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Zielone światło
dla JOG!
| fot. Materiały UM Stalowa Wola

Jubileusz miasta
coraz bliżej

Koncert jubileuszowy, promocja słownika zasłużonych
jaworznian, konferencja na

temat jaworznickiego dziedzictwa. Te i wiele innych
wydarzeń odbędzie się w naszym mieście z okazji zbliżającego się 120-lecia nadania
mu praw miejskich. Obchody
jubileuszu rozpoczną się w
połowie września.
Jaworzno uzyskało prawa miejskie 21 września
1901 roku, jednak pierwsze
wzmianki o jaworznickiej osadzie pochodzą z pierwszej połowy XIII wieku.
Więcej na str. 5

Kalifornijska plaża
na plantach
W sobotę, 28 sierpnia, jaworznickie planty zmieniły się w kalifornijską plażę.
Wszystko za sprawą ostatniego już z cyklu letnich pikników „Z Rodziną w plenerze”.
Byli ratownicy, egzotyczne

palmy, radosne uśmiechy
i wiele atrakcji. Sprzyjała
też pogoda.
Program imprezy był bogaty, a wiele spośród przygotowanych atrakcji adresowanych było do całych rodzin.
Pracownicy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu zadbali
o to, by konkursy i zabawy
były zróżnicowane. Dzięki
temu udało się trafić w różne
gusta i upodobania. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Więcej na str. 9

Puchar zostaje
w Jaworznie

Wędkarze z naszego miasta wygrali w niedzielę, 29
sierpnia, IX Zawody o Puchar
Prezydentów Miast Granicznych „Trójkąta Trzech Cesarzy”. W wędkarskiej rywalizacji nad Sosiną walczyły
trzy drużyny, jaworznicka,
sosnowiecka i mysłowicka.
Każda liczyła po 12 zawodników. W tym roku zmagania
zostały zorganizowane przez
naszą gminę i Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 19
Jaworzno Miasto. Puchary

drużynom wręczyli Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent
Jaworzna, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca,
i Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworznie.
Więcej na str. 12

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Bułgarski Staszek

Chodzą słuchy, że takie kawały piszą złośliwe brunetki. Czy to prawda,
ciężko powiedzieć, ale faktem jest,
że za niedługi czas pozbędziemy się
takich problemów. W roku 2030 ma
się definitywnie zakończyć era samochodów spalinowych. Koncerny mają
produkować wyłącznie pojazdy zasilane energią elektryczną lub czymś, co
zapewne zostanie wynalezione lada
moment, bo laboratoria już nad tym
intensywnie pracują i zamiast biegać
z odpadami do śmietnika, nasz samochód w szalony termojądrowy sposób,
przerobi je na energię.
W Jaworznie ma powstawać samochód elektryczny, czy tak będzie,
ciężko powiedzieć, na razie trwa wojna o badyle na piasku i nagle opozycjoniści stali się bardziej eko od
Greenpeace, więc czekać tylko, jak
przykują się do drzew.
No dobrze, wszystko fajnie, ale co
z tysiącami mechaników samochodowych, czy jest to zawód skazany
na wymarcie? Dzisiaj warsztaty samochodowe przeżywają prawdziwy
rozkwit, w każdej rodzinie jest samochód, a bywa że i kilkanaście. Jeszcze
przez najbliższe 20 lat są bezpieczni,
bo pojazdy elektryczne są drogie, ale
ich cena będzie regularnie spadała i za
jakiś czas zamiast podłączać komputer
i sprawdzać, co tam się dzieje, pan za
biurkiem rozwiąże problem, przesyłając aktualizację oprogramowania.

Szpilki w bruku

A części mechaniczne w samochodzie
będą wymieniane w całości przez
gościa w rękawiczkach.
Dawno było tak, że z zepsutym
pojazdem podjeżdżało się do mechanika, pana Staszka, ten wsadzał
łeb pod maskę, kazał przegazować
i było jasne, że to gaźnik. Albo kopnął w oponę i diagnozował, że to co
terkotało to przegub jest. Przy tym
zawsze posiadał w ustach papierosa
bez filtra marki „Popularny” i opowiadał mechaniczne mądrości.
Raz stwierdził, jak mu powiedziałem, iż coś stuka dziwnie, jak jadę,
abym pogłośnił radio, to nie będzie.
Tak uczyniłem i koło mnie wyprzedziło w drodze do domu, a ja ledwo okiełznałem, sunący po asfalcie
pojazd, za którym sypały się iskry.
Innym razem rzucił, że taka uroda mojego auta i ma nim szarpać
niczym zjarany Reksio szynką na
gastrofazie, po czym silnik prawie
odpadł, bo się śruby pod spodem
obluzowały.
Era mechaników „Staszków” mija.
Warsztaty są coraz lepiej wyposażone, komputery pomagają w trafnych
diagnozach, nie naprawia się już części tylko je w całości wymienia, bo
tak producent pojazdu przewidział.
Warsztaty dbają o czystość miejsca
pracy oraz o brak zabrudzeń u klienta.
30 lat ewolucji tego zawodu w Polsce
widać jak na dłoni.
Awaria auta za granicą to zawsze
problem. Rok temu w Rumunii zakład mechaniczny był w pełni profesjonalny, dogadanie się w języku
angielskim oczywiste, a szybkość naprawy wzorowa. W tym roku awaria
w Bułgarii, wąż od zasilania turbiny,
dobrała się do niego kuna. Sprawa
jasna, wystarczy wymienić przewód,
a potem zaprogramować auto, bo na
liczniku się pojawiły błędy.

Jan Kleszcz

Nieznajomość
miasta szkodzi

Kiedy w grudniu 2020 roku uroczyście ogłoszono, że to Jaworzno jest miastem, gdzie
powstanie pierwsza polska fabryka samochodów elektrycznych, to wszyscy zgodnie
odtrąbili zwycięstwo i sukces. Radość, poparcie, zaangażowanie i dumę w mediach
społecznościowych wyrażali też zgodnie jaworzniccy radni koalicji i opozycji. Trudno
się dziwić. To wielki sukces naszego miasta i ogromna szansa na rozwój dla Jaworzna i całego regionu. Decyzja o lokalizacji tutaj fabryki samochodów elektrycznych,
to również potwierdzenie, że efekty pracy włodarzy naszego miasta są zauważane
i doceniane nie tylko tu na miejscu.
Wystarczyło jednak, żeby sprawą zainteresowali się ekolodzy, którzy choć nie do
końca wiedzą, o czym mówią, to jednak na wszelki wypadek krytykują, żeby lokalizacja
fabryki zaczęła budzić wątpliwości również wśród jaworznickich radnych opozycji.
W efekcie do kuriozalnej sytuacji doszło podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej.
Do porządku obrad wprowadzono punkt, w którym radni mieli wyrazić, bądź nie, poparcie dla działań prezydenta miasta, które zmierzają do utworzenia Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego. To właśnie tam miałaby powstać m.in. fabryka samochodów elektrycznych. Aby powstała trzeba oczywiście odpowiednio przygotować teren.
Wyciąć drzewa, uzbroić działki, zadbać o drogi dojazdowe. Radni opozycji uznali
jednak, że nie mieli dość czasu, by zapoznać się z deklaracją. Podczas głosowania
nie byli za, nie byli przeciw, nie wstrzymali się też od głosu. Po prostu zignorowali
obowiązek wybrania jednej z tych możliwości i nie wcisnęli żadnego z trzech przycisków. A przecież niespełna rok temu wielu z nich cieszyło się z decyzji o lokalizacji
w naszym mieście fabryki samochodów elektrycznych. Już wtedy było wiadomo,
gdzie miałaby powstać. Czyżby dopiero ekolodzy uświadomili jaworznickim radnym,
że w tym rejonie rosną drzewa?

Podjeżdżam do oficjalnego serwisu w dużym mieście. Za ladą siedzi
pan około lat 60, fryzura klasyczna
dla facetów w tym kraju, „na Todora
Żiwkowa”. Pytam, czy rozmawia po
angielsku, otóż nie rozmawia. W biurze dwa klony, też nie rozmawiają.
W końcu wołają kogoś z młodszego
pokolenia, ten rozumie, co do niego
opowiadam, konsultuje się, daje termin podpięcia komputera, za miesiąc.
Pytam, czy to żart, bo to kilka minut,
mówi, że nie i koniec tematu.
Zostaje więc mechanik w miasteczku. Podobno magik pierwszej kategorii i ma laptopa. Taki wróżbita
Maciej i Kaszpirowski w jednym, ale
kiedyś na drodze naprawił Renault
francuzów, więc się zna. Nic, nie ma
wyjścia, spróbujmy tej magii.
Ma warsztat, który wygląda raczej
jak skrzyżowanie hurtowni używanych pasków klinowych i złomowisko
wahaczy. Podjeżdża Passatem rocznik
2000. Widać koneser. Łapy uwalone,
jakby w smarach mieszał, ubranie
uprane ostatni raz w roku produkcji
jego auta, w gębie oczywiście pet.
Gdyby nie laptop pod pachą, to bym
mógł przysiąc, że cofnąłem się 30 lat.
Nie będę rozwijał historii, w skrócie:
lepiej by wyszło wróżenie z fusów,
niż odczyt danych z komputera, mechanik próbował mi wcisnąć część
wartą 300 zł za 1300, uwalił łapami
kierownicę i siedzenie, do tego z podwórka nawiało do środka tonę kurzu.
W końcu skasował błędy w systemie,
ale nie naprawił nic i zażądał 50 zł.
Zapłaciłem, błędy pojawiły się po 2
kilometrach, a ja nie miałem ochoty
składać reklamacji. 1600 kilometrów
dalej i tydzień później jeszcze czuć
w środku bułgarskiego mechanika.
I nie pachnie to różami, które są dumą
narodową Bułgarii, uwierzcie, to klasyczny Staszek.
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Ważne punkty

Grażyna Dębała

W środę rozpoczął się kolejny rok
szkolny. Dla niektórych to początek
przygody z przedszkolem lub nową
szkołą, dla innych powrót na znane
już z poprzednich lat edukacji korytarze. Powakacyjne spotkanie zwykle
wiąże się jednak choćby z niewielkim
wzrostem ciśnienia. Nawet dla szkolnych weteranów.
Początek roku szkolnego obojętny
nie jest też rodzicom. Dla wielu z nich
pierwszy dzwonek zwiastuje pilną
konieczność przystosowania domowego życia do nowego planu lekcji
i rozkładu zajęć dodatkowych. Poukładanie zajęć z uwzględnieniem wszystkich zmiennych, to duże wyzwanie.
Zwykle jednak około października
już wszystko jako tako działa. Nowy
rok szkolny ma znaczenie nie tylko
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Blondynka dzwoni do
warsztatu samochodowego: Coś mi spod
auta kapie, takie ciemne, gęste... Mechanik: To
olej. Blondynka: OK, no to
oleję.

NR 30/2021

dla uczniów i ich rodziców. Zmiany
odczuwają chyba wszyscy. Rano na
ulicach ruch jest większy niż zazwyczaj. Na dodatek w powietrzu czuć
powiew nadchodzącej jesieni. Temperatury są niższe, słońca mniej, za to
wieczór zapada szybciej. I wiadomo,
że w naszej szerokości geograficznej te
niekorzystne czynniki przez najbliższe
tygodnie i miesiące będą się nasilać.
W tych okolicznościach trudno
o optymizm i zapał do nowych obowiązków. Dlatego też, przygotowując listę zadań na nowy rok szkolny,
warto zarezerwować czas również
na te punkty, które nie są obowiązkowe, ale korzystnie wpływają na
nastrój. Odpoczynek, dobra książka,
czas z bliskimi i ważnymi ludźmi.
Tego nie może zabraknąć!

Potraﬁmy się bawić
Natalia Czeleń

Letnie pikniki są nieodłącznym elementem jaworznickiej kultury. Także
i w tym sezonie wakacyjnym dowiedliśmy, że jesteśmy miastem, które
potrafi się bawić. Trzeba przyznać,
że tegoroczny repertuar oferowanych
przez miasto atrakcji był naprawdę
bogaty. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Było Letnie Kino Plenerowe.
Na Sosinie i w GEOsferze odbywały
się weekendowe pikniki „Z Rodziną
w plenerze”. Odbyły się też koncerty
Jam session. Warto też wspomnieć
o rajdach nordic walking, półkoloniach, wycieczkach dla najmłodszych
w ramach Akcji Lato, spotkaniach
w bibliotece. Propozycje dla najmłodszych przygotowali tez instruktorzy
z ATElier Kultury.

kreskaPULSU
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Wszystkie te inicjatywy spotkały się
z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Przyciągały całe rodziny,
które świetnie się bawiły. Wydarzenia
ściągały też wielu mieszkańców miast
ościennych. Tym samym udowodniliśmy, że takie działania są w naszym
mieście potrzebne. Udowodniliśmy
też, że jesteśmy miastem, które lubi
aktywność. Gry i zabawy ruchowe
sprawiają nam sporo radości.
Wakacje dobiegły końca, w szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek,
a jesień zbliża się wielkimi krokami,
ale to nie znaczy, że w Jaworznie powieje nudą. MCKiS, kluby środowiskowe czy świetlice mają już mnóstwo
propozycji na wrześniowe popołudnia.
Czeka nas sporo dobrej zabawy.
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Zielone światło dla JOG!

Jest zielone światło dla utworzenia w naszym mieście Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.
W sobotę, 28 sierpnia, w Stalowej Woli Andrzej Duda, prezydent RP podpisał ustawę
o szczególnych rozwiązaniach
związanych ze specjalnym
przeznaczeniem gruntów leśnych.
Poprzemysłowy teren na obrzeżach Jaworzna można będzie
wykorzystać w ten sposób, by
kompensować ekonomiczne
i społeczne skutki wygaszenia
kopalni i elektrowni.

– Ustawa jest dedykowana tylko
dwóm miejscom w Polsce, konkretnym
działkom, oznaczonym w załączniku.
Jest ustawą absolutnie incydentalną –
mówił w Stalowej Woli prezydent
Andrzej Duda.
Nowe prawo stwarza obu miastom
olbrzymie możliwości rozwojowe.
W Jaworznie ustawa pozwoli utworzyć atrakcyjne tereny inwestycyjne.
Chodzi o obszar o łącznej powierzchni ok. 338 ha, położony na granicy
z Sosnowcem i Mysłowicami. Duża
powierzchnia, płaski teren, położenie
w sąsiedztwie głównych korytarzy
transportowych sieci TEN-T to bez
wątpienia atuty, które do Jaworzna
mogą przyciągnąć strategicznych
inwestorów. Atrakcyjność JOG potwierdza zainteresowanie ze strony największych światowych koncernów motoryzacyjnych, których
przedstawiciele przeprowadzali wizje
lokalne w terenie. To właśnie tutaj
powstać może fabryka samochodów
elektrycznych Izera. Jeśli uda się
zrealizować te plany, to pracę znajdzie tam 3 tysiące osób. Kolejne 12
tysięcy zatrudnić się będzie mogło
u kooperantów Izery.
Jaworzno staje wobec jednego
z największych wyzwań w swojej
historii. Europejski Zielony Ład zakłada odejście od węgla i energetyki

To m.in. ten teren obejmie Jaworznicki Obszar Gospodarczy | fot. Materiały UM Jaworzno

na nim opartej. To oznacza stopniowe wygaszanie kopalń i elektrowni
węglowych, a dla naszego miasta
utratę głównego filara gospodarki.
To właśnie dlatego trzeba w Jaworznie zawczasu przygotować tereny
pod inwestycje, które będą na tyle
atrakcyjne, że skuszą nowych przedsiębiorców. Takie zadanie miałby
spełnić Jaworznicki Obszar Gospodarczy.
Poparcie dla utworzenia JOG
i wolę współpracy w tym zakresie
wyraziła Jaworznicka Izba Gospodarcza. Szansę dla rozwoju miasta i regionu w utworzeniu JOG widzą też
przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Jaworznicki Obszar Gospodarczy jako obszar
pogórniczy jest ogromnym potencjałem
do zagospodarowania Z takim terenem
możemy powalczyć o każdy projekt!
– podkreślił dr Janusz Michałek,
prezes Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Poparcie dla działań Pawła Silberta, prezydenta Jaworzna, zmierzających do utworzenia Jaworznickiego
Obszaru Przemysłowego, wyrazili
też jaworzniccy radni.

