tys. zł.

 Doposażenie 
i dobudowa nowych ele-
mentów na Rynku Kul-
tury w Niedzieliskach 
– łączna kwota po-
nad 132 tys. zł.

 Remont instalacji 
c.o. przy ul. Azot 
1 – 79 tys. zł.

 Wymiana pio-
nów wodnych 
i kanalizacyjnych, 
ul. Sulińskiego 43 -35 
tys. zł.

 Wymiana drzwi wejścio-
wych przy ul. 
Chopina 95 – 49 tys. zł.
 Remont pomieszczeń 

przy ul. Matejki 24g 
– 41 tys. zł.
 Stanowisko konte-

nerowe przy ul. 
Sulińskiego – 52 
tys. zł.

 Remont na-
wierzchni pod 

stanowiskiem kon-
tenerowym przy ul. 

Północnej 9c – 22 tys. zł.

Cmentarze 
komunalne 

Wilkoszyn 
i Szczakowa

W 2022 roku MZNK 
w  Jaworznie uru-

chomił stronę inter-
netową „Cmentarze 

komunalne w Jaworz-
nie” służącą do wyszuki-

wania grobów osób 
pochowanych na 

cmentarzach na Wilkoszy-
nie i w Szczakowej. Oprócz 
tego na stronie www.
jaworzno.grobonet.
com znajdziemy: do-
kładne mapy obu 
cmentarzy komu-
nalnych, informację 
o ostatnich pochów-
kach, wirtualny spacer, 
który pomoże zorientować 
się w przestrzeni cmentarzy.

Prace wykonane na 
cmentarzach komunalnych:

 Budowa kolumba-
rium na cmenta-

rzu komunalnym 
Wilkoszyn – 296 
tys. zł.

 Wymiana bramy 
wjazdowej wraz 

z dwoma furtkami 
na cmentarzu komu-

nalnym Wilkoszyn - 12 
tys. zł.

 Remont scho-
dów i pomieszczeń so-
cjalnych w budynku 
kaplicy na cmenta-
rzu komunalnym 
Szczakowa – 35 
tys. zł.

 Nasadzenie 
drzew w ramach 
nasadzeń rekom-
pensacyjnych na 
cmentarzu Wilkoszyn 
– 29 tys. zł.

 Wykonanie 24 sztuk grobów mu-
rowanych dwupoziomowych 
na cmentarzu Wilkoszyn – 
141 tys. zł..

 Modernizacja ogrzewa-
nia pomieszczeń so-
cjalnych w budynku 
kaplicy na cmentarzu 
komunalnym Szczako-
wa – 17 tys. zł.

Współpraca 
ze wspólnotami 

mieszkaniowymi
Gmina Jaworzno po-

siada udział w  312 
Wspólnotach Miesz-

kaniowych. W 2022 
roku przeznaczyła 

na koszty zarządu 
kwotę w wysokości 2 

mln 280 zł, natomiast 
na fundusz remontowy 

ponad 4 mln złotych.

Większe remonty we 
wspólnotach mieszkaniowych 
z udziałem gminy, które za-
kończyły się w 2022 roku to:

 Przemysłowa 1b - re-
mont kapitalny da-
chu, ocieplenie ścian 
budynku - udział gmi-
ny wynosi 80 proc.

 Szymanowskiego 2 - ocie-
plenie ścian budynku – 
udział gminy 31 proc.

 Matejki 13 - ocieple-
nie ścian budynku – 

udział gminy 55 proc.
 Górników z Danuty 29 

- remont kapital-
ny dachu - udział 

gminy 12 proc.
 Partyzantów 8 - 
ocieplenie ścian 

budynku - udział 
gminy 9 proc.

 Partyzantów 10 - ocie-
plenie ścian budynku 

- udział gminy 16 proc.
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22 roku 
omunalnych w Jaworznie 

ac i modernizacji zrealizowanych w 2022 roku. To oczywiście drob-
odziennie realizowanych pracach porządkowych i utrzymaniu 

 Gwarków 1-3 - kapitalny remont 
dachu - udział gminy 32 proc.
 Chopina 97 - ocieplenie 

ścian budynku - udział 
gminy 78 proc.
 Matejki 11 - ocieple-

nie ścian budynku - 
udział gminy 45 proc.

 Kpt. K. Pniaka 6 - ocie-
plenie ścian budynku - 

udział gminy 48 proc.

Programy pomocowe 
i dodatki miesz-

kaniowe oraz 
energetyczne

Realizacja progra-
mu oddłużeniowe-
go dla najemców 
mieszkań gmin-
nych znajdujących 
się w trudnej sytuacji 
materialnej. W 2022 roku 
do programu przystąpiło 
80 najemców (rodzin). Po-

zytywnie zakończone 
i rozliczone zostały 4 kontrakty. 

8 rodzin zerwało kontrakty.

W 2022 roku do Zespołu 
ds. Dodatków Mieszka-

niowych Miejskiego Za-
rządu Nieruchomości 

Komunalnych w Jaworz-
nie wpłynęło 1044 wnioski 

o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego. Na podstawie tych 

wniosków wydano 991 decyzji 
przyznających dodatek 

mieszkaniowy.

Na podstawie wydanych 
decyzji w 2022 roku wy-
płacono 5 497 dodat-
ków mieszkanio-
wych na łączną 
kwotę 1.839.697,11 
zł. Z tego największą 
kwotę wsparcia otrzy-
mali najemcy mieszkań 
gminnych - 2 377 dodatków 
na kwotę ponad 914 tys. zł.

W 2022 r. na mocy ustawy przyjmowa-
nie wniosków o przyznanie dodatku 
energetycznego zostało zawieszone. 
Wypłacane zostały natomiast dodatki 
energetyczne przyznane na podstawie 
wniosków złożonych do 31 grudnia 
2021 r. Na tej podstawie w okresie od 
1 stycznia 2022r. do 31 maja 2022 r. wy-
płacono 417 dodatków energetycznych 
na łączną kwotę 5 tys. zł.

Inne przedsięwzięcia zre-
alizowane przez jednostkę 

w 2022 roku
W 2022 roku MZNK w Ja-

worznie przeprowa-
dził dwa przetargi 

w formie licytacji 
stawki czynszu za 
najem gminnych 

lokali użytkowych 
i garaży, w których 

najemcy wylicytowali 
8 garaży i 1 lokal użyt-

kowy.

Jednostka zajmowała się też 
likwidacją dzikich wysypisk odpadów 
zlokalizowanych na terenach gmin-
nych. Łączny koszt tych prac wyniósł 
w ubiegłym roku – 60 tys. zł.

W różnych działaniach edukacyjnych 
organizowanych przez MZNK w Jaworz-
nie wzięło udział blisko 1200 osób, 
głównie wychowanków kilkunastu 
placówek oświatowych i szkolnych 
z terenu naszego miasta.

W edukacji ekologicznej po-
magała nam Super Piątka 

- bohaterowie kampa-
nii informacyjnej na 

temat jednolitego 
systemu segrega-

cji odpadów przy-
gotowanej przez 
Ministerstwo Śro-

dowiska. Ucznio-
wie dostali między 

innymi worki z super-
bohaterami, które sami 

fantazyjnie ozdobili. 

Nowe działki budowlane 
w doskonałych lokalizacjach
Gmina Miasta Jaworzna, zgodnie z konsekwentnie realizowaną polityką 
wspierania budownictwa mieszkaniowego, przygotowała 71 działek pod 
zabudowę mieszkaniową w sześciu kompleksach w najbardziej atrakcyj-
nych rejonach miasta. Nieruchomości będą sukcesywnie zbywane w trybie 
przetargowym w ciągu bieżącego roku. To znakomita okazja do pozyskania 
działki - pod wymarzony dom lub po prostu jako bezpieczną lokatę kapitału.

Dąbrowa Narodowa i Bory
Dąbrowa Narodowa oraz Bory w ostatnich latach okazały się cieszyć największym zaintereso-

waniem wśród osób planujących budowę domu. To spokojne osiedla z zabudową jednorodzinną, 
leżące na obrzeżach miasta, a jednocześnie nieopodal głównej jego osi komunikacyjnej. Plano-
wana przez miasto budowa ul. Nowodługoszyńskiej, przebiegającej skrajem Dąbrowy Narodowej, 
dodatkowo poprawi skomunikowanie tej dzielnicy.

Gmina oferować będzie nowe działki budowlane właśnie w tych osiedlach o dużym potencjale 
rozwojowym. W Dąbrowie Narodowej przygotowano 5 kompleksów (Jesionowa I i II, Grabowa 
I, II i III), na które składają się łącznie 54 nieruchomości. Ofertę uzupełnia kompleks 17 działek 
w osiedlu Bory (Podgórska). Nabywcy będą zatem mogli wybierać spośród 71 nieruchomości.

Ponad 4 mln zł na drogi
Udostępnienie nowych terenów mieszkaniowych było możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę 

Miasta Jaworzna 4.237.331,55 zł dofi nansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Projekt, który uzyskał akceptację, zakładał budowę 2,5 km dróg dojazdowych, tak by 
zaplanowanym pod zabudowę obszarom zapewnić obsługę komunikacyjną.

W roku 2022 Miejski Zarząd Dróg i Mostów (wraz z Wodociągami Jaworzno) zrealizował prze-
widziane inwestycje drogowe (z doprowadzeniem magistral wodociągowych i kanalizacyjnych). 
Tym samym działki budowlane zostały przygotowane do zbycia i przyszłej zabudowy.

Budowa lub lokata kapitału
Kompleksy gminnych nieruchomości w Dąbrowie Narodowej i Borach będą sukcesywnie zbywane 

podczas przetargów publicznych, organizowanych w ciągu bieżącego roku. Aktualizowane i pełne 
informacje o zbliżających się przetargach będą udostępniane na stronie www.invest-in-jaworzno.
pl. Krótki poradnik, jak zakupić w drodze przetargu działkę gminną, dostępny jest pod wskazany-
mi adresami: https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/jak-kupic-nieruchomosc-od-gminy/ oraz https://
nowa.invest-in-jaworzno.pl/jak-przebiega-ustny-przetarg-nieograniczony-na-zakup-nieruchomosci/.

