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Więcej na str. 8-9

Mocny powrót
wielkiego boksu
| fot. Andrzej Pokuta

Akcja Zima
wystartowała

W tym sezonie za odśnieżanie, usuwanie gołoledzi,
wywóz błota i utrzymanie
chodników odpowiadają jaworznickie Wodociągi. Przedstawiciele miejskiej spółki
deklarują pełną gotowość

do wykonywania nowych
zadań. Kiedy tylko warunki
będą tego wymagały, to na
drogi wyjadą nowiutkie pługopiaskarki, ciągniki, brygadówki i wywrotki. Pojazdy są
ekologiczne, zasilane gazem
CNG. Powierzenie zadania
zimowego utrzymania dróg
miejskiej spółce to kolejny
krok na drodze do rekomunalizacji usług, czyli ponownego przekazania tego zadania
spółce miejskiej.
Więcej na str. 3

Jubileuszowe
uroczystości w ZSP 3
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II
w Jaworznie kształci młodych
ludzi już od 76 lat. W czwartek, 28 października, w szkol-

nej auli odbyła się jubileuszowa uroczystość placówki. Był
to czas wspomnień i podsumowań. Nauczyciele wyznaczyli
sobie kolejne cele, a najzdolniejsi uczniowie otrzymali dyplomy i wyróżnienia. Dwoje
spośród nich otrzymało stypendium Rady Ministrów.
Szkoła miała swoje 75-lecie rok temu, ale z uwagi na
na sytuację epidemiologiczną
spotkanie zorganizowano dopiero w tym roku.
Więcej na str. 5

Horror Masakrator
– dla najtwardszych
Przeszywający chłód, ciemność, strome podbiegi i prawie
30 przeszkód na 9-kilometrowej trasie. W takich warunkach przyszło biegać zawodnikom tegorocznego głównego
biegu Horror Masakrator. Była
też klasyfikacja family, w której pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna mogły pobiec dzieci w wieku od 8 do
15 lat. Najmłodsi zawodnicy
mogli z kolei sprawdzić się
w Erigo Masakrator Kids. Na
terenie Diving Marina „Kopar-

ki” w sobotę, 30 października, wystartowało prawie 500
śmiałków. Horror Masakrator
to bieg ze sztucznymi przeszkodami.
Więcej na str. 14

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Fetysz hot-doga

Polak to zawsze sobie znajdzie
powód, aby się napić. W niedzielę
przez miasto przewinęła się kawalkada przebierańców, z okazji piętnowanego przez niektórych Halloween. Nikogo nie opętało, chociaż
było jedno podejrzenie, gdy jedna
osoba oglądała wiadomości TVP.
Ludzie się dobrze bawili, bojówek antyhalloweenowych nie stwierdzono.
Następnego dnia wszyscy grzecznie
pomaszerowali na „grobbing” - bo
to przecież tradycja i trzeba zobaczyć, komu się powodzi i jaką furą
podjechał, chociaż na stroiku co
roku oszczędza. Pod cmentarzem
stoiska z obwarzankami i napojami,
nie mogę się nadziwić, że społeczeństwo musi wszędzie żreć i pić, nie
może wytrzymać dłużej niż pół godziny. Kiedy turystycznie wyjeżdżam
z grupą z miasta, to tankowanie na
stacji 20 minut od momentu ruszenia
powoduje globalny zakup hot-dogów
i lurowatej kawy. Niesamowite. I po
200 kilometrach jest dokładnie identycznie, nabyliśmy fetysz kupowania
pożywienia na stacjach paliw. Orlen
na tym zarabia lepiej niż na paliwie
i ma większą sieć fast-foodów niż
McDonald's.
Pomimo że jesień przyszła 22
września i już jest z nami od prawie
półtora miesiąca, to jakoś w mojej
głowie zaczyna się dopiero od zmiany czasu na zimowy. Nie cierpię tego
reliktu przeszłości, źle się czuję po
przestawieniu zegarków, umawiam
się na drinka na godz. 20. a o 19 już

Szpilki w bruku

pić się chce. Za to premier może
ogłosić w orędziu, że dzięki jego
polityce wszyscy Polacy spali o godzinę dłużej. Rosjanie już jakiś czas
temu stwierdzili, że mają zmianę
czasu w miejscu, gdzie plecy tracą
szlachetną nazwę i zrezygnowali z tej
bzdury raz a dobrze. Ale oni nie są
w Unii Europejskiej, więc wystarczył
rozkaz wodza naczelnego i na tym
zakończyła się droga legislacyjna.
U nas to będzie dyskutowane w komisjach i ich prace będą kosztować
podatników kilka milionów euro.
Podobno problemem jest wybór pomiędzy czasem letnim a zimowym,
każde z tych rozwiązań ma swoich
zwolenników i przeciwników, a chodzi przede wszystkim o jak najlepsze
wykorzystanie światła słonecznego.
W sumie racja, bo jak po nowym
roku skoczy cena prądu, to niechybnie będziemy przy świecach siedzieć,
albo całkowicie po ciemku.
W Jaworznie za kilka dni zostanie
otwarty pierwszy dyskont rosyjskiej
sieci handlowej, ma konkurować
z marketami na ceny. Sklep w zamyśle jest zbliżony do hurtowni z lat
90. towar kupowany bezpośrednio
z palet, pudeł zbiorczych i koszy. Nie
będzie wystroju, promocji czy też akcji specjalnych z okazji np. świąt. To
w zasadzie powrót do źródeł handlu
znanego kiedyś w dyskontach. Informacja o otwarciu sklepu z rosyjskim rodowodem dała pożywkę dla
rusofobów, którzy za wszelką cenę
chcą się uchronić przed „najeźdźcą
ze Wschodu”, przy czym np. jedna
z pań poinformowała, że ona wspiera
polskie sklepy i do „Biedronki” będzie chodziła. Hahaha, zaśmiał się
po portugalsku właściciel, albowiem
świetnie znał ten język.
W ogóle bawi mnie granie w kotka i myszkę pomiędzy sieciami han-

Jan Kleszcz

Inspirujące zmiany
Jaworznicka Hala
Widowiskowo-Sportowa zdobyła wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu na
najlepszą przestrzeń województwa śląskiego. Obiekt przeszedł termomodernizację
i remont. Uporządkowano i zagospodarowano również teren w sąsiedztwie hali.
Dziś jest tam skwer, pod którym znajduje
się parking dla samochodów osobowych.
W sąsiedztwie jest też pumptruck.
Hala przy Grunwaldzkiej 80 stanowi
jedną z piękniejszych wizytówek miasta.
Początkowo planowano przeprowadzić
tylko termomodernizację, ale ponieważ
udało się na to przedsięwzięcie zdobyć
dodatkowe pieniądze, to zakres inwestycji znacząco się poszerzył. Warto było, bo
w efekcie hala zyskała imponujący wygląd, świetnie wpisuje się w nowoczesną
przestrzeń centrum, a jej ogrzanie i utrzymanie jest tańsze. To właśnie w tej hali
organizowane są największe wydarzenia
kulturalne lub sportowe, na które do Jaworzna przyjeżdżają mieszkańcy sąsiednich miast. I na ogół naszą halę chwalą.

Nic więc dziwnego, że spodobała się
też jurorom konkursu na najlepszą przestrzeń województwa śląskiego. Celem
tego konkursu jest między innymi kształtowanie wizerunku naszego województwa jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, inwestowania i wypoczynku, ale
też promocja realizacji urbanistycznych
i architektonicznych, które kształtują
wysokiej jakości przestrzenie publiczne.
I właśnie taka jest dziś hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu.
Wyróżnienie dla hali to kolejny dowód
na to, że zmiany, jakie zachodzą w naszym mieście, są korzystne, podobają
się i są przez innych chwalone. Zmiany,
jakie wprowadzamy, są też często przez
innych naśladowane. Wystarczy wspomnieć o elektrycznych autobusach czy
rekomunalizacji usług. Wielu samorządowców właśnie u nas szukało inspiracji
i gotowych rozwiązań, które dałoby się
przenieść na grunt ich miast. Są powody
do dumy. Wystarczy je dostrzec.

dlowymi a pomysłodawcami o zakazie handlu w niedziele. Z mojego
punktu widzenia, zakaz taki jest
kompletnie bez sensu, powinno się
raczej wprowadzić specjalne płace
dla osób, które wykazują chęć pracy
w wolne dni. Nie przymuszać, ale
zachęcać specjalnymi stawkami.
Wiele młodych osób chętnie popracuje w dni wolne od pracy, bo
nie mają zobowiązań rodzinnych,
a pieniążek zawsze mile widziany.
Ustawa nie dość, że powoduje kontrowersje społeczne, to dodatkowo
zmusza do kombinacji. Już się mówi
o tym, że w niedziele będą traktowane sklepy jako magazyny, będzie
można w nich zrobić zakupy online,
kurier przywiezie je do domu w...
15 minut! I to nie jest śpiewka dalekiej przyszłości, bo testowy program istnieje już w kilku dużych,
polskich miastach.
W mieście pojawiły się hulajnogi na minuty, nie ma ich wiele, ale
mam wrażenie, że walają się dosłownie co kawałek. U mnie na ulicy
stoją dwie od kilku dni. Już kilka
razy rozjechałbym jakiegoś głąba,
który w środku nocy bez oświetlenia wyskoczył zza rogu. A kilka dni temu dzwonek do drzwi,
otwieram, a tam lokalny żul, osoba
znana w półświatku jako syn byłej
kościelnej (tak, takie cuda u mnie
na wsi). I pyta, czy nie wiem, czyja
ta hulajnoga, bo długo stoi i on by
się zaopiekował. To mu tłumaczę, na
czym polega cała zabawa. Koleżka
nie do końca klei, bo intelektualnie
jest amebą. Dopytał jeszcze, co to
ten „dżipies”, wyżebrał 5 zł i zniknął. Rano już hulajnogi nie było, ale
żula też nie widać. Pewnie złamał
zabezpieczenia i pojechał w podróż
życia, do sklepu całodobowego koło
„azotki”. Ahoj, przygodo!
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Noga z gazu
Grażyna Dębała

W środę, 3 listopada, przekazano
plac budowy firmie, która zajmie się
przebudową odcinka ulicy Grunwaldzkiej. Tym razem drogowcy pracować
będą na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Kolejową do krzyżówki z 11
Listopada. Zakres prac jest duży, toteż
bez utrudnień się nie obejdzie. Drogowcy proszą o wyrozumiałość i zdjęcie
nogi z gazu.
Warto uzbroić się w cierpliwość, bo
prace na tym odcinku mają potrwać aż
do końca 2022 roku. Drogowcy muszą
bowiem m.in. przebudować uzbrojenie podziemne. W ramach inwestycji
powstaną też drogi rowerowe w obu
kierunkach ulicy. Drogi połączą istniejące ścieżki rowerowe na rondzie przy
ul. 11 Listopada z Velostradą. Przebudowane zostaną skrzyżowanie ulic
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik
- W CV napisał pan, że jest
pan tajemniczy. Może pan
to rozwinąć?
- Nie.
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Grunwaldzkiej z Kolejową, przejścia
dla pieszych, jezdnie i chodniki oraz
zatoki autobusowe, które po zakończeniu prac będą zapewniały pasażerom
komunikacji miejskiej większy komfort
wsiadania i wysiadania.
Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej to
niejedyna drogowa inwestycja, która
trwa w naszym mieście. Remont ulicy
Martyniaków ma potrwać do wiosny.
Trwają też prace w Byczynie, gdzie
powstanie estakada. Obecność drogowców z pewnością utrudnia jazdę,
ale efekty ich pracy szybko zostają docenione przez kierowców i pieszych.
Jaworznickie drogi stają się bezpieczniejsze, co potwierdzają policyjne statystyki. Kierowcom i pieszym przyda
się więc jeszcze trochę cierpliwości,
bo stawka jest tego warta.

Kierowcy pod sąd
Anna Zielonka-Hałczyńska

Sceny rodem z amerykańskiego
filmu akcji dwukrotnie rozgrywały
się w Jaworznie w ciągu ostatniego
miesiąca. Najpierw, 18 października,
jaworzniccy policjanci ruszyli w pościg
za mazdą, której 24-letni kierowca za
nic w świecie nie chciał zatrzymać się
do kontroli. Radiowóz w końcu wyprzedził uciekiniera, ale ten kilka razy
uderzył swoim samochodem w policyjne auto, by utorować sobie drogę.
Kierowca, bez uprawnień do prowadzenia pojazdów, i jego pasażerowie zostali złapani dopiero w lesie
między Podłężem a Osiedlem Stałym.
Mieli przy sobie narkotyki, kradzione
tablice rejestracyjne i przedmioty,
mogące służyć do popełniania przestępstw. Drugi pościg, tym razem
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za pijanym kierowcą, miał miejsce
30 października na ulicy Jesiennej
w Koźminie. Po krótkiej chwili stróże prawa zatrzymali pędzącego fiata.
Siedzący za kierownicą jaworznianin
wciąż jednak stawiał opór. Na domiar
złego staranował radiowóz i policjanta. Na szczęście został zatrzymany.
Miał ponad trzy promile w wydychanym powietrzu. Nieodpowiedzialni
kierowcy mazdy i fiata oraz podróżni
z tego pierwszego auta staną teraz
przed sądem. Oby usłyszeli surowe
wyroki, bo przecież ich zachowanie
mogło doprowadzić do tragedii, tym
bardziej że obydwa zdarzenia miały
miejsce późnym popołudniem i wieczorem, czyli w godzinach, gdy ruch
na ulicach bywa jeszcze spory.
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8 pługopiaskarek, ciągniki, brygadówki i wywrotki to sprzęt, który wykorzystywany będzie do walki ze śniegiem i lodem na jaworznickich drogach | fot. Natalia Czeleń

Akcja Zima już trwa

W poniedziałek,
1 listopada, wystartowała
Akcja Zima. W tym
sezonie za odśnieżanie,
usuwanie gołoledzi,
wywóz błota i utrzymanie
chodników odpowiadają
jaworznickie Wodociągi.
Przedstawiciele miejskiej spółki
deklarują pełną gotowość do wykonywania nowych zadań. Kiedy
tylko warunki będą tego wymagały,
to na drogi wyjadą nowiutkie pługopiaskarki, ciągniki, brygadówki
i wywrotki. Pojazdy są ekologiczne,
zasilane gazem CNG. Dyrektorem
działu oczyszczania miasta w Wodociągach Jaworzno został Zbigniew Krepel.
Powierzenie zadania zimowego
utrzymania dróg miejskiej spółce
to kolejny krok na drodze do rekomunalizacji usług, czyli ponownego
przekazania tego zadania spółce
miejskiej. Od roku śmieci od firm
i mieszkańców odbierają właśnie

Paweł Silbert, Łukasz Kolarczyk i Józef Natonek podczas prezentacji zimowego sprzętu
| fot. Natalia Czeleń

Wodociągi. To sposób na obniżenie kosztów i podniesienie jakości
usług. W przypadku odbioru odpadów poprawa jest wyraźna. Firmy,
które dotychczas walczyły ze śnie-

Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu, ta przy ul. Grunwaldzkiej 80, zdobyła wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Województwa
Śląskiego 2020/2021. Statuetkę dla Jaworzna, na uroczystej gali, odebrał Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent miasta.
Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęły
33 zgłoszenia z 27 gmin. Pierwszą nagrodę
otrzymała realizacja „Centrum Usług Społecznych w Zabrzu”. Drugie miejsce przyznano
realizacji pn. „Adaptacja z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom
Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem te-

giem na jaworznickich drogach
i chodnikach nie sprawdziły się.
Mieszkańcy zgłaszali liczne skargi. Nowe rozwiązanie ma i tutaj
poprawić sytuację.

– Wytyczamy nowe szlaki. Myślę, że
i tym razem będziemy traktowani jako
dobry przykład. Po tym, jak zaczęliśmy
odbierać odpady we własnym zakresie
przez spółkę miejską, zgłosiło się do nas
wielu samorządowców. Chcieli wiedzieć, jak to zorganizowaliśmy. Spółka
chętnie udzielała odpowiedzi i z tego,
co mi wiadomo, niektórzy już podążają
naszą drogą – opowiadał Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Pracownicy Wodociągów Jaworzno będą realizować zadania w ramach Akcji Zima oraz Akcji Lato. –
Nasi pracownicy zadbają o czystość,
utrzymanie zieleni, a także odśnieżanie
ulic – zapowiedział Sławomir Grucel, rzecznik prasowy jaworznickich
Wodociągów.
W czwartek, 28 października, oficjalnie zaprezentowano sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas
walki ze śniegiem i lodem. W spotkaniu udział wzięli m.in. Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, jego
zastępca - Łukasz Kolarczyk, a także cały zarząd Wodociągów oraz
pracownicy, na których barkach
spoczywać będzie odpowiedzialność za czystość jaworznickich ulic
i chodników.