Ewa Malik

poseł na Sejm RP
Utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego
to przedsięwzięcie ważne nie tylko dla tego miasta, ale
dla całego regionu. Trzeba pamiętać, że na mocy międzynarodowych umów, jesteśmy zobligowani do stopniowego odchodzenia od węgla kamiennego i energetyki
opartej na węglu. To oznacza, że wielu pracowników
wkrótce będzie musiało szukać zatrudnienia w innych
branżach. Jaworznicki Obszar Gospodarczy ma być
jednym z filarów polityki uprzemysławiania kraju. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych pozwala
na rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem obszaru dla potencjalnych
inwestorów. Już wkrótce ten obszar stanie się olbrzymim placem budowy, gdzie
wiele osób znajdzie pracę. Docelowo działać tam ma fabryka produkująca samochody elektryczne polskiej marki Izera, co da zatrudnienie dla kilkunastu
tysięcy osób. Trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, żebyśmy poradzili sobie
z wyzwaniem, jakim będzie odejście od węgla.

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej
przejdzie zresztą do historii. Wszystko za sprawą głosowania nad poparciem dla utworzenia Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego. W tej sprawie radni opozycji nie byli za, ani
przeciw. Nie wykorzystali też trzeciej
z możliwości i nie wcisnęli przycisku, który pozwala wstrzymać się od
głosu. Mimo ustawowego obowiązku i imiennych wezwań do oddania
głosu, radni Koalicji Obywatelskiej
w sprawie o strategicznym znaczeniu
dla przyszłości miasta, po prostu nie
zajęli stanowiska.
– Wstyd i tchórzostwo – podsumował postawę radnych KO Maciej
Stanek, jaworznicki radny.
Głosów oburzenia było więcej.
– Brak szybkich i konkretnych reakcji, mających na celu stworzenie dodatkowych obszarów pod działalność
przemysłową, będzie skutkował tym, że
już w niedalekiej przyszłości Jaworzno
przestanie się liczyć jako miasto, gdzie
warto inwestować. Brak stanowczej
i popierającej utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego reakcji, to
oddanie tej inicjatywy innym miastom
dlatego, że przeciąganie tego procesu,
albo jego zablokowanie, daje innym
gminom możliwość wyprzedzenia Jaworzna w rywalizacji o pozyskiwanie
nowych inwestorów – podkreśla Dawid Domagalski, jaworznicki radny,
który głosował za poparciem działań
utworzenia JOG.
Podczas głosowania nad deklaracją zalogowanych było 19 radnych.
13 poparło deklarację, a 6 radnych,
reprezentujących Koalicję Obywatelską, nie zagłosowało ani za, ani
przeciw, ani nawet nie wstrzymało
się od głosu.
Ustawa podpisana w sobotę przez
prezydenta RP stwarza możliwość
zamiany nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego
oraz terenów z nimi sąsiadujących

Ustawa podpisana przez prezydenta RP daje zielone światło dla JOG
| fot. Materiały UM Stalowa Wola

na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej. Wymiana
musi być jednak uzasadniona potrzebami i celami polityki państwa,
związanej ze wspieraniem rozwoju
i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub
transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz
poprawie jakości powietrza albo
uzasadnionych potrzebami i celami
strategicznej produkcji dla obronno-

ści państwa, wysokich technologii
elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw
sztucznych. Zamiana nieruchomości
byłaby możliwa w terminie 2 lat od
dnia wejścia w życie ustawy.
Grażyna Dębała
Komentarz prezydenta Pawła
Silberta do sprawy utworzenia
JOG w wywiadzie na stronie 4.

Na terenie JOG ma szansę powstać fabryka samochodów elektrycznych Izera
| fot. www.izera.pl
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Rozmawiamy z Pawłem Silbertem, prezydentem Jaworzna, o znaczeniu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, przyszłości naszego miasta i zmianach,
jakie nas czekają w kontekście wprowadzania Europejskiego Zielonego Ładu

Jaworznicki Obszar Gospodarczy staje się faktem

28 sierpnia 2021 r. prezydent
RP podpisał specustawę, pozwalającą na wymianę gruntów z Lasami Państwowymi
i lokalizację w Jaworznie dużej
strefy inwestycyjnej.
Jestem wdzięczny panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, za złożenie
podpisu pod bardzo ważną ustawą.
Uchwaloną, by incydentalnie rozwiązać problem z dostępem do przyszłościowych terenów inwestycyjnych
w Jaworznie i Stalowej Woli. Dziękuję
również parlamentarzystom, którzy
przyjęli ustawę w Sejmie i nie dopuścili do zmarnowania tej ogromnej
szansy. Szczególne podziękowania
kieruję do poseł Ewy Malik, która
mocno wspierała nasze starania
i włączyła się w proces legislacyjny. Oczywiście, ten kolejny ważny
kamień milowy, nie byłby możliwy
bez moich współpracowników, partnerów z Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, PAIHu, Ministerstwa
Klimatu i Środowiska z ministrem
Michałem Kurtyką na czele, wojewody, zarządu województwa śląskiego,
dyrekcji Lasów Państwowych i wielu
innych osób i instytucji, które były
mocno zaangażowane w cały proces.
Czy to pozwala myśleć, że
wciąż możliwe jest, że pierwsze samochody elektryczne
wyjadą z jaworznickiej fabryki
w 2024 roku?
Czas pokaże! Trzymam kciuki, by
Polska wróciła na mapę Europy, jako
kraj posiadający własną markę samochodową. Pojazdy elektryczne
to nisza i jest duża szansa, że dzięki
zakupowi nowoczesnej platformy,
technologii, baterii, podwozia itd.,
zbudowaniu własnego nadwozia,
możemy uzyskać taki efekt, jak inni
producenci samochodów na świecie.
Skoda, Seat, VW, Audi - korzystają ze współczesnych, szczegółowych
rozwiązań. Każdy z producentów ma
swoją markę i każdy odnosi sukcesy
rynkowe w swoich segmentach. Podobnie jest w układzie Renault - Nissan - Dacia, Peugeot - Citroen - Opel
- Fiat itd. Dlaczego my, jako państwo,
nie mielibyśmy spróbować wejść na
podobną drogę? A jeśli Izera miałaby być produkowana w Jaworznie,
a wokół niej działaliby kolejni dostawcy podzespołów, to czy nie warto
o to powalczyć?! Nie mam żadnych
wątpliwości, że warto, a nawet, że
koniecznie trzeba!
Najważniejsze jednak, że Jaworznicki Obszar Gospodarczy staje się
faktem. Wspólnie z KSSE mamy za
zadanie utworzyć strefę ekonomiczną
o rozmiarach porównywalnych lub
większych niż dzisiejsza tyska czy gliwicka. Warto o to powalczyć! Żadne
argumenty przeciwników nie są mnie
w stanie odwieść od podjętych działań i nie mam zamiaru ulec żadnym
ich namowom - w szczególności, że

Oczywiście w zamian za wycięte
drzewa, udostępnimy tereny pod nowe
zalesienia w miejscach, gdzie będą
dobre warunki do hodowli zdrowego
i wartościowego lasu. Pracujemy nad
wykazem terenów, choć ze względów obszarowych i potrzeb innych
samorządów, nowe drzewa mogą
pojawić się też w okolicznych miastach. Przed nami zamiana gruntów
z Lasami Państwowymi, uchwalenie
planu zagospodarowania przestrzennego i przystąpienie do aktywizacji
gospodarczej obszaru.
Żeby spiąć klamrą naszą rozmowę, po podpisaniu ustawy
przez prezydenta RP, napisał
pan w mediach społecznościowych: „Budujemy nowe fundamenty gospodarcze miasta
i regionu”. W takim razie co
ze „starymi” fundamentami?

| fot. Materiały UM Jaworzno

duża ich część to czysta demagogia,
a nawet źle pojęta walka polityczna!
Kosztem alternatywnym jest zamiana
terenu Lasów Państwowych na nasze,
dobrej klasy lasy i posadzenie kolejnych lasów, by nastąpiła kompensacja
przyrodnicza. Nie mam wątpliwości,
że i ten wysiłek warto ponieść.
Głośno było o liście do Donalda Tuska i stowarzyszeń
obrońców przyrody. Skąd tak
nagłe zainteresowanie tym kawałkiem terenu i czy już wcześniej odwiedzali go jacyś inwestorzy?
Gościliśmy na tym terenie przedstawicieli zagranicznych inwestorów.
Obszar budził duże zainteresowanie i wskazywano na jego olbrzymi potencjał, niemniej zawsze na
przeszkodzie stały uwarunkowania
formalno-prawne. Podjęliśmy wraz
ze współpracownikami ogromny trud,
by te przeszkody stopniowo usuwać.
Nadal stanowi to spore wyzwanie.
Stąd moja nieco gorzka refleksja.
Przegrywamy w wyścigu o poważne,
nowoczesne inwestycje zagraniczne
z naszymi południowymi sąsiadami
– Czechami, Słowakami i Węgrami.
Dzieje się tak, dlatego że w naszym
kraju brakuje dużych i spójnych terenów, które nie byłyby obarczone
niekorzystnymi uwarunkowaniami.
Da się znaleźć duże powierzchnie, ale
kiepsko skomunikowane lub położone w rejonach, gdzie brak zasobów
ludzkich, co wyklucza wielkoskalowe zamierzenia inwestycyjne. Z kolei te, które są optymalnie położone,
mają albo skomplikowaną strukturę
własności albo inne formalno-praw-

ne przeszkody. Efekt? Zagraniczne
koncerny chętnie zaglądają do nas,
po czym i tak inwestują w sąsiednich
krajach. Bo tam udaje się bardziej
racjonalnie i efektywnie zarządzać
obszarami o potencjale inwestycyjnym. Dlatego też nie mogłem milczeć,
kiedy nad tym terenem „rozpaczali”
ekolodzy, a polityczne mowy wygłaszał były premier i jednocześnie
szef największej partii opozycyjnej
– kiedyś zawodowo przecież związany z Jaworznem i raczej znający
realia naszej regionalnej gospodarki
opartej na węglu.
Jak lokalni politycy odbierają
pomysł na utworzenie dużego
obszaru gospodarczego?
Najlepiej było widać to podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej. Opozycja po prostu nie wzięła udziału
w głosowaniu nad deklaracją Rady
Miejskiej o poparciu starań o nowe
gospodarcze fundamenty miasta. Autorami i wnioskodawcami projektu tej deklaracji byli radni koalicji
Jaworzno Moje Miasto oraz Prawa
i Sprawiedliwości, druga strona mimo
długiej dyskusji, przytaczanych argumentów, nie chciała głosować w tak
ważnej dla miasta sprawie. Trochę
inaczej, choć bardzo niejednoznacznie, zachował się jaworznicki poseł
Wojciech Saługa. Kiedy specustawa
była pierwszy raz w Sejmie, głosował za. Nawet wystosował oświadczenie na swojej stronie, popierając
starania o utworzenie dużej strefy
inwestycyjnej. Za drugim razem już
tylko wstrzymał się od głosu. Trudno.
Robimy swoje, patrząc na długofalowe efekty.

Wielokrotnie pisaliśmy o tym,
jaki jest to teren, ale czy istniała dla niego alternatywa?
Ten teren doskonale obrazuje przemysłową historię Jaworzna. Mieliśmy tu płytkie wydobycie węgla,
a tuż obok odkrywkowe wydobycie
piasku. W samym centrum działki
zlokalizowana była instalacja do wytwarzania podsadzki hydraulicznej
dla kopalni. Następnie wyrobisko
piaskowni wypełnione zostało milionami metrów sześciennych skały
płonnej, która jest odpadem powydobywczym. Natomiast jedną trzecią nieruchomości zajęły olbrzymie
osadniki wód kopalnianych, które przez dziesiątki lat wypełniono
mułem węglowym. W ciągu 60 lat
przemysł całkowicie przekształcił
te tereny i nie zostało tu ani piędzi
rodzimego gruntu. Gdzie mielibyśmy wskazać obszar pod inwestycje?
Przecież nie na gruntach rolnych,
które choć aktualnie są odłogami, to
w przyszłości nie można wykluczyć
ich uprawy. Kto wie, jakie jeszcze
czasy nas czekają i czy produkcja
żywności nie stanie się bardzo pożądana. Wskazaliśmy obszar poprzemysłowy - brownfield, którego
rekultywacja nie do końca się powiodła. W zamian za pozorny las,
przekażemy Lasom Państwowym nasze grunty leśne, dobrze utrzymane,
w bezpośrednim sąsiedztwie lasów,
które są w ich zarządzie.
Co z ewentualnymi nasadzeniami drzew w ramach kompensacji przyrodniczej? Jakie
jeszcze działania potrzebne
są do uruchomienia obszaru?

W największych przedsiębiorstwach
sektora wydobywczego i energetycznego w Jaworznie pracuje łącznie około 9.600 osób. Wygaszanie kopalni
i elektrowni przyniesie więc potencjalnie dramatyczne skutki dla lokalnego
rynku pracy. To nieuchronne zjawiska,
powiązane z europejskim Zielonym
Ładem. Jestem zdeterminowany, by
nie dopuścić do powtórzenia się scenariusza restrukturyzacji górnictwa
sprzed 20 lat. Wówczas efektem zamknięcia części kopalń w Jaworznie
był wzrost bezrobocia do poziomu
ponad 23 procent i znaczne zubożenie
mieszkańców miasta. Właśnie Jaworznicki Obszar Gospodarczy i inwestorzy w nim ulokowani, umożliwią nam
łagodną transformację, zastępowanie
likwidowanych miejsc pracy nowymi
i rozwój perspektywicznych branż dla
przyszłych pokoleń jaworznian.
W obliczu polityki dekarbonizacji
i Europejskiego Zielonego Ładu jest
to priorytetowe zadanie, które spoczywa na samorządzie. Z wstępnych
szacunków wynika, że fabryka Izery
zapewni do 3 tys. miejsc pracy, natomiast jej kooperanci zlokalizowani w obrębie JOG, dalszych 12 tys.
miejsc. Mówimy więc o 15 tys. zatrudnionych w perspektywie około 10
lat. To będzie miało olbrzymi wpływ
nie tylko na Jaworzno, ale na cały
region. Przewidywane wpływy podatkowe pozwolą gminie zrekompensować ubytki związane z wygaszaniem
kopalni i elektrowni, a tym samym
zachować wysoki poziom oferowanych
usług publicznych. Dla jaworznickich
przedsiębiorców otworzą się nowe perspektywy biznesowe, dzięki pojawieniu
się nowych partnerów. Spodziewamy
się znacznego ożywienia gospodarczego, podobnego do tego, które nastąpiło np. w Gliwicach po utworzeniu
specjalnej strefy ekonomicznej przed
ćwierćwieczem.
Dziękuję za rozmowę.
RED
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LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

Jubileusz miasta coraz bliżej

Koncert jubileuszowy,
promocja słownika
zasłużonych jaworznian,
konferencja na temat
jaworznickiego dziedzictwa.
Te i wiele innych
wydarzeń odbędzie
się w naszym mieście
z okazji zbliżającego się
120-lecia nadania mu
praw miejskich. Obchody
jubileuszu rozpoczną się
w połowie września.
Najpierw, 16 września, o godz. 11
i 17 odbędą się spotkania, promujące
pierwszy tom Jaworznickiego Słownika Biograficznego. Wydarzenie
to odbędzie się w głównej siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej. We
wtorek, 21 września, czyli dokładnie
w 120. rocznicę otrzymania przez
Jaworzno praw miejskich, nastąpi
prezentacja jaworznickiego banknotu kolekcjonerskiego, wydanego właśnie z okazji święta miasta.
Banknot zostanie zaprezentowany
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
na Podłężu.

