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Więcej na str. 13

Jubileuszowe
śpiewanie
| fot. Andrzej Pokuta

Pedagodzy
z nagrodami

62 nauczycieli, wśród nich
również dyrektorzy placówek oświatowych, zostało
uhonorowanych nagrodami

ministra, kuratora i prezydenta miasta Jaworzna podczas Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystą galę z okazji
święta edukacji zorganizowano w naszym mieście 15
października w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków. Zwieńczeniem
piątkowej uroczystości był
występ zespołu teatralnego,
który działa w MDK. Artyści
zaprezentowali w całości musical „Mamma Mia”.
Więcej na str. 4

Cykliści nie chowają
rowerów
Członkowie kilku jaworznickich grup rowerowych pokonali w ciągu dwóch dni aż 280
kilometrów w ramach X Rajdu
Rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego. Jaworznic-

kich cyklistów reprezentowali
przedstawiciele Team Jaworzno On-Tour, Niepokonanych
Jaworzno i grupy Rowerowej
Byczyna, zwanej potocznie Byczyńskimi Bykami. – To była
naprawdę wspaniała rowerowa
impreza, bardzo dobrze zorganizowana i na pewno pojedziemy
na nią również za rok – podkreśla Dariusz Bala z Rowerowej
Byczyny, której członkowie
stanowili większość wśród jaworznickich cyklistów.
Więcej na str. 8-9

Bokserskie zmagania
coraz bliżej

Wielkimi krokami zbliżają
się polsatowska gala Babilon
Boxing Show i II Turniej Bokserski Nadziei Olimpijskich
dzieci i młodzieży im. Janusza Gortata. Obie odbędą się
w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie już w przyszły weekend.
Najpierw, 29 października,
zmierzą się najlepsi światowi
pięściarze, a ich walki będzie
można oglądać zarówno na
trybunach, jak i w telewizji.

W dwa następne dni, 30 i 31
października, w hali MCKiS
zaprezentują się natomiast
młodzi adepci boksowania,
których gościć będą członkowie Akademii Boksu Roberta
Gortata.
Więcej na str. 14

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Golf na bimbrozję

Za moment nadejdzie listopad, dla
wielu najbardziej depresyjny czas
w roku. Pewnie dlatego wybrano
ten czas, gdy emeryci mają dostać
tzw. czternastą pensję, bo mogą ją
swobodnie wydać na lepsze znicze
i na zamówienie dla swoich wnuków
prezentów, które zdążą zostać wysłane
przez skośnookich mikołajów. Zapowiadają się cudowne, rodzinne święta
z chińską elektroniką w roli głównej.
Aby na wszystko starczyło, bo patrząc
na galopującą inflację i fakt, że chleb,
który kupowałem przed wakacjami
za 5,20 kosztuje obecnie 7,90 - nie
ma powodu do optymizmu. Karp najbardziej znienawidzona przeze
mnie potrawa wigilijna, będzie kosztował więcej niż przeciętne wybory
kopertowe.
Do tego analitycy przewidują
w styczniu paliwo po 8 zł. W ten
weekend, tankując auto gdzieś na
autostradzie A4 w okolicy Gliwic, zauważyłem, że za „instrybutorem” czai
się mały, oślizły gnom. Gdy odłożyłem
pistolet, podszedł do mnie, uśmiechnął
się obrzydliwie, zarechotał przy tym
niczym postać z kreskówki. Popatrzył
na kwotę do zapłaty, po czym wyciągnął wizytówkę, podał mi ostentacyjnie i zaproponował kredyt w Provi-

Szpilki w bruku

dencie. Tuż za nim czaił się albański
chirurg, patrzący łakomym wzrokiem
w kierunku mojej nerki. I mógłbym
przysiąc, że kobieta, która weszła za
mną na stację, obwieszona cała biżuterią i ubrana w drogie, markowe
ciuchy, pachniała benzyną 98 oktan.
Pewnie chciała użyć czegoś drogiego,
aby zwrócić na siebie uwagę.
Tak więc biorąc pod uwagę, że
przywiozłem w tym roku solidny zapas wina z Węgier, to chyba zostanę
przy podróżowaniu PKM, tym bardziej że litr tej bimbrozji kosztował
około 3,50 zł. Gdyby się tylko dało
na tym jeździć...
U nas nie jest tak najgorzej, półki
są pełne towarów i można przyjąć,
że tym razem niczego nie zabraknie.
U wyspiarzy nie jest tak różowo: problemy z kierowcami ciężarówek, jak
i komunikacji miejskiej. Kierowcy wyjechali wszak na skutek Brexitu. Nie
dość, że jeżdżą pod prąd, to jeszcze
wypadają kursy komunikacji miejskiej, a łańcuch dostaw leży i kwiczy.
Do portu w Felixstowe we wschodniej
Anglii trafia ok. jedna trzecia kontenerów importowanych do Wielkiej
Brytanii drogą morską. Na odebranie czeka obecnie, bagatela, 50 tys.
kontenerów!
W Felixstowe średni czas pomiędzy
wyładowaniem kontenerów ze statku
a zabraniem ich przez ciężarówki wydłużył się do 10 dni, choć normalnie
trwa to 3-5 dni, zaś duże statki muszą
czekać nawet i siedem na to, by wpłynąć do portu i rozładować kontenery.
Co to oznacza? Że na święta brytyjski
Brajanek i Dżesika nie dostaną prezentów. Zresztą z tego powodu inne
destynacje mogą mieć podobnie, bo
brakuje kontenerów oraz jednostek
żeglugi na dostawy światowe! Bardzo
odczuła to branża motoryzacyjna, zakłady produkcyjne przez brak części

Jan Kleszcz

Hulajnogą bliżej?
W kilku punktach
Jaworzna prywatna firma ustawiła swoje
hulajnogi. Można z nich korzystać po pobraniu odpowiedniej aplikacji. Koszty nie
są przytłaczająco duże. Minuta jazdy to
59 gr. Dodatkowo opłata za odblokowanie
pojazdu wynosi 2,50 zł. Nic, tylko korzystać. Tym bardziej, że hulajnoga może być
naprawdę wygodnym i całkiem szybkim
środkiem lokomocji. Nieźle się sprawdzi
na zakorkowanych drogach czy na ulicach dużych miast. Nic więc dziwnego,
że jaworznianie chętnie zaczęli testować
nowe w mieście pojazdy.
Po kilku dniach podobnych testów refleksji można mieć sporo. Jednak chyba
więcej na temat użytkowników hulajnóg
niż samego sprzętu.
Okazuje się, że problemem jest na
przykład… parkowanie. Wydawać by
się mogło, że na ciasnych osiedlach zaparkowanie hulajnogi będzie zdecydowanie
łatwiejsze, niż znalezienie odpowiedniego
miejsca, by zostawić auto. Tymczasem
okazuje się, że fantazji użytkownikom

tych pojazdów nie brakuje. Parkowanie
hulajnóg w sposób, który pozostawia wiele
do życzenia, to plaga i to nie tylko w Jaworznie.
Skarżą się przede wszystkim piesi. Zdjęcie hulajnogi porzuconej na środku chodnika w rejonie GEOsfery widziało już wielu
użytkowników sieci. Jaworznianie donoszą
ponadto, że pojazdy pozostawiane są na
osiedlowych chodnikach. Ustawiane są
czasem w poprzek, co utrudnia korzystanie z chodnika. Zwłaszcza jeśli ktoś potrzebuje przejechać wózkiem. Narzekają
też kierowcy. Okazuje się, że hulajnogi
coraz częściej zajmują niezwykle cenne
(zwłaszcza na dużych osiedlach) miejsca
parkingowe.
To nie jedyne kłopoty. Emocje budzi
też jazda. Użytkownicy hulajnóg jeżdżą
ryzykownie. Wielu z nich nie zna podstawowych przepisów ruchu drogowego,
albo przynajmniej się do nich nie stosuje.
Tymczasem wypadki z udziałem hulajnóg
przecież się zdarzają, a ich skutki bywają poważne. Pozostaje nam ostrożność.

pracują na pół gwizdka, a wiele całkiem stanęło.
Kilka dni temu usłyszałem opowieść:
kolega chciał wymienić firmowe auto,
miał zakończyć leasing w sierpniu,
więc już w czerwcu podjechał do salonu Volkswagena, zainteresowany
nowym golfem. Obgadał sprawę, zamówił, wszystko grało. W lipcu dostał
e-mail, że być może będzie opóźnienie.
Jasna sprawa, zdarza się. Pod koniec
sierpnia kolejna informacja, że prawdopodobnie październik. Na początku
października wysłał zapytanie, czy coś
wiadomo z odbiorem auta. Przedstawiciel firmy: „nie wiem, co odpowiedzieć” i dołączył screen z komputera - zrzut z systemu, gdzie widać, że
auto będzie dostępne w 13. tygodniu
2022 roku... Ale to nie koniec. Tydzień
później telefon z informacją: niestety,
proszę się spodziewać pisma z rozwiązaniem umowy, gdyż dostępność auta
to 48. tydzień... 2023. Przypominam,
że chodzi o jedno z najpopularniejszych aut na rynku, a nie budowaną
na zamówienie rakietę kosmiczną.
Jak bardzo się uzależniliśmy od
dostaw z Chin, widać na każdym kroku. Przyzwyczailiśmy się do tego, że
o ile cena pożywienia rośnie w jakimś
tam stopniu, to artykuły przemysłowe relatywnie tanieją, dostępność
wszelkich towarów była wręcz imponująca. Chcesz nowy telewizor? Cyk
i masz. Nowy telefon, samochód czy
obieraczkę do ziemniaków? Pyk i już.
Teraz okazuje się, że nadciąga kryzys.
Powiedzmy sobie szczerze: na niejednym wigilijnym stole może zabraknąć nowego iPhone'a. To prawdziwy
szok! Za to na pewno nie zabraknie
Kevina w Polsacie i kolęd braci Golec. A gdyby ktoś przypadkiem planował wręczyć mi jakiś prezent, to
olej napędowy zawsze mile widziany.
Chociaż ze 3 litry.
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Trudne emocje wandala

Grażyna Dębała

Świetlik na skwerze przed Halą
Widowiskowo-Sportową znów został uszkodzony. Obudowa popękała
w konsekwencji czyjejś złości. Albo
może raczej bezmyślności. Nie ominęło też ławki. Tu pojawiły się bazgroły
wykonane sprayem. Podobnie jak
na nawierzchni skweru. W ten sposób jedna z ładniejszych miejscówek
w mieście znów straciła trochę uroku.
Wprawdzie pracownicy Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów, którzy opiekują się skwerem, szybko zniszczenia
usunęli, ale jakiś niesmak jednak pozostał. Bo jak to możliwe, że w tak
dużym mieście, w ścisłym centrum,
nikt nie zauważył, co się dzieje. Nikt
nie zareagował, nie powiadomił odpowiednich służb. A koszty ponosimy wszyscy. I nie są to małe kwoty.
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik
Moi znajomi się rozwodzą.
I nie ma w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że rozprawa jest możliwa w trybie
online. Czyli takie wydarzenie staje się tak proste, że można zakończyć
małżeństwo, popijając
w kuchni kawkę i siedząc
w piżamie w słoniki.
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W tej sytuacji dziwi nie tylko nasza obojętność, ale i fakt, że mimo
złości, jaką budzą podobne incydenty, właściwie wszyscy uznajemy to
już za normę. Po prostu znów ktoś
coś zniszczył, rozbił, urwał albo złamał. Zdarza się. Zupełnie jakbyśmy
nie mieli żadnego wpływu na to, że
wandale działają. A przecież mamy.
Nie namawiam, by stawać na drodze agresywnym wyrostkom, ale telefon do służb już coś może zmienić.
Jednak przede wszystkim możemy
uczyć najmłodszych, że podobne zachowania są naganne. Możemy też
pokazywać, jak można poradzić sobie
ze złością, bezsilnością, agresją. Te
emocje przecież odczuwamy wszyscy
i chodzi tylko o to, by znaleźć zdrowy
sposób na ich wyrażanie.

Nie tylko w książkach
Anna Zielonka-Hałczyńska

O tym, że najlepiej uczy się przez
zabawę, wiadomo nie od dzisiaj. Taki
sposób nauczania z powodzeniem
jest realizowany w przedszkolach
i wśród uczniów podstawówek z klas
I-III. Dzieci garną się do nauki, bo
jest ona im podawana w atrakcyjnej
formie. Frajda z edukacji kończy się
jednak w IV klasie, w której uczeń
ląduje z nosem w książkach i, bardzo często, ani trochę nie rozumie
zawiłych wywodów nauczyciela.
Ludzie są przeważnie wzrokowcami, więc trudno dziwić się tym
wszystkim, którzy muszą uczyć się
„na sucho” np. zawiłych fizycznych
wzorów i praw, których nawet nie
potrafią sobie wyobrazić, albo, na
biologii, odróżniać rośliny okrytona-
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sienne od nagonasiennych, widząc
je tylko na książkowej rycinie. Najlepsza nauka to ta przez doświadczanie, przez zetknięcie się z danym
zjawiskiem.
Na szczęście coraz więcej nauczycieli obstaje za tym, by skostniały system nauczania zamienić na
taki, który będzie atrakcyjny i bardziej przystępny. W Jaworznie to
już się zmienia. A szkoły wprowadzają nowe sposoby przekazywania
wiedzy. To np. nauka poprzez grę,
która będzie stosowana w Szkole
Podstawowej nr 17 w Jaworznie, czy
działający od roku w kilku jaworznickich placówkach projekt „SkriLab”, zachęcający do prowadzenia
angażujących lekcji.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Rusza przebudowa Grunwaldzkiej
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Już wkrótce drogowcy rozpoczną prace na ulicy
Grunwaldzkiej. Tym razem remont czeka odcinek od
skrzyżowania z Kolejową do krzyżówki z 11 Listopada.
Plac budowy przekazany zostanie wykonawcy w środę,
3 listopada. Termin wybrano nieprzypadkowo. Prace
ruszą zaraz po Wszystkich Świętych i Zaduszkach. Dzięki
temu drogowcy nie będą utrudniać dojazdu do cmentarza
Pechnickiego w dniach, gdy jest on najmocniej oblegany.
– Z uwagi na zbliżające się święta
zaplanowano, że przebudowa tego
odcinka ulicy rozpocznie się po tym
wydarzeniu – potwierdza Andrzej
Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
w Wydziale Inwestycji Miejskich
jaworznickiego magistratu.
Faza projektowa jest już zakończona. Na początku listopada rozpoczną się więc prace budowlane.
Na remontowanym odcinku ulicy Grunwaldzkiej drogowcy będą
mieli ręce pełne roboty. Zakres
robót przewidzianych projektem
jest spory. – Wykonawca rozpocznie prace od przebudowy kanalizacji
ogólnospławnej od ronda przy ulicy
11 Listopada w kierunku Kolejowej,
śladem ul. Grunwaldzkiej – wyjaśnia
Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

