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Więcej na str. 4-5

Dziś zabrzmiał
pierwszy dzwonek!

Marsz
po zdrowie

W sobotę, 27 sierpnia, odbyła się pierwsza edycja Rajdu
Nordic Walking Osiedle Podłęże. Dopisała pogoda i frekwencja. W trasę sprzed pasażu handlowego „Manhattan”
wyruszyło 100 jaworznian.

| fot. Fotolia

Sukces na Światowym Jubileuszowe
Festiwalu
zmagania o trofeum

Organizatorem rajdu było
Stowarzyszenie Sportowe
Akademia Boksu Roberta
Gortata. Współorganizatorami były Urząd Miejski, Miejskie Centrum Kultury i Sportu
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach. Rajd
objęty został honorowymi
patronatami prezydenta Jaworzna Pawła Silberta oraz
wicemarszałka województwa
śląskiego Dariusza Starzyckiego.
Więcej na str. 8-9

Jaworznianka, Wiktoria Wędzicha, znalazła się
w gronie największych talentów Światowego Festiwalu Bodypaintingu w Austrii.

Podopieczna Mariana Folgi
zachwyciła dojrzałą wizją facepaitingu, czyli malunków
twarzy i dekoltu, i stanęła na
podium. To nie pierwszy sukces artystki. – Jestem bardzo
podekscytowana tym sukcesem.
To dla mnie bardzo ważne osiągnięcie – mówi Wiktoria.
Dumy z sukcesu swojej podopiecznej nie kryje też Marian
Folga. – To ogromny sukces.
Wiki bardzo rozwinęła swój talent – mówi Marian Folga.
Więcej na str. 12

Zespół No Name wygrał
10. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna,
organizowany przez PSS
Salos. Piłkarskie pojedynki
amatorskich drużyn odbyły
się na boisku ze sztuczną
nawierzchnią na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy
Krakowskiej. W rywalizacji wzięło udział 16 ekip,
w tym 15 z Salosu i jedna spoza stowarzyszenia.
W imieniu prezydenta Pawła Silberta puchar wręczył

zwycięzcom wiceprezydent
Łukasz Kolarczyk.
Więcej na str. 13

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Węgiel Schrödingera

Od 3 lat po przyjeździe z wakacji, których byłem organizatorem, znajoma para się rozwodzi. To nie żart. Już słyszę
słowa zachęty, czytane przez pana od reklamy: Jeśli jesteś
niezadowolony ze swojego związku małżeńskiego, zastanawiasz się, co zrobić i czujesz potrzebę zmian – zapraszam
waszą parę na nasze wyjazdy w nieznane. Profesjonalnie
i dyskretnie zwrócimy was przeciwko sobie i spokojnie się
rozejdziecie. Biuro Podróży „Ostatni wypad” zaprasza! Do
każdego rozwodu okolicznościowa świeczka gratis!
Znacie eksperyment, zwany „Kotem Schrödingera”? Dla
przypomnienia: jest to eksperyment myślowy, czasem
określany mianem paradoksu, opublikowany w 1935 roku
przez austriackiego fizyka, Erwina Schrödingera. W pigułce: wyobrazić sobie można kota i zamykane - koniecznie
nieprzezroczyste - pudełko, w którym się on znajduje. Poza
kotem w pudełku oczami wyobraźni zobaczyć mamy młotek,
butelkę z trucizną, która może być przez ten młotek stłuczona, licznik Geigera, którego zadaniem jest wprawienie
w ruch młotka, i atom pierwiastka promieniotwórczego,
mogącego uruchomić licznik. Licznik zostanie uruchomiony
w momencie rozpadu atomu. A jak wspomniano wcześniej,
uruchomiony licznik wprawia w ruch młotek, który rozbija
butelkę z trucizną, a ta zabija kota.
Pamiętajmy jednak, że kot znajduje się w nieprzezroczystym pudełku, a dokładnej chwili rozbicia atomu nie
potrafimy przewidzieć. Nie wiemy więc, czy licznik został
uruchomiony, ponieważ nie widzimy, co dzieje się w pudełku. Dopóki więc nie uniesiemy pudełka, umieszczony
w nim kot może być jednocześnie żywy i martwy. Dopiero
wtedy, gdy pudełko zostanie otwarte, kot przyjmuje jeden
z dwóch możliwych stanów.
Przykład prosto z TV. Znacie ten program, w którym
handlarze kupują w ciemno zawartość licytowanych, porzuconych magazynów? To idealny pokaz tej teorii, albowiem przed otwarciem handlarze są posiadaczami skarbu,

Szpilki w bruku

ale też i bankrutami. Jeżeli w środku znajdziecie traktor od
brata wiceministra – rewelacja. Ale jeśli kupony na wybory kopertowe od Sasina… to wiadomo, co z nimi można
sobie zrobić.
Ten eksperyment ma zastosowanie w całym naszym życiu.
Na przykład żeniąc się ze swoją wybranką, nie wiemy, czy
jest ona dobrą żoną czy też nie (mężczyzn oczywiście też to
dotyczy). Dopiero fakt zawarcia małżeństwa pokazuje, jak
jest naprawdę i czy wymarzony Apollo to nie zwykły Pitollo,
a piękna Juanita nie jest jednak brakującym ogniwem kuchennych ewolucji. Już pierwsza „Randka Schrödingera” to
wielka niewiadoma. Wbijasz się w kieckę od lumpeksprady
lub szorujesz paznokcie, które ostatni raz były czyste, gdy
cię matka na ślubowanie pierwszaków prowadziła, aby
dobrze wypaść i dopiąć spotkanie na wysokim poziomie.
W tym momencie randka jest jednocześnie udana i nieudana.
Oczywiście może się zdarzyć tak, że przystojność portfela
Don Juana zakryje pewne mankamenty, choćby w uzębieniu, a wyżyny organów parzystych Conchity przesłonią
intelektualne niziny i neuronową nędzę, ale to już czysta
teoria względności, którą się dziś nie będziemy zajmowali.
Przypomniał mi się ten kot Schrödingera, gdy obserwuję
walkę o ekogroszek na portalach internetowych. Jest dokładnie jak w eksperymencie – dochodzi do paradoksu cały
czas. Dopóki nie otworzysz strony z płatnością (co stanowi
nie lada wyzwanie, bo liczba chętnych plus wydajność serwerów skutecznie to uniemożliwia), to jesteś właścicielem
opału, który jest w twoim wirtualnym koszyku i jednocześnie go nie posiadasz. Wiem, jak to jest, walczyłem bowiem
z przeglądarką w komputerze do upadłego, aby dopaść
porcję czarnego złota. Z sukcesami, dodam. Teraz opał
jest schowany w sejfie, strzegą go wyćwiczone, ostre psy
(przynajmniej jedna wściekła suka), a wejście do piwnicy
jest pełne pułapek, rodem z serii Indiana Jones.
Klasycznym wręcz paradoksem jest gra we wszelkiego
rodzaju loterie, na przykład w Lotto. W momencie nabycia
kuponu jesteś jednocześnie zwycięzcą i przegranym. Oczywiście snujesz już w myślach plany, gdzie wylądujesz i zamieszkasz, z dala od wrednej żony (męża), covida, ruskich
onuc, disco-polo oraz jednego filozofa z Ciężkowic, ale jak
na złość to się mało kiedy udaje, bo prawdopodobieństwo
we wszechświecie jest naturalnym wrogiem wygranej.
Wrócisz więc do domu, obejrzysz losowanie, spojrzysz na
swoją partnerkę (partnera) i zadasz jedno, jakże kluczowe,
ale ważne pytanie: Kochanie, a może byśmy pojechali na
wczasy? Znam takie jedno biuro podróży...

Jan Kleszcz

Podwójne standardy
„Podsłuchują na Sosinie” – grzmi tytuł na pierwszej stronie
niebieskiego tygodnika. „Poważne nadużycie MCKiS”, „Skandal”
– to tylko niektóre z określeń używanych przez redaktora naczelnego tego tygodnika
do opisania zdarzenia, które – notabene – żadnym naruszeniem prawa nie jest (szerzej piszemy o tym w tekście „Naruszenia nie było”).
Ktoś mógłby pomyśleć, że intencją piszącego jest walka o ochronę prywatności,
stanie na straży dobrych obyczajów i manier oraz piętnowanie nieetycznych zachowań. Owszem, byłby to całkiem dobry argument, gdyby nie płynął z ust (bądź raczej
spod pióra) tej konkretnej osoby i tej konkretnej redakcji, która od lat stoi w opozycji
do miejskiej władzy i, stosując różne półprawdy, próbuje zdyskredytować nie tylko
prezydentów, ale i szefów miejskich instytucji. Zdumiewające jest też to, że zarzut
ingerencji w prywatność podnosi redakcja, która sama z premedytacją ingerowała
w prywatność innych osób, pokazując to później na swoich łamach, nie tylko nie czując wstydu, ale wręcz chwaląc się tym. Tak było na przykład z radną Renatą Gacek,
kiedy to dziennikarz wykorzystując obiektyw aparatu, sfotografował jej prywatną korespondencję na telefonie komórkowym i upublicznił później w prasie i internecie. Tak
też było w przypadku, kiedy przedstawiciel tej samej redakcji sfotografował z ukrycia
prywatne notatki osoby prowadzącej uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości.
Podszedł z tyłu, z premedytacją cyknął fotę i wrzucił w sieć internetu.
Jakby na to nie patrzeć, takie zachowanie pachnie podwójnymi standardami.
A może już czas, aby naczelny niebieskiego tytułu, podobno zadeklarowany i praktykujący katolik, odświeżył sobie fragment Ewangelii wg św. Mateusza: „Czemu to
widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak
możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi]
w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz,
ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”.
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Nowy początek
Grażyna Dębała

Rzesze uczniów rozpoczynają
dziś kolejny rok szkolny. Wydarzenie co roku najbardziej przeżywają chyba debiutanci. Dla wielu to
przecież dopiero początek przygody ze szkołą lub z przedszkolem.
Trudno się więc dziwić emocjom
dzieci. Podobne czuje dziś też zresztą wielu rodziców.
O tym, jak mądrze wesprzeć
dziecko w jego przedszkolnym starcie, można przeczytać na łamach
dzisiejszego wydania Pulsu Jaworzna. Warto zapoznać się z radami
specjalistki, by oszczędzić sobie
i dziecku niepotrzebnego stresu.
Uczniowie, którzy 1 września po
raz kolejny przekroczą mury dobrze znanych już budynków, na
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Rozmawiałem niedawno ze znajomą. Oczywiście jak to my, Polacy, marudzimy sobie
na cenę masła, chleba, paliwa itd. Ja jej
mówię, że będzie problem z węglem i nie
wiadomo, jak grzać, na co ona mówi: ja się
tam nie przejmuję, u mnie się grzeje kaloryferami!
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pewno czują się swobodniej, choć
i na nich czekają niespodzianki.
Wiele jaworznickich szkół i przedszkoli w czasie wakacji przeszło
remonty. O tych pracach również
piszemy na łamach Pulsu.
Niezależnie od tego, czy debiutujemy w roli ucznia, przedszkolaka
czy rodzica, 1 września przyniesie
zmiany, a te zazwyczaj wywołują
stres i to niezależnie od wieku i życiowego doświadczenia. Specjaliści
przekonują, że to zupełnie naturalne, i radzą, byśmy w takich sytuacjach zadbali o siebie. Może warto
po południu wybrać się z dziećmi
do kina albo na rodzinny spacer?
No i pamiętać, że za kilka tygodni
wszystko z pewnością się ułoży.