Z kolei w niedzielę, 26 września,
jaworznianie wysłuchają koncertu Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna
„Archetti”, Orkiestry Rozrywkowej
Miasta Jaworzna „eM Band” i solistów. Gala odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w Centrum. Początek o godz. 18. Impreza
nie jest biletowana, ale, aby się na
niej pojawić, trzeba najpierw odebrać
specjalną wejściówkę. Będzie można ją otrzymać w siedzibie ATElier
Kultury przy ul. Mickiewicza 2. Wejściówki będą dostępne od 10 września. Ważnym wydarzeniem jest też
konferencja naukowa pt. „Jaworzno
- kierunek dziedzictwo (tożsamość,
zabytki, kultura)" zaplanowana na
21 października o godz. 10 w sali teatralnej ATElier Kultury w Jaworznie.
W planach są też imprezy towarzyszące. 10 listopada o godz. 16:00
w sali teatralnej Młodzieżowego
Domu Kultury na Osiedlu Stałym
odbędzie się uroczystość nadania
wyższego stopnia oficerskiego lotnikowi śp. Karolowi Pniakowi. Będzie
ona połączona z projekcją filmu pt.
„Kosa” i z wystawą pamiątek po słynnym pilocie. Natomiast 11 listopada
o godz. 9. odbędzie się w kolegiacie
pw. św. Wojciecha i Katarzyny msza
św. w intencji ojczyzny i mieszkańców Jaworzna.

Nadzieje i obawy

Po 67 dniach wakacyjnego odpoczynku uczniowie ponownie zasiedli w szkolnych ławkach. Pierwszy
dzwonek zabrzmiał w tym roku dla
9768 uczniów jaworznickich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Dla 909 dzieci jest to dopiero początek edukacji, bowiem tylu
uczniów zostało zapisanych do pierwszej klasy w 22 podstawówkach. Ze
względu na obowiązujący reżim sanitarny szkoły zrezygnowały z tradycyjnych akademii rozpoczynających
nowych rok szkolny. W większości
uczniowie rozpoczynali nowy rok
spotkaniami w wyznaczonych salach
z klasą i wychowawcą o różnych godzinach. Obowiązywał dystans i maseczki. W Szkole Podstawowej nr 17
najmłodsi uczniowie mieli wspólne
spotkanie w sali gimnastycznej. –
Postanowiliśmy wprowadzić od razu
pierwszoklasistów do grona uczniów
szkoły zgodnie z tradycją, organizując
im pasowanie. Było to dla nich ogromne przeżycie. Rodzice przygotowali tyty
wypełnione słodkościami, każde dziecko otrzymało też dyplom – informuje
Anna Wojkowska, dyrektor SP 17.
Rodzice i nauczyciele obawiają się
powrotu do zdalnej nauki. – Boję się
kolejnego lockodownu, chociaż mam
nadzieję, że unikniemy zdalnego nauczania. Obawiam się, bo w zeszłym
roku byłam na urlopie zdrowotnym,
więc w razie wprowadzenia zdalnego
nauczania, będzie to dla mnie coś nowego, będę się tego uczyć od początku.

Oﬁcjalnie Franciszek Szatkowski został uczniem I klasy SP 17 | fot. Ewa Szpak

Ale optymistycznie podchodzę, bo nowa
praca, nowe wyzwania, nowe zadania
przede mną – mówi Aneta Grabska,
nauczyciel z SP 17.
Anna Szatkowska w środę po raz
pierwszy odprowadziła syna do szkoły. – Syn bardzo się cieszy, że jest już
uczniem. Będzie w klasie razem z kolegami z przedszkola. Razem kupowaliśmy
artykuły szkolne. Ja też to przeżywam,
bo to moje pierwsze dziecko, które przekroczy próg szkoły. Trochę się obawiam
lockdownu, ale mam nadzieję, że unikniemy zdalnego nauczania – wyjaśnia
Anna Szatkowska.
1 września uczniowie zasiedli
w szkolnych ławkach zgodnie z obo-

kumencie zwalniał wsie, należące
do zakonu, z dziesięciny kościelnej.
Najwięcej informacji z czasów średniowiecza dotyczy jaworznickiej
parafii. O jej istnieniu dowiadujemy
się z zapisów, pochodzących z 1335
roku. Najpierw swoim zasięgiem obejmowała Szczakową, Ciężkowice, Jaworzno i przez pewien czas Porąbkę.
W pierwszej połowie XVI wieku dołączyły Długoszyn, Jeleń i Byczyna,
a około 1610 roku na parafialnej mapie pojawiła się też Dąbrowa.
Po rozbiorach Jaworzno i jego okolice znalazły się w zaborze austriackim i stały się częścią Galicji Zachodniej. Za czasów rządów napoleońskich

jaworznickie wsie wchodziły w skład
Księstwa Warszawskiego, a po klęsce
Napoleona znalazły się w granicach
Rzeczpospolitej Krakowskiej. Po po
upadku rewolucji w 1846 roku wcielono je, wraz z całą Galicją, do Austrii.
Jaworzno zyskało prawa miejskie
jeszcze pod rządami Austriaków.
Obecnie jest 13. pod względem
wielkości miastem w Polsce i liczy
ponad 90 tys. mieszkańców.
Od początku tym, co charakteryzowało jaworznickie ziemie, było oczywiście górnictwo. Najpierw wśród
kopalnych skarbów królowały srebro,
ołów, i cynk. Wydobywano więc galenę i galman. Pierwsza na polskich
ziemiach kopalnia węgla kamiennego
została uruchomiona w Szczakowej
w 1766 roku. Kolejne zakłady górnicze powstawały w wielu miejscach
w okolicy. Najważniejszą, i do tej
pory istniejącą kopalnią, była ta, nazwana Fryderykiem Augustem (dzisiaj
to szyb Piłsudski, który obecnie jest
częścią ZG Sobieski). Na początku
XX wieku Jaworzno postawiło na
energetykę. Obecnie nasze miasto
wyróżnia się innowacyjnością i elektromobilnością. To właśnie w Jaworznie ma powstać pierwsza w Polsce
fabryka samochodów elektrycznych
marki Izera.
Anna Zielonka-Hałczyńska

W Jaworznie uruchomiono
pierwszy telefon zaufania dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt „Zadzwoń do
przyjaciela” skierowany jest do
mieszkańców Jaworzna, Mysłowic,
Sosnowca. Specjaliści czekają na
telefon przez 7 dni w tygodniu.
Gwarantowana jest fachowa pomoc i dyskrecja.
Aby wesprzeć osoby, którym
mocno doskwiera pandemiczna
izolacja, jaworznickie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną uruchomiło telefon zaufania.
– Pomysł na realizację projektu
narodził się podczas pandemii, kiedy
to od marca 2020 r. do czerwca 2021
r. działalność takich placówek, jak
Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy, była
trzykrotnie zawieszana. Po takich zawieszeniach stan psychofizyczny naszych podopiecznych, dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną,
znacznie się pogarszał – wspomina
Monika Włodarczyk–Raczek, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworznie.
Rozmowy telefoniczne prowadzą psycholodzy i asystenci osób
niepełnosprawnych, którzy posiadają doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z niepełnospraw-

nością intelektualną. To właśnie
oni wysłuchują rozmówców i pomagają im znaleźć jak najlepsze
wyjście z trudnych sytuacji. Specjaliści czekają na telefon przez
7 dni w tygodniu w godz. od 14
do północy w dni robocze oraz od
godz. 6 do północy w soboty, niedziele i święta.
Usługa spotkała się z zainteresowaniem. – Po miesiącu funkcjonowania Telefonu Zaufania, z każdym
dniem przybywa rozmówców – przyznaje Monika Włodarczyk–Raczek.
Projekt wspiera też Dariusz Starzycki, marszałek województwa
śląskiego.
– To ważny projekt, biorąc pod uwagę skutki izolacji związanej z pandemią, która była szczególnie odczuwalna dla osób z niepełnosprawnościami.
Cieszę się, że właśnie w Jaworznie
będzie realizowany tak ważny projekt – podkreśla Dariusz Starzycki.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie otrzymało w lipcu na realizację zadania
dofinansowanie w kwocie 30 tys.
zł. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
Telefon będzie działał do końca
października.
Natalia Czeleń

W tym roku Jaworzno obchodzi piękny jubileusz | fot. Materiały UM Jaworzno

– Program obchodów uzupełniają
także liczne wystawy, spotkania, lekcje
multimedialne, warsztaty plastyczne
i inne wydarzenia, których inicjatorami są jednostki kultury, organizacje,
stowarzyszenia, placówki edukacyjne,
mieszkańcy Jaworzna – informują jaworzniccy urzędnicy. – Plan obchodów
może jednak ulec zmianie ze względu na
sytuację epidemiczną – dodają.
Jaworzno uzyskało prawa miejskie 21 września 1901 roku, jednak
pierwsze wzmianki o jaworznickiej
osadzie pochodzą z pierwszej połowy XIII wieku. W 1238 roku biskup
Wisław z Kościelca nadał przywilej
benedyktynkom ze Staniątek. W do-

wiązującymi i wypracowanymi przez
szkoły zasadami reżimu sanitarnego.
Dystans, maseczki, dezynfekcja rąk
stają się już normą. I Liceum Ogólnokształcące wdrożyło akcję informacyjną na temat szczepień, które
mogą przebiegać na terenie szkoły. –
Jesteśmy zobowiązani przez MEN i MZ
do przekazania informacji rodzicom
i pełnoletnim uczniom. Już 2 września
organizujemy zebrania dla rodziców
klas I, podczas których poinformujemy o wszystkich szczegółach związanymi z dobrowolnymi szczepieniami
– podkreśla Patrycja Pietraszczyk,
dyrektor I LO.
Ewa Szpak
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Z miłości do biegania
Bieganie to nie tylko element zdrowego i aktywnego trybu życia. To recepta na szczęście. To opinia pasjonatów ekstremalnych
biegów z przeszkodami, przedstawicieli grupy Harpagan Beast. Dla nich każdy bieg jest konfrontacją ze sobą, ze swoją
wytrzymałością, kondycją, siłą, słabościami i lękami.
Harpagan Beast to jaworznicka
ekipa tworzona przez miłośników
sportu, biegów OCR (OCR to skrót
od angielskich słów Obstacle Course Racing, co można tłumaczyć jako
wyścig z przeszkodami) i wszelkiej
aktywności fizycznej. Ich pasją są
biegi sprawnościowe z przeszkodami.
– Nazwę drużyny wymyśliliśmy
wspólnie 3 lata temu. Harpagan jest
szalony i ma mnóstwo energii, a na
zawodach zachowuje się jak bestia. To
właśnie my – wyjaśnia Przemysław
Starzycki, trener drużyny, instruktor
i trener personalny.
Stowarzyszenie liczy 43 członków.
W zespole są kobiety i mężczyźni. Niektórzy mają więcej niż 50 lat. Kiedy
organizowane są zawody dla dzieci,
zawodnicy angażują w nie również
swoje pociechy. Grupa z pomyślnymi
wynikami odhacza kolejne wyścigi
na OCR-owej mapie biegaczy przeszkodowych.
– Mamy kilku nowych, świetnie zapowiadających się zawodników. Biegamy
na zawodach w koszulce z herbem Jaworzna i nasi zawodnicy to mieszkańcy Jaworzna. Obecnie w Śląskiej Lidze
OCR zajmujemy 3 miejsce. Brakuje
nam trochę do najlepszych zespołów, ale
zawsze odnotowujemy swoją obecność
w czołówce. Jesteśmy dumni z siebie,
że działając bez sponsorów i wsparcia
finansowego, pozytywnie zaznaczamy
swoją obecność we wszystkich biegach:
Runmageddon, Armageddon Active,
Masakrator, Bullet Run, Śląska Liga
OCR – wylicza trener.
Kilka miesięcy temu dwóch członków grupy wzięło nawet udział w castingu do show Polsatu - Ninja Warrior Polska, w którym należy pokonać
niezwykle trudny tor przeszkód.
Harpagani trenują indywidualnie, według własnych założeń treningowych. Zawsze mogą liczyć na
wsparcie swojego trenera. Trenują
też grupami na torach przeszkodowych, w zależności od potrzeb i poziomu zaawansowania. Wykorzystują
w tym celu własne tory sprawnościo-

W jaworznickim Jeleniu znaleziono nietypowego żółwia. Wezwani na
miejsce funkcjonariusze Straży Miejskiej przekazali zwierzaka do tutejszego oddziału Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami. Tam okazało się, że
to najprawdopodobniej żółw czerwonolicy, na którego posiadanie trzeba
mieć specjalne zezwolenie. Żółw poddany został kwarantannie. Jeśli nie
znajdzie się jego właściciel, zostanie
oddany do adopcji. Nie wiadomo czy
żółw został porzucony, czy po prostu
uciekł właścicielowi.
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Jak sobie radzić z problemami skórny
lęgniarka specjalistka pielęgniarstw

Problemy sk

Obowiązek noszenia maseczek
ochronnych w przestrzeni publicznej
doskwiera wielu osobom. Niektórzy
mają większe powody do narzekania,
bo zmagają się z efektem ubocznym
w postaci trądziku. Krostki, wągry
czy zaskórniki pojawiają się właśnie
w miejscach mających bezpośredni
kontakt z maseczką. Trądzikowi wywołanemu przez noszenie maseczek,
nadano specjalną nazwę „maskne”.
Powstała ona z połączenia dwóch
angielskich słów: mask (maseczka)
i acne (trądzik). Maskne to nie tylko
trądzik, ale też alergie, podrażnienia i infekcja mieszków włosowych.
Trądzik jest najczęstszym objawem
maskne, ale mogą to też być inne
problemy skórne, takie jak zaczerwienienia, otarcia czy podrażnienia.
Gdzie leżą przyczyny w powstawaniu maskne?

Harpagani propagują zdrowy styl życia w mieście | fot. Magdalena Zelek

we bądź organizują treningi wyjazdowe. W piątki organizują wspólne
biegi integracyjne w wolnym tempie.
Biegają o godz. 20.00 na Velostradzie.
Nikt w zespole nie jest przymuszany
do startowania w zawodach. Nikt
też z tego tytułu nie pobiera wynagrodzenia.
– W zawodach, które organizowane
są blisko Jaworzna, staramy się startować większą ekipą. Biegi organizowane są w różnych miejscach w Polsce, a pakiety startowe swoje kosztują.
Dlatego każdy, w zależności od swoich
możliwości w danym czasie, wybiera te
najlepsze dla siebie – wyjaśnia Przemysław Starzycki.
Do tej pory drużyna radziła sobie
bez sponsorów. Od niedawna poszukują jednak partnerów, którzy wesprą
ich finansowo w ciężkiej pracy. – Za-

praszamy lokalnych przedsiębiorców do
współpracy z naszą drużyną – mówi
trener.
Biegi przeszkodowe mogą być dobrą zabawą lub rywalizacją. – Jedną osobę cieszy fakt ukończenia biegu, a druga celuje w podium. Przede
wszystkim, aby wystartować, trzeba być
zdrowym i na tyle sprawnym, żeby nie
nabawić się kontuzji. Taki bieg może być
dla nas świetną zabawą i odskocznią
od codziennych obowiązków, jednak
jeszcze raz podkreślam – konieczne jest
podstawowe przygotowanie, aby przebiec bezpiecznie całą trasę. Jeśli jednak
chcemy wygrywać z najlepszymi, musimy ciężko pracować na siłowni, na
torze przeszkód, szybko biegać i mieć
po prostu predyspozycje do tego sportu – tłumaczy trener jaworznickich
Harpaganów.