Hala z wyróżnieniem

renu (etap I)”. W konkursie przyznano także
6 równorzędnych wyróżnień. Poza jaworznicką halą przyznano je również przystani
kajakarskiej MOSM w Tychach, Centrum
Edukacji Ekologicznej w Wiśle, nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach
w historycznym budynku dawnego młyna
elektrycznego, rewitalizacji zdegradowanego
budynku Pałacu Rheinbabenów oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Arka w Żywcu.
Wyróżnienie specjalne marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego
oraz nagrodę publiczności otrzymała realizacja „Żelazny Szlak Rowerowy - budowa
ścieżek rowerowych w ramach zagospodaro-

wania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa Ruptawa-Cisówka
oraz Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój
i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju”.
Jaworznicka hala zmieniła się nie do poznania. Obiekt przeszedł termomodernizację, zyskując przy tym nowoczesną elewację. Na dachu zamontowano automatycznie
sterowane świetliki. Wymieniono instalacje
elektryczną i przeciwpożarową. Powstały
dwa nowe pomieszczenia magazynowe, które dobudowano od strony ulicy Królowej
Jadwigi. Pod trybunami wygospodarowano
miejsce na dodatkową salę. Zyskał też hol,
w którym położono nową posadzkę. Remont

– Kupiliśmy 8 pługopiaskarek oraz
kilka ciągników. Mamy też pojazdy
typu brygadówki czy wywrotki. Na
sprzęt wydaliśmy łącznie 9 mln złotych – mówił Zbigniew Krepel, dyrektor Działu Oczyszczania Miasta.
Spółka zadbała też o magazyn,
w którym przechowuje już 130 ton
soli, niezbędnej do realizacji Akcji
Zima. Powstało też drogowe połączenie bazy Wodociągów z obwodnicą północną, by odciążyć ulicę
św. Wojciecha.
Wszystko wskazuje na to, że jaworznickie Wodociągi są nieźle
przygotowane do walki z oblodzeniem i zaśnieżeniem miasta.
– Organizacyjnie i sprzętowo jesteśmy już przygotowani do realizacji
powierzonych nam zadań. Mamy
pługopiaskarki czy ciągniki, a także
pracowników. Kolejne 42 osoby znalazły pracę. Mogę zapewnić mieszkańców, że cały ten sprzęt wyjedzie
w miasto, gdy tylko pojawi się śnieg
– zapowiada Józef Natonek, prezes
Wodociągów Jaworzno. Najpierw
będą odśnieżane drogi pierwszej
kategorii. Potem pługopiaskarki
dotrą do bocznych uliczek.
Natalia Czeleń

przeszły toalety, łazienki i szatnie. Odnowiono również parkiet w głównej części
hali, wymieniono oświetlenie i system nagłośnienia. Wyremontowane zostały schody.
Położono na nich nowe płytki. Odnowiono
murki oporowe. Plac przed budynkiem został pokryty kostką, a do głównych drzwi
obiektu prowadzi teraz kładka.
Wszystkie prace, związane z odnowieniem
najważniejszego obiektu sportowego w naszym mieście, kosztowały prawie 14 milionów złotych. Część tej kwoty pokryła unijna
dotacja, która wyniosła ponad 6 milionów
złotych.
Grażyna Dębała
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Zawód z misją

W Ciężkowicach powstanie wiadukt drogowy | fot. Grażyna Dębała

Będzie umowa
na wiadukt

Dobre wiadomości dla mieszkańców Ciężkowic. Już wkrótce z ulicy Ciężkowickiej znikną kolejki aut,
oczekujących na przejazd przed zamkniętymi rogatkami. Jeszcze w tym
roku podpisana ma zostać umowa na
budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Katowice – Kraków. To
właśnie ten obiekt zastąpi przejazd
na poziomie szyn w ciągu ul. Ciężkowickiej. Takie rozwiązanie sprawi, że
podróż przez tę jaworznicką dzielnicę będzie szybsza i bezpieczniejsza.
– PKP Polskie Linie Kolejowe SA
zwiększają bezpieczeństwo na styku
kolei oraz dróg poprzez zastępowanie
przejazdów kolejowo-drogowych skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. Bezpieczniejsze podróże koleją oraz lepszą komunikację w mieście zapewniają wiadukty
drogowe – tłumaczy Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
Zdaniem specjalistów, wiadukt,
który powstanie w Ciężkowicach,
pozytywnie wpłynie na płynność
ruchu w tej części miasta. To jednak nie wszystko. W ramach zadania poprawi się też dostępność do
infrastruktury kolejowej. Zgodnie
z projektami na drogach dojazdowych do wiaduktu mają być zlokalizowane przystanki komunikacji
miejskiej. Aby ułatwić korzystanie
z tej infrastruktury, to bezpośrednio z przystanków autobusowych
na poziom peronów będzie można

wjechać windą lub wejść schodami.
Będą też wykonane wygodne dojścia
do peronów.
Wiadukty nad linią kolejową Katowice – Kraków, podobne do tego
planowanego w Ciężkowicach, wybudowane zostały już w Szczakowej
przy ulicy Bukowskiej, a także w Pieczyskach. – Nowe obiekty pozwalają na swobodny przejazd pociągów.
Zwiększył się poziom bezpieczeństwa
na linii kolejowej. Usprawnił się ruch
na drogach. Skrócił się czas przejazdu
z północnej na południową stronę torów
bez konieczności oczekiwania przed
zamkniętymi rogatkami – potwierdza
Katarzyna Głowacka.
Kolejarze zapowiadają, że to prawdopodobnie nie koniec inwestycji
w tym rejonie. Do programu „Kolej
Plus przez Województwo Małopolskie” został bowiem zgłoszony projekt budowy połączenia kolejowego
pomiędzy Krakowem i Olkuszem.
Trasa biegłaby m.in. przez Jaworzno-Szczakową i Pieczyska. Trwają prace
projektowo-planistyczne.
Mieszkańcy Ciężkowic doczekają się też innych zmian. W rejonie
skrzyżowania ulicy Ciężkowickiej
z Budowlaną powstanie trzecie w Jaworznie rondo holenderskie. Przybędzie też sporo infrastruktury rowerowej. Drogi dla rowerzystów połączą
velostradę z północną częścią Ciężkowic.
GD

27 października obchodziliśmy
Światowy Dzień Terapeuty Zajęciowego. W naszym mieście terapeuci
pracują m.in. w Warsztacie Terapii
Zajęciowej przy Polskim Stiwarzyszenu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie. W tej placówce 13 terapeutów
prowadzi rehabilitację zawodową
i społeczną dla 55 dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Placówka działa przy ul. Chopina 19,
a kieruje nią Monika Włodarczyk-Raczek.
Okazuje się, że pracownicy WTZ
nie celebrowali swojego święta. – Był
to dla nas normalny dzień pracy. Chyba
nie przyzwyczailiśmy się do obchodów
tego święta, a uczestnicy zajęć i tak prawie każdego dnia mile nas zaskakują
i okazują swoje oddanie, akceptację –
mówi Monika Włodarczyk-Raczek,
kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworznie.
Pani Monika na początku swojej
kariery zawodowej pracowała jako
nauczyciel. – Od początku chciałam jednak pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i tak
też się stało. Pracuję w Warsztacie już

od 1993 roku. Energii dodają mi moi
uczestnicy, którzy są motorem napędowym, czuję się za ich los odpowiedzialna
nie tylko w godzinach pracy – wspomina pani Monika.
Praca terapeuty zajęciowego do łatwych nie należy. – Oprócz kwalifikacji
zawodowych, trzeba mieć także zespół
cech osobowościowych, predestynujących do wykonywania tego zawodu
i w szczególności do pracy z dorosłymi
osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Tych cech nie da się nauczyć
w szkole, trzeba po prostu się z nimi
urodzić i pracować nad ich rozwojem –
tłumaczy kierownik placówki.
Terapeuci zajęciowi na co dzień
mają szereg obowiązków. Każdy
problem teoretyczny przekładają na
praktykę. Wyjaśniają, tłumaczą, pokazują, służą radą i pomocą. Uczą
swoich podopiecznych, jakie cechy
powinien posiadać dobry pracownik.
Wspólnie wypracowują punktualność,
dyscyplinę i dobrą organizację pracy,
uczą porządku.
W jaworznickim WTZ opiekunowie
pracują z podopiecznymi w pracowniach: introligatorskiej, stolarskiej,
gospodarstwa domowego i ogrodni-

czo-witrażowej. Są też zajęcia w pracowniach tkacko-graficznej, ceramicznej i plastycznej. Działa pracownia
umiejętności społecznych. Prowadzony jest także trening ekonomiczny.
Podopieczni WTZ uczestniczą w biblioterapii i muzykoterapii, a w wolnych chwilach tworzą rękodzieło.
W środę, 3 listopada, w Miejskiej
Bibliotece Publicznej miejsce miał
wernisaż prac podopiecznych jaworznickiego WTZ. Terapeuci sprawują
też opiekę nad uczestnikami podczas
zajęć z rehabilitacji społecznej, czyli
w trakcie wyjścia do placówek kultury, nauki, sportu i rekreacji, wyjazdów
na wycieczki programowe jednodniowe lub wielodniowe.
– Wszystkim terapeutom zajęciowym
życzę cierpliwości, wyrozumiałości, wytrwałości w pracy z podopiecznymi,
indywidualnego podejścia do każdego z nich i nie popadania w rutynę
i sztampowość. Mamy bowiem do czynienia z człowiekiem o specjalnych potrzebach, zagrożonym wykluczeniem
społecznym. Zawód wykonywany dla takich ludzi nosi znamiona misji, która nie
powinna być wyznaczana stawką brutto
za godzinę – mówi pani Monika. NC

Największą nagrodą za wykonaną pracę są dla terapeutów uśmiechy ich podopiecznych | fot. Natalia Czeleń

Dzików jest już mniej
Nęciska dla dzików wybudowane
w jaworznickich lasach przyniosły
oczekiwane skutki. Myśliwym udało
się znacznie zredukować liczbę tych
zwierząt. Dzięki temu dziki rzadziej
pojawiają się na terenie osiedli mieszkaniowych, co potwierdza zdecydowanie mniejsza niż latem liczba
zgłoszeń takich przypadków.
Specjalne nęciska powstały w dziesięciu punktach jaworznickich lasów.
Miejsca wybrano nieprzypadkowo.
To rejony, gdzie dzików było najwięcej, czyli okolice Łubowca, Osiedla Stałego, Gigantu, Podwala, Śródmieścia i Skałki. Dziki były nęcone

w te miejsca poprzez systematyczne
dokarmianie kukurydzą, a nęciska
były regularnie monitorowane przez
myśliwych z koła łowieckiego. Na
przełomie września i października
zaczął się odstrzał.
– W ciągu miesiąca odstrzelono 47
dzików. Te działania sprawiły, że problem obecności tych zwierząt w osiedlach mieszkaniowych zdecydowanie
się zmniejszył, co widać po liczbie zgłoszeń od mieszkańców – podkreśla Zbigniew Piątek, naczelnik wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Najwięcej zgłoszeń, dotyczących
obecności dzików w osiedlach mieszkaniowych, do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie trafiło w czerwcu. Było ich
41. W lipcu zgłoszono 23 takie przypadki, w sierpniu 26, we wrześniu
24, a w październiku już tylko 11.
W umowie, którą miasto zawarło
z kołem łowieckim Słonka, myśliwi zobowiązali się do odstrzału 50
dzików. Jednak już wiadomo, że po
wykonaniu limitu współpraca będzie
kontynuowana. Na razie problem
udało się rozwiązać w centrum miasta, w następnej kolejności sytuacja

powinna się poprawiać w pozostałych
dzielnicach.
Zgodnie z rozporządzeniem wojewody śląskiego w sprawie redukcyjnego odstrzału dzików, do końca roku dzierżawcy lub zarządcy
obwodów łowieckich zobowiązani
są do wykonania odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików.
Zgodnie z tymi zapisami koła łowieckie z terenu Jaworzna (Jawor,
Słonka i Kozioł) zobligowane są
do odstrzału redukcyjnego ponad
130 dzików.
Myśliwi przypominają, że głównym powodem, dla którego dziki

pojawiają się w osiedlach mieszkaniowych, jest łatwy dostęp do
pożywienia. Urzędnicy postawili
więc na informację i edukację.
– Gmina cyklicznie prowadzi działania edukacyjne dotyczące skutków
dokarmiania dzików. Przy każdym
prowadzonym odstrzale redukcyjnym
zamieszczano apele w tej sprawie.
Dodatkowo do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych rozesłano
ulotkę, z prośbą o wywieszenie jej na
klatkach schodowych bloków – informuje Katarzyna Sikora z Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Grażyna Dębała
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie kształci młodych ludzi już od 76 lat. W czwartek, 28 października, w szkolnej auli odbyła się
jubileuszowa uroczystość placówki. Był to czas wspomnień i podsumowań. Nauczyciele wyznaczyli sobie kolejne cele, a najzdolniejsi uczniowie otrzymali dyplomy
i wyróżnienia. Dwoje spośród nich otrzymało stypendium Rady Ministrów.
Szkoła miała swoje 75-lecie rok
temu, ale z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie zorganizowano dopiero w tym roku. - Październik jest miesiącem, w którym
obchodzimy rocznicę nadania szkole
imienia Jana Pawła II. Nasz patron
świętowałby w ubiegłym roku stulecie
swoich urodzin. Stąd właśnie pomysł,
aby 76-lecie szkoły uczcić w tym terminie – mówiła Magdalena Dygdoń-Kliemt, dyrektor ZSP nr 3 im.
Jana Pawła II w Jaworznie.
Jubileuszową uroczystość zorganizowano w formule hybrydowej.
Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wydarzeniu w głównej
auli szkolnej. Goście specjalni mogli
w nim wziąć udział online, poprzez
aplikację Teams.
W trakcie uroczystości podziękowano wszystkim patronom, którzy
umożliwiają uczniom zdobywanie
doświadczenia zawodowego. Szkoła
nawiązała też współpracę z nowym
partnerem - Prestige Garage, który
także przyjmie uczniów szkoły na
praktyki.
Irena Wojtanowicz-Stadler,
naczelniczka Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego w Jaworznie,

gratulowała sukcesów w pracy i nauce. – Spotkaliśmy się, by pochwalić
się swoimi sukcesami i by wyróżnić
uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli bardzo wysokie wyniki
w nauce. Chcieliśmy też pogratulować
młodzieży, która przystępowała do egzaminów zawodowych. Mamy tutaj
stuprocentową zdawalność – dodała
Magdalena Dygdoń-Kliemt.
Na uroczystym apelu wspomniano
wszystkie projekty, które placówka
realizuje od lat, takie jak choćby
zagraniczne wyjazdy na praktyki
zawodowe w ramach „Erasmus+”.
Stażyści uczyli się zawodu m.in. we
Włoszech, Niemczech, Hiszpanii
i Portugalii.
Na koniec jubileuszu na uczestników spotkania czekał sentymentalny koncert „Pod niebem pełnym
cudów” zespołu Nil Novi. Natalia
Smalcerz i Patrycja Słowińska
(wokal) oraz Dariusz Fec (muzyka) zaprezentowali utwory, które
nawiązywały do Jana Pawła II, patrona szkoły.
Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1945 roku jako Szkoła
Przemysłowa Górnicza Ministerstwa
Przemysłu Zasadnicza Szkoła Górni-

Uczniowie i nauczyciele ZSP 3 świętowali jubileusz szkoły | fot. Natalia Czeleń

cza KWK „Jaworzno”. Z biegiem lat
szkoła dostosowywała ofertę edukacyjną do rynku pracy i przybywało
nowych profili. Obecnie w ramach
ZSP nr 3 działają Technikum nr 1

