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Zawodnik klubu Tytan MCKiS Ja-
worzno zdobył już wszystkie najważ-
niejsze tytuły mistrzowskie w armw-
restlingu. Adrian Zgórzyński jest 
aktualnym mistrzem świata i mistrzem 
Europy w zmaganiach na prawą i na 
lewą rękę. Europejskie mistrzostwa od-
były się w Rumi. Światowe siłowanie 
się miało miejsce we Francji.

Koncentrator tlenu dotarł już do 
pacjentów Hospicjum Homo Homini 
im. św. Brata Alberta. Zakup niezbęd-
nych urządzeń był możliwy dzięki 
hojności darczyńców, którzy wsparli 
datkami tę jaworznicką placówkę. 
Finansowej pomocy jednak nigdy 
dość. Hospicyjna społeczność bardzo 
liczy na wpłaty z 1,5 proc. podatku.



że kilkuletni „maluch” sprzedawany był w cenie wolno-
rynkowej znacznie wyższej niż fabrycznie nowy. 

Raz tak miałem, kupując auto w mieście Pruszków od 
typa z wytatuowaną kropką pod lewym okiem. O dziwo, 
okazał się sympatycznym kolesiem, sypiącym anegdotami 
o bandyckich latach 90. Po wielu negocjacjach (prowadzo-
nych przez moją znajomą, która na handlu samochodami 
zęby zjadła) sprzedał auto za 16 tysięcy, chociaż począt-
kowo wystawił za 22. Niestety, samochód palił 26 litrów 
i nawet posiadanie instalacji gazowej nie rozwiązywało 
problemu. Sprzedałem go po pół roku z zyskiem prawie 
5 tysięcy, co do tej pory stanowi mój osobisty rekord. 
Aby odrobić straty z „królowej lawet”, musiałbym taki 
interes przeprowadzić jeszcze z 10 razy. Szanse znikome.

Do niedawna auta utrzymywały się na relatywnie ni-
skim poziomie, utrata wartości była oczywista i ogólnie 
przyjęta: po roku jakieś 20 proc. w dół, po 5 latach nawet 
50 proc. ceny początkowej. A tu nagły kryzys w branży 
spowodował wzrost cen pojazdów używanych. Przez 
moment się ucieszyłem, że mój 15-letni diesel jeszcze 
da się sprzedać za sensowne pieniądze, jednakże widmo 
zakupu młodszego auta stało się niesamowicie mgliste 
i oddalone o odmowę kredytową. I mi się w głowie kieł-
basi, co tu robić. Może jednak zostawić auto w spokoju, 
skoro wszystko zrobione? Tym bardziej, że auto nie jest 
takie jak kiedyś: wtedy zakup 15-latka to była kiła i mo-
giła, licznik siedem razy cofnięty, a blacha do remontu. 
A na moim dalej blacha zdrowa, silnik pracuje równo, 
to po co kombinować?

Tyle tylko, że kuszą te skurczybyki reklamami telewizyj-
nymi, piękne nowe bryki i 27 tysi dorzucą do samochodu 
z programu dopłat... Na dodatek zaczynasz przeglądać re-
klamy i zaraz przeglądarka wrzuca ofertę na super brykę 
z ratą 500 zł miesięcznie. Wielce sprytnie skonstruowane, 
bo faktycznie taka rata istnieje, ale po pierwsze netto, po 
drugie, jeśli wpłacisz 200 tys. zaliczki. Tak więc podkulasz 
ogon i wracasz do starego, dobrego druha podróży, któ-
ry cię nie zawiódł. Wprawdzie straszą, że do Warszawy 
nim nie wjedziesz za moment, ale kto by się tam pchał na 
stolicę autem. Zresztą paliwo już w takiej cenie, że tanku-
jąc do pełna przed dalszą trasą, skorzystałem z klęcznika 
przed dystrybutorem, aby prosić o niskie spalanie. Bóg na 
mnie spojrzał z góry i stwierdził, że agnostykom się nie 
należy i musiałem się zadowolić 8 litrami na sto kilome-
trów. Trudno. W każdym razie, jak coś, to sprzedam auto, 
pewnie opuszczę konkretnie, bo jestem frajer. I na PKM 
się przerzucę, bo na nowe nie ma opcji.

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.

k
re
sk
a
P
U
L
S
U

W przypadku samochodu  człowiek cieszy się dwa razy, 
raz w momencie zakupu, drugi raz podczas sprzedaży. 
W przypadku odkupowania ode mnie zawsze wychodzę 
na frajera, a cieszy się kupujący. Zamiast zachować się jak 
cwaniak-kombinator, reklamujący skutecznie przepalone-
go  diesla, ja robię odwrotnie. Powinienem staropolskim 
zwyczajem auto na sprzedaż odpicować, wypachnić cho-
inką Wunder baum i przygotować odpowiednią bajeczkę 
– że używane przez kobietę (jakby to miał być atut...), 
przejechane mało i tylko na trasie, niepalone w środku, 
a Szwajcar, który był pierwszym właścicielem, pisze kartki 
na święta, pytając, jak się ma jego dawne cacuszko. Yhy, 
ja robię kompletnie inaczej.  

Zazwyczaj utrzymuję auto w stanie technicznym do-
brym, natomiast przed sprzedażą, jak cymbał, wszyst-
ko naprawiam, opłacam ubezpieczenie na pół roku do 
przodu i dodatkowo opony zimowe w idealnym stanie 
dorzucam, aby kupiec był zadowolony. Zawsze tak mam, 
doinwestuję samochód, a potem nigdy tego nie mogę od-
zyskać. Jestem z zasady potwornie naiwny, więc jakby 
ktoś chciał podżyrować kredyt hipoteczny, to zapraszam, 
na luzie. Wstawiam ogłoszenie na portal motoryzacyjny 
i gdy przychodzi oferta sprzedażowa, daję się skusić na 
ofertę handlarza za 2/3 ceny. 

Myślicie, że przesadzam? No nie. Do tego stopnia wy-
chodzę na frajera, że kiedyś posiadałem auto zwane „kró-
lową lawet”. Zakupu dokonałem drogą wyleasingowania 
za 65 tys. złotych, a następnie w ciągu 4 lat wymieniłem 
w tym aucie chyba wszystko, oprócz siedzeń i klamek, 
inwestując kolejne 25 tysięcy. No i co? Sprzedałem zna-
jomemu za 19 tys., taki ze mnie biznesmen stulecia. Ku-
pujący znał historię napraw i doszedł do wniosku, że już 
teraz wszystko jest opanowane i można brać. Miał rację. 
Aż do kasacji auta jeździł bez większych problemów, a ja 
straciłem grube tysiące. 

Teraz są dziwne czasy: ktoś, kto kupił auto 5 lat temu, 
może je obecnie sprzedać za kwotę większą, niż zapłacił 
na początku. Świat się cofnął do durnych czasów socjali-
stycznego bagna, wszak moje roczniki jeszcze pamiętają, 

Frajer w dieslu
Wojciech P. KnapikFe
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Kolejna edycja Jaworznickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego wystartowała. 
We wtorek w Urzędzie Miejskim od-
było się spotkanie, podczas którego 
podsumowano wszystkie działania 
prowadzone w ubiegłym roku. Mowa 
była o projektach, które udało się 
zrealizować, o tych, które są w toku 
i tych, które z różnych przyczyn mu-
szą jeszcze poczekać. Otwarto też 
dyskusję na temat procedury, która 
obowiązywać będzie podczas reali-
zacji tego przedsięwzięcia w kolej-
nej edycji. 

Zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem na uwagi do procedury urzęd-
nicy czekają do 8 lutego. Uwagi do 
modelu Jaworznickiego Budżetu Oby-
watelskiego zgłaszać można będzie 
natomiast do 22 lutego, a już 1 mar-

ca poznamy najnowszy model JBO.
Procedura jest transparentna, 

a  urzędnicy otwarci na sugestie 
mieszkańców. Każdego roku spora 
jest też kwota, którą w ramach JBO 
można rozdysponować na wybrane 
zadania. Poprzednie edycje pokazały, 
że Jaworznicki Budżet Obywatelski 
zmienia nasze miasto. Z budżetowych 
środków wybudowano tężnię solan-
kową, pumptruck, boiska, place za-
baw, siłownie plenerowe, kilometry 
bezpiecznych chodników i wygodne 
miejsca parkingowe. To pieniądze 
wydawane zgodnie z wolą jaworz-
nian. Warto włączyć się w to przed-
sięwzięcie, by mieć realny wpływ na 
to, jak zmienia się nasze miasto. I już 
dziś pomyśleć o projektach, które 
warto zgłosić!

Zmieniamy miasto

Tym razem 1,5 proc.

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W tamtym roku podatnicy przeka-
zali na rzecz 22 jaworznickich orga-
nizacji pożytku publicznego w sumie 
aż 635 375 zł i 18 gr. Najwięcej z 1 
procenta, 217 594 zł i 13 gr, zyskało 
Hospicjum Homo Homini im. św. Bra-
ta Alberta w Jaworznie. Czy i w tym 
roku będzie podobnie i osoby, rozli-
czające się z podatku, równie hojnie 
wspomogą jaworznickie OPP?

Wszystko okaże się za kilka mie-
sięcy. Jednak na pewno na wysokość 
wsparcia wpłynie to, że po raz pierw-
szy w historii możemy przekazać 
nie 1, ale już 1,5 proc. Wsparcie od 
każdego podatnika może być więc 
wyższe. Minusem w tym roku jest 
dla OPP jednak to, że uszczupliła się 
grupa osób, które mogą przekazać te 

1,5 proc. Przyczyną są zeszłoroczne 
zmiany kwoty wolnej od podatku 
(została podniesiona do 30 tys. zł) 
i obniżenie do 12 proc. podstawo-
wej stawki podatku PIT. Dlatego na 
przykład osoby, których roczny do-
chód nie przekracza 30 tys. zł, nie 
mają co przekazać potrzebującym. 
Z grupy takich darczyńców odpłynę-
ło też sporo emerytów. A to oznacza, 
że organizacje pożytku publicznego 
mogą dostać mniej wpłat z 1,5 proc. 
niż w poprzednich latach.

Aby nie straciły, to zadanie dla 
tych podatników, którzy nadal płacą 
PIT. Warto pomyśleć o przekazaniu 
1,5 proc. OPP, bo przecież nas to nic 
nie kosztuje, a dla potrzebujących 
liczy się każda złotówka.
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w Sosnowcu

Mój czeski kolega się śmieje z naszego sło-
wa „samochód”, bo według niego to brzmi 
jak nazwa autonomicznego pojazdu, skoro 
samo chodzi. I dodaje, że na niektórych pol-
skich drogach może to być prawdą. 

Uratuje nas spokój
Jan KleszczSzpilki w bruku

Mimo że popularny sposób wyłudzania pieniędzy metodą 
„na wnuczka” został już szeroko opisany, to wciąż zdarzają 

się przypadki, kiedy ktoś traci w ten sposób całe oszczędności. Z pewnością nie 
pomaga to, że oszuści swoją metodę stale modyfi kują i udoskonalają. Wyłudzają 
więc pieniądze, podając się już nie tylko za członka rodziny, ale też policjanta, 
pracownika banku czy poczty. 

Ofi arami oszustów padają jednak wcale nie tylko starsze osoby, którym tak 
chętnie przypisujemy łatwowierność czy po prostu naiwność. Okazuje się, że 
oszuści internetowi też świetnie sobie radzą, a ich ofi arami bywają często znacz-
nie młodsze osoby. 20-letniemu jaworznianinowi, który w internecie oferował 
do sprzedaży sprzęt elektroniczny, postawiono właśnie 71 zarzutów. Wśród po-
szkodowanych są mieszkańcy najróżniejszych miast. To osoby, które przelały 
pieniądze, kupując elektronikę, ale towaru nigdy nie otrzymały.

Policjanci nieustannie ostrzegają przed wyjątkowymi okazjami czy niezwykle 
korzystnymi promocjami. Przekonują też, by nie przekazywać pieniędzy nie-
znajomym osobom i zawsze sprawdzać, czy to na pewno ktoś bliski potrzebuje 
i prosi o takie wsparcie. Zawsze trzeba zachować spokój.

Oszuści celowo zmuszają nas do pośpiechu. I nie chodzi o to, że niezwy-
kle korzystna oferta za moment straci ważność, ani nawet o to, że ktoś bliski 
wpadł w tarapaty i pieniądze potrzebne są natychmiast. Chodzi raczej o to, 
że w pośpiechu, lęku i stresie nie myślimy racjonalne, a to bardzo ułatwia 
zadanie oszustom.

Wszystko wskazuje na to, że wiek, życiowe doświadczenie czy umiejętność 
korzystania z nowoczesnych technologii nie chronią wcale przed oszustami. 
Najbardziej skuteczne wydają się natomiast spokój i ostrożność. Warto na co 
dzień z nich korzystać.     
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To już trzeci etap prac drogowych w ramach inwestycji w Dąbrowie Na-
rodowej  | fot. Grażyna Dębała

Drogowcy umożliwiają przejazd zamkniętym odcinkiem ul. Katowickiej 
autobusom komunikacji miejskiej. Możliwy jest też dojazd do posesji 
i fi rm  | fot. Grażyna Dębała

Od minionego poniedziałku, 30 stycznia, obowiązuje nowa organizacja ruchu w Dąbrowie Narodowej. Zmiana wiąże się z dalszym 
remontem ulicy Katowickiej i polega na wprowadzeniu objazdu dla większości samochodów. Wyjątek stanowią autobusy i auta do-
jeżdżające do posesji leżących przy zamkniętym odcinku drogi. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ul. Starowiejską i Emilii Pla-
ter do krzyżówki z ul. Dąbrowską. 

Uwaga na drogowców

– Na tym odcinku ul. Katowickiej 
utrzymany został ruch komunika-
cji miejskiej oraz dojazd do posesji, 
w tym do zlokalizowanych w tamtym 
obszarze fi rm. Dla pozostałych uczest-
ników ruchu został poprowadzony 
objazd ulicami – Starowiejską, Długo-
szyńską i Dąbrowską. Ruch pojazdów 
jest sterowany za pomocą tymczaso-
wej sygnalizacji wahadłowej – infor-
muje Katarzyna Sikora z Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. – Z kolei 
piesi mogą się poruszać północną 
stroną ulicy Katowickiej – wyjaśnia.

W inne miejsce zostały też prze-
niesione przystanki autobusowe. 
Znajdują się poza terenem prac 
drogowych. – Przystanek Dąbrowa 
Narodowa Dąbrowska funkcjonuje 
w stałej lokalizacji, około 150 me-
trów bliżej centrum miasta niż obecny 
przystanek zastępczy. Dwa stanowi-
ska przystanku Dąbrowa Narodowa 

Kościół, na  których zatrzymują się 
autobusy linii A, E, J, N1, S i 319, 
przeniesione zostały o około 100 me-
trów w kierunku Łubowca. Tymcza-

sowe stanowiska dla linii 373 na ul. 
Starowiejskiej funkcjonować będą jak 
dotychczas – zaznaczają pracownicy 
PKM Jaworzno. – W ramach prze-
budowy ul. Katowickiej wszystkie 
przystanki zyskają odmienione oblicze 
z wygodnymi peronami, nowymi wia-
tami przystankowymi i z elektronicz-
nymi tablicami informującymi o rze-
czywistym czasie przyjazdu autobusu. 
Prace podzielone są jednak na wiele 
etapów i dalsza modernizacja przy-
stanków prowadzona będzie w póź-
niejszym terminie – podkreślają.

Obecnie odbywa się trzeci etap 
remontu ulicy Katowickiej. W jego 
ramach powstaje sieć kanalizacji 
deszczowej (prawie 2,7 km), któ-
ra będzie odprowadzać wody opa-
dowe do nowo projektowanego 
zbiornika infi ltracyjno-odparowu-
jącego. Po budowie sieci drogowcy 

odtworzą nawierzchnię ulicy. Ten 
etap remontu ma zakończyć się pod 
koniec listopada tego roku. 

Modernizacja drogi w Dąbrowie 
Narodowej to jedna z kilku inwesty-
cji drogowych prowadzonych aktu-
alnie w naszym mieście. Trwają też 
remonty odcinka ul. Grunwaldzkiej 
między Leopoldem a Komuną i prze-
budowa ul. Krakowskiej w Byczynie, 
gdzie powstaje nowy ślad Drogi Kra-
jowej nr 79.

