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Więcej na str. 3

Mamy sojusz
Wymiana wiedzy
i doświadczeń

„Firma w trendach” to
hasło tegorocznej edycji Jaworznickiego Dnia dla Biz-

nesu. Wydarzenie odbyło się
w czwartek, 18 listopada.
W tym roku spotkanie przedsiębiorców i przedstawicieli
instytucji publicznych zorganizowano po raz piąty. Udział
w nim wzięło blisko 100 osób.
Dzień dla Biznesu to doskonała
okazja do wymiany biznesowych doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz nawiązywania
i wzmacniania relacji pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi.
Więcej na str. 4

Wspomnienia i plany,
czyli jubileusz MCKiS
Miejskie Centrum Kultury
i Sportu działa już od ponad
20 lat. Pracownicy tej instytucji jubileusz uczcili w piątek, 19 listopada. Nie zabrakło
podsumowań, podziękowań,

dobrych życzeń i... pysznego tortu.
MCKiS powstało w 2000
roku. Okrągły jubileusz przypadał więc rok temu, ale z powodu pandemii świętowanie
trzeba było odłożyć. Ważnym
punktem jubileuszowego spotkania było wręczenie drobnych upominków pracownikom z najdłuższym stażem.
Wśród nich są takie osoby,
które z tą instytucją są związane od początku jej istnienia.
Więcej na str. 8-9

| fot. Materiały KSSE

Uczcili pamięć
działacza po piłkarsku

Drużyna Pulmon Negro
wygrała I Halowy Turniej ku
pamięci Honorowego Prezesa Stowarzyszenia PSS Salos
- Wenancjusza Plesa. W piłkarskich zawodach wzięły
udział aż 24 drużyny. Dwudniowa impreza odbyła się
w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w weekend, 20
i 21 listopada. PSS Salos zorganizował turniej we współpracy
z jaworznickim magistratem
i Miejskim Centrum Kultury
i Sportu. Na podium, oprócz

zwycięzcy turnieju, stanęły też
kolejno Zgoda Byczyna i AKF
Ślonsk, który w meczu o trzecie miejsce pokonał Chłopaków z kościołów.
Więcej na str. 15

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Promo, że malyna!

W porównaniu do promocji
w USA, jakie faktycznie z czarnego
piątku zrobiły legendarny dla handlu
dzień, nasze wyprzedaże to lekkie
nieporozumienie. Widziałem, gdy
otwierano tego dnia sklepy w Nowym Jorku, bitwa o przecenione
telewizory była prawie tak dramatyczna, jak ta u nas o karpia w Lidlu.
To nie jest prosta sprawa, tam trzeba
mieć konkretne przygotowanie kondycyjne oraz wielką wiarę w cuda.
Osobiście byłem kiedyś świadkiem,
gdy pewien starszy pan wstał z wózka, aby zanurkować w zamrażarce
po promocyjne ryby. Mam wrażenie,
że za tymi promocjami stoją sprytni
pracownicy ZUS-u, bo wystarczy że
sfilmują poczynania klientów i weryfikacja stanu zdrowia jest oczywista.
Kilka dni później, 30 listopada,
niejeden Andrzej nawali się jak ruski
traktor w polu ziemniaków, a niejedna zdesperowana panna poleje
wosk przez dziurkę od klucza, próbując z kształtu brei wyłonić wróżbę na przyszłość. Kiedyś ta wróżba
była ściśle związana z kwestiami
matrymonialnymi i traktowana bardzo poważnie, prawie jak obietnice
wyborcze polityków i informacje
w pewnej telewizji.
W szkołach nie odbędą się zabawy
andrzejkowe, bo wiadomo, pandemia i te sprawy, a na dodatek minister edukacji może wykombinować,
że andrzejki odwołują się do kultu starogermańskiego boga Frejra,

Szpilki w bruku

dawcy bogactw, bóstwa miłości
i płodności, a wtedy będzie można
zapomnieć o dobrej zabawie, bo to
nie po chrześcijańsku.
Tego samego dnia z taśmy montażowej gliwickiej fabryki Opla zjedzie
ostatni egzemplarz astry, a tym samym fabryka zakończy działalność
po 23 latach. To kolejna fabryka,
która zaprzestaje produkcji. Praktycznie na naszych oczach kończy
się era samochodów spalinowych.
Przyszłość pokaże, w jakim kierunku
podąży motoryzacja, pewne jest jednak, że zapach starego diesla z przebiegiem pół miliona kilometrów za
jakiś czas będzie tylko wspomnieniem. A przecież relatywnie nie tak
dawno jeździliśmy wynalazkami
na czterech kółkach, wymyślonymi przez socjalistyczną pokręconą
myśl techniczną. Dobrze pamiętam
zapach ulic sprzed ery katalizatorów
i benzyny bezołowiowej. Dosłownie
widać było, czym się oddychało,
a przejeżdżające drogami syrenki
czy trabanty pozostawiały za sobą
białą smugę po spaleniu benzyny
wymieszanej z olejem.
Dopiero początek lat 90. zmienił
oblicze polskiej motoryzacji. Nasz
najbardziej luksusowy i pożądany
produkt, czyli polonez, po kolejnym
liftingu i dodaniu do nazwy „Caro”
stał się hitem sprzedażowym warszawskiej fabryki na Żeraniu. Samochód, uchodzący za synonim luksusu
i prestiżu, nagle stał się dostępny dla
przeciętnego Kowalskiego. Jako młody człowiek miałem okazję pracować
przez jakiś czas w tej fabryce w roku
1994. Moją rolą było przygotowywanie samochodów do wywozu,
czyli skompletowanie wyposażenia,
oznaczenie, gdzie i do kogo dany
model z określonym wyposażeniem
ma trafić. Skomercjalizowana już

Jan Kleszcz

Wirus czy styl życia?
Czwarta fala pandemii nabiera rozpędu. Liczba zakażeń
rośnie szybko, a szpitalne oddziały zapełniają się pacjentami.
Z relacji medyków wynika, że większość spośród tych, którzy covid przechodzą na
tyle ciężko, że niezbędna jest hospitalizacja, to osoby niezaszczepione. Podobnie jest
też jeśli chodzi o śmiertelność. Większość śmiertelnych ofiar tej choroby to również
niezaszczepieni.
Mimo apeli medycznych autorytetów o to, by skorzystać ze szczepionki, wielu
jednak na takie rozwiązanie się nie decyduje.
Medycy od dawna przekonują, że to dobry sposób, by raz na zawsze pożegnać tę
pandemię. Tylko uzyskanie zbiorowej odporności pozwoli nam wrócić do normalności, jaką znamy sprzed pandemii. Od tej decyzji zależy naprawdę dużo. Kolejny
lockdown to nie tylko konieczność siedzenia w domu, ale też poważne kłopoty dla
wielu firm. Mimo to, sceptyków szczepienia jest na tyle dużo, że uzyskanie zbiorowej odporności pozostaje w sferze marzeń, albo mrzonek.
Można się starać zrozumieć argumenty przeciwników szczepień. Najczęściej mówią
oni o tym, że szczepionka może zaszkodzić ich zdrowiu. No i pewnie może. Przypadki
wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego rzeczywiście się zdarzają i są
medycynie świetnie znane. Ryzyko wydaje się jednak niewielkie, zaś korzyść w postaci ugaszenia pandemii jest naprawdę duża. Chyba wszyscy są nią już zmęczeni.
Rozumiem więc, że przeciwnicy szczepień muszą naprawdę troszczyć się o swoje
zdrowie. Zatem wszystkim sceptykom szczepień pragnę przypomnieć, że nie od dziś
wiadomo, że ludzi bardzo skutecznie zabija też cukier, tłuste jedzenie i brak ruchu.
Tak zwane choroby stylu życia to plaga naszych czasów. Warto o tym pamiętać,
zasiadając przed telewizorem z pizzą. Ale wśród przeciwników szczepień z pewnością nie ma osób, które w ten sposób spędzają czas wolny.

wtedy fabryka nie wyrabiała z zamówieniami, produkcja szła pełną
parą, ale docelowy klient czekał i pół
roku na swój wymarzony pojazd. No
chyba że decydował się na zakup
„z placu”, a nie z produkcji. Chodziło
o coś takiego: przychodziłem rano
z listą aut i kolorami, jakie miałem
przygotować, i pytałem pana Piotrusia, który był brygadzistą na placu
magazynowym, jak nocna produkcja. Ten odpowiadał, mając cudny
akcent rodem z warszawskiej Pragi:
„Wojtuś, malyna jest, malyna!” I faktycznie, czerwone samochody zalegały na placu fabrycznym, chociaż
klient marzył o modnych wówczas
nowoczesnych kolorach metalicznych. Niejeden stał tam tak długo,
że słyszało się jak dwa kawałki rdzy
szepczą: „Poloneza czas zacząć!”.
Generalnie też auta, pomimo że
nowe, były marnie dopracowane.
Most tylny wył w czasie jazdy jak
zraniony bawół, niedoróbki malarskie widoczne były gołym okiem
(dodawano maleńką puszkę lakieru
na wyposażenie), a i często drzwi się
nie domykały. Na to ostatnie była
rada – wzywało się wspomnianego
pana Piotrusia, ten oceniał organoleptycznie spasowanie elementów
i naciągał aparaturą ręczno-nożną.
Drzwi się domykały, a pan Piotruś
mówił: „No i co, jest gytes? I klymy
nie trzeba!” Niestety, miał rację, bo
po takiej regulacji przeciąg gonił
po wnętrzu niczym dziki po Grunwaldzkiej. Klient brał, a sprzedawca
ściemniał, że to auto z wyprzedaży
rocznika, po lepszej cenie i na dodatek dotarte, bo już 300 km przejechane. I nikt nie wiedział, co się
działo na „Gierkówce”, gdy Wojciech
tym autem jechał ze stolicy w piątek
po pracy, aby dostarczyć na „black
friday”. Może i lepiej.
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Telefon, który ratuje

Grażyna Dębała

Już jutro pogoda ma się zmienić.
Meteorolodzy zapowiadają, że w piątek nad naszym regionem pojawi
się bogaty w opady niż genueński.
Padać ma i deszcz, i śnieg. Będzie
też zimno. Być może nawet śnieżna
pokrywa przez chwilę się utrzyma.
Na ile te prognozy się potwierdzą,
przekonamy się już w piątek, ale jedno jest pewne. Zima jest już naprawdę blisko. A wraz z nią coraz niższe
temperatury, śnieg, lód, zimny wiatr
i wszystkie te sezonowe atrakcje.
Pół biedy, kiedy mroźne podmuchy towarzyszą nam tylko w drodze
z pracy, albo podczas popołudniowego spaceru i wiadomo, że zaraz
po przyjściu do domu, czeka na nas
ciepła herbata i miły koc. Niestety, nie wszyscy są w tej komfortoKomentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

W tym roku z okazji akcji
„black friday” oczekuję
promocji na kurs euro do
złotówki oraz na znaczne
obniżki na paliwa płynne.
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wej sytuacji. Zima to najtrudniejszy
czas dla osób pozbawionych dachu
nad głową. Powodów bezdomności
jest pewnie tyle, co i samych bezdomnych. Każdy ma przecież swoją
trudną historię. Osoby bez dachy
nad głową też. Na ulicę prowadzą
nie tylko nałogi. Najczęściej to po
prostu suma złych decyzji. Nie warto tego roztrząsać. Zwłaszcza teraz.
Warto natomiast zachować empatię
i życzliwość.
Strażnicy miejscy, policjanci i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej zgodnie apelują o empatię
i o to, by zgłaszać przypadki osób,
które w mroźne noce koczują na
ławkach czy w pustostanach. Przekonują, że jeden telefon naprawdę
może zadecydować o czyimś życiu.

Pamięć zawsze żywa
Anna Zielonka-Hałczyńska

Gdy człowiek robi coś dobrego,
to pamięć o nim pozostaje na bardzo długo. Jaworzniccy piłkarze
PSS Salos nie zamierzają zapomnieć
o honorowym prezesie swojego
stowarzyszenia, Wenancjuszu Plesie, który stał się legendą amatorskiego sportu w naszym mieście.
Zmarł nagle przed rokiem i pozostawił po sobie wielką pustkę. By
ją wypełnić, zorganizowany został
turniej jego pamięci, a frekwencja
przeszła najśmielsze oczekiwania
organizatorów. To najlepszy dowód
na to, jakim człowiekiem był Wenancjusz Ples, zwany przez piłkarzy
po prostu panem Wenkiem. Zawsze
pełen energii, optymizmu, dobrego
humoru. Dużą część swojego życia
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poświęcił dla sportu. Jakże zatem
można było uczcić jego pamięć,
jak nie po piłkarsku? To najlepsza
forma podziękowania, jaką można
było wybrać. Inna byłaby zupełnie nie w jego stylu. Ludzi sportu
w Jaworznie, których wspominają
zawodnicy różnych dyscyplin, jest
więcej. Co roku organizowanych
jest kilka memoriałów, m.in. bokserski Roberta Kopytka, piłkarski
Mirosława Stadlera, a także dwa
turnieje, badmintonowy i piłki nożnej, Mirosława Ciołczyka. Choć nie
ma ich już wśród nas, wciąż są wzorami do naśladowania dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców Jaworzna, dla których sport
to ważna część życia.
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Jest porozumienie w sprawie JOG

Udało się postawić kolejny
krok na drodze do utworzenia
Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.
W piątek, 19 listopada, podpisano porozumienie pomiędzy
Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną a naszym miastem.
Na mocy tego dokumentu strony zobowiązują się do współpracy w kwestii planowania
i realizacji Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego, który
powstanie w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W podpisanym w piątek liście
intencyjnym Jaworzno deklaruje gotowość sprawnego przeprowadzenia zamiany nieruchomości
z Lasami Państwowymi. Miasto zobowiązało się też do wprowadzenia
w życie planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu.
Chodzi tu między innymi o odlesienie nieruchomości. Miasto ma
też rozpocząć procedury sprzedaży
nieruchomości, nabytych w drodze
zamiany. Z kolei przedstawiciele
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zadeklarowali podjęcie
działań na rzecz przygotowywania
nowych obszarów dla inwestycji
zaawansowanych technologicznie.

Monika Bryl, Janusz Michałek, Paweł Silbert i Łukasz Kolarczyk w utworzeniu JOG widzą szansę na rozwój miasta
| fot. Materiały KSSE

Wyrazili również wolę zaangażowania w przygotowanie i zagospodarowanie terenów oraz zakupu
części nieruchomości.
– W warunkach nieuchronnej
transformacji energetycznej priorytetem dla Jaworzna jest stworzenie
jak największego obszaru przemysłowego dla strategicznych, nowoczesnych technologicznie inwestycji.
Pracujemy ciężko od wielu miesięcy,
by ten ważny cel został osiągnięty –
mówi Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna.