Oferta gminy stanowi znakomitą okazję do nabycia w konkurencyjnej cenie działki pod budowę 
domu jednorodzinnego. Przypominamy, iż na terenie Gminy Miasta Jaworzno wciąż funkcjonuje 
10-letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób fi zycznych, które wybudują dom jed-
norodzinny, a następnie go zasiedlą (nie dotyczy to domów budowanych na sprzedaż).

Zakup nieruchomości stanowić może również doskonałą lokatę kapitału i zabezpieczenie na 
przyszłość. Szczególnie w okresie wysokiej infl acji i związanej z nią utratą wartości pieniądza, 
nieruchomości są uznawane za jedną z najbezpieczniejszych i najpewniejszych lokat.

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA STRONY INVEST-IN-JAWORZNO ORAZ NASZEGO PROFILU NA FB. 
WKRÓTCE INFORMACJE O PIERWSZYCH PRZETARGACH.
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Jaworznicki Obszar Go-
spodarczy (JOG) to szan-
sa na nowe przemysłowe 
otwarcie dla Jaworzna 
i  regionu. Tym razem już 
niezwiązane z przemysłem 
surowcowym czy energe-
tycznym, ale z nowocze-
snymi i zaawansowanymi 
technologicznie branżami. 
Zapewni tysiące miejsc pra-
cy dla kolejnych pokoleń 
mieszkańców Jaworzna 
oraz okolic. W badaniach 
opinii publicznej, wykona-
nych w grudniu 2021 roku, 
utworzenie Jaworznickiego 
Obszaru Gospodarczego po-
parło 77,04 proc. miesz-
kańców Jaworzna.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy 
– bezpieczna, gospodarcza przyszłość Jaworzna

Nie przegapić 
szansy

W roku 1996 rząd powołał do 
życia Katowicką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną z jej dwiema główny-
mi podstrefami – tyską i gliwicką. 
Wraz z tą decyzją ruszył zawrotny 
rozwój Gliwic (do ich aktualne-
go statusu najbogatszego miasta 
województwa) i Tychów (jedno 
z najlepiej ocenianych miast pod 
względem mieszkania w aglomera-
cji). A przecież zarówno Gliwice, 
jak i Tychy borykały się w latach 
90. XX w. z tymi samymi proble-
mami transformacji ustrojowej 
(wygaszanie kopalń, upadek za-
kładów przemysłowych, lawinowy 
wzrost bezrobocia), co inne miasta 
regionu, których gospodarka oparta 
była na przemyśle ciężkim. Strefa 
ekonomiczna pozwoliła im wyjść 
z impasu znacznie szybciej, rozwi-
nąć nowe branże i awansować do 

czołówki województwa pod wzglę-
dem generowanego PKB.

Teraz gdy  pojawia się szansa na 
utworzenie w Jaworznie dużego 
obszaru aktywności gospodarczej, 
musimy ją wykorzystać. Zwłaszcza 
w obliczu wstrząsów gospodarki 
światowej i wdrażania polityk kli-
matycznych, strefa ekonomiczna 
może być dla miasta jedyną meto-
dą budowy nowego gospodarczego 
potencjału.

Nowy przemysł 
w mieście

Idea budowy Jaworznickiego Ob-
szaru Gospodarczego (jak i nazwa) 
to pomysł prezydenta Pawła Sil-
berta, który kilkanaście lat temu 
postawił cel stworzenia dużej strefy 
przemysłowej w mieście. Przez te 
lata wykonano prace planistyczne, 
przyjęto Studium Jaworzna z odpo-
wiednimi funkcjami dla zespołu te-

renów przy elektrowni, uchwalono 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Wojska Polskiego 
Północ” nadający zapisy i funkcje 
przemysłowe dla tzw. brownfi el-
dów – czyli terenów w przeszłości 
mocno wykorzystywanych przez 
przemysł i przywracanych w ra-
mach transformacji gospodarczej, 
obecnie realizowane są kolejne ele-
menty założonego planu, w tym 
uzbrajanie strefy w niezbędne me-

dia: wodę, kanalizację, prąd, gaz, 
drogi. 

Jaworznicki Obszar Gospodar-
czy to zespół terenów o dużej po-
wierzchni położonych w bliskiej 
okolicy Elektrowni J-no III (od ul. 
Wojska Polskiego na północ, aż do 
obwodnicy na granicy z Sosnow-
cem przy outlecie odzieżowym, 
tuż przy węźle A4 z S1). JOG dys-
ponuje łączną powierzchnią 325 
ha, z czego 300 ha będzie możli-
we do zagospodarowania. Około 
25 ha pozostanie w „naturalnym”, 
niezmienionym stanie, stanowiąc 
m.in. ostoję dla wodnej i mokradło-
wej fauny i fl ory (obszar na północ 
od skrzyżowania ul. Wojska Pol-
skiego i Mysłowickiej). Jaworzno 
na swojej powierzchni 152 km2 
posiada w aż 36,7 proc. obszary 
leśne. Lasy w mieście zajmują po-
wierzchnię 61 km2 (6100 ha). JOG 
to zaledwie około 300 ha terenów 
przemysłowych.

Cudzysłów powyżej nie jest przy-
padkowy - trudno o terenach wcho-
dzących w skład JOG mówić, jako 
o obszarze naturalnym. Wystarczy 
zagłębić się w archiwalne mapy od 
czasów powojennych, by przekonać 
się, że wszystko tu zostało ukształ-| źródło: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - www.ksse.com.pl

Inwestycje wg branży Inwestycje wg narodowości

Wizualizacja fabryki Izery na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego | fot. Materiały UM Jaworzno / ElectroMobility Poland
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Powierzchnia całkowita: 325,6 ha
Powierzchnia nieruchomości inwestycyjnych (po odliczeniu obszarów 
zielonych i terenów zajętych przez infrastrukturę techniczną): ok. 260 ha
Ogólna powierzchnia lasów w Jaworznie: 6100 ha (36,7 proc.)
Powierzchnia terenów chronionych przyrodniczo w JOG: ok. 25 ha
Potencjalna liczba nowych miejsc pracy po pełnym zagospodarowa-
niu: 10.000-12.000
Przewidywane roczne przychody do Gminy z tyt. podatków grunto-
wych: ok. 60 mln zł (po pełnym zagospodarowaniu działek)

Jaworznicki Obszar Gospodarczy 
w liczbach

Jaworznicki Obszar Gospodarczy 
– bezpieczna, gospodarcza przyszłość Jaworzna

wielkopowierzchniowych przedsię-
biorstw – pieniądze trafi ą do budże-
tu na inwestycje, edukację, nowe 
projekty energetyczne, uzbrajanie 
kolejnych terenów, budownictwo 
mieszkaniowe itd. 

Budowa infrastruktury 
priorytetem 

W województwie śląskim tereny 
inwestycyjne są na wyczerpaniu. 
Dużych działek, które można za-
oferować inwestorom, już brak. Nie 
mówiąc o takich, które dysponują 
dostępem do głównych arterii ko-
munikacyjnych. Stąd uruchomienie 
Jaworznickiego Obszaru Gospodar-
czego – nieopodal autostrady A4, 
na skrzyżowaniu drogi ekspresowej 
S1 z DK79 i z aktywną linią ko-
lejową - stanowi przedsięwzięcie 
o znaczeniu regionalnym.

Głównym zadaniem, które stoi 
teraz przed miastem, jest budowa 
infrastruktury technicznej, obsłu-
gującej obszar gospodarczy. Chodzi 
głównie o szkieletowy układ drogo-
wy, system odwodnieniowy, sieci 
wodociągowo-kanalizacyjne. Na 
uzbrojenie w sieci wod.-kan. pozy-

skano ze środków zewnętrznych już 
100 mln zł dofi nansowania. Trwa-
ją starania o zewnętrzne środki na 
modernizację ul. Wojska Polskie-
go i rozbudowę dróg (obwodnicy) 
o nowe, wyższe parametry jezdne. 
Dzięki budowie sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej poprawi 
się jakość całego systemu odpro-
wadzania wód w tym rejonie, 
tym samym ustaną problemy 
z kanalizacją przy ul. Energety-
ków i okolic. Często zgłaszane 
problemy przez mieszkańców 
i radnych z tej okolicy zostaną 
rozwiązane dzięki inwestycjom 
wod-kan w Jaworznickim Obsza-
rze Gospodarczym.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy 
jest wspólnym projektem Prezyden-
ta Miasta i Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej SA. Działa-
nia wspierają gospodarcze agendy 
rządowe, zajmujące się rynkami 
zagranicznymi i odpowiadające za 
wielkie inwestycje międzynarodo-
we w Polsce. Warto zaznaczyć, iż 
już na obecnym etapie zgłaszają się 
kolejni inwestorzy, zainteresowani 
lokalizacją swych zakładów w ob-
rębie JOG-u. 