Harpagan Beast jest jedną z grup,
które promują zdrowy styl życia. Zarażają miłością do sportu. – Jestem
trenerem personalnym i trenerem drużyny. Dlatego wiem, że każdy potrzebuje
wsparcia i chce należeć do jakiejś grupy.
Mam nadzieję, że nasza grupa motywuje
innych mieszkańców Jaworzna do ruszenia się sprzed telewizora. Na pewno
trzeba działać powoli, systematycznie,
krok po kroku, do celu, a później można
harpaganić – radzi trener Przemysław
Starzycki.
Wszyscy chętni, by zmierzyć się
z torem przeszkód, będą mogli spróbować swoich sił już niebawem. 30
października w jaworznickim Gródku odbędzie się bieg przeszkodowy
Horror Masakrator. Do pokonania
będzie ponad 20 przeszkód.
Natalia Czeleń

Żółw czeka na właściciela | fot. Materiały TOZ

Urszula Windys, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Jaworznie.
Żółw nie jest jedynym zwierzęciem, jakie ostatnio trafiło do TOZ.
– Nie ma dnia, by się nie pojawiło ogłoszenie o znalezionym psie czy kocie.
Do naszego Kociego Domu w tym roku
trafiło sporo kotek z młodymi, część
z nich jest kotami wolno żyjącymi,
ale część została po prostu wyrzucona z powodu ciąży – mówi Marta
Wrońska, sekretarz zarządu TOZ
Oddziału w Jaworznie.

Egzotyczny żółw w Jeleniu

– Nasz patrol otrzymał zgłoszenie od
osoby prywatnej. Żółw znalazł się na jej
posesji – wspomina Daniel Wojtarowicz ze Straży Miejskiej.
W TOZ udało się ustalić, że to żółw
czerwonolicy. Na posiadanie egzotycznego zwierzęcia trzeba posiadać
specjalny certyfikat. – Znaleziony
żółw waży 0,5kg, może więc mieć kilkanaście lat. W prawej łapce nie ma
jednego pazura. To gatunek dosyć wymagający w utrzymaniu. Potrzebuje
odpowiedniego żywienia, naświetlania
i stałego dostępu do wody – wyjaśnia

Trądzik od maseczki zwany maskne,
to zmiany pojawiające się na skórze,
w miejscu, w którym nosimy maseczki
ochronne. Są to najczęściej zaskórniki
oraz grudki zapalne rozmieszczone pomiędzy żuchwą, czubkiem nosa, a policzkami. Powstawaniu ich sprzyja ciepłe
i wilgotne środowisko pod maską. Jest
ono doskonałe do szybszego namnażania bakterii i grzybów. Poza tym wyższa
temperatura i mniejszy kontakt z powietrzem powodują wzmożoną pracę
gruczołów łojowych i większe wydzielanie sebum. Większy łojotok sprzyja
powstawaniu większej ilości zaskórników oraz zmian zapalnych. Dodatkowo
dochodzi do zaburzeń w złuszczaniu
się martwego naskórka. Wskazuje się
również, że mechaniczny uraz skóry
(otarcia i podrażnienia), powodowany przez maseczki, może być wrotami
zakażeń bakteryjnych, powodujących
zmiany dermatologiczne.
Co należy zrobić, by uniknąć
maskne?
Podstawową zasadą zapobiegania
powstawaniu stanów zapalnych skóry jest stosowanie maseczek jednorazowych w sposób jednorazowy. Nie
można wykorzystywać ich wielokrotnie,

Zgłoszenia, dotyczące błąkających
się zwierząt, trafiają też do Straży
Miejskiej. – Wpływające do Straży
Miejskiej zgłoszenia dotyczą głównie
błąkających się bezdomnych zwierząt,
braku należytego nadzoru nad zwierzętami, złych warunków bytowych. Od 1
czerwca do 27 lipca 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej odwieźli do
schroniska 15 bezdomnych zwierząt. Ich
ilość w powyższym okresie statystycznie
nie odbiega od analogicznych okresów
w poprzednich latach – mówi Daniel
Wojtarowicz.
NC
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ymi poradzi dr n.med. Barbara Koleżyńska, kosmetolog estetyczny, piewa onkologicznego, szkoleniowiec i wykładowca.

skórne można zwalczyć

Barbara Koleżyńska radzi, jak zapobiec maskne | fot. Archiwum prywatne

ponieważ gromadzi się na nich kurz, sebum, bakterie, część naszego makijażu,
czyli środowisko wspaniałe do rozwoju
chorobotwórczych patogenów, powodujących nieestetyczne objawy na naszej skórze. Druga zasada to regularne
pranie maseczek wielokrotnego użytku.
Zaleca się, aby środek piorący był jak
najdelikatniejszy, przeznaczony do skór
wrażliwych. Unika się stosowania płynów zmiękczających. Takie działania
zabezpieczają nas przed kontaktowym
podrażnieniem skóry. Temperatura prania nie powinna być niższa niż 60 stopni Celsjusza. Należy zwracać uwagę,
z jakiej tkaniny są wykonane maseczki
wielorazowe. Materiały wzbogacone
o jony srebra, tlenku cynku lub tlenku
miedzi mogą działać bakteriobójczo
i zmniejszać ryzyko rozwoju trądziku.
Jak dbać o skórę, by pozbyć
się maskne, gdy już się pojawi?
Należy zadbać o właściwą pielęgnację skóry. Używać łagodnych środków
myjących. Stosować kremy nawilżające o dobrych składach, z krótką listą
składników lub bezzapachowe przeznaczone dla alergików i skór atopowych.
Warto również rozważyć rezygnację
z makijażu lub przynajmniej zamianę mocno kryjących podkładów na
te o lżejszej konsystencji. Zaleca się
mycie rąk tak często, jak to możliwe,

unikanie dotykania skóry twarzy. Po
powrocie do domu zmycie makijażu
i zastosowanie kremów nawilżających
lub bazowych, celem odbudowy płaszcza hydrolipidowego skóry. Pomimo
naszych działań może się okazać, że
zmiany zapalne ulegną zaostrzeniu.
Wówczas warto rozważyć wizytę w gabinecie kosmetologicznym. Proponujemy wówczas naszym pacjentom peelingi
chemiczne, zabiegi IPL lub zabiegi laserowe. Czasami nasze postępowanie
jest niewystarczające i wymaga wizyty
u dermatologa i wsparcia farmakologicznego, ale zawsze musi być ono
skorelowane z przestrzeganiem podstawowych zasad higieny przez pacjenta
i mądrą pielęgnacją domową.
Czy przypadłość może wracać?
Trądzik pospolity/młodzieńczy/dorosłych ma różny przebieg. Czasami
leczenie trwa kilka miesięcy, a czasami
kilka lat. Czasami choroba ma charakter
przewlekły lub nawrotowy. Nie mamy
jeszcze takich obserwacji w przypadku
maskne. Jeśli takie objawy wystąpią, to
terapia wymaga systematyczności, wytrwałości, odpowiedniej pielęgnacji skóry, także w okresie ustąpienia objawów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Natalia Czeleń

Nagrody za kulturę

Rozpoczął się nabór wniosków o nagrodę prezydenta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Są
trzy kategorie. W pierwszej nagrodę można otrzymać za sukcesy w dziedzinie
kultury i sztuki. Chodzi o twórczość literacką, teatralną, muzyczną, plastyczną i filmową. Kolejna kategoria dotyczy wybitnych osiągnięć za działalność,
sprzyjającą upowszechnianiu kultury takich, jak propagowanie czytelnictwa,
muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu, inicjowania
nowatorskich form życia społeczno – kulturalnego, upowszechniania jaworznickiej kultury i sztuki w kraju i za granicą oraz za ochronę dziedzictwa kulturowego. W trzeciej kategorii przyznawana jest nagroda z okazji jubileuszu
twórczego (oceniany jest dorobek artystyczny).
Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, listownie lub pod adresem ePUAP/UMJAWORZNO/SkrytkaESP (z podpisem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego).
AZ-H
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Armia Janka nie zawiodła
Udało się! Mały Jaś Kozub
z Chrzanowa dostanie najdroższy
lek świata, dzięki któremu zyska
szansę na całkowite wyleczenie ze
śmiertelnej choroby – SMA typu 1.
Ten niespełna półroczny chłopiec
otrzymał nadzieję na życie, dzięki
pomocy całej rzeszy ludzi dobrej
woli, którzy wpłacili na konto internetowej zbiórki grubo ponad 9
milionów złotych. Pomagały też
rozmaite instytucje, w tym Miejskie
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
Przypomnijmy. Rdzeniowy zanik mięśni typu 1 powoduje obumieranie neuronów w rdzeniu
kręgowym. To z kolei sprawia,
że zanikają mięśnie, w tym te
odpowiedzialne za oddychanie.
Dziecko umiera w męczarniach,
dusząc się.
Jaś przyszedł na świat 19 lutego
tego roku. O strasznej chorobie synka jego rodzice dowiedzieli się po
trzech miesiącach od jego narodzin.
By uratować swoje dziecko, razem
z rodziną i przyjaciółmi rozpoczęli

szeroko zakrojoną akcję, która zyskała ogólnopolski rozgłos. Kwesta
na rzecz małego Jasia ruszyła 9
czerwca na portalu siepomaga.pl.
Do „Armii Janka” dołączali mieszkańcy różnych zakątków naszego
kraju. Pomogli również jaworznianie oraz nasze miejskie instytucje
i organizacje. W walkę o życie Jasia
zaangażowało się m.in. Miejskie
Centrum Kultury i Sportu, które
przekazało na licytacje rękodzieło,
wykonane w szczakowskim Domu
Kultury i dzielnicowych klubach.
MCKiS włączyło się też w organizację różnych imprez. Zbiórki
pieniędzy do puszek odbywały się
także na piknikach, organizowanych w Jaworznie. Jaworznianie na
rzecz Janka zbierali też nakrętki.
Kwestę wśród pracowników zorganizowano też w MCKiS.
– Mamy to, 100 procent, 9 422
000 zł w 79 dni. Dokonaliście czegoś
niebywałego. Dziękujemy z całego
serca za wasz trud i za zaangażowanie. Armio Janka, jesteście wspaniali
– napisali w niedzielę, 28 sierpnia,

organizatorzy zbiórki na profilu
akcji na Fb.
Rodzice Jasia podziękowali darczyńcom w filmiku opublikowanym
w sieci. – Dziękujemy wam z całego
serca. Nie umiemy nawet wyrazić
tego, co czujemy. Udało się to tylko
dzięki wam, całej armii dobrych ludzi, którzy nam pomagali i pomagają
– podkreślili.
W miniony wtorek, 31 sierpnia,
Jaś pojechał z rodzicami do Lublina, gdzie są aplikowane zastrzyki
przeciwko SMA.
– Będziemy was informować na
bieżąco, co się dzieje u naszego wojownika Janka oraz kiedy zostanie
podany ,,najdroższy lek świata’’ – napisali organizatorzy akcji. – Wszystkie dodatkowe środki, które zostaną
zebrane z puszek, skarbonek i wydarzeń, zostaną wykorzystane na dalszą
walkę z chorobą, tj. na rehabilitację,
zakup sprzętu specjalistycznego, ortez, gorsetów itp. Środki te będziemy
gromadzić na koncie fundacji Avalon
– wyjaśnili.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A
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Pierwszy koncert w
zagra No
Wielka gratka dla fanów dobrej
muzyki.
Już za nieco ponad tydzień,
w sobotę 11 września, zagra
w Jaworznie Nosowska.

Pochód z wieńcami dożynkowymi to stały element obchodów | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

W podziękowaniu za plony

Już w najbliższą niedzielę, 5 września, w Byczynie odbędą się Dożynki Dzielnicowe. Jaworznianie będą dziękować
za plony i wspólnie się bawić. Impreza na byczyńskim
rynku poprzedzi miejskie obchody, które zaplanowano
na 12 września. Te odbędą się na głównym placu miasta.
– Zapraszamy na Dożynki Dzielnicowe do Byczyny wszystkich mieszkańców naszego miasta. To już tradycja, że na byczyńskim rynku organizujemy święto plonów. W programie
jest mnóstwo atrakcji – mówi Ewelina Ogiołda, kierownik
zespołu obiektów kulturalnych w MCKiS.
Wspólne świętowanie rozpocznie się o godzinie 15.
O tej porze na byczyńskim rynku odprawiona zostanie
dziękczynna msza święta. Uczestnicy dziękować będą za
tegoroczne plony. Po nabożeństwie odbędzie się tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Po części oficjalnej czeka
nas wspólna zabawa. W programie między innymi występ zespołu śpiewaczego Byczynianki. Na scenie zobaczyć można będzie też występy wokalne i taneczne dzieci
z miejscowych placówek oświatowych. Będzie też pokaz
iluzji w wykonaniu Konrada Mościńskiego, koncert zespołu BALLABARD, który wystąpi wraz z Markiem Długopolskim. A na zakończenie obchodów zaplanowano
jeszcze zabawę taneczną.
Swoje stoiska będą miały rozmaite instytucje i stowarzyszenia. Uczestnicy Dzielnicowych Dożynek w Byczy-

nie będą mogli zaczerpnąć informacji na temat zapisów
na zajęcia stacjonarne w klubach Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu, a także porozmawiać z przedstawicielami lokalnych rolników, Koła Łowieckiego Kozioł,
jaworznickich kół pszczelarzy i gołębiarzy. Swoje stanowiska będą też mieli działacze Klubu Sportowego
„Zgoda" Byczyna, Stowarzyszenia Twórców Kultury,
strażacy ochotnicy z OSP w Byczynie oraz urzędnicy
z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Miejskiego
Zarządu Nieruchomości Komunalnych.
Tydzień później, w niedzielę 12 września, odbędą
się Dożynki miejskie. O godzinie 15. w kolegiacie św.
Wojciecha i św. Katarzyny odprawiona zostanie msza,
podczas której uczestnicy dziękować będą za plony. Na
godz. 16. zaplanowano uroczysty przemarsz na Rynek
i ceremoniał dożynkowy. O 16.30 rozpocznie się część
rozrywkowa Dożynek Miejskich. W programie są występy jaworznickich zespołów śpiewaczych, a od godz.
19 zabawa przy muzyce granej na żywo. Obchodom
towarzyszyć będzie wystawa maszyn rolniczych. Swoje
prezentacje przygotują też: Jaworznickie Koło Pszczelarzy, przedstawiciele ogrodów działkowych, Koła Łowieckiego Kozioł oraz Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych.
Grażyna Dębała

Nocna jazda na cały gwizdek

W sobotnią noc, 28 sierpnia,
przez Jaworzno przejechało 327
rowerzystów. Pomimo zapadającego zmroku i stosunkowo późnej
pory, na trasie przejazdu rowerzystów było kolorowo i głośno. Zgodnie z planem nocnego kręcenia,
zorganizowanego przez rowerową
grupę Team Jaworzno, miał to być
„Night Biking na cały gwizdek”.
I taki właśnie był!
Night Biking wyruszył tym razem z Rynku. Nocne kręcenie to
wydarzenie, które już na dobre
przyjęło się w naszym mieście.
Chętnych do nocnej jazdy nie brakuje, a wydarzenie przyciąga też
cyklistów z miast ościennych. Na
nocne kręcenie stawili się między
innymi nasi sąsiedzi z Mysłowic.
Na uczestników czekała przyjemna
rekreacyjna trasa, przygotowana
także z myślą o dzieciach. – Dzisiejsza trasa przebiega głównie asfaltowymi drogami. Z Rynku pojedziemy
na Gigant, tam odbijemy w kierunku
Długoszynu, a następnie skierujemy

się do Szczakowej. Jazdę zakończymy na Sosinie. Drogi są oczywiście
zabezpieczone przez nas i jaworznicką policję – zapowiadała Beata
Pstraś, rowerzystka z grupy Team
Jaworzno.