To jednak nie wszystko. Równolegle do wspomnianych robót prowadzona będzie przebudowa związana
z odtworzeniem nawierzchni jezdni,
budowa chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych. Przebudowane
również zostaną przejścia dla pieszych, zatoki i przystanki autobusowe oraz geometria skrzyżowania
ulicy Grunwaldzkiej z Kolejową.
Wiadomo, że na remontowanym
odcinku nie da się uniknąć utrudnień dla kierowców. O szczegółach
tymczasowej organizacji ruchu wykonawca będzie na bieżąco informował. Warto jednak zdjąć nogę z gazu
i uważnie przyglądać się znakom
drogowym. Dobra wiadomość jest
taka, że mimo prowadzonych prac
przejazd ulicą Grunwaldzką będzie,
możliwy. Zapewniony będzie też
dojazd do posesji. Prace związane

Grunwaldzka będzie remontowana na odcinku od skrzyżowania z Kolejową do krzyżówki z 11 Listopada | fot. Grażyna Dębała

z przebudową ulicy w tym rejonie
potrwają do końca 2022 roku.
Remont odcinka ulicy Grunwaldzkiej to kolejna drogowa inwestycja
realizowana w tym roku. Za nami
już prace na ulicy Piekarskiej. Tutaj zakres robót obejmował między
innymi wymianę nawierzchni asfaltowej. Nowa nawierzchnia pojawiła
się na odcinku od ulicy Działkowej

Dyskusje o mieście
Już tylko do jutra (22 października) zgłaszać się mogą chętni do
udziału w projekcie „Jaworzno
w dyskusji”. To poszerzona forma
społecznych konsultacji. Jaworznianie będą rozmawiać o możliwych
kierunkach działań i przyszłości wybranych obiektów czy też obszarów
w Jaworznie. Konsultacje będą dotyczyły czterech obszarów: przyszłości
byłego dworca kolejowego w Szczakowej, ulicy Sienkiewicza, czyli popularnej Kociej, rewitalizacji skateparku
w parku Podłęże oraz zielonej polityki
miasta i koncepcji zagospodarowania
przestrzeni w mieście.
Miejscy liderzy, odpowiedzialni
za poszczególne tematy, już zostali
wyłonieni. Teraz do grup zgłaszać
się mogą reprezentanci mieszkańców.
– Do prac w zespołach tematycznych
zapraszamy jaworznian, którzy chcą
i mogą osobiście zaangażować się i we
współpracy z innymi członkami przeanalizować oraz zarekomendować takie scenariusze działań, które w przyszłości pozwolą odmienić te miejsca
w pożądanym kierunku. Zakładamy,
że każdy zespół zasili kilku, kilkunastu
reprezentantów lokalnych środowisk
– mówi Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz Jaworzna.
Zainteresowani mogą zgłosić swoje kandydatury mailowo. Trzeba to
jednak zrobić do 22 października.
Zgłoszenie powinno zawierać imię
i nazwisko oraz numer telefonu kon-

Dyskusje będą dotyczyć m.in. budynku dworca w Szczakowej | fot. Grażyna Dębała

taktowego. Pierwsze spotkania zespołów mają się odbyć jeszcze w tym
roku.
Liderką projektu „Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej” jest Agnieszka Zemuła-Czarnik, naczelnik Wydziału Obrotu
Nieruchomościami. Zainteresowani
udziałem w tej grupie mogą wysyłać
zgłoszenia na adres agnieszka.zemula-czarnik@um.jaworzno.pl. Liderką
projektu „Ulica Sienkiewicza (Kocia)
jako miejsce targowe w kontekście
ładu przestrzennego” jest natomiast
Małgorzata Nowacka-Wysogląd,
kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale
Urbanistyki i Architektury. Adres

to malgorzata.nowacka-wysoglad@
um.jaworzno.pl
Projektowi „Miejsce rekreacji dla
dzieci i młodzieży - rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże” przewodniczyć będzie Magdalena Tomaszewska z Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu. Chętni do uczestnictwa w tej
grupie mogą wysyłać zgłoszenia na
adres magdalena.tomaszewska@
um.jaworzno.pl
Liderem projektu „Zielone polityki
miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście” jest Tomasz Tosza, wicedyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów. Na zgłoszenia
czeka pod adresem tomasz.tosza@
mzdim.jaworzno.pl.
GD

do Wiejskiej. W ramach inwestycji
powstało również dziesięć wygodnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Parkingi
wybudowano w rejonie ulicy Bogusławskiego. Nowa jest też zatoka
manewrowa dla autobusów.
Wartość tych drogowych inwestycji, zgodnie z podpisaną umową,
to blisko 5 mln zł. Wykonawcą jest

firma Hucz Sp. z o.o. SK z Boronowa. Zadanie jest współfinansowane przez Wodociągi Jaworzno Sp.
z o.o. w zakresie modernizacji sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej. Na
realizację tego zadania, w ramach
drugiej edycji Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, władze miasta
pozyskały 1,6 mln zł.
Grażyna Dębała

Zrobią odwodnienie
Dąbrowy Narodowej
Do końca października 2022 roku
potrwają prace związane z odwodnieniem ulic Nowodługoszyńskiej,
Rejtana, Syrokomli i Storczyków. To
ulice położone w Dąbrowie Narodowej. W przetargu na wykonanie tej
inwestycji wyłoniono konsorcjum
firm GAMA Sp z o.o., Ecc Pax sp z o.o.
oraz Eko Projekt Janusz Orłowski.
Plac budowy już został przekazany
wykonawcy. Prace ruszą wkrótce.
– Założeniem inwestycji jest budowa
odwodnienia w rejonie ulic Storczyków,
Syrokomli oraz Rejtana. Wody opadowe z tego terenu zostaną odprowadzone

kolektorami deszczowymi, zlokalizowanymi w śladzie ul. Nowodługoszynskiej,
do dwóch zaprojektowanych zbiorników
retencyjnych. Łącznie zaplanowano budowę około sześciu kilometrów sieci
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni po tych pracach
– zapowiada Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Miejskich w Wydziale Inwestycji Miejskich UM.
Wartość podpisanej umowy to ponad 10 mln zł, a projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
GD

Jaworzniccy policjanci zabezpieczyli blisko 800 działek amfetaminy, kilka działek marihuany
oraz innych środków odurzających.
Dzięki interwencji mundurowych
do obrotu nie trafią narkotyki
o wartości ponad 20 tys. zł.
– Jaworzniccy policjanci w miniony weekend (17 października) zatrzymali dwie osoby, które posiadały przy sobie narkotyki. Przebywały
one w miejscach publicznych i nie
spodziewały się policyjnej kontroli –
opowiada Michał Nowak, oficer

prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jaworznie.
Czarnorynkowa wartość zatrzymanych narkotyków to ponad 20
tysięcy złotych. Policjanci przyznają, że w ustalaniu sprawców tego
rodzaju przestępstw sprzyja brak
akceptacji społeczeństwa dla zjawiska narkomanii. Konsekwencje
prawne posiadania, wytwarzania
i obrotu narkotykami czy dopalaczami są bardzo dotkliwe. Sprawcy
muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną.
GD

Nie traﬁą na rynek
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Uczą przez doświadczenie
„Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. Pod takim hasłem odbywa się tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery.
Wśród jaworznickich wydarzeń, organizowanych z tej okazji, znalazły
się poniedziałkowe warsztaty pod
nazwą „RozeGRAj dobrą LEKCJĘ”,
na które do Szkoły Podstawowej nr
17 przyjechali szkolni pedagodzy,
doradcy zawodowi i nauczyciele
przedsiębiorczości.
Zajęcia w jaworznickiej podstawówce poprowadzili autorzy 10
gier edukacyjnych firmy „aleGRA
Twórczy Rozwój”.
– Mają one rozwijać w uczniach
przedsiębiorczość, czyli kreatywność,
umiejętność współpracy, tworzenia
rozwiązań – podkreśla Wojciech
Grzybowski.

Każda z gier dotyka innych
aspektów, uruchamia różne sposoby myślenia, w tym myślenie
projektowe.
– Mamy poczucie, że projektem
jest wszystko, od lekcji, przez rok
szkolny, maturę po wszelkie imprezy i przedsięwzięcia. Wszystko, jeśli
zostanie odpowiednio zaplanowane,
jesteśmy w stanie zrealizować – zaznacza Wojciech Grzybowski.
Ambasadorami inicjatywy „RozeGRAj dobrą LEKCJĘ” są w Jaworznie Donata Dzimińska-Bizub i Tomasz Nowak, nauczyciele SP 17.
– Odchodzimy od klasycznego nauczania. Uważamy, że doświadczanie
emocji, związanych z nauką, zostaje w uczniach na dłużej niż wiedza
podręcznikowa – przekonuje pani
Donata.

Jej zdanie popiera też Anna Wojkowska, dyrektor SP 17.
– Współczesne dzieci nie umieją
uczyć się z podręczników. Są naładowane tak wieloma bodźcami, że
skupienie się na zeszycie i książce
jest praktycznie nierealne. Trzeba
więc uczyć je innymi metodami, by
nie zabijać w nich radości z nauki
– tłumaczy.
W warsztatach uczestniczyła
m.in. Magdalena Plewko-Kotynia, pedagog szkolny w I Liceum
Ogólnokształcącym. – Najbardziej
podoba się mi „Gonitwa Gi-Ganta”.
To gra zespołowa, która uczy współpracy, kompromisu, myślenia strategicznego – zaznacza.
Ogólnopolski Tydzień Kariery
potrwa do piątku, 22 października.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Pedagodzy z nagrodami
62 nauczycieli, wśród nich również dyrektorzy placówek oświatowych, zostało uhonorowanych
nagrodami ministra, kuratora i prezydenta Jaworzna podczas Dnia
Edukacji Narodowej. Uroczystą
galę z okazji święta edukacji zorganizowano w naszym mieście 15
października w Młodzieżowym
Domu Kultury im. Jaworzniaków.
Wręczenia nagród i listów gratulacyjnych dokonali zaproszeni
goście, m.in. Łukasz Kolarczyk,
zastępca prezydenta miasta Jaworzna, Tomasza Jewuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds.
oświaty i gospodarowania nieruchomościami, Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie, radna Ewa
Zuber – przewodnicząca Komisji
Edukacji Rady Miejskiej, Monika
Łazowska, prezes zarządu Oddziału ZNP, Maciej Brül, przewodniczący Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania. Do życzeń i gratulacji dołączyli się również obecni
goście: Ewa Sidełko-Paleczny,
sekretarz miasta, Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego i gospodarz uroczystości, oraz
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Sztolnia Turzonów
Muzealnicy z Jaworzna
donoszą o wynikach
badań archeologicznych,
które odbyły się
w Długoszynie. Tam
eksperci z naszego regionu
przeprowadzili rekonesans
w szesnastowiecznej sztolni
Turzonów i pobliskiej
hałdy z tego samego
okresu.

W skład zespołu badawczego
weszli dr hab. Dariusz Rozmus,
olkuski archeolog, kustosz w dąbrowskim muzeum „Sztygarka”
i wykładowca w Wyższej Szkole
Humanitas, oraz pracownicy Muzeum Miasta Jaworzna, na czele
z Adrianem Ramsem.
– Akcją kierował prof. Rozmus,
a w pracach badawczych uczestniczyłem ja i dwaj inni pracownicy jaworznickiego muzeum, Tomasz Karżewicz i Piotr Burczy. Pomagali również
członkowie stowarzyszenia Galicja –
wymienia Adrian Rams.

Próbki są badane

Podczas piątkowej gali pedagodzy odebrali nagrody i wyróżnienia | fot. Ewa Szpak

Bogusława Śledzińska, dyrektor
Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Prezydent miasta, Paweł Silbert,
postanowił przyznać Nagrody Prezydenta, wyróżniającym się pedagogom za wybitne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Te szczególne
nagrody otrzymało 16 dyrektorów,
wicedyrektorów szkół podstawowych, średnich i przedszkoli oraz
36 pedagogów z całego Jaworzna.
Podczas tej uroczystości przyznano czworgu pedagogom Nagrodę
Ministra Edukacji i Nauki, dwojgu
Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświa-

Wyróżnionym za pracę podziękował m.in. Łukasz Kolarczyk | fot. Ewa Szpak

ty oraz cztery Medale Komisji Edukacji Narodowej.
O wdzięczności za poświęcony czas, empatii, zaangażowaniu,
wychowaniu mówił zastępca prezydenta, Łukasz Kolarczyk, który
w imieniu prezydenta i swoim złożył wszystkim pedagogom życzenia
i podziękowania. Podkreślał, jak
ważny i przynoszący wiele satysfakcji jest to zawód, choć niełatwy
szczególnie w dobie pandemii.
Dla wyróżnionych nauczycieli
piątkowa uroczystość była ważnym
momentem w karierze zawodowej.
– Cieszę się bardzo z przyznania mi
Nagrody Prezydenta. W mojej 13-letniej karierze to pierwsze takie wyróżnienie i bardzo ważne. Czas pandemii
i zdalnego nauczania nie był łatwy,
jednak udało mi się zrealizować swoje pomysły. Zauważono moją pracę,
wysiłek i na pewno będzie to działać
motywująco – mówi Katarzyna Jochymek, nauczyciel SP nr 7.
Słowa podziękowania skierowali również przedstawiciele związków zawodowych oraz, w imieniu
nagrodzonych, Agnieszka Rams,
dyrektor SP nr 8. Zwieńczeniem
piątkowej uroczystości był występ
zespołu teatralnego, który działa
w MDK. Artyści zaprezentowali
w całości musical „Mamma Mia”.
Ewa Szpak
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Wykopaliska zostały poprzedzone
badaniami geofizycznymi, które pokazały, że pod ziemią rzeczywiście
znajduje się coś, czemu warto przyjrzeć się z bliska. Następnie odbyły się
badania sondażowe, które miały dać
archeologom odpowiedź na pytanie,
czy namierzone obiekty mogą być
np. pozostałościami fundamentów
jakiegoś budynku, o którym wcześniej nie było wiadomo.