Przemysłowe 
serce Jaworzna 

– szansa dla krajowego 
automotive

Jaworznicki Obszar Gospodarczy 
ma olbrzymią szansę stać się tętnią-
cym życiem, przemysłowym sercem 
Jaworzna. Z dziesiątkami nowo-
czesnych zakładów produkcyjnych 
i usługowych. Położonym z dala 
od osiedli mieszkaniowych (a więc 
nieuciążliwym), za to blisko źródła 
zasilania (elektrownia) i głównych 
szlaków komunikacyjnych.

| fot. Wodociągi Jaworzno

Prototyp samochodu elektrycznego Izera | fot. www.izera.pl

towane ludzką ręką. Nie znajdzie-
my już naturalnego podłoża grunto-
wego, gdyż zostało ono zniszczone 
przez działalność piaskowni w XX 
w. To, co tworzy aktualne podłoże, 
to usypane odpady z pobliskich, 
nieczynnych już kopalń – skała 
płonna, którą wypełniono wyrobi-
ska po piaskowni. Nieudane rekul-
tywacje wiązały się z nasadzeniami 
słabych gatunkowo drzew, które 
miały szybko porosnąć zdegrado-
wany teren. Sporą powierzchnię 
zajmują również dawne osadniki 
wód kopalnianych. Dochodzą za-
burzone stosunki wodne. Obszar 
został silnie przekształcony i zde-
gradowany wskutek działalności 
przemysłowej na wielką skalę. Czy 
nie jest logicznym zlokalizowanie 
tu znowu przemysłu? Z pewnością 
lepiej zlokalizować go tutaj, aniżeli 
na obszarach o faktycznej wartości 
przyrodniczej, czy na nieużytkach 
rolnych (kto wie, może nadcho-
dzą czasy, iż rolnictwo powróci 
do łask?). To będzie sztandaro-
wy przykład udanej transformacji 
obszarów poprzemysłowych przy-
wracanych do ponownego obiegu 
gospodarczego. Zyska Gmina na 
sprzedaży działek i z podatków od 

Z szacunków Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej wy-
nika, iż obszar będzie miał zdol-
ność wygenerowania pomiędzy 10 
a 12 tysięcy nowych miejsc pracy. 
Jego potencjał jest więc porówny-
walny z podstrefą gliwicką. Przy-
pomnijmy, że pierwsza decyzja 
lokalizacyjna została zawarta na 
teren o pow. 118 ha pod budowę 
fabryki samochodów elektrycznych 
IZERA. Trwają kolejne rozmowy 
i ustalenia techniczne z inwestora-
mi krajowymi oraz zagranicznymi 
zainteresowanymi budową swoich 
przedsiębiorstw w Jaworznie. 

Do często wymienianego w ser-
wisach gospodarczych Jawora, 
gdzie ulokowała się fabryka Mer-
cedesa, już wkrótce może dołączyć 
Jaworzno. Oferta inwestycyjna bę-
dzie wymagająca, ale też ma zabez-
pieczyć mieszkańcom Jaworzna 
dobre, wysokopłatne miejsca pracy. 

Warto zaznaczyć, iż ze wszyst-
kich zatrudnionych jaworznian 47 
proc. pracuje w przemyśle, acz-
kolwiek niekoniecznie w rodzin-
nym mieście. Aż jeden na każdych 
pięciu zatrudnionych jaworznian 

jest pracownikiem sektora ener-
getyczno-wydobywczego. Każde 
poważniejsze zawirowanie w tej 
branży będzie niosło poważne 
skutki dla miasta oraz jego miesz-
kańców. Przypomnijmy, że proces 
likwidacji KWK Jan Kanty w la-
tach 1999-2002 doprowadził do 
lawinowego wzrostu bezrobocia 
w mieście, które osiągnęło rekor-
dowy wskaźnik 23 proc.

Jedynym środkiem zapobiega-
jącym podobnym zjawiskom jest 
budowa silnego obszaru gospo-
darczego w oparciu o nowe, nie-
obecne dotąd w mieście branże. 
JOG stanowi w zamyśle inwesty-
cję w przyszłość kolejnych poko-
leń jaworznian – zapewnienie im 
warunków rozwoju i pracy w ro-
dzinnym mieście. Jaworzno zaś sta-
nie się nowym ośrodkiem wzrostu 
gospodarczego na granicy dwóch 
regionów.

W badaniach opinii publicznej, 
wykonanych w grudniu 2021 roku, 
utworzenie Jaworznickiego Obsza-
ru Gospodarczego poparło 77,04 
proc. mieszkańców Jaworzna.           

RED
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O nudzie w czasie ferii nie było mowy | fot. Materiały MCKiS

Mnóstwo atrakcji przygotowali instruktorzy z MCKiS | fot. Materiały MCKiS

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

орендарем) про готовність 
прийняти орендаря.

Водночас слід зазначити, 
що виконання вимог у вигляді 
подання іншого житлового 
приміщення, а також декларації 
власника про прийняття 
орендаря не стосується громадян 
України, щодо яких діє Закон 
від 12.03.2022 р. про надання 
допомоги громадянам України 
у зв’язку зі збройним конфліктом 
на території цієї держави. 
Тобто громадяни України, на 
яких поширюється дія цього 
закону, при укладенні договору 
тимчасової оренди зобов’язані 
лише подати декларацію у 
формі нотаріального акту про 
підпорядкування добровільному 
виконанню та зобов’язуються 
добровільно звільнити та 
передати житлове приміщення 
яким вони користувалися на 
підставі договору оренди.

Додатковий захист інтересів 
власника квартири у випадку 
тимчасової оренди полягає на 
тому, що власник квартири у разі 
невиконання орендарем умов 
договору або його розірвання 
може виселити орендаря з 
квартири без необхідності 

проведення судового розгляду».
Оксана Архипова (з Полтави) 

жила в Польщі раніше, ще до 
війни, добре знає мову та стежить 
за законами. У соцмережах жінка 
підказує людям, де шукати 
відповіді на запитання та як діяти 
в тій чи іншій ситуації, скеровує 
до юристів. 

– На незнанні українцями 
законів хитрі люди роблять 
бізнес: нині є ті, котрі в 
соцмережах пропонують за 500 
злотих дати вам такий документ. 
Як це працює? Наприклад, я маю 
житло, я власник. А тобі треба 
орендувати житло і надати 
підтвердження, що є куди виїхати 
в разі виселення. От щоб я тобі 
підписала цей папірчик зі своє 
адресою, де я власник, ти мені 
повинна заплатити до 500 злотих, 
– поділилась Оксана.

Руслана Герасименко знала про 
зміни в законі, згідно з якими 
біженці не мають вказувати, 
куди будуть виселятись. Вона 
нещодавно підписувала угоду 
найму оказіонального в Любліні.

– Я підписувала цю умову, 
тому інформація 100%, я добре 
знаю польську, тому говорила з 
нотаріусом і вона все підтвердила, 

Умова найму оказіонального: 
нюанси для біженців 

що ніяких поручителів та адрес, 
куди підете жити, якщо не буде 
грошей платити за мешкання, 
не треба. Ви підписуєтесь, що 
добровільно виселитесь, а якщо 
ні, то вас мають право виселити. 
У теорії ґміна вам має надати 
соціальне житло, – поділилась 
досвідом Руслана. 

треба шукати ніяких поручителів 
та вказувати, куди виселиться 
родина, яка винаймає житло, 
якщо не зможе платити за 
оренду. Однак про це не всі 
знають, і на цьому незнанні вже 
почали заробляти ділки.

Про договір тимчасової оренди 
(umowa najmu okazjonalnego)- 
пояснення можна знайти на 
потралі для біженців https://ukra-
ina.interwencjaprawna.pl.

Отже, там ідеться, що «договір 
тимчасової оренди (umowa naj-
mu okazjonalnego) – це форма 
найму житлового приміщення, 
спрямована на додатковий 
захист інтересів власника житла. 
Така форма найму полягає на 
тому, що орендар додає до 
договору оренди декларацію у 
вигляді нотаріального акту про 
підпорядкування добровільному 
виконанню та зобов’язується 
добровільно звільнити та 
передати житлове приміщення. 
Окрім цього, в договорі оренди 
зазначається інше житлове 
приміщення, в якому може 
проживати орендар у випадку 
виселення. До договору оренди 
додається також заява власника 
житла (яке було вказане 

Що означає умова найму 
оказіонального та чи треба 
біженцям з України шукати 
поручителів? А ще як на цьому 
почали заробляти ділки?

У багатьох оголошеннях 
про оренду житла (квартир чи 
будинків) можна бачити, що 
поляки здають квадратні метри, 
але лише за умовою найму 
оказіонального. Українці бояться 
цієї умови, оскільки стереотипно 
вважають: для підписання угоди 
про винайм мешкання треба 
знайти поляків, котрі підуть з 
ними до нотаріуса та погодяться 
поручитись за родину, якщо там 
раптом не матиме змоги платити 
за оренду, візьмуть до себе жити 
(нададуть квадратні метри). А 
де таких людей взяти та й чи 
згодяться вони брати на себе 
відповідальність за чиєсь життя 
й фінансову спроможність? Тому 
багато пропозицій для родин 
з України так і залишаються 
поза увагою, хоч вони й 
привабливі, бо стримує ця 
графа в оголошеннях: найм 
оказіональний. Насправді для 
тих українців, які прибули до 
Польщі після 24 лютого 2022 
року і мають статус UKR, не 

Zima bez nudy
W  poniedziałek, 30 stycznia, 

uczniowie znów zasiądą w szkol-
nych ławkach, ale na pewno będzie 
co wspominać. – Staraliśmy się, by 
nasza oferta była różnorodna i dotarła 
do jak największego grona dzieci oraz 
młodzieży. Udowadniamy, że ferie spę-
dzone w mieście wcale nie muszą być 
nudne – przekonuje Monika Komań-
ska, pełnomocnik ds. organizacyjnych 
w Miejskim Centrum Kultury i Sportu.

Zajęcia prowadzone przez instruk-
torów MCKiS jak co roku cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. – To znak, 
że nasza oferta była dla młodych miesz-
kańców naprawdę atrakcyjna. Warto 
pamiętać, że każda forma aktywne-
go zimowego wypoczynku stanowi dla 

młodzieży świetną okazję do zdobycia 
nowych doświadczeń i znajomości – 
podkreśla pani Monika.

„Ferie z animacją poklatkową” od-
bywały się w Hali Widowiskowo-
-Sportowej MCKiS. Inspiracją do re-
alizacji fi lmów były impresjonizm 
i ekspresjonizm. – Filmy uczestników 
zajęć trafi ły już do postprodukcji. Będzie 
je można obejrzeć po montażu i udźwię-
kowieniu. Czekam niecierpliwie na efekt 
końcowy, bo wizja i koncepcja arty-
styczna  zachwyciły mnie już na etapie 
wykonywania zdjęć – przyznaje pro-
wadząca zajęcia, Katarzyna Pokuta.