Na Grunwaldzkiej odbywa się od 
października ubiegłego roku mo-
dernizacja 240-metrowego odcin-
ka drogi, od skrzyżowania z ulicą 
Cegielnianą do krzyżówki z al. Pił-
sudskiego. Drogowcy przebudowują 
konstrukcję jezdni i odwodnienie, 
zjazdy publiczne i indywidualne, 
chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, 
pasy zieleni, zatoki autobusowe. Za-
bezpieczają sieć gazową, elektro-
energetyczną, wodociągową i te-
letechniczną. Zgodnie z projektem 
powstaje nowa infrastruktura wo-
dociągowa i kanalizacyjna.

Mocno zaawansowana jest też 
wielka przebudowa DK79 w Byczy-
nie. Powstała już estakada. Trwa 
budowa dalszych odcinków drogi. 
Pod koniec grudnia zmianie uległa 
organizacja ruchu w związku z pra-
cami, które polegają na włączaniu 
starego śladu „krajówki” na odcinku 
od strony Jaworzna. A gdy te roboty 
się zakończą, drogowcy wezmą się za 
przebudowę starodroża, w tym budo-
wę ronda na krzyżówce ul. Krakow-
skiej z Abstorskich i Gwardzistów.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Złóż 
wniosek!

Oszust 
z zarzutami

Można już składać elektroniczne 
wnioski o wypłatę świadczenia 500+ 
w nowym okresie rozliczeniowym, 
czyli od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 
2024 r. Aby zachować ciągłość wy-
płaty świadczenia, na dopełnienie 
tych formalności są trzy miesiące. 
Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 
kwietnia, to ZUS wypłaci świadczenie 
do 30 czerwca 2023 r. – Rodzice mają 
kilka kanałów składania elektronicznych 
wniosków. Mogą to zrobić za pomocą 
profi lu PUE ZUS, za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej czy portalu 
Emp@tia. Teraz mają możliwość zło-
żenia wniosku także przez aplikację 
mZUS, która jest dostępna na urzą-
dzenia mobilne (telefony komórkowe, 
tablety) – informuje Beata Kopczyń-
ska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
w województwie śląskim.

Świadczenie wychowawcze przy-
sługuje na każde dziecko do momentu 
ukończenia przez nie 18 lat. Świad-
czenie przysługuje zamieszkałym 
w Polsce obywatelom UE i cudzo-
ziemcom, jeśli w Polsce przebywają 
legalnie i mają dostęp do polskiego 
rynku pracy.                                GD

Ponad 70 zarzutów postawiono ja-
worznianinowi, który, wykorzystując 
możliwości internetu, wyłudził od 
poszkodowanych osób w sumie 30 
tys. zł. Wśród ofi ar są mieszkańcy 
całej Polski. Za tę działalność grozi 
mu teraz 8 lat więzienia.

– Policjanci z Komendy Miejskiej Po-
licji w Jaworznie, zajmujący się zwal-
czaniem cyberprzestępczości, zakończyli 
dochodzenie prowadzone przeciwko 
oszustowi internetowemu. Mieszkańcowi 
Jaworzna przedstawiono 71 zarzutów – 
potwierdza Justyna Wiszowaty z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Do Sądu Rejonowego w Jaworznie 
został już skierowany akt oskarżenia 
przeciwko 20-letniemu mieszkańco-
wi naszego miasta. W trakcie docho-
dzenia mundurowi ustalili, że młody 
jaworznianin popełnił 70 przestępstw 
internetowych. Ostatni zarzut dotyczy 
wyłudzenia kredytu.

Jaworznianin działał bardzo spraw-
nie. W internecie zamieszczał oferty 
sprzedaży telefonów komórkowych 
oraz innego sprzętu elektroniczne-
go. Klienci, którzy decydowali się 
na zakup, przelewali pieniądze na 
wskazane kontro bankowe. Takich 
kont jaworznianin miał zresztą wiele. 
Zwykle na tym kontakt się urywał. 
Zamówiony i opłacony towar nigdy 
nie został dostarczony. Dla jaworznia-
nina podobne wyłudzenia były stałym 
źródłem dochodu. „Zarobił” w ten 
sposób 30 tys. zł. Za swoją działalność 
odpowie teraz przed sądem.       GD

W Urzędzie Miejskim omówiono zwycięskie projekty wyłonione w tej 
edycji JBO | fot. Natalia Czeleń

Podsumowali budżet obywatelski
Podsumowano ubiegłoroczną edy-

cję Jaworznickiego Budżetu Obywa-
telskiego. W ramach IX edycji JBO 
przekazano do realizacji 11 zadań. 
Do końca 2022 roku udało się zre-
alizować 7 spośród nich, a także 2 
zaległe z poprzedniej edycji JBO. Nie 
dokończono jeszcze realizacji 4 za-
dań, dotyczących budowy parkingów 
i chodników czy doświetlenia przejść 
dla pieszych. Ich realizacja będzie 
kontynuowana w tym roku.

Wciąż nie udało się też utworzyć 
Centrum aktywności rodzinnej w oko-
licach przedszkola i Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej w Szczakowej.

– To zadanie jest przez nas suk-
cesywnie przywracane do realiza-
cji, ale z uwagi na zawyżone kwoty 
ofert bądź ich brak w postępowaniach 
nie udało się wyłonić wykonawcy – 
opowiada Marta Wiecheć z UM 
w Jaworznie. 

Nie zrealizowano też budowy 
dziedzińca szkolnego przy SP nr 20. 
W tym roku powinna zakończyć się 

budowa boiska przy SP 3 w Niedzie-
liskach. – Nie wszystkie projekty udało 
nam się zrealizować, ponieważ koszty 

materiałów i oferty wykonawców prze-
kraczały nasz budżet – wyjaśnia Ewa
Sidełko-Paleczny, sekretarz miasta.

Budowę Centrum Rekreacyjno-Kul-
turalnego w Ciężkowicach wstrzyma-
no do czasu zakończenia przebudowy 
budynku dawnej noclegowni dla osób 
bezdomnych, gdzie ma powstać klub 
środowiskowy.

W tym roku w ramach JBO do wy-
dania są ponad 3 mln zł. Ta kwota 
przeznaczona zostanie na realizację 
12 projektów, na które mieszkań-
cy oddali jesienią 2022 r. najwięcej 
głosów. Wśród nich jest m.in. pro-
pozycja rozbudowy i poprawy infra-
struktury miejskiej, budowa centrum 
szkoleniowo-dydaktycznego w OSP 
w Dąbrowie Narodowej, powołanie 
Jaworznickiej Sekcji Ratownictwa 
Wodnego OSP Długoszyn i Dąbrowa 
Narodowa.

Natalia Czeleń
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W niedzielę, 29 stycznia, 
odbył się 31. fi nał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W Jaworznie 
wolontariusze zebrali do 
puszek ponad 186 tys. zł. 
To kolejny rekord.

Piotr 
Szydek

Dawid 
Lazur

Kamil 
Guśtak

Laura 
Mucha

Kuba 
Bagiński

Ewelina  
Biela-Szydek

Jadwiga 
Biela

Uważam, że wszyscy wspierający Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy-
nią naprawdę wiele dobrego dla innych. 
Dlatego w tym roku tak bardzo chcia-
łem wziąć w tej akcji udział. Wolon-
tariuszem WOŚP jestem wprawdzie po 
raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. 
Za rok  też zrobię, co w mojej mocy, 
by pomóc innym. Kiedyś byłem też 
wolontariuszem szkolnym i już wtedy 
zrozumiałem, że pomaganie jest fajne.

Jestem uczniem technikum munduro-
wego. Nasza grupa zdecydowała się 
wesprzeć WOŚP. Przy okazji zbiórki 
chcieliśmy też pokazać innym nasze 
zainteresowania. Patriotyzm i obrona 
kraju są dla nas bardzo ważne. O pew-
nych wartościach powinniśmy pamiętać 
na co dzień, zwłaszcza gdy za granica-
mi kraju, u naszych sąsiadów, toczy się 
wojna.  Chcieliśmy przypomnieć o tym 
również innym. 

W fi nale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wziąłem udział już po raz drugi. 
Pierwszy raz byłem jego wolontariuszem 
w 2019 r. Wielu moich kolegów także 
zapisało się do udziału w tegorocznym 
fi nale. Choć jest zimno, nie zniechęca 
nas to. Bardzo lubię pomagać innym. 
Na co dzień jestem też wolontariuszem 
w jaworznickim oddziale Towarzystwa 
Opieki nad zwierzętami. Pomagam tam 
w każdej możliwej chwili.

Jestem uczniem Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych nr 4 w Jaworznie. Zde-
cydowałem się wziąć udział w fi nale 
WOŚP, bo doskonale wiem, ile dobrego 
ta akcja przynosi. W dzieciństwie dużo 
chorowałem i kiedy byłem hospitalizo-
wany w jaworznickim szpitalu, miałem 
okazję zobaczyć, jak wiele jego sprzę-
tu pochodzi z datków z akcji WOŚP. 
Dlatego uważam, że warto ją wpierać 
i pomagać na miarę swoich możliwości. 

Od ponad 3 lat trenuję jazdę i triki na 
motocyklu. Należę do Akademii Pit Bike. 
Zawsze powtarzam, że warto pomagać 
innym. W tym roku nasza Akademia 
postanowiła wesprzeć akcję WOŚP. Zbie-
raliśmy datki do puszki i prezentowali-
śmy na jaworznickim Rynku to, czego 
do tej pory się w klubie nauczyliśmy. 
Mam nadzieję, że w ten sposób nie tylko 
pomogliśmy potrzebującym, ale i zara-
ziliśmy kogoś naszą pasją.

Towarzyszę mojemu 11-letniemu sy-
nowi, który po raz pierwszy został wo-
lontariuszem WOŚP. Jestem z niego  
bardzo dumna. To ważne, by nasze 
dzieci wiedziały, że warto działać, 
warto pomagać, a we wszystkim mogą 
liczyć na pomoc bliskich. Finał WOŚP 
to ważna akcja. Dzięki niej szpitale 
zyskują sprzęt ratujący życie. Nasza 
rodzina co roku wspierała akcję sym-
boliczną kwotą, a w tym roku sami 
zbieramy datki.

Mój wnuk po raz pierwszy wziął 
udział w Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy. Postanowiłam mu 
pomóc. W akcji udział braliśmy już 
od piątku. Byliśmy na balu szkolnym 
w Pieczyskach, pojawiliśmy się na So-
sinie, a w niedzielę zbieraliśmy datki 
do puszki. Bardzo cieszę się, że mój 
wnuk zdecydował się na udział w tak 
szczytnej akcji. My dorośli powinni-
śmy dawać dzieciom oraz wnukom 
dobry przykład. 

Rekordowy fi nał WOŚP! 
Jaworznianie nie zawiedli

Tegoroczna edycja WOŚP od-
była się pod hasłem „Chcemy wy-
grać z sepsą! Gramy dla wszystkich 
– małych i dużych!”. W naszym 
mieście prowadzono z  tej oka-
zji tradycyjną kwestę połączoną 
z atrakcjami. Kwestowano też w in-
ternecie. Swoją cegiełkę dołożyli  
włodarze miasta. Prezydent Paweł 
Silbert po raz kolejny przekazał 
na licytację nazwę ronda na skrzy-
żowaniu ulic Królowej Jadwigi, 
Grunwaldzkiej i Kolejowej. Nazwę 
będzie mógł mu nadać Jakub Bo-
chenek z fi rmy Tuban, który wyli-
cytował tę możliwość za ponad 41 
tys. zł. Ta kwota zasili konto WOŚP. 

W niedzielę w Jaworznie wcze-
snym  rankiem z puszką na datki 
wystartował pieszy rajd. Ponad 40 
uczestników wędrowało, z centrum 
miasta, szlakiem zielonym przez 
ponad 8 km. Przemierzyli m.in. 

Równą Górkę czy Chrząstówkę 
i zebrali przy tym środki na wal-
kę z sepsą.

Z jaworznickiego Rynku  wystar-
towali  rowerzyści z grupy Niepoko-
nani Jaworzno. Cykliści wspierają 
inicjatywę od początku istnienia 
swojej grupy, tj. od 2017 r.  

– Do tej pory dołączaliśmy do in-
nych inicjatyw, a w tym roku zde-
cydowaliśmy się na zorganizowanie 
krótkiej przejażdżki ulicami miasta, 
połączonej z kwestą – opowiada Ga-
briela Brodzik z Niepokonanych. 
Rowerzyści wyjechali z jaworznic-
kiego Rynku w kierunku Insurek-
cji Kościuszkowskiej, Obwodnicy 
Północnej, ul. Obrońców Poczty 
Gdańskiej i z powrotem. 

– Trasa, którą pokonaliśmy, przy-
pominała kształt serca i była napraw-
dę lekka, przyjemna – dodaje Łukasz
Dubiel z Niepokonanych.

W Rynku kwestę prowadziła też 

Akademia Pit Bike. Zawodnicy wy-
konali symboliczny przejazd i poka-
zali kilka trików na jednośladach.

– Moi podopieczni przy okazji 
zbiórki datków zaprezentowali też 
próbkę swojego talentu. Można było 
zobaczyć, jak sobie radzą na moto-
cyklach – mówi prowadzący aka-
demię, Jarosław Mucha. 

Na ul. Pocztowej miła niespo-
dzianka czekała dla miłośników mi-
litariów. Uczniowie jaworznickiego 
technikum mundurowego prowa-
dzili tu strzelnicę ASG, w której za-
interesowani mogli strzelać do celu.

– Moi uczniowie dzielili się też swo-
ją wiedzą i prezentowali broń – opo-
wiada instruktor Dominik Góra.

Stoisko mieli tu także straża-
cy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Osiedla Stałego. Mieszkańcy 
mogli zobaczyć, jak wygląda ich 
wóz strażacki od wewnątrz czy też 
porozmawiać ze strażakami o ich 

Kwestę prowadzili też miłośnicy motocykli  
| fot. Natalia Czeleń

Młodzież chętnie wspierała WOŚP  
| fot. Natalia Czeleń

Uczniowie technikum mundurowego przygotowali pokaz broni  
| fot. Natalia Czeleń
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Wojciech 
Odrzywolski

Uczę się w technikum mundurowym. 
W czasie tegorocznego fi nału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy nasza 
grupa urządziła w okolicy ulicy Pocz-
towej pokaz broni. Strzelaliśmy też do 
celu w zaimprowizowanej przez nas 
strzelnicy. Swoich sił spróbować mo-
gli wszyscy mieszkańcy. My dbaliśmy 
o bezpieczeństwo i służyliśmy radą. To 
była pierwsza taka nasza inicjatywa 
w ramach fi nału WOŚP.

Rekordowy fi nał WOŚP! 
Jaworznianie nie zawiedli

pracy. Kilku śmiałków wzięło też 
udział we wspólnym morsowaniu. 
W ramach jaworznickiego fi na-
łu zorganizowano też koncerty, 
pokazy gimnastyki artystycznej, 
pięściarstwa, capoeiry. Był pokaz 
mody, przygotowany przez Paste-
love Love. – Miałam niesamowitą 
przyjemność dołożyć swoją cegiełkę 
do organizacji fi nału WOŚP, pre-
zentując pokaz mody mojej marki 
odzieżowej. Było to dla mnie ogrom-
ne wydarzenie i mnóstwo emocji, 
jednak nie zapominajmy, co w tym 
dniu było najważniejsze – mówi 
właścicielka linii odzieżowej, Ma-
rzena Harasiuk.

W czasie tegorocznego fi nału 
WOŚP do samych puszek zebra-
no 186 315, 58 zł. W ubiegłym 
roku kwota z puszek wynosiła 137 
318,89 zł. Jaworznianie po raz ko-
lejny pobili swój rekord.