O oświacie na sesji

Podczas październikowej sesji
Rady Miejskiej sporo uwagi poświęcono kwestiom oświatowym.
Radni przyjęli informację o stanie
realizacji zadań oświatowych przez
gminę, wynikach egzaminu ósmoklasistów, matur i egzaminów zawodowych. Rozmawiali też o zwiększeniu
stawki opłaty za żywienie maluchów w Miejskim Żłobku. Mowa
była o wysokości opłat związanych
z usuwaniem pojazdów z dróg i ich
przechowywaniem na parkingu
strzeżonym. Radni głosowali też
w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, uzupełniającego
tereny mieszkaniowe.
Z dokumentów przedstawionych
radnym wynika, że w roku szkolnym
2020/2021 miasto prowadziło 64
różnego typu przedszkola i szkoły.
– Utrzymanie tak szerokiej bazy
oświatowej będzie skutkowało pogorszeniem wyników, jakie osiągają nasi
uczniowie – prognozuje Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Chodzi między innymi o to, że
wynikająca z demografii mniejsza
liczba uczniów sprawia, że szkoły mają coraz większe problemy
z utworzeniem klas profilowanych,
gdzie edukacja byłaby na naprawdę
wysokim poziomie. Zdolni uczniowie
rozpraszają się pomiędzy dużą liczbą

szkół, a szkoły obniżają wymagania,
by zebrać odpowiednią liczbę kandydatów, co pozwoli utworzyć klasę
o wybranym profilu.
Podczas sesji mowa była również
o problemach Szkoły Podstawowej
nr 20 w Byczynie. Budynek czeka
na remont. Procedury przetargowe są w toku, ale się przedłużają.
Trzeba było o tydzień wydłużyć termin składania ofert, bo wpłynęło
ich niewiele.
– Obawiam się, że firmy, które złożyły oferty w przetargu, nie będą w stanie
przeprowadzić remontu w zaplanowanym czasie, ale mimo wszystko jesteśmy
o krok bliżej do zakończenia remontu
– ocenia Paweł Silbert.
Prawdopodobnie rodzice płacić
będą nieco więcej za żywienie dzieci w Żłobku Miejskim. W skład tej
placówki wchodzi ośrodek przy 3
Maja, gdzie opiekę znalazło 30 maluchów, i przy Towarowej, gdzie
pod opieką placówki jest 70 dzieci.
W obu punktach dzieci otrzymują
śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. W budynku przy 3 Maja
posiłki są przygotowane na miejscu.
Przy Towarowej dostarcza je firma
kateringowa. – Stawka za żywienie
ustalana była w 2018 roku. Od tego
czasu wzrosły ceny żywności, transportu czy prądu, a to wszystko ma

wpływ na koszt przygotowania posiłków. Obawiam się, że trudno będzie
znaleźć firmę, która zdecyduje się na
przygotowanie i dowóz posiłków w tej
cenie, która dziś obowiązuje – przyznaje Elżbieta Orzechowska-Filipczyk, dyrektor Żłobka Miejskiego
w Jaworznie.
Radni przyjęli też miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego,
który odnosi się do 46 działek rozsianych po Jaworznie. – Generalnym założeniem planu jest realizacja
oczekujących od wielu lat wniosków
prywatnych właścicieli nieruchomości
o zmianę przeznaczeń w dokumentach
planistycznych, umożliwiającą uzyskanie pozwoleń budowlanych – wyjaśnia
Teobald Jałyński, naczelnik wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Radni zajęli się też wysokością
opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym. Co
ciekawe, wśród rodzajów pojazdów
znalazły się hulajnogi elektryczne
oraz urządzenia transportu osobistego, czyli na przykład elektryczne
deskorolki. W przypadku ewentualnych problemów z tego typu pojazdami należy powiadomić Straż
Miejską.
Grażyna Dębała

oraz Branżowa Szkoła I stopnia.
Planowane jest też utworzenie jedynej w mieście Branżowej Szkoły
II stopnia, w której uczniowie zyskają dodatkowe 2 lata kształcenia.

W planach jest też nowy kierunek
kształcenia. Wszystkich uczniów
w szkole jest blisko 400, a uczą się
w aż 17 oddziałach.
Natalia Czeleń

Medale dla par
Cztery jaworznickie pary świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyły się uroczystości
jubileuszowe, podczas których Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, odznaczył jubilatów Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawanymi
przez Prezydenta RP.
Tym razem jubileuszowe odznaczenia otrzymali Alina i Ryszard Cempurowie, Barbara i Józef Frycowie, Wiesława i Józef Kalinowscy oraz
Eugenia i Zdzisław Odrzywolscy.
Małżonkowie otrzymali też dokumenty pamiątkowe, kwiaty oraz upominki. Życzenia jubilatom złożyli Paweł Silbert, a także Agnieszka Zielińska,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, oraz Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej.
GD

Staranował radiowóz
Na 5 lat do więzienia może trafić
pijany kierowca, który nie zatrzymał
się do kontroli drogowej. Mężczyzna
uciekając przed funkcjonariuszami,
staranował radiowóz i potrącił policjanta.
Wszystko działo się w sobotę, 30
października, na ul. Jesiennej w Jaworznie. Policjanci postanowili zatrzymać do kontroli drogowej fiata
palio. Kierowca zignorował polecenie
mundurowych, przyśpieszył i zaczął
uciekać. – Policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych podjęli
pościg, doprowadzając do zatrzymania
pojazdu. Gdy jeden z mundurowych,
próbując wylegitymować kierowcę,
wyczuł od niego alkohol, postanowił

odebrać mu kluczyki – opowiadają
jaworzniccy policjanci.
Wtedy kierowca gwałtownie ruszył.
Uszkodził radiowóz oraz najechał
na policjanta. Mężczyznę udało się
jednak zatrzymać. To 36-letni mieszkaniec Jaworzna. Badanie trzeźwości
wskazało ponad 3 promile alkoholu.
Kierowca usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, prowadzenie pojazdu w stanie
nietrzeźwości oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.
Jaworznianin przyznał się do winy,
złożył wyjaśnienia. Policjant z ogólnymi stłuczeniami trafił do szpitala
na badania, gdzie została udzielona
mu niezbędna pomoc.
GD
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Wózek dał jej więcej niezależności
Mali jaworznianie czekają na pomoc
W Jaworznie jest więcej osób, które potrzebują pomocy ludzi dobrej
woli. Obecnie na portalu siepomaga.pl trwają zbiórki m.in. na rzecz
Maksa Tomali, Gabrysia Skwarczyńskiego i Mikołajka Czopa. Z kolei
na pomagam.pl gromadzone są pieniądze na leczenie Adrianka Adamika.
15-letni Maks zbiera na kosztowną, nierefundowaną w Polsce operację kręgosłupa. Chłopiec cierpi na mózgowe porażenie dziecięce
i padaczkę lekooporną. Ma też zagrażającą jego życiu wadę kręgosłupa. Coraz bardziej postępujące skrzywienie niszczy płuca i serce
nastolatka. Jedyną szansą jest warta ponad 700 tys. zł operacja
w USA. Czasu jest coraz mniej, ponieważ operacja ma odbyć się
w grudniu. Maksowi wciąż brakuje 600 tys. zł. Internetową zbiórkę
można znaleźć pod hasłem „Operacja ortopedyczna w St. Mary's Medical Center”.
14-miesięczny Gabriel Skwarczyński cierpi na długogłowie i zrośnięcie szwu czołowego i strzałkowego. Ta wada sprawia, że czaszka
rośnie nieprawidłowo, co powoduje ostre nadciśnienie śródczaszkowe. Gabryś został już poddany skomplikowanej operacji. Również
po wyjściu ze szpitala będzie musiał być pod nadzorem szeregu specjalistów. Dlatego tak potrzebne jest wsparcie na jego leczenie i rehabilitację. Zbiórkę można znaleźć, wpisując hasło „By móc dopisać
szczęśliwe zakończenie... Pomagamy Gabrysiowi!”.
O pomoc prosi też Mikołajek Czop. 5-letni jaworznianin ma głęboki niedosłuch czuciowo-nerwowy, uszkodzoną wątrobę, złe wyniki
enzymów trzustkowych i nerek, torbiel w przysadce mózgowej. By
lekarze dowiedzieli się, z czego wynikają problemy Mikusia i jak
można mu pomóc, potrzebne są kosztowne badania genetyczne na
27 tysięcy genów. Zbiórka odbywa się pod hasłem „By móc walczyć
do samego końca! Wspieramy Mikołaja!”.
2-letni Adrian Adamik dzielnie walczy ze skutkami skrajnego wcześniactwa (przyszedł na świat w 26. tygodniu ciąży). Doznał wylewu
trzeciego stopnia do mózgu. Wiele razy miał przetaczaną krew. Przeszedł trzy operacje oczu i operację usunięcia obustronnej przepukliny. Nosi aparaty słuchowe. Malec musi być pod opieką wielu specjalistów. Zbiórka na leczenie i rehabilitację chłopca odbywa się
pod adresem pomagam.pl/ea9tgykf .

Zmagająca się z artrogrypozą jaworznianka Maria Guzik ma już nowy, elektryczny wózek
inwalidzki, dzięki któremu stała się o wiele bardziej samodzielna. Na kupno, kosztującego 30 tys.
zł pojazdu, mogła pozwolić sobie, dzięki własnym staraniom i wsparciu ludzi dobrej woli. Z wielką
radością prezentuje naszym Czytelnikom swój nowy nabytek.
– Jestem bardzo wdzięczna
wszystkim osobom, które pomogły
mi w zbiórce pieniędzy – podkreśla
pani Maria. – Teraz jestem bardziej
niezależna. Bo gdy jeździłam na starym wózku, to musiał pchać go mój
mąż, a nasz synek siedział wtedy na
moich kolanach. Teraz chłopaki idą,
trzymając się za ręce, a ja jadę obok
nich, sama, bez niczyjej pomocy –
cieszy się jaworznianka.
Nowy wózek pani Marii został
dostosowany do jej potrzeb. Ma
więc odpowiednią konstrukcję,
ramę i zabezpieczenia. Głównym
ułatwieniem jest specjalnie zaprojektowany dla dłoni jaworznianki
dżojstik, za pomocą którego może
łatwo sterować pojazdem.
Pani Maria jest niepełnosprawna ruchowo z powodu artrogrypozy, z którą się urodziła. Choroba
ta atakuje stawy, powodując ich
sztywnienie i przykurcze. Kobieta
jest przez to zdana na pomoc innych
osób. Mimo swoich ograniczeń, nie
poddaje się losowi. Postanowiła żyć,
jak inni ludzie. Skończyła szkołę,
podjęła pracę, wyszła za mąż i urodziła dziecko.
Dziś Kubuś, synek pani Marii i jej
męża Arkadiusza, ma 3 latka. To
pełen radości życia chłopiec, który
lubi aktywną zabawę. Dzięki nowemu wózkowi, którym jaworznianka
jeździ bez pomocy innych, pani Marysia ma teraz więcej możliwości, by
opiekować się dzieckiem, uczestniczyć w jego zabawach, spacerować
z nim ramię w ramię.

Maria Guzik i jej bliscy cieszą się z nowego wózka | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

– Nareszcie możemy pójść na spacer czy zakupy z Kubą maszerującym
obok mnie, a nie siedzącym na moich
kolanach. Do tej pory jeździł ze mną ze
względów bezpieczeństwa. Bowiem gdy
mąż pchał mój wózek, nie był w stanie
dobrze przypilnować synka. Teraz jest
o wiele łatwiej, a Kubuś może też jeździć na rowerku czy hulajnodze. To
dla niego wielka frajda – uśmiecha się
pani Maria. – Jest też szczęśliwy na
placu zabaw, bo wie, że mogę do niego
podjechać, być blisko niego. Wszędzie
mnie woła i pokazuje mi, jak dobrze się
bawi – opisuje jaworznianka.
Cieszy się, że z nowym wózkiem
będzie w stanie wyjechać z domu
bez asysty, na zakupy, na spacer, na
spotkanie ze znajomymi. Na razie
i doskonali technikę jazdy.
– To kwestia przyzwyczajenia
i oswojenia z czułością dżojstika. Ale
radzę sobie coraz lepiej – zaznacza.

Większość pieniędzy na zakup
wózka elektrycznego, 20 tys. zł,
pani Maria zebrała samodzielnie,
dzięki licytacjom fantów na Facebooku. Wystawiała tam zarówno
swoje przedmioty, jak i te, które
przekazali lokalni przedsiębiorcy.
Pozostałą część zebranej kwoty
stanowiły datki, zgromadzone za
pośrednictwem portalu zrzutka.pl.
Gdy tylko zbiórka osiągnęła założony limit, jaworznianka od razu
ją zakończyła. Postanowiła też, że
fanty, których jeszcze nie zlicytowała, przeznaczy na rzecz innych
potrzebujących.
Pani Maria, mimo choroby, jest
również aktywna zawodowo. Założyła sklepik internetowy, w którym sprzedaje kosmetyki. Jest na
etapie rozkręcania swojej działalności.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Pamięci jaworznickiego lotnika
Środa, 10 listopada, będzie ważnym dniem
dla polskiego lotnictwa. W sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury odbędzie się o godz. 16 uroczyste nadanie wyższego stopnia oficerskiego, pochodzącemu
z Jaworzna lotnikowi Karolowi Pniakowi.
Zmarły w 1980 roku major, dzięki staraniom
społecznego komitetu jego imienia (na czele
z Grzegorzem Tuckim i Marią Królikowską), został w listopadzie ubiegłego roku
podpułkownikiem. Decyzję w tym zakresie
wydało Ministerstwo Obrony Narodowej.
Uroczystość, z powodu pandemicznych obostrzeń, które dotykały nas na przestrzeni
ostatnich miesięcy, może zostać zorganizowana dopiero teraz. W wydarzeniu wezmą
udział m.in. członkowie rodziny zmarłego bohatera, w tym jego syn, Karol Pniak junior,
przedstawiciele samorządu, uczniowie klas
mundurowych, a także studenci Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Impreza
odbędzie się zgodnie z obowiązującymi tego
dnia zasadami reżimu sanitarnego.

Nadanie wyższego stopnia oficerskiego będzie połączone z premierą filmu pt. „KOSA,
opowieść o Karolu Pniaku” i wystawą pamiątek

Karol Pniak z żoną Heleną | fot. Archiwum rodzinne

po pilocie, które na co dzień są prezentowane
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
– Autorem scenariusza jest dr hab. Krzysztof
Mroczkowski, zastępca dyrektora ds. naukowych
krakowskiego muzeum. Również on wygłosi przed
seansem prelekcję, która wprowadzi widzów do
filmu. Muzykę stworzył pracujący w jaworznickim MDK-u Artur Majewski. Autorem zdjęć jest
Jakub Malec, a za produkcję jest odpowiedzialny nasz komitet – wymienia Grzegorz Tucki
ze Społecznego Komitetu im. mjr. pil. Karola
Pniaka. – Duże wsparcie zapewniły nam również
jaworznickie instytucje, m.in. Miejska Biblioteka
Publiczna i ATElier Kultury. W ramach wydarzenia odbędzie się również koncert kwartetu
smyczkowego Archetti – podkreśla.
Karol Pniak należał do tzw. Trójki Bajana,
w ramach której wykonywał swoje słynne podniebne akrobacje, i był jednym z najlepszych
lotników „Cyrku Skalskiego”, czyli najlepszych
pilotów, którzy w czasie II wojny światowej
zestrzeliwali samoloty wroga.
Pniak urodził się 26 stycznia 1910 roku na

Robaku w Jaworznie. O zostaniu pilotem marzył od dziecka. Jego marzenie spełniło się,
gdy wstąpił do wojska w październiku 1928
roku. W czasie II wojny światowej jaworznianin brał udział w kampanii w Północnej Afryce
i w bitwie o Anglię. W listopadzie 1944 roku
objął dowództwo 308. Dywizjonu Myśliwskiego „Krakowskiego”. Został odznaczony m.in.
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i,
czterokrotnie, Krzyżem Walecznych.
Po wojnie zamieszkał z żoną w Pieczyskach
(w 1936 roku ożenił się z Heleną Paul). Po
jej przedwczesnej śmierci samotnie wychowywał syna, Karola. Za życia, jako żołnierz niezwiązany z komunistyczną opcją, spotkał się
w ojczyźnie z niedocenieniem władz, a nawet
z szykanami. Zmarł w 1980 roku w Krakowie.
Został pochowany w Jaworznie. Polacy nie zapomnieli jednak o wojennym bohaterze. W pogrzebie słynnego lotnika uczestniczyły tłumy.
W Jaworznie Karol Pniak ma rondo i ulicę
swojego imienia.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Latanie sprawia frajdę
Jaworznianin Marcin Wójtowicz od lat pasjonuje się lotami dronów. W swojej kolekcji
ma już 8 takich urządzeń. Jego hobby z czasem
przerodziło się w prawdziwą życiową pasję.
Niedawno współorganizował Mistrzostwa Polski Dronów Wyścigowych – F9U, pn. „Silesian
Drone Racing League – 2021” na Stadionie KS
Górnik w Czeladzi.
W sobotę, 30 października, w MOSiRze Czeladź odbyły się finały sezonu 2021.
Głównym organizatorem Mistrzostw Polski
Dronów Wyścigowych – F9U, pn. „Silesian Drone Racing League” jest Team Failsafe, której założycielem jest jaworznianin Marcin Wójtowicz
wraz z kolegą Piotrem Szymurą. Mistrzostwa
Polski Dronów Wyścigowych były organizowane po raz pierwszy, natomiast zawody Silesian
Drone Racing League, organizowane są przez
nich systematycznie.
Każdy uczestnik ostatnich rozgrywek musiał
mieć ukończone 16 lat, ważną licencję sportową
FAI, wydaną przez Aeroklub Polski. Wymagane
było też świadectwo potwierdzające rejestrację
Operatora Drona (UAS Operator Registration)
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie wykonywania lotów dronem. Każdy z zawodników mógł
zarejestrować maksymalnie 3 modele dronów,