W ramach zajęć praktyczno-ar-
tystycznych w hali powstały mapy 
marzeń. Za ich pomocą można wizu-

alizować marzenia i cele. Pozwalają 
także określić nasze unikalne cechy 
osobowości i emocje. Uczestnicy zajęć 
wykonali też plakaty fi lmowe.

W Klubie Pod Skałką w Długoszy-
nie młodzi ludzie malowali kubki 
i pracowali z gliną. Pojadą jeszcze 
do kina na seans bajkowy. W Klubie 
Wega były kalambury i wspólne bu-
dowanie z klocków. W planach na 
końcówkę ferii są jeszcze wycieczka 
na kręgle i bilard oraz karaoke.

Do piątku, 27 stycznia, trwają pół-
kolonie w Klubie Niko w Byczynie 
oraz w Domu Kultury im. Z. Kru-
dzielskiego. Uczestnicy półkolonii 
w Byczynie wzięli udział w zabawach 
integracyjnych oraz warsztatach ar-
tystycznych. Wybrali się też na wy-
cieczkę do Osikowej Doliny.

– Uczestnicy półkolonii spotkali się 
też z pracownikiem Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworz-
nie. Zdrowie i bezpieczeństwo są naj-
ważniejsze i właśnie to było tematem 
ćwiczeń oraz pogadanki w czasie tego 
spotkania – wspomina Ewelina Ogioł-
da, kierownik Klubu Niko.

O  nudzie nie było też mowy 
w Domu Kultury im. Z. Krudziel-
skiego w Szczakowej. Były warsz-
taty, gry animacyjne, wycieczka do 
kopalni Guido, na lodowisko i do 
kina. Dzieciaki odwiedzili pracow-
nicy Miejskiego Zarządu Nierucho-

mości Komunalnych którzy dzielili 
się wiedzą z zakresu ekologii. Odbyły 
się też spotkania z policjantami i pra-
cownikami jaworznickiego sanepidu, 
którzy przypomnieli zasady bezpiecz-
nego spędzania wolnego czasu. Dzieci 

wzięły udział w warsztatach kulinar-
nych, na których przygotowały pizzę.

– Ferie dobiegają końca, a my planu-
jemy już akcję „Lato w mieście”. Będzie 
sporo frajdy i niespodzianek – zapewnia 
Monika Komańska z MCKiS.       NC
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Magdalena Hałas ze swoją modelką Kasią Kmiotek | fot. Monika Kuś

Dwadzieścia pięć czarno-
-białych fotografi i zna-
lazło się w Galerii „Pod-
cienie”. Autorką prac jest 
jaworznianka Magdalena 
Hałas.

Ile spotkań,
tyle spojrzeń

Wernisaż inaugurujący wystawę 
„Ile spotkań, tyle spojrzeń” odbył 
się 19 stycznia w Hali Widowisko-
wo-Sportowej Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie. Ekspo-
zycja stanowi kontynuację i uzupeł-
nienie tej, którą końcem minionego 
lata można było podziwiać w Galerii 
Pustej cd. 

Jak tłumaczy sama artystka – tytuł 
wystawy wziął się z jej refl eksji, że 
nie ma dwóch takich samych spotkań, 
gdyż towarzyszą im – w każdym mo-
mencie życia – zupełnie inne emocje. 
To właśnie chciała pokazać na swoich 
fotografi ach. 

Co ciekawe – na każdej fotografi i 
znajduje się ta sama modelka. Kasia
Kmiotek, bo to właśnie ona jest bo-
haterką wystawy, od lat współpra-
cuje z fotografką. Panie policzyły, 
że wspólnie zrobiły około 20 sesji 
zdjęciowych, a ich relacja, z czysto za-
wodowej, przerodziła się bliską więź. 

Zdjęcia znajdujące się na wystawie 
powstawały przez ostatnie cztery lata 
i są różnymi spojrzeniami artystki 
na tę samą osobę. Różny był także 
ich proces powstawania. Wśród fo-
tografi i są te, będące wynikiem pra-
cy jedynie modelki i fotografki, ale 
również takie, przy których pracował 
sztab profesjonalistów – fryzjerka, 
makijażystka, stylistka. Wspólna dla 
zdjęć jest też czarno-biała estetyka. 
Jak tłumaczy sama artystka – wła-
śnie ten rodzaj fotografi i pokochała 
szczególnie, a jej główną inspiracją 
są prace Petera Lindbergha.

– Uważam, że czarno-biała fotogra-
fi a tak naprawdę ma milion barw i jest 
ponadczasowa. Sprawia, że odbiorca 
zwraca uwagę na zupełnie inne aspekty 
niż w przypadku kolorowej. Czasami 
barwy odwracają uwagę od emocji, 
oczu, od tego, co tak naprawdę chciała-
bym pokazać – tłumaczy pani Magda.

Fotografka podkreśla również 
istotę wzajemnej energii przepły-
wającej pomiędzy osobami znaj-
dującymi się po dwóch stronach 
aparatu, a także swoje emocjonalne 
zaangażowanie i skupienie na foto-
grafowanej osobie.

– Gdy fotografuję, to w ogóle się wy-
łączam. Właściwie wtedy tylko tą foto-

grafi ą żyję. Każdemu ze zdjęć przeka-
zuję swoje emocje i mam nadzieję, że 
widać to na wybranych do wystawy 
kadrach – mówi.

Wystawę można oglądać od ponie-
działku do piątku, w godzinach pracy 
Hali, do 19 lutego. – Mamy nadzieję, 
że ta wystawa będzie świetnym tego-
rocznym startem naszej galerii. Bar-
dzo zależy nam na tym, by to miejsce 
było kojarzone ze sztuką, z artystami 
pochodzącymi z Jaworzna, ale także 
spoza jego obszaru. Są ciekawe plany 
i mamy nadzieję, że uda się je zreali-
zować – mówi Karolina Dąbrowa
z działu kultury MCKiS.

Monika Kuś

Trzy dni dobrego humoru
Zbliża się Jaworznicki Festiwal Komedii. Wydarzenie, 

którego inicjatorem jest nasz felietonista, Wojtek Knapik, 
potrwa od 27 do 29 stycznia. Miejscem spotkań miłośników 
dobrego humoru będzie ATElier Kultury przy ul. Mickie-
wicza 2. – Po przerwie spowodowanej lockdownem, możemy 
wreszcie powrócić do trzydniowego wydarzenia oraz zapro-
ponować imprezy towarzyszące – podkreśla Wojtek Knapik.

Pierwszą gwiazdą festiwalu będzie znany komik, Ma-
riusz Kałamaga, który w swoim stand-upie, w przewrotnie 
śmieszny sposób, będzie wytykał to, co głupie, nonsensow-
ne i kontrowersyjne. Wieczór prowadzi czeski komik Ro-
man Trávníček. Gościnnie pojawi się także Jacek Noch.

Stand-up Mariusza Kałamagi odbędzie się w piątek, 27 
stycznia, o godz. 19. Bilety można kupić na kupbilecik.pl.

W sobotę, 28 stycznia, o godz. 17 jaworznicką sceną 
zawładnie z kolei Adam Snopek, który da show przy for-
tepianie i zabierze słuchaczy w muzyczną podróż przez 
historię muzyki - „Od Bacha do AC/DC”. Jak podkreśla-
ją organizatorzy, występ będzie połączeniem stand-upu, 

performance'u i koncertu. Bilety po 50 zł na kupbilecik.pl.
W niedzielę, 29 stycznia, o godz. 19 przyjdzie czas na 

spektakl teatralny. Jaworznianie zobaczą „Stroiciela Grze-
bieni” w wykonaniu teatru KTO. Maciej Słota wciela się 
w mieszkającego w Krakowie Tadeusza, który umiera, zo-
staje skremowany i przez pomyłkę zostaje pochowany na 
Podhalu, w grobie pewnego zasłużonego górala. Ogromna 
dawka dobrego humoru gwarantowana.

Bilety na spektakl są dostępne na kupbilecik.pl.
Oprócz trzech głównych wydarzeń w ramach Jaworz-

nickiego Festiwalu Komedii organizatorzy zapraszają też 
do udziału w imprezie towarzyszącej. Będzie nią OPEN 
MIC: Stand-up Night, czyli konkurs młodych komików, 
którzy powalczą o nagrodę publiczności. Impreza odbędzie 
się w sobotę, 28 stycznia, o godz. 20 w klubie Relax przy 
ul. Szczakowskiej 35b w Niedzieliskach. Poprowadzi ją 
Roman Trávniček. Bilety po 45 zł na kubilecik.pl. Wyda-
rzenie jest skierowane tylko do osób dorosłych.

Na cały JFK można też kupić karnety.                  AZ-H

AU TO P R O M O C J A

Artystki 
blisko natury

W ATElier Kultury i w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej podziwiać 
będzie można wystawy dwóch ar-
tystek ze Stowarzyszenia Twórców 
Kultury. Serdeczne przyjaciółki,  
Agnieszka Guja i Sabina Piotrow-
ska, które połączyła miłość do sztu-
ki, zapraszają do swojego świata.

Wernisaż rzeźb Agnieszki Gui 
odbędzie się w poniedziałek, 30 
stycznia, o godz. 18, w ATElier 
Kultury (ul. Mickiewicza 2). Wy-
stawa „Bliżej natury” przedstawia 
najnowszą kolekcję skrzydlatych 
anielic. – Anioły mają wielką moc. 
Może ich wizerunki, stworzone przy 
pomocy elementów z drzew i kwia-
tów, zapadną nam tak głęboko w pa-
mięć, że zaczniemy dostrzegać piękno, 
które daje nam natura – zastanawia 
się Agnieszka Guja.