Natalia Czeleń

Na terenie JOG powstanie nawet 12 tysięcy nowych miejsc pracy 
| fot. Materiały UM Jaworzno / ElectroMobility Poland

Przy placu zabaw na plantach stanęły kosze do segregacji odpadów 
| fot. Natalia Czeleń

Eko Punkt to pierwszy taki 
automat w mieście
| fot. Materiały Carrefour 

Uczniowie technikum mundurowego przygotowali pokaz broni  
| fot. Natalia Czeleń

JOG coraz bliżej

Tak dla ekologii

Rozpoczęły się prace związane 
z przygotowaniem terenów inwe-
stycyjnych w naszym mieście. To ko-
lejny etap działań, które mają umoż-
liwić uruchomienie Jaworznickiego 
Obszaru Gospodarczego, gdzie po-
wstać może nawet 12 tysięcy nowych 
miejsc pracy.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy 
zajmie około 300 hektarów. Położo-
ny jest w północno-zachodniej części 
miasta, na terenach poprzemysło-
wych, w okolicy jaworznickich elek-
trowni, przy węźle dróg A4 z S1. To 
właśnie tutaj powstać może fabryka 
samochodów elektrycznych polskiej 
marki Izera. – Na działce inwestycyjnej, 
na której zlokalizowana ma być fabryka 
samochodów elektrycznych marki IZE-
RA, trwa wycinka drzewostanu wraz 
z oczyszczeniem terenu. Prace wyko-
nywane są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa przez podmioty do 
tego uprawnione. By zapewnić bezpie-
czeństwo pracownikom, obowiązuje 
zakaz wchodzenia osobom postronnym. 
Teren jest chroniony i monitorowany, 
prosimy o przestrzeganie zaleceń bez-
pieczeństwa i zakazów – potwierdza 
Katarzyna Florek z Urzędu Miej-
skiego w Jaworznie.

JOG ma być odpowiedzią na zbli-
żające się niekorzystne zjawiska eko-
nomiczne. Chodzi tu między innymi 

Na plantach przy placu zabaw po-
jawiły się nowe kosze do segregacji 
odpadów, a w jednym z marketów na 
Osiedlu Stałym stanął „Eko Punkt”, 
czyli automat, służący do selektyw-
nego segregowania i składowania 
opakowań nadających się do recy-
klingu. Jaworznianie chcą działać 
ekologicznie.

Pięć koszy do segregacji śmieci na 
jaworznickich plantach to pomysł 
pracowników Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych. Nad 
pojemnikami znajduje się tablica 
z instrukcją wyjaśniającą, jak nale-
ży segregować śmieci. Zgodnie z nią 
do kubłów na placu zabaw trafi ać 
mogą kolejno: papier, szkło, metale 
i tworzywa sztuczne, odpady bio oraz 

o realizację zasad zielonej polityki 
i wygaszanie kopalń. Szacuje się, że 
po pełnym zagospodarowaniu JOG 
potencjalna liczba nowych miejsc 
pracy to 10-12 tysięcy, a przewidy-
wane roczne przychody do kasy gmi-
ny z tytułu podatków gruntowych to 
około 60 mln zł. 

Wycinka drzew budzi obawy miesz-
kańców, ale urzędnicy przekonują, że 

prace prowadzone są w ścisłym poro-
zumieniu z przyrodnikami, a wycin-
ka, zgodnie z przepisami, prowadzona 
będzie poza sezonem lęgowym pta-
ków. – Zajmujemy się inwentaryzacją 
przyrody i nadzorami przyrodniczymi 
na terenach inwestycyjnych. Musieli-
śmy cały teren przeznaczony pod JOG 
zinwentaryzować. Zespół przyrodni-
czy pracował tu przez kilka miesięcy – 

informuje przyrodnik Paweł Seget
kierownik Zespołu Przyrodniczego. 

Zdaniem ekspertów, całość obszaru 
nie stanowi dużej wartości przyrod-
niczej, a to co było cenne, udało się 
przenieść lub skompensować. Przy-
rodnicy trafi li tu m.in. na kilka ga-
tunków chronionych. Część populacji 
została przeniesiona w bezpieczne 
miejsce. Odnaleziono tam też kopce 
mrówek. Te zostaną przeniesione wio-
sną, by zimą owadów nie wybudzać.

Najcenniejszy fragment, około 5 ha, 
został wygrodzony płotem i zostanie 
utrzymany w niezmieniony stanie.  

W Jaworznie od lat stawia się na 
przyrodę. Tworzone są obszary chro-
nione, użytki ekologiczne, arbore-
ta i parki. Regularnie prowadzone 
są nowe nasadzenia. 75 proc. po-
wierzchni Jaworzna to tereny zielone. 
W ten ekologiczny nurt wpisuje się 
też elektromobilność w komunikacji 
miejskiej. – W planach są kolejne miej-
sca, które będą obejmowane ochroną 
przyrodniczą, programami naukowy-
mi czy też pozostawiane przyrodzie, 
jako obszary cenne dla natury.  Łącz-
na powierzchnia terenów chronionych 
przyrodniczo w naszym mieście wy-
nosi obecnie już 1 159,83ha. Tereny 
przemysłowe stanowią jedynie 728 ha 
powierzchni miasta – podkreśla Kata-
rzyna Folerk.                               GD

zmieszane. – Dzięki tej lokalizacji dzieci 
w czasie zabawy nauczą się właściwej 
segregacji odpadów – mówi Katarzyna 
Falkiewicz z MZNK.

Automat na plastikowe butelki 
i aluminiowe puszki zainstalowano 
w Carrefourze na Osiedlu Stałym, 
przy ul. Wojska Polskiego 2d. Znaleźć 
go można niedaleko Punktu Obsługi 
Klienta. – Automat przyjmuje wszystkie 
popularne butelki plastikowe do pojem-
ności 3 litrów oraz puszki aluminiowe 
do pojemności 1 litra – mówi Beata 
Balicka-Sieńko, dyrektor hipermar-
ketu Carrefour w Jaworznie.

Butelki oraz puszki nie mogą być 
zgniecione ani brudne. Ponadto kody 
kreskowe nie mogą być uszkodzone, 
bowiem wszystkie oddane opakowania 

trafi ą do zakładów recyklingu, a po 
przetworzeniu, powrócą do obiegu. 

Za każdą butelkę czy puszkę odda-
ną w butelkomacie można otrzymać 
15 groszy w e-bonach, którymi zapła-
cić można za zakupy w Carrefourze. 
E-bony są ważne tylko do końca dnia, 
w którym oddaje się butelki lub pusz-
ki. – To doskonała okazja, aby zadbać 
o środowisko naturalne w naszym mie-
ście, a przy okazji środki otrzymane na 
zwrot opakowań przeznaczyć na zakupy 
w naszym sklepie – przekonuje Beata 
Balicka-Sieńko. 

„Eko Punkty” zainstalowano jesz-
cze w 9 innych sklepach tej sieci 
w województwie śląskim. Spotkać 
je można m.in. w Sosnowcu, Rybni-
ku, Kędzierzynie-Koźlu, Jastrzębiu-
-Zdroju, Chorzowie, Gliwicach i Ka-
towicach, Pszczynie i Zabrzu.     NC

Ruszył 
nabór

Do 10 lutego trwa nabór do miej-
skich przedszkoli. Rodzice już teraz 
mogą składać dokumenty. Do pu-
blicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych w naszym mieście przyj-
mowane są dzieci, które mieszkają 
na terenie Jaworzna. Co ważne, 
postępowanie rekrutacyjne doty-
czy dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat.

Zapisując dziecko do przedszko-
la, można wybrać maksymalnie 
trzy placówki, podając je w pre-
ferowanej kolejności. W rekrutacji 
do jaworznickich przedszkoli lub 
oddziałów przedszkolnych biorą 
udział także dzieci, które posiadają 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, jeżeli rodzice ubiegają 
się o przyjęcie ich dziecka do od-
działu ogólnodostępnego. W przy-
padku liczby kandydatów większej 
niż wolnych miejsc, na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjne-
go będą brane pod uwagę dodat-
kowe kryteria. To między innymi  
wielodzietność w rodzinie kandyda-
ta, niepełnosprawność czy samotne 
rodzicielstwo.

Szczegółowe informacje na te-
mat toczącego się postępowania 
rekrutacyjnego uzyskać można 
w każdym przedszkolu lub szkole 
podstawowej z oddziałami przed-
szkolnymi.                               GD
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Pierwszy z trzech koncen-
tratorów tlenu dotarł już 
do pacjentów Hospicjum 
Homo Homini im. św. 
Brata Alberta. Zakup tych 
niezbędnych urządzeń był 
możliwy dzięki hojności 
darczyńców, którzy 
1 listopada ubiegłego roku 
wsparli datkami tę jaworz-
nicką placówkę. Finanso-
wej pomocy jednak nigdy 
dość. Hospicyjna społecz-
ność bardzo liczy na wpła-
ty z 1,5 proc. podatku.

Setne urodziny 
jaworznianek

Urodziły się tego samego dnia. 
Przed tygodniem skończyły 100 lat. 
Dwie jaworznianki – Genowefa Pa-
tucha (z domu Malik) i Janina Dą-
bek (z domu Skurzyńska) przyszły 
na świat 25 stycznia 1923 roku. Panie 
nie są spokrewnione. Jedna z nich 
urodziła się w Byczynie, druga na 
Starej Hucie. Z okazji setnych uro-
dzin szanowne jubilatki otrzymały 
upominki od jaworznickich urzęd-
ników. Wręczyła je im, w imieniu 
Pawła Silberta, prezydenta Jaworz-
na, Agnieszka Zielińska, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego.

Pani Genowefa jest byczynianką. 
Jej rodzicami byli Katarzyna i Józef
Malikowie. Za jaworznianina, Alek-
sandra Patuchę, wyszła 25 listopada 
1945 roku. Doczekali się trojga dzieci 
– dwóch córek i syna. Pani Genowe-
fa ma czworo wnuków i troje pra-
wnuków. Pracowała jako kucharka 
w hotelu robotniczym na Komunie.

AU TO P R O M O C J A

R E K L A M A

Janina Dąbek urodziła się na Starej 
Hucie. Jej rodzicami byli Bronisława
i Edward Skurzyńscy. Mieli siedmio-
ro dzieci. Rodzina wyjechała w latach 
30. XX wieku do Francji i mieszka-
ła w Alzacji przez 12 lat. W czasie 
wojny pani Janina została wysłana 
na roboty do Niemiec, gdzie poznała 
Ignacego Dąbka. Po wojnie Skurzyń-
scy zamieszkali w Wałbrzychu. Tam 
pani Janina wyszła za mąż za pana 
Ignacego. W 1946 roku urodziła córkę 
Władysławę. Do Jaworzna państwo 
Dąbkowie przyjechali w latach 50. XX 
wieku. Pani Janina i jej mąż pracowa-
li m.in. w zakładach Organika-Azot, 
Elektrowni Jaworzno i magistracie. 
Pan Ignacy otworzył też zakład szewski 
przy Rynku. – Pani Janina jest otoczona 
czułą opieką córki Władysławy i zięcia 
Tadeusza oraz miłością prawnuków Mo-
niki i Adama, wnuka Artura i jego żony 
Marty – informuje Katarzyna Florek
z UM w Jaworznie.                   AZ-H

Czekają na pomoc

Finansowe wsparcie
Hospicjum z Jaworzna, podobnie 

jak inne polskie placówki tego typu, 
obecnie boryka się z dość sporymi kło-
potami fi nansowymi. Kontrakty, które 
te instytucje podpisują z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, nie pozwalają 
bowiem na pokrycie wszystkich nie-
zbędnych wydatków. Tymczasem po-
trzeby są ogromne. Dlatego hospicja 
bardzo liczą na pomoc darczyńców.

– Wspomniane koncentratory to urzą-
dzenia, które pomagają w dostarcza-
niu organizmowi tlenu w odpowiedniej 
ilości. Dzięki hojności darczyńców, za 
kwotę zebraną podczas ,,Listopadowej 

kwesty” na cmentarzu komunalnym na 
Wilkoszynie, kupiliśmy 3 takie koncen-
tratory. Jeden z nich już do nas trafi ł. 
Czekamy na 2 kolejne – podkreśla Jo-
anna Dziubanik, prezes Hospicjum 
Homo Homini im. św. Brata Alberta 
w Jaworznie.

Jaworznicka placówka, jak co roku, 
czeka też na pomoc osób, które będą 
składać deklaracje podatkowe. – Za 
każdym razem spotykamy się ze wspa-
niałą  hojnością podatników. Liczymy 
na wsparcie osób dobrej woli również 
w tym roku. Aby przekazać datek na 
rzecz naszego hospicjum, w rozliczeniu 
należy wpisać numer KRS 0000008274 
– zachęca pani Joanna. – A tymcza-
sem zapraszam wszystkich mieszkań-
ców Jaworzna 11 lutego o godz. 10 na 
mszę św. z sakramentem namaszczenia 
chorych w kolegiacie pw. św. Wojciecha 
i św. Katarzyny w Jaworznie, z okazji 
Światowego Dnia Chorego – dodaje.

W Jaworznie OPP, które czekają na 
wsparcie z tytułu rozliczeń podatko-
wych, jest 22. To stowarzyszenia róż-
nego typu, od placówek medycznych 
(jak hospicjum), przez organizacje cha-
rytatywne, niosące wsparcie ubogim, 
niepełnosprawnym, zwierzętom, po 
te zajmujące się sportem i turystyką.

Teraz 1,5 proc.
Po raz pierwszy w historii podat-

nicy mogą przekazać na organizacje 
pożytku publicznego nie 1 a 1,5 proc. 
swojego podatku. To efekt zeszłorocz-
nych zmian kwoty wolnej od podatku 

(została podniesiona do 30 tys. zł) 
i obniżenia do 12 proc. podstawowej 
stawki podatku PIT. – Reforma „Ni-
skie Podatki” obniżyła stawkę podatku 
PIT z 17 na 12 proc. oraz zwiększyła 
kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. 
Dzięki temu część podatników w ogóle 
przestanie płacić PIT, ale też w rezul-
tacie nie będzie mogła dokonać odpisu 
na rzecz organizacji pożytku publiczne-
go. Dlatego ustawodawca zadbał także 
o interes OPP, bo teraz zamiast 1 proc. 
podatku otrzymają aż 1,5 proc. – pod-
kreśla Michał Kasprzak, rzecznik 
prasowy Izby Administracji Skarbo-
wej w Katowicach. – Zwiększenie do 
1,5 proc. kwoty podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego 
nie wiąże się praktycznie z żadną zmia-
ną dla podatników. Sam mechanizm 
wygląda dokładnie tak samo jak w la-
tach poprzednich – dodaje.

Jak dalej wyjaśnia, wniosek o prze-
kazanie 1,5 proc. na rzecz OPP za-
warty jest w zeznaniu podatkowym.

– Wystarczy, że podatnik wskaże 
numer KRS organizacji, którą chce 
wspomóc oraz poda kwotę, którą chce 
przekazać. Kwota ta nie może prze-
kroczyć 1,5 proc. podatku należnego 
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 
groszy w dół. Zmianie nie uległa rów-
nież kwestia wskazywania celu szcze-
gółowego – zaznacza. – Jeśli podatnik 
zdecyduje się skorzystać z usługi Twój 
e-PIT, w przygotowanym przez Krajo-
wą Administrację Skarbową zeznaniu 
znajdzie KRS organizacji, którą wspo-
mógł, składając zeznanie za rok 2021, 
a kwota 1,5 proc. będzie wyliczona 
automatycznie – opisuje. 

1,5 proc. podatku może przekazać 
każda osoba zobowiązana do złożenia 
PIT-u. To zatem nie tylko podatnicy, 
którzy rozliczają swoje dochody z tytu-
łu zatrudnienia. To także osoby, które 
prowadzą działalność gospodarczą, 
grają na giełdzie czy rozliczają przy-
chód ze zbycia nieruchomości. Z kolei 
emeryci i renciści, którzy nie mają obo-
wiązku składania zeznania, ale chcą 
wspomóc którąś z OPP, mogą w tym 
celu złożyć oświadczenie PIT-OP.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Pracownicy i wolontariusze dziękują za wsparcie  | fot. Materiały Hospicjum Homo Homini
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Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

Чоловік-боєць спочатку відмовився, 
а потім зателефонував і попросив, 
аби зробили. 

Тетяна запропонувала Світлані 
Бондаревій, аби та долучилась. 
Медійниця почала поширювати 
через соцмережі інформацію про 
збір матеріалів. І так долучалось 
все більше людей до справи 
свічкарів.

Доки було тепло на вулиці, то 
волонтери-свічкарі працювали біля 
собору, а згодом їх прихистили 
у приміщенні, надавши дах над 
головою для цієї потрібної справи.

Є волонтери, які роблять такі 
окопні свічки вдома, збираючи 

в сусідів та знайомих бляшанки 
та парафін для цього, а є й ті, хто 
виготовляє великі партії таких 
засобів тепла та освітлення, як от 
згадана організація. 