W realizacji tego przedsięwzięcia duże znaczenie ma współpraca,
jaką udało się nawiązać z ministerstwami, agendami rządowymi,
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, władzami województwa śląskiego, parlamentarzystami oraz branżowymi związkami
zawodowymi. Kamieniem milowym w sprawie utworzenia JOG
było podpisanie przez Andrzeja
Dudę, prezydenta RP, specustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych ze specjalnym prze-

znaczeniem gruntów leśnych. Dokument umożliwia utworzenie na
jaworznickich terenach poprzemysłowych zakładów i firm, które złagodzą nieco skutki transformacji,
jaką będzie zapowiadane odejście
od węgla kamiennego i zmiany
w energetyce.
– Jaworznicki Obszar Gospodarczy, jako teren pogórniczy, posiada
ogromny potencjał do zagospodarowania. Wspólne działania KSSE
oraz miasta Jaworzna prowadzą
do uruchomienia 300 ha obszaru
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JOG-u, o powierzchni odpowiadającej terenowi Podstrefy Gliwickiej,
który jest niezwykle ważną lokalizacją w obliczu nadchodzącej transformacji energetycznej i węglowej
– przyznaje dr Janusz Michałek,
prezes KSSE.
Jaworznicki Obszar Gospodarczy
to wielka szansa na rozwój miasta. To również nowe możliwości dla mieszkańców. Pozyskanie
nowych inwestorów i utworzenie
miejsc pracy pozwolą na łagodne
przejście zmian, które będą konsekwencją odejścia od węgla kamiennego. W ramach JOG realizowane
mają być projekty, które sprzyjają innowacjom i mają wpływ na
rozwój branż związanych z elektromobilnością, technologią wodorową i sektorem motoryzacyjnym.
Jednym z kluczowych elementów
rozwoju Jaworznickiego Obszaru
Gospodarczego będzie projekt budowy fabryki samochodów elektrycznych marki IZERA, na który
została wydana przez Katowicką
Specjalna Strefę Ekonomiczną decyzja o wsparciu.
– Podpisane porozumienie, dotyczące Jaworznickiego Obszaru
Gospodarczego, to kolejny krok do
przygotowania nowych obszarów inwestycyjnych. Na terenie JOG-u znajdzie się nie tylko duża inwestycja
ElectroMobility Poland, producenta pierwszego polskiego samochodu
elektrycznego, ale także zamierzamy
zachęcić nowe firmy, aby lokalizowały tam kolejne zaawansowane technologicznie inwestycje – zapowiada
Monika Bryl, wiceprezes KSSE.
Grażyna Dębała

Umowa na remont szkoły podpisana
Wszystko wskazuje na to, że
najbliższy rok szkolny uczniowie
z Byczyny rozpoczną już w wyremontowanym budynku przy ulicy Nauczycielskiej. Remont Szkoły Podstawowej nr 20 rozpocznie
się jeszcze w tym roku. TAURON
Wydobycie wybrał właśnie generalnego wykonawcę tej inwestycji. Spółka podpisała już umowę
z Przedsiębiorstwem Budowlanym
MODULAR Sp. z o.o.
Zgodnie z planem prace związane z zagospodarowaniem placu
budowy zostaną rozpoczęte jeszcze
w tym roku, natomiast zakończenie wszystkich prac remontowych
planowane jest przed rozpoczęciem
roku szkolnego 2022/2023. Co
oznacza, że jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to we wrześniu
2022 roku uczniowie będą mogli
usiąść w ławkach swojej szkoły.
– W rezultacie ogłoszonego we
wrześniu przetargu na wyłonienie
generalnego wykonawcy robót budowlanych, związanych z naprawą
szkód górniczych w budynku Szkoły

Podstawowej nr 20, wraz z przynależną infrastrukturą, do TAURON
Wydobycie wpłynęły cztery oferty,
z których wyłoniony został generalny
wykonawca. Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR posiada długoletnie doświadczenie w realizacji
prac remontowych między innymi
w budynkach użyteczności publicznej
– podkreśla Daniel Iwan, rzecznik
prasowy TAURON Wydobycie.
W tym roku na terenie szkoły
zakończone zostały prace wzmacniające i uszczelniające górotwór
pod budynkami szkoły. Prace te
były konieczne, by przywrócić odpowiednie parametry gruntu, co
pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie szkoły już po wykonaniu
prac remontowych.
– Aby jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie budynku szkoły
w Byczynie TAURON Wydobycie
pozostaje w stałym kontakcie w władzami Jaworzna. Spółka ponosi jednocześnie wszelkie koszty, związane
z uciążliwościami powstałymi w wyniku konieczności prowadzenia zajęć

lekcyjnych w budynkach zastępczych
oraz z utrzymaniem budynku – zapewnia Daniel Iwan.
Budynek przy ulicy Nauczycielskiej czeka sporo zmian. Projekt
przewiduje między innymi prze-

prowadzenie prac naprawczych
popękanych ścian i sufitów, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie nowej posadzki w piwnicy,
montaż nowej stolarki okiennej
i drzwiowej, malowanie ścian i na-

Budynek przy ulicy Nauczycielskiej od trzech lat stoi pusty
| fot. Grażyna Dębała

prawę uszkodzeń na dachu, a także
rozbiórkę uszkodzonej ściany sali
gimnastycznej i jej wzmocnienie
oraz wykonanie nowych schodów.
Prace naprawcze obejmą też elewację, montaż rynien i balustrad.
Remontu wymaga również otoczenie szkoły. Odtworzone mają
zostać boiska, bieżnia, place i chodniki. Zamontowane zostanie nowe
ogrodzenie, a instalacja wodno-kanalizacyjna oraz instalacja kanalizacji sanitarnej i burzowej zostaną
naprawione. Budowlańcy zamontują
instalację elektryczną i odgromową.
Popękane ściany i podłogi budynku Szkoły Podstawowej nr 20
to wynik górniczej eksploatacji
w tym rejonie. Groźne pęknięcia
pojawiły się w listopadzie 2018
roku. Natychmiast podjęto decyzję
o ewakuacji uczniów. Od grudnia
2018 roku młodzi byczynianie uczą
się w zastępczej siedzibie. Lekcje
odbywają się w budynku przy ul.
Sportowej, a za dowóz uczniów
płaci TAURON Wydobycie.
Grażyna Dębała
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Wymiana wiedzy i doświadczeń,
czyli Jaworznicki Dzień dla Biznesu
Farma fotowoltaiczna w Jaworznie
wyprodukowała energię
dla 2 tys. gospodarstw domowych
| fot. Grażyna Dębała

Farma się
sprawdza
Świetne wyniki osiągnęła jaworznicka farma fotowoltaiczna, zlokalizowana pomiędzy ulicami Krakowską i Jana Pawła II. Na dwa miesiące
przed terminem instalacja przekroczyła próg rocznej produktywności.
Farma wybudowana w Jaworznie
przesłała do sieci 5,2 tys. MWh energii elektrycznej. To zaspokoiło zapotrzebowanie na energię 2 tysięcy
gospodarstw domowych.
– Instalacje fotowoltaiczne będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w miksie
energetycznym TAURONA. Przykład
jaworznickiej, która osiągnęła spodziewany roczny poziom produkcji już po 10
miesiącach pracy pokazuje, że fotowoltaika przemysłowa stanowi efektywne
źródło wytwórcze. Farma ta powstała
na terenie dawnej elektrowni węglowej, kolejne takie instalacje chcemy
wybudować, wykorzystując nasze tereny
poprzemysłowe m.in. w Mysłowicach
i Stalowej Woli – mówi Patryk Demski, wiceprezes ds. strategii i rozwoju
TAURON Polska Energia.
Wybudowana w 2020 roku w Jaworznie farma o mocy 5 MW, to
pierwsza instalacja powstała w ramach programu TAURON PV. Projekt
zakłada budowę instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych, które należą do grupy
TAURON. 12 tysięcy modułów zainstalowano w miejscu, w którym niegdyś zlokalizowana była Elektrownia
Jaworzno I. Farma powstała dzięki
zaangażowaniu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
GD

„Firma w trendach” to hasło tegorocznej edycji Jaworznickiego Dnia
dla Biznesu. Wydarzenie odbyło się
w czwartek, 18 listopada. W tym roku
spotkanie przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych zorganizowano po raz piąty. Udział w nim
wzięło blisko 100 osób. Dzień dla
Biznesu to doskonała okazja do wymiany biznesowych doświadczeń,
zdobywania wiedzy oraz nawiązywania i wzmacniania relacji pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami
publicznymi.
– Życzę wszystkim uczestnikom naszego spotkania, aby to, czego się dziś
dowiedzą pozytywnie owocowało w codziennej pracy. Aby ta wiedza i wymiana doświadczeń pomagała w rozwijaniu
firm, spełnianiu zawodowych marzeń
i planów – mówił Łukasz Curyło,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Jaworznie.
Ze względu na pandemię już po raz
drugi wydarzenie odbyło się w formule online. To rozwiązanie, choć
wyklucza osobiste kontakty, to jednak
dobrze się sprawdziło.
– Spotykamy się online. Takie rozwiązanie narzuca nam pandemia. Cieszę
się jednak, że mimo tych trudności Jaworznicki Dzień dla Biznesu ma swoją
kolejną edycję. Pandemia stawia przed
przedsiębiorcami wiele wyzwań, toteż
spotkania, podczas których można wymienić się doświadczeniami są niezwykle
cenne – podkreśla Łukasz Kolarczyk,
wiceprezydent Jaworzna.
W jaworznickim Dniu dla Biznesu
uczestniczył też Dariusz Starzycki,
wicemarszałek województwa śląskiego. – Dane gospodarcze pokazują, że
polscy przedsiębiorcy całkiem nieźle radzą sobie w tych trudnych warunkach
rynkowych, z jakimi mamy do czynienia w czasie pandemii. Mimo to zawsze
warto poszerzać wiedzę i wymieniać się
doświadczeniami. To szczególnie cenne dla przedsiębiorców, którzy dopiero
rozpoczynają działalność gospodarczą
– mówi Dariusz Starzycki.

Łukasz Curyło życzył uczestnikom, by spotkanie przyniosło pozytywne owoce w ich codziennej pracy | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W tym roku do udziału w wydarzeniu zaproszono dziewięciu prelegentów. Wśród nich byli wykładowcy
akademiccy, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem firm, troską o ich wizerunek czy
zarządzaniem, ale też przedsiębiorcy i menedżerowie. Mówiono m.in.
o społecznej odpowiedzialności biznesu, o tym, dlaczego warto inwestować
w pracowników i jakie znaczenie dla
zysków firmy ma empatyczny szef.
Były też prelekcje poświęcone możliwościom i zagrożeniem, jakie niesie ze sobą elektroniczna rekrutacja.
Mowa była też o kulturze w komunikacji biznesowej, zagrożeniach cyberświata i poradnictwie zawodowym
na miarę XXI wieku.
– Społeczna odpowiedzialność biznesu
to działania, które stawiają przedsiębiorców w dobrym świetle. To zastanawia.
Rodzą się pytania o motywację tych
działań. Czy to tylko budowanie wizerunku, czy też może stoi za tym coś
więcej. Dziś wiemy już, że społeczna
odpowiedzialność biznesu to nie tylko
filantropia – zauważa dr inż. Katarzyna Klimkiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
O wyzwaniach, jakie stoją przed
pracodawcami w naszym wojewódz-

twie mówił Grzegorz Kowalski, szef
biura rozwoju organizacji i szkoleń
w TAURON Wytwarzanie. Chodzi
o to, że odejście od węgla kamiennego
i spodziewane zmiany w branży energetycznej wiązać się będą z likwidacją
wielu stanowisk pracy. Bardzo ważne
jest więc inwestowanie w pracowników, by stworzyć im nowe zawodowe
mozliwości.
– Nasz region szczególnie mocno dotknie transformacja związana ze zmianami w branży górniczej i energetycznej.
Możemy działać z wyprzedzeniem, by
te zmiany były łagodne i zachodziły na
drodze ewolucji. To pozwoli uniknąć
dużego stresu – podkreśla Grzegorz
Kowalski.
W odpowiedzi na te potrzeby
w TAURON Wytwarzanie ruszyły
programy szkoleniowe, które mają
wyposażyć pracowników w trwałe
kompetencje, które pozwolą im bez
większych trudności odnaleźć się na
zmieniającym się rynku pracy.
O tym, jak zwiększać zaangażowanie pracowników i tym samym
zyski firmy, mówiła Anna Porębska,
prezes firmy Grupa Biuro-LAND. Jej
zdaniem dużo zdziałać może empatyczny szef. – Empatyczny szef próbuje
zrozumieć swoich pracowników i do-

stosować do nich sposób zarządzania
– wyjaśnia Anna Porębska.
Szefowa Biuro-LANDu tłumaczy,
że karnety na siłownię czy pokój relaksu nie zwiększą zaangażowania
w pracę kobiety, która codziennie
pracuje do godziny 16 i z tego powodu każdego dnia spóźnia się do
żłobka, by odebrać dziecko. Jej zaangażowanie możne zwiększyć inna
organizacja pracy.
– Nie ma jednej recepty na to, by
zwiększyć zaangażowanie pracowników. Zawsze trzeba sposób zarządzania
dostosować do danej osoby – podkreśla
Anna Porębska.
Jaworznicki Dzień dla Biznesu
okazał się świetną okazją do tego, by
zaprezentować uczestnikom spotkania metody aktywizacji zawodowej
osób młodych, które wykorzystują w swojej pracy urzędnicy z PUP
w Jaworznie. Właśnie za tę pracę
otrzymali ostatnio nagrodę w ogólnopolskim konkursie.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że Jaworznicki Dzień dla Biznesu
to doskonała okazja, by poszerzyć
swoją wiedzę na temat zarządzania,
obowiązujących regulacji prawnych,
czy kwestii pracowniczych. Uczestnicy mieli możliwość, by zadawać
prelegentom pytania i komentować
ich wystąpienia. Coroczne spotkanie
ludzi związanych z biznesem już
na dobre wpisało się w kalendarz
jaworznickich wydarzeń. Kolejne
za rok.
– Mam nadzieję, że podczas kolejnej
edycji Jaworznickiego Dnia dla Biznesu uda nam się już spotkać osobiście
– podsumowuje Łukasz Kolarczyk.
Wydarzenie organizowane jest
przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, Urząd Miejski oraz Jaworznicką Izbę Gospodarczą. Honorowym
patronatem wydarzenie objęli Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna oraz
Dariusz Starzycki, wicemarszałek
województwa śląskiego.
Grażyna Dębała

Przedsiębiorcy odebrali nagrody
Znamy laureatów piątej edycji konkursu pod
nazwą „Przedsiębiorcze Jaworzno”. W tym roku
rywalizacja przebiegała pod hasłem „Tradycja
i doświadczenie filarami budowy nowoczesnych
firm”. Konkurs co roku organizowany jest przez
Jaworznicką Izbę Gospodarczą i ma promować
lokalnych przedsiębiorców. W piątek, 19 listopada, w Młodzieżowym Domu Kultury przedstawiciele prężnie działających jaworznickich
firm odebrali nagrody i gratulacje. Zwycięzcom
pogratulowali m.in. Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna oraz Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent naszego miasta. – Jestem ogromnie szczęśliwy, że po raz piąty możemy celebrować święto
jaworznickiej przedsiębiorczości. Mijający rok nie
był łatwy, a zbliżający się też niesie sporo zmian
dla przedsiębiorców i w związku z tym sporą dawkę

niepewności. Dziś zaprezentujemy tych przedsiębiorców, którzy poradzili sobie bardzo dobrze z tymi
wyzwaniami, jakie przyniosła ze sobą pandemia –
mówi Mateusz Łętowski, prezes Jaworznickiej
Izby Gospodarczej.
O tym, że ostatnie miesiące nie były łatwe dla
przedsiębiorców mówił też podczas piątkowej
gali Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, który
przypomniał, że przed miastem i przedsiębiorcami kolejne ważne zmiany. – Zmieniały się
będą fundamenty gospodarcze Jaworzna. Przed
naszym miastem mnóstwo wyzwań. Bardzo bym
chciał, żeby przedsiębiorcy byli ich ważną częścią.
Życzę, żebyście wytrwali w swoim zapale – mówił
do przedsiębiorców prezydent Jaworzna.
W ramach tegorocznej edycji nagrody przyznano w pięciu kategoriach. Były też dwie nagro-