Dla artystki natura jest nieod-
łącznym elementem życia. – Bez 
drzew, krzewów i kwiatów życie było-
by wizualnie bardzo ubogie. Spacery 

uwalniają endorfi ny, a my przepełnie-
ni pozytywnymi emocjami, chcemy 
oddawać dobro. Dlatego też powsta-
ły moje nowe anioły – mówi pani 
Agnieszka.

Jej wystawa otwarta będzie do 
piątku, 24 lutego. 

Sabina Piotrowska przygotowała 
osobistą wystawę pokazującą jej 
„Wspomnienia i fascynacje”. Ob-
razy i fotografi e prezentują m.in. 
jaworznicką przyrodę. – Z przyjem-
nością wracam pamięcią do dawnych 
dni. Ta wyjątkowa podróż w czasie 
wywołuje burzę różnych emocji. Te 
pozytywne, radosne i szczęśliwe dzia-
łają, jak lekarstwo. Te smutne uczą 
wyciągać wnioski na przyszłość – 
mówi Sabina Piotrowska.

Wernisaż wystawy odbył się 25 
stycznia, w galerii ExLibris (ul. Ry-
nek Główny 17). Wystawę jaworz-
nianki będzie można podziwiać do 
poniedziałku, 13 lutego.

Natalia Czeleń
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Około tysiąca melomanów wzięło udział w XXI Koncercie Noworocznym – jednej z najważniej-
szych imprez w mieście, która ofi cjalnie otwiera tegoroczny kalendarz wydarzeń kulturalnych. 
Muzyczna uczta w Hali Widowiskowo-Sportowej odbyła się w niedzielę, 22 stycznia.

Ludwik 
Chechelski

Wioletta 
Wojtyła

Joanna i Tadeusz 
Wierzchowscy

Janina 
Gierasimowicz

Barbara 
Krzysiek

Iwona 
Mazur

Wydaje mi się, że dzisiaj momenta-
mi troszkę zawodziła akustyka sali, 
przez co miałem nieco zafałszowa-
ny odbiór, niemniej jednak same 
utwory, ich aranżacja, bardzo mi się 
podobały. Zresztą są mi znane ani 
nie od dzisiaj, ani nie od wczoraj. 
Trochę podobnych koncertów już 
odwiedziłem, m.in. w Chorzowie, 
ale na ten jaworznicki będę wracać, 
dopóki będę mógł.

Bardzo podobała mi się aranża-
cja utworów, repertuar, dekoracje, 
a także konferansjerka. Anegdoty 
opowiadane przez prowadzącego 
niezwykle ożywiły koncert i stano-
wiły ciekawy przerywnik pomiędzy 
utworami. Dzisiejsze wydarzenie, 
ten kontakt z kulturą wysoką, to 
doskonały sposób na rozpoczęcie 
roku, a także na wejście w wyda-
rzenia kulturalne, które przyniesie.

Na temat dzisiejszego koncertu nie 
można powiedzieć nic złego, a wręcz 
przeciwnie – jest to kolejny koncert, 
w którym mamy okazję posłuchać 
dobrych utworów w świetnym wy-
konaniu. Kolejny raz orkiestra Woj-
ciecha Mrozka pokazuje, że można 
miło spędzić czas w towarzystwie 
wzniosłych melodii i utworów. Je-
steśmy bardzo zadowoleni.

Byłam na wszystkich dwudziestu je-
den Koncertach Noworocznych. Nie 
opuściłam ani jednego. Bilety na te-
goroczny kupiłam niemal w ostatniej 
chwili, ale doszłam do wniosku, że 
chociaż w piątek byłam na innym 
koncercie, to nie wyobrażam sobie, 
by mogłoby mnie dzisiaj tutaj nie być. 
Za każdym razem jestem zachwyco-
na tym wydarzeniem kulturalnym.

Jestem zachwycona. Każdego roku 
przychodzę na Koncert Noworocz-
ny i zawsze bardzo podobają mi się 
wszystkie występy – arie, soliści, 
orkiestra, występy taneczne. Cho-
ciaż w imprezach organizowanych 
w mieście udział biorę rzadko, to 
na styczniowym koncercie zawsze 
jestem, ponieważ uwielbiam taką 
muzykę. Dzisiejszy wieczór również 
jest wspaniały.

Mieszkanką Jaworzna jestem tak 
naprawdę od niedawna, bo przepro-
wadziłam się kilka miesięcy temu, 
ale już od kilku lat uczestniczę w wy-
darzeniach kulturalnych organizo-
wanych przez miasto. Z dzisiejszego 
koncertu jestem bardzo zadowolona. 
Mam wrażenie, że z roku na rok 
Koncert Noworoczny jest jeszcze 
lepszy, a tegoroczny repertuar szcze-
gólnie mi przypadł do gustu.

Noworoczne granie 
z miłością w tle

– Dziękuję państwu za to, że tak 
licznie przyjęliście nasze zaproszenie na 
wspólne spędzenie tego – mam nadzieję 
– wyjątkowego wieczoru. Przecież to 
państwo – nasza wierna i sprawdzona 
publiczność – jesteście dla nas, pracow-
ników MCKiS – największą motywacją 
i największą nagrodą – tymi słowami 
przywitał gości dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu, Seba-
stian Kuś. 

Podobnie jak w ubiegłych latach 
– na scenie nie zabrakło emocji, któ-
rych jaworznickiej publiczności do-
starczyli soliści i muzycy skupieni 
wokół maestro Woytka Mrozka – 
doskonałego aranżera, wybitnego 
klarnecisty, kompozytora i dyrygen-
ta. Ponad trzygodzinny koncert zo-
stał bardzo dobrze przyjęty przez 
publiczność pochodzącą nie tylko 
z Jaworzna, ale również ze śląskich, 
zagłębiowskich i małopolskich miast.  

Ze sceny rozbrzmiewały świato-
wej klasy arie operowe, operetko-
we, muzyka fi lmowa oraz muzyka 
popularna. Wszystko na najwyższym 
poziomie. Nie zabrakło również ulu-
bionych melodii Johana Strauusa, 
meksykańskiej „Granady”, a także 
najpiękniejszego muzycznego toa-
stu – „Libiamo, ne’lieti calci” z opery 
„La traviata”. Ze sceny popłynęły też 
dźwięki utworów innych znakomi-
tych artystów – Kalmana, Leha-
ra, Denza czy Webbera. Pojawiły 
się również polskie akcenty – „Lu-
bię wracać tam, gdzie byłem” czy 
„Dumka na dwa serca”. Jak udaje 
się połączyć świat muzyki elitarnej 
z muzyką popularną?

– Jest to kwestia przygotowania 
materiału dla orkiestry. Jeżeli przy-
gotujemy bardzo podobną fakturę dla 
kompozycji czy utworów wybranych, 
to ich stylistyka się broni – tłumaczy 
maestro Woytek Mrozek.

Przy okazji podkreśla, że bardzo 
cieszą go styczniowe powroty do 

naszego miasta. – To właściwie jest 
już tradycja. Zawsze bardzo czekam 
na ten przyjazd i cieszę się, że mogę 
tutaj wrócić – przyznaje dyrygent.

Tym razem serca słuchaczy nie-
wątpliwie skradł również chary-
zmatyczny tenor Oskar Jasiński, 
który prowadził tegoroczne wy-
darzenie. Każdy występ zapowia-

dał, wplatając zabawne historyjki 
i anegdoty, na które żywo reago-
wała publika.

Zgodnie z tradycją – po zakoń-
czeniu pierwszej części koncertu 
prezydent Paweł Silbert zaprosił 
publiczność na lampkę szampana 
i życzył gościom, odnosząc się do 
tytułu koncertu, przede wszystkim 
miłości. – Wielokrotnie składałem 
państwu życzenia szczęścia, zdrowia, 
pomyślności, pieniędzy, ale dzisiaj na-
tchnęło mnie to, co jest główną myślą 
tego koncertu – „Grande amore”. Ży-
czę państwu takiej miłości codziennej, 
ale takiej grande – podkreślał Paweł 
Silbert.

Organizatorem koncertu, odby-
wającego się pod honorowym pa-
tronatem prezydenta Pawła Silebrta, 
było MCKiS przy wsparciu partnerów 
– Fundacji „Energetyka Na Rzecz 
Polski Południowej”, Kancelarii Bro-
kerskiej Aegis, Towarzystwa Ubez-
pieczeń na Życie „WARTA” i Jaworz-
nickiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego.

Monika Kuś
Tradycyjnie Paweł Silbert złożył jaworznianom noworoczne życzenia
| fot. Andrzej Pokuta

Około tysiąca melomanów oklaskiwało artystów | fot. Andrzej Pokuta

Muzycy chętnie nawiązywali kontakt z publicznością | fot. Andrzej Pokuta
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Bibliotekarze przekonują, że udział w akcji „Mała książka – wielki człowiek” jest świetną 
okazją do wprowadzenia dzieci w świat literatury | fot. Natalia Czeleń

tacek przygotowanych pod monety, 
kompasy, groty, klejnoty i tabliczki, trzyko-
morowy podajnik na kafl e stanowisk arche-
ologicznych i kafl e strażników oraz pojemnik 
zasuwany pleksą na żetony bożków. Świetnym 
rozwiązaniem jest możliwość wyłożenia po-
dajnika na planszę, a pochylona konstrukcja 
dna skutecznie zapobiega wysuwaniu się ka-
fl i podczas ich pobierania – to samo tyczy się 
kart przedmiotów i artefaktów. Ponadto tacka 
z żetonami świątyń posiada dodatkowe dno, co 
pozwala na wygodniejsze wyciąganie żetonów. 
Jednak największym zaskoczeniem w moim 
przypadku była dodatkowa tacka HDF-u, którą 
można wykorzystać przy braku rozszerzenia 
do gry. Według mnie – to był strzał w dziesiąt-
kę. Nie trzeba od razu kupować dodatku, aby 
insert spełnił swoje zadanie i zapobiegał „la-
taniu” elementów w pudełku. Wystarczy wło-

Inserty reDrewno: Scythe oraz Zaginiona Wyspa Arnak

Raj perfekcjonisty 

żyć dodatkową tackę 
i jedną zaokrągloną 
płytkę, aby wewnątrz było tak samo 
ciasno, jak po ułożeniu elementów z Przywód-
ców Ekspedycji. Oczywiście pozostaje kilka 
pustych tacek, ale przynajmniej po zakupie 
rozszerzenia nie trzeba szukać nowego inser-
tu. Świetne rozwiązanie!