– У «Полтавських світлячках» 
близько 10 тих, хто постійно 
ходить на виготовлення свічок, 
коли має час. А ще є в нас 
«агенти», хто крутить на місцях, 
наприклад музей Панаса Мирного, 
– розповіла Марина Левчук. – 
Найзатребуваніший матеріал у 
нашій справі – парафін, а от щодо 
бляшанок та гофрокартону, то 
ситуація краща.

Парафін та огарки свічок, чисті 
бляшанки приносять люди, а тепер, 
коли масштаби стали великі, то 
дівчата замовляють парафін в 
інтернет-магазинах. Кілограм 
парафіну коштував трохи більше 
сотні гривень, але ціни ростуть. 
Нині свічкарі вже мають спонсорів, 
котрі допомагають грішми для 
закупівлі матеріалів. 

Денис Бондарев загинув 
на фронті, захищаючи рідну 
країну. Його сестра Світлана та її 
однодумці продовжують зігрівати 
свічками інших бійців та бійчинь, 
які воюють за незалежність 
України.

Як українці живуть під час війни та зігрівають 
бійців на фронті 

До справи свічкарів долучаються 
все більше і дорослих, і дітей: 
у різних містах і селах стали 
виготовляти такі свічки.

Таку ініціативу нині вже 
підхопили українці навіть у 
Катовіце та інших містах Польщі: 
виготовляють свічки та передають 
до України.

12 годин. Вона дає світло, тепло 
й дозволяє підігрівати їжу. В 
основі свічки – бляшанка з-під 
консервів (горошку, кукурудзи, 
риби, ананасів тощо). Всередині 
виріб заповнений гофрокартоном, 
а потім все залите парафіном чи 
воском. 

Як розповіла Марина Левчук, 
журналістка з Полтави, нині 
в місті є кілька пунктів, куди 
можна приносити свічки та 
парафін. Марина належить до 
однієї з організацій – «Полтавські 
світлячки». Це неофіційна назва, 
але в народі прижилась, люди так 
і називають свічкарів. 

Біля витоків організації – місцеві 
активістки, медійниці, згодом 
долучились інші небайдужі. 

– Полтавка Світлана Бондарева, 
також медійниця, з однодумцями 
розпочала виготовлення таких 
окопних свічечок. На той час її брат 
Денис був на передовій, тож знала 
про потреби бійців. Тож робили 
свічки вдома у дружини Дениса, а 
пізніше перейшли на нову локацію 
– біля Свято-Успенського собору.

Ідею підгледіла в Інтернеті 
Тетяна Ваценко, дружина Дениса 
Бондарева. Вона спитала в 
чоловіка, чи потрібно їм таке. 

Днями я повернулась з 
України, де провела два тижні 
зимових шкільних канікул. 
Поглянула на рідний край 
зсередини, а не лише з Інтернету, 
та ділюсь враженнями про деякі 
події (бо ж, звісно, всім не можна 
поділитись у межах половини 
газетної сторінки). Розповім 
про окопні свічки та тих, хто 
їх виготовляє у Полтаві для 
зігрівання бійців на фронті та 
навіть приготування чаю, кави, 
їжі.

Вже понад 11 місяців Україна 
живе у великій війні. Чи не щодня 
у містах і селах прощаються із 
захисниками, котрі боролись за 
свободу України. Також часто 
отримуємо і хороші новини 
про подвиги наших Героїв та 
про підтримку цивільних. Один 
зі способів допомоги бійцям – 
окопні свічки, які виготовляють у 
тилу та відвозять у гарячі точки. 
Також свічки стали рятівними для 
жителів тих територій, де активні 
бойові дії.

Особлива потреба в них постала 
в холодну пору року, адже ці свічки 
служать як джерело світла, так і 
тепла.

Одна така свічка горить понад 

Na akordeonie zagrał Marian Maiboroda. Towarzyszyli mu babcia 
i dziadek | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Wspólne muzykowanie
25 lutego miną trzy lata, odkąd 

na Podwalu, w pawilonie pod tzw. 
Słoneczną, działa jeden z dwóch 
jaworznickich Klubów Senior+. 
To miejsca, w których osoby star-
sze mogą znaleźć towarzystwo, 
rozrywkę i wsparcie. Odbywa się 
tam też wiele ciekawych wydarzeń. 
W klubie na Podwalu w poniedzia-
łek, 30 stycznia, seniorzy spotkali 
się przy kawie, ciastku i muzyce. 
Wystąpiły dzieci z Polski i Ukra-
iny. Na fl ecie poprzecznym zagrała 
Julia Musiał, na klarnecie Michał
Drobniak, a na akordeonie Marian
Maiboroda, wnuk ukraińskiego 
małżeństwa, Niny i Leonida Dmy-
trenków, którzy także należą do 
grona klubowiczów.

Jak podkreśla pani Nina, w Klu-
bie Senior+ czują się z mężem 
bardzo dobrze. Przychodzą tu od 
kilkunastu miesięcy.

– Regularnie bierzemy udział w za-
jęciach. Nawiązaliśmy nowe znajo-
mości – przyznaje Ukrainka. – To 
naprawdę super miejsce – dodaje.

W  kolędowaniu z  seniorami 
wzięły także udział Magdalena
Tomaszewska, naczelnik Wydziału 
Zdrowia Urzędu Miejskiego w Ja-
worznie, Zofi a Orzechowska, prze-
wodnicząca Rady Seniorów, i Ewa
Zuber, radna jaworznickiej Rady 
Miejskiej.

– Zawsze, gdy tutaj przychodzę 
i się z państwem spotykam, zawsze 
jesteście uśmiechnięci, radośni, peł-
ni życia. Podobnie jest w drugim ja-
worznickim Klubie Senior+ przy 
ulicy Matejki. Obym i ja oraz moi 
rówieśnicy mieli w państwa wieku 
tak wiele zapału i radości jak pań-
stwo – zaznaczyła.

Jak podkreśliła Zofi a Orzechow-
ska – kluby dla seniorów są dziś 
bardzo potrzebne. – Wiele starszych 

osób mieszka samotnie. To dobrze, 
że tworzy się dla nich takie miejsca, 
jak to. W Jaworznie są też dzienne 
domy pobytu, w których osoby samot-
ne znajdują opiekę, towarzystwo. To 
wspaniale, że nie są zdani sami na 
siebie – stwierdziła.

Klub Senior+ na Podwalu istnieje 
od prawie trzech lat. W większości 
tworzą go seniorki. Ale seniorzy też 
są mile widziani. – Zapraszamy ser-
decznie do naszego grona szczególnie 

panów. Na razie przychodzi ich bo-
wiem niewielu – zaznacza Krystyna
Janicka, szefowa Klubu Senior+.

W klubie są organizowane różno-
tematyczne spotkania. Uczestnicy 
zajęć spotykają się, biorą udział 
w zajęciach z psychologiem, warsz-
tatach plastycznych i rehabilitacyj-
nych, tańczą zumbę, grają w sza-
chy, kalambury, gry planszowe, 
czytają poezję. Umawiają się na 
wspólne wypady do restauracji i na 
zabawy karnawałowe.

– Nasze poniedziałkowe spotkanie 
było okazją do wspólnego kolędo-
wania. Dzieci zagrały nam kolędy 
polskie i ukraińskie – opowiada Kry-
styna Janicka. – Powoli przygotowu-
jemy się już jednak do konkursu na 
najpiękniejszą wielkanocną palmę, 
który co roku organizuje parafi a pw. 
św. Wojciecha i św. Katarzyny. Szy-
kuję też dla seniorów niespodziankę. 
Na razie jednak nie zdradzę, co to 
będzie – stwierdza tajemniczo.

Aby zapisać się do Klubu Senior+, 
można w tej sprawie skontaktować 
się z szefową placówki. Zaintereso-
wanie jest spore i obecnie jest kom-
plet uczestników. Dlatego chętni tra-
fi ają zapisywani na listę rezerwową. 
Są jednak zapraszani na niektóre 
okazje, jak np. wspólne pieczone, 
spacery czy marsze nordic walking.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Miejsca 
czekają

W Dziennym Domu „Senior+ Wi-
gor” są jeszcze wolne miejsca dla 
pensjonariuszy. Zgłaszać się mogą 
mieszkańcy Jaworzna, którzy mają 60 
lat lub więcej i nie są aktywni zawo-
dowo. To miejsce dla osób w jesieni 
życia, które szukają towarzystwa, 
a przy okazji chciałyby zadbać o swo-
ją kondycję fi zyczną i psychiczną. 
Dom mieści się przy ul. Jagiellońskiej 
18 w Szczakowej. – To miejsce pełne 
ciepła, tętniące życiem, ze wspaniałymi 
uczestnikami i opiekunami – przekonują 
pracownicy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Jaworznie.

Można tu uzyskać pomoc w czyn-
nościach dnia codziennego. Gwa-
rantowane są też 3 posiłki dziennie. 
Bywalcy biorą udział w treningu 
pamięci, zajęciach z fi zjoterapeutą 
i działaniach o charakterze prozdro-
wotnym, a także spotkaniach z psy-
chologiem. Prowadzone są także za-
jęcia kulturalno-oświatowe i terapia 
zajęciowa. 

Informacje na temat rekrutacji oraz 
zasad pobytu uzyskać można w Dziale 
Opieki Nad Osobami Starszymi i Nie-
pełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jaworznie przy 
ul. Grunwaldzkiej 235 lub pod tel. 
32 618 18 67.                              NC
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Danuta 
Dubiel

Do Byczynianek wstąpiłam dzięki He-
lenie Lukacz, która pracowała wtedy 
w MCKiS. Pamiętam, jak bardzo się 
wtedy denerwowałam. Zastanawiałam 
się, jak mnie przyjmie reszta zespo-
łu. Na szczęście przyjęto mnie ciepło. 
Pamiętam też swój pierwszy występ. 
To było dla mnie wielkie przeżycie.  
Ze stresu się pomyliłam i nauczyłam 
śpiewać piosenkę na trzeci głos, a za-
śpiewać go miałyśmy na dwa głosy. 

W klubie Relax odbył się 
tradycyjny przegląd kolęd 
i pastorałek. Na scenie 
wystąpili przedstawicie-
li wszystkich działają-
cych w naszym mieście 
zespołów śpiewaczych. 
Oklaskiwano występ Ja-
worznianek, Byczynia-
nek, Jelenianek, Ciężko-
wianek, Jeziorczanek, 
Dobrzanek, Dąbrowia-
nek oraz Szczakowianek. 
Każdy z zespołów przy-
gotował na ten wieczór 
specjalny, świąteczny 
repertuar.

Kolędowali i biesiadowali

Zespoły zrzeszone w Miejskim 
Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych, które na co dzień 
działają przy Miejskim Centrum Kul-

Na występ Jaworznianki przygotowały specjalny program i stroje  | fot. Natalia Czeleń

Paulina Cymer udowadnia, że można połączyć pracę z pasją  
| fot. Materiały prywatne

Jaworzniankę zawsze zastanawiało, co dzieje się w psiej psychice
| fot. Materiały prywatne

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Specjalistka 
od zwierzęcych emocji

Zagrali w hospicjum

Paulina Cymer od zawsze ko-
cha zwierzęta. Obecnie mieszka 
z nią uroczy rudy kot – Klakier.  
Jaworznianka od kilku lat starała 
się, by jej pasja przerodziła się tak-
że w sposób na życie. I udało się. 
Pani Paulina spełnia się zawodowo 
jako zoopsycholożka oraz zwierzęca 
behawiorystka. Jaworznianka ma 
nadzieję, że dzięki pracy jej i in-
nych zwierzęcych behawiorystów, 
nasze podejście do zwierząt będzie 
się poprawiało.

Zwierzęce emocje zawsze były 
w kręgu zainteresowań Pauliny Cy-
mer. Dlatego zdecydowała się na 
prowadzenie terapii behawioralnej 
psów i kotów oraz treningów z psa-
mi. – Moja praca to moja pasja. Każ-
dy nowy przypadek jest inny i dlatego 
zawód ten wymaga dużej kreatywno-
ści. Podobnie, jak w pracy detektywa, 
potrzebuję trochę czasu, bym mogła 
odgadnąć wszystkie przyczyny i mo-
tywy zachowania psa – opowiada 
pani Paulina. 

Poza obserwacją samych zwie-
rzaków, pani Paulina przygląda się 
także zachowaniom ich opiekunów. 
– Wspieram ich i motywuję. Daję rady, 

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki 
rozbrzmiewały w piątek, 27 stycznia, 
w Hospicjum Homo Homini im. św. 
Brata Alberta. Odbył się tam koncert 
w wykonaniu Kingi Jędrzejek, Mar-
ka Długopolskiego, Michała Łypa
i Tomasza Gędłka. We wspólnym ko-
lędowaniu wzięli udział podopieczni 
placówki, pracownicy i wolontariu-
sze. – Cieszymy się, że nasza muzyka 
wnosi radość i wywołuje uśmiech na 
twarzach pacjentów hospicjum. Gości-
liśmy tam już nieraz i zawsze jesteśmy 
przyjmowani z serdecznością – zazna-
cza artysta. – Na pewno niebawem 

jak postępować ze swoim czworonoż-
nym przyjacielem. Można rzec, że je-
stem tłumaczem z „psiego” na „nasze” 
– opowiada Paulina Cymer.

Można więc powiedzieć, że pani 
Paulina ułatwia życie i czworono-
gom, i ich właścicielom.

Specjalistka pomaga osobom, któ-
re zgłaszają problematyczne zacho-
wania swoich zwierząt. Mogą to być 
przejawy agresji w stosunku do in-

nych osób czy zwierząt. Specjalistka 
odwiedza wtedy opiekuna i zwierzę 
oraz przeprowadza dokładny wy-
wiad. Następnie opracowuje indywi-
dualny plan terapii i zleca ćwiczenia. 
– Na treningach skupiam się na pracy 
nad konkretnymi zachowaniami, na 
przykład nad poprawnym chodzeniem 
na smyczy. Zdarza się też, że muszę 
odesłać opiekuna z jego pupilem do 
psiego psychiatry po odpowiednie leki
– opowiada Paulina Cymer.

Jaworznianka pracuje również 
z opiekunami, którzy właśnie ad-
optowali psa lub mają szczeniaka 
i chcą go lepiej zrozumieć oraz na-
uczyć pożądanych zachowań. Do 
pani Pauliny zgłaszają się też opie-
kunowie, których pupile cierpią 
na lęk separacyjny. Problem ten 
często niezwykle komplikuje co-
dzienne życie i wręcz uniemożliwia 
opiekunom wychodzenie z domu. 
Zrozpaczone i stęsknione zwierzęta 
piszczą, wyją i niszczą sprzęty do-
mowe. – Problemy z psiakami czę-
sto uderzają w całą rodzinę. Bywam 
świadkiem wynikających z tego wielu 
kłótni. Kiedy uda nam się ustalić plan 
działania i pokonać przeszkody, życie 
z czworonogiem staje się łatwiejsze. 
Wdzięczność opiekunów jest dla mnie 
prawdziwą nagrodą i wciąż daje mi 
więcej motywacji do działania – opo-
wiada pani Paulina.

Niedawno jaworznianka ukończy-
ła kurs zoofi zjoterapeuty, który dał 
jej również uprawnienia do pracy 
technikami manualnymi z psami 
po przebytych kontuzjach czy cho-
robach ortopedycznych.

Pani Paulina podkreśla, że jej 
zawód wymaga ciągłego rozwoju. 
Zoopsychologia i zwierzęcy beha-
wioryzm to stosunkowo młoda na-
uka, często nie do końca doceniana. 
– W Polsce behawioryzm zwierząt jest 
wciąż traktowany jako ciekawostka. 
Nawet na uczelniach kształcących le-
karzy weterynarii nie poświęca się zbyt 
wielu godzin tej tematyce. W Polsce 
można studiować behawioryzm zwie-
rząt w Lublinie lub prywatnie na Uni-
wersytecie Warszawskim. Większość 
behawiorystów, jakich znam, uczy się 
na kursach czy seminariach prywatnie 
lub też szkolą się za granicą – opowia-
da pani Paulina.

Jaworznianka sama ukończyła za-
wodowy kurs w Ethoplanet, czyli eto-
logicznym centrum szkoleniowym. 
Dodatkowo uczestniczy w wielu se-
minariach dotyczących interesującej 
jej tematyki. Czyta też literaturę spe-
cjalistyczną w języku angielskim.