Wybór jest duży

Anna Zielonka-Hałczyńska

Wrzesień będzie obfitować
w całą gamę imprez. Coś dla siebie znajdą na pewno miłośnicy
sportu, folkloru, a także seniorzy.
3 września obędzie się na Sosinie TAURON Triathlon „Stalowy
Sokół”. Śmiałkowie przepłyną 400
m, przejadą na rowerze 10 km
i przebiegną 3 km. Tego samego dnia (oraz w niedzielę) w hali
MCKiS w Centrum będą się zmagać
badmintoniści w ramach VII Mistrzostw Jaworzna w Badmintonie.
10 września jaworznianie wezmą
udział nad Sosiną w „Rolkowaniu
po nadzieję” na rzecz hospicjum.
17 września do rywalizacji, też na
Sosinie, przystąpią z kolei kajakarze – w ramach 10. Regat Kajakowych, a 24 września Jaworznem
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zawładną uczestnicy 26. Międzynarodowego Biegu Ulicznego.
Nie zabraknie też imprez kulturalnych. Już 4 września odbędzie
się w Byczynie dzielnicowe święto
plonów. Tydzień później jaworznianie będą świętować miejskie
dożynki (11 września w Centrum).
10 i 11 września do hali MCKiS,
na 13. Festiwal Modelarski, zjadą
modelarze z całej Polski. Zbliża się
także Tydzień Seniora. Potrwa od
20 do 26 września. Jeszcze wcześniej, 10 września, piknik prozdrowotny dla seniorów zorganizuje stowarzyszenie Manhattan
Podłęże.
To tylko niektóre z wielu wrześniowych propozycji. Jest więc
w czym wybierać.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Miasto wesprze strażaków

Podczas sierpniowej sesji jaworzniccy radni decydowali między innymi o finansowym
wsparciu dla strażaków. Pieniądze na zakup sprzętu i remonty przełożą się na zwiększenie
bezpieczeństwa jaworznian.
Strażacy z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej otrzymają 265 tys. zł. Pieniądze mają
zostać przeznaczone na dostawę
i uruchomienie odciągów spalin dla
pojazdów ratowniczo-gaśniczych

oraz na zakup samochodu operacyjnego. Kolejne 40 tys. zł z miejskiej
kasy to dofinansowanie wydatków
związanych z uzupełnieniem zapasów paliwa oraz remontu i naprawy
podwozia w pojeździe pożarniczym

Pieniądze z miejskiej kasy m.in. pozwolą utrzymać gotowość bojową
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

WYDARZENIA

Najlepsi w regionie
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie znów w czołówce rankingów. Jaworznicki PUP znalazł się na
pierwszym miejscu w województwie
śląskim za najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej
w działaniach aktywizacyjnych. To
oznacza, że nasz PUP jest w pierwszej dziesiątce najlepiej działających
Urzędów Pracy w kraju. Jaworznicki
Urząd Pracy już od kilku lat utrzymuje
najwyższy w województwie śląskim
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Aktualnie wynosi on ponad
95 proc. przy niskiej efektywności
kosztowej, bo chodzi o około 10 tys.
zł. Za tym sukcesem stoją oczywiście pracownicy jaworznickiego PUP.
– Nie byłoby sukcesu, gdyby nie zaangażowanie, determinacja i świetna praca
całego zespołu. Skutecznie i efektywnie
realizujemy nie tylko działania ustawowe, ale również odpowiadamy na aktualne potrzeby rynku pracy, stosujemy
niestandardowe rozwiązania. Staramy
się budować dobry klimat we współpracy
z lokalnym biznesem. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców,
dbamy o tę relację i budujemy zaufanie,
co przedkłada się na wymierne sukcesy
naszej instytucji – tłumaczy Łukasz
Curyło, dyrektor PUP w Jaworznie.
Pozycja we wspomnianym rankingu to niejedyny sukces ekipy jaworznickiego urzędu. Pracownicy placówki, jako jedyni w województwie,
otrzymali dofinansowanie z Minister-

stwa Rodziny i Polityki Społecznej na
dwa projekty pilotażowe. Jednym
z nich jest „Laboratorium biznesu”,
które powstało na Podwalu przy ul.
Bocznej 7K. – To innowacyjne miejsce
stanowi przestrzeń, która umożliwia
mieszkańcom Jaworzna przetestowanie pomysłu na biznes i predyspozycji
przedsiębiorczych oraz wsparcie tych,
którzy prowadzą już własny biznes –
mówi Anna Gut z PUP w Jaworznie.
Drugi dofinansowany projekt to
„Certyfikacja kompetencji bazą stabilnego zatrudnienia”. Ma on na celu
wprowadzenie nowej metody w procesie rekrutacyjnym. Uczestnicy projektu w końcowym etapie otrzymają dokument, który będzie zawierał
informacje o ocenianych kompetencjach miękkich oraz ich poziomie,
które są pożądane na rynku pracy.
Kompetencje miękkie są niezwykle
istotne, ale trudno je zmierzyć. To
m.in. umiejętność pracy w grupie.
Jaworznicki PUP realizuje także
projekty międzynarodowe i pozyskuje dodatkowe środki na rehabilitację
zawodową osób niepełnosprawnych.
Działania pracowników PUP obejmują również wsparcie młodzieży
w świadomym planowaniu ścieżki
zawodowej. Organizują prelekcje
w szkołach, posługując się przy tym
nowatorskimi narzędziami, w tym na
przykład grywalizacją, czyli nauką
poprzez udział w grach zespołowych.
Natalia Czeleń

specjalnym. Pieniądze bardzo się
przydadzą. – Drastyczny wzrost cen
paliwa oraz znaczny wzrost liczby
miejscowych zagrożeń, spowodowanych zwiększoną liczbą pożarów,
w znaczący sposób wpłynęły na ilość
paliwa, które komenda mogła zakupić z zaplanowanego budżetu na ten
rok – informuje Bartosz Nowak,
kierownik Referatu Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego w Wydziale Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Podczas wtorkowej sesji zabezpieczono też środki na remont
strażnicy OSP w Ciężkowicach,
gdzie swoją siedzibę ma mieć ciężkowickie centrum kultury. Radni przyjęli też raporty o sytuacji
ekonomiczno-finansowej Szpitala
Wielospecjalistycznego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Strażacy mogą liczyć na gminne wsparcie ﬁnansowe, np. w 2021 roku,
m.in. dzięki środkom z miejskiej puli, został zakupiony nowy wóz strażacki OSP Ciężkowice | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Trudna i niepewna sytuacja związana z wojną na wschodzie i ryzykiem powrotu pandemii mocno
wpływa również na finanse jaworznickiej lecznicy.
– W związku ze zmianami w gospodarce oraz ogólnoświatową pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie
szpital odnotował znaczne zwiększenie kosztów funkcjonowania w 2022

roku, co bezpośrednio przekłada się
na planowany ujemny wynik finansowy – przyznaje Gabriela Buczkowska, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
Medycy zapowiadają, że będą dążyć do ograniczania kosztów funkcjonowania placówki i redukować
ujemny wynik finansowy.
Grażyna Dębała

Naruszenia nie było
Kamery monitoringu zamontowane na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina zarejestrowały akt wandalizmu, do którego doszło tam pod koniec
sierpnia. Na nagraniu widać, jak nad ranem kobieta
maszeruje wzdłuż plaży głównej i kopniakami przewraca kolejne kosze na śmieci. Na łamach lokalnego
tygodnika, lubującego się w artykułach krytycznych
względem MCKiS, ogłoszono, że nagranie narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
To nieprawda. Specjaliści uspokajają, że do żadnego
naruszenia nie doszło.
Teren objęty monitoringiem jest odpowiednio oznakowany. Wątpliwości pojawiły się w związku z tym, że
z powodu niezamierzonego błędu technicznego kamera
monitoringu zarejestrowała nie tylko obraz, ale i dźwięk.
– Rejestracja dźwięku nigdy nie była naszym celem. Zarówno
zamawiając kamery monitoringu, jak i przygotowując niezbędne zarządzenia, kierowaliśmy się intencją rejestracji obrazu
– wyjaśnia Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS. – Prawdą jest,
że jedna z kamer na skutek błędu zarejestrowała również
dźwięk. Naprawiliśmy już ten błąd. Dodatkowo dokonaliśmy przeglądu kamer na wszystkich pozostałych obiektach,
aby upewnić się, że jest to jednostkowy przypadek – mówi.
Udostępnione w mediach społecznościowych nagranie nie stanowi naruszenia przepisów RODO. Osoba na
nagraniu jest nierozpoznawalna, jej twarz została zasłonięta, a przekleństwa, którymi miota, wyciszone, ale i to
nie pozwalałoby na jej identyfikację, a zatem dane osobowe, które w myśl rozporządzenia podlegają ochronie,
nie zostały ujawnione.
– Artykuł 4. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zawiera legalne definicje, którymi posługujemy się,
mówiąc o kwestiach związanych z ochroną danych. W przypadku, o którym mówimy, nie doszło do naruszenia przepisów
rozporządzenia, bo materiał nie ujawniał żadnych danych
osobowych – potwierdza Katarzyna Wieczorkiewicz,
inspektor ochrony danych.

Błąd techniczny związany z rejestracją dźwięku już
został usunięty. Pracownicy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu dokładnie sprawdzili też wszystkie pozostałe
kamery monitoringu. Problem dotyczył tylko tej jednej
kamery. Wiadomo też, że nagrania z monitoringu nie są
gromadzone. – Mieszkańcy, którzy wypoczywają nad Sosiną lub w innych miejscach administrowanych przez MCKiS,
mogą być zupełnie spokojni o swoją prywatność. Nikt ich
nie podsłuchuje. Dla nas to też niezwykle istotna kwestia –
zapewnia Sebastian Kuś. – Twierdzenie, że podsłuchujemy
mieszkańców, to wyjątkowo podła insynuacja. Żałuję, że
nikt z redakcji nie poprosił nas o komentarz w tej sprawie,
ale rozumiem, że celem nie było przygotowanie rzetelnego
teksu, tylko szukanie sensacji i próba przedstawienia MCKiS
w złym świetle. Ubolewam, że tygodnik z taką wieloletnią tradycją posuwa się do tak nieetycznych działań – dodaje. GD

Kadr z nagrania monitoringu
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno
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Dziś zabrzmiał pierws

Michalina Macek z poradni „AZYMUT” radzi, by dużo rozmawiać z dzieckiem i w ten sposób pomóc mu przejść przez pierwsze tygodnie pobytu
w przedszkolu | fot. Natalia Czeleń

Przedszkolny
debiut bez stresu
i łez

Pierwsze dni w przedszkolu to
wielkie wydarzenie dla całej rodziny. Warto się do tego przygotować. Specjaliści radzą, by sprawę z dzieckiem omówić, spokojnie
i rzeczowo opowiadając o zmianach, jakie czekają rodzinę. –
Przede wszystkim musimy powiedzieć
dziecku, że po nie wrócimy i kiedy to
nastąpi. Nie chodzi tu o podawanie
dokładnej godziny, tylko o ustalenie
ram czasowych. Można powiedzieć
dziecku na przykład, że odbierzemy
je zaraz po obiedzie – tłumaczy Michalina Macek, kierownik i terapeutka środowiskowa w Poradni
Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”, która działa
w strukturach jaworznickiego Zespołu Lecznictwa Otwartego.
Warto zadbać o dobre rozpoczęcie dnia i wstać nieco wcześniej,
by zyskać więcej czasu na spokojne przygotowania. – Pośpiech nie
sprzyja dobremu nastrojowi, a dzieci
są empatyczne. Szybko udzieli im
się zły nastrój rodzica – przestrzega
Michalina Macek.
Godziny wstawania i odprowadzania dziecka do przedszkola powinny być regularne. Dzięki temu
maluchowi łatwiej będzie się przystosować do nowego rytmu dnia.
Dziecko musi zrozumieć, że wyjście do przedszkola nie jest jednorazową przygodą, a nową normą. Specjalistka radzi też, by się
nie poddawać, gdy maluch płacze
i odmawia wejścia do placówki. –
Robienie przerw od przedszkola nie
jest dobrym wyjściem, bo później będzie jeszcze trudniej zachęcić malca
do powrotu do placówki – opowiada
pani Michalina.
W przypadku dziecka, które nie
uczęszczało wcześniej do żłobka
czy klubiku dziecięcego, pierwsze
dni w przedszkolu nie powinny
trwać dłużej niż 4 godziny. Po-

tem czas pobytu można stopniowo
wydłużać.
Do przedszkola dziecko odprowadzić powinien rodzic, który jest bardziej opanowany. Mama czy tata
nie mogą pozwolić sobie w obecności pociechy na wzruszenie lub
stres, bo może to wywołać niepokój
u debiutanta. Nie powinniśmy też
w pierwszych tygodniach przygody
z przedszkolem obowiązku odprowadzania i odbierania pociechy
z przedszkola scedować na dziadków czy innych członków rodziny.
– Rozpoczęcie przedszkola to niezwykle ważny moment dla dziecka i jego
rodziców, który może jednoczyć i cementować więź rodzinną. Dlatego rodzice powinni przez to przejść razem
z dzieckiem – tłumaczy specjalista
z poradni „AZYMUT”.
Pożegnanie z dzieckiem powinno
być krótkie i stanowcze. Jeśli dochodzi do ataków histerii u dziecka, wynikających z lęku separacyjnego, należy zachować spokój.
– Ważne, by przekonywać dziecko,
że przedszkole to bezpieczne miejsce,
w którym czeka je świetna zabawa.
Nawet jeśli sami głęboko przeżywamy
rozłąkę z dzieckiem, nie możemy tego
dać po sobie poznać. Dziecko momentalnie wyczuje negatywne emocje,
które nam towarzyszą, i będzie to
dla niego sygnał, że jest zagrożone.
Wtedy przedszkole będzie wywoływało strach i wielką niechęć – tłumaczy
pani Michalina.
By dziecko uczęszczało do przedszkola z większym entuzjazmem, warto pokazać mu, że to ważne osiągniecie. Debiut można uczcić rodzinnym
wypadem na lody czy wycieczką. –
Rodzice powinni powtarzać dziecku, że
są dumni z tego, że ich pociecha jest już
przedszkolakiem. Po powrocie z przedszkola trzeba poświęcać dziecku jak najwięcej czasu – radzi Michalina Macek.
Natalia Czeleń