Nocna jazda zaczęła się na Rynku
| fot. Natalia Czeleń

Eventy Night Biking Jaworzno to
idealna okazja, by poznać innych
kolarzy o nocnym zacięciu. – Na
udział, w „Night Biking na cały gwizdek” zapisało się 327 uczestników.
Niestety w tym roku nie będzie więcej
Night Biking, ponieważ spodziewamy
się kolejnej fali epidemii. Na pewno
zorganizujemy edycje w przyszłym
roku – zapewnia Grzegorz Oleksiak, założyciel grupy rowerowej
Team Jaworzno.
Nocna jazda rowerowa w Jaworznie to propozycja zarówno
dla profesjonalnych rowerzystów,
jak i dla tych, którzy na rower wsiadają tylko od czasu do czasu. Udział
w evencie mogą brać całe rodziny. Przejazdy odbywają się spokojnym tempem. Trasa i tempo są
dostosowane do potrzeb rowerzystów o słabszej kondycji, by każdy
uczestnik mógł ukończyć jazdę na
mecie. Zawsze obecni są też ratownicy i policja, którzy dbają o bezpieczeństwo rowerzystów.
Natalia Czeleń

Gwiazda polskiej sceny muzycznej wystąpi nie gdzie indziej, tylko w zmodernizowanej
Hali Widowiskowo-Sportowej
w centrum naszego miasta.
To będzie pierwsze duże muzyczne wydarzenie po remoncie tego obiektu. Hala przeszła
bowiem wielką metamorfozę
i prezentuje się znakomicie.
Organizatorem koncertu jest
Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie.
Na polskiej scenie muzycznej
Nosowska jest od niemal 30 lat.
Zasłynęła występami z zespołem
Hey, a już od lat stawia na solową
karierę. Ma na swoim koncie wiele
nagród, w tym Fryderyka w kategorii album roku za płytę „Basta”.
Gwiazda pojawi się na jaworznickiej scenie o godz. 18. Publiczność
zgromadzona na głównej płycie
i w wyznaczonych sektorach (miejsca siedzące) będzie bawić się przy
najbardziej znanych i lubianych
utworach artystki z jej solowych
płyt. Koncert w Jaworznie będzie
przedostatnim w ramach jej wakacyjnej trasy.
– Zapraszamy na koncert. Nie
można przegapić tego muzycznego
wydarzenia, pierwszego po długiej
przerwie, spowodowanej nie tylko
modernizacją hali, ale i pandemią
– podkreśla Monika Komańska,
pełnomocnik ds. organizacyjnych
MCKiS w Jaworznie. – Pierwszą
gwiazdą w odnowionej hali będzie
Katarzyna Nosowska. Trudno spo-

Mocnym akcentem pożegnano lato w jaworznickim Ośrodku
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej
GEOsfera. W sobotę, 28 sierpnia,
w ośrodku zorganizowano grę terenową, quest, były też pokazy chemiczne, kreatywny kącik i wspólne
grillowanie. Głównym punktem
programu był teatr ognia w wykonaniu Nam-Tara.
Już po godzinie 14. w GEOsferze
rozpoczęły się warsztaty kończące
Letnią Akademię Odkrywcy, pod

| fot. Kayax Marlena Bielińska

tkać kogoś, kto nie zna tego nazwiska. Artystka niezwykle swobodnie
porusza się pomiędzy różnymi, często
pozornie skrajnymi gatunkami, czego dowodzi jej siódma solowa płyta
„Basta” – przyznaje.
Bilety w cenie 80 zł (płyta) i 70 zł
(sektory) są do nabycia za pośrednic-

Był ogie

nazwą Chemiczne ogrody. Tego
dnia nie mogło zabraknąć uwielbianej w Jaworznie gry terenowej,
która rozpoczęła się po godzinie 15.
Drużyn chętnych do udziału w grze
„Cztery Żywioły–Ogień” nie brakowało. Można było też sprawdzić
swoją wiedzę w queście „Spacer
po dnie triasowego morza”. Godzinę później odbyły się pokazy
chemiczne.
Wieczorem zapłonęło ognisko,
przy którym można było się ogrzać,
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w odnowionej hali
osowska!

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

twem strony bilety.mckis.jaworzno.pl.
Można je też kupić w kasie hali MCKiS
przy ulicy Grunwaldzkiej 80, od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15.
Koncert w odnowionej Hali
Widowiskowo-Sportowej będzie
pierwszą dużą muzyczną imprezą po modernizacji obiektu, która

zakończyła się rok temu. Niestety
z powodu pandemii organizacja
masowych imprez była niemożliwa.
Pomiędzy kolejnymi lockdownami w hali mogły być organizowane jedynie imprezy sportowe, i to
w większości bez udziału kibiców.
To tutaj miały miejsce zeszłoroczny Memoriał im. Mirosława Ciołczyka, przygotowany przez klub
badmintonowy Wolant, i tegoroczne Indywidualne Mistrzostwa
Polski Seniorów w Badmintonie,
które również zorganizowali jaworzniccy badmintoniści. W hali
pojedynkowali się też siatkarze.
Zespół MCKiS Jaworzno gościł na
odnowionym parkiecie drużyny
z TAURON 1. Ligi.
Hala zdecydowanie się zmieniła.
Co ciekawe, na początku projekt
zakładał tylko termomodernizację
budynku i montaż automatycznie
sterowanych świetlików na dachu.
Jednak dzięki wsparciu miasta,
MCKiS mógł przeprowadzić również remont w środku budynku.
Metamorfozę przeszły toalety,
łazienki, szatnie i hol, w którym
położono nową posadzkę. Odnowiony został parkiet w głównej
części hali. Obiekt zyskał nowe
oświetlenie i system nagłośnienia.
Wymieniono instalacje elektryczną
i przeciwpożarową. Dobudowano
dwa pomieszczenia magazynowe,
a pod trybunami pojawiła się dodatkowa sala.
Hala świetnie prezentuje się też
na zewnątrz. Wraz z termomodernizacją obiekt zyskał oryginalną
elewację. Zupełnie inaczej wygląda
też teren wokół budynku. Są nowe
schody i murki oporowe. Do głównego wejścia hali prowadzi teraz
kładka ze skweru im. kpt. Stanisława Nowakowskiego, znajdująca się nad parkingiem podziemnym Miejskiego Centrum Integracji
Transportu.
Modernizacja hali kosztowała
prawie 14 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów złotych pochodziło z unijnej dotacji.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Pokazy chemiczne były jedną z atrakcji
| fot. Natalia Czeleń

usiąść na wygodnych leżakach
i upiec kiełbaski. Wspólne grillowanie bardzo przypadło do gustu
uczestnikom zabawy. Niektórzy
zabrali nawet ze sobą kosze piknikowe. Wisienką na torcie był występ Teatru Ognia, który zamknął
imprezę. Przedstawienie z dużą
ilością ognia, pirotechniki scenicznej i unikalnych efektów wizualnych zrobiło niemałe wrażenie na
uczestnikach sobotniej imprezy.
Natalia Czeleń

eń i moc
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Kalifornijska plaża
na plantach
W sobotę, 28 sierpnia, jaworznickie
planty zmieniły się w kalifornijską
plażę. Wszystko za sprawa ostatniego
już w cyklu letnich pikników „Z Rodzina w plenerze”. Byli ratownicy,
egzotyczne palmy, radosne uśmiechy
i wiele atrakcji. Sprzyjała też pogoda.
Program imprezy był bogaty,
a wiele spośród przygotowanych
atrakcji adresowanych było do całych rodzin. Pracownicy Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu zadbali o to, by konkursy i zabawy były
zróżnicowane. Dzięki temu udało się
trafić w różne gusta i upodobania.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Podczas sobotniego pikniku na
plantach były zabawy taneczne dla
dzieci i dorosłych, olimpiada sportowa i koło fortuny. Uczestnicy zabawy mogli się zmierzyć w rozmaitych
konkurencjach. Najwięcej frajdy najmłodszym jaworznianom sprawiły
zawody, które sprawdzały siłę ich
mięśni. Chodziło o to, by jak najdłużej utrzymać się, wisząc na drążku.
Kolejka do tej konkurencji zdawała
się nie mieć końca. Rywalizujących
o tytuł najwytrzymalszego, asekurowali ratownicy.
Animatorki dbały o rozrywkę najmłodszych uczestników sobotniego
pikniku. Były biegi slalomem, bańki
mydlane, malowanie kredą, rzuty
do celu, zabawa w „Baba Jaga patrzy” i wiele innych. Radosne chwile
uczestnicy chętnie uwieczniali na pamiątkowych zdjęciach w fotobudce.
Pracownicy Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Jaworznie malowali
buźki najmłodszych uczestników pikniku. Dzięki temu na plantach pojawiło się mnóstwo uroczych kotków,
piesków czy motylków. Edukowali
też wszystkich, jak dbać o zwierzęta.
Chętni mogli wrzucić symboliczną
kwotę do puszki, z której dochód
przeznaczony będzie na potrzebujące
zwierzaki. Ponadto Gminna Komisja

Bańki mydlane przyciągały najmłodszych uczestników pikniku | fot. Natalia Czeleń

Chętnych do udziału w zabawach nie brakowało | fot. Natalia Czeleń

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie tradycyjnie prowadziła kreatywny kącik plastyczny
dla najmniejszych piknikowiczów.
Przy ich stoisku powstawały piękne,
kolorowe obrazki.
Sobotni piknik na plantach był
ostatnim z cyklu letnich imprez organizowanych pod hasłem „Z Rodziną w plenerze”. Wakacyjne pikniki
odbywały się na Rynku, na terenie
Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina, w GEOsferze i parku
Podłęże. Imprezy były tematyczne.
Uczestnicy bawili się podczas imprez
utrzymanych w klimacie karaibskim,
azjatyckim, meksykańskim czy kalifornijskim. Tylko jeden z pikników
trzeba było przełożyć z powodu niekorzystnych prognoz pogodowych.

– Cykl pikników organizowanych
pod hasłem „Z Rodziną w plenerze”
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem jaworznian. Dopisywała nam
pogoda, humory i frekwencja. Tylko
jedną z rodzinnych imprez musieliśmy
przełożyć z powodu niesprzyjających
warunków pogodowych. Nasze pikniki
okazały się doskonałą okazją do wspólnych spotkań jaworznian. Dziękujemy
za wspólnie spędzony czas – podsumowuje Sebastian Kuś, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
Cykl rodzinnych pikników to element programu „Jaworzno mówi
stop cyberprzemocy”, współfinansowanego przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.
Natalia Czeleń

Marta Smalcerz

Marta Wrońska

Halina Bodnar

Imprezy tego typu są strzałem w dziesiątkę. Dzieci, i zresztą nie tylko one,
bardzo dobrze się bawią. Jest bardzo wesoło i pozytywnie. Wszystkie
konkurencje i zajęcia są ciekawe
i różnorodne. Wydaje mi się jednak, że dzisiaj największym zainteresowaniem cieszą się konkurencje
sportowe, zwłaszcza te, gdzie trzeba
wykazać się siłą mięśni rąk i podciągnąć się na drążku. Oby więcej
takich imprez.

W tym roku uczestniczyłam w niemal
każdym pikniku z cyklu „Z Rodziną
w plenerze”, głównie jako sekretarz
zarządu jaworznickiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Podczas imprez malujemy dziecięce
buzie, robimy zwierzątka z balonów
i zbieramy datki na karmę i leczenie
zwierząt, na naszych kocich podopiecznych z Kociego Domu Tymczasowego,
który prowadzimy już kilka lat. Pikniki
cieszą się sporym zainteresowaniem.

Tegoroczny wachlarz atrakcji wakacyjnych w mieście bardzo przypadł mi do gustu. Podobało mi się
to, że imprezy były tematyczne. Do
tego pikniki odbywały się w różnych miejscach naszego miasta.
Było dużo atrakcji dla dzieci, które jak wiadomo, szybko się nudzą i potrzebują różnorodności.
Myślę, że dzieci to najtrudniejsze
wyzwanie dla organizatorów tego
typu imprez.

KULTURA
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Kulturalny Tydzień w Szczakowej
Od 6 do 10 września w szczakowskim Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego trwać będzie
Tydzień kulturalny. To okazja, by
podczas bezpłatnych warsztatów
zapoznać się z ofertą zajęć, jakie
w tym sezonie prowadzone będą
w tej placówce.
Kulturalny tydzień rozpocznie
się w poniedziałek, 6 września,
o godz. 16 zajęciami plastycznymi
dla dzieci. Warsztaty odbywać się
będą pod hasłem „W świecie koloru” i potrwają do 17.30. We wtorek
również o godz. 16 rozpoczną się
warsztaty teatralne „A jak aktor” dla
dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Środa
w Kulturalnym tygodniu Domu Kul-

tury im. Zdzisława Krudzielskiego
to aż dwie propozycje. Zaproszenie
na ten dzień skierowane jest do dorosłych i do dzieci. Dorośli będą
mogli wziąć udział w zajęciach pod
nazwą „Pójdziesz z torbami – strefa
kroju i szycia”, a dzieci relaksować
się będą podczas warsztatów z elementami artetarapii „Mój nastrój”.
Na te zajęcia organizatorzy zapraszają osoby w wieku od 7 do 12 lat.
W czwartek dorośli będą mogli
wziąć udział w treningu nordic
walking z grupą Dobra Naprzód,
a młodzież w wieku od 11 do 14 lat
w warsztatach teatralnych „A jak
aktor”. Kulturalny tydzień w szczakowskim Domu Kultury zakończą

Muzycy pożegnali sezon letni | fot. Natalia Czeleń

Pożegnanie lata

Muzycy z jaworznickiej Orkiestry
Kameralnej Miasta Jaworzna „Archetti” pożegnali lato, dając niezapomniany koncert. Zagrali pod batutą
Mieczysława Ungera.
Wystąpili w sobotę, 28 sierpnia,
w sali teatralnej przy Mickiewicza 2,
Początkowo koncert miał się odbyć
w GEOsferze, lecz z powodu niekorzystnych prognoz pogody lokalizacja
uległa zmianie.
Muzycy od kilku tygodni przygotowywali się do sobotniego koncertu. Dzień przed wydarzeniem można
było podglądnąć ich ostatnie szlify
na facebookowym profilu Orkiestry.