Panią Paulinę bardzo cieszy fakt, 
że w Polsce coraz lepiej traktujemy 
swoje zwierzęta. – Zwracamy większą 
uwagę na warunki, w jakich żyją. Za-
pewniamy im najlepszą karmę. Coraz 
popularniejsze stają się wizyty u psich 
dietetyków czy zoofi zjoterapetów. Chęt-
nie zapisujemy swoich pupili na różne 
szkolenia – wymienia specjalistka.

Jaworznianka zwraca też uwagę, 
że coraz więcej restauracji i kawiarni 
jest otwartych na wizytę opiekunów 
z ich zwierzakami. – Niestety, jeszcze 
na wielu wsiach pies wciąż spędza swoje 
życie na łańcuchu. Z tego powodu jedna 
z głównych potrzeb zwierzęcia, jaką jest 
eksplorowanie terenu, nie zostaje zreali-
zowana – opowiada psia ekspertka.

Jej zdaniem każdy pies potrzebuje 
eksplorować. Dlatego powinniśmy 
zapewnić naszym pupilom co naj-
mniej godzinę dziennie na spacery 
poza jego terytorium.

Natalia Czeleń

wrócimy z innym, już nieświątecznym, 
repertuarem – dodaje.

Podczas koncertu zebrani usłyszeli 
takie kolędy jak m.in. „Dzisiaj w Be-
tlejem”, „Gdy śliczna Panna” czy „Ci-
cha noc”. Nie zabrało też pastorałek, 
które muzycy wykonali w góralskim 
klimacie. Razem z nimi publiczność 
zaśpiewała np. „Hej maluśki” czy 
„Największego Gazdę”.

Tymczasem Marek Długopolski 
zaprasza na kolejne muzyczne wyda-
rzenia z udziałem swojego zespołu, 
Ballabard. Grupa da dwa koncerty 
– w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

i w Jazz Clubie Muzeum. – Do biblio-
teki zapraszamy z okazji walentynek. 
Wystąpimy tam we wtorek, 14 lutego, 

o godz 17. Aby wziąć udział w wydarze-
niu, trzeba najpierw odebrać bezpłatną 
wejściówkę, którą będzie można odstać 
w książnicy – podkreśla. – Jak na dzień 
św. Walentego przystało, nasz repertuar 
będzie dotyczyć miłości w jej różnych 
odsłonach – dodaje.

Kolejny koncert Ballabard da 
w Dniu Kobiet, czyli 8 marca. Mu-
zycy zaproszą wtedy jaworznianki 
do Jazz Clubu Muzeum, gdzie wy-
stąpią najprawdopodobniej o godz. 
18, również z piosenkami o miłości.

Wydarzenie będzie biletowane.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Kazimiera 
Bednarczyk

Zuzanna 
Bednarz

Józefa 
Pluta

Elżbieta 
Kluczowska

Stanisława 
Lelito

Krystyna 
Mistarz

Maria 
Królikowska

Reprezentuję Dąbrowianki. Doskonale 
pamiętam swój debiut. To było 17 lat 
temu i był to bardzo spontaniczny wy-
stęp. W mieście zorganizowano wtedy 
pomiędzy kilkoma dzielnicami konkurs 
śpiewaczy. Wraz z koleżankami spoty-
kałyśmy się w świetlicy środowiskowej. 
Szybko udało nam się zwołać więcej 
osób, przygotowałyśmy kilka utworów 
i tak to się zaczęło. Postanowiłyśmy 
kontynuować tę przygodę.

Do zespołu Jaworznianek wstąpiłam we 
wrześniu 2014 roku, bo byłam ocza-
rowana pięknymi pieśniami i strojami 
ludowymi. W 2020 zostałam już prze-
wodniczącą grupy. Bardzo cieszę się, 
że jestem jej częścią. Występuje z nami 
także moja wnuczka Emilia Bednarz. 
Mamy też trzech panów. Bardzo bym 
chciała, żeby nasz zespół się jeszcze 
powiększył. Mam też nadzieję, że bę-
dziemy jeszcze częściej występować.

W młodości najpierw należałam do ze-
społu tanecznego. Jednak kiedy wyszłam 
za mąż, zdecydowałam się wstąpić do 
koła gospodyń, a tym samym wstąpiłam 
do zespołu Jelenianki. Należę do niego 
już 33 lata. Nie pamiętam dokładnie, 
w jakich okolicznościach debiutowałam, 
ale pamiętam za to, jaką wtedy miałam 
tremę. Teraz każda próba i występ na 
scenie to dla mnie świetna zabawa. Lu-
bię śpiewać i tańczyć.

Z Dobrzankami śpiewam już 22 lata. 
Bardzo miło wspominam swój debiut, 
który przypadał na obchody Dnia 
Kobiet. Aktualnie jest nas w zespole 
trzynaście i tworzymy zgraną grupę. 
Każdy wspólny występ to dla nas 
wielkie przeżycie. Spotykamy się na 
próbach w każdy poniedziałek i przy-
znam szczerze, że nie mogę się tych 
spotkań doczekać. Namówiłam nawet 
swoją siostrę, by wstąpiła do zespołu.

Do  zespołu Ciężkowianek należę już 
ponad 28 lat. Wstąpiłam do niego, bo 
muzyka w moim życiu obecna była za-
wsze. Dawniej nie każdy miał w domu 
telewizję. Dlatego ludzie spotykali się 
w domach i wspólnie śpiewali. To były 
piękne chwile. Ponieważ w moim domu 
ostały się jeszcze śpiewniki z tamtych 
lat, wykorzystałyśmy je w zespole. 
Cieszę się, że ocaliłyśmy te wszystkie 
pieśni od zapomnienia.

Występuję w zespole Dąbrowianek. 
Uważam, że tradycja jest podstawą 
funkcjonowania każdego społeczeń-
stwa. Jeśli zaniknie tradycja, prze-
staniemy istnieć. Zadaniem naszego 
zespołu, podobnie jak pozostałych 
w mieście, jest dbanie o tę tradycję, 
o pamięć o danych zwyczajach, za-
chowanie starych pieśni i kolęd, stro-
jów. Także na nas spoczywa obowią-
zek przekazania tej wiedzy młodym 
pokoleniom.

Zespół Szczakowianek powstał 
w 1974 roku Założyła go m.in. moja 
mama, która już tydzień później na-
mówiła mnie do wstąpienia do niego. 
Do zespołu należałam wiele lat, ale 
po latach, z uwagi na pełnienie prze-
ze mnie mandatu radnej oraz obo-
wiązki zawodowe, musiałam zrobić 
przerwę. Kiedy przeszłam na emery-
turę, wróciłam do zespołu. Śpiewamy 
w większości stare krakowskie pieśni 
i przyśpiewki.

Kolędowali i biesiadowali
tury i Sportu po raz kolejny przypo-
mniały najpiękniejsze polskie kolędy 
i pastorałki. Usłyszeć można było 
zarówno te najbardziej znane, jak 
i te nieco już zapomniane utwory, 
w tym „Cichą noc” czy „Józefi e, 
stajenki nie szukaj”.  

– To podtrzymywanie pięknej tra-
dycji wspólnego kolędowania. Piękne 
polskie kolędy i pastorałki przywołały 
jeszcze w pamięci czar cudownych 
Świąt Bożego Narodzenia. Występy 
dopełniły piękne barwne stroje. Ser-
decznie dziękuję wszystkim zespołom 
śpiewaczym z naszego miasta – mówi 
Barbara Halaś, kierownik działu 
kultury w Miejskim Centrum Kultu-
ry i Sportu oraz opiekun jaworznic-
kich zespołów śpiewaczych.

Do wspólnego śpiewania włączyli 
się też zaproszeni goście, w tym rad-
ni z przewodniczącym Rady Miej-
skiej Tadeuszem Kaczmarkiem
oraz prezesem MZRKiOR Tade-
uszem Brzóską na czele.

Tradycyjnie większość zespołów 
wystąpiła w strojach charaktery-
stycznych dla grupy etnografi cznej, 

nazwanej Krakowiakami Zachod-
nimi. Warto pamiętać, że do 1975 
roku nasze miasto należało do woje-
wództwa krakowskiego, stąd wspól-
ne tradycje i zwyczaje. Niektóre ze-
społy na ten wieczór przygotowały 
jednak specjalne stroje, wcielając się 
w postacie z betlejemskiej stajenki. 
Na scenie pojawiła się więc Maryja 
z dzieciątkiem i Józefem, a także 
trzej królowie niosący dary. Były 
nawet anioły.

Impreza organizowana jest w na-
szym mieście już od kilkunastu lat. 
To świetna okazja do przypomnie-
nia sobie tradycyjnych kolęd, czyli 
pieśni sakralnych, a także pasto-
rałek, tj. utworów ludowych o te-
matyce związanej z Bożym Naro-
dzeniem. Panie z jaworznickich 
zespołów śpiewaczych zgodnie 
przyznają, że biesiada to nie tyl-
ko okazja do zabawy, ale i idealne 
miejsce oraz czas na rozmowy o na-
szej historii, kulturze, zwyczajach 
i tradycjach. 

– Mamy nadzieję, że takich wspól-
nych występów jeszcze wiele przed 

nami. To już nasza tradycja – mó-
wią zgodnie panie z zespołu Dą-
browianki.

Wszystkie zespoły otwarte są na 
nowych członków. Wystarczą dobre 

chęci i zapał. – Im nas więcej, tym 
weselej. Zapraszamy – potwierdza 
szefowa Jaworznianek, Zuzanna
Bednarz. 

Natalia Czeleń

Na występ Jaworznianki przygotowały specjalny program i stroje  | fot. Natalia Czeleń W tym roku Byczynianki świętować będą 40-lecie działalności artystycznej | fot. Natalia Czeleń

Ze świątecznym repertuarem wystąpiły też Jeziorczanki 
| fot. Natalia Czeleń
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Ciemniejszym kolorem na mapie zaznaczono obszar dotknięty przez po-
żar | fot. źródło gistoria.pl, ze zbiorów MMJ

Zdjęcie ze Szczakowej pokazuje, jak ciasno poustawiane były w tamtym 
czasie domy | fot. źródło gistoria.pl, ze zbiorów MMJ

Rynek w Jaworznie z początku XX w. 
| fot. źródło gistoria.pl, ze zbiorów MMJ

Środek lata 1874 roku 
zapisał się jako jeden 
z najsmutniejszych okre-
sów w historii Jaworz-
na. W wielkim pożarze 
spłonęło 150 domów 
mieszkalnych i 250 bu-
dynków gospodarczych 
wraz z przebywającymi 
w nich zwierzętami. Zgi-
nęło kilkoro dzieci i jeden 
mężczyzna. Do tragedii 
doszło 30 lipca, w upalne 
popołudnie, gdy większość 
mieszkańców pracowała 
w polu lub była na szych-
cie w kopalni. Nazajutrz 
o pożarze w Jaworznie 
rozpisywały się wszystkie 
galicyjskie gazety.

Wielki pożar strawił niemal połowę miasta

Stracili 
cały swój dobytek

Była godz. 14.30, gdy zajmujący się 
żniwami jaworznianie zobaczyli kłę-
by dymu, unoszące się nad centrum 
wsi. Wszyscy rzucił się w stronę do-
mostw, by ratować swoich bliskich, 
zwierzęta i życiowy dobytek. Niestety, 
ogień w szybkim tempie zajmował 
kolejne, pokryte strzechami chałupy. 
W nieco ponad pół godziny w pło-
mieniach stała niemal cała centralna 
część Jaworzna, w tym zabudowa-
nia dworskie i karczma. Mieszkań-
cy zdołali uratować jedynie kościół, 
plebanię, wikarówkę, urząd gminy, 
pocztę i szkołę. 

Być może ocaliliby więcej, gdyby 
nie to, że we wsi brakowało wody 
(kopalniane wyrobiska doprowadza-
ły do przerywania kolejnych warstw 
wodonośnych, znajdujących się pod 
powierzchnią wsi). Poważny problem 
stanowiła też powszechna ciasnota 
- budynki mieszkalne i gospodarcze 

stały bardzo blisko siebie. Wręcz się 
ze sobą stykały.

Jak podkreśla jaworznicki muze-
alnik, Piotr Burczy, który jest też 
autorem tekstów na portalu gistoria.
pl, o zagrożeniu pożarowym mówiło 
się w Jaworznie od lat. Uczulał na 
tę kwestię m.in. Feliks Radwański, 
senator Rzeczpospolitej Krakowskiej, 
pisząc w raporcie z 1825 roku, że wy-
konane z łatwopalnych materiałów 
zabudowania zagrażają pożarem ca-
łej wsi. – Okolica centrum dzisiejszego 
miasta osaczona była przez chaotycznie 
rozplanowaną zabudowę – przyznaje 
Piotr Burczy. – Standardowym wido-
kiem w okolicy były ciasno postawione, 
jedna przy drugiej, drewniane chałupy 
ze słomianymi strzechami. Nawet sto-
jącą centralnie na rynku wielką karcz-

mę czy położone tuż przy niej (w miej-
scu dzisiejszej biblioteki) zabudowania 
dworskie wzniesiono z użyciem tańszego 
drewna. Niewielu było stać na zapewnie-
nie sobie lokum o murowanych z kamie-
nia ścianach. Przywilej ten należał się 
głównie siedzibom instytucji rządowych 
oraz kościołom. Całości apokaliptyczne-
go widoku dopełniały niechlujne zagrody 
oraz brak niezawodnego i łatwo dostęp-
nego źródła czystej wody – zaznacza.

Pomoc przyszła 
z wielu stron

Mimo ostrzeżeń, wielki pożar oka-
zał się dla mieszkańców ogromnym 
zaskoczeniem, zwłaszcza że w zale-
dwie kilkadziesiąt minut dach nad 
głową straciło przynajmniej 250 ro-

dzin (Gazeta Lwowska donosiła na-
wet o 500). Nie obyło się też bez ofi ar 
i wielu jaworznian opłakiwało swoich 
bliskich (ogień zabił sześcioro dzieci 
i jednego mężczyznę). Na dodatek 
spłonęła też prawie połowa zimo-
wych zbiorów. W oczy mieszkańców 
zajrzał głód.

Pogorzelcy nie zostali pozostawieni 
jednak na pastwę losu. Na pomoc ja-
worznianom pospieszyli mieszkańcy 
całego regionu, m.in. żydowscy pieka-
rze z Chrzanowa, którzy dostarczyli 
chleb, a także Jaworznickie Gwarec-
two Węgla Kamiennego i inne gali-
cyjskie zakłady przemysłowe.

By usprawnić pomoc, w Jaworznie 
zawiązano komitet ratunkowy, w któ-
rego skład weszli członkowie rady 
gminy i gwarectwa. Na czele komi-
tetu stanął dyrektor kopalni Edmund
Weisledder. Zbudowano piekarnię 
dla mieszkańców i osobną piekarnię 
dla górników. Wzniesiono też rzeź-
nię. Starano się naprędce zapewnić 
jaworznianom, choćby prowizorycz-
ne, dachy nad głową.

W zbiórce pieniędzy pomagali też 
dziennikarze. O wsparcie dla poszko-
dowanych apelowały m.in. Gazeta 
Lwowska i krakowski dziennik Czas.

– Nigdy nie odzywaliśmy się bez-
skutecznie do miłosierdzia, gdy szło 
o wsparcie prawdziwej nędzy i o pomoc 
w nieszczęściu. Sądzimy zaś, że dość tyl-
ko nadmienić o klęsce tej bliskiej miasta 
naszego osady, aby skłonić serca lito-
ściwe do niesienia pomocy pogorzel-
com. Administracya naszego dzienni-
ka chętnie podejmuje się pośrednictwa 
i przyjmować będzie datki dla pogorzel-
ców, które bezzwłocznie przesłane będą 
na miejsce do rąk komitetu – podkre-
ślali dziennikarze dziennika „Czas”.

Nieszczęśliwy 
wypadek 

czy podpalenie?
Wciąż nie jest jasne, co było iskrą, 

która wywołała wielki pożar Jaworz-
na. Według doniesień krakowskiej 

prasy – przyczyną tragedii miały być 
poczynania 10-letniego chłopca, któ-
ry, bawiąc się zapałkami, niechcący 
podpalił płot w gospodarstwie Ro-
mana Dziadka, znajdującym się nie-
opodal urzędu gminy. Ogień z ogro-
dzenia szybko miał rozprzestrzenić 
się na wszystkie zabudowania, na-
leżące do wspomnianego gospoda-
rza. A z nich płomienie posuwały 
się dalej i dalej.