Konkurs ma promować jaworznickich przedsiębiorców | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

dy specjalne. I tak w kategorii Firma usługowa
mała najwyżej oceniono Riser.domy Sp. z o.o.
W kategorii Firma usługowa duża pierwsze
miejsce przyznano Riser Sp. z o.o. Najlepszą

firmą produkcyjną okazała się ICB PHARMA,
a w kategorii Tradycja i rozwój nagrody odebrali przedstawiciele firm ICB PHARMA oraz
DOM-STYR. Managerem roku został Piotr Góralczyk, prezes Riser Sp. z o.o. i Riser.domy.
Nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Jaworzna
otrzymała firma Flota Geodezja Sp. z o.o., a nagrodę specjalną Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej przyznano firmie Nestor Springs.
Piątkowy wieczór był bardzo udany dla Piotra
Góralczyka, prezesa nagrodzonych firm Riser
oraz Riser.domy, który wybrany został też menagerem roku.
– W centrum naszej działalności stawiamy zawsze człowieka. Zależy nam na tym, by każdy
nasz klient czuł się wyjątkowy – mówił podczas
piątkowej gali Piotr Góralczyk.
GD
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Podatki na rozwój
Na dzisiejszej (25 listopada) sesji
Rady Miejskiej radni decydować mają
o stawkach podatków lokalnych, które obowiązywać będą w 2022 roku.
W Jaworznie będzie podobnie jak
w innych miastach, czyli drożej.
Pandemia mocno wpłynęła na kondycję przedsiębiorców, a to przełożyło się na finanse gminy. Urzędnicy
zanotowali spadek dochodów przy
jednoczesnym wzroście wydatków.
Większe koszty związane były między
innymi ze wzrostem cen energii. Więcej zapłacić trzeba było też za usługi,
co było konsekwencją wzrostu płacy
minimalnej. Sporo kosztowały też
zadania, które miały chronić mieszkańców przed pandemią. W podobnej sytuacji są wszystkie miasta, toteż
Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu ustalił, że konieczne
jest przyjęcie do projektów budżetów
miast na rok 2022 maksymalnych
stawek podatku od nieruchomości
we wszystkich obszarach (kategoriach budynku/mieszkania lub gruntu objętych opodatkowaniem). Takie
rozwiązanie Konwent Prezydentów
rekomenduje wszystkim samorządom
województwa śląskiego.
Na aktualizację stawek podatków
zdecydowały się niemal wszystkie polskie miasta. W Jaworznie podatki od
gruntów i budynków wzrosną średnio
o 5,48 proc. – Podobnie jak w 2019
roku, główną przyczyną wprowadzenia
tych zmian jest fakt, iż chcemy utrzymać
dotychczasowe tempo rozwoju miasta,
a - jak pokazują prognozy - z roku na
rok do budżetu wpływa coraz mniej dotacji ze źródeł zewnętrznych – wyjaśnia
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Urzędnicy z jaworznickiego magistratu kalkulują, że obecnie stawka
za metr kwadratowy mieszkania wy-

nosi 81 groszy. W 2022 roku będzie
o 8 groszy wyższa. Oznacza to, że
właściciel mieszkania o powierzchni
50 m kw zapłaci w przyszłym roku
44,50 zł podatku, czyli o 4 zł więcej
niż dotychczas.
Dla właściciela dwustumetrowego
domu, położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych, wzrost podatków oznacza
konieczność zapłaty podatku w wysokości 718 zł, czyli o 56 zł więcej
niż w tym roku, co w przeliczeniu na
kwartał daje 14 zł więcej.
Nieco wyższe podatki od budynków
zapłacą też przedsiębiorcy prowadzący w nich działalność gospodarczą. I tak: miesięczna rata podatku
za budynek o powierzchni 100 m
kw. przeznaczony na prowadzenie
działalności gospodarczej na działce
o powierzchni 300 m kw. wzrośnie
o około 102 zł.
Urzędnicy przewidują też ulgi.
Mieszkańcy mogą skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku
od nieruchomości, na której wybudują swój dom. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto wybuduje nowy
budynek mieszkalny jednorodzinny
o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m kw., który służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Na zwolnienie z podatku od środków
transportowych na 2022 rok będą
mogli liczyć właściciele pojazdów
napędzanych gazem ziemnym lub wodorem oraz pojazdów posiadających
napęd elektryczny lub hybrydowy.
W przyszłym roku kontynuowane
mają być programy pomocowe skierowane do przedsiębiorców inwestujących w Jaworznie oraz zatrudniających osoby bezrobotne.
Grażyna Dębała

Spotkanie w Domu Kultury to już tradycja | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Kolejarze świętowali

W Domu Kultury im. Zdzisława
Krudzielskiego w Szczakowej odbyło się uroczyste spotkanie kolejarzy
i pracowników oraz sympatyków
kolei. Okazją było ich święto. Były
życzenia, kwiaty, rozmowy, wspomnienia i artystyczne występy. – Spotkanie z okazji Dnia Kolejarza co roku
odbywa się w szczakowskim Domu Kultury. Miejsce nie jest przypadkowe, bo
Szczakowa to dzielnica, która kojarzona
jest między innymi z koleją. Jak co roku
spotkanie upłynęło w niemal rodzinnej

atmosferze – opowiada Agata Stelmachów, kierownik zespołu obiektów
kulturalnych w Miejskim Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie.
Życzenia kolejarzom z okazji ich
święta złożył Tadeusz Kaczmarek,
przewodniczący jaworznickiej Rady
Miejskiej, który sam wywodzi się z kolejarskiej rodziny.
W części artystycznej spotkania
w muzycznym występie przed gośćmi zaprezentowali się pracownicy
MCKiS.
GD
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Uczą się w komfortowych
warunkach
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie korzystają już z nowoczesnej i świetnie
wyposażonej pracowni przyrodniczej. W podstawówce
w Niedzieliskach otwarto właśnie „Zieloną Pracownię”.
W uroczystym otwarciu szkolnej pracowni uczestniczyli
oczywiście uczniowie SP 3, nauczyciele wraz z dyrekcją
i opiekunem pracowni Tomaszem Nowakiem oraz przedstawiciele władz miasta. Wśród gości byli m.in. Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna, Irena Wojtanowicz–Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM w Jaworznie, Tomasz Jewuła, pełnomocnik prezydent miasta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami oraz
Maria Materla, radna Sejmiku Województwa Śląskiego.
Świetnie wyposażona pracownia do nauki przyrody to
owoc konkursu pod nazwą „Zielona Pracownia 2021”.
W jego pierwszym etapie jaworznicka podstawówka
z Niedzielisk otrzymała nagrodę w wysokości 8 tys. zł,
a w drugim etapie konkursu nagroda wyniosła 32 tys. zł.
Za te pieniądze zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt
komputerowy i audiowizualny. Sala została wyremontowana i wyposażona w nowoczesne meble. Zadanie
zakończono 31 października. Dofinansowane było ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Zainteresowanie

Pracownia jest doskonale wyposażona | fot. UM Jaworzno

tymi konkursami jest cały czas bardzo duże. Poziom nadsyłanych do nas projektów jest bardzo wysoki. I właśnie dlatego
uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć tegoroczną pulę środków
pierwotnie przeznaczonych na ten konkurs z 2 do ponad 2,3
mln zł – informuje Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach.
To już czwarta tego typu pracownia w Jaworznie. Pozostałe znajdują się w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, Szkole Podstawowej nr 7 oraz w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 3.
GD
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Pomagają przetrwać zimę
Sypialnie dla jeży,
kocie domki i ptasie
bistra - jaworznianie już
przygotowują pomoc
dla wolno żyjących
i bezpańskich zwierząt,
by te mogły przetrwać
nadchodzącą zimę. Mróz
i zalegający śnieg stanowią
bowiem wielkie zagrożenie.
Warto jednak pamiętać
o tym, że zwierzęta należy
dokarmiać nie przez całą
zimę, a tylko wtedy gdy
śnieg uniemożliwia im
żerowanie.
Dla jeży
i ptaków
Działać zaczęli już m.in. pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów, którzy zadbali o ciepłe
legowiska dla jeży.
– Pomagamy zwierzętom przetrwać
chłodne dni, dlatego w parku Chrząstówka i przy velostradzie utworzyliśmy sypialnie dla jeży – informuje

Izabela Miszczyk z jaworznickiego
MZDiM-u. – Prosimy nie sprawdzać,
czy jeże tam są – uczula.
Zimowe legowiska to po prostu kopce, usypane z suchych liści.
W takich sypialniach jeże mogą się
ogrzać i spokojnie odpocząć. To
ważne, bo jeżom w Polsce grozi
wyginięcie. Przyrodnicy prognozują, że bez pomocy człowieka za kilkanaście lat jeży nie będzie wcale.
W naszym kraju powstało już kilka
ośrodków rehabilitacji, do których
wycieńczone kolczaste stworzenia
są wysyłane na leczenie. Drogowcy
zachęcają również mieszkańców,
by usypali liściaste sypialnie na
prywatnych posesjach.
Kopce to niejedyne przedsięwzięcie, realizowane przez pracowników MZDiM-u na rzecz zwierząt.
Rok temu drogowcy zainstalowali
w kilku miejscach w Jaworznie
karmniki, które nazwali „ptasimi
bistrami”. Drewniane budki na niewysokich słupkach pojawiły się
na rynkach w Jeleniu i Dąbrowie
Narodowej, na plantach i w parku
Kieszonka w Centrum oraz przy
przystanku w kierunku Katowic
w Byczynie.
Do takich „restauracji” mieszkańcy mogą wsypywać tylko pożywienie, nadające się dla skrzydlatych

klientów. Pokarm musi być naturalny, nieprzetworzony przez człowieka. Nie może też zawierać soli
ani przypraw. Odpada też wszelkie
pieczywo, ponieważ jest szkodliwe
dla ptaków. Nie można także sypać
pęczaku i innych pęczniejących
w żołądku ziaren.
Wskazane są za to ziarna słonecznika, pszenica, rozgniecione
orzechy, kasze, płatki owsiane, ziarna konopi, dyni, suszone owoce,
jak rodzynki i kawałki daktyli, czy
przekrojone na pół jabłka i gruszki. Można też kupić w sklepach
zoologicznych gotowe mieszkanki nasion, zarówno te sypkie, jak
i zwarte, czyli tzw. zimowe kule.
Niektóre ptaki gustują też w niesolonej słoninie i łoju.

Bezpańskie
czworonogi

Z pomocą warto pospieszyć też
wolno żyjącym i bezpańskim kotom, jak również pozostającym
bez dachu nad głową psiakom.
W Jaworznie takim zwierzakom
pomagają członkowie kilku stowarzyszeń, m.in. Fundacja „Koty
z Kociej”.
– W zimie koty bezdomne i wolno żyjące szczególnie potrzebują

naszego wsparcia – podkreśla Katarzyna Pokuta, szefowa fundacji. – Należy je dokarmiać karmą
suchą i mokrą. Mokra karma szybko zamarza, wiec lepiej zostawiać
kotom mniejsze ilości, a w miarę
możliwości częściej karmić. Karmę
można polać olejem jadalnym, wolniej wtedy zamarza, a dodatkowo
olej wzbogaca kalorycznie kocie
jedzenie – zaznacza.
Jak dalej tłumaczy, koty mają
wyższą temperaturę ciała od ludzi,
a co za tym idzie, szybszy metabolizm. Dlatego potrzebują więcej
energii, żeby się ogrzać. I niestety
szybko marzną. Dlatego choć same
potrafią znaleźć sobie ciepłe miejsce do spania, to jednak w mieście
mają w tym zakresie dużo mniejsze
możliwości niż na wsiach. W najgorszej sytuacji są szczególnie te
zwierzaki, które przebywają na terenie blokowisk. Uchylenie okienka
w piwnicy może uratować je przed
mrozem. Można też zbudować kotom ciepłe budki, które mogą stać
na świeżym powietrzu.
– Mogą być drewniane, ocieplone grubym styropianem, albo styropianowe, zabezpieczone folią typu
stretch. Do budek wkładamy koce
polarowe, które są ciepłe i szybko
schną. Należy monitorować stan

techniczny budek i regularnie wymieniać kocyki. Otwór wejściowy
powinien być nieduży i niezbyt blisko podłoża – wylicza pani Katarzyna. – Budki stawiamy w ukryciu,
żeby koty swobodnie mogły z nich
korzystać, i również po to, by ktoś
ich nie zniszczył – dodaje.

W lesie
i w ulu
O zwierzęta dbają też zimą leśnicy i członkowie kół łowieckich
z naszego miasta. Dla mieszkańców
jaworznickich lasów myśliwi hodują kukurydzę, proso, sorgo, owies
i grykę, którymi od października
do marca zapełniają podsypy, czyli specjalne, zadaszone konstrukcje, w których posilają się zające,
bażanty i inna drobna zwierzyna.
Łowczy uzupełniają też paśniki sianem i burakami cukrowymi, czyli
przysmaki dla saren, jeleni, łosi
i dzików. Obok paśników myśliwi
zawieszają też słone lizawki.
O pszczoły dbają z kolei pszczelarze, którzy już od jesieni dokarmiają te pożyteczne owady specjalnym syropem cukrowym, a pod
koniec zimy miodowo-cukrowym
ciastem.
Anna Zielonka-Hałczyńska

REKLAMA

Ostudź popiół
Przypominamy, że popiół z pieców powinien być wyrzucany wyłącznie
do pojemników na odpady zmieszane. Należy przy tym zachować zasady
bezpieczeństwa – popiół musi być wygaszony i ostudzony.
Zasady gospodarki odpadami precyzują, że popiół z domowych pieców
może być wyrzucany wyłącznie do pojemników na odpady zmieszane. Należy
przy tym przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Popiół przed wyrzuceniem
musi być wygaszony i wystudzony do
takiej temperatury, aby nie spowodował zniszczenia pojemnika lub zapalenia się jego zawartości.
Zdarza się, że mieszkańcy wypełniają
popiołem worki na odpady zmieszane.
To powoduje, że podczas próby odbioru taki worek się rozrywa, a cała jego
zawartość rozsypuje się na chodniku
lub ulicy. Dlatego wystudzony popiół
należy wyrzucać do pojemników, które
są bardziej wytrzymałe. Worki obciążone popiołem, co do których jest podejrzenie rozerwania i wysypania się
zawartości mogą zostać nieodebrane.
Zdjęcie poglądowe przedstawia efekty działania wysokiej temperatury na
pojemnik na
odpady.
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Wszystko dla Cynki
W jaworznickim kole Związku Dużych Rodzin 3+ trwają przygotowania do wielkiej, mikołajkowej imprezy charytatywnej, z której pieniądze
zostaną przeznaczone na leczenie
i rehabilitację małej Marcelinki, córki
jaworznickiej pisarki Renaty L-Warszawskiej. Wydarzenie, połączone
ze spektaklem, koncertem, licytacją
i wręczaniem przez św. Mikołaja
paczek dla dzieci z dużych rodzin,
odbędzie się 4 grudnia o godz. 16
w ATElier Kultury.
– Mikołajki z ZDR 3+ to wydarzenie skierowane przede wszystkim
do najmłodszych członków naszego
stowarzyszenia i maluchów z rodzin
zaprzyjaźnionych z naszą organizacją. Sponsorzy zapewnią paczki dla
90 dzieci. Specjalnie dla nich odbędzie
się świąteczny spektakl. W programie
jest też koncert chóru Gospel Wings.
Imprezę poprowadzi muzyk Mariusz
Rutka – informuje Agata Biesiada-Ochenkowska, przewodnicząca
ZDR 3+ koło w Jaworznie. – Na
naszą mikołajkową imprezę zapraszamy również ludzi dobrej woli, którzy
zechcą wziąć udział w aukcji rękodzieła i w ten sposób wesprzeć małą
Marcelinkę w jej dążeniu do zdrowia
– podkreśla.
Marcelinka urodziła się z rozszczepem zębodołu. Jest też dzieckiem
autystycznym. Dzięki dotychczasowym staraniom jej rodziców i całego
sztabu specjalistów, Cynka, jak nazywają ją najbliżsi, ma się coraz lepiej.
Dlatego tak potrzebne są środki na
jej dalsze leczenie i rehabilitację.
Jednym z głównym punktów mikołajkowej imprezy w ATElier Kultury będzie spektakl dla dzieci pt.
„Piernikowy zawrót głowy”, który
będzie oparty o najnowsze opowiadanie członkini jaworznickiego ZDR
3+, pisarki Renaty L-Warszawskiej.
Świąteczna opowieść jest częścią
cyklu opowiadań pt. „Święta, śnieg
i my”.
– Będzie to opowieść o tym, co dzieje się w fabryce św. Mikołaja. Pani
Mikołajowej, która piecze najlepsze
pierniki na świecie, psuje się piec. To
powoduje totalny zawrót głowy. Przesłaniem spektaklu jest to, że trzeba sobie pomagać – zdradza pani Renata.
W przedstawieniu wystąpi ona razem
z jaworznickim artystą, Dominikiem Sochą. – Każde dziecko dostanie
też egzemplarz mojego opowiadania.
W książeczce znajdą się także malowanka i kilka kartek do zagospodarowania przez dzieciaki – wymienia.
Podczas aukcji odbywającej się
pod hasłem „Za jeden uśmiech Marcelinki”, będzie można wylicytować
piękne rękodzieło. Jak podkreślają
członkowie ZDR-u, kwesta do puszek
jest oficjalnie zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez komitet społeczny
„Wszystko dla Cynki” i zostanie rozliczona co do grosza, podobnie jak ta
z zeszłego roku, gdy ZDR+ zorganizowało promocję i sprzedaż jednej
z książek Renaty L-Warszawskiej.
– Zebrane wtedy środki nasze stowarzyszenie przeznaczało na leczenie