Blisko 10 tysięcy jaworznickich uczniów
rozpoczyna dziś kolejny
rok szkolny, a przygodę z przedszkolem 2726
maluchów. Dla wielu
z nich to debiut. Po wakacyjnej labie na młodych jaworznian czeka
sporo niespodzianek.
W lipcu i sierpniu udało
się bowiem przeprowadzić remonty w 24 jaworznickich placówkach.
Miasto przeznaczyło na
to ponad 12 mln zł.
– Ostatnie prace w placówkach
edukacyjnych zakończyły się zgodnie z planem pod koniec sierpnia.
Uczniowie będą mogli więc rozpocząć

edukację w bardziej sprzyjających
i komfortowych warunkach – mówi
Paweł Ryba, zastępca dyrektora
Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Jaworznie.
Edukacja będzie bardziej komfortowa, bo wiele szkolnych sal
zostało odmalowanych. Pojawiły
się w nich też nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne.
Gruntowne zmiany przeszło między innymi ciężkowickie Przedszkole Miejskie nr 4. Pojawiły się
nowe sanitariaty, wyremontowano
kuchnię, a budynek dostosowano
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Na Osiedlu Stałym w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych nr 4
wymieniono instalację elektryczną.
Odmalowano też sale, w których
prowadzone są na co dzień lekcje.
Budynek Szkoły Podstawowej nr
4 w Starej Hucie dostosowano do
aktualnych wymogów przeciwpożarowych. Przebudowana została

Już niebawem do SP 20 wrócą uczniowie
| fot. Materiały UM Jaworzno

też droga pożarowa do placówki.
Odświeżone sale czekały też na
przedszkolaki i uczniów Przedszkola Miejskiego nr 17 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Szczakowej.
Przeprowadzono jeszcze modernizację Przedszkola Miejskiego nr
18 w Byczynie, Szkoły Podstawowej nr 19 w Jeziorkach, Przedszkola Miejskiego nr 9 na Podwalu oraz Przedszkola Miejskiego nr
12 i Szkoły Podstawowej nr 15 na
Podłężu.
Remonty zakończono w II Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 11 w Pieczyskach, a także w Młodzieżowym
Domu Kultury na Osiedlu Stałym,
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym
nr 2 na Chropaczówce i w Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie
Narodowej.
Najkosztowniejsze prace przeprowadzono, dostosowując skrzydło
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
na potrzeby Przedszkola Miejskiego

Jedna z wyremontowanych sal
| fot. Materiały UM Jaworzno

Przeprowadzka coraz bliż

Do końca września potrwają
jeszcze końcowe prace, związane
z modernizacją budynku Szkoły
Podstawowej nr 20 w Byczynie.
Obiekt, który jest remontowany
na zlecenie TAURONU Wydobycie,
będzie jedną z najnowocześniejszych szkolnych placówek w Jaworznie. Zanim uczniowie pojawią
się w jego murach, przez pierwszy
miesiąc nowego roku szkolnego
będą się uczyć jeszcze w tymczasowej siedzibie SP 20, czyli przy
Sportowej 1.
Modernizacja byczyńskiego gmachu SP 20 była konieczna. Z powodu szkód górniczych zaczęły pękać
podłogi i ściany. Nauka w takich
warunkach stała się niemożliwa.
Dlatego w listopadzie 2018 roku
uczniowie i pracownicy byczyńskiej podstawówki musieli przeprowadzić się w inne miejsce. Starsze
klasy kontynuowały naukę w zastępczej siedzibie przy ul. Sportowej 1 (okolice Rogatki), a młodsze
w pomieszczeniach klubu MCKiS

Niko w Byczynie. Po pewnym czasie i one zostały przeniesione na
Sportową.
Tymczasem spółka TAURON
Wydobycie, której kopalnia Sobieski prowadziła fedrunek m.in.
pod Byczyną, zobowiązała się do
naprawienia szkód. Po dogłębnych
analizach, czy budynek przy ul.

Szkołę trzeba będzie jeszcze wyposażyć | fot. Materiały UM Jaworzno

Nauczycielskiej można uratować,
eksperci dali ku temu zielone światło. Gmach wymagał jednak kompleksowego remontu, który musiały
poprzedzić prace wzmacniające
i uszczelniające górotwór. Dopiero
gdy się zakończyły, mogła rozpocząć się gruntowna modernizacja
szkoły.
Dzięki niej, SP 20 zmieniła się
nie do poznania. Naprawiono popękane ściany sali gimnastycznej
i łącznika prowadzącego do głównej części budynku szkoły. Położono nowe posadzki, na ścianach pojawiły się nowe płytki. Wymieniono
stolarkę okienną i wstawiono nowe
szyby. Zmodernizowane zostały
też instalacje, m.in. wodno-kanalizacyjna i odgromowa. Remontowi została poddana także szkolna
kuchnia. Szkoła zyskała też nowe
ogrodzenie, nawierzchnię boisk,
bieżni i skoczni oraz dziedzińca.
– Obecnie prowadzone są próby
i badania nowej instalacji elektrycznej, m.in. prawidłowości działania
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Paweł Silbert

prezydent Jaworzna

Uczniom jaworznickich szkół, ich nauczycielom
i rodzicom życzę dobrego, spokojnego roku szkolnego. Młodzieży dodatkowo roku pełnego nowych
doświadczeń, wiedzy i przyjaźni. Wytrwałości w drodze do celu!

nr 25 na Podłężu. Prace pochłonęły 4,3 mln zł. – Prace remontowe
w szkole na Podłężu powoli dobiegają końca i prawdopodobnie w połowie września przedszkole zostanie
przeniesione do miejsca docelowego
– zapowiada Paweł Ryba.
To nie koniec zmian. Uczniowie,
nauczyciele i rodzice będą mogli
liczyć na fachowe wsparcie psychologiczne. Stworzone zostało nowe
stanowisko pedagoga specjalnego.
Jego zadaniem będzie udzielanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

– Stanowisko pedagoga specjalnego
ma zapewniać poprawę dostępności
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dotyczy to zwłaszcza uczniów, u których taka potrzeba wsparcia została
rozpoznana na terenie przedszkola lub
szkoły – tłumaczy Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
W nowym roku szkolnym zmianie
ulegnie też termin egzaminu ósmoklasisty. Na stałe został on przesunięty z kwietnia na maj. Dodatkowo odstąpiono od wprowadzenia
na egzamin czwartego przedmiotu.
Natalia Czeleń

5

Pożegnają lato,
zainaugurują nowy projekt
GEOsfera będzie jeszcze większa i atrakcyjniejsza.
W piątek, 2 września, startuje projekt, w ramach którego
powstanie druga część Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej, gdzie główną atrakcją będzie stara prochownia. Piątkowe wydarzenie, związane z inauguracją
przedsięwzięcia, będzie połączone z piknikiem naukowym
„Pożegnanie lata w GEOsferze”. – Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Jaworzna. Szczególnie czekamy na całe rodziny. Będzie się sporo działo. Rozpalimy ogniska. Rozstawimy
wygodne leżaki. Warto przynieść ze sobą kosze ze smakołykami – mówi Agnieszka Chećko, dyrektor GEOsfery. – Nasz piknik będzie połączony z ważnym dla naszego
ośrodka wydarzeniem. Chcemy zagospodarować drugą część
kamieniołomu Sadowa Góra, w której ma powstać otwarta
przestrzeń publiczna z wieloma atrakcjami. Jedną z nich
będzie podziemna trasa turystyczna – wyjaśnia.
Przypomnijmy. Pierwsza część GEOsfery zaczęło powstawać około 10 lat temu w dawnym kamieniołomie wapieni, w którym naukowcy odkryli wyraźne ślady przeszłości
Ziemi, w tym riplemarki, czyli formacje skalne, które stanowiły kiedyś dno prehistorycznego morza. Okazało się
też, że rosną tam niespotykane w regionie gatunki roślin.
Ośrodek powstał w pierwszej części kamieniołomu, tej
od strony ul. św. Wojciecha. Niezagospodarowana jest nadal jednak druga część, w której znajduje się dawny skład
materiałów wybuchowych, zwany właśnie prochownią.
Pracownicy GEOsfery i naukowcy związani z ośrodkiem
chcą, by i ona służyła popularyzacji nauki, kładąc nacisk
szczególnie na górniczą przeszłość tego miejsca.
Do tworzenia pomysłów na zagospodarowanie prochowni
zaproszono naukowców i studentów Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Powstało wiele propozycji na aranżację przestrzeni, w której zostałyby wykorzystane elementy historii
geologicznej i górnictwa.
Prace studentów będzie można zobaczyć właśnie na
piątkowym pikniku. Staną się one też inspiracją dla głównego projektanta ośrodka.

Jedna z wizualizacji podziemnej trasy
| autor Bartłomiej Szczyrk

Piątkowy piknik naukowy „Pożegnanie lata w GEOsferze” rozpocznie się o godzinie 17. W programie wiele
propozycji, m.in. eksperymenty i pokazy przyrodnicze,
poszukiwanie skamieniałości, wspomniana wystawa studenckich projektów architektonicznych i prezentacja Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbędzie się także finał
Letniej Akademii Odkrywcy. Jej uczestnicy otrzymają
dyplomy i upominki. Ponadto o godzinie 19 dr Andrzej
Boczarowski podczas pokazu multimedialnego przedstawi najnowsze odkrycia paleontologiczne z Sadowej Góry.
Chętni będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności
orientacyjne w grze „Pociąg do nauki”. Bedzie też ścianka
wspinaczkowa, zajęcia kreatywne, bańki mydlane i strefa
zabawy dla najmłodszych.
Anna Zielonka-Hałczyńska
Natalia Czeleń
REKLAMA

Boisko zyskało nową nawierzchnię
| fot. Materiały UM Jaworzno

żej

instalacji przeciwpożarowej, uruchamiania głównego wyłącznika prądu,
pomiaru natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego – wyliczają urzędnicy z jaworznickiego
magistratu. – Dokumenty z przeprowadzonych prób są niezbędne do
odbioru budynku przez służby Państwowej Straży Pożarnej i sanepidu.
Odbiór planowany jest we wrześniu
tego roku – informują.
Po odbiorach przyjdzie czas na
porządkowanie i przygotowanie
obiektu do tego, by mogły rozpocząć się w nim zajęcia. Szkoła
musi zostać jeszcze umeblowana
i wyposażona w zupełnie nowe
sprzęty i pomoce techniczne. Dopiero wtedy byczyńscy uczniowie
wrócą, już na stałe, w mury swojej
podstawówki. – Już niebawem dzieci
i młodzież z Byczyny będą się uczyć
w gruntownie zmodernizowanej, nowoczesnej, dobrze wyposażonej szkole
– podkreślił na wtorkowej sesji Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Za niespełna dwa lata budynek
szkolny przy ul. Nauczycielskiej
20 będzie miał 60 lat. To właśnie w lutym 1964 roku odbyło
się uroczyste otwarcie byczyńskiej „tysiąclatki”. Wcześniej
uczniowie uczyli się w starym
gmachu, zbudowanym jeszcze
w pierwszej połowie XIX wieku,
a rozbudowanym na początku
XX wieku. Stary budynek służył
uczniom do 1964 roku, po czym
zajęcia zostały przeniesione
do nowej siedziby, zbudowanej
w sąsiedztwie dotychczasowej. Nowa podstawówka, przy
ul. Nauczycielskiej, powstała
w ciągu 14 miesięcy, w czynie społecznym, z inicjatywy
górników, którzy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na zakup
działki i jej uzbrojenie oraz
przygotowanie dokumentacji
projektowej. Środki na budowę
w głównej mierze przekazał Zarząd Związku Zawodowego Górników w Katowicach. W dawnej
siedzibie szkoły powstały z kolei lokale mieszkalne.
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Wspomną
oﬁary akcji „Wisła”
W sobotę, 10 września, odbędą się
przed pomnikiem ofiar COP w Jaworznie uroczystości, związane z obchodami 75-lecia akcji „Wisła”. Jak
co roku, przyjadą do naszego miasta potomkowie i krewni więźniów
obozu, który działał w Jaworznie.
Na wydarzenie zapraszają zarządy,
główny i regionalny, Związku Ukraińców w Polsce, parafia greckokatolicka pw. Zaśnięcia Przenajświętszej
Bogurodzicy UCGK w Katowicach
i Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
– Uroczystości rozpoczną się przed
pomnikiem o godz. 10 liturgią świętą
w intencji ofiar, po której odbędą się
przemówienia. Po nich nastąpi złożenie kwiatów – informuje Mirosław
Kupicz, sekretarz zarządu głównego
Związku Ukraińców w Polsce. – Na
godz. 14 zaplanowany jest natomiast
spektakl teatralny, który odbędzie się
w Młodzieżowym Domu Kultury im.
Jaworzniaków przy ul. Inwalidów Wojennych 2 – dodaje.
Akcja „Wisła” prowadzona była
w latach 1947–1950. Przymusowo
przesiedlano wówczas Ukraińców
ze wchodu na zachód Polski. Była
pokłosiem sporów między Polakami

i Ukraińcami o ziemie przygraniczne. Jeszcze w czasie II wojny światowej ukraińscy nacjonaliści dążyli
do usunięcia z Wołynia i Małopolski
Wschodniej osób polskiej narodowości. Dopuścili się przy tym zbrodni
ludobójstwa, zwanej rzezią wołyńską.
Po wojnie nadal dążyli do oderwania
części polskich ziem i utworzenia na
nich swojego niepodległego państwa.
Rozpoczęły się masowe przesiedlenia Ukraińców do ZSRR. UPA chciała
temu zapobiec, dlatego partyzanci
nadal atakowali polską ludność. Władze Polski Ludowej podjęły się kolejnej akcji przesiedleńczej, która miała
ostatecznie rozproszyć Ukraińców
oraz oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów. Masowo deportowano całe wsie i miasteczka. Na Ziemie
Zachodnie wywieziono około 140
tys. osób.
Wielu deportowanych (w tym
przede wszystkim osoby podejrzane
o współpracę z UPA, a także inteligencja i greckokatoliccy duchowni)
trafiło do niewoli, w tym do Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie.
Był to obóz, który powstał w miejscu

hitlerowskiego podobozu Neu-Dachs,
filii Auschwitz-Birkenau.
COP funkcjonował w latach 19451949 i więziono w nim m.in. Niemców, Polaków (działaczy niepodległościowych, żołnierzy Armii Krajowej),
Ślązaków (którzy podpisali volkslistę),
Rumunów, Austriaków, Holendrów,
a w specjalnym podobozie Ukraińców
i Łemków. Więźniowie byli terroryzowani fizycznie i psychicznie, zmuszano ich do ciężkiej pracy.
W sumie do jaworznickiego COP
trafiły 3873 osoby, w tym 2781 ukraińskiego pochodzenia. Zginęło 162
więźniów.
Uroczystości, upamiętniające Ukraińców, więzionych i pomordowanych
w ramach akcji „Wisła”, odbywają się w Jaworznie od wielu lat. Co
roku przyjeżdżają na nie potomkowie
osób, które przebywały w tutejszym
Centralnym Obozie Pracy. Biorą oni
udział w mszach św. w obrządku
greckokatolickim, które odbywają
się w lesie między Podłężem a Osiedlem Stałym. Został tam odsłonięty,
24 maja 1998 roku, pomnik, upamiętniający ofiary obozu. Osłonięcia dokonali prezydent Polski Aleksander