z których każdy obowiązkowo musiał być wyposażony w system zabezpieczający FAIL-SAFE.
– Po założeniu Teamu oraz dzięki uprzejmości
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi,
który udostępnia nam stadion na treningi, postanowiliśmy założyć ligę wyścigową SDRL (Silesian
Drone Racing League). Chcemy umożliwić pilotom z całej Polski spotkanie się oraz sprawdzenie
swoich umiejętności na torze. Chyba jako jedyni
w Polsce, mamy warunki do postawienia toru na
boisku oraz do ścigania się. W Polsce praktycznie nie ma miejsc na organizację treningów jak
i zawodów w wyścigach dronowych – wyjaśnia
Marcin Wójtowicz.
Jaworznianin lotami dronowymi zajmuje
się od dawna. – Lotnictwem interesuję się, odkąd
pamiętam. Interesuje mnie zwłaszcza lotnictwo
wojskowe. Zawsze chciałem wzbić się w powietrze.
Gdy w 2013 roku na dostępnym rynku technicznym zaczęły pojawiać się drony konsumenckie,
postanowiłem zakupić jeden z tych modeli. Nie
do końca jednak satysfakcjonowała mnie dynamika ich lotu. Dlatego po roku złożyłem swojego
pierwszego racera – wspomina jaworznianin.
Marcin Wójtowicz dziś ma już 8 dronów.
Każdy typ różni się charakterystyką lotu, parametrami technicznymi i przeznaczeniem.
Wśród sprzętu jaworznickiego pasjonata są

samolot - ze skrzydłami delta, 2 drony freestylowe, 2 drony racingowe, dron cinematic
z osłonami, dron long range oraz tiny whoop,
czyli mieszczący się w dłoni pełnofunkcjonalny
dron wyścigowy, którym też można się ścigać.
– Staram się jak najczęściej latać, bo sprawia mi
to niesamowitą frajdę. Drona zabieram na wakacje, w góry, wszędzie, gdzie tylko będę mógł polatać. W Jaworznie latam praktycznie sam, jednak
co tydzień, dwa, a czasami dwa razy w tygodniu
spotykamy się całym teamem na torze – mówi
pan Marcin.
Loty dronami nie są łatwe. Liczą się tutaj
wykręcane czasy okrążeń, precyzja latania
i powtarzalność okrążeń.
Rok temu uporządkowano przepisy dotyczące
dronów. Każdy, kto chce latać dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym
kamerę, musi zarejestrować się jako operator,
przejść odpowiedni kurs i zdać test online. –
Dla mnie egzamin nie był trudny, prawdopodobnie
dlatego, że piloci dronów racingowych posiadają
spore doświadczenie w temacie okołodronowym.
Znamy zasady działania dronów, komponentów,
procedury przed startem, w trakcie lotu, prawo
lotnicze oraz jesteśmy świadomi zagrożeń w trakcie lotu – opowiada pan Marcin.
Natalia Czeleń

Marcin Wójtowicz od lat pilotuje różnego typu drony
| fot. Archiwum prywatne
AU TO P R O M O C J A

Harcerze pod przewodnictwem druhny Alicji zapalają znicz na jednym z odszukanych grobów
| fot. Radosław Kałuża

Harcerze w służbie
bohaterom

Co roku na jaworznickich cmentarzach członkowie Hufca ZHP Jaworzno pełnią służbę na rzecz bohaterów
Armii Krajowej, zapalając znicze i porządkując miejsca pamięci.
– W ramach corocznej współpracy ze
Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej nasz hufiec organizuje akcję Znicz
Pamięci, w której biorą udział wszystkie
środowiska harcerskie z naszego miasta.
Nie inaczej było również w tym roku
– wyjaśnia hm. Kinga Jędrzejek,
komendant hufca.
Przed 1 listopada członkowie stowarzyszenia dostarczają do siedziby
hufca oklejone znicze, skąd wraz z mapami pochówków na poszczególnych
nekropoliach odbierają je przedstawiciele harcerskich środowisk, działających na danym obszarze.
Służbę na pechnickim cmentarzu
od lat pełnią członkowie VI Szczepu
Harcerskiego Chwaty, który działa
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ja-

worznie. – Aby cała akcja przebiegła
sprawnie i wszystkie znicze znalazły
się w wyznaczonych miejscach, harcerze działają w swoich zastępach, czyli
mniejszych grupach. Każdy z zastępów
otrzymuje swoją kopię mapy i znicze
przypisane do danego obszaru. W ten
sposób każda grupa jest odpowiedzialna
za swoją niewielką część, jak i za całość
przedsięwzięcia – tłumaczy druhna
Emilia Nowak, przyboczna 3 Jaworznickiej Drużyny Harcerskiej Wyż. –
Dodatkowo to właśnie na tym cmentarzu pochowany jest patron Hufca ZHP
Jaworzno, hm. Stefan Dwornicki, stąd
co roku Chwaty w imieniu wszystkich
jaworznickich harcerzy zapalają znicze
również na jego grobie – dodaje przyboczna drużyny.
Harcerze dbają o to, aby do wszystkich miejsc wyznaczonych przez Stowarzyszenie dotarły znicze. Dzięki
temu pamięć o bohaterach zostaje
podtrzymana.
RK
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Boksers
Wiele emocji wzbudzała
polsatowska gala Babilon
Boxing Show, która odbyła
się 29 października w Hali
Widowiskowoj - Sportowej
Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu. Siedem
pojedynków, które odbyły
się na ringu bokserskim,
budowały emocje od
pierwszej walki. A wiele
się działo, niepokonani do
tej pory zawodnicy tracili
swoje tytuły.

II Turniej Bokserski Nadziei Olimpijskich dzieci i młodzieży im. Janusza Gortata odbył się w hali MCKiS w centrum miasta | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Młodzi też boksowali

Młodzi bokserzy z całej Polski zjechali w weekend do Jaworzna na II
Turniej Bokserski Nadziei Olimpijskich dzieci i młodzieży im. Janusza
Gortata. Adepci pięściarstwa pojedynkowali się w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu.
W zorganizowanym przez Akademię Boksu Roberta Gortata turnieju dla dzieci wzięło udział 46
pięściarzy z roczników 2007 i 2008,
w tym 18 dziewcząt i 28 chłopców. Byli wśród nich zawodnicy
klubów bokserskich m.in. z Koszalina, Piaseczna, Szczytna, Brzeska czy Wałcza. Nie zabrakło też
pięściarzy z Jaworzna, zarówno
z Akademii Boksu, jak i z JaworTeamu. Walki odbyły się w sobotę
i niedzielę, 30 i 31 października.
W niedzielnym finale stoczono 17
pojedynków. Dwa z nich wygrali
podopieczni Roberta Gortata, Jakub Wawszczyk i Adam Cisowski. Pierwszy walczył w kategorii
42 kg i zwyciężył jednogłośnie na

punkty z Oskarem Mańką z klubu pn. Sporty Walki Gostyń (dzień
wcześniej Kuba pokonał w półfinale
Mateusza Redkiewicza z Gwardii
Szczytno). Również Adam Cisowski,
występujący w kategorii 33 kg, był
lepszy od zawodnika szczycieńskiego klubu. Jaworznianin wygrał niedzielną potyczkę z Igorem Jagiełłą.
– W sobotę przegrałem natomiast
walkę pokazową z Janem Lichosikiem z Championa Włocławek. Miałem więc tym większą motywację do
wygrania w niedzielę – przyznaje
Adam. – Zwyciężyłem jednogłośnie.
To zasługa mojego trenera, Roberta
Gortata – dodaje.
W sobotniej części turnieju walczyły też Gabriela Wawszczyk
i Martyna Jarząbek. Gabrysia uległa brązowej medalistce mistrzostw
Europy, Marii Gutkowskiej z Fight Klubu Koszalin. Wygrała za to
Martyna Jarząbek, która w towarzyskim starciu pokonała jednogłośnie Czeszkę Amálię Lentovą.
– Była to jedna z najlepszych walk,

jakie stoczyłam do tej pory. Cały
czas słuchałam się trenera i starałam
się spełniać to, co mi podpowiadał –
podkreśla Martyna.
Młoda pięściarka jest brązową
medalistką mistrzostw Europy młodziczek w Sarajewie i mistrzynią
Polski mistrzostw młodziczek i młodzików w Jedwabnem. Wygrała też
turniej w Zagrzebiu, w którym pokonała w finale Sarę Vargę z Węgier i została okrzyknięta najlepszą
zawodniczką tych zawodów. Za tegoroczne sukcesy na ogólnopolskich
i międzynarodowych ringach jaworznianka otrzymała w sobotę,
z rąk wicemarszałka woj. śląskiego
Dariusza Starzyckiego, Puchar
Marszałka Województwa Śląskiego.
Drugi puchar, za całokształt bokserskich osiągnięć, zawodniczka dostała od Teresy Kondoszek, prezes
Akademii Boksu Roberta Gortata.
– Cieszymy się, że w drugiej edycji
naszego turnieju wzięło udział tak
wielu zawodników, również z krajów
ościennych. Liczba zgłoszeń spowodo-

wała, że w tym roku nasze zawody
trwały dwa dni. Jak widać, nasza
impreza wpisała się już w kalendarz
najważniejszych zawodów bokserskich
w Polsce i na pewno będziemy organizować kolejne edycje – zaznacza Teresa Kondoszek, prezeska Akademii
Boksu Roberta Gortata.
Gośćmi turnieju byli m.in. Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna, i Grzegorz Nowaczek, prezes
Polskiego Związku Bokserskiego.
To jednak nie koniec bokserskich
emocji w naszym mieście. Już w najbliższą niedzielę, 7 listopada, również w Hali Widowiskowo-Sportowej, odbędą się kolejne pojedynki.
Na jaworznickim ringu spotkają się
pięściarze z Jaworzna i islandzkiego
klubu Hnefaleikafélag Kópavogs. Organizowana przez Jawor Team Gala
Boksu Olimpijskiego odbędzie się
w ramach XV Międzynarodowego
Turnieju Bokserskiego im. Roberta
Kopytka. Impreza rozpocznie się
o godz. 11. Wstęp jest wolny.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Rozmowa z Robertem Gortatem, trenerem Akademii Boksu Roberta Gortata

Duży boks powrócił do Jaworzna

Turniej Nadziei Olimpijskich
Dzieci i Młodzieży im. Janusza
Gortata zgromadził zawodników z całej Polski. Spodziewał
się pan tak dużej frekwencji?
Rzeczywiście, z powodu dużego zainteresowania, tegoroczne zawody
trwały nie jeden, a dwa dni. To bardzo
cieszy, że nasz turniej, który miał w
tym roku dopiero drugą edycję, jest
już tak popularny. Docelowo chcemy,
aby nasza impreza była trzydniowa.
Mamy poparcie Polskiego Związku
Bokserskiego, który miał swój udział
również w tegorocznej edycji, m.in.
przez zasponsorowanie nagród dla
zawodników. Dzięki temu wszyscy,
bez względu na wynik walk, wyjeżdżali z Jaworzna zadowoleni. Duże
wsparcie dla naszego klubu okazali też
Dariusz Starzycki, wicemarszałek woj.
śląskiego, Łukasz Kolarczyk, wicepre-

zydent Jaworzna, i Miejskie Centrum
Kultury i Sportu.
Turniej dzieci i młodzieży poprzedziły bokserskie emocje
podczas piątkowej gali Babilon
Boxing Show, na której wystąpił
pan w roli sędziego.
Cieszę się, że duży boks powrócił do
Jaworzna, że była w naszym mieście
gala zawodowa. Turniej był rewelacyjny. Gdy zajrzałem w kartę walk,
przez myśl mi nie przeszło, że będą
one tak atrakcyjne. Szkoda tylko, że
Hala Widowiskowo-Sportowa nie zapełniła się kibicami po brzegi, jak to
bywało kiedyś. Pamiętam, że gdy w
1995 roku otwieraliśmy ten obiekt,
na trybunach zasiadło 2,5 tys. osób.
Boks w Jaworznie stał wtedy na bardzo wysokim poziomie i każde takie
wydarzenie przyciągało tłumy.

Po piątkowej gali i weekendowym turnieju im. Janusza Gortata widać jednak, że boks wraca
do Jaworzna.
To prawda. Marzy mi się, aby w Polsce
powróciły zawody, podczas których trener kadry narodowej mógłby dokonywać
przeglądu zawodników. Obecnie jedyną
taką okazją są mistrzostwa Polski, ale to
za mało, by wyłowić bokserskie talenty.
Kiedyś było inaczej. W ciągu roku odbywało się 5 ogólnopolskich turniejów, na
których zawodnicy ze wszystkich okręgów zbierali kolejne punkty. Chciałbym,
aby powrócono do tego pomysłu, i by
nasza, jaworznicka impreza, stała się
częścią tego przedsięwzięcia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Zielonka-Hałczyńska
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W pierwszej walce w kategorii
średniej rękawice skrzyżowali Damian Szewczyk i Krzysztof Wojciechowski. Czterorundowy pojedynek był ciekawą walką, zawodnicy
dawkowali emocje, jednak widać
było aktywność Wojciechowskiego,
który od początku atakował bardzo
intensywnie, wykonując przemyślane,
precyzyjne ciosy. Damian Szewczyk
mimo zakrwawionego łuku brwiowego wytrwał do końca. Ostatecznie
jednogłośnie decyzją sędziów pojedynek wygrał Krzysztof Wojciechowski.
W kolejnej walce na ringu stanęli zawodnicy zakontraktowani w limicie
umownym, czyli wadze średniej dla
obu zawodników do 70,5 kg. Chociaż
obaj zawodnicy wcześniej próbowali
swoich sił w innych sportach walki,
to starcie było dla nich debiutem.
W narożniku niebieskim stanął trenujący kickboxing w Jaworznie 28-letni
Mateusz „Rzeźnik” Rajewski, jego
przeciwnikiem był zawodnik MMA
z Mysłowic 33-latek, Adrian Kępa.
Chociaż walka z początku była bardzo wyrównana, po kolejnej rundzie
większą aktywnością wykazywał się
„Rzeźnik”, który wykonywał precyzyjne ciosy i częściej spychał opadającego z sił przeciwnika do narożnika. Po czterech rundach sędziowie
jednogłośnie przyznali zwycięstwo
Mateuszowi Rajewskiemu. Po krótkiej
przerwie na ringu bokserskim swoje rękawice skrzyżowali zawodnicy
w kategorii półśredniej, czyli do 66,7
kg – pochodzący z Czech 24-letni Lukas Dekys i 35-letni Piotr „Magik”
Biś. Lukas Dekys od początku przejął
inicjatywę, wykonując płynne ruchy.
Mimo rozwalonego łuku brwiowego
i wymagającego przeciwnika, walczył, wkładając ogrom pracy w każdy
cios. Po sześciu rundach o wyniku
pojedynku zdecydowali sędziowie
punktowi, którzy identycznie głosowali, przyznając zwycięstwo Lukasowi Dekysowi. Dla Piotra Bisia po kilku
zwycięskich walkach to była pierwsza
porażka. W czwartej walce na ringu
bokserskim stanęli zawodnicy w wadze do 72 kg. W narożniku niebieskim stanął z zawodowym dorobkiem
5 zwycięstw i brakiem porażek na
koncie 21-latek Piotr Szmajda. Jego
przeciwnikiem był w czerwonym na-
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Łukasz Kolarczyk wręczył statuetkę zwycięzcy | fot. Andrzej Pokuta

Najważniejszą walkę wieczoru wygrał Łukasz Stanioch | fot. Andrzej Pokuta

Bokserską galę zorganizowano w jaworznickiej hali | fot. Andrzej Pokuta

rożniku 33-latek z zawodowym dorobkiem 22 zwycięstw i raptem 5
porażkami na koncie - Michał Syrowatka. To była od początku bardzo
emocjonująca walka, obaj zawodnicy
od razu przejęli inicjatywę, chociaż
pierwsza runda należała do Piotra
Szmajdy. W kolejnej rundzie Michał
Syrowatka przejął prym i mocno atakując, częściej spychał przeciwnika
do narożnika. Ostatecznie, w piątej
rundzie Szmajda, dając się zamknąć
przeciwnikowi w narożniku, padł po
serii ciosów w wątrobę.
Bardzo ciekawy okazał się ośmiorundowy pojedynek zawodników
w umownym limicie do 74,5 kg. Na
ringu stanęli Karol Welter i Damian
Mielewczyk. Od początku sporo się
działo. Obaj zawodnicy nie dawali
za wygraną. Damian Mielewczyk

w pewnym momencie po mocnym
uderzeniu stracił trzy zęby, mimo
tego nie poddawał się i walczył do
końca. Po ośmiu rundach sędziowie
jednogłośnie przyznali zwycięstwo
Karolowi Welterowi. Przed najważniejszą i wyczekiwaną walką gali
swoje rękawice na ringu skrzyżowali
świetni zawodnicy w kategorii półśredniej do 63,5 kg. W niebieskim
narożniku stanął 22-letni czeski zawodnik, mający na koncie 4 zwycięstwa – Patrik „Rocky” Balaz. Jego
przeciwnikiem był sześciokrotny
zwycięzca, zawodnik warszawskiej
szkoły boksu – 26-letni Jan „Iron”
Lodzik. Obaj zawodnicy jeszcze
nie przegrali żadnego pojedynku,
więc wiadomo było, że któryś z nich
pierwszy musi poczuć smak porażki.
To była bardzo zacięta walka, zawod-

nicy agresywnie atakowali. Chociaż
obaj wytrzymali do końca, jednak
decyzją sędziów, z ośmiorundowym
pojedynkiem lepiej radził sobie Jan
Lodzik. Przed ostatnią, najbardziej
wyczekiwaną walką hala powoli się
zapełniała. Wielu widzów czekało
właśnie na ten pojedynek. Na ringu
swoje rękawice skrzyżowali zawodnicy w wadze super średniej (do 76,2
kg) – 39-letni Kanadyjczyk z zawodowym dorobkiem 17 zwycięstw i 6
porażek na koncie - Ryan „The Real
Deal” Ford, jego przeciwnikiem był
26-letni Polak z zawodowym dorobkiem 7 zwycięstw i brakiem porażek na koncie – Łukasz Stanioch.
To był pokaz pięknej walki bokserskiej, w profesjonalnym wykonaniu.
Pierwsze cztery rundy należały do
Forda, który częściej napierał do

przodu, jednak Stanioch odbierał
ciosy na rękawice, a kiedy nadarzała się okazja, atakował. To była
szybka, dynamiczna walka. Kiedy
po czterech rundach Kanadyjczyk
powoli tracił siły, inicjatywę przejmował już Polak, który w pięknym
stylu prostymi ciosami i jednogłośną
decyzją sędziów wygrał pojedynek
zakontraktowany na 10 rund. To
właśnie na ten pojedynek gigantów
czekało wielu widzów i to on wzbudzał najwięcej emocji. Zebrani na
widowni szalenie dopingowali i kibicowali Polakowi. Wśród widzów
byli: zastępca prezydenta, Łukasz
Kolarczyk, Monika Bryl, wiceprezes
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, radni Rady Miejskiej oraz
Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS-u,
i Monika Komańska, pełnomocnik ds.