Marcelinka i ZDR 3+ zapraszają na licytację | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Marcelinki, rozliczając się z jej mamą
na podstawie przedstawionych przez
nią faktur – zaznacza Agada Biesiada-Ochenkowska.
Jaworznicki ZDR 3+ działa od
2014 roku. Obecnie należy do niego 51 rodzin. Wśród jaworznian
związek jest znany m.in. z organizowanych zbiórek żywności w marketach. Stowarzyszenie jakiś czas
temu zrezygnowało jednak z tego
rodzaju akcji. Ale nadal sztandarowymi punktami jego działalności
są mikołajki, akcje charytatywne
i wyjazdy integracyjne z okazji Dnia
Dziecka. W tym roku członkowie
ZDR 3+ zabrali dzieci na trzy dni
do Torunia, w przyszłym planują
czterodniowy pobyt w Łagowie na
Pojezierzu Lubuskim.
Zarząd stowarzyszenia przechodzi też cykliczne szkolenia. Kilka
tygodni temu przewodnicząca i jej
mąż wzięli udział w trzydniowym
szkoleniu dla kół i oddziałów ZDR
z całej Polski na temat pozyskiwania
środków i sponsorów i promowania
działań organizacji.
Jaworznickie duże rodziny planują też założenie strony internetowej
i szukają lokalu dla swojej siedziby.
Swego czasu ZDR wynajmował od
miasta takie pomieszczenie, ale służyło ono przede wszystkim jako magazyn artykułów ze zbiórek żywności.
– Siedziba jest nam potrzebna, by
organizować tam spotkania, dyżury,
zajęcia dla dzieci. Planujemy spotkania
z psychologiem, które pomogą naszym
maluchom zintegrować się po miesiącach izolacji, spowodowanej pandemią
– tłumaczy Beata Cebula, wiceprzewodnicząca ZDR 3+ w Jaworznie.
– Do naszego grona zapraszamy też
nowe rodziny, które chcą działać. Pandemia spowodowała, że niektórzy nasi
członkowie przestali być aktywni, wypalili się, ale też dzieci dorosły, wyszły
z domu. Dlatego czekamy na nowe
osoby, nie tylko na duże rodziny, ale
również na te z jednym czy z dwojgiem
dzieci. W ramach naszego stowarzyszenia integrujemy się ze sobą, pomagamy
sobie nawzajem, organizujemy pomoc
materialną i ekspercką dla potrzebujących. W ramach centrali ZDR działa też
ogólnopolski telefon zaufania. Jest też
pomoc mediatora – wylicza.
Członkowie ZDR 3+ z Jaworzna
zwracają uwagę na potrzebę utworzenia w naszym mieście instytucji

Rzecznika Praw Rodziny, który, podobnie jak Miejski Rzecznik Konsumentów, pomógłby mieszkańcom
w rozwiązywaniu ich problemów
różnego typu, w szczególności urzędowych i prawnych. Podobni rzecznicy działają już w niektórych polskich miastach.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Nadchodzi
czas wróżb
Andrzejkowe wróżby bez wątpienia
mają swój urok. Sposobów jest wiele.
Lanie wosku, przebijanie szpilkami
papierowego serca, by natrafić na
imię przyszłego wybranka, kręcenie kołem fortuny, wróżenie z daty
urodzenia czy z kolorów to najpopularniejsze metody, by poznać przyszłość. W nocy z 29 na 30 listopada,
czyli w wigilię świętego Andrzeja,
jaworznianie chętnie spędzają wieczór na odprawianiu wróżb. W tym
roku znów będzie taka możliwość.
Świętować można na różne sposoby.
Już we wtorek, 30 listopada, w Klubie Wega w Ciężkowicach (ul. Księdza Andrzeja Mroczka 51) od godz.
13 Wanda Ciołczyk, instruktorka
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu,
poprowadzi popołudnie z wróżbami
z cyklu „Kultywujemy rodzime tradycje”. – Co roku spędzamy ten czas
z dzieciakami w ciekawy sposób. W tym
roku będzie podobnie. Będziemy sobie

wróżyć. Bywalcy klubu bardzo to lubią.
Na pewno nie zabraknie lania wosku –
zapowiada Wanda Ciołczyk.
Z kolei w Klubie Kasztan (ul. Kasztanowa 30), również 30 listopada,
o godz. 16 rozpocznie się andrzejkowe party dla dzieci pn. „Andrzejkowy
Wtorek”. Nie zabraknie wróżb, zabaw
tanecznych, przebieranek i malowania
buziek. – Na uczestników zabawy czeka
wiele atrakcji. Będą wróżby i zabawy.
Skierowane będą do najmłodszych mieszkańców miasta – zapowiada Ewelina
Ogiołda, kierownik zespołu obiektów
kulturalnych w Miejskim Centrum
Kultury i Sportu. Warto skontaktować
się z organizatorami poszczególnych
imprez, bo liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na pandemię.
Andrzejki potocznie nazywane są
też ostatkami, bo to ostatnia okazja
do hucznych zabaw. Andrzejki kończą
rok liturgiczny. Po nich w Kościele
zaczyna się adwent.
NC
REKLAMA

Serdecznie zapraszamy 11 grudnia (sobota) na godz.18.00
na popremierowy spektakl w reżyserii Kamila Bzukały
pod tytułem „Między niebem, a nie wiem”.
Akcja rozgrywa się w jednej z dzielnic, w ciemnym zaułku,
w którym najczęściej przebywają bezdomni. I to właśnie
o nich traktuje spektakl. Dlaczego są w takim miejscu swojego życia? Co się przyczyniło, a może kto wpłynął na taki stan
rzeczy? Spektakl obnaża pewne utarte schematy, dotykające
tematu bezdomności.
Scenariusz i reżyseria: Kamil Bzukała.
Muzyka: Bogumił Stelmach, Kamil Bzukała.
Obsada: Kamil Bzukała, Emilia Górka, Zuzanna Grotnik, Aleksandra Grzesik, Aleksander Hajduga, Zuzanna Hajduga, Katarzyna Hałas, Melania Jura, Gabriel Jachimczyk, Kacper Matusik, Kacper Staszek, Brigitta Wierzbik, Beniamin Wołodko.
Bilety: 30 zł normalny, 20 zł ulgowy, do nabycia w ATElier Kultury przy ul. A. Mickiewicza 2.
Zapraszamy serdecznie na Koncert świąteczny z repertuarem muzyki ﬁlmowej w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Archetti, który odbędzie się 12 grudnia 2021 roku
(niedziela) w sali koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie (Os. Stałe).
Przygotowaliśmy dla Państwa muzyczną ucztę w postaci najbardziej znanych tematów ﬁlmowych zaaranżowanych specjalnie na tę okazję dla orkiestry Archetti. Podczas koncertu
będzie można usłyszeć znane przeboje z produkcji takich jak
Piraci z Karaibów, Narodziny Gwiazdy, Gra o Tron czy Skyfall. Orkiestrę poprowadzi Piotr Oleksiak – dyrygent, aranżer
i kierownik muzyczny tego projektu. Zapraszamy do zakupu
biletów w Atelier Kultury w Jaworznie przy ul. A. Mickiewicza
oraz na kupbilecik.pl. 30 zł normalny, 20 zł ulgowy.
Więcej informacji:
www.atelierkultury.pl | www.archetti.pl
facebook.com/OrkiestraArchetti
facebook.com/atelierkulturywjaworznie
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Miejskie Centrum
Kultury i Sportu działa już od ponad 20 lat.
Pracownicy tej instytucji jubileusz uczcili
w piątek, 19 listopada.
Nie zabrakło podsumowań, podziękowań,
dobrych życzeń i...
pysznego tortu.
MCKiS powstało
w 2000 roku z połączenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
Miejskiego Centrum
Kultury. Okrągły jubileusz przypadał więc
rok temu, ale z powodu pandemii świętowanie trzeba było
odłożyć.
Ważnym punktem
jubileuszowego spotkania było wręczenie
drobnych upominków pracownikom
z najdłuższym stażem.
Wśród nich są takie
osoby, które z tą instytucją są związane od
początku jej istnienia.
W MCKiS-ie od zawsze
Wśród pracowników z najdłuższym
stażem w MCKiS jest m.in. Dariusz
Chrapek, zastępca dyrektora ds. sportu. – Nawet nie wiem, kiedy minęło te
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Wspomnienia i plany, czyli jubileus

Jubileuszowe spotkanie to wspomnienia, plany i... pyszny tort | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

20 lat, choć to przecież szmat czasu,
a wydaje się, jakby to było wczoraj –
przyznaje z uśmiechem.
Praca w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, a następnie w MCKiS-ie,
pozwalała i nadal pozwala mu realizować sportowe pasje. Ze sportem jest
bowiem związany od zawsze.
– W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaworznie rozpocząłem pracę
w 1998 roku. Zajmowałem wtedy stanowisko kierownika działu organizacji
imprez. W MCKiS-ie objąłem kierownictwo działu sportu. W tym okresie
kilka razy zmieniałem stanowisko, by
ostatecznie zostać zastępcą dyrektora
do spraw sportu – opowiada.
Ideą, która przyświeca Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, w tym pracy pana Dariusza
i jego współpracowników, jest szeroko rozumiana działalność sportowa
i rekreacyjna adresowana do mieszkańców miasta.
– W działalności sportowo–rekreacyjnej liczy się głównie aktywność fizyczna
- czy to na poziomie rekreacyjnym czy
sportowym. Celem działalności MCKiS
w tym zakresie jest przede wszystkim
kształtowanie młodego pokolenia ja-

Sebastian Kuś

dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie
Jubileusz to zwykle okazja do refleksji i podsumowań, ale też do snucia planów na przyszłość. Działalność Miejskiego Centrum Kultury i Sportu to tysiące
dużych imprez kulturalnych i sportowych. To również
codzienne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
jaworznian. Organizacja wydarzeń tak dużych jak
Dni Miasta, Koncert Noworoczny, Święto Rodziny
czy kolędowanie na Rynku wymaga od pracowników
MCKiS niezwykłej kreatywności, najlepszej współpracy i ogromnej dyscypliny. Bardzo dziękuję im za zaangażowanie, pomysły i pasję, z jaką wykonują swoją pracę. Wierzę, że przed nami jeszcze wiele wspólnych wyzwań i że
naszą pracą będziemy pomagać jaworznianom rozwijać ich talenty i pasje,
a także zapewniać sportowe i artystyczne emocje na najwyższym poziomie.
Do zobaczenia na naszych imprezach!

worznian. Sport i rekreacja ruchowa
pozytywnie wpływają na cechy osobowościowe i rozwój dzieci i młodzieży.
Bardzo się cieszę, że mogę od tylu lat
aktywnie uczestniczyć w tym procesie
– dodaje.
Od początku z MCKiS-em jest związana także Barbara Halaś, obecnie
kierownik działu kultury, która również pracowała najpierw w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
– Zaczęłam tam pracę 26 lat temu.
Po połączeniu placówek zaproponowano
mi stanowisko kierownika działu imprez
kulturalnych, ale jeszcze przez pewien
czas udzielałam się np. przy organizacji
Biegu Ulicznego. Obiecałam sobie bowiem, że będę uczestniczyć w przygotowaniach tego wydarzenia do jego 10.
edycji. Słowa dotrzymałam – podkreśla.
Każda impreza, którą organizowała
ze swoim zespołem, jest dla niej wyjątkowa i ważna, ale są takie, które
ceni najbardziej. – Najbliższe mi są
dożynki, ponieważ folklor od dawna
mnie fascynuje. Również jaworznianie
bardzo lubią święto plonów i, co ciekawe, przychodzą na nie całymi rodzinami
– mówi pani Barbara.
W gronie pracowników MOSiR-u,
którzy przeszli w struktury MCKiS-u,
znaleźli się także Grzegorz Gębski,
kierownik działu sportu, i Robert
Długosz, specjalista ds. sportu.
– Zaczynałem w 1993 roku, podobnie
jak moi koledzy, w dziale organizacji
imprez – wspomina Grzegorz Gębski. – Gdy, wraz z nadejściem czasów
MCKiS-u, doszła kultura, zmieniła się
nieco specyfika naszej pracy, ale w kwestii samego sportu ta zmiana nie była
duża. Kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy
to, co zapoczątkowane zostało w MOSiRze. Myślę, że udało się nam stworzyć
naprawdę dobrą ofertę sportową dla
mieszkańców Jaworzna – przyznaje
i dodaje, że to, co najbardziej lubi
w swojej pracy, to poczucie, że dana
impreza udała się i jej uczestnicy wyszli z niej zadowoleni.