Malują, rysują, zajmują się grafiką i fotografią, tkają, tworzą
ceramiczne cuda…. A to wszystko wbrew przeciwnościom losu,
zwątpieniu, zniechęceniu, zmęczeniu, wywołanym codziennymi
obowiązkami i, w ostatnim czasie,
także trudami pandemii. Członkinie
nieformalnej grupy artystycznej
„na przekór” działają razem od
20 lat. Z okazji jubileuszu, artystki
zorganizowały w Galerii ExLibris
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jaworznie wystawę swoich najważniejszych prac. Wernisaż ekspozycji, zatytułowanej „Wciąż się
dzieje”, odbył się w piątek, 15 października.
– 20 lat minęło tak szybko, że prawie przegapiłyśmy jubileusz. O tym,
że mamy w tym roku ważną rocznicę,
przypomniałam sobie przypadkiem.
Uzupełniałam naszą kronikę i nagle
uświadomiłam sobie, że grupa istnieje
już przecież od 2001 roku – przyznaje Grażyna Baradziej-Tomiczek,
założycielka „na przekór”. – Jubi-

Wykopaliska w Długoszynie. Na zdjęciu Adrian Rams i cz

– Wyniki przeszły nasze, a moje
szczególnie, oczekiwania. Odkryliśmy ślady hałdy. Dzięki badaniom
historycznym Adriana Ramsa wiemy,
że hałdy usypano około 1523 roku.
Są bardzo spoiste i to one dały wynik
w badaniach geofizycznych – tłumaczy
Dariusz Rozmus i dodaje, że udało
się im zbadać dwa poziomy hałdy,
również ten sprzed jej usypania. –
Nad nim formuje się już całkiem nowa
historyczna i biologiczna rzeczywistość.
Pobrano próbki, a teraz pracuje nad
nimi zespół naukowców z Uniwersytetu
Śląskiego pod przewodem prof. Jerzego Cabały – informuje dalej olkuski
archeolog.
Uczestnicy wykopalisk w Długoszynie przecięli też profil sztolni.
Tam również pobrali próbki. Zdaniem ekspertów, wyniki będą bardzo

Działają na p
leuszową wystawę zorganizowałyśmy spontanicznie. Zresztą, tak to
z nami bywa, że przeważnie idziemy
na żywioł – uśmiecha się artystka,
której konikiem jest malarstwo,
niegdyś olejne, a obecnie akrylowe
i pastelowe.
Do grupy należą twórczynie z Jaworzna, Bielska-Białej i innych
miast regionu. Jej trzon, oprócz
bielszczanki Grażyny Baradziej-Tomiczek, stanowią Bożena Grzywa
(również z Bielska-Białej) i jaworznianki Dorota Pamuła i Aneta
Baran. Wszystkie są absolwentkami cieszyńskiej filii Uniwersytetu
Śląskiego. Jeszcze na studiach zawiązały one, wspólnie z kilkoma
innymi koleżankami, nieformalną
grupę, która swoje początki miała
w 2001 roku w pracowni grafiki warsztatowej prof. Eugeniusza
Delekty. Od 2003 roku artystyczny team nosi nazwę, „na przekór”.
Na przestrzeni lat dołączały nowe
artystki, inne z kolei opuszczały
grupę.
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w odkrywa swoje tajemnice

złonkowie stowarzyszenia Galicja | fot. Archiwum dr. hab. Dariusza Rozmusa

pomocne w dalszych badaniach nad
wczesnośredniowiecznym i średniowiecznym górnictwem i hutnictwem
kruszcowym, które prowadzono na
granicy dwóch ważnych regionów,
Śląska i Małopolski.

Cenne kruszce
Przemysł wydobywczy w średniowieczu skupiał się przede wszystkim
na eksploatacji bogatych złóż galeny i galmanu, które zalegały m.in.
pod dzisiejszym Jaworznem, w tym
właśnie pod Długoszynem. Z galeny
pozyskiwano srebro i ołów, z galmanu cynk.
To właśnie ołowiane bogactwo
przyciągało do długoszyńskiej okolicy wciąż nowych osadników. Jednak fedrunek był bardzo utrudniony

przez zalewającą wyrobiska wodę.
Z tym problemem poradzili sobie
około 1523 roku Aleksy i Jan Turzonowie, którzy zbudowali w Długoszynie sztolnię odwadniającą. Z ich
inwestycji skorzystali wszyscy okoliczni kopacze, którzy w zamian oddawali Turzonom co piątą nieckę
urobku. Bracia-inwestorzy dostali
też, w podzięce za budowę sztolni,
pole górnicze, na którym tylko oni
mogli prowadzić wydobycie.

Nie tylko Długoszyn
Długoszyńskie wykopaliska były
jedną z dwóch archeologicznych akcji, które miały miejsce w tym roku
w Jaworznie. W wakacje jaworzniccy
muzealnicy, wraz z dr. Rozmusem,
prowadzili badania na Grodzisku,

przekór przeciwnościom
Obecnie należą do niej, oprócz
założycielek, także czechowiczanka
Ewa Cieślik, bielszczanki Jolanta
Jutrzak i Anna Maria Tomiczek,
jaworznianki Magdalena Ossysek
i Karolina Pamuła oraz Renata
Sejmej z Limanowej. Przez wiele

lat z „na przekór” współpracowały
także Anna Pławny, Bogusława
Trzcińska i Małgorzata Wosik.
Grupa ma na swoim koncie 13
zbiorowych i wiele indywidualnych ekspozycji. W ramach wystaw grupowych zaprezentowało

Panie z grupy "na przekór" działają już 20 lat | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

gdzie dokopali się do postawy dwóch
tajemniczych wałów, powstałych
w czasach kultury łużyckiej.
Koncentryczne konstrukcje są oddalone od siebie o 10 metrów i zamykają plac o średnicy około 100
metrów. Przeprowadzona podczas
wykopalisk analiza ułożenia kamieni
dała dowód na to, że wały musieli
wznieść ludzie. Wciąż jednak nie
wiadomo, do czego służyły te mury.
Wyniki analizy próbek, pobranych
podczas lipcowych i sierpniowych
prac na Grodzisku, potwierdziły,
z jakiego okresu pochodzą pozostałości odkrytego u podstawy wału
paleniska i kości zwierzęcia, zjedzonego wtedy na obiad. Badacze ze
Stanów Zjednoczonych datują je na
VI wiek p.n.e.
Anna Zielonka-Hałczyńska

się 22 twórców. Razem z grupą
swoją twórczość pokazywali też
niezrzeszeni z nią artyści. Na wystawie w Jaworznie można zobaczyć
także prace Patrycji Tomiczek
i Igi Tomiczek.
Panie z „na przekór” są aktywne
na wielu polach.
– Przede wszystkim pracujemy zawodowo, mamy rodziny. Jesteśmy żonami, matkami, niektóre z nas babciami.
Tworząc, udowadniamy natomiast, że
mimo codziennych obowiązków i na
przekór wszystkim przeciwnościom,
jesteśmy w stanie realizować również
swoje artystyczne pasje, które tak bardzo kochamy – podkreśla Dorota Pamuła, autorka obrazów olejnych,
pasteli, grafik, zajmująca się także
tkactwem i rękodziełem artystycznym. Od 27 lat prowadzi pracownię
tkacko-graficzną w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy jaworznickim
kole Polskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Mistrzowie
wyłonieni
II Kawiarniany Turniej Scrabble już
za nami. Zawody odbyły się w niedzielę, 17 października. Rywalizacja była naprawdę wyrównana, bo
w zmaganiach wzięli udział stali bywalcy spotkań scrabblowych. Pierwsze miejsce zajął Arkadiusz Łydka,
drugie Lidia Szpakowska, a trzecie
Sławomir Wiśniowski. Najdroższy
ruch- za 94 punkty, wykonał Sławomir Nowak.
Organizatorem II Kawiarnianego
Turnieju Scrabble było Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
Bistro Pub Biesiada Smaku udostępnił
część lokalu dla uczestników zabawy.
Nad przebiegiem turnieju i na straży
zasad fair play czuwała instruktorka
MCKiS i zarazem sędzia turnieju, Aneta Szczyrzyca. – W tym roku mieliśmy
ograniczoną liczbę graczy z uwagi na
obostrzenia pandemiczne. Mam jednak
nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli już spotkać się w liczniejszym
gronie – mówiła Aneta Szczyrzyca.

Zwycięzcy otrzymali puchary.
Ponadto każdy z graczy w ramach
wpisowego przyniósł na turniej
używaną książkę, którą włączono do puli nagród na zakończenie
turnieju.
Dla uczestników turniejowych
zmagań niedzielne zawody były
nie tylko okazją do zmierzenia się
z innymi graczami, ale także do
spotkania w miłym towarzystwie. –
Najdroższy ruch to loteria. Tym razem
to mnie dopisało szczęście. Na sukces
przyjdzie jeszcze czas. Dla mnie ważna jest dobra zabawa w wyjątkowym
gronie – mówił Sławomir Nowak.
Uczestnicy doceniali też możliwość zorganizowania turnieju po
pandemicznej przerwie.
– Mieliśmy dłuższą przerwę spowodowaną pandemią, ale na szczęście
znów możemy zagrać razem – podkreślali zgodnie uczestnicy niedzielnego turnieju.
Natalia Czeleń
AU TO P R O M O C J A

REKLAMA
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Licytacja garaży
i lokali użytkowych
MZNK w Jaworznie organizuje kolejny przetarg
w formie licytacji stawki czynszu za gminne lokale
użytkowe oraz garaże na terenie Miasta Jaworzna.
Przypominamy najważniejsze informacje.

Intensywne prace
na terenach zielonych
Mijające miesiące to czas intensywnych prac prowadzonych przez Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie na gminnych terenach zielonych.

Przetarg odbędzie się 4 listopada br. w siedzibie MZNK przy
ulicy Północnej 9b. Wcześniej, bo najpóźniej do 3 listopada,
trzeba załatwić wszystkie formalności i uiścić wadium za wybrany lokal lub garaż.
Tym razem do wyboru jest 10 lokali użytkowych i 4 garaże.
Nieruchomości usytuowane są w różnych dzielnicach Jaworzna. Licytacja miesięcznej stawki czynszu w przypadku wszystkich lokali i garaży będzie się rozpoczynać od kwoty 6 zł netto
za metr kwadratowy, a minimalne postąpienie to 1 zł netto za
metr kwadratowy.
Szczegółowe informacje na temat nadchodzącego przetargu
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MZNK w Jaworznie: www.bip.mznk.jaworzno.pl w zakładce Ogłoszenia.

Powoli dobiega końca okres koszenia trawników i przycinania żywopłotów na terenach będących w utrzymaniu jednostki. Prace te stopniowo ustępują innym zadaniom związanym ze
zmieniającą się porą roku.
Coraz więcej czasu pracownicy Działu Zieleni
Miejskiej poświęcają na grabienie liści i jesienne
nasadzenia. Ostatnio na przykład zostało posadzonych kilkaset cebulek żonkili na terenie
Pól Nadziei.
Cały czas natomiast prowadzone są prace
związane z utrzymaniem porządku na terenach,
za które odpowiada MZNK. Między innymi na
Plantach, w parkach, na skwerach oraz na placach zabaw i siłowniach plenerowych.

Prace przy pomniku
Stojałowskiego
W październiku na zlecenie MZNK w Jaworznie zostały
przeprowadzone kompleksowe prace mające na celu
odświeżenie pomnika ks. Stanisława Stojałowskiego
w centrum miasta.
Utrzymanie miejsc pamięci i pomników znajdujących się na terenie
Jaworzna to jedno z zadań MZNK
w Jaworznie.
We wrześniu pracownicy jednostki przeprowadzili nasadzenia
wrzosów na terenie wokół pomnika
ks. Stanisława Stojałowskiego. Natomiast w październiku zabiegom
pielęgnacyjnym zostały poddane
drzewa rosnące na skwerze otaczającym pomnik.
Przeprowadzono również kompleksowe czyszczenie kamiennej
rzeźby przedstawiającej zakonnika i księdza oraz postumentu, na
którym jest umieszczona.

Postępy prac przy projektach JBO
MZNK w Jaworznie realizuje aktualnie kilka projektów ﬁnansowanych ze środków
Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.
Przy ulicy Szymanowskiego na Osiedlu Tadeusza Kościuszki powstaje siłownia plenerowa.
Mieszkańcy będą mogli skorzystać z kilkunastu
sprzętów do ćwiczeń. Urządzenia są już zainstalowane, a na terenie siłowni trwają jeszcze prace wykończeniowe, które powinny zakończyć się
w najbliższym czasie.
Niedawno została oddana inna inwestycja wykonana w ramach JBO – plac zabaw w dzielnicy
Dobra. Plac znajduje się w centralnej części dzielnicy. Jest ogrodzony i wyposażony w duży zestaw

zabawowy oraz kilka mniejszych urządzań dla
najmłodszych.
Aktualnie trwają prace przy kolejnych projektach: budowa placu zabaw przy ul. Wandy na
osiedlu Skałka, doposażenie placu zabaw przy ul.
Długoszyńskiej na Dąbrowie Narodowej, budowa
nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy
ul. Wrzosowej na
Pszczelniku.
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Cuda plecione ze sznurka
Edyta Szynfeld swoją przygodę
z makramą zaczęła dopiero kilka
miesięcy temu, ale spod jej rąk już
wychodzą plecione cuda. Dekoracje
ze sznurka, takie jak łapacze snów
czy kwietniki, to zaledwie początek.
Niedawno pani Edyta wykonała
swoje pierwsze tipi. Jaworznianka
jest samoukiem i nie boi się nowych
wyzwań.
– Marzyłam, by mieć swoją pasję.
Chciałam robić coś, co sprawiałoby mi
radość. Długo szukałam. Próbowałam

rożnych rzeczy. W końcu trafiłam na
sztukę makramy i zakochałam się –
opowiada pani Edyta.
Makrama w języku arabskim
oznacza ozdobę wiązaną. Wykonuje się ją przez odpowiedni sposób
wiązania, skręcania i nawijania nici
czy sznurków o specjalnym splocie.
Różnorodność wiązań daje możliwości tworzenia przeróżnych wzorów i łączeń. Wykonywanie makramy wymaga dużej precyzji ruchów
i cierpliwości. Ozdoby z makramy

Jaworznianka zaczynała od małych makramowych ozdób
| fot. Archiwum własne

Edyta Szynfeld wykonała niezwykle efektowne lustro w stylu boho | fot. Archiwum własne

charakteryzują się wielką trwałością
i mocą splotu. Tą techniką można
wykonywać ścienne dekoracje, biżuterię, paski, serwety, narzuty, torby,
firanki, hamaki, koszyki, kwietniki,
namioty, baldachimy, torebki, huśtawki, kołyski, lampy, a nawet półki.
Edyta Szynfeld tajniki tej sztuki
zgłębia samodzielnie. Informacji
i inspiracji szuka między innymi
w sieci. – Zaczęłam oglądać filmy
instruktażowe na youtubie. Podjęłam
pierwsze próby wykonania splotów
i każda z tych prób wypadała pozytywnie. Palce zaczęły same pleść! Czułam się, jakbym robiła to od zawsze.