Jan
Lodzik

Karol
Welter

Lukas
Dekys

Michał
Syrowatka

Mimo opinii, że to była wyrównana
walka, wydaje mi się, że przez te osiem
rund prowadziłem. Dziękuję Patrikowi za odpieranie ataków, uważam,
że godnie się walczyło i sam dzięki
niemu wszedłem na wyższy poziom.
Podchodziłem do walki bez stresu, ale
z sercem. Co dalej? Skupiam się na
boksie, ale w przyszłości, ponieważ
idę drogą wojownika, stoczę walkę na
MMA. Jestem młody i mam kawałek
życia przed sobą.

Bardzo dobrze mi się walczyło.
Nie denerwowałem się, w zasadzie
radzę sobie ze stresem. Kontroluję emocje w ringu. Przeciwnik nie
był łatwym zawodnikiem. Musiałem w to włożyć sporo siły. Jednak zabrakło mi tego skończenia
nokautem, ale myślę, że walka była
emocjonująca i dostarczała kibicom
wiele wrażeń. Bardzo dziękuję kibicom, trenerom i wszystkim, którzy
mnie wspierali.

Myślałem, że walka będzie łatwa, a jednak okazała się bardzo wymagająca.
Byłem zaskoczony, ile musiałem wytrzymać, zwłaszcza że moja waga jest
mniejsza od wagi Piotra Bisia. Miałem
wrażenie, że walczę jakby z dwoma
przeciwnikami. Jednak po pierwszej
rundzie wiedziałem, że mam szansę na
wygraną, że jestem lepszy od przeciwnika, ale miałem moment zwątpienia,
gdy rozciął mi łuk brwiowy. Bałem się,
że arbiter zatrzyma mecz.

Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, bo
to był mój udany powrót na ring. Po
rozstaniu z pierwszym trenerem z boksu
zawodowego nie umiałem się odnaleźć,
ale teraz wróciłem do boksu i to w dobrym stylu dzięki trenerowi. Na ringu
było widać, że jestem w dobrej formie,
z każdą rundą walczyło mi się coraz
lepiej. Gratuluję przeciwnikowi, trochę jeszcze nauki przed nim, ale twardy z niego zawodnik. Co dalej? Mam
nadzieję, że jeszcze trochę poboksuję.

organizacyjnych MCKiS. Przyjechali
również fanclubowicze zawodników.
– Wybrałam się na galę zachęcona wygraną w konkursie wejściówką. I z ciekawości, bo nigdy jeszcze nie byłam na
takim turnieju bokserskim. Podobało
mi się, może gdybym jeszcze znała
historię zawodników, bardziej byłabym zaangażowana, jednak najwięcej emocji wzbudzała walka ostatnia.
Chciałam zobaczyć nokaut i jestem
ukontentowana. Nie sądziłam, że tak
wymagający wysiłku jest boks, tego nie
widać w telewizji, więc warto to było
skonfrontować na żywo – twierdzi
Aneta Moryń.
Uroczystego uhonorowania zwycięzcy pojedynku wieczoru dokonał wiceprezydent miasta, Łukasz
Kolarczyk.
Ewa Szpak

Krzysztof
Wojciechowski

To była dla mnie dobra walka.
Damian okazał się godnym przeciwnikiem, twardo walczył. Bardzo zależało mi na zwycięstwie,
dlatego od początku przejąłem inicjatywę i atakowałem przeciwnika. Moje ruchy były przemyślane,
chociaż nie zrealizowałem całego
planu, który założyłem z trenerami. Przede mną ciężka praca,
plan treningów, bo już w grudniu
kolejny pojedynek.

ZDROWIE I URODA
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Kolejna fala epidemii się rozpędza
Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce szybko rośnie. Tylko w środę, 3 listopada, raport
z ostatniej doby informował o 10
429 kolejnych przypadkach pozytywnych wyników testów. Zmarło
124 chorych, w tym 44 wyłącznie
z powodu COVID-19. Wczorajsze
dane na temat Jaworzna mówiły
o 1 potwierdzonym przypadku zachorowania na 104 przeprowadzone testy. W domowej kwarantannie
przebywało 211 jaworznian. Zmarła 1 osoba. Dzień wcześniej, we
wtorek, 2 listopada, potwierdzono
natomiast 4 przypadki zakażenia na
30 przeprowadzone testy. Kwarantanną było objętych 229 osób. Nie
zarejestrowano zgonów z powodu
COVID-19. Od początku pandemii
do tej pory odnotowano w Jaworznie 6959 przypadków zakażenia.
233 jaworznian zmarło. W całej
Polsce zachorowało natomiast 3
045 102 osób. Walkę z chorobą
przegrało 77 145.

Co mówią prognozy?
Najwyższy wynik zachorowań
w naszym kraju miał miejsce 1
kwietnia 2021 roku. Liczba no-

wych przypadków wyniosła wtedy 35 251.
Medycy mają nadzieję, że ten
rekord nie zostanie pobity tej jesieni. Jak podkreślił na wtorkowej
konferencji prasowej wiceminister
zdrowia Waldemar Kraska, prognozy dotyczące jesiennego szczytu mówią, że może on nastąpić
na przełomie listopada i grudnia
i wynieść od 15 do nawet 50 tys.
dziennych zachorowań. Wiceminister podkreślił jednak, że sytuacja
jest inna niż np. na wiosnę. Według
niego, Polaków chronią szczepienia, część osób to ozdrowieńcy.
Szpitale w całej Polsce są w pełnej gotowości. W jaworznickiej
lecznicy na razie jest spokojnie.
Wśród hospitalizowanych pacjentów nie ma tych z potwierdzonym
„covidem”, a odział dla takich chorych jest obecnie nieczynny. Ta sytuacja może jednak ulec zmianie.
– W związku z rosnącą liczbą zakażeń, czekamy na informację w sprawie tego, czy konieczne będzie ponowne otwarcie oddziału covidowego
w naszym szpitalu. Jeśli taki komunikat nadejdzie, będziemy mieli 48
godzin na jego uruchomienie – informuje Wiesław Więckowski, lekarz

naczelny Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
W jaworznickiej lecznicy obowiązuje zakaz odwiedzin we wszystkich jej częściach. Bliscy pacjentów
mogą dostarczać im potrzebne rzeczy tylko do drzwi szpitala. Z kolei
każda osoba, która trafia na leczenie, a nie jest w pełni zaszczepiona, zostaje poddana testom na
obecność koronawirusa.
To, czy pacjent może być zarażony SARS-CoV-2, mogą sprawdzić
również pracownicy jaworznickich
przychodni. Tak się dzieje m.in.
w ośrodkach zdrowia Zespołu Lecznictwa Otwartego, który korzysta
z szybkich testów antygenowych.
– Mamy możliwość w ciągu 15 minut sprawdzić, czy pacjent, u którego
lekarz podejrzewa COVID-19, ma
wynik pozytywny lub nierozstrzygający. W takich sytuacjach chory
jest kierowany na dalszą diagnostykę
– tłumaczy Grażyna Koszowska
z jaworznickiego ZLO.

Trzecia dawka
szczepionki

W przychodniach Zespołu wciąż
można przyjąć szczepionkę prze-

ciwko koronawirusowi. Szczepić
mogą się zarówno osoby, które
nie przyjęły do tej pory ani jednej
dawki (ZLO dysponuje szczepionkami firm Pfizer i Jonson&Jonson), i te, które chcą przyjąć
dawkę dodatkową lub przypominającą.
Trzecia dawka, jako dodatkowa,
jest podawana w Polsce od 1 września osobom z obniżoną odpornością, czyli tym, które są w trakcie
leczenia przeciwnowotworowego,
po przeszczepach narządów, przyjmują leki immunosupresyjne lub
terapie biologiczne, są po przeszczepie komórek macierzystych
w ciągu ostatnich 2 lat, cierpią na
umiarkowane lub ciężkie zespoły
pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a czy
zespół Wiskotta-Aldricha), a także osobom z zaawansowanym lub
nieleczonym zakażeniem wirusem
HIV, leczonym aktualnie dużymi
dawkami kortykosteroidów lub
innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
oraz pacjentom, przewlekle dializowanym z powodu niewydolności
nerek. Dorośli otrzymują szczepionkę marki Pfizer lub Moderna,

a młodzież od 12 do 17 roku życia
szczepionkę Pfizera.
Osobom z obniżoną odpornością trzecią dawkę można podać
minimum po 28 dniach od zaaplikowania drugiej.
Od 24 września dawką przypominającą, po minimum sześciu
miesiącach od ostatniego szczepienia, mogą zaszczepić się osoby, które skończyły 50 lat, a od 2
listopada wszyscy dorośli. Trzecią
dawką dla osób 50+ jest szczepionka Pfizera, dla młodszych Pfizera lub Moderny.
Od początku programu szczepień w pełni zaszczepiło się w Jaworznie 47740 mieszkańców, co
stanowi 52,8 procent wszystkich
jaworznian.
Na trzecią dawkę szczepionki
można umówić się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl, przez aplikację
mojeIKP, dzwoniąc na bezpłatną
infolinię Narodowego Programu
Szczepień: 989, wysyłając SMS
na numer 664 908 556 lub 880
333 333 o treści: SzczepimySie
lub kontaktując się z wybranym
punktem szczepień.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Regularne badania mogą ratować życie
Za nami październik, czyli Miesiąc
Świadomości Raka Piersi. Specjaliści jednak apelują, by o tej chorobie pamiętać przez cały rok, bo to
najczęściej występujący w Polsce
nowotwór złośliwy u kobiet. Stanowi drugą, po raku płuc, przyczynę
zgonów z powodu nowotworów
wśród kobiet.
– Do czynników ryzyka raka piersi
zalicza się między innymi wiek pacjentki, występowanie raka piersi lub
jajnika u krewnych, wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki i późna
menopauza, późny wiek pierwszego
porodu, nadwaga, otyłość, długotrwała
antykoncepcja hormonalna i hormonalna terapia zastępcza. Podstawowe
zachowania zmniejszające ryzyko wystąpienia raka piersi to unikanie nadwagi i otyłości, regularna aktywność
fizyczna, ograniczenie spożycia alkoholu i unikanie palenia tytoniu, ograniczenie stosowania hormonalnej terapii
zastępczej oraz regularne kontrole ginekologiczne u pacjentek stosujących
antykoncepcję hormonalną – wylicza
Miłosz Matyja, ginekolog położnik
z MarMedicam w Jaworznie.
Odpowiednia profilaktyka jest
niezwykle istotna w wykrywaniu
raka piersi, szczególnie jego wczesnych postaci. – Samobadanie piersi
przez pacjentkę jest badaniem o ograniczonej czułości w wykrywaniu nieprawidłowości w piersiach. Dlatego
też rozsądne jest edukowanie oraz
zachęcanie kobiet do wykonywania
tego badania w odpowiedni sposób raz
w miesiącu i zgłaszania się do lekarza

w każdym przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości – dodaje
Miłosz Matyja.
Brak wyczuwalnych w samobadaniu zmian nie może zwalniać
kobiet od zgłoszenia się do lekarza
na profilaktyczne badanie. Optymalnie powinno ono być wykonywane przynajmniej raz na dwa
lata u kobiet w wieku poniżej 40
lat i raz w roku u pacjentek w wieku 40-49 lat. Co ważne, dotyczy to
pacjentek zdrowych, bez nałogów,
z BMI pomiędzy 20-25 kg/m2, bez
przypadków raka piersi i jajnika
w rodzinie, bez objawów i czynników ryzyka raka piersi.

– Pacjentki w wieku 50-69 powinny mieć wykonywane przez lekarza
profilaktyczne badanie palpacyjne
piersi przynajmniej raz na 12 miesięcy i mammografię co 24 miesiące.
Natomiast pacjentki niezaliczające się
do tych grup, powinny zgłosić się do
swojego lekarza i zostać indywidualnie zakwalifikowane do grupy ryzyka
raka piersi. Dopiero na tej podstawie
powinny mieć dobraną odpowiednią
profilaktykę – wyjaśnia lek. med.
Miłosz Matyja.
Zespół Lecznictwa Otwartego
w Jaworznie także zachęca kobiety do samobadania i zgłaszania się
do przychodni ginekologicznych. –

Badanie można wykonać również w mammobusie | fot. Natalia Czeleń

Największym sprzymierzeńcem raka
piersi od lat pozostaje strach. Strach
przed badaniem, przed diagnozą. Zachęcamy do aktywnej profilaktyki
– apelują pracownicy jaworznickiego ZLO.
Kobiety mogą sprawdzić stan
zdrowia w przychodniach ginekologicznych w Podłężu, Podwalu
i w Szczakowej. Do poradni ginekologicznej nie jest wymagane skierowanie. Poradnie ściśle współpracują z pracownią USG prowadzoną
w ZLO Leopold. Jest ona wyposażona w sprzęt i aparaturę medyczną,
umożliwiającą diagnostykę chorób
kobiecych (m.in. specjalistyczny
aparat USG przystosowany do badania piersi).
W Jaworznie przez cały rok Szpital Wielospecjalistyczny realizuje
Populacyjny Program Profilaktyki
Raka Piersi. Prowadzona jest akcja
informacyjna o programie poprzez
wysyłkę imiennych zaproszeń na
badania. Badania przesiewowe wykonuje się u osób zdrowych, niemających objawów choroby. Ich
celem jest wykrycie najwcześniejszych oznak nowotworu lub stanu
przednowotworowego, możliwych
do ujawnienia przy pomocy testu
przesiewowego (w tym wypadku
mammografii), zanim pojawią się
kliniczne symptomy choroby. Program skierowany jest do kobiet
w wieku od 50 do 69 lat. Mammografię można wykonać bezpłatnie
i bez skierowania. Badanie wykonywane jest okresowo: co 24

miesiące u kobiet w wieku od 50
do 69 lat; co 12 miesięcy u kobiet
w wieku od 50 do 69 lat, u których
wystąpił rak piersi wśród członków
rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów
BRCA 1 lub BRCA.
Z każdą pacjentką przed badaniem zbierany jest wywiad. Po wykonaniu badania otrzymuje ona
pełny opis wraz z dokumentacją
zdjęciową. Czas oczekiwania na
wynik to 7 dni. W przypadku nieprawidłowego wyniku istnieje
możliwość wykonania w szpitalu
pogłębionej diagnostyki bez dodatkowych skierowań.
Programem nie mogą być objęte
kobiety, które już wcześniej leczyły się z powodu nowotworu piersi
o charakterze złośliwym. Kobiety,
które zgłaszają dolegliwości chorobowe w obrębie piersi powinny być diagnozowane w ramach
porad w ambulatoryjnej opiece
specjalistycznej, a nie w ramach
programu przesiewowego. Dlatego
panie z niepokojącymi objawami
powinny zgłosić się jak najszybciej
do lekarza POZ, ginekologa lub onkologa, aby rozpocząć odpowiednie
postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. W celu odbycia takiej
wizyty nie jest wymagane skierowanie. Termin badania można
ustalić, kontaktując się pod nr. tel.
32 317 48 36 poniedziałek-czwartek w godz. 7 do 14.30, piątek 11
do 15.
Natalia Czeleń

NR 39/2021

4 LISTOPADA 2021

KULTURA

Bachata to nie tylko taniec, to styl życia
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Bachata to bardzo zmysłowy taniec, który wywodzi się ze słonecznej Dominikany. Jego charakterystyczne elementy to ponętne ruchy bioder oraz ewidentna chemia
pomiędzy partnerami. Bachata ma jednak kilka odmian i można ją tańczyć także solo. To przede wszystkim taniec dla osób, które chcą się nauczyć kontroli nad
własnym ciałem i udoskonalić swój ruch. Nic dziwnego, że pokochała go jaworznianka, Anna Karbowniczek-Adamczyk.
Pani Ania jest związana z tańcem praktycznie przez całe życie.
Wraz z mężem specjalizowali się
w tańcach sportowych. Oboje lubią eksperymentować z różnymi
stylami i zaczęli poszukiwać nowej ścieżki. Początkowo myśleli
o brazylijskim tańcu zouk, ale nie
udało się znaleźć żadnego kursu
w pobliżu. Wybrali więc kurs bachaty. Jego początki związane są
z rytmiczną muzyką, z prostym
tekstem piosenki.
– Pierwsze zajęcia bachaty, na
których byłam, nie zrobiły na mnie
najlepszego wrażenia. Nic mi się nie
podobało. Ani układ taneczny, ani
muzyka. Kroki wydawały mi się zbyt
wolne. Dopiero, gdy instruktor zaproponował mi współpracę w prowadzeniu zajęć, poczułam, że coś z tego
może jednak być. Podjęłam wyzwanie. Zmieniło się moje postrzeganie
i tej muzyki, i tańca – wspomina
pani Anna.
Bachata posiada trzy podstawowe style: tradycyjny, moderna
i sensual. Pierwszy spośród nich
wyróżnia się szybkim tempem (rozliczanym na cztery), skomplikowanymi krokami i figurami wykonywanymi w parach. Moderna
ma wolniejsze tempo i prostszą
technikę. Jest stylem dla par, które
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tańcem. W przypadku sen-

W życiu Anny Karbowniczek-Adamczyk taniec był obecny od zawsze | fot. Archiwum prywatne

sual partner eksponuje partnerkę
i prowadzi ją w tańcu. Ważne są
bliskość partnerów w tańcu i utrzymany kontakt wzrokowy.