Czy to jednak pewne, że do trage-
dii rzeczywiście mógł doprowadzić 
niesforny 10-latek? Są też inne hi-
potezy. Jak wskazuje Piotr Burczy, 
pożar miał miejsce w tym samym 
czasie, co strajk miejscowych woza-
ków. Mogło być więc tak, że ogień 
mógł podłożyć, w akcje zemsty, któ-
ryś ze strajkujących. Inna hipoteza 
mówi o tym, że pożar mógł być wy-
wołany celowo, by zmienić charakter 
Jaworzna na miejski – potencjalne 
podpalenie mogło mieć na celu li-
kwidację wiejskiej zabudowy po to, 
by w jej miejsce wprowadzić nowy 
plan miejscowości, z uporządkowa-
ną siatką ulic.

Bowiem tak się rzeczywiście stało. 
– To właśnie pożarowi z tego roku za-

wdzięczamy kształt dzisiejszego centrum 
miasta oraz komunikatywny, szachowni-
cowy układ zabudowy pomiędzy jaworz-
nickim rynkiem a ulicą Obrońców Pocz-
ty Gdańskiej. Nie zapominajmy jednak, 
że mimo milczącego już charakteru tego 
faktu z przeszłości, wielu z cierpiących 
nędzę mieszkańców mogło być naszymi 
bezpośrednimi przodkami – zaznacza 
badacz jaworznickiej historii.

Przypomina też, że pożar z 1874 
roku nie był jedynym w historii Ja-
worzna i okolicznych wsi. W 1826 
roku ogień pochłonął osiem gospo-
darstw w Jeleniu. Na początku lat 
30. XIX wieku spaliło się ponad 20 
domów w Ciężkowicach. 10 do-
mostw i kilkanaście zabudowań go-
spodarskich spłonęło w Jaworznie 
w 1862 roku, a w 1902 roku w By-
czynie z dymem poszło 60 budynków 
mieszkalnych i 50 stodół.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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swojego pionka na jednym z wielu dostępnych 
pól akcji oraz opcjonalnego wysłania nietoperzy 
na kartę nocy. Po trzech turach następuje faza 
porządkowania i rozpoczyna się kolejna runda 
z nieco zmienionymi polami akcji.

Sama mechanika doskonale pokazuje zależność 
pomiędzy wspomnianymi nietoperzami, owoca-
mi i zalesieniem. Podczas wysyłania nietoperzy 
na kartę nocy należy odrzucić jeden owoc, aby 
móc pozyskać jedno drzewo – nietoperze zjadają 
owoc i wydalają nasiona, z których rośnie kolejne 
drzewo, co ma swoje odzwierciedlenie w tamtych 
regionie. Dodatkowo gracze starają się edukować 
swoje rodziny na planszach – dzięki temu na kar-

Atiwa i Na skrzydłach: Ptaki Azji

Edukacyjne walory planszówek

tach 
nie pojawiają się 

kolejne zanieczyszczenia, lecz taka rodzi-
na musi szukać pożywienia w inny sposób, niż 
polować na ważne dla środowiska nietoperze. 
Trzeba dobrze przemyśleć swoje kolejne ruchy, 
aby uzyskać jak najwyższy wynik.

Na skrzydłach: Ptaki Azji to najnowszy do-
datek do bardzo popularnej gry ze stajni Sto-
nemaiera. To w zasadzie nie tylko dodatek, ale 
jednocześnie samodzielna gra dla dwóch osób 
lub gracza solo, co jest jeszcze większym plu-
sem przy wyborze tego tytułu. Poza nowymi 
kartami tytuł pozwala zasiąść do stołu siedmiu 
graczom, lecz dla mnie przy wyborze najważ-
niejszym trybem był właśnie duet. 

Jednymi z głównych walorów gier plan-
szowych są zarówno integracja, jak i roz-
wijanie strategicznego myślenia, jednak 
kupując nową grę dla swoich dzieci ro-
dzice często szukają takich tytułów, które 
poza samą zabawą przemycą trochę wie-
dzy. Z pomocą w tym temacie przychodzi 
gdańskie wydawnictwo Rebel, z dwo-
ma „skrzydlatymi” tytułami – Atiwa i Na 
skrzydłach: Ptaki Azji.

Atiwa to jedna z najnowszych gier bardzo 
cenionego projektanta Uwe Rosenberga, 
który przenosi nas tym razem do Ghany 
i regionu zamieszkanego przez owoco-
żerne nietoperze – Atiwy. Co do kompo-
nentów, to spodobało mi się owinięcie 
w papier kart, zamiast standardowego 
foliowania nowych talii. Ponadto od 
gry „bije” ekologią: minimalna licz-
ba woreczków strunowych i brak 
plastikowych elementów – jedynie 
karton, drewno i bawełniany wore-
czek. Ma to też swoje minusy, ponieważ 
w grze znajdziemy bardzo dużo kom-
ponentów, więc siłą rzeczy, aby szybciej 
rozpoczynać kolejne partie, trzeba posegrego-
wać elementy w dodatkowe woreczki. Co do 
wyglądu, to grafi cznie tytuł nie powala, ale 
jednocześnie całość jest spójna i czytelna. Na 
szczęście Atiwa broni się rozgrywką. 

Zadaniem graczy podczas siedmiu rund bę-
dzie znalezienie takiego balansu, aby ostatecznie 
pozyskać jak największą liczbę nowych rodzin, 
przy utrzymaniu dużego zalesienia, wyznaczenia 
miejsca dla owocożernych nietoperzy i stronie-
niu przed zanieczyszczeniem będącym skutkiem 
wydobywania złota – nie wspominając o poży-
wieniu. W swojej turze gracze będą wykonywać 
obowiązkową akcję polegającą na umieszczeniu 

Wizualnie Ptaki Azji to wciąż jedna z ład-
niejszych gier, trzymająca poziom swoich po-
przedniczek, od dobrze wykonanych elemen-
tów, pięknych ilustracji i czytelnych plansz, 
po „jajeczka” i instrukcję. Edukacyjnie gra jest 
skarbnicą wiedzy – rodzaje gniazd, siedliska, 
pożywienie, rozpiętość skrzydeł, występowanie, 
a także same nazwy i ciekawostki – trudno spa-
miętać wszystko, choć można potem zabłysnąć 
wiedzą np. na przyrodzie. Warto zauważyć, że 
nie są to suche fakty, a elementy wykorzysty-
wane w grze do zdobywania punktów poprzez 
umiejętne zagrywanie kart, i tak np. karta 
ptaka z dzióbem skierowanym w prawo 
lub w lewo znajdzie swoje odzwierciedle-
nie przy umieszczaniu znacznika duetu na 
mapie, a to pozwoli na utworzenie grupy 
sąsiadujących ze sobą znaczników i zdo-
bycie jeszcze większej liczby punktów.

Tytuł od Elizabeth Hargrave jest 
na tyle łatwy i intuicyjny, że nauka 
zasad nie zajmuje sporo czasu. Gra-
cze mając osiem kostek akcji, będą 

zagrywać karty ptaków z ręki, zdobywać poży-
wienie, składać jaja czy dobierać nowe karty. 
Każda kolejna karta na planszy to potencjalnie 
nowa akcja do aktywowania np. przy zbiorze 
pożywienia, a także jeszcze większy profi t z tego 
zbioru. Dzięki temu budowany „silniczek” daje 
więcej radości wraz z postępem rozgrywki.

Oba omówione tytuły znajdują swoich zwo-
lenników, i co ważne – 
posiadają duży walor 
edukacyjny.

Artykuł powstał przy 
współpracy z wydawnic-
twem Rebel.

Radosław Kałuża
Galeria: HarcMepel

Monika i Leszek Lewandowscy prezentują wystawę grafi k 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Struktura bieli na grafi kach
Wernisaż odbył się w Jaworznie 

w piątek 20 stycznia. Nie zabrakło 
na nim samego autora. Podczas spo-
tkania Paweł Warchoł oprowadził 
zebranych i opowiedział im o swojej 
twórczości.

Artysta zajmuje się rysunkiem, ma-
larstwem, fotografi ą. Tworzy grafi kę 
wydawniczą i plakaty. Jego prace są 
znane w kraju i za granicą. Prezen-
tował je na wielu wystawach, m.in. 
w Berlinie, Münster, Haidelbergu, 
Norymberdze, Barcelonie, Pilźnie, 
Ostrawie, Żylinie, Budapeszcie czy 
Amsterdamie. Stworzył wiele cykli 
rysunkowych, które wykonał tuszem 
na kartonach. To np. cykle pt. „Hol-
zmachiny” (wizja mrocznego i strasz-
nego świata, pozbawionego kontro-
li), „Oratio” (jest interpretacją stacji 
drogi krzyżowej) czy „Warchoły” (to 
portrety wujków artysty). 

Paweł Warchoł jest laureatem wie-
lu prestiżowych nagród, w tym np.  
trzeciej nagrody „KUNST ’91” Haus 
der Kunst w Monachium, drugiej na-
grody III Biennale Rysunku Środko-
woeuropejskiego w Pilźnie, głównej 
nagrody XXIV Konkursu Rysunku 
Sant Lluc i XLI Międzynarodowego 
Konkursu Rysunku Fundacji Yngla-
da-Guillot w Barcelonie. Ma też na 

koncie nagrody grand prix, w tym 
np. w ramach 7. Międzynarodowe-
go Biennale Rysunku w Melbourne.

Grafi ki Polaka można obejrzeć 
w muzeach na różnych kontynen-
tach. – Wystawę w MMJ można obej-
rzeć w dogodnym czasie. Wystarczy 
najpierw skontaktować się z nami, 

dzwoniąc do muzeum, i umówić ter-
min. Zapraszamy zarówno do południa, 
jak i po południu. Również w weeken-
dy. Oferujemy oprowadzenie kurator-
skie, zarówno grupom, jak i osobom 
indywidualnym – zaznacza Monika 
Lewandowska z Galerii Sektor I.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Do 10 marca potrwa w Muzeum 
Miasta Jaworzna wystawa prac 
słynnego polskiego grafi ka Pawła
Warchoła. Autor prezentuje na niej 
prawie 30 swoich dzieł. Ekspozycja 
nosi tytuł „Struktura bieli” i zo-
stała zorganizowana z inicjatywy 
Galerii Sektor I, która ma swoją 
siedzibę w muzealnym gmachu. 
Kuratorem wystawy jest Leszek
Lewandowski.

– Z Pawłem znamy się od liceum. To 
dobry artysta, który tworzy nieprzerwa-
nie od ukończenia studiów i cały czas 
zajmuje się sztuką współczesną. I, co 
istotne, jego twórczość cały czas jest 
świeża. Paweł nie kopiuje sam siebie. 
Ciągle robi coś nowego – podkreśla 
Leszek Lewandowski. – Zapraszamy 
do obejrzenia prac. Królują wśród nich 
monochromatyczne grafi ki, wykorzy-
stujące ciekawą grę światłocieni. Skła-
niają one oko odbiorcy do dostrzeżenia 
subtelnej struktury bieli – dodaje.

Na wystawie można zobaczyć ry-
sunki wykonane tuszem na kartonie. 
Są też dużych rozmiarów bilety auto-
busowe, kolejowe i bilety wstępu do 
różnych miejsc, w tym do ogrodów 
botanicznych. Artysta zaprezentował 
też kilka obrazów, nawiązujących do 
polskich legend.

Zrobią
chusty

Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego 
w Szczakowej zaprasza na szydełkowe 
warsztaty dla dorosłych. Na zajęciach 
uczestnicy wykonają chusty. Zajęcia 
rękodzielnicze startują we wtorek, 7 
lutego, o godz. 17. Następnie konty-
nuowane będą w terminach: 14, 21 
i 28 lutego. Obowiązują zapisy.

Udział w warsztatach pn. „Którą tu 
wybrać?” może wziąć każdy. Zajęcia 
poprowadzi instruktorka, Angelina 
Więckowska, która będzie służyła 
pomocą na każdym etapie tworze-
nia chust. – Na początku zaprezentu-
ję uczestnikom 4 wzory chust. Każdy 
będzie mógł zdecydować, jaką chustę 
chce wykonać – opowiada Angelina 
Więckowska.

Następnie instruktorka objaśni pod-
opiecznym dokładną technikę two-
rzenia takich chust. – Trzeba będzie 
je dziergać także w domu, ponieważ 
jest to praca naprawdę czasochłonna
– zapowiada specjalistka.

Koszt uczestnictwa w warsztatach 
wynosi 30 zł. Materiały trzeba zdo-
być we własnym zakresie. Zapisy na 
zajęcia przyjmowane będą pod nr 
tel. 32 617 75 38.                         NC

swojego pionka na jednym z wielu dostępnych 
pól akcji oraz opcjonalnego wysłania nietoperzy 
na kartę nocy. Po trzech turach następuje faza 
porządkowania i rozpoczyna się kolejna runda 
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kolejne zanieczyszczenia, lecz taka rodzi-
na musi szukać pożywienia w inny sposób, niż 
polować na ważne dla środowiska nietoperze. 
Trzeba dobrze przemyśleć swoje kolejne ruchy, 

Jednymi z głównych walorów gier plan-
szowych są zarówno integracja, jak i roz-
wijanie strategicznego myślenia, jednak 
kupując nową grę dla swoich dzieci ro-
dzice często szukają takich tytułów, które 
poza samą zabawą przemycą trochę wie-
dzy. Z pomocą w tym temacie przychodzi 
gdańskie wydawnictwo Rebel, z dwo-
ma „skrzydlatymi” tytułami – Atiwa i Na 

Atiwa to jedna z najnowszych gier bardzo 
Rosenberga

który przenosi nas tym razem do Ghany 
i regionu zamieszkanego przez owoco-
żerne nietoperze – Atiwy. Co do kompo-
nentów, to spodobało mi się owinięcie 
w papier kart, zamiast standardowego 
foliowania nowych talii. Ponadto od 
gry „bije” ekologią: minimalna licz-

plastikowych elementów – jedynie 
karton, drewno i bawełniany wore-
czek. Ma to też swoje minusy, ponieważ 
w grze znajdziemy bardzo dużo kom-
ponentów, więc siłą rzeczy, aby szybciej 
rozpoczynać kolejne partie, trzeba posegrego-
wać elementy w dodatkowe woreczki. Co do 
wyglądu, to grafi cznie tytuł nie powala, ale 
jednocześnie całość jest spójna i czytelna. Na 

Wizualnie Ptaki Azji to wciąż jedna z ład-
niejszych gier, trzymająca poziom swoich po-
przedniczek, od dobrze wykonanych elemen-
tów, pięknych ilustracji i czytelnych plansz, 
po „jajeczka” i instrukcję. Edukacyjnie gra jest 
skarbnicą wiedzy – rodzaje gniazd, siedliska, 
pożywienie, rozpiętość skrzydeł, występowanie, 
a także same nazwy i ciekawostki – trudno spa-
miętać wszystko, choć można potem zabłysnąć 
wiedzą np. na przyrodzie. Warto zauważyć, że 
nie są to suche fakty, a elementy wykorzysty-
wane w grze do zdobywania punktów poprzez 
umiejętne zagrywanie kart, i tak np. karta 
ptaka z dzióbem skierowanym w prawo 
lub w lewo znajdzie swoje odzwierciedle-
nie przy umieszczaniu znacznika duetu na 
mapie, a to pozwoli na utworzenie grupy 
sąsiadujących ze sobą znaczników i zdo-
bycie jeszcze większej liczby punktów.

na tyle łatwy i intuicyjny, że nauka 
zasad nie zajmuje sporo czasu. Gra-
cze mając osiem kostek akcji, będą 

zagrywać karty ptaków z ręki, zdobywać poży-
wienie, składać jaja czy dobierać nowe karty. 
Każda kolejna karta na planszy to potencjalnie 
nowa akcja do aktywowania np. przy zbiorze 
pożywienia, a także jeszcze większy profi t z tego 
zbioru. Dzięki temu budowany „silniczek” daje 
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Różni. Równi. Ważni
instruktor metodyczny jaworznickiej 
książnicy.