Jego słowa potwierdza Robert Długosz, który zaczął pracę w 1995 roku.
– Bez wątpienia najważniejszymi wydarzeniami, które zorganizowaliśmy, były
dwie edycje Granic Mocy, z Mariuszem
Pudzianowskim, a rok później z Katarzyną Kaliszewską i Jarkiem Dymkiem.
Hala wtedy pękała w szwach. Kolejnymi bardzo ważnymi imprezami były
zgrupowania kadry narodowej koszykarek, siatkarskie mecze międzynarodowe, które odbyły się tuż po zdobyciu
przez Polskę medalu mistrzostw Europy
w siatkówce – wymienia.

narodowej w koszykówce, siatkówce, futsalu, a także gali bokserskich
o międzynarodowym zasięgu. W Jaworznie odbywało się też zgrupowanie kadry koszykarek.
Dużą popularnością cieszą się od
lat także takie imprezy MCKiS-u, jak
m.in. Międzynarodowy Bieg Uliczny
czy Wyścig Rowerów Górskich. A do
sportowych propozycji wciąż dołączają kolejne, jak np. bardzo popularne wśród jaworznian i miłośników
sportu z całej Polski - Regaty Kajakowe, Triathlon „Stalowy Sokół” czy
Jaworznicki Rajd Nordic Walking.
W kulturze, proponowanej przez
MCKiS, prym wiodą z kolei Dni Jaworzna, Koncert Noworoczny, Święto
Rodziny, miejskie dożynki, a także
rozmaite festiwale i przeglądy, w tym
Jawor, Barka, Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej czy Mini
Playback Show. Do niezapomnianych imprez, organizowanych swego
czasu przez MCKiS, należał też np.
Festiwal Energii.
Z oferty MCKiS-u korzysta każdego
roku kilkadziesiąt tysięcy osób. To
zarówno mieszkańcy Jaworzna, jak
i sąsiedzi, stali bywalcy zajęć sportowych i kulturalnych, organizowanych
w poszczególnych placówkach. Przy
MCKiS prężnie działają m.in. grupy
teatralne, plastyczne, śpiewacze, rękodzielnicze czy scrabblowe. Popularne są też zajęcia dla miłośników
aktywnego trybu życia, w tym nordic
walkingu, fitnessu i tańca.
Również sport cieszy się popularnością. Na treningi różnych dyscyplin
przychodzi łącznie ponad 300 zawodników. Wśród najstarszych sekcji

Hala Widowiskowo-Sportowa to jedna z perełek w zasobach MCKiS
| fot. Andrzej Pokuta

Moc kulturalnych
i sportowych propozycji
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
to instytucja, która oferuje mieszkańcom Jaworzna całą gamę kulturalnych i sportowych propozycji. Na
stadionie Victorii odbywały się mecze piłkarskich reprezentacji Polski
w różnych kategoriach wiekowych,
a jaworznicka Hala Widowiskowo-Sportowa była areną takich sportowych imprez, jak np. mecze kadry

sportowych MCKiS są te, poświęcone
siatkówce, koszykówce, szachom,
gimnastyce artystycznej i bieganiu.
W ciągu kolejnych lat dołączyli też
siłacze, lekkoatleci i drużyna futsalu.
Swego czasu w MCKiS-ie działały też
sekcje piłkarska i siatkówki chłopców,
ale zrezygnowano z ich prowadzenia na rzecz jaworznickich klubów
sportowych.
Zawodnicy MCKiS-u mogą pochwalić się licznymi sukcesami, zdobytymi
zarówno na ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej arenie. Wśród nich są
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sz MCKiS
m.in. mistrzowie świata w siłowaniu
na rękę, utalentowani biegacze czy
zawodnicy siatkarskiej drużyny, która
obecnie walczy o powrót na parkiety
siatkarskiej 1. ligi mężczyzn. Do głosu wracają też jaworznickie siatkarki,
które już od trzeciej klasy szkoły podstawowej są poddawane profesjonalnemu szkoleniu pod okiem wysoko
wykwalifikowanych trenerów.

Bogata baza
Organizowane przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu zajęcia i wydarzenia odbywają się na terenie całego
Jaworzna, przede wszystkim w obiektach administrowanych przez MCKiS.
To dwa stadiony sportowe, Victoria
i Azotania, Sosina, park Podłęże, hale
i sale sportowe oraz ośrodki życia
kulturalnego, czyli szczakowski Dom
Kultury i kluby dzielnicowe.
Perełką w zasobach MCKiS jest
Hala Widowiskowo-Sportowa przy
ul. Grunwaldzkiej 80. Obiekt, otwarty
jeszcze za czasów MOSiR-u w 1995
roku, przeszedł ostatnio prawdziwą
metamorfozę. Hala została poddana
termomodernizacji, na dachu zamontowano automatycznie sterowane
świetliki. Remont przeszły toalety,
łazienki, szatnie i hol, w którym położono nową posadzkę. Odnowiony
został parkiet w głównej części hali.
Obiekt zyskał nowe oświetlenie i system nagłośnienia. Wymieniono instalacje elektryczną i przeciwpożarową.
Dobudowano dwa pomieszczenia
magazynowe, a pod trybunami pojawiła się dodatkowa sala. Zmieniło się
też otoczenie hali, m.in. do głównego wejścia prowadzą teraz nie tylko
schody, ale i kładka ze skweru im. kpt.
Stanisława Nowakowskiego.
Wielkie zmiany zaszły i jeszcze
będą zachodzić również na Sosinie.
Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny, administrowany przez MCKiS,
zmienił się w ostatnim czasie nie do
poznania. Powiększono plażę, i utworzono drugą, zbudowano pomosty,
oczyszczono zbiornik. Wymieniona
została też nawierzchnia drogi dojazdowej, zbudowano wygodny parking. Powstały boiska wielofunkcyjne
i ścieżka dla rowerów, z której korzystają także rolkarze i spacerowicze.
Miłośnicy pływania mogą w sezonie
korzystać z nowych rowerków wodnych i kajaków, a o bezpieczeństwo
plażowiczów dbają w ciepłe miesiące
ratownicy WOPR. To jednak nie koniec. Miasto planuje bowiem przygotować na następny sezon kąpielisko
z prawdziwego zdarzenia.
Swoje oblicze zmieniło też kolejne
miejsce, którym opiekuje się MCKiS.
Park Podłęże był w ostatnim czasie
poddawany rewitalizacji. Powstały
nowe alejki, ustawiono drewniane altanki, nowe ławki, leżaki, stoły piknikowe. W parku jest też wiele atrakcji,
jak skatepark, plac zabaw, siłownia
pod chmurką, boisko do koszykówki,
korty tenisowe, tor dla rolkarzy czy
wybieg dla psów.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Nowi lokatorzy w Sferze
Od wczoraj przyszli lokatorzy Sfery mogą odbierać klucze do kolejnych nowo powstałych w tamtym
miejscu mieszkań na wynajem, które
zaoferowało im Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
W ramach czwartego, ostatniego już,
etapu budowy tego nowoczesnego
osiedla powstały 63 lokale mieszkalne o powierzchni od 37 do 67 m
kw. Inwestycja kosztowała ponad
11,6 mln zł.
Szczęśliwcem, który jako pierwszy
uzyskał dostęp do swojego mieszkania, jest Paweł Krupa. Wynajęte przez niego lokum ma około
50 m kw. i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju
i garderoby.
– Zamieszkam tutaj z narzeczoną.
Myślę, że wprowadzimy się w ciągu
najbliższych trzech tygodni. Czekamy jeszcze na meble kuchenne, którą
zamówiliśmy na wymiar – przyznaje
jaworznianin. – Ciesze się, że udało
mi się wylosować właśnie to mieszkanie, ponieważ jest zlokalizowane na
parterze i ma ogródek, na którym mi
zależało, bo do tej pory mieszkałem
w domu jednorodzinnym – wyjaśnia.
Osiedle Sfera powstawało etapami
przez ostatnich pięć lat. JTBS zbudował 375 mieszkań, w przeważającej części na wynajem (306 lokali).
– Czujemy radość z tego, że udało
się nam zrealizować nasz plan w zakładanym terminie. Cieszymy się też
z tego, że w ramach czwartego etapu
budowy Sfery powstało nasze tysięczne mieszkanie. Spółka zbudowała już

Łukasz Kolarczyk i Janusz Łach przekazują klucze nowemu lokatorowi osiedla Sfera | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

bowiem dokładnie 1006 mieszkań
i domów jednorodzinnych – podkreśla
Janusz Łach. – Zamykamy tę inwestycję i myślimy o przyszłości, czyli
o budowie osiedla Skałka, które będzie w całości na wynajem i w którym
znajdzie się 440 lokali mieszkalnych.
Pierwszy etap, zakładający budowę
100 mieszkań, chcemy rozpocząć już
na wiosnę. Planowane budynki będą
miały cztery kondygnacje. W każdym
znajdzie się winda. Przedsięwzięcie
będzie kosztować około 34 mln zł.

JTBS realizuje obecnie również
inną inwestycję w okolicy Warpia.
Trwa budowa osiedla Sfera Południe, zlokalizowanego po drugiej
stronie ulicy Wachlowskiego. Tamtejsze mieszkania będą przeznaczone wyłącznie na własność. Plan
zakłada, że w ciągu 5 lat powstanie
tam 240 lokali mieszkalnych.
– Zakończenie ostatniego etapu budowy Sfery jest symboliczne. Pokazuje, że na działce gminnej, w miejscu,
które było ugorem, powstało osiedle

z mieszkaniami dla ponad tysiąca
jaworznian – podkreśla Łukasz Kolarczyk. – Chcielibyśmy, aby było
w naszym mieście jeszcze więcej takich
miejsc, dlatego mamy już kolejne, dosyć ambitne plany zabudowy mieszkaniowej. Chodzi o to, by ta zabudowa była umiejętnie dogęszczana, by
osiedla były dobrze skomunikowane,
by lepiej mogły docierać tam usługi
komunalne, by łatwiej było zbudować sieci wodociągowe. Suma tych
wszystkich działań pozwala nam lepiej
zaplanować rozwój miasta i stworzyć
lepsze warunki życia dla mieszkańców
– zaznacza.
Wśród miejsc, przeznaczonych
pod dalszą zabudowę mieszkaniową, są m.in. okolice Dąbrowy Narodowej i Łubowca, Borów (rejon
ulicy Podgórskiej) i Gigantu (okolice
ulicy Piekarskiej).
Według danych ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Jaworzna, przyjętego przez Radę
Miejską w 2020 roku, w Jaworznie brakuje około 5 tys. mieszkań.
– Jaworzno ma jeden z najniższych
współczynników zabudowy mieszkaniowej w regionie, który wynosi 14
proc. Wyprzedzają nas inne miasta,
a rekordziści mają około 30 procent.
Z tych statystyk jasno wynika, że budowa nowych osiedli mieszkaniowych
i innych obiektów, jak np. zakłady
przemysłowe, nie dzieje się w Jaworznie kosztem przyrody – zapewnia
Łukasz Kolarczyk.
Anna Zielonka-Hałczyńska
REKLAMA

Kopalnia Domsa

Rozwój przemysłu w Jaworznie
w ciągu minionych 120 lat skutkował znaczącymi zmianami demograﬁcznymi i przeobrażeniami
urbanistycznymi. Fabryki stały się
nieodłącznym elementem krajobrazu miasta, co jest zauważalne praktycznie w każdym jego zakątku.
Z tego względu od wielu lat Jaworz-

no kojarzone jest z przemysłem wydobywczym i energetycznym.

Fot. Zbiory MMJ

W 1869 roku Robert Doms kupił pola
górnicze, gdzie w kolejnych latach
rozpoczął wydobycie węgla. Na początku XX wieku doszło do zmiany
nazwy z kopalni „Domsa” na kopalnię
„Sobieski”. Zakład przetrwał okres II

wojny światowej, następnie został rozbudowywany i od 1973 roku wchodził
w skład kopalni „Jaworzno”. Kopalnia
działa do dziś jako Zakład Górniczy
„Sobieski” wraz z drugim szybem wydobywczym „Piłsudski”.
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Pasja, która daje niezwykłą siłę

Jan Giełdoń, mieszkaniec Jaworzna, każdego dnia udowadnia, że nie warto się poddawać. Choć od kilku lat toczy walkę z nowotworem, wszystko przyjmuje z pokorą.
Na duchu podtrzymuje go pasja i miłość do gór. Mieszkaniec Jaworzna, jako jeden z pierwszych piechurów w kraju, przeszedł wszystkie szlaki Tatr polskich, a jest ich
190. W górach spędził tak wiele czasu, że doskonale wie, gdzie można dostać najlepszego oscypka, a gdzie najpyszniejszą kwaśnicę.
Pan Jan w ciągu kilku lat wypełnił
pieczątkami dwie książeczki, potwierdzające przejście poszczególnych szlaków górskich. By zapełnić książeczkę
„Turystyczna Korona Tatr”, od 2016
do 2019 roku zdobył 60 szczytów polskich i słowackich. Z kolei książeczka
„Zdobywania Szlaków Tatr Polskich”
wymagała pokonania aż 190 szlaków,
co nie sprawiło mieszkańcowi Jaworzna problemu i zrealizował swój cel
w latach 2016-2020. Teraz zdobywa
kolejne szlaki, granie i szczyty, nie
tylko po stronie polskiej.
Od dzieciństwa interesował się
sportem. Dużo chodził po górach i jeździł na rowerze. – Pochodzę z Brzeszcz,
a stamtąd było blisko do górskich terenów, gdzie jeździłem na kolonie, wycieczki – opowiada Jan Giełdoń.
Wędrowiec prowadzi sportowy tryb
życia. W wolnych chwilach także pływa i relaksuje się w saunach. Ważne
jest dla niego dbanie o kondycję fizyczną, co z pewnością ułatwia zdobywanie kolejnych szczytów górskich.
Jego zdaniem tego typu wyprawami
należy się delektować.
– W zdobywaniu szlaków i szczytów
górskich nie chodzi tylko o eksplorację.
Istotna jest ta cała otoczka. Niesamowite
widoki, panorama gór, roślinność, kultura tamtejszych ludzi, obiekty sakralne. Bardzo często w góry wędrowałem
samotnie i napawałem się ciszą oraz
pięknem, które mnie zewsząd otacza-

Gdy Jan Giełdoń wyszedł na szczyt Grześ, temperatura odczuwalna wynosiła -25 stopni C | fot. Archiwum prywatne

ły. Dla mnie liczy się sam fakt bycia
w górach, a nie to, że zdobyłem kolejny
szczyt – zdradza pan Jan.
Odkąd przeszedł na emeryturę, na
realizację swoich marzeń ma znacznie

Wędrowcy napawają się niesamowitymi panoramami gór na Szpiglasowym
Wierchu | fot. Archiwum prywatne