Złota Kantyczka
Rozpoczęły się zapisy do udziału
w XIX Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka”.
Jaworznicki konkurs dla solistów,
duetów, zespołów i chórów odbędzie
się w połowie grudnia. „Kantyczka”
jest etapem rejonowym Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika
w Będzinie.
– W tym roku przesłuchania „na
żywo” bądź zdalnie (w zależności od
sytuacji epidemiologicznej) odbędą się
między 13 a 17 grudnia. Koncert laureatów zaplanowany jest na 15 stycznia
2022 r. Po ubiegłorocznym festiwalu,
przeprowadzonym zdalnie, mamy nadzieję, że spotkamy się na żywo. Mimo
to, obowiązkowo, przesyłamy pliki wideo – zapraszają organizatorzy, którymi są Młodzieżowy Dom Kultury
im. Jaworzniaków w Jaworznie i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu.
Zapisy potrwają do 3 grudnia
i odbywają się mejlowo (kantyczka.
mdk@gmail.com), listownie lub osobiście (ul. Inwalidów Wojennych 2).

Należy dostarczyć wypełnioną kartę
zgłoszeniową, którą można pobrać
na stronie MDK-u. W festiwalu mogą
wziąć udział przedszkolaki (które
skończyły 4 lata), uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, wychowankowie placówek
oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i parafialnych, a także dorośli. Konkurs będzie
podzielony na kategorie wiekowe.
– Każdy uczestnik przygotowany jest
do występu na żywo w MDK im. Jaworzniaków we wskazanym terminie. Jeśli
względy epidemiologiczne uniemożliwią
udział w takiej formie, wówczas pierwszy etap może mieć charakter zdalny lub
hybrydowy, dlatego obowiązkowo należy dostarczyć również nagranie uczestnika. Pliki wideo mogą być nagrywane
przy użyciu zarówno amatorskich, jak
i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku – informują dalej
organizatorzy. – W razie niemożności
zorganizowania koncertu laureatów,
ze względów epidemicznych, wyniki
zostaną ogłoszone online, a nagrody
przesłane pocztą – dodają.
AZ-H

– Moim ulubionym stylem jest ten
tradycyjny. W nauce tańca bachata,
poza kursem, na który uczęszczałam
z mężem, pomocne były też filmi-

ki znalezione w internecie. Wzorowałam się na wielu tancerzach i ich
choreografiach. Brałam też udział
w warsztatach międzynarodowych.
Ten taniec się rozwija i nie można
zostać w tyle – zdradza tancerka.
Inspirowała się takimi tancerzami, jak: Desiree Godsel, Alex Morell, Sara Panero, Marco Espejo,
Jorjet Alcocer i wielu innych. Jaworznianka tańczy bachatę w każdej wolnej chwili. – Nauka bachaty
nie byłą dla mnie trudna. Jako wieloletnia tancerka znałam podstawy
tańca, które są uniwersalne. Moje
ciało było lepiej przygotowane. Nie
trzeba było uczyć mnie prowadzenia, tłumaczyć, czym jest rytm czy
jak się rozlicza muzykę – opowiada
tancerka.
Pani Anna organizuje spotkania, na których inne jaworznianki
i nie tylko, mogą same spróbować
swoich sił w tym tańcu. Na zajęciach „Bachata Lady Style” tworzy
krótkie i kobiece choreografie. Dba
o to, by poradziły sobie z nimi także
osoby, dopiero zaczynające swoją
przygodę z tańcem. Przygotowuje
także ćwiczenia, pomocne w koordynacji ruchu. – W Jaworznie organizuję spotkania dla pań tańczących
solo. Tańczymy co tydzień. Jest coraz
większe zainteresowanie tym tańcem
i prawdopodobnie zorganizuję dodatkowe godziny. Chodzi mi też po

głowie pomysł, by poprowadzić kurs
bachaty dla par – zdradza tancerka
z Jaworzna.
Miłośniczka tańca ma jeszcze
inne pasje. Na co dzień spełnia
się jako makijażystka. Poza tym
sama projektuje własną linię odzieży sportowej „Adicto dancewear”
dla tańczących. W swoich projektach stawia na wygodę, której sama
od wielu lat poszukiwała. – Większość marek ubrań przeznaczonych
dla osób tańczących uwzględniała
głównie mniejsze rozmiary, czyli XS.
Ja chciałam coś zmienić. Zaczęłam
więc projektować ubrania dla osób
tańczących, ale posiadających różne
rozmiary – wspomina.
Marzeniem pani Anny jest zorganizowanie liczniejszej społeczności
miłośników bachaty. – To nie jest
typowy kurs taneczny. Nawet jeśli
tańczymy w parach, stale się rotujemy. Musimy nauczyć się odbierać
prowadzenie od różnych osób, prowadzić różne partnerki. Bachatę tańczy każdy z każdym, np. wnuczek
z babcią. Bachatę trzeba wytańczyć.
W większych miastach ludzie tańczący bachatę spotykają się cyklicznie
w miejskich lokalach, miejscach publicznych. W Jaworznie mi tego brakuje. Chciałabym, by kiedyś i w naszym
mieście powstała taka piękna tradycja
– opowiada pani Ania.
Natalia Czeleń

Zmienność w poezji
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbył się wieczór autorski jaworznickiej poetki Alicji Dudek. Zebrani
w książnicy miłośnicy pióra jaworznianki wysłuchali około 30 utworów, przeplatanych występami Eugeniusza Puchalskiego, który zadbał
o oprawę muzyczną. Tym razem
tematem spotkania była zmienność.
– W naszym życiu wiele rzeczy się
zmienia, przemija, w ich miejsce powstaje nowe. Zmieniają się na przykład
pory roku. O tym wszystkim napisałam
właśnie w moich wierszach – przyznaje poetka. – Te utwory napisałam na
przestrzeni wielu lat – dodaje.
Jaworznianka tworzy od najmłodszych lat. Napisała już ponad 1,5 tys.
wierszy o różnej tematyce. Prezentowała je przy wielu okazjach, na
uroczystościach, świętach dziecka,
przed dorosłą, jak i dziecięcą publicznością, a także w niejednym
tomiku czy w prasie. W 1989 roku,
na podstawie jej utworu pt. „Przebacz”, prof. Zbigniew Siatkowski napisał szkic literacki „Przeciw
ościeniowi”. Alicja Dudek należy do

Alicja Dudek zaprezentowała swoje utwory poetycie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Stowarzyszenia Twórców Kultury.
Jest laureatką licznych miejskich
i ogólnopolskich konkursów literackich. Została też uhonorowana
dyplomem „Za zasługi dla miasta
Jaworzna”.
Ostatnim tomikiem, w którym
znalazły się wiersze pani Alicji, jest

ten pt. „Kontrasty”. Został wydany
z okazji 120-lecia nadania praw
miejskich Jaworznu i składa się z 19
wierszy jaworznianki, w których
pokazała nasze miasto w różnych
odsłonach. Tomik został wydany
przy wsparciu Urzędu Miejskiego
i ATElier Kultury.
AZ-H

12

KULTURA

NR 38/2021

4 LISTOPADA 2021

Sztuka daje mi radość i szczęście

W kręgu zainteresowań Anny Elżbiety Sawiak są: historia, kultura, sztuka, poezja, malarstwo oraz rzeźba. Zaczynała od malarstwa akrylowego i olejnego, rysowała
węglem, wytwarzała formy płaskie i przestrzenne z gliny. Od kilku lat zajmuje się florystyką, makramą, fotografią nieprofesjonalną. Tworzy też witraże i zajmuje się
haftem diamentowym.
Swoje pierwsze prace malowała
kredkami i farbami na stole w pokoju ukochanej babci Eli. - To ona
nauczyła mnie, że mogę, a nie muszę,
i jeśli już czegoś się podejmę, powinnam
próbować zrobić to samodzielnie. W dzisiejszych czasach opiekunowie i rodzice
chętnie wyręczają dzieci, aby praca była
ładna i estetyczna. No i niestety często
schematyczna. Ja staram się wpoić swojemu synowi zasady i wartości, które
przekazała mi moja babcia. Jeśli chce
malować owce koloru niebieskiego, to
niech tak będzie, to jego obraz – tłumaczy jaworznianka.
Pani Anna jest samoukiem, ale lubi
też, gdy prowadzi ją mentor, który
wskaże, na co zwrócić uwagę. – Szczególną rolę na mojej drodze odegrał pan
Jacek Gąsior, który uczył mnie podstaw
rysowania. Kazał mi wielokrotnie ćwiczyć rysowanie tego samego elementu
np. ust. Dzięki niemu poczyniłam postępy i sama zaczęłam dostrzegać błędy
w pierwszych pracach, które wcześniej
wydawały mi się idealne – wspomina
artystka. Przyznaje też, że lubi uczęszczać na różne kursy czy szkolenia.
Anna Elżbieta Sawiak nie zamyka
się na jedną formę wyrazu artystycznego. Wciąż próbuje nowości. Nigdy
się nie zmusza do tworzenia. – Pociąga
mnie wiele spraw i wiele piękna ukrytego
w świecie. Dlatego ćwiczyłam lepienie
w glinie, robienie witraży, makramę,
rysowanie ołówkiem, węglem. Aktualnie
ćwiczę haft, robienie zdjęć i florystyczne ozdoby. Ponadto zaczęłam przygodę
z pirografią i myślę, że mogę się z pirografem zaprzyjaźnić. A w planach
mam kontynuację kaligrafii i szykuję się
do pisania ikon – wylicza pani Anna.
Jaworznianka od 12 lat należy do
Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Jaworznie. – Zobaczyłam ogłoszenie
informujące o warsztatach organizowanych w Stowarzyszeniu. Przyszłam na
kilka spotkań i spodobało mi się. Zapisałam się i namówiłam też męża, by

Anna Sawiak realizuje pasje, które przynoszą jej sporo radości. Obok jeden z jej pięknych witraży | fot. Archiwum prywatne

również do niego wstąpił – wspomina
Pani Anna.
Jaworznianka pisze też wiersze,
które najczęściej trafiają do szuflady. – Mam tremę przed chwaleniem
się swoimi wierszami. Za to mój mąż
jest w tej dziedzinie bardzo dobry. Pisze
piękne wiersze czy artykuły – opowiada.
Jaworznianka wyjątek zrobiła
w 2006 roku, kiedy to w ramach
Ogólnopolskiego Turnieju Jednego
Wiersza im. Wespazjana Kochowskiego w Szczekocinach wystartowała
w konkursie, a jej wiersz pt. „Układ
okresowy pierwiastków” został wyróżniony. Opublikowano go nawet
w okolicznościowym tomiku.
Pani Anna interesuje się też florystyką. – Miłość i szacunek do kwiatów
i całej flory wyniosłam z działki mojej
babci Eli oraz pól i łąk w pobliżu domu
rodziców. Do dzisiaj jednymi z moich
ulubionych kwiatów są hodowane

w ogródkach piwonie i rosnące na łąkach chabry – podkreśla jaworznianka.
Zrywanie kwiatów i robienie pierwszych bukietów przynosiło jej szczęście. Postanowiła zapisać się do szkoły
florystycznej i zająć się tym profesjonalnie. – Poszłam do szkoły z wielką
chęcią i starałam się nie opuścić żadnych
zajęć, zwłaszcza ćwiczeń, na których
powstawały piękne kompozycje florystyczne – wspomina.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu
pani Anna wie, jak ubogacić przestrzeń domową. W domu ma kwiaty doniczkowe i dba o to, by w wazonie znalazły się też świeżo ścięte
kwiaty. – Najbardziej lubię te polne.
Moje serce się raduje, kiedy po powrocie
z pracy, dostanę stokrotkę od syna czy
bukiet jarzębiny od męża. Wiem, jak je
przyciąć i wyeksponować, aby cieszyły
oko w domu. Ulubioną ozdobą, którą
z chęcią wykonuję, są obrazy z mchu

– opowiada utalentowana jaworznianka. Florystka z pasją wykonuje
tzw. „lasy w słoiku”. Praca nad tworzeniem wszystkich tych kompozycji
przynosi jej nie tylko radość, ale także
spokój i wyciszenie.
Pani Anna zainteresowała się także
makramą i tworzyła ze sznurka makaty ścienne, koszyczki makramowe,
łapacze snów. – Makrama jest dwoista tzn. że jest i ozdobna, i użytkowa.
Na pewno przed świętami wykonam jakieś ozdoby. Kto wie, może zrobię je np.
w kształcie skrzata, gwiazdy czy choinki?
Całkiem nieźle wychodzą mi koszyczki.
Od pewnego czasu projektuję, w myślach,
wielką, 2. metrową makramę do sypialni
– wspomina Anna Sawiak.
Jaworznianka jest też autorką niesamowitych witraży. Tworzyła trójwymiarowe kompozycje kwiatowe,
ozdoby i sylwetki aniołów. Praca z witrażami jest trudna i czasochłonna.

– W domu do dzisiaj cieszą oko witrażowe anioły, koniczyna czy storczyki.
Mam też biżuterię, wisiorki witrażowe.
Jeden z moich projektów jest szczególnie
ciekawy. Anioł ma twarz z lustra i każdy, kto się mu przygląda, widzi w nim
swoje odbicie. Pasja ta dawała mi wiele
radości, ale używane do pracy kwasy
niestety nie sprzyjały mojemu zdrowiu
– tłumaczy autorka witraży.
Artystka zajęła się też haftem,
w tym diamentowym. – Hafty są popularne. Trzeba być wytrwałym i mieć
dobry wzrok. Mały obraz potrafi się
składać nawet z kilku tysięcy diamencików, koralików czy krzyżyków. Jeden
obraz robię przez miesiąc lub dwa, a ma
wymiary zeszytu – wyjaśnia pasjonatka haftu. W planach ma jeszcze
naukę haftu wstążeczkowego oraz
szydełkowania.
Annę Sawiak zaintrygowała też
nieprofesjonalna fotografia. Początkowo była to fotografia analogowa,
potem cyfrowa. Eksperymentowała
z programami do obróbki zdjęć, ale
stara się nie ingerować w naturalny
efekt fotografii. Stara się wyłapywać
ulotne chwile i sytuacje. Lubi prace
w tonacji czarno-białej, ale docenia
też walory kolorowych zdjęć. Jej ulubionymi modelami są syn Adam oraz
mąż Jarosław. – Wraz z dwiema koleżankami z STK planujemy w przyszłym
roku zorganizować swoją wystawę fotograficzną. Ja będę prezentowała głównie
naturę i trochę architektury – zapowiada artystka.
Krąg zainteresowań artystycznych
Anny Sawiak jest naprawdę imponujący. To mnóstwo rożnych zasad, lata
prób i ćwiczeń. – Sztuka przynosi mi
szczęście i radość, pozwala na wytchnienie. Daje możliwość bycia sam na sam
ze sobą, a zarazem pozwala na dzielenie
się i tworzenie razem z innymi. Dzięki
pasji staję się lepszym człowiekiem –
podkreśla jaworznianka.
Natalia Czeleń

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

Książka
Magdalena Witkiewicz
Drzewko szczęścia
Piękna, wzruszająca familijna powieść. 93-letnia seniorka rodu, Kornelia
Trzpiot chce na nowo połączyć swą rodzinę.
Z pomocą przyjaciela, proboszcza Jana, knuje
pewien plan. Ma jej w tym pomóc rodzinny
herb. Pomysł, choć wydaje się ciekawy, jednak jest trudny do zrealizowania. Bowiem jej
najbliżsi skrywają rodzinne tajemnice. Czy
plan Kornelii się powiedzie?