W sobotę zagrali m.in. utwory „Przetańczyć całą noc” z musicalu „My
fair Lady”, „Hit the road Jack” Raya
Charles’a czy „Baby ach te baby”
z repertuaru Eugeniusza Bodo. Repertuar wypełniały też aranżacje
najpiękniejszych tematów muzyki
klasycznej.
Letni sezon artystyczny grupy Archetti za nami, ale muzycy już myślą
o jesieni. – Z nową energią i pomysłami
rozpoczynamy kolejny sezon artystyczny! Wszystkie aktualności będą pojawiać
się na naszym profilu facebookowym.
Obserwujcie nas uważnie – zachęcają
muzycy Archetti.
NC

warsztaty pirografii dla dorosłych
„Jaworowe liście”.
– Na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach Tygodnia kulturalnego obowiązują zapisy. Warto się
szybko zdecydować, bo liczba miejsc
jest ograniczona – podkreśla Agata
Stelmachów, kierownik zespołu
obiektów kulturalnych w Miejskim
Centrum Kultury i Sportu.
Szczegółowe informacje dotyczące Tygodnia kulturalnego znaleźć
można na facebookowym profilu
Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego. Zainteresowani udziałem w warsztatach mogą dzwonić
pod numer 32 617 75 38.
Grażyna Dębała

Warsztaty teatralne zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Aneta Szczyrzyca, instruktorka
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie, wzięła udział w słynnych European DANCE Meetings
w Warszawie. Warsztaty odbywały się
od 24 do 29 sierpnia w szkole tańca
Egurrola Dance Studio. Ich uczestnicy
doskonalili swoje taneczne umiejętności pod okiem profesjonalnych instruktorów z Francji, Hiszpanii, Belgii
i Łotwy oraz znanych w Polsce tancerzy stylu hip hop.
– Było energetycznie, mokro i gorąco.
Bardzo wysoki poziom. W pierwszym
dniu warsztatów trenowaliśmy przez
siedem godzin, w drugim przez pięć. Nie
było łatwo, ale dałam radę – wspomina
z uśmiechem pani Aneta.

European DANCE Meetings, czyli Europejskie Spotkania Taneczne,
przyciągnęły miłośników tańca już
po raz 19. Uczestnicy poprzednich
edycji już robią kariery w Polsce i zagranicą. W tegorocznych warsztatach
szkolili tancerzy najlepsi w Europie
instruktorzy i choreografowie, w tym
Hiszpan Alberto Blanco, Australijczyk Josh Denyer, Litwinka Baiba
Klints, Francuz Mehdi Leyre, Brytyjczyk Sam Parry, Belg Neal Piron
i Francuska Julia Spiesser, Białorusin
Maksim Woitiul, a także Polacy –
Gabriela Choroś, Aga Dydo, Artur
Golec, Włodek Kołobycz, Patryk
Kownacki, Dorian Kuźniewski,
Aleksandra Maliszewska, Paweł

Trenowała w szkole Egurroli

Aneta Szczyrzyca podczas tanecznych warsztatów | fot. Archiwum prywatne

Michno, Katarzyna Mieczkowska,
Tomasz Prządka.
– Nauczyłam się wielu nowych rzeczy, pięknych choreografii. Teraz mogę
zaczynać nowy sezon taneczny z moimi
kochanymi grupami MCKiS Jaworzno,
z nowym, świeżym spojrzeniem na taniec, który jest i będzie częścią mojego
życia – podkreśla Aneta Szczyrzyca.
Nabór do grup tanecznych, prowadzonych przez intruktorkę, rozpocznie
się od 8 września. Najpierw odbędą się zapisy telefoniczne (508 217
271) i przez internet: aneta.szczyrzyca@mckis.jaworzno.pl. Poszczególne
grupy spotkają się w sali lustrzanej
hali sportowej MCKiS przy ul. Inwalidów Wojennych 18, w wyznaczonych
dniach. Zespół Mini-STARS (dzieci 6-8
lat) będzie trenował w poniedziałki
i środy w godz. 16.-17. (pierwsze
zajęcia 13 września). Treningi grupy STARS INSIDE (młodzież 11-18
lat) będą się odbywać w poniedziałki
w godz. 17.-19. (inauguracja zajęć też
13 września). Tancerze ze STARS-JUNIOR (dzieci i młodzież 8-11 lat) będą
uczyć się tańca w środy w godz. 17.18. i w czwartki w godz. 16.30-17.30
(pierwsze spotkanie 15 września).
Natomiast zespół ANGELS Squad (dorośli) będzie trenować w czwartki od
18. do 20. Zajęcia dorosłych uczestników wystartują 16 września. AZ-H

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...

Książka
Tillmann Bendikowski
Przeżyj rok
w średniowieczu
Książka, która pozwoli odbyć podróż w średniowieczne czasy. Autor
zdradzi szczegóły kar i tortur oraz pokaże, jak
wyglądało życie w średniowieczu (zwyczaje
dotyczące ślubów, na jakie choroby zapadali
ludzie, jak kończyły się wizyty w łaźni, u dentysty czy chirurga). Odpowie na pytania: jakie
sztuczki stosowano przy wypieku chleba, do
czego używano miód?

Muzyka
Organek
Ocali nas miłość
Album został stworzony
z okazji 77. rocznicy powstania warszawskiego. Inspiracją dla twórców były zdjęcia
jednego z najsłynniejszych powstańczych
fotoreporterów – Eugeniusza Lokajskiego.
Tomasz Organek napisał teksty piosenek pod
wpływem emocji powstańców i widoku Warszawy z 1944, uwiecznionych na fotografiach.
Płyta niesie ważny przekaz – ocali nas miłość.

Koncert
Przemysław Scheller
Pryzmaty
W ramach 9. Festiwalu Prawykonań „Polska muzyka najnowsza” odbędzie
się w dniach 3-5.09. w NOSPR koncert kompozytora Przemysława Schellera. Będzie to
multimedialne dzieło o nadrzędnej roli muzyki
– instalacja dźwiękowo-świetlna z elementami
poezji. Scheller gra na instrumentach etnicznych z całego świata, łączy różne dziedziny
sztuki, sięgając po multimedia, instalacje.

Teatr
Kama. Historia Kamili
Skolimowskiej
Co można osiągnąć do 27.
urodzin? Znaleźć przyjaciół, polubić siebie,
rozpoznać swoje mocne strony, upadać, cieszyć
się, płakać, podnosić się, kochać, śmiać się,
coś zyskać, coś stracić… Kamila Skolimowska, choć zmarła w wieku 27 lat, doświadczyła tego wszystkiego. Teatr Śląski zaprasza
6 września na spotkanie z autorami biografii
Skolimowskiej. Wstęp bezpłatny.
ES
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Pokazali piękno
i charakter miasta
Znamy już wyniki ostatniego z jubileuszowego cyklu konkursów organizowanego przez
Miejskie Centrum Kultury i Sportu. W ramach
konkursowych zmagań jaworznianie sfotografowali najpiękniejsze punkty naszego miasta. Na
zdjęciach uchwycili piękno zarówno ścisłego
centrum miasta, jak i jego dzikich zakątków.
Wybór najpiękniejszej fotografii nie był łatwy.
– Zdjęcia nadesłane w ramach konkursu
„OBIEKTYWne Jaworzno” są naprawdę piękne.
Autorzy świetnie pokazali piękno i charakter Jaworzna – wspomina Barbara Halaś, kierownik
działu kultury w Miejskim Centrum Kultury
i Sportu oraz przewodnicząca konkursowego jury.
Pierwsze miejsce jurorzy przyznali fotografii
wykonanej przez Miłosza Lowera. Na zdjęciu
wykonanym przy wykorzystaniu drona widać
urokliwy krajobraz Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Tarka. Miejsce drugie w fotograficznym konkursie MCKiS zajął Tomasz
Chrzan. Autor w niezwykle interesujący sposób
pokazał na swoim zdjęciu, jak w Jaworznie
historia i tradycja przenika się z nowoczesnością. Na nagrodzonej fotografii widać odbicie
zabytkowego budynku Sokoła (dziś to główna
siedziba ATElier Kultury, która mieści się przy
ul. Mickiewicza 2) w nowoczesnej elewacji
Hali Widowiskowo-Sportowej. Miejsce trzecie
jurorzy przyznali Aleksandrze Urbanik. Na
zdjęciu, którego jest autorką, widać Tarkę, ale
w letniej, bardzo zielonej odsłonie.
Konkurs fotograficzny „OBIEKTYWne Jaworzno” był trzecim z jubileuszowego cyklu.
Miejskie Centrum Kultury i Sportu zorganizowało zmagania z okazji 120. rocznicy nadania
Jaworznu praw miejskich. Poza konkursem
fotograficznym odbył się również muzyczny
„Dziś są twoje urodziny” oraz filmowy – pod
hasłem „Filmowy spacer po Jaworznie”.
Grażyna Dębała

Pierwsze miejsce | fot. Miłosz Lower

Drugie miejsce | fot. Tomasz Chrzan

Trzecie miejsce | fot. Aleksandra Urbanik

O przygodach i podróżach

Pandemia znacznie ograniczyła możliwości podróżowania, szczególnie dotyczy
to wypraw długodystansowych.
Wakacje już za nami, niektórzy

zostali w domu, kto mógł, ruszył
w drogę i odbył bliższe lub dalsze
letnie podróże. Jednak wszystko
co dobre, szybko się kończy, szczególnie, że końcówka lata nie roz-

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Dzienniki motocyklowe, reż. Walter Salles, USA i inni 2004
Hotel Marigold, reż. John Madden, Wielka Brytania/USA 2012
Jak dogonić szczęście, reż. Peter Chelsom, Wielka Brytania/USA/
Niemcy/RPA 2014
Jedz, módl się, kochaj, reż. Ryan Murphy, USA 2010
Między słowami, reż Soﬁa Coppola, USA /Japonia 2003
Pociąg do Darjeeling, reż. Wes Anderson, USA 2007
Podróż za jeden uśmiech, reż. Stanisław Jędryka, Polska 1972
Pożegnanie z Afryką, reż. Sydney Pollack, USA 1985
Sekretne życie Waltera Mitty, reż. Ben Stiller, USA 2013
Vicky Cristina Barcelona, reż. Woody Allen, USA/Hiszpania 2008
W 80 dni dookoła świata, reż. Michael Anderson, USA 1956
Wyprawa Kon Tiki, reż. Joachim Rønning / Espen Sandberg, Norwegia/Dania/Szwecja 2012
Marsz pingwinów, reż. Luc Jacquet, Francja 2005
Spotkania na krańcach świata, reż. Werner Herzog, USA 2007

pieszcza pogodą. Zalecam więc kubek dobrej herbaty, kocyk i filmy
o tematyce podróżniczej, by pozostać w klimacie podróży, a przy
okazji zminimalizować pourlopowy szok związany z powrotem do
pracy lub szkoły. Nie ruszając się
z domu, za pośrednictwem kina,
możemy odbyć wirtualne wyprawy, skwapliwie notując miejsca
do odwiedzenia w przyszłości.
Hector – jest psychiatrą, zniecierpliwiony wysłuchiwaniem problemów swoich pacjentów i zmęczony
pracą, postanawia opuścić Wielką
Brytanię i wyruszyć w podróż. Po
drodze udaje się do Afryki, następnie do Szanghaju, a na końcu odwiedza Los Angeles. W trakcie podróży spotyka go mnóstwo przygód
i niespodziewanych zbiegów okoliczności. Hector próbuje znaleźć
odpowiedź na pytanie, czym jest
szczęście i co czyni ludzi szczęśliwymi. Do jakich wniosków dochodzi? - zobaczcie sami. „Jak dogonić
szczęście” to lekka komedia, opowiadająca o uniwersalnych sprawach,
wywołująca uśmiech na twarzy.
Katarzyna Pokuta
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Planszówki w Spodku

Kosmiczny weekend
na dobry start
W najbliższy weekend, 4 i 5 września, miłośnicy gier planszowych
będą mieli okazję ponownie spotkać się pod jednym kosmicznym
dachem, aby wziąć udział w 4. edycji Planszówek w Spodku organizowanej przez katowicką kawiarnię
z planszówkami – Ludiversum, pod
honorowym patronatem prezydenta
miasta Katowice.
Podczas tegorocznej edycji organizator zapowiedział obecność
około 40 wystawców, którzy na antresoli obiektu zaprezentują swoje
najnowsze tytuły, a także te, które
jeszcze nie miały swojej premiery.
Wśród nich są m.in. What The Frog
z Tsukuyumi, Ogry Games z grą Lockup, Portal Games i ich Najeźdźcy
ze Scytii lub młode wydawnictwo
Dark Rabbit, które zaprezentuje
prototyp swojej kolejnej gry - Age
of Trains. Ponadto wydawnictwo
Czacha Games będzie prezentowało
grę Black Rose Wars: Rebirth, której
kampania właśnie trwa, a sama gra
ukaże się w przyszłym roku. Przedpremierowo będzie można zagrać
również m.in. Lama Land od Lacerty, Wyspa Kotów od Lucky Duck
Games i Miasto w Chmurach od
Foxgames. W trakcie imprezy fani
gier paragrafowych mogą spotkać
się z autorem gry Tkacze Burz od
wydawnictwa Other Worlds. Uczestnicy imprezy mogą również liczyć na zakup
akcesoriów do gier
czy samych

gier w promocyjnych cenach.
Poza wystawcami na graczy
czekają dwie
sale. W pierwszej uczestnicy będą mogli wspólnie
przeżywać
przygody
podczas
kilkunastu

zorganizowanych sesji RPG, w drugiej natomiast odbędą się turnieje
z nagrodami. Miłośnicy karcianego
Magic the Gathering mogą liczyć na
dwa turnieje: Pauper oraz Limited
o łącznej puli nagród 3 tys. złotych.
Ponadto Fani Warcrafta będą mo-

gli wziąć udział w turnieju Hearthstone, gracze Rummikuba mają
możliwość wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski Południowej,
a wszyscy zafascynowani mroczną
fantastyką od Lacerty będą mogli
zasiąść do turnieju, grając w Ostium
przy ich stoisku. Dodatkowo wydawnictwo Rebel zaprasza do siebie
na turniej gry karcianej KeyForge w formacie Archon Reversal,
Ogry Games na turniej Unmatched,
a IUVI Games na turniej w Hero
Reamls.
Prawdziwą gratką dla planszówkowiczów będzie wypożyczalnia,
zaopatrzona w tym roku w ponad
600 tytułów. To, co wyróżnia tegoroczną edycję na tle poprzednich,
to wielkość wydarzenia, ponieważ
tym razem organizator wykorzysta
również płytę Spodka, i właśnie tam
będą zlokalizowane stoły do grania
w wypożyczone gry. Również na
płycie, ale z własną wypożyczalnią,
będzie znajdować się strefa rodzinna. Przy wypożyczalni będą czekać
w zielonych koszulkach animatorzy,
którzy wyjaśnią uczestnikom zasady
nieznanych tytułów.
Bilety 1-dniowe oraz 2-dniowe na
wydarzenie można zakupić przez
cały czas trwania imprezy, a także
wcześniej za pomocą portalu ticketos.pl/event/3919. Bilety ulgowe

przysługują
do 18 roku
życia, natomiast dzieci do
6-go roku życia
mogą liczyć
na bezpłatny
wstęp. Podczas imprezy obowiązują
obecne

obostrzenia sanitarne, w tym
noszenie maseczek, których ściągnięcia można dokonać dopiero
siadając do stołu. Więcej o samym
wydarzeniu można znaleźć na planszowkiwspodku.pl oraz profilu społecznościowym Ludiversum.
Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