Blok bez
usterek
Kwaśniewski i prezydent Ukrainy
Leonid Kuczma.
Uroczystości w jaworznickim lesie
mają miejsce dwa razy w roku. Najpierw delegacja bierze udział w mszy
świętej, która odbywa się 28 kwietnia,
czyli w rocznicę rozpoczęcia akcji
„Wisła”. Drugie z wydarzeń jest organizowane zawsze w drugą sobotę
września i przyjeżdżają na nie goście
z całej Polski i Ukrainy. Od kilkunastu
lat organizacją uroczystości zajmuje
się Związek Ukraińców w Polsce, który działa na rzecz mniejszości ukraińskiej, wspiera dialog polsko-ukraiński
i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja istnieje od lutego 1990 roku i powstała na kanwie
Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Związek ma 10 oddziałów regionalnych i kilkadziesiąt
kół terenowych. W tym roku do listy
swoich zadań stowarzyszenie dodało
organizację pomocy dla objętej wojną
Ukrainy i dla uchodźców wojennych.
Wrześniowe wydarzenie przed
pomnikiem w Jaworznie zostało
dofinansowane z budżetu państwa
i jest współfinansowane przez nasze
miasto.
AZ-H

Udało się zakończyć naprawy niezbędne do ponownego uruchomienia
jaworznickiego bloku energetycznego
o mocy 910 MW. Do końca tygodnia
blok zostanie zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną. – Naprawa
leja kotła została dokończona przez
wykonawcę zastępczego. Urząd Dozoru
Technicznego potwierdził, że prace zostały wykonane zgodnie z zatwierdzoną
technologią i w odpowiednim zakresie.
Decyzja o wyborze tzw. wykonawstwa
zastępczego miała na celu jak najszybsze uruchomienie jednostki – wyjaśnia
Patrycja Hamera, rzecznik prasowy
Nowe Jaworzno Grupa TAURON.
Prace remontowe miały na celu
naprawę uszkodzeń w postaci rys
i wgnieceń oraz odkształceń. To nie
pierwsza tego typu awaria kotła bloku
910 MW. Problemy z lejem pojawiły
się już w 2021 roku. Co ważne, wówczas Rafako nie miało zastrzeżeń do
jakości węgla dostarczanego do jednostki. – Zadaniem prawidłowo zaprojektowanego, zestrojonego i działającego
układu czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła jest niedopuszczenie do
żużlowania i szlakowania podczas jego
pracy – wyjaśnia rzecznik NJGT. GD

Чи може дитина з України навчатись у двох школах, чи
потрібен учню медогляд та де вчителям шукати роботу?
Початок нового навчального року – чимало запитань
виникають у батьків учнів щодо освітнього процесу.
Тож ми намагались з’ясувати деякі нюанси, які
стосуються освіти.

У Польщі запрацювала гаряча лінія для
учнів, студентів та їхніх батьків з України
Нещодавно в Польщі почала роботу гаряча лінія з
питань освіти, діє вона для біженців з України. Польський
центр міжнародної допомоги (PCPM) спільно з ЮНІСЕФ
та Міністерством освіти і науки запускає гарячу лінію,
яка діє для біженців з України – учнів та студентів, їхніх
батьків та опікунів.
«Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з
України просто потрібна конкретна інформація. Ми
намагаємося відповісти на всі питання, які можуть
виникнути, і якщо виникають нові запитання, збираємо
необхідну інформацію від міністерства, шкіл, організацій
– пояснила Олександра Мізерська, яка координує спільний
проект.
+48 22 100 13 00 – це номер, за яким працюють
консультанти, котрі можуть надати різну інформацію,
що може стати в нагоді людям, котрі планують вчитись
чи продовжують навчання в польських школах.
Ми перевірили, як працює лінія: подзвонивши, вам
доведеться чекати, іноді тривалий час. Потім обрати,
якого плану питання вас цікавить (натиснути 1, 2 чи
іншу цифру, яка підходить за темою) і чекати з’єднання
з оператором.
Більше можна знайти тут: https://spilnoinpl.org.
Платформа створена за підтримки ЮНІСЕФ задля
допомоги українським родинам із дітьми, які тимчасово
перебувають за межами України.

Чи повинні українські діти пройти
медогляд перед школою?

Чи є спільна база, де вчителі з України
можуть шукати роботу в школах Польщі?

В оператора Наталії, яка є менеджеркою згаданої
платформи, ми дізнались, що у Польщі немає вимоги,
аби учні пройшли медогляд перед школою та мали про
це відповідну довідку.
– Кожна школа може попросити медичну довідку, але
загальної вимоги немає. Якщо ви записуєте дитину до
школи і буде потрібна така документація, то вам про
це скажуть. Якщо ж такого не вимагали у навчальному
закладі, мова про меддовідку не йшла, то вона не потрібна,
– відповіла Наталія.

Нещодавно у пресі з’явилась інформація, що місто
Вроцлав дуже потребує вчителів з України, які будуть
працювати педагогами чи помічниками педагогів у
школах. Потрібно заповнити анкету і чекати дзвінка від
директорів шкіл. Більше даних, чи забезпечать житлом
тощо, не було. Тож ми поцікавились на гарячій лінії, чи
є спільна база даних, де в Польщі чекають українських
вчителів.
– Такої бази немає, –відповів менеджер Роман.
Він порадив самостійно звертатись у відділи освіти міст,
безпосередньо у школи та пропонувати свою кандидатуру,
якщо шукаєте роботу.
В ужонді праці (Повітовій службі праці) в Явожному
(зупинка Podwale, вулиця Polnocna, 9-В) також радять
звернутись у згаданий ужонд, де допоможуть створити
резюме польською мовою та підкажуть, як шукати роботу.
– У Польщі чекають на нову хвилю біженців з України,
тож, імовірно, буде потреба в педагогах з України.
Причому мова йде і про дитсадки, і про школи, – розповіла
Моніка Возняк, представниця ужонду праці.
Якщо біженці стали на облік у службу праці, то їм
шукають роботу. Також українці самі можуть розсилати
резюме (на сайти шкіл, дитсадків тощо) та шукати роботу,
яка їх цікавить і підходить.
Для допомоги українцям у службі праці є перекладачка.
Також роботу пропонують шукати через
сервіс «Праця в Польщі»: www.praca.gov.pl.

Чи можуть діти з України навчатись у
двох школах – польській та українській
Нині чимало батьків вирішують, як бути: віддати дитину
в польську школу, залишити навчання в українській, але
лише онлайн, чи дати змогу дитині вчитись у польській
наживо і залишити навчання в українській онлайн.
Ми запитали у фахівців гарячої лінії, чи можуть діти
вчитись одночасно у двох школах, адже мами з України
чули, що нібито навчатись можна лише в польській.
– Міністерство освіти Польщі не забороняє навчатись
у двох школах – польській та українській. Також дитина
може вчитись лише в українській дистанційно. Однак
на місцях накази міністерства можуть трактувати порізному, вказуючи, що учень чи учениця має відвідувати
лише одну школу. Але тут ідеться, скоріше за все, про
можливості дитини, щоб вона фізично могла «тягнути»
навчання у двох навчальних закладах. Отже, дитина має
право вчитись і там, і там, – пояснив Роман, менеджер
гарячої лінії з питань освіти.

Ніна Король,
журналістка з
України, котра
живе в Явожно.
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Sposób na jesienną
aktywność
Jesień wcale nie kończy sezonu na
aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Zgodnie przekonują o tym
przedstawiciele grup nordic walking,
które działają w naszym mieście,
a sympatyków tej dyscypliny wciąż
przybywa. – Treningi nordic walking
to idealny pomysł na aktywność fizyczną i relaks dla osób w każdym wieku.
Poprawiają one kondycję, a dzięki kijom odciążają kręgosłup oraz stawy.
Regularny ruch wzmacnia mięśnie oraz
pomaga zredukować stres, co wpływa
na pozytywny nastrój – przekonuje
Anita Mika, instruktor nordic walkingu w Domu Kultury w Szczakowej.
Regularne marsze z kijkami aktywują aż 90 proc. naszych mięśni.
Treningi z kijami skutecznie pomagają też w zgubieniu zbędnych kilogramów i przyspieszają metabolizm.
– Jak w każdym sporcie, bardzo ważne
są systematyczność, prawidłowa technika oraz to, by trening poprzedzony był
krótką rozgrzewką, co pozwoli zapobiec
kontuzjom – tłumaczy Kinga Jończyk,
instruktorka nordic walkingu w klubie MCKiS Niko.
Zdaniem praktyków, by ta forma aktywności przynosiła pożądane efekty, potrzebne są dokładność
i regularność. – Podstawą skutecznego
treningu jest prawidłowa technika chodzenia, naprzemienność ruchów. Lewy
kij umieszczamy na podłożu wtedy, gdy
stawiamy na nim prawą piętę. Ważny
jest stały rytm i odpowiednia postawa
ciała, czyli wyprostowana sylwetka –
mówi Anita Mika.
Kije do nordic walkingu muszą być
dopasowane do wzrostu i budowy
ciała. Do marszów nie nadają się kije
trekkingowe, bo z nimi stosowanie
prawidłowej techniki w nordic walkingu jest niemożliwe. Wśród najczęściej popełnianych błędów jest
ustawienie kijów pod złym kątem. –
Skutkuje to nieprawidłowym odepchnięciem się od podłoża. Błędem jest także
kurczowe ściskanie uchwytów kijów, gdy
ręka znajduje się z tyłu, należy rozluźnić
uchwyt i zacisnąć dłoń na kijku dopiero
w momencie przenoszenia go do przodu
– tłumaczy pani Anita.

W Jaworznie prężnie działają grupy
pasjonatów nordic walkingu, które
wciąż są otwarte na nowych członków
i zapraszają do wspólnych treningów.
Grupa Dobra Naprzód zrzesza
mieszkańców w różnym wieku. Maszerują wspólnie przez cały rok. Spotykają się w każdy czwartek o godz.
16.30. Zanim stawimy się na treningu, instruktorka Anita Mika, prosi
o kontakt telefoniczny: 32 617 75 38.
Kolejną grupą miłośników spacerów z kijami są Nord Walkers Jaworzno. Nord Walkersi spotykają się we
wtorki w Byczynie w klubie MCKiS
Niko o godz. 17.30, a przewodzi im
Kinga Jończyk.
Instruktorka zaprasza do klubu
w środę, 14 września, o godz. 17.30.
W ramach Narodowego Dnia Sportu
odbędzie się tu bezpłatny, otwarty trening nordic walking. W czasie trwania
wydarzenia wszyscy będą mieli okazję poznać dokładną technikę nordic
walking i wziąć udział w ćwiczeniach
ogólnorozwojowych. Punktem kulminacyjnym spotkania będzie przemaszerowanie rekreacyjnej, 6 km, trasy.
Więcej informacji uzyskać można pod
nr. tel. 32 616 17 53.
Regularnie z kijami maszerują także seniorki z klubu Senior+ z Podwala. Panie zachęcają do wychodzenia z domów i życia pełną piersią.
– Nordic walking to marsz po zdrowie
– przekonuje Krystyna Janicka, kierowniczka klubu dla seniorów.
Popularność nordic walking w naszym mieście nie jest zaskoczeniem.
Korzyści wynikających z jego uprawiania jest wiele. Poza tym nasze
miasto sprzyja tego typu inicjatywom,
chociażby dzięki pięknym plenerom.
Maszerować można duktami leśnymi,
Velostradą, wokół Sosiny, na terenie
parku Gródek, GEOsfery, a także parkiem Angielskim czy parkiem Podłęże. Doczekaliśmy się wielu edycji
miejskich rajdów nordic walking:
w GEOsferze, na Sosinie, w Ciężkowicach, a w tym roku wystartowały
także w Jeleniu oraz osiedlu Podłęże.
Natalia Czeleń