Największym jak dotąd wyzwaniem okazało się makramowe tipi
| fot. Archiwum własne

W dodatku okazało się, że zajęcie to
niezwykle mnie relaksuje i uspokaja
– wspomina pani Edyta.
Trzeba pamiętać, że im dokładniejsze będzie przesuwanie nitek,
równe zaciąganie oraz nawijanie
pętelek, tym piękniejszy będzie efekt
końcowy. Początkowo jaworznianka tworzyła mniejsze dzieła. Były to
ozdobne piórka, zakładki do książek,
łapacze snów czy kwietniki. Wykonanie niektórych dzieł zajmowało
kilka godzin, inne wymagały kilku
dni pracy. Pasja jaworznianki pozwala spełniać też marzenia najbliższych. Gdy córka pani Edyty

marzyła o lustrze w stylu boho,
mama wykonała dla niej niezwykle
efektowne lustro z rafii.
Trudniejszym i bardziej czasochłonnym projektem okazało się
makramowe tipi, czyli namiot indiański. – Do jego wykonania zachęciła mnie koleżanka. To było chyba
najtrudniejsze wyzwanie jak dotąd, ale
efekty cieszyły mnie ogromnie – opowiada utalentowana jaworznianka.
Edyta Szynfeld założyła na facebooku blog „Ze sznura plecione”,
na którym można podziwiać jej postępy i efekty pracy.
Natalia Czeleń
REKLAMA

Koniec prac, z małym wyjątkiem
Asfaltowanie to wykończenie i kosmetyka. To prace, które w praktyce zwiastować mogą koniec robót
w terenie. Jak podają Wodociągi Jaworzno większość prac instalacyjnych, związanych z wymianą sieci wodociągowej i budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa zostało
zrealizowanych. W dzielnicy toczą się obecnie czynności związane z odtworzeniem nawierzchni i uporządkowaniem terenu. Termin zakończenia prac szacowany jest na koniec października – tłumaczy rzecznik
Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel i dodaje, że termin ten dotyczy dzielnicy z małym wyjątkiem
– Niestety, jak przy takich inwestycjach bywa lubi pojawić się problem, a w tym przypadku dość twardy
problem do rozkruszenia. W rejonie ulicy Brzozowej, na trasie budowanej kanalizacji natraﬁono na sporej
wielkości przerost skalny. Spowolniło to znacznie prace kanalizacyjne. Dlatego też należy spodziewać się, że
dla ulicy Brzozowej data zakończenia prac budowlanych ulegnie przesunięciu.
Wodociągi znalazły już inne, alternatywne rozwiązanie tego problemu. W celu obejścia skały oraz dla
zachowania wszystkich parametrów, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji, rozważana
jest możliwość zabudowy najazdowej pompowni, która pozwoli wykonać kanalizację sanitarną w przedmiotowej ulicy zgodnie z założoną trasą. Patrząc jednak na obecne realia rynkowe, dostępność i czas oczekiwania na materiały, a także na dochowanie wszelkich formalności, zezwoleń i decyzji w celu realizacji wyżej
wspomnianych zmian, montaż pompowni może nastąpić w drugim kwartale 2022 roku – dodaje Grucel.
Niezależnie od powyższego Wodociągi Jaworzno podejmują działania prowadzące do odbioru części
wykonanych już w dzielnicy prac, celem uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie. Takie rozwiązanie
pozwoli mieszkańcom Dąbrowy Narodowej podłączać swoje nieruchomości bez względu na dalsze
działania na ulicy Brzozowej. Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt Wodociągów Jaworzno szacują, że pojedyncze inwestycje związane z budową przyłączy kanalizacyjnych, z wyłączeniem ulicy Brzozowej, mieszkańcy Dąbrowy Narodowej będą mogli realizować już w pierwszym kwartale 2022 roku.
Budowa kanalizacji w Dąbrowie Narodowej to ostanie zadanie, jakie realizowane jest przez Wodociągi
Jaworzno w ramach unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta

Jaworzna faza VI”. Na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa od początku
2020 roku Wodociągi Jaworzno wybudowały dla ponad 500 gospodarstw
domowych, kanalizację sanitarną o długości 19 kilometrów oraz zmodernizowały sieć wodociągową o długości ponad 14 kilometrów.
Więcej szczegółowych informacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej można uzyskać śledząc stronę www.kanalizacja.jaworzno.pl lub
telefonicznie w Jednostce Realizującej Projekt tel. 032 318 60 74 , a także
mailowo pisząc na adres email: jrp@wodociagi.jaworzno.pl
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Cykliści nie cho
Sezon wcale s

Członkowie kilku jaworznickich grup rowerowych pokonali
w ciągu dwóch dni aż 280 kilometrów w ramach X Rajdu
Rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego. Jaworznickich
cyklistów reprezentowali przedstawiciele Team Jaworzno OnTour, Niepokonanych Jaworzno i grupa Rowerowa Byczyna
– zwanej potocznie Byczyńskimi Bykami.
W Jaworznie pojawiło się 100 elektrycznych hulajnóg. Być może w przyszłym sezonie ﬂota jeszcze się zwiększy | fot. Natalia Czeleń

Elektryczne
hulajnogi przyjechały

100 hulajnóg elektrycznych firmy
Tier pojawiło się w Jaworznie. Mają
gwarantować łatwy, przyjemny i ekologiczny sposób na poruszanie się po
mieście. Pojazdy są bezemisyjne. Nie
powodują też hałasu. Za minutę jazdy e-hulajnogą zapłacimy 59 groszy.
Opłata za odblokowanie hulajnogi
kosztuje 2,50 zł. Można też wykupić
pakiet odblokowań e-hulajnóg na
30 dni za 9,90 zł. Aplikacja oferuje
każdemu użytkownikowi pierwsze
40 minut jazdy za darmo.
Do wypożyczenia elektrycznej
hulajnogi konieczna jest instalacja
specjalnej aplikacji. Po przypisaniu
płatności można odnaleźć hulajnogę
na mapie. Następnie należy zeskanować kod QR pojazdu, co umożliwi wystartowanie z miejsca postoju
hulajnogi.

Hulajnogi przydzielone do Jaworzna trafiają naładowane do miasta
z magazynów w Krakowie. Baterie
będą regularnie wymieniane, a jedno
ładowanie wystarczy na przejechanie
ok. 50 km.
Choć w Jaworznie hulajnogi pojawiły się zaledwie tydzień temu, to
ich obecność już wzbudza kontrowersje. Problem stanowią użytkownicy, którzy zostawiają pojazdy w nieodpowiednich miejscach, parkując
je chociażby na środku chodnika,
w wejściach do klatek schodowych
czy ukryte w zaroślach. W związku
z podobnymi zachowaniami pracownicy firmy Tier prowadzą w innych
miastach edukację, gdzie i jak należy
parkować ekologiczne pojazdy. Być
może podobnie będzie i w Jaworznie.
Natalia Czeleń

Cykliści na rowery!
Klub MCKiS Niko w Byczynie
zaprasza wszystkich cyklistów na
szóste już Byczyńskie Rodzinne
Spotkanie Rowerowe. W niedzielę,
24 października, jaworznianie ruszą w rekreacyjną trasę zielonymi
zakątkami Byczyny.
Trasa jest tak pomyślana, by bez
problemów poradzili z nią sobie
uczestnicy z nieco słabszą kondycją. Wśród punktów, które w niedzielę odwiedzą rowerzyści, znajdą
się: byczyński rynek, źródełko, Biskupia Góra, Pomnik Pamięci Ofiar
Pacyfikacji Leśniczówek w Jeziorkach, Stawy Groble. Organizatorzy
Byczyńskich Rodzinnych Spotkań
Rowerowych przekonują, że rajd
byczyński to wspaniała okazja do
aktywnego i rodzinnego spędzenia
niedzieli.
– W tym roku odbędzie się szósta
edycja Byczyńskich Rodzinnych Spotkań Rowerowych, toteż mamy już
spore doświadczenie. To sportowe i rodzinne wydarzenie cieszy się dużą

sympatią rowerzystów i jaworznian,
którzy cenią sobie aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. W tym
roku również atrakcji nie zabraknie.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
aktywnie spędzić niedzielę – podkreśla
Ewelina Ogiołda, kierownik zespołu obiektów kulturalnych w MCKiS.
Zbiórka zaplanowana jest na parkingu Klubu MCKiS Niko w Byczynie. Chętni do udziału w przejażdżce będą mogli zapisywać się
od godz. 9 do 11. Po godzinie 11
rowerzyści ruszą w trasę. Na mecie znajdą się około godz. 13. Na
uczestników imprezy, którzy uporają się z trasą, czekać będą liczne
atrakcje – konkursy z nagrodami,
ciepłe napoje i posiłek.
Poprzednie edycje rowerowego
rajdu cieszyły się sporym zainteresowaniem także wśród mieszkańców miast ościennych. Organizatorzy zapraszają do udziału również
w tym roku.
Natalia Czeleń

Eskapadę, która odbyła się 2 i 3
października, zorganizował Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus. Trasa rajdu wiodła szlakiem Pomorza
Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego. W wyprawie
wzięło udział 400 rowerzystów.
Z naszego regionu do Szczecina
wybrali się też cykliści ze Śląska,
m.in. z grup Mysłowice na Kole i
Rowerowe Mysłowice. Jaworznian
było 10.
– To była naprawdę wspaniała rowerowa impreza, bardzo dobrze zorganizowana i na pewno pojedziemy
na nią również za rok – podkreśla
Dariusz Bala z Rowerowej Byczyny, której członkowie stanowili
większość wśród jaworznickich
cyklistów. – W szczecińskim rajdzie wzięło udział 6 osób z naszej
ekipy. Dwie osoby reprezentowały
z kolei Niepokonanych Jaworzno,
a jedna Team Jaworzno On-Tour.
W eskapadzie uczestniczył też znany jaworznicki podróżnik, Ryszard
Karkosz – wymienia pan Dariusz.

Dwa teamy
i Niepokonani
W Jaworznie prężnie działa kilka grup rowerowych. Najdłużej
działającą jest Team Jaworzno.

21 PAŹDZIERNIKA 2021

Słynie z jaworznickich night bikingów. W skład grupy wchodzi
Team Jaworzno On-Tour, który
tworzą rowerzyści, promujący rowerowe wycieczki również poza
naszym miastem.
– Stawiamy na turystykę rowerową, aktywny wypoczynek, propagowanie rowerowego stylu życia.
Promujemy jazdę na rowerze oraz
ciekawe miejsca, które odwiedzamy
– podkreślają cykliści z On-Touru.
Kolejną ekipę tworzą osoby,
skupione w grupie Niepokonani
Jaworzno. Ostatnio rowerzyści,
oprócz rajdu szczecińskiego, pojawili się też na 64. Zakończeniu
Turystycznego Sezonu Kolarskiego
PTTK im. W. Huzy w Chudowie.
– Choć nasz sezon trwa cały rok, to
na imprezę i tak pojechaliśmy. Tradycyjnie startowaliśmy z jaworznickiego
Rynku, tym razem bardzo wcześnie,
by dołączyć do rowerzystów z grupy
Mysłowice Na Kole, a następnie do
Cyklozy Sosnowiec, i wspólnie wyruszyliśmy do Chudowa. Przyjechali
cykliści z całego Śląska. Była super
impreza z ogniskiem – wspominają.
– Zapraszamy do wspólnego aktywnego spędzania czasu i do zobaczenia
na rowerowych szlakach – zachęcają i już planują kolejne eskapady.
W tym roku Niepokonani będą

Postój na trasie wokół Zalewu Szczecińskiego | fot. Archiwum prywatne

świętować swoje czwarte „urodziny”. Z tej okazji rowerzyści już
niebawem ogłoszą plan urodzinowego rajdu, który odbędzie się 21
listopada.
– Przez 4 lata wspólnie zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc i wiele
jeszcze przed nami. Z okazji naszych
urodzin chcemy zaprosić wszystkich
chętnych na charytatywną wycieczkę
rowerową po okolicy. Przypominamy, że nasza grupa wspiera Adrianka
Adamika, wnuka naszego rowerowego kolegi. Dlatego też w tym dniu
będzie z nami puszka dla małego
wojownika – podkreśla Gabriela
Brodzik z Niepokonanych. – Start
rajdu będzie na jaworznickim Rynku
o godz. 11. Meta zostanie zlokalizowana na Sosinie -– dodaje.

Byki zapraszają
Najmłodszą taką ekipą w naszym
mieście jest Rowerowa Byczyna.
Grupa istnieje od dwóch lat.
– Należy do niej kilkanaście osób.
To głównie emeryci z pasją, ale dołączają też młodsze osoby – stwierdza
Dariusz Bala.
To on był pomysłodawcą utworzenia teamu z Byczyny. Byki są
współorganizatorami rajdów rowerowych w tej dzielnicy Jaworzna.
Cykliści pomagają w ich przygotowaniu instruktorom klubu MCKiS
Niko.
– Wyjeżdżamy też na rajdy poza
Jaworzno, by promować na nich nasze miasto. Obecnie bierzemy udział
w kolejnej rywalizacji, zaproponowanej polskim cyklistom przez miasto
Bydgoszcz, czyli przez organizatora
Pucharu Rowerowej Stolicy Polski.
Konkurs odbywa się za pośrednictwem aplikacji Aktywne Miasta i nosi
nazwę „Nie-oficjalne zakończenie sezonu”. Potrwa do 31 października.
Przewidziane są nagrody – dodaje
pan Dariusz.
W minioną niedzielę, 17 października, Byczyńskie Byki i Team
Jaworzno On-Tour wzięły też udział

Team Jaworzno On-Tour podczas Rodzinnego Rajdu Row
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Gratka
dla rowerzystów

Jaworzniccy rowerzyści, razem z cyklistami z Mysłowic, na rajdzie wokół Zalewu Szczecińskiego | fot. Archiwum prywatne

Jaworzniccy rowerzyści już wkrótce korzystać będą mogli z drugiej
samoobsługowej i darmowej stacji
naprawy rowerów. Punkt mieścić
się będzie w sąsiedztwie GEOsfery.
To nie koniec niespodzianek. Obok
stacji napraw powstaje też zadaszony parking dla rowerów. Pierwsza
samoobsługowa stacja działa w naszym mieście już od sierpnia. Mieści
się w centrum Jaworzna, na parkingu
rowerowym MCIT. W planach jest też
trzecia stacja naprawcza.
Pierwszą oddano do użytku w wakacje. Zaopatrzona została w zestaw
narzędzi, które umożliwią rowerzystom bezpłatne wykonanie podstawowych napraw czy po prostu napompowanie opon. Na stacji można
skorzystać między innymi z wkrętaka,
klucza imbusowego, torx, płaskiego,
nastawnego, łyżki do opon, skuwacza
łańcucha i pompki. Zdaniem wielu
jaworznian to praktyczna pomoc dla
osób, które nie posiadają swojego zestawu naprawczego, lub dla takich,
którym rower popsuł się w trasie.