12

SPORT

NR 30/2021

Puchar zostaje w Jaworznie

Wędkarze z naszego
miasta wygrali w niedzielę,
29 sierpnia, IX Zawody
o Puchar Prezydentów
Miast Granicznych
„Trójkąta Trzech Cesarzy”.
W wędkarskiej rywalizacji
nad Sosiną walczyły trzy
drużyny, jaworznicka,
sosnowiecka i mysłowicka.
Każda liczyła po 12
zawodników. W tym
roku zmagania zostały
zorganizowane przez naszą
gminę i Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego nr
19 Jaworzno Miasto.
– Wydarzenie organizowane jest rotacyjnie, czyli jednego roku w Jaworznie, drugiego w Mysłowicach, a trzeciego w Sosnowcu. Ostatnie zawody nad
Sosiną miały miejsce w 2017 roku. Kolejne miały odbyć się nad jaworznickim
zalewem w 2020 roku, ale ośrodek był
w remoncie. Dlatego rok temu spotkaliśmy się w Mysłowicach. Wróciliśmy
jednak nad, już zmodernizowaną, Sosinę – podkreśla Marian Zuber, zastępca prezesa ds. organizacyjnych
koła PZW nr 19 w Jaworznie.
Wędkarze zostali podzieleni na
trzy sektory. We wszystkich wędkowało po czterech zawodników
z każdego miasta.
– W jaworznickiej drużynie było po
dwóch reprezentantów wszystkich kół
wędkarskich, funkcjonujących w Jaworznie. Jest ich pięć oraz jedno Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa
– informuje Robert Malec, kapitan
sportu w kole nr 19.
W Sosinie pływa sporo gatunków
ryb, m.in. karpie, liny, leszcze, płocie, szczupaki, okonie, węgorze,
sumy, sandacze. Podczas zawodów
wędkarze stosowali różne metody
połowu. Jedni używali na przykład
wędek z kołowrotkiem, inni łowili
na tyczkę ze skróconym zestawem,

Zwycięska drużyna z Jaworzna, razem z Łukaszem Kolarczykiem, wiceprezydentem Jaworzna, i Tadeuszem Kaczmarkiem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Jaworznie
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

a kolejni tzw. batem. – W tych zawodach biorę udział po raz pierwszy.
Ryby biorą, ale bardzo drobne. Złowiłem sporo leszczy i płotek – przyznał Zbigniew Węgrzynowicz ze
szczakowskiego koła Kolejarz. Zajął
stanowisko w sektorze C.
Wędkuje od około 10 lat, często
z synem, który też jest miłośnikiem
wędkarstwa. Wśród największych
okazów, które złowił do tej pory

pan Zbigniew, był 86-centymetrowy szczupak.
W sektorze B łowił Michał Kaszuba z koła Szczakowa Miasto. Niestety, w tej części zalewu ryby nie brały
tak dobrze, jak w strefie C.
– Idzie więc jako tako – stwierdził
wędkarz. – Lubię wędkować. To taki
czas dla mnie, który pozwala oderwać
się od codzienności, zrelaksować się,
wyciszyć – dodaje.

Wędkarstwem zajmuje się od około 25 lat. Największym okazem, jaki
złowił w ciągu ćwierćwiecza, był
około 10-kilogramowy amur.
Czterogodzinne wędkowanie zakończyło się o godz. 13.30. Wtedy do
akcji wkroczyli sędziowie, Stanisław
Zdebski, główny sędzia zawodów,
oraz Artur Kopański i Mirosław
Bagiński, którzy ważyli zdobycze
każdego zawodnika.
– Każdego wędkarza obowiązuje regulamin PZW, dlatego pod uwagę przy
ważeniu były brane tylko te ryby, które
mają określone wymiary, to znaczy –
nie są za małe. Te, które nie spełniają
kryteriów, trzeba wypuścić z powrotem
do wody – tłumaczy Stanisław Zdebski. – To, jaki kto ma połów, zależy
od doświadczenia, umiejętności, od
wylosowanego stanowiska – wymienia.
Najlepiej poradzili sobie wędkarze
z Jaworzna. Drugie miejsce zajęli
sosnowiczanie, a trzecie zawodnicy
z Mysłowic.
Puchary drużynom wręczyli Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent
Jaworzna, Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca, i Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworznie. Nagrodę
specjalną przekazała wylosowanemu wędkarzowi Joanna Sekuła,
senator RP.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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O tym, jak przygotować się do startu
Patrycją Włodarczyk, utytułowaną b
długich i przeszkodowych.

Mierzm

Jaworznicki Bieg Uliczny to
niemałe wyzwanie. Kto może,
a kto nie powinien startować
w takich zawodach?
Wszystko zależy oczywiście od kondycji, od tego, czy jesteśmy w stanie
przebiec jednym ciągiem, i w wyznaczonym limicie czasu, 10 czy 15 kilometrów. Jeśli na treningu to się nam
nie udaje, to lepiej nie porywajmy się
z motyką na słońce. Bo jeśli zaryzykujemy, to możemy narobić kłopotów
nie tylko sobie, ale i organizatorom,
a nawet innym zawodnikom. Dlatego,
w takiej sytuacji, lepiej jest odsunąć
swój start w czasie, nadal trenować
i pobiec dopiero w kolejnej edycji. Po
prostu, mierzmy siły na zamiary.
Jakie zatem kroki musi poczynić biegacz, zanim stanie na
starcie?
Przede wszystkim regularnie trenować. To, jak często, to indywidualna
sprawa. Znam osoby, które doskonalą
formę, biegając cztery razy w tygodniu,
a znam takie, które robią to dwa razy,
a nawet raz. Są przy tym aktywne fizycznie również w innej formie, np.
pływają, ćwiczą na siłowni, chodzą
z kijkami do nordic walkingu. Kolejnym ważnym krokiem, który należy
poczynić, zanim staniemy na starcie,
jest odpoczynek, regeneracja. Warto, na około tydzień przed zawodami,
przejść na lekkostrawną dietę, a zrezygnować z zakwaszających nasze ciało
potraw. Trzeba dużo się nawadniać,
wysypiać. Chodzi o to, by organizm
był wypoczęty. Ważne przed zawodami jest też to, aby mieć wiedzę o trasie,
poznać warunki terenu. Jaworznicka
„piętnastka”, choć to bieg uliczny, jest
o tyle wymagająca, że biegnie się po
pagórkowatym terenie. Trzeba mieć
tego świadomość.
A gdy już wystartujemy?

Zbigniew Węgrzynowicz łowił rybę za rybą
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Puchar wręczył zwycięzcom Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Puchar burmistrza dla naszych siatkarzy
Sokoły wygrały Międzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza Andrychowa. Podopieczni trenera
Tomasza Wątorka mierzyli się z UMKS-em Kęczanin Kęty i MKS-em Andrychów. W zawodach
wzięła też udział czeska drużyna VK Ostrava. To
kolejny sukces drugoligowego teamu z naszego
miasta, który w zmienionym składzie i z nowym
trenerem próbuje swoich sił w przedsezonowych
sparingach.
Turniej odbywał się 27 i 28 sierpnia. W piątek Sokoły zmierzyły się z MKS-em Andrychów i wygrały
3:1 (19:25, 26:24, 25:19 ,25:21). W sobotnim finale zagrały z UMKS-em Kęczanin Kęty. Jaworznicki
zespół rozgromił przeciwnika 3:0 (25:22, 25:22,
25:18). Mecz o trzecie miejsce, między andrychowianami i czeskim zespołem z Ostravy, zakończył
się zwycięstwem gospodarzy.

Zawody w Andrychowie były już trzecią próbą
umiejętności i zgrania Sokołów przed zbliżającym się sezonem 2. ligi siatkówki. W pierwszym
wakacyjnym sparingu, 19 sierpnia, MCKiS wygrał
5:0 z pierwszoligową ZAKS-ą Strzelce Opolskie.
Gorzej poszło jaworznickim siatkarzom w drugim meczu kontrolnym. W środę, 25 sierpnia,
Sokoły przegrały 2:3 z pierwszoligowym MKS-em Będzin.
Zwycięskie trzy mecze w stosunku do jednego przegranego to dobry wynik MCKiS-u przed
zbliżającymi się rozgrywkami ligowymi, w których jaworznicki team będzie starał się powrócić
do TAURON 1. ligi. Na zapleczu Plus Ligi grał
przez trzy sezony, a opuścił go po ostatnim nieudanym roku – Sokoły zajęły ostatnie miejsce
w pierwszoligowej tabeli.

Zła passa MCKiS-u trwała od września. Nasza
drużyna wygrała w ciągu rundy zasadniczej i rewanżowej tylko cztery mecze, jeden pod wodzą trenera Mariusza Syguły, który pod koniec pierwszej
części sezonu zrezygnował z tej funkcji, a trzy, gdy
szkoleniowcem Sokołów był Dariusz Parkitny.
Od lipca nowym trenerem siatkarzy MCKiS-u jest
Tomasz Wątorek, który wcześniej pracował w kadrze szkoleniowej SMS-u PZPS Spała. Przed jego
nowymi podopiecznymi kolejne sparingi. Dzisiaj
i jutro (czwartek i piątek, 2 i 3 września) Sokoły
zagrają z AZS-em AGH Kraków. 7 września zmierzą się z VK Ostrava, 11 i 12 września powalczą
w turnieju w Krośnie, a 17 września ich przeciwnikiem będzie TKS Tychy. Pierwszy mecz sezonu
jaworznicki zespół zagra z UKS-em Kępa MOSiR
Dębica w sobotę, 25 września.
AZ-H

Przed startem zróbmy krótką rozgrzewkę, a w czasie biegu dbajmy o to,
aby uzupełniać płyny. I oszczędzajmy
siły. Chodzi o to, by pierwszą część
trasy przebiec spokojnie i zostawić
energię również na jej drugi odcinek.
W przeciwnym razie, jeśli za bardzo
przyspieszymy na początku biegu, to

Pod koniec miesiąca czeka na biegaczy pierwsza z cyklu sportowych
imprez Triady Biegowej Trójkąta
Trzech Cesarzy. W sobotę, 25 września, o godz. 16. wystartuje bowiem
w Jaworznie jubileuszowy, 25. Międzynarodowy Bieg Uliczny na 15 kilometrów. Mniej zaprawieni w bieganiu zawodnicy będą mogli wybrać
trasę rekreacyjną, 10-kilometrową.
Imprezę organizuje Miejskie Centrum

Bi
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u, jak poradzić sobie na trasie i jak dobiec do celu, rozmawiamy z
biegaczką z Jaworzna, mistrzynią Polski, Europy i świata w biegach

my siły na zamiary
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Jaworznianka bez medalu
Patrycja Haręza, jako jedyna
ze wszystkich polskich reprezentantek w szermierce na wózkach
w szpadzie, awansowała do fazy
pucharowej na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Jaworznianka
zajęła ostatecznie dziewiąte miejsce, podczas gdy jej koleżanki z kadry były w szpadzie na 13. (Kinga
Dróżdż z IKS-u AWF Warszawa)
i 14. miejscu (Marta Fidrych, również IKS AWF Warszawa). Z kolei
w konkurencji drużynowej polskie
kadrowiczki uplasowały się na szóstej pozycji.
Patrycja Haręza na co dzień reprezentuje klub sportowy Victoria
1918 Jaworzno. Zakwalifikowała się
do polskiej reprezentacji paraolimpijskiej, dzięki swoim osiągnięciom
w szermierce na wózkach. W ogólnoświatowym rankingu w szpadzie
była 13. Taki wynik sprawił, że to
właśnie ona pojechała do Japonii.
W Tokio jaworznianka występowała w szpadzie kat. B. W czwartek,
26 sierpnia, w preeliminacjach wygrała 5:1, najpierw z Chinką Yuen

Ping Chung, a następnie z Amerykanką Terry Hayes. Przegrała natomiast z Białorusinką Alesią Makrytskają (2:5), Chinką Jingjing Zhou
(4:5), Rosjanką Wiktorią Bojkową
(2:5) i Japonką Anri Sakurai (2:5).
Bilans walk pani Patrycji wyniósł
2-4, co pozwoliło jej awansować do
1/8 finału. Tam uległa jednak mocnej zawodniczce (trzeciej w rankingu światowym), Rosjance Ludmile
Vasilevie. Jaworznianka przegrała
z rywalką 7:15.
Następnego dnia (w piątek, 27
sierpnia) odbyły się pojedynki drużynowe w szpadzie. Niestety, Polki
zostały pokonane we wszystkich
grupowych walkach, co sprawiło, że
nie dostały się nawet do 1/8 finału.
W drużynie, razem z Patrycją Haręzą, były też, wspomniane wyżej,
Marta Fidrych i Kinga Dróżdż. Szpadzistki pojedynkowały się w dwóch
meczach. Trzeci nie doszedł do skutku, ze względu na wycofanie się
reprezentantek Japonii. Najpierw
Polki przegrały 31:44 z Rosjankami,
a następnie 40:45 ze szpadzistkami

z Honkongu. Polskie zawodniczki
zajęły w szpadzie szóstą pozycję.
Igrzyska paraolimpijskie rozpoczęły się we wtorek, 24 sierpnia,
i potrwają do niedzieli, 5 września.
Do tej pory złote medale wśród polskich kadrowiczów mają na koncie
Róża Kozakowska (rzut maczugą),
Patryk Chojnowski (tenis stołowy)
i Piotr Kosewicz (rzut dyskiem).
Srebro wywalczyli Adrian Castro
(szabla na wózkach), Michał Derus (bieg na 100 m w klasie T47),
Rafał Czuper (tenis stołowy, klasa
10) i Lucyna Kornobys (pchnięcie kulą). Brązowe krążki zdobyli
Marcin Polak i Michał Ładosz (kolarstwo torowe na dystansie 4000
m), Justyna Kozdryk (podnoszenie
ciężarów w kat. 45 kg), Lech Stoltman (pchnięcie kulą, F55), Marzena Zięba – wyciskanie sztangi leżąc,
w kat. + 86 kg), Karolina Pęk (tenis
stołowy, klasa 9), Natalia Partyka
(tenis stołowy, klasa 10), Maksym
Chudzicki (tenis stołowy, klasa 10)
i Renata Kałuża (handbike).
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A