Nord Walkersi Jaworzno zapraszają na wspólny wrześniowy trening
| fot. Natalia Czeleń

Rajd poprzedziła solidna rozgrzewka | fot. Natalia Czeleń

Ten rodzaj aktywności zyskuje coraz więks

Marsz po zdro
W sobotę, 27 sierpnia,
odbyła się pierwsza edycja Rajdu Nordic Walking Osiedle Podłęże.
Dopisały pogoda i frekwencja. W trasę sprzed
pasażu handlowego
Manhattan wyruszyło
100 jaworznian.
Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Sportowe Akademia Boksu
Roberta Gortata. Współorganizatorami były Urząd Miejski, Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Ochotnicza
Straż Pożarna w Ciężkowicach. Rajd
objęty został honorowymi patronatami prezydenta Jaworzna, Pawła
Silberta, oraz wicemarszałka województwa śląskiego, Dariusza Starzyckiego.
Rajd Nordic Walking Osiedle Podłęże to kolejna impreza promująca

aktywność fizyczną na świeżym powietrzu i zdrowy styl życia. – Swój
rajd nordic walking mają już Byczyna,
Ciężkowice, a od niedawna również
Jeleń. Podłęże to duże i piękne osiedle.
Uznałam więc, że także i tutaj powinny
się odbywać takie imprezy – opowiada
Teresa Kondoszek, jaworznicka radna, pomysłodawczyni rajdu i prezeska
Stowarzyszenia Sportowego Akademia Boksu Roberta Gortata.
Sobotni rajd miał charakter rekreacyjny. Start poprzedzony był solidną
rozgrzewką, którą prowadził Mariusz
Kowalski, nauczyciel wychowania
fizycznego. Uczestnicy rajdu mieli
do pokonania dystans długości 6 kilometrów. Trasa spacerowa zaczęła się
przy pasażu handlowym Manhattan
Podłęże i prowadziła między innymi
przez park Podłęże oraz jaworznicką
Velostradą. Trasę zabezpieczali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ciężkowicach. – Mamy już w tym
spore doświadczenie i kiedy tylko możemy, to chętnie pomagamy. Część strażaków także maszerowała z kijkami, bo

lubimy aktywnie spędzać czas – mówi
Mirosław Pieczara, strażak z OSP
Ciężkowice.
Każdy uczestnik rajdu otrzymał na
mecie pamiątkowy medal. Wyróżniono także najstarszych i najmłodszych uczestników rajdu. Były też
dodatkowe atrakcje: muzyka, posiłek
i dmuchańce. – Cieszę się, że zainaugurowaliśmy kolejny rajd, tym razem
na Podłężu. Rajdy nordic walking to
taka dobra tradycja w naszym mieście
i mam nadzieję, że kolejne dzielnice,
które jeszcze swojego rajdu nie mają,
będą sukcesywnie dołączać – mówi wicemarszałek województwa śląskiego.
– Cieszę się, że ta aktywność sportowa
zyskuje na popularności, bo niesie za
sobą wiele korzyści dla zdrowia. Jestem
bardzo wdzięczny wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację tego
wydarzenia – dodaje.
Wśród uczestników Rajdu Nordic
Walking Osiedle Podłęże był też Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna. – Nordic walking zyskuje w naszym mieście coraz większą popularność.

Krystyna Dłużniak

Anna Warmuz

Rafał Soboczyński

To już drugi rajd nordic walking,
w którym wzięłam udział w ciągu ostatniego tygodnia. Tego typu
wydarzenia to cudowna sprawa.
Kiedy człowiek maszeruje sam, jest
sam na sam ze swoimi myślami,
a kiedy pokonuje trasę w grupie,
tak jak podczas pierwszego rajdu
w Podłężu, jest o wiele weselej.
Takie rajdy łączą ludzi, dają motywację do działania i pozwalają
zadbać o zdrowie. Sama maszeruję
z kijami od około 5 lat. Lubię spacerować Velostradą.

Z kijkami maszeruję od blisko 5
lat. Na co dzień wędruję z grupą
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Poza tym staram się też brać udział
we wszystkich rajdach nordic walking organizowanych w mieście.
Cieszę się, że i moja dzielnica doczekała się swojego własnego rajdu. Spacery z kijami przynoszą
wiele korzyści. Za każdym razem,
kiedy dotrę do mety, jestem bardzo odprężona i dotleniona. Mam
73 lata, ale dzięki nordic walking
czuję się o wiele młodsza.

Rajdy nordic walking to fajna rozrywka dla całych rodzin. Udział
w nich mogą brać nie tylko dorośli, ale i dzieci. Moim zdaniem to
sposób na miłe spędzenie czasu,
świetna okazja do zadbania o swoje
zdrowie, kondycję, a także dobre
samopoczucie. Uczestniczyłem już
w kilku rajdach nordic walking
i naprawdę mi się to spodobało.
Dobrze, że w naszym mieście organizowane są takie wydarzenia
i uważam nawet, że powinno być
ich więcej.
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Skoki to adrenalina i wolność

szą popularność | fot. Natalia Czeleń

owie
Cieszę się, że jesteśmy coraz bardziej
aktywni sportowo. Spacerując po pięknych zakątkach Jaworzna, poznajemy
i podziwiamy je, a dodatkowo pracujemy nad kondycją i dbamy o zdrowie.
Fantastycznie, że kolejna dzielnica roz-

poczęła przygodę z nordic walkingiem.
Pierwsza edycja rajdu na Podłężu za
nami, ale radna, Teresa Kondoszek, już
zapowiedziała, że będą kolejne edycje
– mówi Łukasz Kolarczyk.
Natalia Czeleń

Miłośnicy nordic walkingu wystartowali z Podłęża | fot. Natalia Czeleń

Sylwia Kosturkiewicz

Jurek Janas

Rajdy nordic walking cieszą się
wielką popularnością. Sprzyjają
one dbaniu o zdrowie, które jest
bardzo cenne. Jestem wolontariuszką z teamu Maksa Tomali.
W czasie trwania rajdu nordic walking na Podłężu zbieraliśmy datki
na jego leczenie. To nie pierwszy
raz, kiedy możemy liczyć na taką
możliwość i wsparcie naszego wojownika. Osoby, które nie brały
udziału w rajdzie, mogą jeszcze
pomóc Maksiowi poprzez zbiórkę
na siepomaga.pl.

Należę do grupy Nord Walkers Jaworzno. Z kijami maszeruję od 20
lat. Dziennie pokonuję średnio od 7
do 8 km. Uczestniczę też we wszystkich rajdach, które organizowane
są na terenie miasta, a zdarza mi
się też brać udział w tego typu imprezach w innych miastach. Kiedy
rajdom towarzyszy akcja charytatywna, moja radość jest jeszcze
większa, bo robię to, co lubię i łączę to z pomocą innym. Poza tym
spacery z kijkami mają zbawienny
wpływ na moje zdrowie.

Lęk wysokości towarzyszył mu od
dziecka, mimo to zainteresował się
skokami ekstremalnymi. Za nim już
między innymi skoki na bungee i skok
spadochronowy w tandemie, ale apetyt na podniebne przygody rośnie.
Jaworznianin, Bogdan Góra, z powodzeniem zdobywa kolejne stopnie
w dream jumpie, czyli skoku marzeń, i sięga po więcej. W planach
ma skoki z klifu do oceanu i skoki
spadochronowe. Marzy też o wingsuit
flying, czyli szybowaniu w powietrzu
w specjalnym kostiumie. – Kocham
adrenalinę, dlatego 10 lat temu pierwszy raz skoczyłem na bungee. Miesiąc
później wykonałem skok spadochronowy
w tandemie, czyli skok pasażera z instruktorem. Zrealizowałem w ten sposób
swoje pierwsze marzenia – wspomina
pan Bogdan.
Na tym jednak nie poprzestał i na
bungee skacze teraz nawet dwa razy
w roku. Sprawdził się też w skokach
wahadłowych, czyli przypięty do specjalnej liny skakał z mostu, a później
bujał się tak mocno, by wychylać się
po drugiej stronie konstrukcji. – Początkowo lęk wysokości dawał się we
znaki, ale uważam, że jeśli czegoś się
naprawdę bardzo chce, to trzeba próbować. Lęk to wymówka, a ja nie szukam
wymówek, tylko rozwiązań – przekonuje Bogdan Góra.
Trzy lata temu jaworznianin zdecydował się na odważny krok i zgłosił
się na szkolenie dream jump. Jest to
opatentowana technika oddawania
skoków z wysokości, z wykorzystaniem specjalnego układu asekuracyjnego. Jego podstawą są dwie luźno
rozwieszone pomiędzy dwoma obiektami liny. Ich ułożenie przypomina
literę „U” i pozwala ono na maksymalne wydłużenie swobodnego spadania do 90 proc. wysokości obiektu,
z którego oddawany jest skok. – Dzięki
temu, że skok jest wydłużony, skoczek
może sobie pozwolić w powietrzu na
wykonanie różnych akrobacji, takich jak
na przykład salto. Ta technika umożliwia skoki z dowolnego obiektu, nie tak
jak w przypadku skoków na bungee –
opowiada Bogdan Góra.
Do skoków dream jump stosuje się
specjalną uprząż, łączącą część biodrową z piersiową. Skoczek podpina-

Skoki to pasja, która zmienia życie | fot. Materiały Dream Jump

ny jest do układu „dream” za centralny łącznik tej uprzęży, a znajduje
się on dokładnie na wysokości klatki
piersiowej. Sprzęt równomiernie rozkłada na ciało skoczka działające siły.
Gwarantuje to bezpieczeństwo układu kostnego, zwłaszcza kręgosłupa.
– Skok oddawany jest poprzez wykrok
do przodu, swobodny lot rozpoczyna
się więc w pozycji pionowej – tłumaczy
jaworznianin.
Bogdan Góra już po pierwszym
kursie zrozumiał, że skoki wysokiego
ryzyka to jego pasja. Uważnie słuchał
wykładów instruktora i dokładnie
wykonywał jego polecenia. W czasie
szkolenia oddał blisko 20 skoków.
Było to bardzo wyczerpujące przeżycie. – Każda akrobacja daje inne
odczucie. Każdemu skokowi towarzyszy też adrenalina. Emocje i adrenalina mocno wykańczają organizm, ale
widoki z góry, poczucie zadowolenia
i satysfakcji, wszystko wynagradzają
– opowiada skoczek.
Sezon dla miłośników dream jump
trwa od kwietnia do października.
Jaworznianin stara się w tym czasie
przynajmniej trzykrotnie uczestniczyć w warsztatach. Kolejne czekają
go we wrześniu. Dzięki temu uczy
się nowych ewolucji w powietrzu
i nabiera pewności w tym, co robi.
Zdobywa też kolejne poziomy wta-

Bogdan Góra w planach ma jeszcze skok z klifu | fot. Materiały Dream Jump

jemniczenia. By ukończyć pierwszy
z nich, jaworznianin opanował kilka
podstawowych akrobacji, takich jak
np. skoki do tyłu. Aktualnie kończy
drugi poziom i ma już za sobą udane salta w przód i w tył. – Skoki dream jump dają mi poczucie wolności
i ogromną dawkę adrenaliny. Kocham
ten moment, gdy, stojąc na krawędzi,
czuję, że jestem tu i teraz. Sam decyduję o tym, kiedy skoczę i jaką akrobację
wykonam. Największą motywacją dla
mnie jest progres, który poczyniłem od
początku swojej przygody z dream jumpem – zdradza pan Bogdan.
Metodą dream jump jaworznianin wykonał już 120 skoków. Skakał
między innymi na Stadionie Śląskim
w Chorzowie, stadionie we Wrocławiu, oddał skok z komina w Głogowie
z wysokości 222 metrów i z komina
w Kostrzycy ze 100 metrów. Za sobą
ma również skok z wieżowca Wydziału Filologii w Sosnowcu - z wysokości
80 metrów - i z żurawia w Gdańsku
z 35 metrów. Do realizacji całego
planu jaworznianinowi został do zdobycia ostatni obiekt skokowy. – To
big tower w Szczecinie, który ma 252
metry wysokości – zdradza skoczek.
Dla jaworznianina ważne jest
wsparcie bliskich, którzy akceptują
jego pasję i ciągłą potrzebę rozwoju.
Niedawno udało mu się nawet namówić dziewczynę do wykonania kilku
skoków. – Chciałbym dzielić z nią tę
pasję – mówi pan Bogdan.
Kolejnym marzeniem jaworznianina jest skok z klifu do oceanu.
Poczynił już pierwsze kroki, które
przybliżają go do realizacji tego celu.
Regularnie chodzi na basen, gdzie
trenuje pływanie i pracuje nad kondycją. Jeździ też na rowerze i dużo
spaceruje.
W planach ma jeszcze skoki spadochronowe. Chciałby oddać ich minimum 200. Na jego mapie marzeń
znajduje się także wingsuit flying.
Jaworznianin przekonuje, że ze
skoków nie zrezygnuje. – Ta pasja
zmieniła moje życie i mnie. Zyskałem większą pewność siebie, potrafię
cieszyć się życiem i spoglądam przed
siebie z optymizmem – zapewnia Bogdan Góra.
NC
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W niedzielę, 4 września,
świętować będziemy dożynki w Byczynie, a tydzień później uroczystości
z okazji święta plonów odbędą się w Centrum. To nie
tylko okazja, by podziękować za zbiory, ale i przybliżyć tradycje najmłodszym jaworznianom.
Swoje stanowiska przygotowują
już jaworzniccy rolnicy, pszczelarze,
myśliwi, hodowcy gołębi pocztowych
czy działkowcy. Z okazji dożynek
odbędą się też występy artystyczne.
– Wieniec dożynkowy wykonamy ze
zbóż: owsa, jęczmienia, pszenicy, żyta
i prosa, a także z warzyw, owoców oraz
suszonych kwiatów – zapowiada Danuta Dubiel, przewodnicząca zespołu
śpiewaczego Byczynianki. Do wieńca dodaje się także kwiaty z ziaren
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Dziękując za plony
fasoli i pestek z dyni oraz jarzębinę.
Tworzenie wieńca potrwa kilka dni.
Panie przy tej okazji zawsze świetnie
się bawią i przypominają sobie pieśni, które wykonają w czasie dożynek
w Byczynie.
Dawniej dożynki odbywały się 8
września, czyli w święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny, zwane
świętem Matki Boskiej Siewnej. Zdarzało się więc, że dożynki świętowano
także w dni powszednie. – Od kilku
lat mamy stały dzień świętowania, to
niedziela – przypomina pani Danuta.
W Byczynie obchody rozpocznie
msza św. z udziałem pań z zespołu
śpiewaczego Byczynianki. Po nabożeństwie rozpocznie się festyn. Kiedyś
była to wielka biesiada dla rolników
i osób z rolnictwem związanych. – Na
stole nie mogło zabraknąć tradycyjnego, gorącego, polskiego żuru oraz ciasta
drożdżowego – wspomina przewodnicząca Byczynianek.
Teraz impreza jest otwarta dla
wszystkich. Nie podaje się ciepłych
dań, a przekąski i pyszne ciasta. –