– Samoobsługowe, darmowe stacje naprawcze dla rowerów są standardem w zachodniej Europie, który
mocno wpływa na poziom komfortu
przy jeździe na dwóch kołach. Przecież zawsze może podczas jazdy poluzować się śruba, która na przykład
odpowiada za utrzymanie siodła na
odpowiedniej wysokości. Cieszę się,
że takie punkty powstają w naszym
mieście, bo jest to pośredni czynnik
wpływający na popularyzację używania rowerów – mówi Jakub Ślęczka, jaworznicki pasjonat jazdy na
dwóch kołach.
Obecnie trwają prace w okolicy
Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Efektem będzie
nie tylko kolejna samoobsługowa
stacja naprawcza dla rowerzystów,
ale i rowerowy parking z zadaszeniem. Trzecia stacja naprawcza powstanie na terenie jaworznickiego
Parku Gródek. Projekt realizowany
jest ze środków Jaworznickiego
Budżetu Obywatelskiego.
Natalia Czeleń

Grupa Niepokonanych Jaworzno dotarła w tym roku do Helu | fot. Archiwum prywatne

w Rajdzie Rowerowym Szlakiem
Kordonów Granicznych w Niesułowicach. Wycieczka nie należała
do łatwych. Trasa cały czas wiodła
lasami, ale jaworznianie wrócili
zadowoleni.

Nie tylko w ciepłe dni
Jaworznickie grupy rowerowe
nie zamierzają przestać „kręcić”

werowego w Bukownie | fot. Archiwum prywatne

także w zimowych miesiącach.
Zdaniem zagorzałych cyklistów z
naszego miasta, każda pora roku
jest dobra na to, by podróżować
rowerem. – Jeżdżę przez cały rok,
zarówno rekreacyjnie, jak i w konkretnym celu, np. do pracy. W zimie
jeździ się oczywiście trudniej, ale plusem roweru jest m.in. to, że nie trzeba go odśnieżać. Jeżdżąc rowerem,
nie musimy też korzystać z miejskiej

komunikacji i czekać, zmarznięci,
na opóźnione autobusy – podkreśla
Gabriela Brodzik.
Roweru nie schowa na zimę
również Dariusz Bala. – Jeździć
dla zdrowia można też w zimie.
Wystarczy się odpowiednio ubrać.
Dzięki temu nawet 10-stopniowy
mróz nie będzie dla nas uciążliwy
– zaznacza.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Byczyńskie Byki i Team Jaworzno On-Tour na Rajdzie Rowerowym Szlakiem Kordonów Granicznych w Niesułowicach | fot. Archiwum prywatne

Samoobsługowe rowerowe stacje naprawcze są dla jaworznian praktyczną pomocą
| fot. Natalia Czeleń

Zapraszają
na trening
W czwartek, 11 listopada, o godzinie 9 odbędzie się otwarty trening nordic walking z grupą Nord
Walkers w ramach ogólnopolskiej
akcji „Bieg Niepodległości”. Trening poprowadzi Kinga Jończyk,
instruktorka Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu. Po rozgrzewce
miłośnicy spacerów z kijkami pomaszerują w malownicze tereny
Byczyny. Pokonają ok. 5km. – Nasza
grupa planuje reaktywację treningu
z okazji obchodów odzyskania przez
Polskę niepodległości. W barwach białych i czerwonych weźmiemy udział
w jednym z biegów patriotycznych.
Organizatorzy proponują do wyboru
3 różne dystanse, dla naszej grupy
będzie to prawdopodobnie środkowa

opcja - 5 kilometrów – mówi Kinga
Jończyk.
Nord Walkers jest jedną z bardziej
aktywnych grup w Jaworznie. W ubiegłym roku walkersi świętowali piątą
rocznicę swojej działalności. Pod czujnym okiem instruktorki Kingi Jończyk
poznają technikę chodu aktywnego,
biorą udział w organizacji sportowych
eventów, akcjach charytatywnych
i ekologicznych happeningach.
Udział w listopadowym treningu
może wziąć każdy chętny. Rajdy noridc walking w Jaworznie mają na
celu promocję zdrowego stylu życia
poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej, a także
integrację osób z różnego przedziału wiekowego.
NC
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Piękny uśmiech
zawsze w cenie
Jakub Materla promuje zdrowy tryb życia u kobiet | fot. Natalia Czeleń

O zdrowiu kobiet

„Jesienna Akademia Kobiecości”
powróciła do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaworznie. Na pierwszym spotkaniu z tegorocznego cyklu
Jakub Materla, trener medyczny,
poruszył ważne kwestie zdrowotne
kobiet i obalił wiele mitów z nimi
związanych. Jaworznianki miały okazję dowiedzieć się, co zrobić, żeby
zapewnić sobie dobre samopoczucie
i kondycję fizyczną, oraz jak radzić
sobie z bólem menstruacyjnym. Kolejne spotkanie już 27 października
o godz. 17. Warsztaty są darmowe.
Myślą przewodnią warsztatów jest
„siła kobiecości”. Zdaniem trenera,
prowadzącego warsztaty, kobiecość
płynie przede wszystkim z aktywności
fizycznej. – Przygotowałem warsztaty
z myślą o poszerzaniu zdrowej profilaktyki ruchowej każdego dnia. Ich celem
jest przybliżenie zagadnień związanych
z bólem kolan, pleców, bólem menstruacyjnym i skutecznymi metodami radzenia sobie z tymi dolegliwościami –
AU TO P R O M O C J A

mówi trener medyczny, rehabilitant,
terapeuta ruchowy, student fizjoterapii i szkoleniowiec w Global Sport
Academy.
Podczas warsztatów Jakub Materla
wyjaśni, co powoduje ból kolan, jak
trenować w takim przypadku, skąd
się biorą dolegliwości bólowe kręgosłupa, czym są dyskopatia, LBP
i zwyrodnienia. Podpowie też, jak
skutecznie radzić sobie z bólem menstruacyjnym.
Spotkania organizowane są głównie z myślą o kobietach, bo to one
najczęściej zgłaszają się do gabinetu rehabilitanta. – Panie mają wyjść
z warsztatów wyedukowane na temat
swojego zdrowia, ciała. Nie dajmy sobie
wmówić, że coś nas boli, bo to już ten
wiek, bo taka nasza uroda. Jeśli nas coś
boli, musimy najpierw odkryć, dlaczego
boli, a potem działać – tłumaczy trener.
Na zajęcia można zapisać się pod
nr. tel. 784 024 163 lub 32 751 91 92.
Natalia Czeleń

Kamień nazębny jest zmorą miłośników kawy, herbaty czy tytoniu. Czasem dotyka też małe dzieci. Powstaje w wyniku reakcji soli
mineralnych z płytką nazębną.
Żółty osad nie wygląda estetycznie i niweczy marzenia o pięknym
uśmiechu.

Zmora kawoszy
Płytka nazębna zawiera bakterie, resztki pokarmowe, komórki nabłonka i śluz. Kiedy w ślinie
pojawią się sole mineralne, już po
6 godzinach tworzą się pierwsze
ogniska wapienia. Wtedy zlewają
się w blaszki, a efekty widoczne są
już po 3 dniach w postaci kamienia
nazębnego. Kamień nazębny składa
się z soli nieorganicznych, drobnoustrojów i substancji organicznych.
Wyróżniamy kamień nazębny
naddziąsłowy, tworzący się powyżej brzegu dziąsła, i poddziąsłowy,
który powstaje w kieszonkach dziąsłowych. Kamień to nie tylko kwestie estetyki. Podrażnia on struktury przyzębia, co prowadzi do
chorób tkanek otaczających zęby.
Dochodzi do miejscowej destrukcji
i nawet utraty zębów. Nieleczony
kamień powoduje ogólnoustrojowy stan zapalny. Wywołuje miażdżycę, wzrost ciśnienia tętniczego, glikemię, uszkodzenia nerek,
zwiększenia masy lewej komory
serca i częstości incydentów sercowo-naczyniowych.

Jak usunąć osad
z zębów?
Skutecznym sposobem zwalczania kamienia nazębnego jest wykonanie tzw. skalingu w gabinecie stomatologicznym. Pacjentom
przysługuje bezpłatne wykonanie
zabiegu usuwania złogów nazębnych ze wszystkich zębów w szczęce i żuchwie raz w roku (na NFZ).
– Zabieg usunięcia złogów kamienia
nazębnego jest świadczeniem, które
raz w roku kalendarzowym może być
finansowane ze środków NFZ – potwierdza Joanna Pieprzny-Wałek,
lekarz dentysta z jaworznickiego
Zespołu Lecznictwa Otwartego.
Profilaktyka chorób przyzębia,
czyli prawidłowa higiena jamy ustnej i okresowe wizyty u stomatologa (co pół roku), powinny być
priorytetem. – Skaling polegający na
usuwaniu gromadzącego się kamienia
nazębnego, który zbiera się głównie
w okolicy szyjek zębowych, jest zabiegiem nie tylko kosmetycznym. To
przede wszystkim pierwszy i bardzo
ważny krok do poprawy stanu zdrowia jamy ustnej. Jeżeli kamień nie
będzie regularnie usuwany, może doprowadzić do powstania poważnych
chorób zębów i dziąseł, z paradontozą
na czele – dodaje lek. dent. Joanna
Pieprzny-Wałek.

| fot. fotolia

Skaling zębów dzieli się na naddziąsłowy i poddziąsłowy. Ten
pierwszy jest zabiegiem oczyszczania zębów z osadu i złogów.
Przeprowadza się go przy użyciu
metody ultradźwiękowej. Stomatolog przykłada końcówkę skalera
do zęba, a ultradźwięki oraz woda
odrywają osad od jego powierzchni. Drugi rodzaj skalingu usuwa
osad znajdujący się poniżej linii
dziąsła, często nawet przy korzeniu zęba. W tym celu wykorzystuje się ultradźwięki i specjalny
sprzęt z odpowiednią końcówką.
Po skalingu zazwyczaj wykonuje
się polerowanie zębów.

Efekt na dłużej
Skalingowi powinno towarzyszyć
piaskowanie, które poprawi efekt
wizualny i zdrowotny. W tym celu
stosuje się narzędzie, które pod
dużym ciśnieniem tworzy mieszaninę wody, powietrza i preparatu
czyszczącego. Substancja czyszcząca zawiera minerały. Mają
one dobroczynny i profilaktyczny
wpływ na zęby. Dzięki temu zęby
są wzmocnione i bardziej odporne
na choroby. Piaskowanie wzmacnia
efekty usuwania złogów kamienia
nazębnego i osadów, usuwa osady
z kawy oraz herbaty, naturalne
przebarwienia powstałe na skutek
spożywania posiłków i wygładza
miejsca po zalegającym osadzie.
Na końcu często wykonuje się także
fluoryzację. Na oczyszczone zęby
nakłada się preparat zawierający
fluor, co ma wzmocnić ochronę
zębów przed próchnicą.

Skaling zębów w ZLO
Skaling powinien być wykonywany przynajmniej dwa razy do roku,

a u palaczy tytoniu, kawoszy czy
osób ze skłonnościami do chorób
dziąseł raz na trzy miesiące. Zabieg
jest nieinwazyjny i bezbolesny. Po
przebytym skalingu można jedynie
odczuwać lekką nadwrażliwość
zębów. Zabiegu powinny unikać
osoby posiadające rozrusznik serca, pacjenci z pourazowym odklejaniem się siatkówki oka. Skalingu
unika się też w przypadku kobiet
w ciąży i osób z alergią na środki
chemiczne zawarte w piasku.
Zabieg skalingu wykonują stomatolodzy z jaworznickich przychodni ZLO. Bezpłatny zabieg można wykonać w przychodni Podłęże,
Podwale, Byczyna, Szczakowa,
Łubowiec, Jeleń i Ciężkowice.

Ważna jest też
profilaktyka
Skaling nie jest jedynym rozwiązaniem. Ważna jest też codzienna pielęgnacja jamy ustnej. Musimy pamiętać o kilku zasadach.
Najważniejsze jest szczotkowanie
zębów (minimum dwa razy dziennie: rano i wieczorem) i płukanie
jamy ustnej płynami o działaniu
przeciwbakteryjnym. Zaleca się
też spożywanie pokarmów oczyszczających. Są to owoce i warzywa,
orzechy oraz chleb razowy. Pomocne jest stosowanie dodatkowych przyborów higienicznych,
takich jak: nici dentystyczne lub
specjalne szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych.
Stomatolodzy przestrzegają, by
nici stosować rozważnie, bo wykorzystywane w nieprawidłowy
sposób mogą powodować urazy
dziąseł i krwawienia, co także prowadzi do wytwarzania kamienia
nazębnego.
Natalia Czeleń
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Naukowa noc w bibliotece
Mnóstwo atrakcji przygotowali jaworzniccy bibliotekarze na Noc Nauki w Bibliotece. Będzie symulator
lotu, okulary do VR, doświadczenia
z ciekłym azotem i suchym lodem,
programowanie z Lego Mindstorms
EV3 i konsola X-Box. A to wciąż tylko
niektóre z licznych atrakcji, czekających na mieszkańców Jaworzna 22
października. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z pracownikami
Politechniki Śląskiej i instruktorami
Uniwersytetu Rozwoju z Chorzowa.
Impreza rozpocznie się o godz. 18
w Bibliotece Głównej. Wstęp jest
wolny.
– Wspólnie przeniesiemy się w niezwykły świat techniki, mechaniki, fizyki,
chemii oraz nowoczesnych technologii.
Uczestnicy będą mogli przeżyć cztery
pełne magii, eksperymentów i pokazów godziny – zapowiada Aleksandra Bzowska z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaworznie.
Podczas Nocy Nauki wybrać się
można będzie w wyjątkową podróż
do wirtualnego świata z okularami
VR, które dzięki specjalnej technologii
wyświetlą niesamowicie realny trójwymiarowy obraz, a dzięki intuicyjnej reakcji na ruch ciała zapewnią
autentyczne wrażenia z gry.
Można też będzie wziąć udział
w szkoleniu z pilotowania wirtualnego samolotu. Uczestnicy będą mieć
możliwość realizacji lotu wirtualnym
samolotem pod okiem instruktora.