Patrycja Włodarczyk zachęca do biegania | fot. Archiwum prywatne

będziemy mieć kłopoty, by wrócić na
metę. Plusem tegorocznej „piętnastki”
jest to, że odbędzie się ona nie w środku
lata, ale pod koniec września. Dlatego
można się spodziewać, że nie będzie
upału, co byłoby bardzo korzystne dla
zawodników.
Nie tylko sama pani biega, ale
również szkoli innych, mniej
doświadczonych biegaczy. Na
czym polegają takie zajęcia i kto
bierze w nich udział?
Zajęcia pn. „Biegamy z Patrycją”
odbywają się we współpracy z Miejskim
Centrum Kultury i Sportu. Trwają od
ponad roku i mają na celu przygotować
biegaczy właśnie do Międzynarodowego
Biegu Ulicznego w Jaworznie. W ich
ramach przekazuję swoją wiedzę nt.
prowadzenia profesjonalnych treningów, radzę, jak dobrać odpowiedni
strój. Uczestnicy zajęć uczą się m.in.
technik biegowych, prawidłowego oddychania, sposobów walki z kryzysami na trasie czy tego, jak regenerować
organizm po wysiłku. Staram się, by
każdy trening był inny i, przede wszystkim, by biegacze czerpali przyjemność
z tych zajęć. Oprócz ćwiczeń stricte
biegowych, organizuję również treningi

ieg coraz bliżej
Kultury i Sportu. Zapisy trwają poprzez strony internetowe www.datasport.pl, www.mckis.jaworzno.pl
i www.maratonypolskie.pl.
Bieg jest jednym z trzech sportowych wydarzeń, organizowanych
w ramach biegowej triady w Jaworznie, Sosnowcu i Mysłowicach, czyli
w miastach, leżących niegdyś na styku Trójkąta Trzech Cesarzy. Triadę
tworzą, oprócz naszej „piętnastki”,

siłowe. Wykorzystujemy płotki, piłki
lekarskie, sztangę.
I jakie są rezultaty szkolenia?
Efekty są bardzo dobre. Każdy
uczestnik zrobił duże postępy, zarówno w technice biegania, jak i szybkości,
motoryce, wytrzymałości tempowej.
Czy wciąż można do was dołączyć?
Grupa jest otwarta i każdy może
przyjść na trening. Zapraszamy zarówno osoby, które już biegają, jak
i nowicjuszy. Spotykamy się w każdy
wtorek o godz 18. na stadionie Azotanii na Podłężu.
A czy pani również weźmie
udział w Triadzie?
Oczywiście, mam zamiar wystartować we wszystkich trzech biegach.
I gorąco zachęcam do tego również
innych biegaczy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Zielonka-Hałczyńska

także sosnowiecki, 4. Memoriał Janusza Nabrdalika na 21 km i 7 km,
który odbędzie się 9 października,
i 29. Memoriał Jerzego Chromika
w Mysłowicach na 15 km i 5 km
(23 października). Biegacze, którzy
wezmą udział w tych trzech biegach,
otrzymają Trofeum Triady. Szczegółowe informacje na temat tego
wydarzenia można znaleźć na stronie mckis.jaworzno.pl.
AZ-H
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Lekcje z kijkami
Uczestnicy II Letniej Akademii Nordic Walking z Decathlon Jaworzno spotkali się w sobotę, 28 sierpnia, przed klubem MCKiS Niko. To w nim działa
grupa miłośników spacerów z kijami pn. Nord Walkers. Zajęcia rozpoczęły
się o godz 9. Poprowadzili je Kinga Jończyk, instruktorka nordic walkingu
z Niko, i pracownicy sieci, współorganizującej sobotnie wydarzenie w Byczynie.
– Sporo się działo. Najpierw była lekcja techniki, symulowanie ruchów z nordic
walking, ćwiczenia, a następnie marsz rekreacyjną trasą w okolice Grodziska. Na
koniec akademii odbył się konkurs z nagrodami od Decathlonu – relacjonuje pani
Kinga, która jest zadowolona z efektów sobotnich zajęć. – Kolejna grupa osób
została wyedukowana i jest już gotowa na przygodę z nordic walkingiem. Oczywiście nie zabrakło też stałych bywalców, którzy ciągle doskonalą swoje umiejętności – dodaje.
Walkersi zapraszają na powakacyjne treningi. Pierwszy jest zaplanowany na
wtorek, 14 września. Początek o godz. 17.30 przed klubem Niko, przy ulicy
na Stoku 14 w Byczynie. AZ-H

Zawody z poślizgiem

Zmienił się termin szóstego turnieju z cyklu Grand Prix Jaworzna w szachach.
Zawody przy szachownicach odbędą się tydzień później, 1 października. Zmiana
jest podyktowana tym, że w Hali Widowiskowo-Sportowej, w której odbywają
się szachowe turnieje, właśnie 24 września zostanie zorganizowany koncert
w ramach obchodów Tygodnia Seniora. Aby wydarzenia nie kolidowały ze sobą,
grand prix zostało przełożone. – Miejsce i godzina zawodów pozostają bez zmian –
informuje Paweł Wróbel z Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
– Turniej odbędzie się w sali szachowej hali MCKiS, przy ul. Grunwaldzkiej 80. Start
o godz. 16.30. Prosimy o zapoznanie się z nowym terminem i już dzisiaj serdecznie
zapraszamy wszystkich miłośników królewskiej dyscypliny – zachęca.
AZ-H

Brązowe krążki
bilardzistów
Z brązowymi medalami
zakończyli VI Międzynarodowy Festiwal Bilardowy w Kielcach zawodnicy
UKS-u Fair Play Jaworzno. Trzecie
miejsce w mistrzostwach EEBC juniorów w kategorii 9 bil wywalczyli
Dominik Jastrząb i Sambor Stachowiak. Jaworzniccy zawodnicy,
podobnie jak inni polscy kadrowicze,
otrzymali też podziękowania od Grzegorza Kędzierskiego, prezesa Polskiego Związku Bilardowego za sukcesy
na mistrzostwach Europy juniorów
w Słowenii. Kolejny zawodnik klubu Fair Play, Dominik Regieli, zajął
w Kielcach 17. miejsce, natomiast
Wojciech Głąb i Jakub Kraupe nie
wyszli ze swoich grup. W kieleckich
zmaganiach, które odbywały się od
19 do 22 sierpnia, wzięło udział ponad 150 bilardzistów z Polski, Austrii,
Włoch, Czech, Rumunii, Słowacji,
Ukrainy i Białorusi.
Piknik
Tytanów
Jaworzniccy siłacze
zorganizowali na Sosinie Rodzinny
Piknik „Tytanów”. W imprezie z siłowaniem na rękę w roli głównej
wzięło udział ponad 40 zawodników
obu płci. Do Jaworzna przyjechali armwrestlerzy z Orzesza, Łodzi,
Wrocławia, a także z Ukrainy i ze
Słowacji. Uczestnicy imprezy mogli spróbować swoich sił w walkach
z najlepszymi. Przy jednym stole czekały na śmiałków Julia Tarasek i Karina Dziech, przy drugim Tomasz
Szewczyk, a przy kolejnych Adrian
Zgórzyński i Marcin Molenda. Cennych rad udzielał zawodnik i trener

Mariusz Grochowski. Oprócz zmagań przy stołach do siłowania, których
kulminacyjnym punktem był Turniej
Championa, odbywały się też konkursy z nagrodami i zawody dla dzieci.
Jaworznianie górą
Orliki Akademii 2012
z Jaworzna wygrały turniej o Puchar 100-lecia III Powstania
Śląskiego. W finałowym meczu piłkarze pokonali drużynę Ruchu Chorzów.
Spotkanie zakończyło się wynikiem
2:0. W zmaganiach o puchar rywalizowały zespoły orlików i żaków.
Zawody odbyły się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W finałach na
chorzowskim obiekcie uczestniczyły drużyny z całego województwa
śląskiego, które przeszły eliminacje,
zorganizowane w sześciu miejscowościach, w tym w Jaworznie. O puchar
walczyło w sumie ponad 70 zespołów.

Turniej młodzików wygrało Zagłębie Sosnowiec | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Huczne świętowanie

W Ciężkowicach odbyły się obchody jubileuszu LKS-u „Ciężkowianka” Jaworzno. Klub świętował
w sobotę i niedzielę (28 i 29 sierpnia) swoje 70-lecie oraz 75-lecie Zrzeszenia LZS. W ramach
imprezy odbyły się też 23. Memoriał Jana Ciołczyka i VI Ciężkowicki Nordic Walking.
W sobotę na stadionie Ciężkowianki zagrali trampkarze i drużyny seniorów - klubu z Ciężkowic z KS-em
„Zagórzanka” Zagórze. W niedzielę
impreza została podzielona na trzy
strefy, sportową, kulturalną oraz zdrowia i bezpieczeństwa.
W strefie sportu i rekreacji odbyły
się dalsze mecze w ramach Memoriału
Jana Ciołczyka. Turnieje pod patronatem honorowym Joanny Sekuły,
senator RP, wygrały żaki Ciężkowianki i młodzicy Zagłębia Sosnowiec.
– W finale graliśmy z Górnikiem Libiąż. Nie było łatwo, ale zwyciężyliśmy
– przyznaje Dawid Ciepliński, kapitan drużyny z Sosnowca.
Odbyły się też piłkarskie zawody
w kategorii open, w których rywalizowali m.in. strażacy i policjanci.
Turniej wygrała drużyna LKS Fans,
przed Szczakowianką i PSP Jaworzno.
Z Ciężkowic wystartował także rajd
nordic walking. W spacerze z kijkami do Jeziorek i z powrotem wzięło
udział kilkudziesięciu uczestników.
Choć w połowie rajdu spadł ulewny
deszcz, chodziarzom dopisywały humory. Najstarszy uczestnik, Tadeusz

W zmaganiach w kategorii open grali m.in. strażacy i policjanci | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Kluczowski, i najstarsza uczestniczka, Zofia Jakubas, otrzymali puchary, ufundowane przez marszałka województwa śląskiego, Jakuba
Chełstowskiego.
W drugiej strefie niedzielnej imprezy, na placu przed siedzibą Ciężkowianki, odbył się festyn rodzinny.
Były atrakcje dla dzieci, jak np. malowanie kredą, zabawy w dmuchanym
zamku. Wystąpiły zespoły śpiewacze
Dobrzanki i Ciężkowianki, a także
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr
4. Goście obejrzeli też m.in. pokaz

Nie udało się
w finałach
19. miejsce w Polsce zajęli młodzi siatkarze UKS-u Jedynka
Jaworzno w zmaganiach Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im.
Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy of
moving. W finałach, które odbywały
się od 26 do 28 sierpnia w Gliwicach,
jaworznianie odnieśli jedno zwycięstwo i zaliczyli dwie porażki. Przez
to zajęli trzecie miejsce w grupie i nie
przedostali się do zmagań najlepszych
16 drużyn. W ogólnopolskich zmaganiach rywalizowało 195 drużyn,
dziewcząt i chłopców, wieku od 11 do
13 lat. Wśród drużyn męskich wygrał
Suwalski Uczniowski Klub Sportowy
Siatkówki, a wśród żeńskich KS Prądniczanka Kraków.
AZ-H

Marsz nordic walking wystartował po godz. 13 | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

taneczny i popisy sportowców, siłujących się na rękę. Odbył się również
wielobój rodzinny z nagrodami.
W strefie zdrowia i bezpieczeństwa
czekali członkowie jaworznickiego
PCK i policjanci.
W części oficjalnej zarząd Ciężkowianki wręczył, z okazji jubileuszu,
odznaczenia najbardziej zasłużonym
dla klubu działaczom, piłkarzom
i sympatykom.
– Złote odznaki „Zasłużonemu w rozwoju woj. śląskiego” zostały przyznane
Wandzie Ciołczyk i Alojzemu Siemkowi, wieloletniemu wiceprezesi naszego
klubu – podkreśla Janusz Ciołczyk,
prezes LKS-u Ciężkowianka Jaworzno. – Wręczyliśmy też odznaki dla zasłużonych działaczy LZS-u. Dostali je
Marcin Pieczara i Mariusz Pawelec.
Zostały też przyznane honorowe odznaki
zrzeszenia LZS, Śląskiego Związku Piłki
Nożnej oraz odznaczenia Podokręgu
Piłki Nożnej Chrzanów – wymienia.
Klub zaprasza już na kolejne imprezy. W sobotę, 11 września, zorganizuje, wraz z PM nr 4, festyn
z okazji Narodowego Dnia Sportu.
W niedzielę, 12 września, odbędzie
się na boisku przy stadionie miejskim
przy ul. Krakowskiej 8, piłkarski Memoriał Mirosława Ciołczyka, zawodnika klubu z Ciężkowic i dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Winterówka

Patroni
naszych
ulic

Prekursor polskiego
impresjonizmu

Ulica Aleksandra Gierymskiego znajduje się w Ciężkowicach i jest łącznikiem ulic Zawiszy Czarnego i Szarych
Szeregów. Patron drogi należy do grona najwybitniejszych
polskich malarzy.
Artysta, Ignacy Aleksander
Gierymski, urodził się 30 stycznia 1850 roku. Był synem Józefa i Julii z Kielichowskich.
Ojciec malarza administrował Szpitalem Ujazdowskich
w Warszawie.
Aleksander miał kilkoro rodzeństwa, w tym brata Maksymiliana, który był równie
utalentowanym artystą, walczył
też w postaniu styczniowym. To
Maksymilian, jako ten starszy,
„przecierał” malarskie szlaki
i, jako pierwszy, wyjechał na
studia do Monachium (kształcił się w Akademii Sztuk
Pięknych). Kilka lat później dołączył do niego Aleksander. Starszy z braci Gierymskich zmarł przedwcześnie, 16
września 1874, z powodu gruźlicy.
Aleksander Gierymski jest zaliczany do grupy malarzy
realizmu. Był prekursorem polskiego impresjonizmu. Wśród
jego obrazów są m.in. te wzorowane na stylu włoskim, powstałe w latach 1875-1879. Z tego okresu pochodzi np.
dzieło „W altanie”, na którym artysta po mistrzowsku zaprezentował grę koloru ze światłem. Najważniejszy okres
jego twórczości przypada jednak na lata 1879–1888. To
właśnie spod pędzla Gierymskiego wyszło słynne dzieło

„Żydówka z pomarańczami” (zwane też „Pomarańczarką” lub „Przekupką z pomarańczami”), które hitlerowcy
wywieźli do Niemiec w czasie II wojny światowej. Malowidło zostało odnalezione
w 2010 roku na jednej z niemieckich aukcji. Właścicielka
domu aukcyjnego nie miała pojęcia, że obraz ma taką wartość.
W 2011 roku dzieło wróciło do
Polski i ponownie zawisło na
ścianie Muzeum Narodowego
w Warszawie. Obraz, podobnie jak inne z tej warszawskiej
serii Aleksandra Gierymskiego, ukazuje życie żydowskich
mieszkańców Powiśla i innych
biednych dzielnic Warszawy.
Patron jaworznickiej ulicy
często zmieniał miejsce zamieszkania, przez pewien okres swojej artystycznej kariery mieszkał w Warszawie, Krakowie, a także za granicą –
m.in. w Rzymie i Paryżu. Dużo też podróżował. Wyjechał na
stałe z Polski w 1888 roku, czuł się bowiem niedoceniony
i niezrozumiany przez rodaków. Wpadł też w kłopoty finansowe. Lepiej powodziło mu się we Włoszech i we Francji.
Malował tam pejzaże i nokturny.
Przez większość życia zmagał się z nerwicą, a pod koniec
życia, z powodu załamania nerwowego, trafił do szpitala
psychiatrycznego w Rzymie, gdzie zmarł między 6, a 8
marca 1901 roku. Został pochowany na rzymskim cmentarzu Campo Verano.
AZ-H

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 29 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 29
(221): Czyny nikną w cieniu
zbyt wielkich słów.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

U zbiegu ulic Jagiellońskiej i Zacisza znajdował się duży dom, zwany
Winterówką. Nazwa jego pochodziła od Wiktora Wintera, który
kiedyś prowadził w nim szkołę języka niemieckiego. Do tego domu,
do mieszkania na wysokim parterze
wprowadził się z rodzicami Bohdan
Dziunikowski. W skład mieszkania
wchodził duży przedpokój, cztery
pokoje, kuchnia, spiżarnia, mały pokoik za kuchnią dla służącej, dwie
toalety i duża łazienka z piecem do
grzania wody. Również w kuchni
znajdował się piec kaflowy z piekarnikiem i blachą nad paleniskiem.
Pod mieszkaniem były dwie piwnice
i pralnia. Jedna z nich służyła do
przechowywania opału, w drugiej
znajdowały się ziemniaki, beczka
z kiszoną kapustą, słoje z ogórkami
i kompotami. W pralni stały drewniane balie i długie koryto. Pranie,
które wymagało kondycji fizycznej,
robiło się za pomocą pralki w postaci falistej blachy przytwierdzonej
do drewnianej ramy.
Not. Ewa Szpak

Źródło: Bohdan Dziunikowski,
Nieodwracalność czasu

SUDOKU
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.

Rozwiązanie
z PJ 28 (220)
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