Na pewno będzie kilka różnych ciast
do skosztowania. Będzie też chleb ze
smalcem i ogórkiem – zapowiada pani
Danuta.
Świętowaniu w Byczynie towarzyszyć będzie wiele atrakcji. W rynku
staną stoiska myśliwych, pszczelarzy
i hodowców gołębi. Ciekawe warsztaty i konkursy z nagrodami przygotowali pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Przy ich stoisku
najmłodsi uczestnicy imprezy będą
wyklejać obrazki z suszonych liści,
nasion i świeżych kwiatów. Podobnie jak w zeszłym roku atrakcją będą
przyozdobione traktory. Niespodzianki zapowiadają także Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Miejski Zarządu Nieruchomości Komunalnych.
Wieczorem rozpocznie się taneczna
zabawa z dj-em.
Dożynki miejskie odbędą się 11
września na Rynku w Centrum.
Rozpoczną się mszą św. dziękczynną o godz. 15 w kolegiacie pw. św.
Wojciecha i św. Katarzyny. Około
godz. 16 odbędzie się przemarsz ul.
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Zmiany
na trasach
Królowej Jadwigi, Grunwaldzką i Zieloną. Jego uczestnicy dotrą na Rynek,
gdzie o godz. 16.30 rozpocznie się
ceremoniał dożynkowy, a po nim występy zespołów śpiewaczych i grupy
folkowej Nil Novi. O godz. 19 jaworznianie zostaną zaproszeni na zabawę
taneczną przy muzyce na żywo. Jak
co roku, na Rynku będzie pysznie
i kolorowo. Jaworznianie będą mogli
spróbować rolniczych przysmaków
i zwiedzić wystawę maszyn rolniczych i stoiska działkowców, pszczelarzy, myśliwych i hodowców gołębi.
Organizatorami miejskich dożynek są
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna,
rolnicy, Miejski Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych oraz
Miejskie Centrum Kultury i Sportu.
Od kilku lat dożynki miejskie odbywają się w samym centrum naszego
miasta, ale jeszcze przed modernizacją głównego jaworznickiego placu,
były organizowane w różnych częściach Jaworzna.
Natalia Czeleń,
Anna Zielonka-Hałczyńska

Od 1 września przywrócone zostają stałe trasy przejazdu miejskiej
komunikacji ulicą Grunwaldzką na
Pechniku. Dotyczy to autobusów linii
E, J, S, 305, 307, 344, 350, 369, 390.
Zlikwidowane zostaną przystanki
zastępcze, które działały przy ul. Kolejowej oraz przy rondzie u zbiegu ulic
Grunwaldzkiej i 11 Listopada. Aby
przywrócić obsługę komunikacyjną
osiedla, autobusy będą poruszać się
po tymczasowej nawierzchni, a przystanki Pechnik i Pechnik Cmentarz do
czasu ukończenia remontu funkcjonować będą w nowych, ale nadal
tymczasowych lokalizacjach. Linia
369 ponownie po wyjeździe z osiedla Gigant będzie obsługiwać przystanek Pechnik w kierunku centrum
miasta. Linia 307 znów obsługiwać
będzie przystanek Pechnik Cmentarz
w kierunku centrum miasta, a autobusy linii 390 obsługiwać będą dotychczas pomijany przystanek Pechnik
Cmentarz w kierunku Szczakowej.
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie pkm.jaworzno.pl. GD

AU TO P R O M O C J A

Poprzednie zawody czworonogów cieszyły się dużym zainteresowaniem
| fot. Natalia Czeleń

Psy na start!

W niedzielę, 11 września, w Jeleniu po raz kolejny zmierzą się
psiaki z całego regionu. Tym razem
Sylwia Bryniarska, psia trenerka,
przeprowadzi zawody agility dla
początkujących. We wrześniu na
torze psiarze i ich pupile spotkają
się jeszcze raz. Będzie to kolejny
test ich prędkości.
Zawody agility rozpoczną się 11
września o godz. 8. Polegać będą na
jak najszybszym pokonaniu przez
psa toru przeszkód. Pies prowadzony
będzie przez opiekuna komendami
głosowymi oraz ruchowymi. Zwierzę nie będzie znało rozkładu toru
przed startem, a musi go pokonać
w odpowiedniej kolejności. Powodzenie w dużej mierze zależy od właściciela zwierzęcia, którego zadaniem
będzie odpowiednie poprowadzenie
czworonoga do mety. Biegi psów oceniać będzie sędzia Agnieszka Bronaszewska, czynny zawodnik oraz
trener w Klubie Strefa Psa w Tychach.
Oceni ona nie tylko czas i właściwą

kolejność pokonania toru, ale także
jakość wykonanych zadań. – Celem
zawodów będzie przede wszystkim dobra
zabawa oraz trening w nowym miejscu
i na obcym torze – zapewnia Sylwia
Bryniarska.
W sobotę, 24 września, o godz. 8
wystartuje druga edycja zawodów
Speed Way by ArtSfera. Lipcowa edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udział w niej wzięło łącznie
89 psów.
Speed Way to konkurencja prędkościowa dla zdrowych piesków. Polega na jak najszybszym przywołaniu
do siebie psiaka, pozostawionego na
starcie z pomocnikiem, na torze w linii prostej.
Czas biegu będzie mierzony profesjonalną fotokomórką. W dniu zawodów przed startem każdy pies zostanie
przebadany weterynaryjnie.
Zapisy na zawody ruszą we wrześniu. Więcej informacji uzyskać można na Facebooku ArtSfery.
Natalia Czeleń
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Zadyrygowani szukają muzyków
Zespół instrumentalny „Zadyrygowani” poszukuje muzyków do współpracy. Zgłoszenia do zespołu, przyjmuje kierująca grupą Natalia Smagacz. Zainteresowani mogą się
z nią kontaktować telefonicznie pod numerem 697 150 808.
Mile widziani są kandydaci powyżej 10. roku życia. Chętni
powinni być przynajmniej na poziomie 4. czy 5. klasy szkoły
muzycznej I stopnia.
– Od zainteresowanych oczekujemy zaangażowania, chęci
i umiejętności pracy w grupie, a także pasji do muzyki – mówi
Natalia Smagacz.
Przesłuchania zakończą się w połowie września, czyli jeszcze przed zbliżającymi się koncertami zespołu. Dyrygentka
„Zadyrygowanych” podczas przesłuchać będzie brała pod

uwagę poziom zdolności artystycznych kandydatów. – Przede
wszystkim będę sprawdzać, czy kandydaci potrafią czytać nuty,
co w naszym zespole jest bardzo ważne – tłumaczy pani Natalia.
Zespół Zadyrygowani działa w strukturach Młodzieżowego Domu Kultury na Osiedlu Stałym. Tworzy go aktualnie
50 młodych instrumentalistów i wokalistów. Są wśród nich
uczniowie i absolwenci szkoły muzycznej: skrzypkowie, fleciści, saksofoniści, perkusiści, alciści i basiści. Zespół koncertuje od blisko dwóch lat.
Zadyrygowani spotykają się na próbach w Młodzieżowym
Domu Kultury im. Jaworzniaków na Osiedlu Stałym, przy
ul. Inwalidów Wojennych 2, w każdą sobotę.
Natalia Czeleń

Tydzień Kulturalny w Szczakowej
W poniedziałek, 5 września, ruszą zapisy na zajęcia, które odbędą się w ramach Tygodnia Kulturalnego w Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej. Program jest bogaty,
a oferta różnorodna. Instruktorom ze Szczakowej zależało na tym,
by każdy znalazł propozycję dla siebie. – Z wielką przyjemnością
zapraszamy jaworznian na nasz Tydzień Kulturalny. To okazja, by
poznać propozycje zajęć, przygotowanych na nowy sezon artystyczny – opowiada Agata Stelmachów, kierownik zespołu obiektów
kulturalnych w Miejskim Centrum Kultury i Sportu.
Tydzień Kulturalny w szczakowskim Domu Kultury będzie
trwał od 12 do 16 września. Udział w zajęciach będzie bezpłat-

ny. Wśród propozycji są między innymi warsztaty ceramiczne,
plastyczne i teatralne dla dzieci. W Tygodniu Kulturalnym są
też oczywiście propozycje dla dorosłych mieszkańców, którzy
wybrać mogą na przykład warsztaty pirografii lub makramy.
Warto szybko decydować się na udział w warsztatowych zajęciach, bo liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje
na temat propozycji, przygotowanych przez instruktorów Miejskiego Centrum Kultury i Sportu na Tydzień Kulturalny, zdobyć
można telefonicznie. W tej sprawie dzwonić trzeba pod numer
32 617 75 38.
Grażyna Dębała
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Bibliotekarze
zapraszają
W środę, 7 września, o godz.
17, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie odbędzie
się spotkanie ze znanym podróżnikiem i dziennikarzem,
Tomaszem Michniewiczem.
Wejściówki na to wydarzenie
od 1 września są do odbioru
w Punkcie Informacji Turystycznej.
Tomasz Michniewicz słynie ze świetnych reportaży,
a także z organizacji dalekich
wypraw. Jest laureatem wielu
prestiżowych nagród, a sam
zasiada w jury Kolosów, czyli
najważniejszej nagrody podróżniczo-eksploratorskiej
w Polsce oraz Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic.
Biblioteczne wydarzenie zorganizowane będzie
w ramach 4. edycji projektu „Performatywna książka.
Performatywna Biblioteka. Co
autorów inspiruje?”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
To nie wszystko. W ramach
projektu w dniach 6, 13, 20
i 27 września w jaworznickiej
książnicy odbędą się rodzinne
warsztaty biblioterapeutyczne. Poprowadzi je Katarzyna
Lichtańska, neurologopeda
i pedagog specjalny. Prowadząca zajęcia zaproponuje zabawy z książką. – Podczas zajęć nauczymy się, jak wspierać
rozwój swoich pociech poprzez
lekturę. Dowiemy się również,
w jaki sposób budować elementarne umiejętności poznawcze,
wpływać na zdolności językowe i komunikację oraz rozwijać kompetencje emocjonalne
i społeczne dziecka - zapowiada
Anna Ptaszkiewicz-Godzina
z MBP w Jaworznie.
Liczba miejsc na zajęcia jest
ograniczona, a zapisywać się
można pod nr. tel. 784 024
162 lub 32 751 91 92 wewn.
2 230.
Natalia Czeleń