Górscy zdobywcy na Śnieżce
| fot. Archiwum prywatne

więcej czasu. Nim wyruszy na szlak,
dokładnie się przygotowuje i planuje trasę. Zaopatrzony jest w mapy
i specjalistyczny sprzęt. Ważne jest
dla niego rozeznanie szlaku i zapoznanie się z czasami przejścia. Zawsze
sprawdza prognozę pogody w kilku
różnych źródłach.
– Ważna jest też pełna bateria w telefonie i znajomość numeru alarmowego
TOPRu oraz sygnałów alarmowych.
Zawsze zabieram ze sobą prowiant, apteczkę z folią termiczną i odpowiednią
odzież. Pogoda w górach jest bardzo
dynamiczna i muszę być przygotowany
na każdą ewentualność. W góry należy wychodzić z rozwagą – podkreśla
miłośnik gór.
Jest też posiadaczem ponad 70
książek o tematyce górskiej. Są to
encyklopedie, biografie, wspomnienia
słynnych postaci. Wśród nich znajdują
się też pozycje traktujące o wypad-

kach górskich. – Czytając o różnych
wypadkach, można wyciągać wnioski,
które uchronią nas samych na szlakach,
nauczą, jak unikać zagrożenia – tłumaczy pan Jan.
Miłośnik gór posiada już bogate
doświadczenie i chętnie służy dobrą radą początkującym. Przygodę
z górami poleca zacząć od szlaków
na trasach wiodących do schronisk.
Pobyty w schroniskach jaworznianin darzy szczególnym sentymentem. Gdy tylko nadarzy się okazja,
to nocuje właśnie w schronisku. – Te
miejsca mają swój klimat. Warto zdążyć
do schroniska przed godziną 20, póki
czynna jest jeszcze stołówka. Wszyscy
się w niej gromadzą. Ktoś gra w gry,
ktoś śpiewa, jeszcze inni grywają na instrumentach – opowiada Jan Giełdoń.
Jego serce zdobyły urokliwe okolice schroniska „Samotnia”. Poleca
zimowe wędrówki po Beskidach, Kar-

konoszach i Tatrach Zachodnich. Zachęca też do eksplorowania jaskiń.
Niedawno wraz ze swoją towarzyszką życia i podróży, Moniką, wybrali się na Szpiglasowy Wierch. To
szczyt o wysokości 2172 m n.p.m.
w głównej grani Tatr. W drodze powrotnej przydały się latarki. – Trasa do łatwych nie należała, ale widok
gwiazd na niebie i ten klimat rekompensowały wszystko. Bardzo lubimy
wędrować nocą, zwłaszcza zimą. Trzeba
jednak pamiętać, że nocne wędrówki
dozwolone są tylko od 1 grudnia do
końca lutego – przestrzega pan Jan.
Na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego zakaz wędrowania od
zmierzchu do świtu obowiązuje od
1 marca do 30 listopada. Zakaz podyktowany jest troską o bezpieczeństwo turystów, którzy mogliby natrafić nocą np. na wilka. Chodzi tu też
o ochronę przyrody i zagwarantowanie spokoju zwierzętom, które mogą
się wtedy swobodnie przemieszczać
Jan Giełdoń w góry wraca w każdej
wolnej chwili. – Stale obieram nowe
kierunki, ale mam też swoje ulubione
szlaki czy miejsca. Polecam wszystkim
spróbować kwaśnicy w pobliżu Doliny
Strążyskiej. Najsmaczniejsze oscypki
mają przy Dolinie Kościeliskiej. Polecam też wędrówkę „szlakiem szarlotek”
– zdradza pan Jan. By przejść ten
szlak, należy odwiedzić 8 schronisk
oraz hoteli i w każdym skosztować
szarlotki. Trasa wiedzie od Doliny
Chochołowskiej po Dolinę Roztoki.
Częste wędrówki górskimi szlakami odmieniły jego życie. – Nauczyły
mnie pokory. Zdobyłem wiedzę o wielu
miejscach, o których bez tego nigdy bym
nie usłyszał – opowiada jaworznianin.
Na szlakach poznał też wielu fascynujących ludzi. – Jednym z piękniejszych wspomnień jest noc sylwestrowa
z 2017 roku. Wyruszyłem wtedy sam
na szczyt Nosala. Na miejscu było ponad 20 osób, których wcześniej nie znałem. Mieliśmy przed sobą nocną piękną
panoramę Zakopanego z fajerwerkami
o północy. To było coś niesamowitego
– wspomina pan Jan.
Natalia Czeleń

Seniorzy świętowali
Występy wokalne, taniec, krótki spektakl
teatralny, a do tego dużo uśmiechu i życzliwości. W taki sposób studenci Jaworznickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczcili Ogólnopolski Dzień Seniora. Żacy z naszego miasta świętowali w poniedziałek, 22 listopada,
w sali teatralnej ATElier Kultury.
– Niezmiernie się cieszę, że w tym roku udało się nam zorganizować to święto – podkreśla
Krystyna Łaźnia, prezeska Jaworznickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Chcemy

być razem, ponieważ w grupie łatwiej się znosi
problemy codziennego życia. Przez miniony rok
prowadziliśmy zajęcia w mniejszych grupach, ale
najważniejsze, że nie poddaliśmy się przeciwnościom losu. I właśnie efekty naszej pracy postanowiliśmy przedstawić podczas poniedziałkowej
imprezy - tłumaczy.
Na spotkaniu w ATElier Kultury seniorzy
zaprezentowali swoje talenty artystyczne.
Zaśpiewało kilku wykonawców: akademicki
chór Jawor, którego dyrygentką jest Irena

Paprocka, duet wokalny Dorota i Irena oraz
Bogumił Stelmach. Taneczne zdolności pokazały natomiast tancerki z zespołu Hula Donna, prowadzonego przez Anetę Szczyrzycę,
i panie, tworzące duet Grażynka i Irenka.
Nie zabrakło też występu grupy teatralnej
Seniorki, która działa pod kierunkiem Krzysztofa Stanio.
Na zebranych czekał też pyszny poczęstunek.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Występ studenckiego chóru uświetnił obchody
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Nowoczesne promowanie książek
W Miejskiej Bibliotece Publicznej podsumowano trzecią edycję programu „Performatywna Książka. Performatywna Biblioteka”.
W tegorocznej odsłonie w ramach projektu
odbyło się w sumie siedem cykli warsztatowych zajęć. Były też spotkania autorskie,
koncerty, happening, konkurs literacki, gra
mobilna i konferencja. W sumie w tych bibliotecznych wydarzeniach uczestniczyło ponad
1100 osób i 37 artystów, prelegentów, autorów, a jaworzniccy bibliotekarze już przygotowują się do czwartej edycji programu.
– Celem tego programu jest promocja czytelnictwa i biblioteki za pośrednictwem różnych
form przekazu artystycznego. Dwie pierwsze
edycje poświęcone były twórczości, a trzecia
w centrum stawiała odbiorcę – wyjaśnia Monika Rejdych, dyrektor MBP w Jaworznie.
W ramach trzeciej edycji bibliotekarze
zorganizowali siedem cykli warsztatowych
zajęć. Były to Bodypainting-Book, podczas
których uczestnicy zajęć zgłębiali tajniki sztuki, wykorzystującej ciało, jako powierzchnię
dzieła plastycznego. Podczas zajęć Fanfik-Book powstały nowe zakończenia popularnych lektur. Uczniowie napisali swoje wersje
zakończenia „Lalki” Bolesława Prusa, „Zemsty” Aleksandra Fredry i książki „Hobbit,

Prof. Grażyna Borowik-Pieniek opowiadała o tym, dlaczego człowiek tworzy| fot. Grażyna Dębała

czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena.
Memoris-Book to zajęcia z zakresu pisania
kreatywnego na przykładzie dziennika z czasów pandemii. Spotkania w ramach Music-Therapy-Book pokazywały uzdrawiającą moc
muzyki, a podczas warsztatów pod hasłem
Play-Book powstała gra mobilna. Zajęcia
z cyklu Scrab-Book to artystyczne ozdabianie

Mikołaj w Jaworznie
W niedzielę, 5 grudnia, święty Mikołaj odwiedzi Jaworzno! Od godziny
13 do 19 będzie gościł w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS, która
mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej
80. Pracownicy Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu zapraszają wszystkie
dzieci. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. – W tym roku zapraszamy serdecznie do hali, gdzie przygotowaliśmy
mnóstwo atrakcji dla dużych i małych
dzieci. Będzie 9 stref zabawy. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Będą
też specjalnie przygotowane miejsca dla
rodziców z maluszkami, gdzie można
będzie je spokojnie przebrać czy nakarmić. Będzie też minisklepik z napojami
i drobnymi przekąskami. Szczegółów
atrakcji nie będę zdradzać – podkreśla
Monika Komańska, pełnomocnik ds.
organizacyjnych w MCKiS.
Wiadomo, że Mikołaj do jaworznickiej hali przyjedzie. Każdy mały
uczestnik spotkania będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z sympatycznym świętym, a rodzice będą
mogli poprosić Mikołaja o to, by wręczył ich dziecku prezent. Przy wejściu
do hali każdy otrzyma kupon z mapką
atrakcji i prostym pytaniem. Pięciu
szczęśliwców, wyłonionych spośród
autorów dobrych odpowiedzi, otrzyma nagrodę. To jednak nie wszystko.
Na przyjazd świętego Mikołaja
hala zostanie podzielona na strefy.
W bajkowym świecie zabaw można będzie szaleć na dmuchańcach.
W fabryce świątecznych ozdób dzieci
będą mogły przygotować oryginalne
i własnoręcznie ozdobione świąteczne
karty oraz choinkowe ozdoby z gliny. Kolejna strefa to miejsce, gdzie
powstawać będą piernikowe wypieki. Specjalnie w tym celu w hali za-

aranżowana zostanie profesjonalna
kuchnia z piecem. Uczestnicy zajęć
pod okiem i kierunkiem fachowca
będą mogli przygotować i ozdobić
swoje pierniczki. Świąteczne zapachy
tych słodkich wypieków będą dodatkowym atutem imprezy.
Wśród atrakcji będzie też miejsce
dla małych artystów. Dzieci będą mogły pomalować i ozdobić świąteczne
chatki, ozdobić magnes na lodówkę
czy przygotować buttony. W krainie
bajek dzieci będą słuchać czytanych
im bajek, albo oglądać je, wyświetlane na projektorze. W kąciku dla
skrzatów do dyspozycji najmłodszych
gości będą klocki wielkoformatowe,
tunele oraz kolorowanki. Do dyspozycji uczestników spotkania będzie też
strefa pozytywnych emocji i dobrych
relacji, gdzie chętni będą mogli m.in.
zagrać w profilaktyczne gry.
Spotkanie z Mikołajem będzie okazją, by wesprzeć zbiórkę pieniędzy
na leczenie Maksa Tomali. Chłopiec
przeszedł bardzo poważną operację,
a przed nim jeszcze wiele miesięcy
ciężkiej rehabilitacji. Wolontariusze
będą zbierać środki na pomoc dla
nastolatka z Jaworzna.
Organizatorzy proszą, by z dzieckiem było maksymalnie 2 opiekunów. W hali przebywać będzie mogła
określona liczba uczestników spotkania, więc wejścia będą rotacyjne. Na
spotkanie z Mikołajem wejść będą
mogły dzieci bez objawów przeziębienia. Przy wejściu będzie mierzona
temperatura.
Wydarzenie to element programu
„Jaworzno mówi stop cyberprzemocy”, współfinansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. GD

albumów, kartek i pamiętników, a Zin-Book
poświęcone były powstawaniu nieprofesjonalnego czasopisma. – Hasło „performatywna” w odniesieniu do biblioteki rozumiemy jako
przekraczanie barier, sprawczość, interdyscyplinarność, otwartość, twórczość i współdziałanie – wylicza Anna Ptaszkiewicz-Godzina
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Ważnym punktem konferencji podsumowującej trzecią edycję programu „Performatywna Książka. Performatywna Biblioteka”
był wykład prof. Grażyny Borowik-Pieniek,
specjalistki od arteterapii, która w jaworznickiej książnicy prowadziła zajęcia dla
seniorów.
– Bardzo lubię zajęcia z seniorami. Zwykle
na początku są przekonani, że nic nie potrafią,
że nie umieją nawet właściwie trzymać pędzla,
ale później są bardzo zaangażowani. Warto pamiętać, że tutaj nie chodzi o efekt końcowy, nie
on jest najważniejszy, a raczej o to, że sztuka
potrafi człowieka zmieniać, leczyć, pozytywnie
wpływać na jego kondycję – podkreśla prof.
Grażyna Borowik-Pieniek.
Bibliotekarze z Jaworzna przyznają, że
pracują już nad przygotowaniem czwartej
edycji programu „Performatywna Książka.
Performatywna Biblioteka”. – Bohaterami
kolejnej odsłony tego projektu będą autorzy –
zapowiada Monika Rejdych.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach
objętych monopolem państwa.
Grażyna Dębała
AU TO P R O M O C J A
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Malowanie – sposób na złość

Zofia Łącka słynie
z interesujących
obrazów olejnych,
przedstawiających
codzienną pracę i życie
na wsi. Jej prace
przybliżają tradycję
ludową i charakteryzują
się żywymi, radosnymi
kolorami. Mają w sobie
też coś nostalgicznego.
Artystka pochodzi z urokliwej miejscowości Rybna pod Krakowem. Wychowywała się z czwórką rodzeństwa
w rodzinie, która ceniła tradycję. Od
najmłodszych lat była osobą bardzo
pracowitą i uzdolnioną. Malować
lubiła już w szkole podstawowej, ale
nikt nie dostrzegł wtedy jej talentu.
– Życie tak się potoczyło, że wcześnie musiałam podjąć pracę. Założyłam
własną rodzinę, zostałam mamą trójki
dzieci. Nie było czasu na rysowanie czy
malowanie – wspomina Zofia Łącka.
Do Jaworzna przyjechała w latach
sześćdziesiątych, bo w tutejszej ko-

palni jej mąż dostał pracę. Pani Zofia chętnie pomagała w szkołach, do
których chodziły jej dzieci. Zdarzało
jej się przemalowywać szkolne dekoracje, pomoce dydaktyczne, plakaty.
Okazje, by rozwijać plastyczne talenty
pojawiały się coraz częściej.
W 2012 roku jaworznianka wstąpiła do Stowarzyszenia Twórców Kultury, gdzie poznała Jacka Gąsiora,
utalentowanego artystę, malarza. Pod
jego okiem szlifowała umiejętności.
– Jacek Gąsior bardzo wiele mnie nauczył. Na jego warsztaty, które odbywały się raz w miesiącu, każdy z nas
miał przynieść prace z ostatnich tygodni,
a on je oglądał i oceniał. Wyjaśniał,
gdzie popełniliśmy błędy, gdzie trzeba
coś poprawić. Szkoda, że nie prowadzi
już zajęć w stowarzyszeniu. Jednak teraz ma inne ważne zadanie. Wyłapuje
dziecięce talenty – wspomina malarka.
Mentor docenił styl pani Zofii. –
Moje prace różniły się od obrazów pozostałych. Nigdy wcześniej nikt mnie
nie uczył techniki malowania, tworzyłam więc po swojemu, plamką, a panu
Jackowi się to spodobało – opowiada
artystka.
Malarstwo olejne daje artyście dużą
swobodę w doborze i mieszaniu barw,
uzyskiwaniu efektu matu lub połysku,

Ściany Zoﬁi Łąckiej zdobią piękne obrazy jej autorstwa | fot. Natalia Czeleń

a to pani Łącka bardzo ceni. Malarka
w swoich dziełach chętnie przedstawia scenki z życia na wsi. Na płótno
przelewa piękne wspomnienia. Lubi
też malować pejzaże, kwiaty i obrazy
religijne. Od pewnego czasu maluje
także portrety. Sporo radości przyniosło jej malowanie wnuków. Odtwarza też dzieła znanych artystów,
ale zdarza się jej także inspirować

Obrazy autorstwa pani Zoﬁi Łąckiej zachwycają wachlarzem barw | fot. Natalia Czeleń

obrazami, zdjęciami. – Czasem zwrócę
uwagę na jakieś elementy, które potem
łączę w całość. Daje to ciekawe efekty
– opowiada pani Zofia. Swoim pracom lubi nadawać tytuły, a zdarza
się, że na odwrocie płótna zapisuje
własne wiersze.
Jaworznicka artystka świetnie
radziła sobie także z haftem. Kolorowymi ściegami zdobiła koszule,
zapaski, obrusy, serwetki. Misternie
dopracowywała je też przy pomocy
szydełka.
Pani Zofia chętnie obdarowuje
bliskich swoimi dziełami. W 2013
roku zorganizowała swoją pierwszą
indywidualną wystawę malarską
w Klubie RELAX i spotkała się ona

z ciepłym przyjęciem. To ośmieliło
ją, by malować coraz więcej.
W 2018 roku wzięła udział w konkursie plastycznym „Pędzlem, nitką
i dłutem malowane” i zajęła II miejsce. Rok później zdobyła ponownie II
miejsce w tym konkursie. Natomiast
w 2020 roku odebrała nagrodę grand
prix za obraz „Noc Świętojańska”.
W 2019 roku zrealizowała wystawę
w rodzinnej miejscowości Rybna. Jak
sama przyznaje, był to dla niej moment niezwykle wzruszający. Choć
na co dzień mieszka w Jaworznie,
nie zapomniała o swoich korzeniach.
Aktywnie działa, by folklor w Rybnej przetrwał. To dzięki pani Zofii
i jej siostrze odżyła tradycja noszenia
krakowskich gorsetów, halek i zapasek w trakcie ważnych uroczystości
kościelnych.
Zdaniem pani Zofii malowanie jest
świetnym sposobem na skołatane
nerwy i złość. – Któregoś dnia byłam
mocno zdenerwowana, wręcz wzburzona. Zaczęłam malować róże, które stały
w wazonie. Przyniosło mi to wyciszenie, a w efekcie powstał piękny obraz
– wspomina malarka.
Pomimo wielu życiowych przeszkód i problemów zdrowotnych,
pozostaje pogodną i aktywną twórczo osobą. – Zdrowie nie zawsze mi
dopisuje. Dlatego też nie zawsze mam
czas, by tworzyć coś nowego. Pomysłów
mam jeszcze mnóstwo. Póki starczy sił,
będę malować. Ważne, żeby nie zapominać o tym, co się kocha i robić to po
swojemu – podsumowuje pani Zofia.
Natalia Czeleń

„Noc Świętojańska” przyniosła nagrodę Grand Prix | fot. Natalia Czeleń

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka
Kristin Hannach
Rzeczy, które czynimy
z miłości
Kolejna, świetna, magiczna powieść Hannach.
To książka pokazująca trudy codzienności i radości z życia kobiety, która jest matką. Autorka pokazuje prawdziwe realia życia w sposób
fascynujący i dający do myślenia. Bez patosu,
przepompowanych historyjek, opowiada o magii i sile macierzyństwa Angeli, jednej z trzech
sióstr Malone, która zmaga się z problemami
w godny sposób.