Na chętnych będzie czekać dr inż.
Dariusz Myszor z Koła Naukowego
Wirtualnego Latania, które działa
w Politechnice Śląskiej.
W programie bibliotecznej Nocy
Nauki są też ciekawe eksperymenty związane z wodą. Wspólnie z naukowcami poznawać będziemy
podstawowe prawa fizyki i chemii
związane z wodą. Zajęcia poprowadzą specjaliści z Politechniki Śląskiej.
Podczas Nocy Nauki w Bibliotece
zainteresowani będą mogli dowiedzieć się, co to jest inżynieria materiałowa oraz mikroskopia skaningowa,
jakie są zasady zapisu i odtwarzania
dźwięku na gramofonie albo jak z materiałów, które posiadamy w domu,
zrobić prosty gramofon.
Niezła gratka czeka też na fanów
motoryzacji. W jaworznickiej książnicy zobaczyć można będzie pojazdy
zespołu PolSl Racing. Zaprezentowany zostanie motocykl elektryczny MC-01e Elektra, skonstruowany przez
członków SKN PolSl Racing.
Zaplanowano też atrakcje dla maluchów. Będą zabawy interaktywne
z wykorzystaniem Magicznego Dywanu, urządzenia projekcyjnego, które
stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną, wykorzystywaną do ćwiczeń,
gier i zabaw podczas pracy z dziećmi,
osobami niepełnosprawnymi oraz dorosłymi.
W ramach Akademii Młodego
Konstruktora, Technologa, Pro-

gramisty odbędą się warsztaty
dla pasjonatów robotyki, w trakcie których nauczyć się można będzie konstruowania i programowania robotów, rozwinąć techniczne
umiejętności i wyobraźnię z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms EV3. Dodatkową atrakcją
będzie możliwość zabawy z robotami Photon EDU.
Będzie też okazja, by skorzystać
z możliwości bibliotecznego studia
nagrań, a w strefie X-Box uprawiać
można będzie ulubioną dyscyplinę
sportową, nauczyć się tańczyć albo
udać na wyprawę dookoła świata.
Podczas Nocy Nauki jaworzniccy
bibliotekarze zaproszą też uczestników do wirtualnego zwiedzania.
Będzie okazja, by obejrzeć wystawę
wynalazków Leonarda da Vinci.
Noc Naukowa to też niepowtarzalna okazja, by zapoznać się z wyjątkową substancją, jaką jest suchy
lód, dowiedzieć się, czym właściwie
jest prąd i jak powstaje.
Wydarzenie odbędzie się w ramach realizacji programu „Sieci
w sieci. O cyberprzemocy i innych
zagrożeniach” współfinansowanego ze środków z budżetu gminy,
pochodzących z wpływów z opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Projekt jest częścią
działań lokalnej kampanii „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy”.
Grażyna Dębała

Pandemia sprawiła, że
utknęliśmy w domach i musieliśmy zrezygnować między innymi z wyjść do kina. Osobiście
nie odczułam tego przymusu jako
straty, bo moje zainteresowania
filmowe od dawna zaspokaja dostęp do kilku platform filmowych.
A i propozycje repertuarowe jaworznickiego multipleksu zazwyczaj rozmijały się z moimi potrzebami, zmuszając do wyjazdu do kin
w Katowicach na przykład. Zastanawiam się, czy, rozleniwieni możliwością oglądania premier filmowych online lub na platformach
filmowych, wrócimy do kin w takim wymiarze jak przed pandemią.
Filmomaniacy mają dylemat podobny do tego, jaki mają zwolennicy czytania książek w wersji papierowej i elektronicznej – oglądać
w kinie, na telewizorze, laptopie
czy telefonie? Moim zdaniem należy zachować równowagę i korzystać z wszystkich możliwości.
Z kanapowych filmów wybrałam
ostatnio nową ekranizację Kopciuszka.
Co można nowego opowiedzieć
na temat Kopciuszka? Otóż można, przekonamy się o tym, oglądając najnowszą musicalową wersję
tej klasycznej baśni. Tym razem
w dyskursie feministycznym. To
ekranizacja zrealizowana nowocześnie, z rozmachem i odważnie.

Ella – Kopciuszek, jest oczywiście
gnębiona przez macochę i przyrodnie siostry, ale marzy o tym, by wyrwać się w świat i zrobić karierę.
Pomagają jej w tym talent i wróżek
chrzestny. Pojawia się i miłość księcia, ale koniec i wybory, jakich dokonują młodzi zakochani są nieoczywiste. Film jest zabawny, ale porusza
ważne tematy. Urzekają nas war-

stwa muzyczna, w postaci musicalowo zaaranżowanych popularnych
przebojów, jak i wizualna w postaci scenografii i kostiumów. Obsada
aktorska też jest świetna, a drugoplanowa rola mojego ulubionego James’a Corden’a to perełka. A do kina
wybieram się na nową wersję Diuny, ale o tym napiszę po premierze.
Katarzyna Pokuta

Na kanapie czy w kinie?

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Cry macho, reż. Clint Easwood, USA 2021
Diuna, reż. Denis Villeneuve, USA/Wielka Brytania 2021
Dyskretny urok niebezpiecznych myśli, reż. Emmanuel Mouret,
Francja 2021
Gunda, reż. Viktor Kosakovskiy, Norweﬁa/USA 2021
Kopciuszek, reż. Kay Cannon, USA 2021
Nie czas umierać, reż. Cary Joji Fukunaga, USA 2021
Nowy porządek, reż. Michel Franco, Meksyk/Hiszpania 2021
Sex education – serial – sezon 3, reż. Wielka Brytania 2021
Smak głodu, reż. Christoffer Boe, Szwecja/Dania 2021
Spencer, reż. Pablo Larrain, Niemcy/ Wielka Brytania 2021
The French Dispatch, reż. Wes Anderson, Niemcy/USA 2021
Venom 2: Carnage, reż. Andy Serkis, USA 2021
Viggo i gadająca gęś, reż. Steen Rasmussen / Michael Wikke,
Dania 2021
Wesele, reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2021
Wyspa Bergmana, reż. Mia Hansen-Løve

Splendor i Splendor Miasta

Prestiż musi być
Czy mieliście kiedyś
w swojej kolekcji grę,
przy której nieważne
jak dużo czasu spędziliście, to chęć rozegrania kolejnej
partii przewyższała
sięgnięcie po nowo
zakupiony tytuł?
W moim przypadku tak było z grą
Splendor gdańskiego wydawnictwa Rebel i choć
posiadam dodatek, a na półkach
sklepowych pojawiła się wersja w uniwersum Marvela, to
wciąż z największym
sentymentem siadam do
podstawowej gry.
Splendor jest grą, w której uczestnicy wcielają się
w role bogatych handlarzy
epoki renesansu, których zadaniem jest inwestowanie
w nowe kopalnie, środki
transportu i fachowców,
a wszystko po to, by
przemienić nieoszlifowane błyskotki
w cenne klejnoty.
Tak naprawdę rozgrywka sprowadza się do
pobierania żetonów, za które można kupić karty, a te z kolei ułatwią
w przyszłości kupno kolejnych, droższych kart. Rys fabularny nie wnosi
wiele i jak pokazała to wersja z postaciami Marvela, mechanikę można
zaadaptować pod inne tło, niż walka
kupców. Nie umniejsza to jednak radości z samej rozgrywki.
W swojej turze gracz wykonuje jedną z czterech akcji, o ile wszystkie są
aktualnie dostępne. I tak, gracz może
pobrać trzy różne żetony z wizerunkami klejnotów oraz dobrać dwa takie
same żetony, o ile ich liczba w stosie
nie jest mniejsza niż cztery. Gracz
może również zarezerwować jedną
z kart ze stołu lub stosów, dobierając
jednocześnie żeton złota, będący dżokerem, a także zakupić jedną z kart
znajdujących się na stole lub na ręce.
Gra toczy się do momentu, gdy jeden
z graczy uzyska 15 punktów prestiżu.
Punkty te znajdują się na droższych
kartach lub na płytkach arystokratów,
którzy odwiedzają gracza, spełniającego określone warunki posiadania
danej liczby i rodzaju kart.
Po rozegraniu dziesiątków partii
przychodzi lekkie znudzenie warunkami zakończenia gry, ponieważ istnieje określona liczba strategii uwarunkowanych liczbą graczy, które
dadzą największe prawdopodobieństwo wygranej. Z pomocą przyszło
rozszerzenie, które ukazało się również za sprawą wydawnictwa Rebel.

Splendor Miasta,
bo o nim mowa,
to tak naprawdę
nie jedno, a cztery
oddzielne rozszerzenia. Pierwsze z nich
– „Miasta”, zmienia
warunki zwycięstwa
poprzez wymianę płytek arystokratów na
płytki miast, których
posiadanie jest warunkiem wygranej. Drugie
rozszerzenie „Orient”
wprowadza nowe
karty, a wraz z nimi
unikalne działania,
takie jak np. możliwość rezerwacji
arystokraty czy
przymus odrzucenia konkretnych, wcześniej
zakupionych
kart. Trzecie
rozszerzenie,
„Placówki
handlowe”,
wprowadza
specjalną planszę „Szlak do Orientu”.
Gracze przy pomocy otrzymanych herbów mogą skorzystać na stałe z dodatkowych zdolności, o ile spełnią
konkretne wymagania, i tak
np. żeton złota może być wart dwie,
a nie jeden klejnot, albo przy zakupie
karty gracz otrzymuje dodatkowo jeden żeton. Ostatnim rozszerzeniem
są „Twierdze”, które wprowadzają
trochę interakcji między graczami.
Polega to na tym, że przy zakupie
karty gracz może albo przesunąć lub
umieścić swoją twierdzę na znajdujących się na stole kartach, albo usunąć
twierdzę innego gracza. Znaczniki
twierdzy dają całkiem ciekawe korzyści, np. karta na której stoi twierdza, może być pozyskana tylko przez
właściciela warowni.
Zarówno gra podstawowa, jak
i rozszerzenie, posiadają bardzo dobrze wykonane wypraski, mieszczące
wszystkie elementy, a te z kolei są
bardzo dobrej jakości. Same żetony
są ciężkie i przypominają te używane w kasynach. Jeśli jednak zacznie
brakować miejsca na półce z grami,
to można pokusić się o kupno drewnianego insertu, który umieszczony
w jednym pudełku, pomieści zarówno elementy z gry podstawowej, jak
i z rozszerzenia.
Splendor niewątpliwie jest grą wartą polecenia pozątkującym lub tym,
którzy pragną spędzić miło wieczór,
ale i poczuć nutkę rywalizacji. Ponieważ rozgrywka trwa ok. 20 minut
przy dwóch osobach, to zawsze jest
czas i siła na rewanż.
Radosław Kałuża, HKG Gildia
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Literatura – moja misja i droga
Ewa Musiorska kocha książki od dziecka.
Rodzicie zaszczepili w niej tę pasję, a ona chętnie przekazuje ją dalej. Sama pisze wiersze,
opowiadania dla dzieci i baśnie. Aktywnie
wspiera ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta
dzieciom”. Swoje serce oddaje najmłodszym
czytelnikom, których radość jest dla niej największą nagrodą.
Ewa Musiorska urodziła się w małej podkarpackiej wsi niedaleko Jarosławia. Jej życie
od samego początku kręciło się wokół literatury. Ukończyła polonistykę w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Rzeszowie. Przez wiele lat
pracowała w szkole jako polonistka, a potem
w szkolnej bibliotece. Z Jaworznem związana
jest od 1975 roku. – Rodzice bardzo dbali o to,
byśmy wraz z całym moim rodzeństwem cenili
literaturę. Czytali nam co wieczór, opowiadali
bajki. Kształtowali naszą wyobraźnię. Mój tata
bardzo dużo czytał. Gdy sama zostałam mamą,
także czytałam córkom baśnie, opowiadania,
często sama bajdurzyłam – wspomina pisarka.
Panią Ewę zawsze interesowały kwestie
związane z życiem i przemijaniem. Tematy
te przyniosły mnóstwo wierszy, które poetka
pisała przez ponad 30 lat tylko do szuflady.
Dopiero w 2006 roku za namową córek jaworznianka wysłała autorskie wiersze na VII
Ogólnopolski Konkurs Poetycki w Jastrzębiu
–Zdroju, gdzie zresztą zdobyła wyróżnienie.
– Przez wiele lat nie potrafiłam zdobyć się na
odwagę. Nie wierzyłam w siebie. Nie sądziłam,
że to, co piszę, mogłoby się podobać komuś innemu. Za to córki bardzo we mnie wierzyły –
wspomina poetka.
REKLAMA

Od wielu lat pisze swoje opowiadania i baśnie
dla dzieci wierszem oraz prozą. Opowiadania,
podobnie jak wiersze, przez długi czas trafiały
do szuflady. Dopiero przypadkowe spotkanie
z inną pisarką spowodowało, że pani Ewa nakładem krakowskiego Wydawnictwa WAM wydała
pięć opowiadań „Spadająca gwiazda”, „Gdzie
kropeczki biedroneczki”, „Serduszka miłości”,
„Konwaliowa Dama”, „Niezwykłe spotkanie
z Jezusem” oraz „Tajemnica zbójeckiej groty”.
– Czasem nie mogę uwierzyć w to, że udało mi
się wydać kilka swoich opowiadań. Wprawdzie
kontakt z wydawnictwem po latach się urwał, ale
mimo to wciąż piszę kolejne opowiadania i baśnie. Mam tyle pomysłów, że brakuje mi czasu,
by je wszystkie spisać. Być może nie uda mi się
ich wydać, ale z chęcią przeczytam je wszystkim
chętnym – obiecuje pani Ewa.
Pisarka aktywnie angażuje się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.
– Któregoś dnia wpadłam na pomysł, by przeczytać w szkolnych klasach swoje opowiadania.
Nie zakładałam wtedy, że spotka się to z takim
zainteresowaniem – wspomina.
Tym sposobem pisarka zaczęła odwiedzać
szkoły i przedszkola w całym mieście i nie
tylko. Czytała swoje opowiadania, a dzieci
żywo i chętnie wchodziły w interakcję z pisarką. Potrafiła nawiązać z nimi niepowtarzalną
więź. Dzieci bardzo chętnie słuchały, a nawet
wykonywały laurki w podziękowaniu za odwiedziny. Pani Ewa zachowała je wszystkie
na pamiątkę.
Jaworznianka prężnie działa też w wirtualnym świecie. W 2019 roku powstał kanał

w serwisie youtubie: „W bajkowym świecie babci Ewy”, na którym pani Ewa czytała swoje opowiadania dzieciom. Filmy
powstały dzięki współpracy z Fresco Media
Michał Kurka.
Ewa Musiorska chętnie spotyka się ze
wszystkimi czytelnikami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, w jaworznickich domach kultury i w Fundacji „Mój
czas dla seniora im. Wandy i Józefa” w Jaworznie odbyły się jej liczne autorskie wieczory z poezją: „Wyścig z czasem”, „Wigilijne oczekiwanie”, „Dotyk ulotnych chwil”,
„Odcienie miłości”, „Jesienne zachwycenie”,

ATElier Kultury w Jaworznie zaprasza!

apraszamy na 9. Zaduszki Jazzowe 7 listopada na godz.18.00 do Klubu Relax (ul. Szczakowska 35b). To cykliczna sposobność do spotkania się w jazzowym klimacie. Gościem
specjalnym tegorocznych Zaduszek będzie Karolina Leszko, znakomita wokalistka jazzowa młodego pokolenia, która ma na swoim koncie wiele artystycznych osiągnięć. Poprzednie
edycje Zaduszek Jazzowych uświetnili: Krystyna Prońko, Beata Przybytek, Ewa Uryga, Patrycja
Gola, Marek Bałata czy Krzysztof Herdzin Trio. Bilety 30 zł normalny i 20 zł ulgowy, do nabycia
w Klubie Relax i na KupBilecik.pl.