Star Wars: Zewnętrzne Rubieże Niedokończone Sprawy

Być jak prawdziwy łowca nagród
W czerwcu gdańskie wydawnictwo Rebel wprowadziło na
polski rynek rozszerzenie do Zewnętrznych Rubieży,
o których można było przeczytać w poprzednim numerze Pulsu Jaworzna. Co w takim
razie oferuje dodatek i czy warto po
niego sięgnąć, czy lepiej poszukać
innego tytułu w tym przedziale
cenowym?
Oglądając nagrania zagranicznych recenzentów, zapadło mi
w pamięć zdanie jednego z nich –
jeżeli sięgasz po dany tytuł tylko
1-2 razy w roku, to mocno się
zastanów czy warto inwestować
w jego rozbudowę. I rzeczywiście,
w tym przypadku, Niedokończone
Sprawy proponowałbym graczom,
którzy powoli zaczynają się nudzić
podstawką lub szukają bardziej wymagającej rozgrywki, niż tylko zdobywanie punktów sławy. Nie
znaczy to, że rozszerzenie do Zewnętrznych Rubieży wypada słabo,
wręcz przeciwnie – w ramach jednego dodatku otrzymujemy tak
naprawdę cztery oddzielne warianty, które oczywiście można łączyć i jeszcze bardziej wczuć się w szumowinę z Odległej Galaktyki.
Jak większość dodatków, Niedokończone Sprawy oferują
graczom więcej postaci, więcej statków, więcej kart danych,
więcej kart handlu… po prostu więcej tego, co znajdziemy
w podstawowej wersji gry. Ma to swoje plusy, ponieważ nie
musimy uczyć się nowych zasad, a dostajemy bardziej regrywalny tytuł. Obok sześciu nowych plansz statków, w pudełku
znajdziemy osiem nowych postaci, które są znane z żetonów
kontaktów z wersji podstawowej, i jednocześnie jedenaście pomarańczowych żetonów kontaktów z postaciami z Zewnętrznych
Rubieży. Nowe żetony należy umieścić na planetach, więc nie
tracimy tych poprzednich. To jest na plus. Drugim plusem jest
możliwość zapolowania na innego gracza, po wylosowaniu karty ze zleceniem. Ponieważ standardowo szukalibyśmy żetonu
tej postaci, tym razem żeton jest odrzucany, a nam przyjdzie

stoczyć walkę z innym graczem w celu wykonania zlecenia –
ale wtedy, kiedy go dogonimy.
Kolejna zmiana szczególnie przypadła mi do gustu. W miejsce
elementów końca mapy umieszczamy teraz fragmenty ze „Światami Jądra”. Poza nowymi kartami spotkań „Światy Jądra” dają
możliwość przedostania się na drugi koniec planszy – to znacznie
przyśpiesza grę i pozwala skuteczniej uciekać przed patrolami,
które nie mogę przeskakiwać na drugi koniec. Mniejsze zmiany
to możliwość odkrywania kontaktu, dzięki kartom handlu. Działa
to tak samo, jak ruch patrolem z podstawowej wersji gry, karty
z obracalnymi zasobami oraz możliwość wykonywania misji zespołowych lub konfrontacyjnych, co zwiększą interakcję.
Poza powyższymi zmianami rozszerzenie wprowadza opcjonalne
zasady, które możemy, ale nie musimy ich stosować w rozgrywce. Jedną z zasad jest możliwość proszenia o przysługi, a dokładnie o jedną z czterech rodzajów przysług: radę, strategię bojową,
poparcie czy skrót. Przysługi dają m.in. umiejętności do testów,
dodatkową kość do walki, lepszą reputację i dodatkowy punkt

ruchu. W zamian inny gracz może żądać
m.in. kredytów czy żetonu zobowiązania,
który wymusza od pierwotnego właściciela bezpłatnego rewanżu. Można
również zapłacić komuś za odmówienie przysługi – takie już życie
szumowin.
Kolejną opcjonalną zmianą jest
zastosowanie plansz ambicji. Ta
zmiana szczególnie przykuła moją
uwagę. Dzięki tym zasadom rozgrywka nie kończy się po zebraniu
danej liczby punktów sławy, a wymaga od graczy wykonania konkretnych misji – dla każdego gracza
innych. Ten dodatek wprowadza
również zmiany w przygotowaniu
do gry, ponieważ każda plansza ambicji ma inny zestaw „startowy”.
Rozszerzenie zapewnia jeszcze jedną zmianę – ważną dla graczy
solo. Zamiast pojedynkować się z jedną postacią, możemy spróbować swoich sił w walce z dwiema postaciami sterowanymi przez
sztuczną inteligencję.
Grając z rozszerzeniem Niedokończone Sprawy, najbardziej podoba
mi się możliwość zwiększania zaawansowania rozgrywki etapami – od zwykłego
zwiększenia wyboru postaci i statków,
po dodawanie kolejnych opcjonalnych
zasad. Zwykłe dodanie końcówek planszy ze „Światami Jądra” sprawia, że już
nie sięgam po standardowe zakończenia
mapy, a możliwość zapolowania na innego
gracza pozwala poczuć dreszczyk emocji
– zwłaszcza kiedy pościg trwa kilka tur.
Jeżeli grasz w Zewnętrzne Rubieże częściej
niż 1-2 razy w roku, to warto powiększyć
„półkę” o Niedokończone Sprawy.
Radosław Kałuża | @harcmepel 14+ 120 min. 1 - 4
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Sukces na Światowym
Festiwalu Bodypaintingu
Jaworznianka, Wiktoria
Wędzicha, znalazła się
w gronie największych
talentów Światowego Festiwalu Bodypaintingu
w Austrii. Podopieczna
Mariana Folgi zachwyciła
dojrzałą wizją facepaitingu, czyli malunków twarzy i dekoltu, i stanęła na
podium. To nie pierwszy
sukces artystki.

– Jestem bardzo podekscytowana tym
sukcesem. To dla mnie bardzo ważne osiągnięcie – mówi Wiktoria Wędzicha.
Dumy z sukcesu swojej podopiecznej nie kryje też Marian Folga. – To
ogromny sukces. Wiki bardzo rozwinęła swój talent – mówi Marian Folga.
Mistrzostwa odbyły się w Austrii,
a ich tematem przewodnim była „następna generacja”. Na wykonanie charakteryzacji twarzy i dekoltu modelki
artyści mieli 2,5 h.
Wiktoria zdecydowała się na wykonanie odważnej interpretacji spirytualnego, duchowego feminizmu.
W swojej pracy przedstawiła trzy twarze bogini, wyznacznika kobiecości
i duchowości. – Namalowałam także
kwiat oraz węże. Miały one symbolizować władzę bogini nad życiem i śmiercią. Węże miały pokazywać balans
pomiędzy kobietami a mężczyznami.
Dodatkowo namalowałam ćmę, sym-

bol wewnętrznej transformacji, oraz
kobietę z zasłoniętymi oczami i wagą,
co symbolizować miało sprawiedliwość
– opowiada Wiktoria.
Jaworznianka zainspirowała się
książką. – To zbiór esejów różnych
autorów. Teksty pozwalają zrozumieć
współczesny feminizm – tłumaczy bodypainterka.
Wiktoria Wędzicha zaczęła rysować i malować już w dzieciństwie.
Gdy ukończyła szkołę podstawową,
zapisała się na zajęcia artystyczne
w Młodzieżowym Domu Kultury. Tam
poznała Mariana Folgę. Mentor szybko
dostrzegł talent młodej jaworznianki i postanowił pomóc jej w rozwoju artystycznym. Jaworznianka po
zaledwie miesiącu malowania ciała
odniosła wielki sukces. Zajęła dwa
pierwsze miejsca w kategorii bodypaintingu i facepaintingu podczas mistrzostw organizowanych w Czechach.
Jej malunki na twarzy i ciele modelki
zachwyciły już wówczas konkursowe
jury. Rok później, w mistrzostwach
w Słowacji, stanęła na najwyższym
stopniu podium w kategorii bodypainting - pędzel i gąbka. Zajęła też
drugie miejsce w klasyfikacji ogólnego
bodypaintingu, a także drugie miejsce za facepainting. Pierwsze miejsce
zajęła także w Mistrzostwach Bodypaintigu w Irlandii. Gromadząc artystyczne doświadczenia, Wiktoria
towarzyszyła też Marianowi Foldze
w wielu jego projektach. Pomagała
w wykonywaniu charakteryzacji do
spektakli, teledysków, filmów. Efekty jej pracy zobaczyć można także
w trailerze książki Anny Głowacz pt.

„Gwiezdne dzieci”, którego twórcą był
Marian Folga. – Bardzo lubię wrzucać
Wiktorię na głęboką wodę, ponieważ
wiem, że sobie świetnie poradzi. Chociaż
się trochę na mnie czasem za to złości.
Wiktoria jest bardzo zdolna i dokładna
w tym, co robi. Przede wszystkim podoba
mi się oddanie realizmu w jej pracach,
w malarstwie i w bodypaintingu – zdradza pan Marian.
Wiktoria zagrała w etiudzie Mariana Folgi pt. „The Doll”. Zobaczyć
ją można na platformie YouTube.
Pomogła też swojemu mentorowi
w tworzeniu charakteryzacji do „Republiki dzieci”, filmu Jana Jakuba
Kolskiego.
Bodypainting to dla Wiktorii pasja
i sposób na wyrażenie siebie oraz
wyciszenie. W wolnym czasie zgłębia tajniki makijażu artystycznego
i charakteryzacji filmowej. To właśnie w tym kierunku chciałaby podążać dalej.
Jaworznianka znajduje też czas na
fotografię. – Bardzo lubię uwieczniać
w kadrze ludzi, ich portrety. Pozwala
mi to pokazać ich emocje – zdradza
Wiktoria.
W październiku Wiktoria rozpocznie studia na kierunku historia sztuki.
– Poza praktyką interesuje mnie także
teoria sztuki – tłumaczy.
Młoda artystka zapewnia, że nie
spocznie na laurach. Planuje rozwijać
swój warsztat artystyczny. – Ostatnia
wygrana dała mi dużo możliwości. Poznałam wielu ludzi, z którymi na pewno
rozpocznę współpracę – zapowiada
Wiktoria Wędzicha.
Natalia Czeleń

Kwintet Archetti zagrał pod płaszczką ostatni koncert w sezonie letnim
| fot. Natalia Czeleń

Muzyczna uczta
pod płaszczką

W piątek, 26 sierpnia, muzycy
Kwintetu Archetti dali fantastyczny
koncert pod płaszczką. To już ostatni z ich letnich występów w tym
miejscu, ale muzycy zapraszają
na kolejne muzyczne wydarzenia,
a publiczność chwali dotychczasowe występy.
– Przyszłam tu z dziećmi w wieku 4
oraz 6 lat. Uważam, że jeśli tylko zaczerpną z tego choć odrobinę radości,
to warto na to poświęcić czas. Archetti
to miód na każde serce. Oby więcej
takich wydarzeń w naszym mieście –
mówi Marta Remin, uczestniczka
koncertu.
W ramach piątkowego koncertu
mieszkańcy miasta mieli okazję
usłyszeć znane i lubiane utwory
klasyczne i rozrywkowe. Kwintet

Wikingowie
Filmy o wikingach to bardzo wąski
nurt w kinematografii, cieszący się
jednak dużą popularnością wśród widzów. Powstało wiele filmów i seriali
o tej tematyce. Nie wszystkie są zgodne z prawdą historyczną, ale z pewnością oddają ducha epoki. Motywem
przewodnim tych filmów i seriali są
opowieści o wikingach, mężnych wojownikach, niezrównanych żeglarzach
i brawurowych podróżnikach, którzy
tysiąc lat temu decydowali o kształcie Europy. Gatunkowo to nie tylko widowiska historyczne, dramaty, komedie czy filmy przygodowe
i kostiumowe, ale także animacje
i przygodowe fikcje.
Wybrana ﬁlmograﬁa

Wiktoria Wędzicha zrobiła w Austrii wrażenie swoim pomysłem na facepainting (na zdjęciu z modelką Chatyamada Krasamu) | fot. Marian Folga

Archetti wykonał m.in. „Śpiącą
królewnę” Piotra Czajkowskiego.
Usłyszeć można było także utwory
z największych hitów kinowych.
Wśród nich znalazł się utwór „Eye
of the tiger” z filmu „Rocky”, „Skyfall”, znany z filmu o słynnym agencie 007, a także muzyczne motywy przewodnie z filmów „Różowa
pantera”, „Piraci z Karaibów” oraz
popularna w ostatnich latach „Bella ciao”, o której widzowie przypomnieli sobie za sprawą serialu
„Dom z papieru”.
– Zapraszamy na nasze najbliższe
koncerty. Więcej informacji pojawi się
wkrótce w naszych mediach społecznościowych – mówi Piotr Kucharz
z Kwintetu Archetti.
Natalia Czeleń

Osobiście niecierpliwie czekam
na każdą nową produkcję dotyczącą wikingów. Interesuje mnie
nie tylko kontekst historyczny, ale
również kulturowy i obyczajowy.
Mój ulubiony serial to oczywiście
„Wikingowie”. Mamy tu dużą zgodność z historią, bardzo szczegółową
scenografię, odwzorowanie architektury, wierzeń i obyczajów mieszkańców Skandynawii. Oczywiście
są drobne nieścisłości, ale całość
stanowi spójny obraz. Serial przybliża mitologię nordycką, znaczenie
przyrody i jej związek z człowiekiem
oraz bogatą sferę symboliki liczb.
Katarzyna Pokuta