Drugi testowany insert, również wycięty 
z HDF-u, jest przygotowany pod standardowe 
pudło do gry Scythe od wydawnictwa Phalanx, 
który w domyśle miał pomieścić również dwa 
duże dodatki: Igrając z Wiatrem oraz Najeźdźcy 
z Dalekich Krain. Kiedyś zapytany przez inne-
go gracza, po co mi insert do Scytha, skoro jest 
w środku plastikowa tacka na mechy i fi gurki, 
a resztę można trzymać w woreczkach, pomy-
ślałem, że w sumie to racja – po co? Dopiero po 
kilkunastu rozgrywkach i mozolnym rozkłada-

Zmieścić trzy pudełka do jednego? Nie 
ma problemu. Kupić insert 
przeznaczony dla gry z roz-
szerzeniem przy braku 
dodatku? Jasne. Cieszyć 
się miejscem na regale? 
Nie na długo, ponieważ 
nowe gry już czekają…

O  insertach od re-
Drewno pisałem już 
w ubiegłym roku. Wte-
dy mogłem przetesto-
wać zarówno insert do 
gry Nauroshima Last 
Aurora, który pomieścił 
dodatkową planszę, karty 
i fi gurki, a także insert do 
Tyrants of the Underdark, 
który pozwolił na sprawne 
posegregowanie zakoszulkowanych 
talii. Tym razem mogłem sprawdzić, 
jak ekipa z reDrewno poradziła sobie 
z Zaginioną Wyspą Arnak od wydawnictwa 
Rebel oraz Scythe od Phalanxa.

Zaginiona Wyspa Arnak jest jedną z najczę-
ściej wymienianych gier w „topkach” graczy, 
nic więc dziwnego, że jej pierwszy nakład roz-
szedł się w ekspresowym tempie. Nie trzeba było 
również długo czekać na ukazanie się pierw-
szego dodatku: Przywódcy Ekspedycji, który 
wypchany po brzegi kartonem, jeszcze bardziej 
wzbogacił dobrze zaprojektowany Arnak. Nie-
stety, po podniesieniu wieczka, w środku nie 
znajdziemy nic poza woreczkami strunowy-
mi… No i z pomocą przyszła ekipa z reDrewno. 

Testowany insert jest zrobiony z HDF-u i po-
siada grawerowane napisy oraz grafi ki. Do 
złożenia wystarczyły klej do drewna i trochę 
wolnego czasu. Na insert składają się m.in. pięć 

Zapraszają małych czytelników Koncerty 
i balJaworznicka Miejska Biblioteka Publiczna po 

raz kolejny bierze udział w ogólnopolskiej akcji 
„Mała książka – wielki człowiek”, inicjowanej 
przez Instytut Książki. Jej celem jest zaprosze-
nie do grona czytelników dzieci w wieku 3-6 
lat, które nie mają jeszcze karty bibliotecznej. 
Na każde nowo zapisane dziecko czeka nie-
spodzianka. Mały czytelnik otrzyma powitalną 
wyprawkę czytelniczą i Kartę Małego Czytelni-
ka. Bibliotekarze zapraszają. – Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czy-
telnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu, 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem po-
twierdzającym jego czytelnicze zainteresowania
– opowiada Aleksandra Bzowska, instruktor 
metodyczny jaworznickiej biblioteki. 

Dla rodziców do każdej książeczki dodawana 
jest też broszura informacyjna, przypominająca 
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom 
oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspi-
racje czytelnicze. 

„Mała książka - wielki człowiek” to cyklicz-
na kampania Instytutu Książki. Zainicjowana 
została w 2017 roku. Jej celem jest zachęcenie 
rodziców czy opiekunów do czytania książek 
dzieciom już od narodzin, bo wspólne czytanie 
książek pomaga najmłodszym w nazywaniu 
emocji, uczy je empatii, a także poszerza słow-
nictwo. – Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie 
przystąpiła do akcji we wrześniu 2018 r. Od tego 
momentu do końca 2022 r. wydaliśmy przeszło 

ATElier Kultury, wraz z orkiestrami, eM 
Band i Archetti, zapraszają na trzy muzyczne 
wydarzenia. W niedzielę, 1 lutego, o godz. 
17.30 odbędzie się koncert laureatów IV Ogól-
nopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek. 
Gwiazdą imprezy, zorganizowanej w Centrum 
Kultury Archetti w Jeleniu, będzie Ewa Ury-
ga. Bilety na koncert kosztują 35 zł.

W sobotę, 11 lutego, mieszkańcy Jaworz-
na będą bawić się z kolei na Karnawałowym 
Balu Swingowym. Impreza dla melomanów 
odbędzie się w klubie Relax w Niedzieliskach. 
Zagrają muzycy eM Bandu, wraz z zespołem 
Bartek Szu & Te Fajne Dziewczyny. Bal roz-
pocznie się o godz. 19 i potrwa do 23. Oprócz 
muzycznych propozycji przewidziano też 
poczęstunek.

Bilety, po 100 zł, można kupić do 31 stycz-
nia w kasie klubu Relax przy ul. Szczakow-
skiej 35b.

W niedzielę, 12 lutego, o godz. 18 w ATE-
lier Kultury przy ul. Mickiewicza 2 odbędzie 
się natomiast koncert Orkiestry Kameralnej 
Archetti, która zagra pod batutą Mieczysława
Ungera. W programie znajdą się takie dzieła 
jak „Divertimento KV 138” W. A. Mozarta, 
„Serenada” E. Elgara i „Serenada” A. Dvora-
ka. Bilety kosztują 40 zł i 30 zł.             AZ-H

1300 wyprawek czytelniczych dla przedszkolaków 
i ich rodziców – opowiada Aleksandra Bzowska.

W najnowszej edycji na bibliotekarzy i ma-
łych czytelników przygotowano wiele nowości. 
Z myślą o najmłodszych czytelnikach Instytut 
Książki przygotował nową Wyprawkę Czytel-
niczą, w której znalazła się autorska książka 

napisana i zilustrowana specjalnie dla tego pro-
jektu przez wybitnych twórców. – Nowością są 
również wyprawki w wersji ukraińsko-polskiej, 
pomagające dzieciom z Ukrainy zaprzyjaźnić się 
z polskimi bibliotekami i literaturą – mówi Alek-
sandra Bzowska. 

Natalia Czeleń

niu elementów, a potem wsypywaniu 
ich do woreczków, układaniu tak, 
aby się wszystko domknęło, moż-
na stwierdzić, że jednak to nie jest 
dobre rozwiązanie. Z doświadcze-
nia wiem, że im dłuższe przygo-
towanie gry do rozgrywki, tym 
rzadziej ta gra ląduje na stole. 
Insert od reDrewno nie tylko 
rozwiązał ten problem, ale i po-

zwolił mi trzymać wszystko, 
co mam obecnie do Scytha, 
w jednym miejscu. Patrząc 
na przestrzenie w tackach, 
śmiało można zakoszulko-
wać wszystkie karty i do-
kupić promocyjne Karty 
Spotkań. Nie wiem jesz-
cze, czy po wymianie że-

tonów monet i drewnianych zasobów na te 
bardziej realistyczne, wszystko dalej ładnie się 
domknie – czas pokaże. Kwestia planszy mo-
dularnej również nie stanowi problemu, o ile 
posiadamy matę – wtedy zwykłą planszę w pu-
dełku można zastąpić tą modularną.

To, co łączy oba omawiane inserty, to 
przede wszystkim ich praktyczność przy roz-
kładaniu gier – czas potrzebny na tę część 
bardzo się skrócił, a ma to duże znaczenie 
przy rozgrywce trwającej ok. 2 godzin – dzięki 
temu oba tytuły znacznie częściej lądują na 
stole, a i na półce zna-
lazło się trochę miejsca 
na nowe gry, które już 
czekają w paczkomacie.

Artykuł powstał przy 
współpracy z reDrewno.

Radosław Kałuża
Galeria: HarcMepel
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Insert od reDrewno nie tylko 
rozwiązał ten problem, ale i po-

zwolił mi trzymać wszystko, 
co mam obecnie do Scytha, 
w jednym miejscu. Patrząc 
na przestrzenie w tackach, 
śmiało można zakoszulko-
wać wszystkie karty i do-
kupić promocyjne Karty 
Spotkań. Nie wiem jesz-
cze, czy po wymianie że-

tonów monet i drewnianych zasobów na te 
bardziej realistyczne, wszystko dalej ładnie się 
domknie – czas pokaże. Kwestia planszy mo-
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Zawodnicy Rio Grappling Jaworzno w czasie treningów poznają techniki zapaśnicze 
| fot. Materiały prywatne

AU TO P R O M O C J A

Zapasy w Rio Grappling

rozwijają siłę, szybkość, gibkość i dynamikę oraz 
doskonale kształtują sylwetkę. Ten starożytny sport, 
będący jednocześnie jednym z pierwszych sportów 
olimpijskich, stanowi świetną bazę do mieszanych 
sztuk walki (MMA) i znakomicie uzupełnia treningi 
submission fi ghting i BJJ – podkreśla trener Grze-
gorz Jabłoński.