W ramach projektu w jaworznickiej 
bibliotece do czerwca 2023 prowa-
dzona będzie nauka języka polskie-
go i ukraińskiego. Będą też zajęcia 
z zakresu kompetencji przyszłości 
STEAM, tj. połączenie przyrody, tech-
nologii, inżynierii, sztuki i matematy-
ki. Uczestnicy projektu wezmą więc 
udział w majsterkowaniu, poznają 
podstawy programowania. Będą też 
zajęcia muzyczne, ruchowe i plastycz-
ne, a być może powołane zostaną też 
kluby wiedzy.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. 
Różni. Równi. Ważni.”, realizowany 
jest przez międzynarodową organiza-
cję humanitarną Save the Children 
International oraz Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

W bieżącej edycji tego programu 
bierze udział 51 bibliotek. – Zaproszo-
ne zostały placówki, które wyróżniają się 
bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną 
oraz prowadzą działania katalizujące 
integrację polsko-ukraińską – opowiada 
Aleksandra Bzowska. 

Jaworzniccy bibliotekarze zachę-
cają do udziału w projekcie. Pierw-
sze zajęcia skierowane będą do spo-
łeczności ukraińskiej. – Serdecznie 
zapraszamy osoby dorosłe z Ukrainy 
do udziału w zajęciach nauki języka 
polskiego – zachęca Anna Ptaszkie-
wicz-Godzina, instruktor metodycz-
ny jaworznickiej biblioteki.

Zapisy na zajęcia organizowane 
w ramach tego bibliotecznego pro-
gramu przyjmowane są w Bibliotece 
Głównej przy ul. Rynek Główny 17.

Natalia Czeleń

Bibliotekarze zorganizowali już wiele polsko-ukraińskich wydarzeń 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Miejska Biblioteka Publiczna przy-
stąpiła do realizacji nowego ogólno-
polskiego projektu „Biblioteka dla 
wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” 
Do udziału bibliotekarze zachęcają  
wszystkich jaworznian oraz uchodź-
ców z Ukrainy. Wkrótce startują 
pierwsze zajęcia. – „Biblioteka dla 

wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” to 
innowacyjny projekt edukacyjno-spo-
łeczny, umożliwiający dzieciom i mło-
dzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski 
wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie 
relacji. Prowadzone będą również za-
jęcia i aktywności dla osób dorosłych 
– zapowiada Aleksandra Bzowska, 

Historia 
na fi lmie

Organizatorzy VIII edycji Fil-
mowego Konkursu Historycznego 
Patra Nostra zapraszają do udziału 
w tym artystycznym przedsięwzię-
ciu młodzież i nauczycieli. Zadanie 
konkursowe polega na stworzeniu 
krótkich fi lmów i animacji, któ-
rych treść dotyczyć będzie waż-
nych wydarzeń z historii Polski. 
Tematy przydzielane są zgodnie 
z kolejnością zgłoszeń, na podsta-
wie listy ułożonej w porządku chro-
nologicznym. 

– Celem konkursu jest populary-
zacja wiedzy o historii Polski wśród 
młodzieży szkolnej, kształtowanie 
postaw patriotycznych i aktywno-
ści obywatelskiej. Formuła konkur-
su sprzyja rozwojowi umiejętności 
animacji komputerowej i montażu 
fi lmowego, a także pozwala uczniom 
na zdobycie wiedzy o zagadnieniach 
pomijanych w obowiązkowych pro-
gramach szkolnych – wyjaśniają or-
ganizatorzy.

Konkursowe fi lmy można wy-
konać różnymi technikami, od 
statycznych, ręcznie rysowanych 
plansz, poprzez animację poklat-
kową, fi lm z udziałem aktorów czy 
machinimę, czyli animacje z wy-
korzystaniem silników gier kom-
puterowych.

Szczegółowe informacje doty-
czące konkursu znaleźć można na 
stronie konkurs-patrianostra.pl.    

Grażyna Dębała
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Właśnie takie zdjęcia naszego miasta Wiktor zamieścił na Wikipedii  | fot. Wiktor Pawuska

Poprzednia edycja konkursu 
przyciągnęła do Jaworzna mło-
dych skrzypków z całej Polski 
| fot. Grażyna Dębała

Wiktor Pawuska zaprasza do obejrzenia wystawy jego zdjęć lotniczych  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Młody pilot z Jaworzna, 
Wiktor Pawuska, za-
prasza mieszkańców na 
wystawę swoich zdjęć lot-
niczych. Tegoroczny ma-
turzysta, uczeń Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, prezentuje 
fotografi e w holu głów-
nym Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Ekspozycja 
będzie dostępna do 11 lu-
tego, a wernisaż wystawy 
odbędzie się w nadcho-
dzący wtorek, 7 lutego, 
o godz. 17.

Jaworzno widziane z samolotu

– Zapraszam serdecznie do udzia-
łu w spotkaniu – podkreśla Wiktor
Pawuska. – Podczas wernisażu opo-
wiem o okolicznościach, w których 
wykonałem zdjęcia, i o projekcie, 
w ramach którego one powstały – 
dodaje.

Jaworznianin jest licencjonowa-
nym pilotem turystycznym i lata 
samolotami Cesna 150 i 152. Ma 
uprawnienia zarówno na loty 
w dzień i w nocy, a także na holo-
wanie szybowców.

Licencję PPL(A) zdobył dwa lata 
temu w Aeroklubie Gliwickim. 
Najpierw zdawał teorię, na którą 
składało się aż dziewięć różnych 
przedmiotów, w tym meteorolo-
gia, zasady lotu, prawo lotnicze, 
nawigacja, człowiek - możliwo-
ści i ograniczenia, łączność, osiągi 
i planowanie lotu, ogólna wiedza 
o statku powietrznym oraz pro-
cedury operacyjne. Wiktor zdał 
ten trudny egzamin za pierwszym 
razem. Jednocześnie uczył się la-
tać Cessną 150. Również w tym 
przypadku nie miał żadnego pro-
blemu z zaliczeniem i szybko stał 
się szczęśliwym posiadaczem li-
cencji. Wiktor odnosi też sukcesy 
w lotniczych konkursach, wygrał 
np. zawody w celności lądowania.

Jaworznianin po maturze będzie 
holował samoloty. W ten sposób 
będzie zdobywał doświadczenie, 
by w przyszłości zostać pilotem 
liniowym. Po sezonie przystąpi do 
egzaminu teoretycznego na licencję 
liniową. Następnie, w Szkole Pilo-
tów Air4 chce przejść szkolenie na 
licencję CPL (A), która uprawnia 
do lotów boeingami i airbusami.

Drugim hobby Wiktora jest fo-
tografowanie. Jaworznianin jest 
uczniem klasy na kierunku tech-
nik fotografi i i multimediów w ja-
worznickim CKZiU. Na pomysł po-
łączenia obu swoich pasji wpadł 
przed około dwoma laty. Dziś ma na 
koncie wiele lotniczych fotografi i, 
które robi, latając nad Jaworznem 
i innymi miejscowościami regionu.

Efekty swojej pracy prezentuje te-
raz na bibliotecznej wystawie, która 
jest częścią projektu „Lądowanie 
na ekranie z Wikipedią”. Ekspozy-
cja składa się ze zdjęć, zrobionych 
wiosną i jesienią ubiegłego roku. 
– Projekt powstał w ramach progra-

mu „Projekty szkolne i akademickie”. 
Program ten ma zachęcić młodych 
ludzi do współtworzenia Wikipedii, 
do dodawania do niej nowych treści 
i zdjęć – wyjaśnia Wiktor Pawuska.
– Opiekunką przedsięwzięcia, które-
go jestem autorem, jest nauczycielka 
z mojej szkoły, pani Anna Kosobudzka. 
Wspólnie wymyśliliśmy projekt i zgło-
siliśmy go do programu. Nasz pomysł 
został zaakceptowany, a my zostaliśmy 
przeszkoleni z zasad edycji Wikipedii 
przez trenerów – wikipedystów – Klarę 
Sielicką-Baryłkę i Wiolettę Matusiak – 
opowiada jaworznianin.

W ramach zgłoszonego projektu 
Wiktor wykonał zdjęcia Jaworzna 
podczas lotu samolotem (za stera-
mi zasiadł pilot Jarosław Pytel, 
który pojawi się również na wer-
nisażu wystawy) i, przy wsparciu 
Anny Kosobudzkiej, zamieścił je, 
wraz z opisami, w Wikipedii – na 
licencji Creative Commons. Następ-
nie, wraz ze swoją nauczycielką 
i jedną z wikipedystek, spotkali 
się ze społecznością szkolną CKZiU 

i opowiedzieli uczniom o projekcie, 
i o tym, jak współtworzyć inter-
netową encyklopedię. – Ostatnim 
etapem naszego przedsięwzięcia jest 
wystawa w jaworznickiej bibliotece – 
zaznacza Wiktor. – Moje fotografi e 
przedstawiają m.in. GEOsferę, park 
Gródek, Sosinę, centrum Jaworzna 
i panoramę naszego miasta, wyko-
naną z wysokości 500 metrów. Kilka 
zdjęć zrobiłem wiosną, jeszcze zanim 
przystąpiłem do programu Wikipedii. 
Pozostałe fotografi e wykonałem 29 
listopada, już w ramach projektu. 
Każde zdjęcie opatrzone jest linkiem 
i kodem QR prowadzącym do zdjęcia 
w internecie. Jedno z tych zdjęć znaj-
duje się w artykule na temat Jaworz-
na. Pozostałe są na jednej z podstron 
Wikipedii, w internetowym magazynie 
fotografi i – informuje uczeń.

Partnerami projektu jaworznia-
nina są Wikimedia Polska, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jaworznie, 
Szkoła Pilotów Air4, CKZiU oraz 
Paweł Smolik. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Szansa 
dla 

skrzypków
Już po raz trzeci ATElier Kultury 

zorganizuje Ogólnopolski Konkurs 
Młodego Skrzypka „Archetti”. Dla 
muzyków to szansa na nowe do-
świadczenia i szlifowanie talentu, 
a dla publiczności okazja do słu-
chania muzyki skrzypcowej w do-
skonałym wykonaniu, bo zgodnie 
z regulaminem – na wszystkie wy-
darzenia odbywające się podczas 
trwania konkursu wstęp jest wol-
ny. Konkurs odbędzie się wiosną 
w budynku przy ul. Wiosny Ludów 
1 w jaworznickim Jeleniu.

Przesłuchania konkursowe w ra-
mach pierwszego etapu zaplanowano 
na czwartek, 27 kwietnia. W piątek, 
28 kwietnia, uczestnicy zakwalifi ko-
wani do drugiego etapu będą mieć 
próby z orkiestrą. Natomiast uczest-
nicy, którym się to nie udało, będą 
mieli możliwość udziału w bezpłat-
nych otwartych warsztatach skrzyp-
cowych, prowadzonych przez juro-
rów Konkursu Młodego Skrzypka. 
W planach na ten dzień jest również 
Koncert Orkiestry Kameralnej Ar-
chetti. W sobotę, 29 kwietnia, w pro-
gramie są przesłuchania konkursowe 
w ramach drugiego etapu, ogłoszenie 
wyników oraz Koncert Laureatów.

Podczas konkursowych zmagań 
uczestnicy oceniani będą przez jury, 
złożone z wybitnych autorytetów 
muzycznych pod przewodnictwem 
prof. dr. hab. Szymona Krzeszow-
ca z Akademii Muzycznej w Kato-
wicach. Przesłuchania konkursowe 
odbędą się w dwóch grupach wie-
kowych, grupa pierwsza to ucznio-
wie urodzeni w latach 2009 – 2011, 
a grupa druga składać się będzie 
z uczniów urodzonych w latach 2006 
– 2008. – W związku z dużym zain-
teresowaniem III Ogólnopolskim Kon-
kursem Młodego Skrzypka "Archetti" 
informujemy, że regulamin konkursu 
określa ramy wiekowe, ale nie wyklu-
cza udziału uczniów młodszych – in-
formują pracownicy ATElier Kultury.

Zgłoszenia uczestników konkursu 
należy przesłać na adres mejlowy 
dyrekcja@atelierkultury.pl, wpisując 
w temacie: III Ogólnopolski Konkurs 
Młodego Skrzypka „Archetti”.   GD
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Zawodnicy sekcji MCKiS na mistrzostwach 
| fot. źródło Facebook/Jaworzno - lekka atletyka

Bieg Tropem Wilczym cieszy się w Jaworz-
nie dużym zainteresowaniem. Na zdjęciu 
start zawodów w 2020 roku 
| fot.Anna Zielonka-Hałczyńska
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Znów pobiegną dla wyklętych

Lekkoatleci 
z rekordami

Ruszyły zapisy do udziału w Biegu Tropem Wil-
czym w Jaworznie. Na to historyczno-sportowe 
wydarzenie, upamiętniające żołnierzy wyklętych, 
zaprasza w naszym mieście Jaworznicka Inicja-
tywa Narodowa. Impreza odbędzie się, podobnie 
jak w wielu polskich miastach, w niedzielę, 5 
marca. – Warto pospieszyć się z rejestracją. Liczba 
miejsc jest mocno ograniczona. Obowiązuje limit 
120 uczestników – podkreślają członkowie JIN-u.

Bieg Tropem Wilczym pamięci Żołnierzy 
Wyklętych to ogólnopolska inicjatywa, która 
ma w tym roku swoją jedenastą edycję. Wyda-
rzenie nawiązuję do Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych, który po raz pierwszy 
obchodzono w 2011 roku. Dzień ten przypada 
1 marca i upamiętnia żołnierzy polskiego pod-
ziemia antykomunistycznego, które działało 
w latach 1944-1963.

Pierwszy Bieg Tropem Wilczym miał miejsce 
w 2013 roku i został zorganizowany przez grupę 
społeczników w lesie koło Zalewu Zegrzyńskie-
go. Od 2014 roku organizatorką wydarzenia 
jest Fundacja Wolność i Demokracja. Drugi bieg 
odbył się w Parku Skaryszewskim w Warszawie. 
Od 2015 roku zawody odbywają się w wielu 
polskich miastach.

Każda edycja ma swoich bohaterów. Tego-
rocznymi zostali Alicja Wnorowska, Irena

Medale i nowe rekordy życiowe 
dopisali do swojego konta zawodnicy 
sekcji lekkiej atletyki Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu w Jaworznie 
na halowych mistrzostwach woje-
wództwa śląskiego. Zmagania odbyły 
się 27 stycznia w czeskiej Ostrawie.

Brązowe krążki wywalczyli Patryk
Górski i Julia Frąckowiak. Pani Ju-
lia zdobyła brązowy medal w skoku 
w dal. Pan Patryk zajął miejsce na 
podium w konkurencji pchnięcia kulą. 
Wraz ze zdobyciem trzeciej pozycji, 
lekkoatleta ustanowił też nowy re-
kord sezonu.

Tuż za podium znalazł się z kolei 
Piotr Kuzak, który jest także tre-
nerem sportowców z jaworznickiej 
sekcji. Wystartował w biegu na 60 
m. Choć w biegu eliminacyjnym na-
potkał na drobne kłopoty (potknął 
się), to i tak awansował do fi nału i po 
raz trzeci w tym roku poprawił swój 

Szajowska, Witold Pilecki i Tadeusz Płużań-
ski. Alicja Wnorowska (pseudonimy „Alina”, 
„Elżbieta” i „Ewa”) od września 1944 roku 
służyła, kolejno, w Brygadach Wywiadow-
czych AK, Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj 
i Zrzeszeniu „WiN”. Zatrudniła się w Urzędzie 
Bezpieczeństwa, gdzie szpiegowała. W pracy 
poznała, będącego w służbie ZSRR, porucznika 
Józefa Zapędowskiego. Zakochali się w so-

rekord życiowy. Dystans przebiegł 
w 7,09 sekundy. – Zabrakło mi zale-
dwie 0,09 s do uzyskania minimum na 
halowe mistrzostwa Polski. To minimum 
wynosi 7,00 s – przyznaje zawodnik.

W fi nale biegu na mistrzostwach 
woj. śląskiego Piotr Kuzak zajął 4 
miejsce (do medalu zabrakło mu tyl-
ko 0,02 s). Lekkoatleta wystartował 
też w biegu na 200 m. Przebiegł ten 
dystans w 22,92 s, poprawiając swój 
rekord życiowy. Zajął 5 miejsce.

W mistrzostwach wzięła udział też 
sprinterka, Adrianna Olechno. – 
W fi nałowym biegu na 60 m kobiet 
uplasowała się na 6 miejscu – informuje 
Piotr Kuzak. – Natomiast Aleksander 
Kot, startujący na 60 m i 200 m w ka-
tegorii juniorów młodszych, ustanowił 
nowe rekordy życiowe, zbierając tym 
samym cenne doświadczenie, które, 
mamy nadzieję, zaowocuje w przyszło-
ści – zaznacza trener.                AZ-H

bie. 20 września 1946 roku zostali aresztowa-
ni. Alicja spodziewała się dziecka. Gdy była 
w ósmym miesiącu ciąży została skazana na 
karę śmierci. Urodziła samotnie w celi więzien-
nej. Sąd zmienił jej wtedy wyrok na dożywocie. 
Jej synka, Stanisława, przekazano rodzinie. 
Alicja wyszła na wolność w 1955 roku. Józef 
Zapędowski został wywieziony w głąb ZSRR. 
Do Polski nigdy nie wrócił.