Z

Ewa Musiorska | fot. Natalia Czeleń

„Miłości cud”, „Jesienne refleksje”, „Sens
w poszukiwaniu”, „Miłość i nadzieja”, „Zastygły wspomnieniem”, „Wigilijne opowiadania”, „Wiersze na Dzień Matki”.
Od 2006 roku pisarka należy do Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie,
gdzie znalazła wsparcie i przyjaźń. Od trzech
lat współpracuje z Fundacją „Mój czas dla
seniora im. Wandy i Józefa”. – Bardzo lubię
czytać swoje opowiadania i wiersze w fundacji.
Czasem są łzy wzruszenia, a czasem mnóstwo
śmiechu. Ta atmosfera i odbiór udowadniają
mi, że dobrze zrobiłam, ujawniając prawdziwą
siebie. Mam nadzieję, że w tym, o czym piszę,
każdy znajdzie coś dla siebie, bo poruszam dylematy moralne, tematykę przyjaźni, miłości –
mówi Ewa Musiorska.
Pisarka jest niezwykle wrażliwa i skromna.
Być może właśnie dlatego z łatwością udaje
się jej dotrzeć do dziecięcych umysłów, serc
i wyobraźni.
– Jestem wdzięczna losowi za wszystko. Myślę, że ludzie dzielą się na tych, którzy mają
konkretny cel i do niego dążą, a także na tych,
którzy jeszcze nie znają tego celu. Ja należę
do tych drugich. Nie wiedziałam, co mnie
czeka. To Bóg stawiał na mojej drodze osoby, które wskazywały mi kierunek, wspierały
i otwierały na nowe. Piszę dla dzieci i to daje
mi szczęście. Przekazuję im życiowe prawdy.
Uczę, jak ważne są przyjaźń, miłość i dobro.
Dzieci też reagują radością na moje opowiadania i baśnie. Myślę, że to moja misja i droga
– mówi pani Ewa.
Natalia Czeleń

12 listopada o godz.18.00 zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury (Os. Stałe). Wystąpi
tam dla Państwa Marcin Wyrostek & Corazon wraz z Orkiestrą Kameralną Archetti pod batutą Mieczysława Ungera. Przygotowaliśmy dla Państwa wydarzenie niecodzienne, obﬁtujące
w energetyczne kompozycje i ciekawe aranżacje. Będzie to jedyna w swoim rodzaju muzyczna
podróż w wykonaniu wspaniałych artystów. Listopadowy koncert w Jaworznie to nie pierwsza

kolaboracja artystów, kilkakrotnie koncertowali już wspólnie, zawsze z dużym sukcesem i uznaniem publiczności. Bilety 50 zł normalny i 30 zł ulgowy, do nabycia od 25 października w ATElier
Kultury przy ul. A. Mickiewicza 2 i na KupBilecik.pl.

Mamy dla Państwa również propozycję teatralną! 19 listopada o godz. 18.00 w Centrum przy ul.
A. Mickiewicza 2 wystąpi Sonia Bohosiewicz z komedią koncertową pod tytułem „Domówka”. To
zabawna, pełna anegdot i wzruszeń, osobista podróż Soni Bohosiewicz do czasów PRL-u oraz
największych przebojów w historii polskiej piosenki. Show Soni Bohosiewicz to komedia koncertowa – połączenie spektaklu, stand -upu, koncertu i improwizacji. Bilety 70 zł normalny i 50
zł, do nabycia w ATElier Kultury przy ul. A. Mickiewicza 2.
Informacje o wydarzeniach dostępne są
na stronie www.atelierkultury.pl i na plakatach.
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Zespół "Pod wezwaniem" zajął I miejsce w kategorii szkóły ponadpodstawowe i dorośli, natomiasy harcerze z VI Szczepu Harcerskiego Chwaty zprezentowali piosenkę "Szary Kurz", której wykonanie dało im drugie miejsce | fot. Andrzej Pokuta

Turystycznie i ekologicznie w Szczakowej

Lato, słońce i piękna
pogoda wróciły
w zeszłym tygodniu do
Jaworzna za sprawą
uczestników XX Konkursu
Piosenki Turystycznej
i Ekologicznej, który odbył
się 14 i 15 października,
w Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego
w Szczakowej.
W zorganizowanej przez Miejskie
Centrum Kultury i Sportu jubileuszowej rywalizacji wzięło udział 66 solistów i zespołów. W czwartek na
szczakowskiej scenie rządziły przedszkolaki, w piątek estrada należała do
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także do osób
dorosłych.
– Bardzo się cieszymy, że konkurs,
który ma w tym roku swój jubileusz, od
lat cieszy się tak dużą popularnością.
Gratulujemy zwycięzcom. Podziękowania należą się też tym wszystkim
osobom, które przygotowują uczestników do konkursu, czyli ich nauczycielom, rodzicom i opiekunom – podkreśla
Monika Komańska, pełnomocnik ds.
organizacyjnych Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie.
Występy uczestników oceniało
kilkuosobowe jury. Zasiadły w nim,

z ramienia MCKiS-u, Ewelina Karweta, Karolina Dąbrowa i Anita
Mika, a także Renata Gacek i Karolina Górecka z Młodzieżowego
Domu Kultury.
– Poziom tegorocznego konkursu był
wysoki i wykonawcy dobrze przygotowali się do swoich występów. W niektórych kategoriach byłyśmy jednak
jednogłośne – zaznacza Ewelina Karweta, przewodnicząca komisji konkursowej. – Cieszy to, że w konkursie
bierze udział tak wielu wykonawców,
w tym sporo chłopców. Co też ważne,
dużą grupę stanowią przedszkolaki. Mali
uczestnicy próbują swoich sił, a za rok
na pewno wielu z nich znów wystąpi na
szczakowskiej scenie – dodaje.
W kategorii przedszkolnej wygrała,
wśród zespołów, grupa z Przedszkola
Miejskiego nr 2. Wykonała piosenkę
„Wczasy”. Najlepsza z grona solistów
okazała się Emilia Ciupek z PM nr
18, która zaśpiewała utwór pt. „Lato
wzywa nas”. W kategorii szkół podstawowych (klas I-III) wygrały drużyna
„Wkręceni” z SP 7, która wykonała
słynną „Krajkę”, i Julia Wójtowicz
z SP 21 za piosenkę „Wędrowiec".
– W te wakacje dużo podróżowałam,
chodziłam po górach, zdobyłam Koronę
Gór Polski – przyznaje Julka.
W kategorii klas IV-VIII, zdaniem
jury, najlepiej zaśpiewała wśród zespołów ekipa pn. „Urwani z Choinki”
z SP 15 (zespół zaśpiewał „Wędrówkę
z przyjacielem”), a w spośród solistów
pierwsze miejsce zajęła Maria Urba-

nik, też z SP 15 (zaśpiewała piosenkę
pt. „Sen jak ognisko”).
W kat. szkół ponadpodstawowych
i osób dorosłych zespoły i indywidualni wykonawcy byli oceniani wspólnie.
Wygrała grupa „Pod wezwaniem”,
prowadzona przez Zygmunta Kobiałkę. Zespół zaśpiewał piosenkę
„Pocztówka z Beskidu”.
Laureatem drugiego miejsca był
natomiast zespół „Delta Szwadron
Super Cool Komando Wilków Alfa”
z VI Szczepu Harcerskiego „Chwaty”,
prowadzeni przez Agatę i Radosława
Kałużów. Artyści wykonali utwór pn.
„Szary kurz”.
– Należymy do harcerstwa od ponad
10 lat. To ważna część naszego życia
i chcemy, również przez śpiew, promować harcerskie idee – stwierdzają druhny Emilia Nowak i Elżbieta Brajer.
Tegoroczna edycja konkursu była
wyjątkowa, ponieważ odbył się on
już po raz dwudziesty. Jak podkreśla
Agata Stelmachów, kierownik zespołu obiektów kulturalnych MCKiS
Jaworzno, pomysłodawcami tej muzycznej rywalizacji byli przed laty
pracownicy klubu MCKiS Podłęże.
Pierwsze edycje odbywały się właśnie
w klubowych pomieszczeniach, ale
z roku na rok wykonawców przybywało. Sala na Podłężu stała się więc
za ciasna.
– Dlatego konkurs został przeniesiony na deski naszego domu kultury. Cieszymy się, że mimo pandemii
udało się w tym roku zorganizować

I miejsce w swojej kategorii zajął zespół "Urwani z choinki" z SP 15 | fot. Andrzej Pokuta

Zespół "Wkręceni" z SP 7 zajął I miejsce w kategorii zespoły klas I-III | fot. Andrzej Pokuta

jubileuszową edycję stacjonarnie – zaznacza Agata Stelmachów. – Zmiana
w tym roku jest jednak taka, że kategoria
przedszkolna, w której było najwięcej
wykonawców, została podzielona na

dwie grupy, a wyniki zostały ogłoszone po wszystkich przesłuchaniach małych artystów. Nagrody zawieźliśmy do
przedszkoli – dodaje.
Anna Zielonka-Hałczyńska

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

Książka
Sohn Won-Pyung
Almond
Powieść koreańskiego pisarza, która zaskakuje poruszaną tematyką,
swoją prostotą i wyjątkowym stylem. Czy
książka o chłopcu, który nic nie czuje, nie
potrafi okazać emocji, jest bardzo emocjonująca? Tak. Zdecydowanie żaden czytelnik
nie potrafi przejść obojętnie obok historii
Yunjae`ego cierpiącego na aleksytymię,
który po poznaniu nadpobudliwego Gona
zmienia się.

Muzyka
Ralph Kamiński
Kora
Śmiała i wzbudzająca już
przed wydaniem kontrowersje płyta Kamińskiego. Artysta sięga po ponadczasową twórczość Kory i grupy Maanam, by zaprezentować
ją na swój oryginalny sposób z towarzyszeniem wielu wyjątkowych muzyków. Album
jest hołdem dla Kory i fantazji na jej temat.
Zmiany w linii melodycznej, nowe aranżacje - dla jednych nie do przyjęcia, dla innych
świetne interpretacje.

Opera
Nabucco
Czteroaktowa opera Giuseppe Verdiego to kultowe dzieło, które swoją
premierę w Operze Śląskiej miało w 1983, ale
w nowej inscenizacji w 2007 roku. Dzieło dopracowane jest pod każdym względem. Świetne,
mocne głosy to podstawa, ale gra aktorska na
najwyższym poziomie, aktorzy grający z charyzmą, buntowniczą postawą. Na uwagę zasługują
również barwne i niezwykłe kostiumy. Opera
30 października.

Wystawa
Kopalnia w obiektywie
Spacerując po terenie Muzeum Śląskiego trudno sobie wyobrazić, jak
dawniej wyglądało to miejsce. Szyby kopalniane, hałdy węgla. Wrzała tu praca, zjeżdżano pod ziemię, by w pocie czoła wydobywać
grudy czarnego złota. Obecnie nie widać kopalnianych budynków, fedrujących górników.
Czasowa wystawa fotograficzna, dostępna do
31 grudnia, jest świadkiem tamtych historii
Kopalni „Katowice”.
ES
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Wielkimi krokami zbliżają
się polsatowska gala
Babilon Boxing Show
i II Turniej Bokserski
Nadziei Olimpijskich dzieci
i młodzieży im. Janusza
Gortata. Obie odbędą się
w Hali WidowiskowoSportowej Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie już w przyszły
weekend.
Najpierw, 29 października, zmierzą się najlepsi światowi pięściarze,
a ich walki będzie można oglądać
zarówno na trybunach, jak i w telewizji. W dwa następne dni, 30
i 31 października, w hali MCKiS
zaprezentują się natomiast młodzi
adepci boksowania, których gościć
AU TO P R O M O C J A
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Bokserskie zmagania coraz bliżej
będą członkowie Akademii Boksu
Roberta Gortata.
Gala Babilon Boxing Show rozpocznie się w piątek o 19.30,
a głównym punktem wieczoru będzie walka dwóch gigantów boksu
zawodowego, Łukasz Staniocha
i Ryana Forda. 22-letni polski pięściarz, zawodnik BKS-u Skorpion
Szczecin, to czołowy pięściarz wagi
superśredniej w Polsce, członek kadry narodowej, mistrz WBC Francophone, który w swojej karierze
zdobył m. in. tytuły młodzieżowego
mistrza i trzykrotnego młodzieżowego wicemistrza Polski oraz wicemistrza akademickiego. Wywalczył
też brązowy medal mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowych mistrzostw Polski. Bilans walk Łukasza
Staniocha wynosi 7-0, w tym dwa
pojedynki zwyciężył przez nokaut.
Przeciwnik Polaka, Kanadyjczyk
Ryan Ford, ma 39 lat i na swoim
koncie 17 wygranych walk (w tym
12 przez nokaut) oraz 6 przegra-

nych. Potyczka mistrzów odbędzie
się w systemie 10 x 3 min.
Pojedynek gigantów zapowiada się
więc bardzo widowiskowo i przysporzy kibicom niesamowitych emocji.
Zanim jednak bokserzy skrzyżują rękawice, przed walką wieczoru odbędą
się dwie inne. Na jaworznickim ringu
zmierzą się, w kategorii junior półśredniej, Jan „Iron” Lodzik (6-0, 1
KO) i Patrik „Rocky” Balaž (4-0, 1
KO). Walka odbędzie się w systemie
8 x 3 min. W kolejnej potyczce spotkają się Piotr Szmajda (6-0, 3 KO)
i Michał Syrowatka (22-5, 7 KO).
Powalczą w umownym limicie do
72 kg (6 x 3 min).
Ceny biletów na galę rozpoczynają się od 80 zł i można je kupić na
stronie eventim.pl lub w Hali Widowiskowo-Sportowej. Bokserskie zmagania będzie można też zobaczyć na
kanałach Polsat Box i w aplikacji ipla.
Następnego dnia na tym samym,
jaworznickim ringu zmierzą się młodzi bokserzy, którzy wezmą udział

w dwudniowym II Turnieju Bokserskim Nadziei Olimpijskich dzieci
i młodzieży im. Janusza Gortata. Jego
organizatorem jest Akademia Boksu
Roberta Gortata. Rękawice skrzyżuje
młodzież z roczników 2007 i 2008.
W sobotę odbędą się półfinały, o godz.
13 i 16. Niedzielne finały rozpoczną
się o godz. 11.
Bokserskie przeżycia czekają na
jaworznian również w przyszłym
miesiącu. W niedzielę, 7 listopada,
odbędzie się, również w hali w Centrum, Gala Boksu Olimpijskiego
w ramach XV Międzynarodowego
Turnieju Bokserskiego im. Roberta
Kopytka. Naprzeciw jaworznickich
pięściarzy staną bokserzy z Islandii,
z klubu Hnefaleikafélag Kópavogs.
Początek walk o godz. 11. Wstęp
wolny. Dzień przed memoriałem,
o godz. 17, w galerii Galena odbędzie się ważenie zawodników.
Współorganizatorem bokserskich
wydarzeń jest jaworznicki MCKiS.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Pierwsza edycja Turnieju Bokserskiego Nadziei Olimpijs
pod koniec listopada 2020 roku | fot. Anna Zielonka-Hałc