Trenerzy liczą na to, że włączenie techniki 
zapaśniczej pozytywnie wpłynie na starty ich 
zawodników w turniejach. – Nie ukrywamy, że 
będziemy chcieli, aby nasi zawodnicy próbowali 
swoich sił również na matach zapaśniczych, co na 
pewno się przełoży również na ich lepsze wyniki 
- przewiduje Grzegorz Jabłoński.                NC

W Rio Grappling Jaworzno wystartowały 
treningi zapaśnicze. Zajęcia odbywają się we 
współpracy z katowickim klubem zapaśniczym 
ZKS Tytan 92 Katowice. Pierwsze treningi już 
za zawodnikami.

Treningi zapasów będą się odbywać w siedzi-
bie Rio Grappling przy ul. Szczakowskiej 2b raz 
w tygodniu tj. w czwartki o godz. 18. Zajęcia 
prowadzi doświadczony były zawodnik oraz 
sędzia ZKS Tytan 92 Katowice. 

Rio Grappling Jaworzno to szkoła brazylijskie-
go jiu-jitsu. Jej techniki umożliwiają powalenie 
przeciwnika na ziemię i uzyskanie nad nim kon-
troli poprzez zablokowanie każdego jego ruchu. 
W BJJ stosuje się dźwignie, duszenia i chwy-
ty unieruchamiające. Trenerzy Rio Grappling 
starają się stale poszerzać umiejętności swoich 
zawodników. Dlatego też zdecydowali się na 
współpracę z klubem zapaśniczym z Katowic. 
– Podczas treningów zapasów uprawiamy wiele 
dyscyplin sportu z akrobatyką włącznie. Mamy 
nadzieję, że dzięki włączeniu w nasze treningi za-
pasów, damy swoim zawodnikom szansę ogólnego 
rozwoju. Sami także na tym skorzystamy – mówi 
Krzysztof Ryś, trener Rio Grappling.

Trenerzy Rio Grappling przekonują, że zapa-
sy mają mnóstwo zalet, które przemawiają za 
tym, żeby trenować ten sport. – Zapasy idealnie 

Ruszyły zapisy 
na zimowy marsz

Trwają zapisy na pierwszy Miej-
ski Zimowy Rajd Nordic Walking 
- Jaworzno - Ciężkowice. Orga-
nizatorem wydarzenia jest Miej-
skie Centrum Kultury i Sportu, 
a współorganizatorem Urząd Miej-
ski w Jaworznie. Impreza odbę-
dzie się w sobotę 11 lutego. Liczba 
miejsc jest ograniczona.

Udział w wyzwaniu wziąć może 
maksymalnie 200 zawodników. 
Zgłosić się można poprzez wypeł-
nienie formularza na stronie inter-
netowej MCKiS. Zapisy potrwają 
do wyczerpania limitu zgłoszeń, 
najpóźniej do czwartku, 9 lute-
go. Zapisy możliwe będą także 
w biurze zawodów w dniu im-
prezy, o ile będą jeszcze wolne 
miejsca. Wszelkie informacje na 
temat wydarzenia uzyskać można 
w dziale sportu MCKiS pod nr. tel. 
(32) 745 10 30 wew. 84.

– Zapraszamy wszystkich chętnych 
i spragnionych zimowych przecha-
dzek w pięknym otoczeniu przyrody. 
Każdy może się sprawdzić i poczuć 
atmosferę sportowej, przyjaznej ry-
walizacji – zachęca Paweł Wróbel
z MCKiS. 

Trasa rajdu pokryje się z tą, któ-
ra od lat towarzyszy corocznemu 
kwietniowemu ciężkowickiemu 
rajdowi nordic walking.

– Będzie to pętla o długości około 8 
kilometrów, która prowadzi leśnymi 
ścieżkami przez malowniczą Dolinę 
Żabnika w Ciężkowicach – informu-
je Paweł Wróbel. 

Rajd odbędzie się w sobotę, 11 
lutego. Biuro zawodów, począ-

tek trasy i meta zlokalizowane 
będą tradycyjnie przy ul. Zdrojo-
wej w Ciężkowicach. Biuro czynne 
będzie już od godziny 8.30. Wszy-
scy zawodnicy przed startem mu-
szą zostać zweryfi kowani. Warun-
kiem dopuszczenia zawodnika do 
rajdu będzie złożenie podpisu pod 
listą startową w biurze zawodów. 
Osoby, które nie ukończyły 18 
lat, mogą wystartować w rajdzie 
pod warunkiem podpisania przez 
rodzica lub opiekuna prawnego 
stosownego oświadczenia. Regu-
lamin imprezy oraz wszelkie wy-
magane dokumenty pobrać można 
na stronie MCKiS. O godz. 9.50 
rozpocznie się rozgrzewka. Start 
rajdu zaplanowany jest natomiast 
na godzinę 10. 

Po dotarciu na metę każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkowy 
medal, dyplom oraz wodę mine-
ralną. Będzie też ciepły posiłek. 
Wszyscy zawodnicy będą mogli 
wziąć udział w konkursie organi-
zowanym bezpośrednio po zakoń-
czeniu rajdu.

Pierwszy Miejski Zimowy Rajd 
Nordic Walking - Jaworzno - Cięż-
kowice ma być formą rodzinnej 
rekreacji. To przede wszystkim 
aktywność na świeżym powietrzy. 
Celem rajdu jest promocja zdro-
wego trybu życia, zachęcenie do 
aktywnego spędzania czasu wolne-
go oraz integracja osób w różnym 
przedziale wiekowym. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął 
prezydent Paweł Silbert.

Natalia Czeleń

Grand Prix 
w Szachach

Miejskie Centrum Kultury i Sportu zaprasza do 
udziału w kolejnej edycji Grand Prix Jaworzna 
w Szachach. Zawodnicy zmierzą się w dziewięciu 
cyklach turniejowych. Inauguracja szachowych 
zmagań odbędzie się 17 lutego. Kolejne etapy 
rywalizacji zaplanowane są na: 24 marca, 28 
kwietnia, 19 maja, 9 i 23 czerwca, 22 września, 20 
października i 17 listopada. Każde zawody roz-
poczynać się będą o godzinie 16.30. 

Zimowe turnieje odbywać się będą w Hali 
Widowiskowo-Sportowej MCKiS przy ul. Grun-
waldzkiej 80. Rozgrywki wiosenne i letnie praw-
dopodobnie przeniesione zostaną  pod płaszczkę 
w Centrum.

Turniej rozgrywany będzie w jednej grupie 
(OPEN), w ramach której prowadzona będzie 
dodatkowa klasyfi kacja juniorów do lat 8, 10, 
12, 14 oraz 18. O miejscu w klasyfi kacji general-
nej decydować będzie suma zdobytych punktów 
w poszczególnych turniejach. – W Grand Prix 
udział mogą brać wszyscy chętni. Zgłoszeń należy 
dokonać za pośrednictwem systemu chessarbiter.
com, najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem 
danego turnieju – mówi Paweł Wróbel z MCKiS.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Jolan-
ty Guzik, dzwoniąc na numer 609 554 126.  NC
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Piotr Kuzak na zawodach pobił już w tym roku swoje życiowe rekordy  
| fot. Materiały MCKiS

Zwycięstwo na wyjeździe

Drugoligowi siatkarze 
MCKiS Jaworzno poko-

nali w minioną sobotę, 21 stycznia, 
zespół Karpaty Krosno. Wyjazdowy 
mecz zakończył się wynikiem 3:1. 
Pierwszy set team z Jaworzna wy-
grał 25:13. W drugim triumfował 
25:21. W trzeciej partii lepsi okazali 
się jednak krośnianie, z którymi So-
koły przegrały 21:25. Jaworznianie 
odrobili jednak stratę w czwartym 
secie, wygrywając 25:14. Najlepszym 
zawodnikiem meczu okazał się Oskar
Wojtaszkiewicz. Jaworznicki team 
wciąż jest liderem swojej grupy roz-
grywkowej.

W pojedynku następnej kolejki pod-
opieczni trenera Tomasza Wątorka
podejmą we własnej hali drużynę 
MKS-u Gamrat MOSiR Jasło. Starcie 
siatkarzy odbędzie się w centrum na-
szego miasta w sobotę, 28 stycznia, 
o godz. 17.

Zabrakło niewiele

Zaledwie jednym punk-
tem przegrali trzecioli-

gowi koszykarze MCKiS Jaworzno 
z BS-em Polonia Bytom. Wyjazdo-
we spotkanie zakończyło się na nie-
korzyść Sokołów wynikiem 61:62. 
W pierwszej kwarcie jaworznianie 
przegrali 11:15. Drugą wygrali 20:15, 
a trzecią 21:19. W czwartej części 
meczu ulegli Polonii 9:13.

Przed Sokołami jeszcze dwie ko-
lejki rundy zasadniczej. Najbliższe 
spotkanie rozegrają we własnej hali 
z KTK-iem JS Invest Knurów. Mecz 
odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia, 
o godz. 17. W ostatnim pojedynku 
jaworznianie zmierzą się natomiast 

z MUKS-em Sari. Wyjazdowe starcie 
zostało zaplanowane na niedzielę, 
5 lutego, i odbędzie się w Żorach. 
Obecnie nasza drużyna zajmuje dru-
gie miejsce w ligowej tabeli.              

Dwie wygrane, 
trzy porażki

Pięściarze z Akademii 
Boksu Roberta Gortata wzięli udział 
w szczecińskim Pucharze Skorpiona. 
Podczas turnieju dobrze poszło Ga-
brieli Wawszczyk, która wygrała 
jednogłośnie na punkty z Ukrainką, 
Hanną Fedorets, a także Mikołajowi
Mikołajczykowi, który pokonał Kon-
rada Gałdeckiego z Torunia. Swoje 
walki przegrały natomiast Aleksan-
dra Lipniak, Zuzanna Kołoczek
i Dorota Wawszczyk. Ola uległa 
cięższej od siebie pięściarce z Gnie-
zna, Nikoli Litwin. Lepsza od Zuzi 
okazała się z kolei Niemka, Agatha
Guhl. Dorota przegrała z mistrzynią 
Polski, Natalią Wojciechowską, ze 
Spartakusa Szczecin.