Muzyka
Ochman
Ochman
Zwycięzca 11. edycji The Voice of Poland,
wnuk słynnego polskiego tenora – Krystian
Ochman zadebiutował studyjnym albumem.
Znalazło się na nim 11 utworów, w tym: „Światłocienie” czy „Ten sam ja”. Potężny, wielowymiarowy wokal i połączenie klasyki z rapem
– efekt – to fantastyczne brzmienie. Do tego
egzystencjalne teksty, przepiękna wrażliwość
i dojrzałość.

Film
Bo we mnie jest seks
Biograficzny film o naczelnej skandalistce PRL-u, Kalinie Jędrusik. W latach 60. przyciągała
przed ekrany czarno-białych odbiorników miliony
Polaków. Ta zjawiskowa aktorka i piosenkarka
wnosiła koloryt do szarej peerelowskiej rzeczywistości. Kusiła wdziękiem i seksapilem. Żyła
na własnych zasadach i mimo iż elektryzowała panów, oburzała panie, nie sposób było jej
nienawidzić.

Jarmark
Jarmark na Nikiszu
Ta wieloletnia tradycja zawsze przyciągała tłumy
Ślązaków. Zeszłoroczna przerwa w prezentacji
dorobku rękodzieł mieszkańców nie tylko Śląska
spowodowała, że zatęskniliśmy za różnorodnymi
ozdobami i przysmakami świątecznymi. Od 3
do 5 grudnia będzie można zapoznać się z nie
tylko bogatą ofertą dodatków bożonarodzeniowych, ale też smakołyków czy produktów
spożywczych z całej Polski.
RED
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Tajemniczy ogród

Zaprojektuj swoją
oazę spokoju
Laureaci konkursu podczas uroczystej gali w MBP Jaworzno| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Nagrodzili artystyczne talenty

Jaworznickie Stowarzyszenie Twórców Kultury podało wyniki siódmej
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Pędzlem, nitką i dłutem malowane – Pokaż co potrafisz”.
Finał artystycznej rywalizacji odbył
się w piątek, 19 listopada, w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
– W tegorocznej edycji wzięło udział
64 uczestników, w tym kilkoro z Jaworzna, a także mieszkańcy m.in. Krakowa,
Oświęcimia, Będzina, Katowic, Dąbrowy
Górniczej, Legnicy, Radomska, Mielca
i Łomży. Nadesłano łącznie aż 115 prac
– podkreśla Jacek Maliszczak, prezes
STK. – Prace wykonane były różnymi
technikami, takimi jak akwarela, akryl,
grafika, rzeźba i haft – wymienia.
Dzieła artystów oceniali Małgorzata Wosik, Zbigniew Kramarz,
Iwona Brandys i Magdalena Milka-Bielińska. W kategorii malarstwo
wygrała Felicja Habdas z Katowic
z obrazem „Jesień”. W hacie triumfo-

wała jaworznianka Ewelina Pawelec
ze swoją pracą pt. „Jawor”. Z kolei
w rzeźbie najwyżej oceniono dzieło
pt. „Ptaszydło” Andrzeja Kurowskiego z Filipowic. Artysta otrzymał też
za nie nagrodę grand prix.
Wśród laureatek z Jaworzna znalazły się Grażyna Głowacka, która
zdobyła drugie miejsce w malarstwie
za obraz „Portret babuni”, Marta Figura, zdobywczyni trzeciego miejsca
w hafcie za pracę „Owoc granatu”,
Agnieszka Guja (druga w rzeźbie)
z pracą pt „Przemiana”, Józefina
Szkółka (trzecia wśród rzeźbiarzy),
Irena Ślusarczyk (wyróżnienie w kat.
malarstwo za obraz pt. „We mgle”)
i wspomniana hafciarka Ewelina Pawelec. – Jestem mile zaskoczona wygraną, tym bardziej że moja praca odbiega od wcześniejszych – podkreśla
pani Ewelina. – To haft jakobiński,
a materiałem, który wykorzystałam, jest
wełna. Zdecydowałam się na rozmaite

ściegi. W „Jaworze” zawarłam motywy
bajkowe i roślinne – wymienia.
To już drugi tak duży sukces Eweliny Pawelec w jaworznickim konkursie. W 2019 roku jaworznianka
zdobyła pierwszą nagrodę za haft
wstążeczkowy. Ma też na koncie wyróżnienie z 2017 i trzecie miejsce
w 2018 roku. W 2015 zwyciężyła
natomiast w konkursie „Obudź w sobie pasję – łączymy różne techniki
rękodzieła”, którego organizatorem
był dwumiesięcznik „Igłą malowane”.
Utalentowana hafciarka ma już pomysł na kolejne swoje dzieło, które
również zamierza wysłać na jedną
z ogólnopolskich, hafciarskich rywalizacji.
Wystawę najciekawszych prac tegorocznej edycji „Pędzlem, nitką i dłutem malowane – Pokaż co potrafisz”
można obejrzeć w galerii ExLibris
jaworznickiej książnicy do 9 grudnia.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Przetańczyć cały ﬁlm
Taniec jest bardzo popularnym
motywem filmowym, łączącym kino
różnych gatunków. Filmy o tańcu
cieszą się dużą popularnością i przyciągają widzów wyjątkowym klimatem oraz fabułą. A co kryje fabuła? Perypetie życiowe bohaterów,
wątki miłosne, ale przede wszystkim
ogromną pasję, pracę, perfekcjonizm,
okupione często wyrzeczeniami. Taniec to ruch, a ciało staje się w nim
podmiotem, a zarazem przedmiotem
sztuki. Paradoksalnie najlepsze filmy
o tańcu wcale nie muszą być filmami
o tańcu, sprowadzając go do symbolu, ważnego czynnika zmian w życiu
bohaterów. Często filmy taneczne
interesują nas ze względu na własne,
artystyczne zainteresowania. Czasem
jednak skłaniają nas do głębokich, życiowych refleksji. Dokonując wyboru
filmów, kierowałam się subiektywnymi odczuciami, zachowując jednocześnie różnorodność tematyczną
i obyczajową.
I've had the time of my life – wszyscy chyba znamy to na pamięć. Od
lat 80. „Dirty dancing” wpisuje się
we współczesną kulturę, jako jeden
z najbardziej popularnych, romantycznych filmów o tańcu i miłości.

Mimo że można mu zarzucić cukierkowość i kicz, obraz broni się w każdej warstwie. Szczególnie muzycznej, przede wszystkim tanecznej oraz
obyczajowej. Za sukcesem tego filmu
stoi także z pewnością obsada oraz
uniwersalność przedstawionej histo-

rii, a część scen, jak na przykład ta
w jeziorze, mają status kultowych. Ta
romantyczna opowieść jest ponadczasowa i mimo wielokrotnego oglądania, nie nudzi się. Dirty dancing jest
po prostu cudny.
Katarzyna Pokuta

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Balerina, reż. Eric Summer, Eric Warin, Francja/Kanada 2016
Białe noce, Taylor Hackford, USA 1985
Billy Elliot, reż. Stephen Daladry, Wielka Brytania 2000
Carmen, reż. Carlos Saura, Hiszpania 1983
Czarny łabędź, reż. Darren Aronofsky, USA 2010
Czasem słońce, czasem deszcz, reż. Karan Johar, Indie 2001
Czyż nie dobija się koni?, reż. Sidney Pollack, USA 1969
Dirty dancing, reż. Emile Ardolino, USA 1987
Flashdance, reż. Adrian Lyne, USA 1983
Footloose, reż. Herbert Rose, USA 1984
Gorączka sobotniej nocy, reż. John Badham, USA 1977
Grease , reż. Randal Kleiser , USA 1978
Honey, reż. Billie Woodruff, USA 2003
Wytańczyć marzenia, reż. Liz Freidlander, USA 2006
Zatańcz ze mną, reż. Peter Chelsom, USA 2004

W listopadzie gdańskie wydawnictwo Rebel przygotowało dla planszówkowiczów wiele ciekawych i wyczekiwanych od dawna tytułów. Wśród
premier znalazły się m.in. Odmęty
Grozy, Tajemniczy ogród i Kroniki
Zamku Avel. Czy Tajemniczy ogród,
jako pozycja spokojna i stonowana
o budowaniu ogrodu, obroni się, konkurując z przeżywaniem niezapomnianych przygód w magicznej krainie
Avel lub obronie parowca w świecie
H.P. Lovecrafta?
Tajemniczy ogród autorstwa Clarrisy A. Wilson oraz Jamesa A. Wilsona, odpowiedzialnego m.in. za zaprojektowanie gry Everdell, bazuje
na prostej mechanice i szybkiej rozgrywce. Oprócz podstawowej wersji
gry już na start otrzymujemy dwa
dodatki, znajdujące się w pudełku:
Przyjaciele oraz Budynki dekoracyjne. Ten drugi może sprawić wiele
kłopotów, nie tyle w rozgrywce, co
w procesie przygotowania gry, ale
o tym za chwilę.
Rozgrywka składa się z 4 rund.
W każdej z nich gracze zagrywają 3
karty i otrzymują punkty za
efekty końca rundy z zagranych właśnie kart. Na koniec czwartej rundy gracze
otrzymują punkty za efekty końca gry z kart w całym
swoim ogrodzie. Wygrywa
ten z graczy, który zdobędzie
największą liczbę punktów.
Punkty można otrzymać zarówno za posiadane w swoim
ogrodzie kamienne symbole
czy symbole roślin, jak i za
ogrody swoich sąsiadów. Do
rozdzielenia ogrodów służą
trójwymiarowe kartonowe
mury. Oprócz trybu rywalizacyjnego autorzy gry przygotowali tryb kooperacyjny, tryb solo czy
wariant „Pokaz
ogrodów”, w którym gracze zdobywają kotyliony za
swoje ogrody.
Do urozmaicenia
rozgrywki gracze
mogą wykorzystać
dostępne dodatki:
Przyjaciele i Budynki
Dekoracyjne. Pierwszy
z nich wprowadza do
rozgrywki karty zwierząt, które dają dodatkowe punkty na koniec gry.
Drugi dodatek zawiera

trójwymiarowe kartonowe budynki
typu folly, czyli konstrukcje upiększające otoczenie. Umieszczając pięć dostępnych dla każdego gracza budynków na kartach w swoim ogrodzie,
otrzymujemy dodatkowe punkty, natomiast niewykorzystane budynki dają
ujemne punkty na koniec gry. Z tym
dodatkiem wiąże się jeden problem:
skład wszystkich 35 konstrukcji, które łatwo zepsuć, więc trzeba to robić
powoli i starannie. W nagrodę otrzymujemy pięknie wyglądającą na stole
grę dla całej rodziny. Dużym plusem
jest znajdujący się w pudełku insert do
samodzielnego montażu, utrzymujący
wszystkie elementy na swoim miejscu.
Pomimo iż Tajemniczy ogród nie
jest grą przygodową, pełną magii i potworów, to czas spędzony przy gorącej
herbacie w zimowe dni nie będzie się
dłużył. Gra ma proste zasady i pozwala na wytężenie szarych komórek,
jednocześnie jest przyjemna dla oka
i dość szybka. Warto zainteresować
się tym tytułem.
Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia
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Pasowanie na sportowca
40 siatkarek z czwartych klas szkół
podstawowych zostało oficjalnie
włączonych w poczet jaworznickich ludzi sportu. Ta podniosła dla
dziewczynek i ich rodziców chwila
miała miejsce w piątek, 19 listopada, w Hali Widowiskowo-Sportowej
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Świeżo upieczone sportsmenki są
uczennicami klas sportowych w SP
7 i SP 16 oraz uczestniczkami popołudniowych zajęć sekcji siatkarskiej MCKiS.
– Było to pierwsze oficjalnie zorganizowane pasowanie na sportowca
w naszej sekcji. W poprzednich latach
dziewczęta brały udział w tym wydarzeniu podczas obozów sportowych.
Tym razem zdecydowaliśmy się na
imprezę w hali. Myślę, że stanie się
ona cykliczna – podkreśla Mariusz
Łoziński, koordynator szkolenia siatkarskiego kobiet w Miejskim Centrum Kultury i Sportu. – Dla naszych
podopiecznych była to ważna chwila,
ponieważ włączenie ich do grona sportowców to dla nich znak, że treningi
należy traktować poważnie – zaznacza.

Dariusz Chrapek przyjmuje młode siatkarki do grona sportowców | fot. Andrzej Pokuta

Pasowania uczennic dokonał Dariusz Chrapek, zastępca dyrektora
ds. sportu MCKiS-u, za pomocą tzw.
antenki, która jest elementem siatki.
Temu ważnemu wydarzeniu przyglądali się zgromadzeni w hali rodzice
małych siatkarek i dyrektorzy szkół.
– Dziewczęta zaprezentowały zgromadzonym również pokazowy trening,
a nasi goście obserwowali ich umiejęt-

ności z trybun, popijając kawę i herbatę. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku
– wymienia dalej Mariusz Łoziński.
Czwartoklasistki z sekcji MCKiS,
choć trenują dopiero od niedawna,
to już świetnie sobie radzą zarówno
na treningach, jak i na turniejach.
W sobotę, 20 listopada, jaworznickie siatkarki zmagały się na zawodach w Chrzanowie i Wieliczce.