Muzyka
Coldplay
Music Of The Spheres
Długo wyczekiwany przez
fanów najnowszy album zespołu Coldplay
już w sprzedaży od połowy października.
To dziewiąta długogrająca płyta studyjna
formacji nagrana w klimacie typowym dla
Coldplay`u. Składa się z dwunastu piosenek
– niektóre trochę z brzmieniem kosmicznym,
odbiegających od balladowych klasyków. Za
produkcję odpowiada Max Martin.

Koncert
Recital laureatki
Konkursu
Chopinowskiego
Można nie zgodzić się z werdyktem jury Konkursu Chopinowskiego, ale
fakt, jest to najważniejsze kulturalne wydarzenie.
A prezentacja umiejętności laureatów to przyjemność dla ucha. NOSPR zaprasza 12 listopada na
koncert laureatki V nagrody – Leonory Armellini, młodej włoskiej pianistki, która otrzymała
też nagrodę za „niezwykłą muzykalność i piękno dźwięku”.

Teatr
Wariacje
Tischnerowskie.
Kabaret filozoficzny
Spektakl oparty na bestsellerowej „Filozofii po góralsku” wybitnego pisarza i filozofa - księdza Józefa Tischnera. To
pełna mądrości, optymizmu i humoru opowieść
połączona z żywiołowymi anegdotami, gwarą,
muzyką i tańcami prosto z Podhala. A rozmowy przy wypasie owiec, łowieniu ryb czy kieliszku zapadają w pamięć. Spektakl 20 i 21 XI
w Teatrze STU.
ES
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Zapraszają na Barkę
Do czwartku, 11 listopada, będą
przyjmowane zgłoszenia do udziału
w VII Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Barka”. Dzieci, młodzież
i dorośli z placówek kulturalnych,
oświatowych oraz parafii zgłaszać
się mogą za pomocą karty zgłoszeń
w formie elektronicznej na adres
festiwal.barka@o2.pl lub w formie
papierowej na adres Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego,
ul. Jagiellońska 3. Przesłuchania
i gala wręczenia nagród odbędą
się 26 listopada w szczakowskim
Domu Kultury.
Hasłem przewodnim festiwalu
będą słowa Jana Pawła II „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi! Tej ziemi!”, wypowiedziane
podczas jego pierwszej pielgrzymki
do Polski, 2 czerwca 1979 roku na
placu Zwycięstwa w Warszawie.
Jaworznicki festiwal podzielony będzie na kategorie wiekowe:
dzieci i młodzież do 15 lat oraz
młodzież od 16 lat wzwyż i dorośli. Będzie też podział na solistów
i zespoły. O przynależności do kategorii wiekowej zespołu decyduje
wiek 80 procent całkowitego składu. Warto pospieszyć się z przesłaniem konkursowego zgłoszenia, bo
liczba uczestników jest ograniczona. Jeśli chętnych będzie więcej
niż miejsc, to o zakwalifikowaniu
się do festiwalu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Boks jako dyscyplina
sportowa wywołuje zarówno wiele pozytywnych emocji,
jak i kontrowersji. Nic więc dziwnego, że filmy o boksie cieszą się tak
dużą popularnością także na ekranie. Historie pięściarzy, często oparte na autentycznych wydarzeniach,
to jedne z najbardziej fascynujących
produkcji kinowych. Prezentują sylwetki ludzi o silnych osobowościach,
zdeterminowanych, dla których boks
był niejednokrotnie szansą na lepsze
życie i wybicie się ze środowiska.
Filmy o boksie nie są tylko o boksie,
ale o tym, jacy są ludzie, jakim przemianom podlegają i z jakimi przeciwnościami muszą się mierzyć. Za
każdym bokserem stoi też trener,
dzięki któremu sukces był często możliwy. I to też ważne postacie, istotne
dla fabuły. Filmy o boksie są realistycznie brutalne, a jednocześnie są
metaforą otaczającego świata oraz
ścierających się idei dobra i zła. Zatem niezależnie od tego, czy jesteście
pasjonatami boksu czy nie – poniższe
tytuły z pewnością warto obejrzeć.
„Wściekły byk” to wybitny obraz
z genialną kreacją Roberta De Niro
w reżyserii Martina Scorsese. Przede
wszystkim jest to film biograficzny
i psychologiczny, pokazujący wzloty
i upadki bohatera oraz blaski i cienie
kariery sportowej. De Niro pokazuje
nie tylko osobowość swojego bohate-

Każdy uczestnik festiwalu wykona
jeden utwór muzyczny w języku polskim o tematyce religijnej, którego
czas nie przekracza 5 minut. Organizatorzy udostępnią uczestnikom
keyboard, pianino i profesjonalne
nagłośnienie muzyczne.
Po zakończeniu występów przedstawicieli każdej kategorii wiekowej
zaplanowano obrady jurorów, a następnie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Szczegółowe informacje

można uzyskać pod numerem tel.: 32
617 75 38 lub w Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego. Organizatorem VII Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Barka” jest Miejskie Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie, Dom
Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego
w Szczakowej. Współorganizatorami
są Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II
w Jaworznie.
NC

Festiwal co roku cieszy się dużym zainteresowaniem| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Boks – walka i siła
ra, ale również brawurowo kreśli jego
portret psychologiczny, sprzeczności
w jego charakterze, zachowaniu oraz
emocje, z którymi nie zawsze sobie
radzi. Z jednej strony Jake La Motta
jest ambitny, uparty i potrafi ciężko
pracować na sukces, a z drugiej nie
radzi sobie w życiu prywatnym, bywa
natarczywy, zapomina o tym, że walka kończy się na ringu, a ofiarami jego

brutalności są najbliżsi. Bokser dzięki
niebywałej sile i wrodzonej agresji
królował na ringu przez długie lata.
Jednak presja otoczenia doprowadziła
go do frustracji, a ta do upadku i autodestrukcji. Atmosferę filmu znakomicie podkreśla czarno-biała konwencja,
a dodatkowymi atutami są obsada, wybitna reżyseria i scenariusz.
Katarzyna Pokuta

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Ali, reż. Michael Mann, USA 2001
Bokser, reż. Jim Sheridan, Irlandia/USA 1997
Ciężkie czasy, reż. Walter Hill, USA 1947
Conor McGregor: Zły chłopiec, reż. Gavin Fitzgerald, Irlandia 2017
Creed: Narodziny legendy, reż. Ryan Coogler, USA 2015
Creed II, reż. Steven Caple Jr., USA 2018
Człowiek ringu, reż. Ron Howard, USA 2005
Do utraty sił, reż. Antoine Fuqua, USA 2015
Fighter, reż. David O. Russell, USA 2010
Gladiator, reż. Rowdy Herrington, USA 1992
Huragan, reż. Norman Jewison, USA 1999
Kiedy byliśmy królami, Leon Gast, USA 1996
Między liniami ringu, reż, Rober Wise, USA 1956
Mistrz, reż. Franco Zeﬃrelli, USA 1979
Mistrz, reż. Maciej Barczewski, Polska 2021
Ostatnia ruda, reż. Robert Rossen, USA 1947
Rocky - seria, reż. J.G. Avildsen, S. Stallone, USA 1976–2006

7 Cudów Świata Architekci

To jest gra na miarę
naszych czasów...
...i nie chodzi tu o krytykę ani sarkastyczne podsumowanie najnowszego tytułu gdańskiego wydawnictwa
Rebel, a jedynie o czas, jaki większość
z graczy może przeznaczyć na swoje hobby w ciągu tygodnia, a nawet
w weekendy.
Czego więc szukają obecnie gracze?
Gry z prostymi zasadami, krótką, ale
emocjonującą rozgrywką i szybkim
rozłożeniem oraz złożeniem wszystkich elementów - Architekci są właśnie taką grą. Sama instrukcja to jedynie 5 stron wypełnionych ilustracjami
i pomagającymi w zrozumieniu zależności diagramami. Ostatnia strona natomiast to objaśnienie występujących
w grze symboli. Dodatkowo wydawca
opublikował film z szybkim instruktażem. Ale czy rzeczywiście krótka
instrukcja świadczy o prostych
zasadach? W tym przypadku tak.
Przed rozpoczęciem gry każdy z graczy wybiera jedno
z pudełek
z danym cudem świata. Tu
warto się
zatrzymać,
ponieważ
rozwiązanie
z uporządkowaniem
poszczególnych cudów
i przypisanych
graczom kart
po prostu
zachwyca. Wszystko
ładnie ułożone
w siedmiu oddzielnych pojemnikach,
a w każdym z nich podstawka do
kart. Ósmy pojemnik przeznaczony
jest na karty wspólne i występujące
w grze żetony. Wróćmy zatem do
rozgrywki. Po wybraniu pojemnika,
należy wyjąć fragmenty cudu świata
i ułożyć je zgodnie z grafiką na pojemniku rusztowaniem na wierzchu.
W swojej turze gracz wybiera kartę
z jednego z trzech stosów: swojego,
osoby siedzącej po prawej stronie
i wspólnego dla wszystkich graczy
z zakrytymi kartami. Następnie gracz
wykonuje przypisaną do karty akcję
i na tym kończy się jego tura.
Wśród kart, które są dostosowane
do osób z zaburzeniem rozpoznawania barw, znajdują się m.in. karty
surowców i monet, które gracze wykorzystują do budowy cudów świata.
W grze znajdują się również karty
polityki, dające punkty na koniec roz-

grywki oraz pozwalające przechwycić
figurkę kota, dającą możliwość podejrzenia wierzchniej karty ze wspólnego stosu, karty nauki, które dają
możliwość pobrania żetonu postępu,
a także czerwone karty, zapewniające tarcze do działań wojennych. Na
tych ostatnich znajdują się wizerunki jednego lub dwóch rogów, które
odpowiadają za rozpoczęcie wojny
pomiędzy wszystkimi graczami.
Działania wojenne polegają na porównaniu liczby posiadanych tarcz
na kartach lub we fragmentach cudu
świata z liczbą tarcz sąsiadów. W ten
sposób można pozyskać jeden lub
dwa żetony zwycięstwa. Po czym
konflikty ustają, a karty z rogami
są odrzucane. Warto wspomnieć, że
podczas całej rozgrywki wszystkie
użyte karty są odrzucane,
a zasady narzucają konieczność wybudowania
fragmentu cudu świata
wtedy, kiedy jest to tylko możliwe, co zapobiega „chomikowaniu”
kart przez
graczy.
G r a
kończy
się, kiedy jeden
z graczy
wybuduje cały
cud świata, natomiast
wygrywa
ten, który zebrał najwięcej punktów
z kart, żetonów i fragmentów budowli. Po
rozgrywce wystarczy tylko posegregować karty według
grafik na rewersie i schować do pojemników danego cudu świata. Gra
jest gotowa do ponownego rozłożenia
– to jest coś, co doceni każdy gracz
rozkładający i składający dany tytuł.
7 Cudów Świata Architekci jest
tytułem, który warto polecić wszystkich z niewielką ilością czasu na grę,
początkującym graczom, a także fanom uniwersum. 25 minut rozgrywki w gronie od 2 do 7 osób pozwoli na miłe spędzenie popołudnia,
natomiast na kilku forach internetowych można znaleźć już relacje
z rozgrywek, w których brały udział
młodsze dzieci, niż sugerowane 8 lat.
Po prostu gra, którą warto mieć na
swojej półce.
Radosław Kałuża, HKG Gildia
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Wygrane
siatkarek
Sporo się dzieje w sekcji siatkarskiej kobiet Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie. Ze
zwycięstw w ostatnim czasie cieszą
się juniorki młodsze i czwartoklasistki, trenujące minisiatkówkę.

Turniej minisiatkówki wygrały uczennice
SP 7 | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Kolejne zwycięstwo
Siatkarze MCKiS Jaworzno po raz szósty wygrali
mecz w ramach trwającego sezonu
2. ligi siatkówki mężczyzn. Sokoły
nie przegrały do tej pory żadnego spotkania. W sobotnim, wyjazdowym meczu pokonały drużynę
MKS-u Będzin. Pojedynek zakończył się wynikiem 3:0. Pierwszy
set był wyrównany. MCKiS wygrał
go 26:24.W kolejnych partiach Sokoły miały znaczą przewagę nad
przeciwnikami. Drugi set zakończył
się wynikiem 25:16, a trzeci 25:17.
Najwięcej, bo 15 punktów, zdobył dla Jaworzna Szczepan Czerwiński. W najbliższą sobotę podopieczni trenera Tomasza Wątorka
znów zagrają mecz na wyjeździe.
Ich przeciwnikami będą siatkarze
MKS-u „Gamrat-MOSiR” Jasło. Na
własnym parkiecie jaworznicki team
zmierzy się natomiast 13 listopada
z Extransem Sędziszów.
Mistrzowie wyłonieni
Są już znani mistrzowie
Jaworznickiej Ligi Szóstek PSS Salos, w której grają piłkarze-amatorzy. Mistrzostwo 1. ligi
zdobyła drużyna S.W.A. W drugiej
triumfowali Chłopaki z kościołów
i zapewnili sobie tym samym awans
do pierwszoligowych zmagań w kolejnym sezonie. Pierwsze miejsce
w tabeli zespół S.W.A zapewnił sobie dzięki wygranej z drużyną pod
nazwą PSV. Chłopaki z kościołów
pokonali z kolei Team Dąbrowa.
Mimo że znani są już zwycięzcy

Juniorki, które szlifują swoje
umiejętności gry pod okiem trenera
Macieja Rzędzickiego, wygrały
z MKS-em Imielin 3:0. Pierwszy
set zakończył się wynikiem 25:21,
drugi 25:21, a trzeci 25:18.
Uczennice klas czwartych, trenowane przez Annę Patuchę i Karolinę Lemańską, triumfowały z kolei w rozegranym w Jaworznie pod
koniec października towarzyskim
turnieju minisiatkówki.
W zawodach wzięło udział 18
zespołów, złożonych z czwartoklasistek ze szkół podstawowych
nr 7 i 16 z Jaworzna i dziewcząt
trenujących w Międzyszkolnym
Ośrodku Sportowym w Chrzanowie. Drużyny zostały podzielone
na trzy grupy. W każdej z nich najlepiej poradziły sobie uczennice
SP7. W pierwszej grupie zwyciężyły Julia Czech i Justyna Smalec,
w drugiej triumfowały Lena Wełna
i Ola Olech, a w trzeciej najlepiej
poradziły sobie Samanta Franz
i Julita Sawary.
AZ-H

obu lig, to Jaworznicka Liga Szóstek
jeszcze trwa. Mecze ostatniej kolejki
odbędą się w najbliższą niedzielę,
7 listopada. Puchar ligi jest zaplanowany natomiast na 14 listopada.
Brązowi judocy
Trenerzy Klubu Sportów
Walki „Satori” Jaworzno zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Świata Judo Kata.
W rozgrywanych 26 i 27 października w Lizbonie zawodach trzecie
miejsca wywalczyli Aleksandra
Masternak i Patryk Urban. W mistrzostwach uczestniczyli też dwaj
inni judocy Satori, Bartosz Machna i Dawid Kajdy. Obaj zajęli piąte miejsca w klasyfikacjach. Cała
czwórka należy do kadry narodowej.