Irena Szajowska działała w konspiracji AK 
od jesieni 1943 roku. Była łączniczką. Przyjaź-
niła się z Alicją Wnorowską, którą wciągnęła 
do konspiracji. Współpracowały ze sobą. Irena 
została aresztowana 24 października 1946 roku, 
za działalność „zmierzającą do obalenia (ówcze-
snej) władzy”. Skazano ją na 15 lat więzienia, 
z którego wyszła w 1955 roku.

Rotmistrz Witold Pilecki walczył w kampanii 
wrześniowej. Po jej upadku działał w konspira-
cji. Był szpiegiem w obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu, do którego trafi ł z własnej woli, 
właśnie w celu szpiegowania i stworzenia ruchu 
oporu. Po zakończonej misji uciekł z Auschwitz 
i rozpowszechnił informacje o hitlerowskich 
zbrodniach. Uczestniczył w powstaniu warszaw-
skim. Został aresztowany 8 maja 1947 roku. 
Podczas przesłuchań był torturowany. Został 
stracony 25 maja 1948 roku.

Tadeusz Płużański brał udział w kampanii 
wrześniowej. W grudniu 1939 roku przystąpił 
do konspiracji. Został aresztowany przez gestapo 
i trafi ł do obozu w Stutthof. Po wojnie działał 
w konspiracji jako kurier. Został zatrzymany 
i trafi ł do obozu w Pradze, skąd uciekł. Współ-
pracował z Witoldem Pileckim. Został areszto-
wany i otrzymał wyrok śmierci, zamieniony na 
dożywocie. Wyszedł na wolność po 8 latach. 
Podjął studia i piął się w uniwersyteckiej ka-
rierze. Otrzymał tytuł profesora i wykładał na 
polskich uczelniach.

Zgłoszenia na jaworznicką odsłonę Biegu Tro-
pem Wilczym odbywają się na stronie zapisy.
personalbest.pl. Do wyboru są trzy dystanse: 5 
km, 10 km i 1963 metry. Odbędzie się też bieg 
dla dzieci – na 600 m. Start i meta zawodów 
będą zlokalizowane przy dawnym klubie MCKiS 
Dobra przy ul. Zagrody 2. Trasa biegów będzie 
miała charakter przełajowy.

Start na dystansie 1963 m odbędzie się o godz. 
12. Biegi na 5 i 10 km rozpoczną się o godz. 
12:30. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 
10. Opłata startowa wynosi 40 zł (w dniu za-
wodów 55 zł). Więcej informacji pod numerem 
telefonu 720 899 383 lub mejlowo stowarzy-
szeniejin@gmail.com.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Sari. Drużyna MCKiS ma duże szanse 
na awans do fazy play-off .              

Wysoko w kwalifi kacji

Akademia Boksu Ro-
berta Gortata znalazła 

się na 15. miejscu w ogólnopolskim 
rankingu klubów pięściarskich za 
2022 rok. Tabela jest długa, bowiem 
klasyfi kacja ma aż 212 pozycji. Ja-
worznicki klub zajął wysokie miejsce, 
dzięki, zebranym podczas rozmaitych 
zawodów sportowych, 321 punktom.

Pierwsze miejsce w rankingu zyskał 
klub Skorpion Szczecin. Drugą pozy-
cję zajął Pomorzanin Toruń. Na trze-
ciej uplasował się KKB RUSHH Kielce.

Jak przyznaje Robert Gortat, tre-
ner młodych pięściarzy z jaworznic-
kiej akademii, ciężka praca przyniosła 
efekty. Dodaje przy tym, że jest oczy-
wiście co poprawiać. Efekty pozna-
my w obecnym sezonie bokserskim.

Kontrolne spotkania

Jaworznickie druży-
ny piłkarskie sprawdzają 

swoje siły przed rozpoczęciem wio-
sennej części ligowych rozgrywek. 
Sparingi organizują zarówno zespoły, 
grające w wadowickiej okręgówce, 
jak i czwartoligowa Szczakowianka 
Jaworzno.

W miniony weekend derby roze-
grały LKS Zgoda Byczyna i LKS Cięż-
kowianka Jaworzno. Mecz wygrali 
byczynianie, kończąc spotkanie wy-
nikiem 2:1. Z kolei Victoria 1918 Ja-
worzno zremisowała z KS-em PKM 
Olkusz. Natomiast Szczakowianka 
w ostatnim meczu kontrolnym wy-
grała 3:2 z MKS-em Trzebinia. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Adrian Zgórzyński z mistrzowskimi 
medalami  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Sokoły znów zwyciężyły

3:0 wygrali na własnym 
parkiecie siatkarze MCKiS 

Jaworzno z drużyną MKS-u Gamrat-
-MOSiR Jasło. Pojedynek w ramach 
2. ligi odbył się w minioną sobotę, 
28 stycznia, w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w centrum naszego mia-
sta. W pierwszym secie jaworznickie 
Sokoły zwyciężyły 25:13. W drugim 
pokonały jaślan 25:12. W ostatniej 
części meczu MCKiS wygrał z zespo-
łem gości 25:22.

W nadchodzący weekend nasza 
drużyna będzie odpoczywać. Do 
rozgrywek wróci w sobotę, 11 lute-
go. Zmierzy się wtedy na wyjeździe 
z Extransem Sędziszów, z którym 
team z Jaworzna wygrał w listopadzie 
3:0. Jaworznianie wciąż są liderami 
w swojej grupie rozgrywkowej.

Wyżej w tabeli

Trzecioligowi koszy-
karze MCKiS Jaworzno 

wygrali we własnej hali ligowy mecz 
z drużyną KTK-u JS Invest Knurów. 
Spotkanie, które odbyło się w mi-
nioną niedzielę, zakończyło się na 
korzyść jaworznickich Sokołów wy-
nikiem 82:74. Zwycięstwo cieszy tym 
bardziej że jaworznianie zrewanżo-
wali się za porażkę, którą nasz zespół 
poniósł z knurowianami w pierwszej 
rundzie sezonu. Na dodatek drużyna 
z Knurowa plasowała się przed nie-
dzielnym spotkaniem na drugim miej-
scu tabeli, a jaworznianie na trzecim. 
Po tym meczu to Sokoły znalazły się 
wyżej w rankingu.

Przed nimi ostatni mecz rundy za-
sadniczej. 5 lutego jaworznicki team 
zmierzy się na wyjeździe z MUKS-em 

AU TO P R O M O C J A

O sportowej emeryturze jeszcze nie myśli
Zawodnik klubu Tytan MCKiS Jaworzno 

zdobył już wszystkie najważniejsze tytuły mi-
strzowskie w armwrestlingu. Adrian Zgórzyń-
ski jest bowiem aktualnym mistrzem świata 
i mistrzem Europy w zmaganiach zarówno 
na prawą, jak i na lewą rękę. Europejskie mi-
strzostwa odbyły się w maju ubiegłego roku 
w Rumi. Światowe siłowanie się miało z kolei 
miejsce we wrześniu we Francji.

Adrian Zgórzyński jest podwójnym mistrzem 
Europy i świata w kat. do 105 kg. Na ten suk-
ces pracował przez ostatnie 4,5 roku, ciężko 
trenując każdego dnia. – Moja przygoda z siło-
waniem rozpoczęła się, co prawda, już w 2006 
roku. Miałem jednak 9 lat przerwy, podczas któ-
rej uprawiałem inne sporty. Brakowało mi jednak 
siłowania, tej sportowej rywalizacji, która wiąże 
się z armwrestlingiem, i postanowiłem wrócić do 
treningów – wspomina siłacz. – I tak ta przygoda 
trwa do dzisiaj – przyznaje.

Dla kolegów i koleżanek z sekcji jaworznicki 
mistrz jest wzorem do naśladowania.

– Po tej kilkuletniej przerwie Adrian wrócił do 
nas mocniejszy. Regularnie trenuje, jak widać 
z ogromnymi sukcesami – podkreśla Mariusz
Grochowski, zawodnik i koordynator sekcji 
armwrestlingu w MCKiS Jaworzno. – Adrian 
jest bardzo ambitny, mocno pracuje na swoje 

wyniki. A one pokazują, że warto ciężko treno-
wać – dodaje.

Choć pan Adrian ma już na koncie wszystkie 
najważniejsze tytuły w siłowaniu na rękę, to 
na sportową emeryturę jednak się nie wybiera.

– Myślę, że przede mną jeszcze długa droga. 
Planuję startować jeszcze przynajmniej 30 lat – za-
znacza z uśmiechem. – Samo zdobycie mistrzow-
skich tytułów nie jest jeszcze takim sukcesem jak 
ich utrzymanie. W tym roku zależy mi najbardziej 
na obronie mistrzostwa Europy. O mistrzostwach 
świata na razie nie myślę, ponieważ wyjazd do 
Malezji jest bardzo kosztowny. Chyba że uda mi 
się znaleźć sponsora – tłumaczy.

Tegoroczne mistrzostwa Europy odbędą 
się w maju w Finlandii. Mistrzostwa świata 
zostaną zorganizowane we wrześniu w Ma-
lezji. Ale zanim się odbędą, to jeszcze przed 
zmaganiami na poziomie europejskim, polscy 
siłacze zmierzą się najpierw na mistrzostwach 
Polski. To na nich zostanie wyłoniona kadra 
narodowa. Miejsce i data tych zawodów nie 
zostały jeszcze jednak ustalone.

Kolejną ważną imprezą sportową jest dla 
armwrestlerów Puchar Świata na Słowacji. 
A ostatnim tegorocznym wydarzeniem, w któ-
rym chcą wziąć udział, będzie Puchar Polski. 
Również w przypadku tych zawodów nie zo-

stały jeszcze podane termin  lokalizacja i ter-
min tych zawodów.

Jaworzniccy siłacze pilnie trenują. Niektó-
rzy, podobnie jak pan Adrian, szykują się do 
obrony tytułów. Wśród Tytanów jest bowiem 
więcej mistrzów na skalę europejską i światową.

Już w 2019 roku jaworzniccy siłacze przy-
wieźli z mistrzostw świata 5 złotych medali. 
Mistrzami zostali także w ubiegłym sezonie. 
Oprócz podwójnej wygranej Adriana Zgó-
rzyńskiego, z pierwszych miejsc cieszyli się 
też Mariusz Grochowski (w kategorii Masters 
105 kg na lewą rękę) i Artur Krupa (w kat. 
senior 78 kg, podobnie jak pan Adrian, na 
obie ręce).

Medale zdobyte we Francji jaworzniccy 
siłacze dodali do bogatej puli krążków z mi-
strzostw Polski i Europy, a także z zawodów 
pucharowych. Podczas zeszłorocznych, ogól-
nopolskich zmagań, które miały miejsce na 
początku kwietnia w Jaworznie, wywalczyli 
42 medali, w tym 18 złotych. Klub z naszego 
miasta zdobył też trzy srebrne puchary w kate-
goriach junior, senior i ogólnej. Na majowych 
mistrzostwach Europy w Rumi jaworzniccy 
siłacze wzbogacili się z kolei w 18 krążków, 
w tym 8 złotych.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Jednej z ulic na Pechniku nadano nazwę na cześć Miesz-
ka I. Przypomina ona postać wielkiego księcia polskiego, 
twórcy państwowości polskiej i pierwszego historycznego 
przedstawiciela dynastii Piastów. 

Według Galla Anonima Mieszko był synem Siemo-
mysła, a ten z kolei synem Lestka. Pradziadek Mieszka 
miał na imię Siemowit i był synem legendarnego Piasta.  
Dokładna data urodzenia Mieszka nie jest znana. Uważa 
się, że urodził się około lat trzydziestych X wieku. Gall 
Anonim w swojej kronice podaje, 
że Mieszko był ślepy do siódmego 
roku życia. Pewnego dnia podczas 
biesiady młody Mieszko nagle cu-
downie odzyskał wzrok. Dla jego 
ojca, który dotąd wstydził się ka-
lekiego syna, był to znak, że jego 
potomek dokona wielkich czynów.

Gdy Mieszko został władcą ziem 
polskich, władał Wielkopolską, Po-
morzem Gdańskim, Kujawami, zie-
mią łęczycką, sieradzką oraz san-
domierską. 

Mieszko był skonfl iktowany z niemiecką Marchią Wschod-
nią, co wynikało z walk o panowanie nad Pomorzem Za-
chodnim. By wzmocnić swoją pozycję, Mieszko zawarł 
małżeństwo z czeską księżniczką Dobrawą. W 966 roku 
przyjął też chrzest. Tym samym wszystkie podległe mu 
tereny zostały poddane  chrystianizacji. Proces ten jednak 
był długotrwały.

W 967 r. z pomocą Czechów Mieszko pokonał buntują-
ce się plemiona, w tym Wolinian. W 972 r. stoczył bitwę 

Twórca państwowości 
polskiej

Patroni 
naszych 
ulic

pod Cedynią. Zwyciężył wtedy Marchię Łużycką i Hodona.
Kiedy zmarła Dobrawa, Mieszko I wziął ślub z Odą Nie-

miecką, córką margrabiego Marchii Północnej. Przyniosło 
to znaczne ochłodzenie stosunków z Czechami. Wkrótce 
Mieszko rozpoczął też ekspansję w kierunku Czech i  zdo-
był Małopolskę, a następnie Śląsk. Ziemie małopolskie 
otrzymał syn Mieszka i Dobrawy, Bolesław zwany później 
Chrobrym. Bolesław otrzymał imię na cześć dziadka od 
strony matki Bolesława, księcia czeskiego.  Mieszko chciał, 

by Bolesław został jego następcą. 
Pod koniec swojego życia Miesz-

ko wraz z żoną i synami z drugiego 
małżeństwa wydał dokument Dago-
me iudex. Oddawał w nim swoje 
państwo pod opiekę papieża i opisał 
jego granice. 

Władca zmarł w 992 roku. Praw-
dopodobnie został pochowany 
w katedrze poznańskiej. Po śmier-
ci Mieszka jego najstarszy syn Bole-
sław przegnał swoją macochę i po-
zostałych synów. Został tym samym 

jedynym władcą zjednoczonych polskich ziem.
Choć Mieszko był władcą niepiśmiennym, był świetnym 

dyplomatą i wybitnym wodzem, który kontynuował polity-
kę swojego ojca i dziadka. Zdaniem historyków w polityce 
zagranicznej kierował się głównie racją stanu, wchodząc 
w układy nawet ze swoimi wcześniejszymi wrogami. Swoim 
synom pozostawił silniejsze i zjednoczone państwo o wyż-
szej niż dotychczas pozycji w Europie.

Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 03 (289)

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 24 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
3 (289): Jaka moneta taki 
oddźwięk. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

W czwartek, 2 lutego, po prostu 
nie można się zamartwiać. Właśnie 
wtedy obchodzimy bowiem Dzień 
Pozytywnego Myślenia. To święto 
wymyślone przez Kirsten Harrell, 
amerykańską psycholog, która zajmu-
je się badaniami nad tym, jaki wpływ 
na zdrowie i proces leczenia ma po-
zytywne nastawienie. Jej zdaniem 
może ono zdziałać zdecydowanie 
więcej, niż na ogół nam się wydaje. 
Te wnioski potwierdzają też wyniki 
badań innych specjalistów. Zasadni-
czo z danych wynika, że optymiści są 
od 5 do 10 procent mniej narażeni na 
choroby serca, wylew, depresję czy 
nowotwór. Zależność między dobrym 
zdrowiem a optymistycznym podej-
ściem do życia nie jest do końca jasna, 
ale specjaliści przyczyn tej zależno-
ści szukają w stresie. Wiadomo, że 
długotrwały stres jest dla organizmu 
wielkim obciążeniem, toteż życie bez 
tego niszczącego napięcia ma pozy-
tywny wpływ na stan całego orga-
nizmu. Co ciekawe, pracą nad sobą, 
swoimi przyzwyczajeniami i nawy-
kami możemy świadomie zmieniać 
nastawienie do świata. 

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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