Na trzecim miejscu

Sambor Stachowiak, 
bilardzista z UKS-u Fair 

Play Jaworzno, wywalczył brązowy 
medal podczas turnieju Grand Prix 
Polski w Bilard - Brześć Słomka Pty-
siowa POL TOUR. Zawody odbyły się 
w miniony weekend, 21 i 22 stycznia, 
w Łodzi. Zawodnik, szkolony przez 
Bogdana Wołkowskiego, zdobył 
cenny krążek w odmianie 8 bil.

Wysokie, piąte miejsce, zajął z ko-
lei Dominik Jastrząb. Na 17 pozycji 
uplasował się natomiast Piotr Polis, 
a Wojciech Głąb był 33. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Zapraszają przyszłych lekkoatletów
Sekcja lekkiej atletyki Miejskie-

go Centrum Kultury i Sportu w Ja-
worznie prowadzi nabór dla wszyst-
kich osób, które chcą spróbować 
swoich sił jako biegacze, sprinterzy, 
kulomioci czy młociarze itp. Nabór 
odbywa się dla dwóch grup: dzie-
ci i młodzieży z roczników 2008-
2012 oraz osób z rocznika 2007 
i starszych.

– W ramach zajęć oferujemy tre-
ningi ogólnorozwojowe i ukierunko-
wane na konkurencje biegowe, skocz-
nościowe oraz rzutowe – podkreśla 
Grzegorz Gębski z działu sportu 
jaworznickiego MCKiS-u. – Zajęcia 
dla roczników 2008-2012 odbywa-
ją się w poniedziałki w godz. 16-18 
w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego przy ul. Promiennej 
65, w czwartki w godz. 16-17.30 
i w piątki w godz. 15.30-17 w Szkole 
Podstawowej nr 15 przy ul. Leśnej 
45. Zawodnicy z roczników 2007 
i starsi mają treningi od poniedział-
ku do czwartku od godz. 15 do 18 
w CKZiU. Zajęcia są bezpłatne – in-
formuje.

MCKiS-u posiada sekcję lekko-
atletyczną od czasu, gdy przed kil-
koma laty została ona przeniesiona 
z Klubu Sportowego „Energetyk”. 
Od początku szkoleniem młodych 
lekkoatletów zajmował się trener 
Józef Bednarczyk, pod którego 
opieką trenowało wielu uzdol-
nionych jaworznickich sportow-
ców. Na przestrzeni lat zawodnicy 
MCKiS-u dopisywali do medalowej 
puli liczne trofea, które zdobywali 
na regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych zawodach. 
Na przykład Dominik Mocherek
został mistrzem Polski juniorów 
w pchnięciu kulą i wicemistrzem 
w rzucie dyskiem. Dawid Walow-
ski zdobył m.in. mistrzostwo Polski 
juniorów na 800 metrów i wicemi-
strzostwo Polski seniorów na 1500 
m w hali. Łukasz Hałat wywalczył 
natomiast brązowy medal w rzu-
cie oszczepem mistrzostw Polski 
juniorów.

Sukcesy odnosili także, i nadal 
odnoszą, tacy zawodnicy jak m.in. 
Piotr Kuzak, Paulina Gaj, Ad-

rianna Olechno, Julia Frącko-
wiak, Dominik Kosiór czy Adam
Kukuła.

W lekkoatletycznych zawodach 
bierze udział, z wielkimi sukcesa-

mi, były już trener jaworznickich 
sportowców Józef Bednarczyk. 
W ubiegłym roku szkoleniowiec 
został poczwórnym mistrzem Eu-
ropy w rzutach nietypowych w nie-

mieckim Jüterbogu. Wywalczył 
mistrzostwo w takich konkuren-
cjach jak rzut dyskiem, rzut piłką, 
schockorama (rzut kulami o różnej 
wadze) i rzut ciężarem jednorącz.

Obecnie trenerem jaworznic-
kich lekkoatletów jest Piotr Kuzak, 
który również może pochwalić się 
licznymi sukcesami na regional-
nych, ogólnopolskich i między-
narodowych zawodach. Do jego 
ostatnich osiągnięć należą pobite 
przez niego, na halowych zawo-
dach w Czechach, rekordy życio-
we, m.in. podczas biegu na 60 m. 
Rekord Piotra Kuzaka wyniósł tam 
7,14 sekundy. Jaworznicki tre-
ner startował też w biegu na 150 
m, gdzie mimo trudnego drugie-
go toru zwyciężył w swojej serii 
i ustanowił dla siebie kolejną ży-
ciówkę – 17,36 sekundy.

Więcej informacji o naborze do 
sekcji lekkiej atletyki można uzy-
skać w dziale sportu MCKiS pod 
numerem telefonu 32 745 10 30 
wew. 84.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica Adama Mickiewicza znajduje się w ścisłym cen-
trum Jaworzna i łączy Grunwaldzką z Rynkiem. Stoją 
przy niej dwa okazałe gmachy, Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej i ATElier Kultury. Patron drogi był jednym 
z najznamienitszych polskich literatów. Stał się nie tylko 
wieszczem narodowym Polaków, ale też narodowym po-
etą Litwy i Białorusi.

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku 
jako syn Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj i Barbary
z Majewskich. Ojciec przyszłego 
wieszcza był adwokatem sądowym 
w Nowogródku i komornikiem miń-
skim. Matka była córką ekonoma 
z Czombrowa. Adam miał dwóch 
braci, Aleksandra i Franciszka.

W 1815 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Nauk Fizycznych i Mate-
matycznych Cesarskiego Uniwer-
sytetu Wileńskiego. Był też słucha-
czem Wydziału Nauk Moralnych 
i Politycznych, a także Wydziału 
Literatury i Sztuk Wyzwolonych. 
Skończył także Seminarium Nauczycielskie.

Założył z przyjaciółmi Towarzystwo Filomatyczne.
W roku 1823, za działania antyrosyjskie, został areszto-

wany i skazany na zesłanie w głąb Rosji. Przebywał w Pe-
tersburgu, Odessie, Moskwie i na Krymie.

W życiu wieszcza nie brakowało kobiet. Zakochał się 
w Maryli Wereszczakównie, pochodzącej z bogatej szlachty 
litewskiej. Jej rodzice wymusili jednak na córce, by wyszła za 
mąż za hr. Puttkamera. Podczas pobytu w Rosji Mickiewicz 

Poeta 
i patriota

Patroni 
naszych 
ulic

związał się z kolei z poetką Karoliną Jaenisch. Byli zarę-
czeni, ale po dwóch latach narzeczony zakończył związek.

Podróżował po Niemczech, Włoszech i Szwajcarii, by 
ostatecznie zamieszkać w Paryżu. Należał do tamtejszego 
Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich. Był czołowym 
reprezentantem Wielkiej Emigracji. Wykładał literaturę 
łacińską w Lozannie. Objął katedrę języków słowiańskich 
w Collège de France. Nawiązał też ścisłe kontakty z An-
drzejem Towiańskim, założycielem Koła Sprawy Bożej.

W Paryżu poznał Celinę Szyma-
nowską, z którą się ożenił. Mie-
li sześcioro dzieci. Z biegiem cza-
su żona wieszcza coraz bardziej 
upadała na zdrowiu psychicznym. 
Twierdziła nawet, że jest wciele-
niem Matki Bożej. Trafi ła do szpitala 
psychiatrycznego. 

W 1848 roku Mickiewicz utwo-
rzył we Włoszech legion polski. 
W Paryżu redagował z kolei pismo 
„Trybuna Ludów”. Liczył na euro-
pejski konfl ikt z despotyczną Rosją. 

Po śmierci żony, zostawił swoje, jeszcze nieletnie, dzieci 
i wyjechał do Konstantynopola, gdzie zajął się tworzeniem 
polskich oddziałów i Legionu Żydowskiego. Zmarł nagle 
26 listopada 1855 roku. Przyczyna śmierci wciąż pozosta-
je tajemnicą. Wśród podejrzeń jest panująca w tym czasie 
epidemia cholery, udar mózgu lub otrucie.

Został pochowany na cmentarzu Les Champeaux w Montmo-
rency we Francji. W 1890 roku jego ciało spoczęło na Wawelu.

Anna Zielonka-Hałczyńska

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 02 (288)

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 23 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 2 
(288): Każdy dzień ma swój 
aromat. Hasło dzisiejszej krzy-
żówki oraz prawidłowo wypeł-
niony diagram sudoku opubli-
kujemy w kolejnym wydaniu 
„Pulsu Jaworzna”. Życzymy 
miłej lektury i przyjemnej za-
bawy.

Najbliższy weekend to doskonały 
czas na rozwijanie wyobraźni prze-
strzennej. W sobotę, 28 stycznia, 
świętować będziemy Międzynarodo-
wy Dzień Klocków Lego, a w najbliż-
szą niedzielę wypada Międzynarodo-
wy Dzień Puzzli. Nie bez przyczyny 
niedziela to również Dzień Składanki 
i Łamigłówki. Zarówno budowanie 
z klocków, jak i układanie puzzli, to 
rozrywka, która niesie wiele korzy-
ści. Podobne łamigłówki świetnie 
rozwijają koncentrację i korzystnie 
stymulują te obszary mózgu, które 
odpowiedzialne są za logiczne my-
ślenie. Puzzle i klocki to również 
świetny trening wyobraźni, cierpli-
wości, spostrzegawczości, motoryki 
małej i pamięci.

Dodatkową zaletą jest to, że 
ten rodzaj rozrywki można łączyć 
z życiem towarzyskim. Układanie 
puzzli czy budowanie z klocków 
z dziećmi pogłębia więź. To dobry, 
wspólny czas. Dodatkowo uczymy 
się współpracy i empatii, a satys-
fakcja z imponującej budowli czy 
ukończonej układanki zachęca do 
kolejnych wysiłków. 

Grażyna Dębała
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