Zawodnicy prezentowali halloweenowe makijaże i stroje | fot. Natalia Czeleń

Horror Masakrator – ty

Najmłodsi zawodnicy mogli z kolei sprawdzić się w Erigo Masakrator
Kids. Na terenie Diving Marina „Koparki” w sobotę, 30 października,
wystartowało prawie 500 śmiałków.
Horror Masakrator to bieg ze
sztucznymi przeszkodami. Zawodnicy na crossowej trasie centrum
nurkowego w Pieczyskach mieli do
pokonania m.in. drabinki, ringi, siatki, podciągali się na linie, przeno-

sili ciężary itd. – Mile widziane były
stylizacje i makijaże halloweenowe
wśród zawodników – mówił Jarosław Świta, prowadzący imprezę
w stroju czarodzieja.
Biegacze ruszali w teren falami
do 50 osób, co 15 minut każda.
Trasę biegów oznaczono strzałkami i wytyczono taśmą. W wyznaczonych miejscach stali sędziowie
i wolontariusze, którzy instruowali
zawodników, gdzie biec i jak pokonać przeszkodę. – Prowadzę biegi,
czyli jestem osobą, która albo otwiera,
albo zamyka bieg. W pierwszym przypadku wskazuję uczestnikom drogę,
tłumaczę, którą przeszkodą powinni
się teraz zająć i jak to wykonać. Jeżeli
przypada mi zamknięcie trasy, muszę
zadbać o bezpieczeństwo ostatniego
zawodnika – mówił Paweł Karlich.
Sędziowie weryfikowali poprawność wykonywanych ćwiczeń. Dzieci w kategorii elity na starcie otrzymywały 3 papierowe opaski, które
sędziowie odbierali za drugie nieudane podejście do zadania. Zachowanie choć jednej z nich było
warunkiem zaklasyfikowania w Małej Elicie. Dorośli za niepoprawną

technikę lub niewykonanie zadania
dostawali karne ćwiczenia.
Sobotnie zmagania podzielono na
dwie części. – W tegorocznej edycji
Horror Masakrator były biegi dla dzieci oraz dla dorosłych. W Erigo Masakrator Kids wystartowało około 120
dzieci. Natomiast w głównym biegu
startowało ponad 350 dorosłych. Meta
i start były wspólne dla obu biegów.
Natomiast przeszkody i trasa znacznie
się różniły – mówił Mariusz Ziach,
jeden z organizatorów.
Najmłodsi zawodnicy biegali
w falach ustalonych ze względu
na kategorie wiekowe.
– Bieg open zorganizowany jest
bardziej dla nauki i zabawy. Przy
każdej przeszkodzie stoi sędzia, który
pomaga. Od tej kategorii powinno się
zaczynać swoją przygodę z tego typu
wyzwaniami. Natomiast w przypadku elity mamy do czynienia z dziećmi, które niejeden bieg mają już za
sobą. W ich przypadku sędziowie
nie pomagają, a oceniają technikę
wykonania zadania – tłumaczył
Paweł Karlich.
Dla dorosłych zawodników organizatorzy przewidzieli inny tor

Katarzyna Tomczyk,
Zosia i Olek

Julia
Marchwińska

Helena
Głowacka

Jesteśmy z Oświęcimia. Dla syna to
już trzeci Masakrator. Rok temu brał
udział w Masakratorze w Jaworznie.
Udało mu się zająć 3. miejsce w kategorii elita i stanął na podium. W tym
roku startują mój mąż oraz dzieci.
Przeszkody są dosyć trudne. Mamy
porównanie i rozeznanie, bo rodzinnie
startujemy w Runmagedonie.

Jestem sędzią w dzisiejszym Masakratorze. W tym miejscu jestem po raz
pierwszy, ale bardzo mi się tutaj podoba. To idealny teren do takich biegów.
Wprawdzie sami tworzymy sztuczne
przeszkody dla biegaczy, ale w tym
miejscu mamy też sporo utrudnień
wynikających z naturalnego podłoża,
co dodatkowo uatrakcyjnia wyzwanie.

Przyjechałam do Jaworzna z Warszawy, by wystartować w Masakratorze w kategorii elita. Mam już za
sobą kilka biegów. Nie jest to dla
mnie nowość. Dzisiaj biegło mi się
bardzo fajnie i przyjemnie. Ostatnia przeszkoda była zdecydowanie
najtrudniejsza, ale spodziewałam
się tego.

Przeszywający chłód,
ciemność, strome podbiegi
i prawie 30 przeszkód na
9-kilomoetrowej trasie.
W takich warunkach
przyszło biegać zawodnikom
tegorocznego głównego biegu
Horror Masakrator. Była też
klasyfikacja family, w której
pod opieką rodzica lub
dorosłego opiekuna, mogły
pobiec dzieci w wieku od 8
do 15 lat.

Ze zmiennym
szczęściem
Dwa zwycięstwa i dwie
porażki. Tak wygląda bilans meczów,
rozegranych w ostatni weekend przez
jaworznickie drużyny piłkarskie.
W swoich ligach triumfowały Ciężkowianka Jaworzno i Victoria 1918
Jaworzno. Zespół z Ciężkowic, grający w chrzanowskiej A klasie, pokonał
2:0 drużynę Górnika Siersza. Piłkarze
Victorii zwyciężyli 3:1 z zawodnikami
Fabloku Chrzanów. 1:4 przegrała grająca w 1. grupie 4. ligi śląskiej, Szczakowianka Jaworzno, która zmierzyła
się z MKS-em Myszków. 1:2 uległa
z kolei, w wadowickiej okręgówce,
LKS Zgoda Byczyna. Zwycięzcą meczu był team LKS-u Gorzów.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Liczą na mocne
wsparcie

Przed startem ważna jest rozgrzewka | fot. Natalia Czeleń

ylko dla najtwardszych
oraz o wiele trudniejsze przeszkody. To był bieg dla prawdziwych
twardzieli, którzy startowali w kategoriach elita, open, drużynowa
(elita i open), masters elite (kategoria wiekowa 40+). Biegi były
też podzielone ze względu na płeć.
Ponieważ biegacze startowali po
zmroku, każdy musiał założyć na
głowę czołówkę. Późny czas startu

i nierówny teren działały na niekorzyść uczestników biegu.
– Miejsce, w którym odbywały się
zmagania, jest idealne do organizacji
tego typu eventów. Można się zakochać w tej okolicy. Teren jest dosyć
wymagający i ciekawy, typowo crossowy. Jest sporo stromych podbiegów.
W biegu dla dorosłych był on sporym
utrudnieniem, bo praktycznie nic już

Najmłodsi zawodnicy dali z siebie wszystko | fot. Natalia Czeleń

nie widać, dlatego zawodnicy nie mogli
startować bez czołówek – opowiadał
Mariusz Ziach.
Bieg Horror Masakrator zorganizowały Music Sport Events Marius
Ziach, MCKiS Jaworzno oraz Stowarzyszenie Harpagan Beast. Bieg
dla dzieci Erigo Masakrator Kids
przygotowały Music Sport Events
Mariusz Ziach oraz Ocr&Ninja Kids
Events. W obu biegach, poza nagrodami za najszybsze pokonanie dystansu z przeszkodami, nagrodzono
także uczestników za najciekawsze
przebranie halloweenowe. Na zmarzniętych biegaczy czekały ognisko
i ciepły poczęstunek.
– Przyjechałam do Jaworzna, by kibicować swoim przyjaciołom i jestem
pod wrażeniem poziomu wydarzenia.
Zawodnicy nie mieli łatwego zadania,
bo startowali w ciemności, a teren był
dosyć trudny. Już nie wspomnę o przeszkodach, które zaplanowali organizatorzy. To nie tylko możliwość sprawdzenia swoich sił, ale też świetna zabawa
dla wszystkich. Być może następnym
razem i ja spróbuję pobiec w Masakratorze – mówiła Klaudia Firla.
Natalia Czeleń

Amelia
i Julia

Dominika
Jóźwiak

Adam
Kin

Bardzo lubimy biegać. Lubimy też
wyzwania związane z przeszkodami. To świetna zabawa. To nie jest
nasz pierwszy taki bieg. Uważamy,
że dzisiaj jedne przeszkody były łatwiejsze, a niektóre naprawdę trudne.
Największym wyzwaniem dla nas
były ostatnie przeszkody. Podciąganie się nie jest łatwe.

W tej chwili mieszkam w Olsztynie, ale
pochodzę z Łodzi. W biegach OCR biegam od dawna, natomiast w samym
Masakratorze biegnę po raz pierwszy.
Startuję w kategorii Elita. Organizatorzy
przygotowali trudne przeszkody, które wykorzystywane są w Barbarianie,
uważanym za najtrudniejszy bieg OCR
w Polsce. Poziom jest naprawdę wysoki.

Jestem z Wodzisławia Śląskiego
i przyznam szczerze, że to mój pierwszy bieg OCR. Nawet jeszcze nie
wiem, co mnie czeka. Jestem osobą
aktywną ruchowo, ale nie ćwiczyłem
jeszcze pod kątem biegów z przeszkodami. Czeka nas sporo wyzwań.
Dzisiaj mam okazję się sprawdzić
i jestem dobrej myśli.

Trzecioligowi koszykarze MCKiS-u Jaworzno zapraszają kibiców na
swój kolejny ligowy mecz. Spotkanie
czwartej kolejki, z katowickim KKS-em Mickiewicz Romus, odbędzie
się w sobotę, 6 listopada, o godz.
13 w Hali Widowiskowo-Sportowej
w centrum naszego miasta. Dopiero
co utworzona jaworznicka drużyna
liczy na mocny doping. Do tej pory
nie wygrała bowiem żadnego meczu
w trwającym sezonie.
– Nasz zespół, składający się głównie
z młodych jaworznickich koszykarzy,
rozegrał do tej pory trzy pojedynki. Niestety nie ma jeszcze na koncie ani jednego zwycięstwa – potwierdza Paweł
Wróbel z działu sportu Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. – Najpierw, na inaugurację, nasza
drużyna walczyła w Knurowie z tamtejszym KTK JS Invest, gdzie niestety
po bardzo wyrównanej i emocjonującej
grze koszykarze MCKiS-u musieli uznać
wyższość gospodarzy, przegrywając
54:63. W drugim swoim występie, na
własnym parkiecie, ulegli BS-owi Polonia Bytom 56:95, a w minioną sobotę,
grając bez dwóch podstawowych koszykarzy, Michała Brzozowskiego i Wiktora Kozuba, jaworznicka drużyna
została wysoko pokonana w Tychach
przez miejscowy GKS. Mecz zakończył
się wynikiem 50:96 – relacjonuje Paweł Wróbel.
Jak dodaje, obecnie najlepszymi
strzelcami w jaworznickim teamie
są Dawid Rasztabiga, który został
wypożyczony z MKS-u Dąbrowa Górnicza (średnia zdobytych przez niego punktów wynosi 21,3), Michał
Brzozowski (11 punktów) i Wiktor
Kozub (10 punktów).
W meczu czwartej kolejki Sokoły
zmierzą się z mocną drużyną KKS-

-u Mickiewicz Romus. Katowicki zespół zajmuje obecnie piąte miejsce
w ligowej tabeli, z dwiema porażkami i jednym zwycięstwem.
– Na inaugurację rozgrywek katowiczanie przegrali u siebie z BS-em Polonia Bytom 58:73, w drugim występie,
na wyjeździe, ulegli tyskiemu GKS-owi
52:101, z kolei w ostatnim swoim meczu
w Katowicach odnieśli pierwsze ligowe
zwycięstwo, pokonując Redwood Stelę
Cieszyn 87:59 – zaznacza dalej Wróbel. – W nadchodzącym meczu MCKiS-u z katowiczanami liczymy na dobrą
postawę naszych koszykarzy i choć
przed nimi niezwykle ciężkie zadanie, to
ewentualny sukces jest możliwy. Licząc
na dobre widowisko, a także powrót
do zdrowia naszych kontuzjowanych
graczy, już dzisiaj gorąco zachęcamy
wszystkich kibiców i sympatyków koszykówki w naszym mieście do wsparcia obecnością oraz dopingiem naszej
drużyny. Przypominamy także, że wstęp
na wszystkie mecze 3. ligi koszykówki
jest bezpłatny – zachęca.
Jaworznicka drużyna koszykarska składa się z zawodników, którzy
w ubiegłym sezonie grali w barwach
MCKiS-u jako juniorzy, a także ze
starszych wychowanków klubu. Trenerem Sokołów jest Michał Brzozowski, były zawodnik drugoligowego
zespołu MCKiS Jaworzno.
Drużyna seniorów jest składową
sekcji koszykówki, do której należą
także młodsze zespoły. W ligowych
rozgrywkach w swoich kategoriach
wiekowych biorą też udział drużyny juniorów (MU-17, rocznik 2006
i młodsi) i kadetów (MU-15, rocznik
2007 i młodsi). W ramach sekcji odbywają się też zajęcia dla uczniów
trzecich i czwartych klas szkół podstawowych.
AZ-H

Trzecioligowi koszykarze MCKiS Jaworzno liczą na doping kibiców | fot. Materiły MCKiS Jaworzno
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Patroni
naszych
ulic

Pierwszy właściciel
Jaworzna

Ulica Gryfitów usytuowana jest w okolicach Pszczelnika i biegnie równolegle do ulicy Bolesława Prusa. Jej
nazwa pochodzi od nazwy rycerskiego rodu Gryfitów,
pieczętującego się herbem Gryf: „w czerwonym polu
wspięty biały gryf, nos i nogi przednie złote”. Ich zawołanie, czyli hasło bojowe, brzmiało
"świeboda", czyli obfitość, hojność.
Od tego wziął się przydomek Świebodzice. Z tego rodu wywodził
się Klemens Magnus, właściciel
okolic Jaworzna.
Na początku XIII wieku Gryfici
mieli poważne wpływy w księstwie
krakowskim, mazowieckim oraz na
Śląsku. Nie do końca znane jest pochodzenie rodu. Prawdopodobnie
jego korzenie tkwiły w Małopolsce.
Były też podejrzenia, że pochodzili oni ze Śląska, Danii lub Czech.
Klemens Magnus był jednym
z czterech synów płockiego kasztelana Klemensa Gryfity, a data jego urodzenia nie jest dokładnie znana.
Wszyscy bracia opuścili dwór książęcy w Płocku. Udali
się do księcia opolskiego Kazimierza. Magnus i Jan byli
kasztelanami śląskich grodów: Rudy, Toszka i Cieszyna.
Wierzbięta nadzorował budowę zamku książęcego i murów obronnych Opola. Po śmierci żony został benedyktynem w Tyńcu. Czwarty z braci, Andrzej objął stanowisko
biskupa płockiego.
W 1228 r. książę opolski, Kazimierz rozpoczął wzmocnienie zamku murami obronnymi. Robotami kierował

Wierzbięta, a Magnus, jako człowiek majętny, wyłożył
na ten cel sumę 500 grzywien. Jako rekompensatę otrzymał kilkanaście wsi w księstwie opolskim oraz Jaworzno,
Ciężkowice i Długoszyn.
W 1234 r. Magnus został kasztelanem Ryczenia (twierdza śląska), a po 1238 r. kasztelanem krakowskim, czyli najwyższym rangą świeckim urzędnikiem
w księstwie.
Magnus posiadał 27 wsi i dodatkowo 600 ha jako części we wsiach
pod Krakowem. Był najbogatszym
człowiekiem w Małopolsce. Był też
przywódcą ówczesnych kół politycznych w Małopolsce.
Ożenił się z Racławą, córką Zbrosława ze Śmicza. Jego wybranka
pochodziła również z zamożnej rodziny. Miał z nią jedną córkę o imieniu Wizenna.
Magnus założył fundację kościelną. Kupił wieś Staniątki
pod Krakowem, a tam wybudował klasztor dla sióstr reguły
św. Benedykta, będący filią zakonu benedyktynów w Tyńcu. Uposażeniem zakonu był majątek Magnusa. Wkrótce
do fundacji przyłączyli się jego bracia i kuzyni.
Gryfita dowodził w wojnie z Tatarami. Zginął w bitwie
pod Chmielnikiem 18 marca 1241r. Został pochowany
w klasztorze staniąteckim. W tym samym miejscu spoczęła
wdowa Racława, a w 1289 r. ich córka Wizenna, pierwsza
opatka tego klasztoru. Jej śmierć zakończyła linię rodu
Klemensa Magnusa Gryfity.
NC

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 30 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 38
(230): Sztuka to tworzenie
a nie niszczenie.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

Niejedno pokolenie wychowało się
na bajkach Walta Disney`a, które do
dzisiaj zachwycają i wzruszają. 5 listopada przypada Międzynarodowy
Dzień Postaci z Bajek, w rocznicę
urodzin Walta Disney`a. Warto więc
tego dnia zasiąść wygodnie z dziećmi
przed telewizorem i odświeżyć disnejowskie klasyki. Sprawimy najmłodszym wiele radości. Bo nie ma nic
piękniejszego niż uśmiech dziecka,
szczególnie dziecka-sieroty. 8 listopada, w poniedziałek, święto swoje
obchodzą dzieci porzucone albo te,
które straciły rodziców w różnych
okolicznościach. Światowy Dzień Sierot zwraca uwagę na potrzeby takich
dzieci, które łakną miłości jak każdy
człowiek. Niektórzy ludzie w tym
dniu podejmują decyzję o przygarnięciu młodego człowieka z domu
dziecka. Jeśli jesteśmy już w temacie młodych ludzi, to warto wspomnieć, iż oni też mają swoje święto.
Dzień Młodzieży wypada 10 listopada. Tego dnia głośno się dyskutuje
o aktualnych problemach i wyzwaniach, z którymi muszą się zmierzyć
młodzi ludzie, czyli kłopoty na rynku pracy, jakość życia nastolatków
w dzisiejszych czasach.
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 38 (230)