Podczas chrzanowskiego XXVII Mikołajkowego Turnieju Minisiatówki
Dziewcząt, w którym wzięło udział
21 zespołów, na trzecim miejscu
podium stanęły Justyna Smalec
i Lena Wełna z MCKiS. Dobrze
poradził sobie także duet złożony
z Zuzanny Nowak i Mai Kalinowskiej. Jaworznianki zajęły siódme
miejsce. Udany dla jaworznianek

był też turniej minisiatkówki w kategorii dwójek i trójek w Wieliczce.
Czwartoklasistki, grające w dwójkach, zajęły 12. i 13. miejsca na
24 drużyny. Z kolei ich starsze koleżanki z MCKiS-u, uczennice klasy
piątej, uplasowały się na drugiej pozycji wśród drużyn trzyosobowych.
Team, złożony z Martyny Parzyk,
Marty Kowalskiej, Julii Paduch,
Mai Dysy i Mai Obtułowicz, uległ
w finale MKS-owi MOS Wieliczka.
Dwie inne jaworznickie trójki zajęły miejsce 6. i 9. na 24 drużyny.
Działo się też w minioną niedzielę, bowiem tego dnia wystartowały rozgrywki Kinder+Sport 2022
w kat. trójek i czwórek. Uczennice
piątych klas grają w zespołach trzyosobowych, a szóstoklasistki w czteroosobowych.
Sekcja siatkówki żeńskiej w jaworznickim MCKiS-ie skupia siatkarki w różnym wieku, od 3. klasy
szkoły podstawowej, po seniorki.
Wszystkie trenują pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Kolejne
zwycięstwo
Swój dziewiąty mecz
wygrali w minioną sobotę siatkarze MCKiS Jaworzno w trwającym
sezonie 2. ligi siatkówki mężczyzn.
Sokoły pokonały w wyjazdowym
meczu zawodników KS-u Hutnik-Wanda Kraków. Mecz zakończył
się wynikiem 3:0. W pierwszym secie jaworznicki team wygrał 25:23,
w drugim 25:17, a w trzecim 25:22.
Wczoraj (24 listopada) podopieczni
trenera Tomasza Wątorka pojedynkowali się z kolei na własnym
parkiecie z TS-em Volley Rybnik
(wynik spotkania można znaleźć na
Fb MCKiS – siatkówka), a w sobotę,
27 listopada, zagrają na wyjeździe
z Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla.
Znów wysokie
miejsce
Paulina Gaj z sekcji lekkiej atletyki Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie zajęła
szóste miejsce w 10. PZLA Mistrzostwach Polski w Biegu na 10 km
Kobiet. W zawodach wystartowało 975 biegaczek. To już kolejny
sukces jaworznickiej sportsmenki w ostatnim czasie. Pod koniec
września jaworznianka Paulina Gaj
była piąta wśród kobiet i pierwsza spośród jaworznianek w 25.
edycji Międzynarodowego Biegu
Ulicznego na 15 km w Jaworznie.
Zajęła też piąte miejsce wśród pań,
na 972 startujących, na październikowym Cracovia Półmaratonie
Królewskim.

W szabli
i szpadzie
Kolejne dobre wyniki
dopisała do swojego sportowego
konta jaworznicka sportsmenka
Patrycja Haręza. Zawodniczka klubu Victoria 1918 Jaworzno wzięła
udział w, zorganizowanym w miniony weekend w Pizie, Pucharze
Świata w szermierce na wózkach.
Jaworznianka zajęła szóste miejsce w szabli i siódme w szpadzie.
W tym roku pani Patrycja wzięła
też udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio, gdzie, jako jedyna
ze wszystkich polskich reprezentantek w szermierce na wózkach
w szpadzie, awansowała do fazy
pucharowej i ostatecznie zajęła
dziewiąte miejsce.
Złote
medale
Jaworzniccy judocy
z Klubu Sportów Walki „Satori”
Jaworzno zdobyli złote medale
podczas mistrzostw Śląska judo
kata. Zawody odbyły się 20 listopada. Ich uczestnicy rywalizowali
w konkurencjach katame-no-kata,
ju-no-kata i nage-no-kata. W tej
ostatniej, składającej się z 15 rzutów podzielonych na pięć serii,
zmagały się cztery pary jaworznian. Złote krążki zdobyli seniorzy, a zarazem trenerzy - Bartosz
Machna i Dawid Kajdy, a także
Aleksandra Masternak i Patryk
Urban w kat. U23, Szymon Łąka
i Szymon Kałuża (w kat. U18) oraz
Adam Łąka i Nikodem Łukajczyk
(w kat. U13).
AZ-H
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Turniej zwyciężył zespół Pulmon Negro | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Rozgrywki odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej | fot. Andrzej Pokuta

Uczcili pamięć działacza po piłkarsku

Drużyna Pulmon Negro
wygrała I Halowy
Turniej ku pamięci
Honorowego Prezesa
Stowarzyszenia PSS Salos
- Wenancjusza Plesa.
W piłkarskich zawodach,
tuż po pierwszej rocznicy
śmierci zasłużonego
jaworznickiego działacza
sportowego, wzięły udział
aż 24 drużyny.
Dwudniowa impreza odbyła się
w Hali Widowiskowo-Sportowej
MCKiS w weekend, 20 i 21 listopada. PSS Salos zorganizował turniej
we współpracy z jaworznickim magi-

stratem i Miejskim Centrum Kultury
i Sportu. Na podium, oprócz zwycięzcy turnieju, stanęły też kolejno
Zgoda Byczyna i AKF Ślonsk, który
w meczu o trzecie miejsce pokonał
Chłopaków z kościołów.
Piłkarskim zmaganiom przyglądali się bliscy Wenancjusza Plesa,
w tym jego rodzeństwo, córki i wnuk
Damian Dębski.
– To dla nas bardzo podniosła chwila
i bardzo się cieszymy, że turniej spotkał
się z tak dużym zainteresowaniem –
przyznał pan Damian. – Mamy nadzieję, że te zawody wpiszą się w kalendarz sportowych imprez w Jaworznie
– dodał.
Honorowym patronatem objęli
imprezę Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna, i Dariusz Starzycki, wicemarszałek woj. śląskiego. – Niejednokrotnie miałem okazję uczestniczyć
w turniejach organizowanych przez PSS

Wiceprezydent Łukasz Kolarczyk i zawodnik drużyny S.W.A.
| fot. Andrzej Pokuta

Finały były bardzo emocjonujące | fot. Andrzej Pokuta

Salos. Dzieło pana Wenancjusza budzi
wielkie uznanie i wierzę, że będzie kontynuowane przez członków stowarzyszenia
na takim samym, wysokim poziomie –
podkreślił Dariusz Starzycki.
Jaworznickiego prezydenta reprezentował na turnieju jego zastępca,
Łukasz Kolarczyk. – Minął rok od kiedy odszedł od nas wyjątkowy człowiek,
który integrował środowisko piłkarskie
i skupiał amatorskie ruchy w słusznej
idei wspierania sportu, organizacji akcji
charytatywnych i różnych turniejów, nie
tylko piłkarskich. Żył sportem – wspominał wiceprezydent.
Miasto deklaruje dalszą współpracę
w organizacji turniejów, poświęconych pamięci zmarłego społecznika.
Swój udział w tych przedsięwzięciach
zapowiedziało też MCKiS. – Razem
z miastem i stowarzyszeniem Salos będziemy pielęgnować pamięć o panu
Wenancjuszu – przyznał Dariusz
Chrapek, wicedyrektor ds. sportu
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.
Wenancjusz Ples był wiceszefem
stowarzyszenia piłkarskiego i jego honorowym prezesem. W młodości, jako
bramkarz, grał w klubach sportowych
w Jaworznie i poza jego granicami
(również na Węgrzech). W 2002 roku,
na prośbę ks. Mirosława Króla, ówczesnego prezesa SALOS-u, został jego
zastępcą. Wtedy organizacja nazywała się Stowarzyszeniem Lokalnym
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
SALOS. Istniało ono do 2012 roku,
a w jego miejsce, z inicjatywy m.in.
Wenancjusza Plesa, Danuty Ples,
Marka Plesa i Marcina Sikorskiego,
powołano Piłkarskie Stowarzyszenie
Sportowe SALOS, które kontynuje
amatorskie rozgrywki ligowe. Pan
Wenancjusz zmarł niespodziewanie
18 listopada 2020 roku. Pośmiertnie
został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla miasta Jaworzna”.
– Dla Salosu był człowiekiem-legendą,
motorem napędowym stowarzyszenia.
Miał głowę pełną pomysłów, inspirował nas do działania. Bez niego Salos
nie osiągnąłby takie poziomu, jaki ma
dzisiaj – zaznacza Marcin Sikorski,
prezes PSS Salos.
Równie dobrze wspominają pana
Wenancjusza piłkarze poszczególnych drużyn. – To był świetny czło-

Dariusz Starzycki wręcza puchar za grę fair play
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

wiek. Dzięki niemu Pulmon Negro zaczął grać w tej lidze. To pan Wenek
zaprosił nas do gry. Zawsze z nami
był i zawsze nas wspierał – podkreśla Marcin Szremski, kapitan Pulmon Negro.
Piłkarze cieszą się, że mogli zagrać na pamiątkę swojego honorowego prezesa. – Dzisiaj to jednak nie
wynik jest najważniejszy, ale nasza
pamięć o panu Wenku – przyznaje
Łukasz Koniorczyk, kapitan drużyn No Name i Oldbojów Salosu.
– Statuetki, które od niego mamy,
a które zrobił własnoręcznie, każdy
z nas zapewne trzyma w domu, na
pamiątkę – przyznaje.
W halowych pojedynkach w sobotę i niedzielę zmierzyły się zarówno drużyny Salosu, jak i te zaprzyjaźnione ze stowarzyszeniem,
w tym LKS Zgoda Byczyna, Zgoda
i Przyjaciele, AKF Ślonsk, OPJ Sokół, Mysłowice, Wisła Jankowice
i Bricoman. Drużyny zmagały się
najpierw w czterech grupach eliminacyjnych.
– W finałach rywalizowało osiem
najlepszych drużyn turnieju. O wyrównanym poziomie finałów świadczy
fakt, iż połowę spotkań musiały rozstrzygać rzuty karne. Zdecydowanie
najlepiej wykonywali je zawodnicy
popularnego „Szremy” - Pulmon Negro, którzy kolejno pokonywali w nich
- No Name (1/4 finału), Chłopaków
z kościołów (1/2 finału), by ostatecz-

nie w finale ograć 1:0 Zgodę Byczyna
– informuje Marcin Sikorski. – Tym
sposobem Pulmon Negro otrzymało
okazały puchar z rąk zastępcy prezydenta Jaworzna, pana Łukasza Kolarczyka, oraz nagrody od wicemarszałka województwa śląskiego, pana
Dariusza Starzyckiego, który również
ufundował puchar Fair-Play. Zdobyła
go drużyna Chłopaków z kościołów.
Mieli bowiem na koncie tylko 1 żółtą
kartkę w całym turnieju. Natomiast
laureaci drugiego i trzeciego miejsca
w turnieju, czyli Zgoda Byczyna i AKF
Ślonsk, otrzymały puchary ufundowane przez rodzinę śp. Wenancjusza,
żonę Irenę Ples, Beatę i Artura Dębskich, Agnieszkę i Tomasza Bochenków – relacjonuje.
Były też nagrody od sponsorów
i jaworznickich radnych: dla najlepszego bramkarza (został nim Przemysław Adamus z Pulmon Negro),
najlepszego zawodnika (okrzyknięto tym tytułem Szymona Chrapka
ze Zgody Byczyna), króla strzelców
(okazał się nim Grzegorz Misterka
z AKF Ślonsk), i najlepszego zawodnika młodego pokolenia (Michał Kamiński z Chłopaków z Kościołów).
Niedzielna odsłona turnieju była
połączona z wręczeniem nagród
zwycięzcom Jaworznickiej Ligi Szóstek, która przez ostatnie miesiące
odbywała się na boiskach w naszym
mieście.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Patroni
naszych
ulic

Utalentowany wojskowy
i działacz społeczny

Ulica, której patronuje generał Józef Haller położona
jest w Byczynie. Łączy ulicę admirała Andrzeja Karwety
z Krakowską. Jej patron był niezwykle utalentowanym wojskowym i zaangażowanym działaczem społecznym. Całe
życie poświęcił Polsce. Józef Haller to generał broni Wojska Polskiego, naczelny dowódca
wszystkich Wojsk Polskich, komendant Legionów, minister bez teki
w rządzie Władysława Sikorskiego, przewodniczący Obywatelskiego
Komitetu Wykonawczego Obrony
Państwa, dowódca frontu północnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, generalny inspektor Armii
Ochotniczej, prezes Rady Naczelnej
Stronnictwa Pracy, komendant Polowych Drużyn Sokolich, a także
harcmistrz i przewodniczący ZHP.
Józef Haller urodził się 13 sierpnia
1873 roku w Jurczycach, pod Krakowem. Był trzecim dzieckiem ziemianina Henryka Hallera von Hallenburg i Olgi
z Tretterów. Wraz z licznym rodzeństwem wychowywał
się w atmosferze miłości do Boga i ojczyzny. Ojciec Józefa
brał udział w powstaniu styczniowym, a dziadek w czasie
powstania listopadowego był kapitanem Wojska Polskiego
i kawalerem Krzyża Virtuti Militari. Józef, podobnie jak inni
członkowie rodziny, należał do Sodalicji Mariańskiej i Trzeciego Zakonu Świeckiego Świętego Franciszka.
W 1882 roku rodzina Józefa Hallera przeniosła się
do Lwowa, a on rozpoczął naukę w gimnazjum. Po jego
ukończeniu wstąpił do wojskowej Niższej Szkoły Realnej

w Koszycach na Węgrzech. Później uczył się jeszcze w prestiżowej Wyższej Szkole Realnej w Hranicach. Studiował
też na wydziale artylerii wiedeńskiej Akademii Technicznej.
Po ukończeniu studiów służył w austriackiej armii, gdzie
dosłużył się stopnia kapitana. Później zajął się działalnością społeczną. Organizował kursy
w Towarzystwie Kółek Rolniczych
we Lwowie i Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Mocno zaangażował się w tworzenie powstającego w tym czasie harcerstwa
polskiego. Bardzo zależało mu na
ujednoliceniu regulaminu „Sokoła”
i Związku Strzeleckiego. Niestety
do konsolidacji ruchu nie doszło.
Podczas I wojny światowej Józef Haller był dowódcą II Brygady
Legionów. W czerwcu 1917 roku
utworzył we Francji tzw. Błękitną
Armię, na czele której objął w imieniu Polski Pomorze
Gdańskie w 1920 r. Dowodził armią ochotniczą w czasie wojny polsko-bolszewickiej. O udziale jaworznian,
ochotników, w ramach Armii Polskiej generała Hallera
informuje nas tablica umieszczona na budynku Muzeum
Miasta Jaworzna.
W latach 1920-1927 Józef Haller był posłem. Po przewrocie majowym w 1926 roku został przeniesiony w stan
spoczynku. Haller jest współtwórcą powstałego w 1937
roku Stronnictwa Pracy. Zmarł na emigracji w Londynie
4 czerwca 1960 r. Jest kawalerem Orderów Orła Białego
i Virtuti Militari.
GD

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 31 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 41
(233): My rządzim światem
a nami kobiety.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

Miłośnicy deserów, słodkich ciast
mają swoje święto, na które czekają, cały rok. W piątek, 26 listopada,
przypada Dzień Ciasta. Z tej okazji
można pozwolić sobie na spory kawałek ciasta – serniczka albo mazurka, nie licząc kalorii i nie mając
żadnych wyrzutów sumienia. Tego
dni obchodzimy też Dzień Nitkowania. Przypadek? Nie sądzę. Higiena
jamy ustnej to podstawa. Ten dzień
ma propagować również czynność
używania nici dentystycznych, aby
jak największa liczba osób miała
w pełni zdrowe zęby. A gdyby ktoś
miał za mało „słodyczy”, dwa dni
później, 28 listopada, przypada
jedno z najprzyjemniejszych nietypowych świąt w ciągu całego roku
– Dzień Pocałunku. W ostatni dzień
listopada swoje święto obchodzą
miłośnicy białych skarpetek. Te
oto dodatki w niektórych kręgach
są wręcz kultowe, a w parze z sandałami prezentują się jak milion
dolarów. Ale spokojnie, nie musimy zakładać sandałów, w końcu
30 listopada nie ma co liczyć na
letnią temperaturę.
Not. RED

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 41 (233)