Sokoły na drugim miejscu
Cztery zwycięstwa w czterech kolejkach mają na koncie drugoligowi
siatkarze MCKiS Jaworzno w trwającym właśnie sezonie rozgrywkowym.
W minioną sobotę, 16 października, Sokoły wygrały 3:0 na własnym
parkiecie z drużyną Karpaty Krosno
Glass. Tymczasem jaworznicki team
odpadł z rywalizacji w Pucharze Polski, przegrywając w pierwszym swoim meczu 3:2 z WKS-em Wieluń.
Dobra passa w rozgrywkach 2. ligi
siatkówki trwa dla Sokołów od początku sezonu. Najpierw nasi siatkarze wygrali 3:0 z UKS-em Kępa MOSiR Dębica, a następnie w Jaworznie
rozgromili, również do zera, zespół
MKS-u Andrychów. W meczu trzeciej
kolejki, 9 października, podopieczni
trenera Tomasza Wątorka górowali
nad UMKS-em Kęczanin Kęty. W tym
meczu drużyny podzieliły się jednak
punktami, ponieważ pojedynek za-

kończył się wynikiem 3:2. W minioną
sobotę jaworznianie byli z kolei lepsi
od lidera swojej grupy rozgrywkowej,
Karpat Krosno Glass.
Mecz z krośnieńskim teamem zakończył się bez straty punktu dla
Sokołów. Pierwszy set jaworznicka
ekipa wygrała 25:16, drugi 26:24,
w trzecim stosunek punktów wyniósł
25:19. Najlepiej punktującymi zawodnikami okazali się w tym spotkaniu
Karol Borończyk (16 punktów), Jakub Grzegolec (12 punktów) i Szczepan Czerwiński (8 punktów).
Sokoły zajmują teraz drugie miejsce w ligowej tabeli (z 11 punktami),
w której liderem jest aktualnie Extrans
Sędziszów (ma 12 punków). Kolejny
mecz jaworznicka drużyna zagra na
wyjeździe w najbliższą sobotę, 23
października, o godz. 16. Jej przeciwnikiem będzie zespół TKS-u Tychy
(w tej chwili zajmuje on 6. miejsce

Jaworzniccy siatkarze wygrali sobotni mecz z zespołem z Krosna | fot. Andrzej Pokuta

w tabeli ligowej). Na własnym parkiecie MCKiS Jaworzno zagra z kolei 30
października. W sobotnim pojedynku w Hali Widowiskowo-Sportowej
podejmie siatkarzy MKS-u Będzin,
którzy zajmują 9. pozycję w grupie.
Jaworznickim Sokołom nie udało
się natomiast przejść do kolejnej rundy Pucharu Polski. W meczu z WKS-em Wieluń, który odbył się w środę,
13 października, podopieczni trenera
Wątorka ulegli przeciwnikowi 2:3.
MCKiS przegrał pierwszy set 23:25,
drugi wygrał 25:16, a w trzecim jaworznianie ulegli rywalom 20:25.
W czwartej partii stosunek punktów
był odwrotny do poprzedniej części
spotkania (25:20 dla Sokołów). Piąty set okazał się jednak dla nich pechowy. Nasza drużyna przegrała go
15:13. Tym samym Sokoły odpadły
z pucharowej rywalizacji.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Tenisowe pojedynki

jskich dzieci i młodzieży im. Janusza Gortata odbyła się
czyńska

Już w najbliższą sobotę, 23 października, odbędzie się pierwszy turniej XX Grand Prix Miasta Jaworzna
w Tenisie Stołowym. Na zawody zapraszają wszystkich chętnych Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz
tenisiści z LZS-u Zgoda Byczyna,
którzy występują też w rozgrywkach trzeciej grupy IV ligi Śląskiego
Związku Tenisa Stołowego.
Jaworznickie grand prix będzie
składać się w tym roku z trzech turniejów. Oprócz najbliższych, sobotnich zawodów, w planach są jeszcze
dwa dni tenisowych zmagań. Drugi
turniej zaplanowano na 13, a trzeci
na 27 listopada. Tenisowe pojedynki
odbędą się w sali sportowej klubu
MCKiS Niko przy ul. Na Stoku 14
w Byczynie.
Miłośnicy tenisa stołowego zmierzą się w czterech kategoriach wiekowych i w kategorii kobiet open.
Zapisy odbędą się na 15 minut
przed startem każdego z pojedynków. Na dobry początek, o godz.
9.30, odbędą się potyczki zawod-

ników z rocznika 2009 i młodszych
oraz pań. O 10.30 powalczą tenisiści
z roczników 2008-2005, a o 11.30
ci z przedziału 2004-1971. Gracze
z rocznika 1970 i starsi rozpoczną
zmagania o godz. 12.30.
Oprócz uczestnictwa w grand
prix Jaworzna, tenisiści byczyńskiej
Zgody próbują swoich sił również
w spotkaniach ligowych. Jaworznianie biorą bowiem udział w rozgrywkach IV ligi Śląskiego Związku
Tenisa Stołowego. W skład jaworznickiego zespołu w tym sezonie
wchodzą Grzegorz Radko (zawodnik i kierownik drużyny), Józef
Lenartowicz, Sylwester Januszko, Franciszek Łysak, Zdzisław
Milewski, Włodzimierz Szczepanik i Damian Hanc. Jaworzniccy
zawodnicy mają za sobą już dwie
kolejki.
W pierwszej zwyciężyli 7:3 z drużyną MKS-u Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie. Pojedynek,
który odbył się w hali klubu Niko,
był bardzo zacięty. Spotkanie w ra-

Tenisiści ze Zgody Byczyna rozgrywają ligowe mecze | fot. Zgoda Byczyna

mach drugiej kolejki byczyński LKS
rozegrał na wyjeździe z tenisistami z KU AZS UJD Częstochowa.
Jaworzniccy gracze mieli tym razem pecha, ponieważ pojedynek
zakończył się z korzyścią dla częstochowian. – Po niezwykle zaciętym, stojącym na wysokim poziomie,
pełnym zwrotów akcji i wyrównanym
meczu wygrał klub z Częstochowy 7:3

– przyznaje jaworznicki tenisista
Józef Lenartowicz.
Obecnie Zgoda zajmuje drugie
miejsce w ligowej tabeli. Mecz trzeciej kolejki odbędzie się w Jaworznie dzisiaj (w czwartek, 21 października) o godz. 18. Zawodnicy
z Byczyny zmierzą się z zespołem
MKS-u Skarbek IV Tarnowskie Góry.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A

Dobre kolejki
piłkarzy
LKS Ciężkowianka wciąż
utrzymuje się na pierwszym miejscu
tabeli chrzanowskiej A klasy. W minioną sobotę podopieczni Szymona
Pieczki wygrali 5:2 z Tęczą Tęczynek. Tydzień wcześniej pokonali 3:1
Wisełkę Rozkochów. W ostatnich
dwóch kolejkach triumfowała też
Szczakowianka Jaworzno. Grający w 4. lidze Drwale zwyciężyli 10
października z Unią Rędziny (5:0),
a w minioną niedzielę wygrali 6:2
ze Śląskiem Świętochłowice. Szczakowski team jest piąty w tabeli swojej ligi.
Szczęście uśmiechnęło się też do LKS-u Zgoda Byczyna, grającej w wadowickiej okręgówce. Po paśmie
niepowodzeń byczynianie wygrali 9
października z Nadwiślaninem Gromiec 3:1, a w minioną sobotę z LKS-em Żarki 2:1. Zgoda jest 8. w tabeli.
O cztery miejsca wyżej w tej samej
lidze plasuje się natomiast Victoria
1918 Jaworzno. W dwóch minionych
kolejkach zespół wygrał najpierw
2:1 z MKS-em Libiąż, a następnie
zremisował 1:1 z Brzeziną Osiek.
Jaworznianin
mistrzem Polski
Damian Nicpoń, zawodnik Jaworznickiego Klubu Bokserskiego „JaworTeam”, zdobył tytuł
młodzieżowego mistrza Polski na
odbywających się w miniony weekend zawodach w Wałczu. W finale
ogólnopolskich mistrzostw pięściarz
z naszego miasta pokonał Emiliana
Dudajka z Radomskiego Klubu Bokserskiego „Boxing” Radom. Walkę
w kategorii do 52 kilogramów Damian wygrał jednogłośnie na punkty.

Pecha miał natomiast drugi jaworznicki bokser z „JaworTeamu". Szymon Łapa odpadł w eliminacjach.
Adepci jiu-jitsu
z medalami
Trzy medale przywieźli zawodnicy Klubu Sportowego „Sparta” Jaworzno z XVII
Mistrzostw Polski w Brazylijskim
Jiu-Jitsu, które odbyły się w Warszawie. Złoto w kategorii junior
60 kilogramów wywalczył Marcel
Hulbój. Srebrny krążek zdobyła
Lena Dubiel w kategorii młodzik
40 kilogramów. Brązowym medalistą został natomiast Tomasz Bryniak, który zmagał się w kategorii
masters I +100.5 kg. W miniony
weekend worek medali przywieźli
też młodzi zawodnicy Sparty, biorący udział w kolejnych zmaganiach
Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży Ju-Jitsu w Katowicach. Na
tych samych zawodach szczęście
dopisało także adeptom tej dyscypliny z Klubu Sportów Walki „Satori” Jaworzno. Również wrócili do
domu z medalami.
W pierwszej
dziesiątce
Młody lekkoatleta
z sekcji lekkiej atletyki Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, Adam Kukuła, znalazł się
w najlepszej dziesiątce na PZLA
Mistrzostwach Polski U16 w Karpaczu. Te zawody są nazywane
też Małym Memoriałem Kusocińskiego. Jaworznianin, trenowany
przez Józefa Bednarczyka, brał
udział w konkursie pchnięcia kulą.
Zawodnik MCKiS-u zajął dziewiąte
miejsce.
AZ-H
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Patroni
naszych
ulic

Pierwszy dowódca
Armii Krajowej

Ulica Stefana Grota–Roweckiego leży w dzielnicy Góra Piasku. To
jedna z bocznych dróg, biegnąca od
ul. Jaworznickiej. Nazwa upamiętnia generała, komendanta głównego Armii Krajowej w okupowanej
przez Niemców podczas II wojny
światowej Polsce.
Stefan Rowecki urodził się 25
grudnia 1895 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Pochodził z rodziny
urzędniczej o tradycjach szlacheckich. W 1906 r. rozpoczął naukę
w gimnazjum, a 5 lat później założył jeden z pierwszych na ziemiach
polskich tajny zastęp skautowy. Po roku przeniósł się jednak do Warszawy, gdzie uczył się w Szkole Mechaniczno-Technicznej na Wydziale Elektrycznym.
W 1913 r. wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich. Brał
udział w kursach podoficerskich. Przygotowywał się do prowadzenia zajęć instruktorskich ze stosowania materiałów
wybuchowych i z budowy broni palnej. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 1 i 5 pułku piechoty.
Odniósł rany pod Klimontowem w 1915 r. i rok później
w rejonie Maniewicz w czasie odwrotu spod Kostiuchnówki.
W 1917 r. został internowany w obozie w Beniaminowie.
Potem wstąpił do Polnische Wehrmacht, w której służył
do końca wojny. W kolejnym roku przyłączył się do odradzającego się Wojska Polskiego. Walczył z Ukraińcami
i w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie pokoju uczęszczał
na kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Wojennej. Zaczął

karierę w Wojskowym Instytucie
Naukowo-Wydawniczym. W 1924 r.
został redaktorem naczelnym „Przeglądu Wojskowego”, a w 1930 r.
objął dowództwo 55 pułku piechoty
w Lesznie.
Przed wybuchem II wojny światowej Stefan Rowecki został mianowany dowódcą Warszawskiej Brygady
Pancerno-Motorowej. Po przemianowaniu Służby Zwycięstwu Polski na
Związek Walki Zbrojnej płk Rowecki
został mianowany dowódcą ZWZ
na terenach okupowanych przez
Niemców.
W 1940 r. Rowecki został mianowany generałem brygady, a na wniosek gen. Sosnkowskiego Komendantem
Głównym ZWZ i Dowódcą Sił Zbrojnych w Kraju. Utworzył
konspiracyjną armię w okupowanej Polsce. W rezultacie
tych działań, w lutym 1942 r., powstała Armia Krajowa.
30 czerwca 1943 r. generała „Grota” zdradziło kilku członków konspiracji. Polak został aresztowany i przewieziony do
Berlina. Odmówił współpracy, więc zamknięto go w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Prawdopodobnie
został zamordowany na rozkaz Heinricha Himmlera po
wybuchu powstania warszawskiego.
Gen. Rowecki został odznaczony Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari (V i IV klasy), Orderem
Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości z Mieczami,
Krzyżem Walecznych (dziewięciokrotnie) i 2 razy Złotym
Krzyżem Zasługi.
NC

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 31 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 36
(228): Rozum także wymaga
czasu do namysłu.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

22 października (piątek) przypada
Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania. Z tą przypadłością boryka się na świecie ponad 60 mln
osób. Nieznana jest dotąd przyczyna
jąkania się. Jedni uważają, że ma to
podłoże genetyczne, inni z kolei, że
przyczyną może być uraz podczas
porodu. Najczęściej problem pojawia się we wczesnym dzieciństwie,
u dorosłych może być skutkiem ciężkiego urazu neurologicznego lub
nadużywania narkotyków. Chociaż
jąkający się spotykają się na co dzień
z brakiem akceptacji ze strony otoczenia, jednak dzięki samoakceptacji
i wiary we własne możliwości mogą
wiele osiągnąć. Wśród nich są m.in.
Bruce Willis, Samuel L. Jackson,
Winston Churchill, Elvis Presley
czy Jerzy Owsiak. W niedzielę, 24
października, obchodzimy Światowy Dzień Flaczków – potrawy, która ma swoich wielbicieli, ale są też
osoby, które za żadne skarby nie
spróbują fragmentów wołowych
żołądków. A dzień później swoje
święto obchodzą szewcy. Przypada
ono w dniu wspomnienia świętych
Kryspina i Kryspiniana, uznanych
już w VI wieku za patronów szewców i tkaczy.
Not. Ewa Szpak

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 36 (228)