Alfred Wielki, reż. Clive Donner, Wielka Brytania 1969
Beowulf, reż. Robert Zemeckis , USA 2007
Eryk Wiking, reż. Terry Jones, Szwecja/Wielka Brytania 1989
Jak wytresować smoka, reż. Dean DeBlois /Chris Sanders , USA 2010
Królowa Wikingów, reż. Don Chaﬀey, Wielka Brytania 1967
Niezłomny Wiking, reż. Henry Hathaway, USA 1954
Norsemen - serial, reż. JonIver Helgaker i inni, Norwegia 2016-2020
Ostatni król, reż. Nils Gaup, Norwegia 2016
Ostrza zemsty, reż. Mario Bava, 1966
Outlander, reż. Howard McCain, USA/ Niemcy 2008
Tropiciel, reż. Markus Nispel, USA 2007
Trzynasty wojownik, reż. Michael Crichton/John McTiernan, USA 1999
Vinland Saga, reż. Shuhei Yabuta, Japonia 2019
Wiking (The Norseman), reż. Charles B. Pierce, USA 1978
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Jubileuszowe zmagania o trofeum
Zespół No Name wygrał 10. Turniej
o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna, organizowany przez PSS Salos.
Piłkarskie pojedynki amatorskich drużyn odbyły się na boisku ze sztuczną
nawierzchnią na terenie Stadionu
Miejskiego przy ulicy Krakowskiej.
W rywalizacji wzięło udział 16 ekip,
w tym 15 z Salosu i jedna spoza stowarzyszenia. W imieniu prezydenta Pawła Silberta puchar wręczył
zwycięzcom wiceprezydent Łukasz
Kolarczyk. – Choć pogoda nie jest
idealna, ponieważ pada, to dla piłkarzy
nie jest to przecież przeszkodą, by grać.
Życzę udanego finału, bezpiecznego
i bez kontuzji – powiedział zastępca
jaworznickiego prezydenta tuż przed
rozpoczęciem najważniejszego meczu turnieju.
Starły się w nim drużyny No Name
i OPJ Sokół. Pierwszy z zespołów prowadził 2:1 jeszcze pod koniec spotkania, ale w ostatnich minutach przeciwnicy z Sokoła zremisowali. Mecz
zakończył się więc bez rozstrzygnięcia
i o zwycięstwie musiały zadecydować
karne. Również w tym przypadku
walka była bardzo zacięta i rozstrzygnęła się ostatecznie wynikiem 5:4 dla
No Name. – Braliśmy udział w kilku

Finaliści Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

edycjach tego turnieju, ale nigdy nie wygraliśmy pucharu. Tym razem, podczas
jubileuszowych zawodów, to się nam
udało – cieszy się Łukasz Koniorczyk,
kapitan zwycięskiej drużyny. – Zdobycie pucharu jednak nie było łatwe,
ponieważ gra była bardzo zacięta, również w fazie grupowej, w której dwa razy
zremisowaliśmy. Później też były ciężkie
boje. Najwięcej emocji przysporzyły na
pewno kibicom karne – dodaje.
Oprócz pucharów piłkarze otrzymali także nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem został
okrzyknięty Kamil Iciaszek z OPJ
Sokół. Królem strzelców okazał się
Michał Kamiński z Chłopaków

Stalowy Sokół
dla wyczynowców
W najbliższą sobotę, 3 września,
obędzie się w Jaworznie rywalizacja
dla prawdziwych wyczynowców. Zawodnicy z różnych stron Polski zmierzą się w TAURON Triathlonie „Stalowy Sokół”. Miejskie Centrum Kultury
i Sportu planuje też inne wrześniowe
imprezy – regaty i zawody biegowe.
Jaworznicki triathlon odbędzie się
na Sosinie. Organizatorzy zapraszają
mieszkańców Jaworzna do kibicowania śmiałkom. Uczestnicy będą musieli przepłynąć 400 metrów, przejechać
na rowerze 10 km i przebiec 3 km.
Start jest zaplanowany na godz.
11, a biuro zawodów będzie czynne
od godz. 8.30 do 10:00. W godz. 10–
10.45 odbędzie się wprowadzenie
rowerów do boksów rowerowych.
Zostanie przeprowadzona kontrola
techniczna.
Klasyfikacja będzie prowadzona
z podziałem na płeć. Osiągnięcia
uczestników zostaną podsumowane
w kat. open, wiekowej i dla jaworznian. – Najlepsi mogą, jak zawsze, liczyć na nagrody finansowe, a wszyscy
otrzymają pamiątkowy medal, koszulkę,
możliwość wydrukowania specjalnego
pamiątkowego certyfikatu ukończenia
zawodów, a uzyskany wynik zostanie
przesłany na podany w zgłoszeniu numer telefonu. Po zakończeniu zawodów
ku pokrzepieniu uczestnicy dodatkowo
otrzymają ciepły posiłek – informują
organizatorzy imprezy.
Kolejną wrześniową propozycją
sportową będą Regaty Kajakowe na

Sosinie. Będzie to już 10. edycja tych
popularnych w naszym regionie zawodów wioślarskich. Zostały one zaplanowane na sobotę, 17 września.
W programie znajda się też rodzinne
zawody rekreacyjne.
Uczestnicy głównej części zmagań
będą mieli do pokonania dwa okrążenia po zalewie (w sumie 6 km). W familijnych regatach dystans będzie
wynosić około 200 m w linii prostej.
Zgłoszenia do regat na 6 km trwają do 15 września na stronie www.
mckis.jaworzno.pl lub do wyczerpania limitu kajaków. Zapisy do rodzinnej rywalizacji zostaną przeprowadzone w dniu zawodów.
Pod koniec września odbędzie się
natomiast impreza stricte dla biegaczy, którzy w sobotę, 24 września,
wystartują w 26. Międzynarodowym
Biegu Ulicznym na dystansie 15 i 10
kilometrów.
Wspólny start ze Stadionu Miejskiego „Victoria” przy ul. Krakowskiej 8
odbędzie się o godz. 16.
Przewidziano klasyfikacje z podziałem na płeć: generalną, wiekową,
dla jaworznian, dla osób z niepełnosprawnością ruchową i dla przedsiębiorców.
Zgłoszenia do biegowych zmagań
odbywają się na stronach www.datasport.pl, www.mckis.jaworzno.pl
i www.maratonypolskie.pl.
Więcej informacji na stronie
MCKiS-u.
Anna Zielonka-Hałczyńska

z kościołów, a najlepszym zawodnikiem turnieju był Marcin Rasała
z No Name.
Były też nagrody dla najmłodszego
i najstarszego gracza. Najmłodszym

uczestnikiem zawodów był Jakub
Łata z drużyny Lambada, a najstarszym Kazimierz Kaliciński ze Strefy
Luzu. – Różnica wieku wyniosła 40 lat
– podkreśla Marcin Sikorski, prezes
PSS Salos. – W turnieju wzięło udział
15 drużyn z naszego stowarzyszenia,
w tym reprezentacja Salosu, i jedna
drużyna spoza, złożona z zawodników
z orlika na Podłężu – wylicza prezes.
Turniej o puchar odbył się po raz
pierwszy przy Krakowskiej. We wcześniejszych edycjach zawody miały
miejsce albo na wspomnianym orliku,
albo na Azotanii, albo w Dąbrowie
Narodowej. – Boiska przy Stadionie
Miejskim przy ul. Krakowskiej to dobre miejsce dla naszego turnieju. Tutaj
mogliśmy rozgrywać dwa mecze jedno-

cześnie. Wszystko poszło szybko i sprawnie – tłumaczy Marcin Sikorski. – Na
pogodę też nie narzekamy. Deszczowa,
piłkarska, angielska. Najważniejsze, że
naszych planów nie pokrzyżowała burza – dodaje.
Podczas turnieju zarząd i piłkarze
podziękowali Dariuszowi Pacule
za zaangażowanie w prowadzeniu
drużyny S.W.A., która w tym roku
obchodzi jubileusz 15-lecia.
Drużyny Salosu nie zwalniają tempa nawet po pucharowych rozgrywkach. Już w najbliższą niedzielę ruszy runda rewanżowa Jaworznickiej
Ligi Szóstek. A 5 września rozpocznie
się kolejna edycja Jaworznickiej Ligi
Darta Salos.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A
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Pożegnali lato

Gratulacje uczestnikom złożył m.in. Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna | fot. Materiały UM Jaworzno

Żeglarze na Sosinie

Na wodach Sosiny odbyły się 27 sierpnia V Otwarte
Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna. Imprezę zorganizował Klub Sportowy Energetyk
we współpracy z miastem. – Pogoda była dla nas łaskawa, co pozwoliło na przeprowadzenie kilku wyścigów
w każdej z klas. Załogi, jak zawsze, podeszły do zawodów
w sposób profesjonalny, co zaowocowało zdrową sportową rywalizacją. Najmłodsza część naszego żeglarskiego
zespołu miała okazję nauczyć się czegoś nowego, poznając
zasady, jakimi rządzą się regaty, oraz aktywnie spędzić
czas nad wodą – informują organizatorzy.
Zawodnicy zmagali się w trzech klasach: Omega,
Optimist i Laser 4,7. W pierwszej z nich rywalizowali
dorośli. Zawody wygrała załoga Yacht Clubu „Tryton”,
którą stworzyli Marek Jachimczyk, Anna Jachimczyk
i Magdalena Starowicz. Drugie miejsce wywalczyła
ekipa klubu „Jawor” - Magdalena Okrzesik, Kamil

Pogoda i Jerzy Wysogląd. Na trzeciej pozycji uplasowali się żeglarze klubu Energetyk. W tym teamie byli
Radosław Gałecki, Joanna Ligęza i Marcin Rozenek.
W klasie Optimist rywalizacja odbywała się w dwóch
grupach, regatowej i uczniów szkółki żeglarskiej. W tej
pierwszej zwyciężył Mateusz Piszczek. Drugi był Jan
Celeban, a trzecie miejsce zajął Szymon Drobiński.
W grupie dla szkółki żeglarskiej najlepiej poradził sobie
Szymon Góralczyk. Dwa kolejne miejsca przypadły
Igorowi Żakowi i Mikołajowi Żakowi.
W klasie Laser 4,7, w której rywalizowała młodzież, wygrał Sebastian Piszczek. Drugi był Walery
Stanisławski.
Nagrody wręczyli zwycięzcom Łukasz Kolarczyk
wiceprezydent Jaworzna, Dariusz Chrapek, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu,
i radny Mariusz Kowalski.
AZ-H

Bezpiecznie na rowerze
Choć sierpniowy night biking
nie doszedł do skutku, to miłośnicy
wspólnego „kręcenia” kilometrów
będą mogli nadrobić rowerowe zaległości we wrześniu. Grupa Team
Jaworzno zaprasza na nocny rajd
w drugą wrześniową sobotę. Start
o godz. 20.
Organizatorzy musieli w ostatniej chwili odwołać night biking,
zaplanowany na 20 sierpnia. Plany
pokrzyżowała wówczas pogoda.

Decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa, bo prognozowano burze. – Niestety pogoda spłatała nam figla. Bardzo nam przykro,
że musieliśmy odwołać imprezę, ale
nie mieliśmy wyjścia. Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze
– podkreśla Grzegorz Oleksiak
z grupy Team Jaworzno. – Zapraszamy jednak już 10 września. Mamy
nadzieję, że tym razem rajd będzie
udany – dodaje.

Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa | fot. KMP Jaworzno

O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze, wciąż przypominają zarówno
cykliści z grup rowerowych, jak
i jaworzniccy policjanci. W czasie
wakacyjnej laby stróże prawa uczulali w tym zakresie dzieci i młodzież. Pogadanki z najmłodszymi
uczestnikami ruchu drogowego
przeprowadzały policjantki z Zespołu ds. Profilaktyki Nieletnich
i Patologii, Komendy Miejskiej
Policji w Jaworznie. – Rozmawiały o bezpieczeństwie, przypomniały,
jak bezpiecznie poruszać się po drogach, oraz jak ważne jest używanie
kasków i noszenie odblasków. W ramach akcji „Bezpieczny sk8park”
funkcjonariuszki poruszyły tematykę
związaną z bezpieczeństwem podczas
zabaw w skateparkach i pumptrackach – wylicza asp. sztab. Michał
Nowak, oficer prasowy KMP Jaworzno. – Młodzież dowiedziała się,
że do najczęstszych powodów wypadków w skateparku należą brak
odpowiedniego wyposażenia, takiego
jak kask czy ochraniacze, nieprzystosowany do wyczynowej jazdy sprzęt
oraz brawura i brak umiejętności –
zaznacza.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Młodzi piłkarze z jaworznickich
klubów sportowych żegnali lato na
murawie. W niedzielę, na organizowany przez siebie turniej, zawodnicy
Szczakowianki zaprosili zespoły z regionu. Swoje zawody przygotowała,
też 28 sierpnia, Victoria 1918 Jaworzno. Dwa dni wcześniej, w piątek, 26
sierpnia, gracze Ciężkowianki pojechali natomiast na turniej do Katowic.
Na zaproszenie szczakowskich piłkarzy na stadionie w Szczakowej
stawiły się dziecięce zespoły Akademii Piłkarskiej Górnika Jaworzno,
Akademii Piłkarskiej MKS-u Górnik
Wesoła i KS-u Lechia 06 Mysłowice. Choć rywalizacja była zacięta,
nikt nie wyszedł przegrany. Wszystkie drużyny otrzymały puchary za
uczestnictwo w zmaganiach. Nagrody wręczali zaproszeni goście,
w tym m.in. Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna, i Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworznie.
Tego samego dnia, w Jeleniu, odbył
się też piłkarski miniturniej dla dzieci
w kat. skrzaty. Swoje sportowe umie-

Więcej
porażek
W ostatnich dwóch
kolejkach piłkarskich rozgrywek
grająca w 4. lidze śląskiej, Szczakowianka Jaworzno przegrała 0:2
z Victorią Częstochowa i 0:3 z MKS-em Myszków. W najbliższą sobotę, 3 września, Drwale zmierzą się
w wyjazdowym meczu z Przemszą
Siewierz. Wzloty i upadki zaliczyli
z kolei piłkarze jaworznickich drużyn
w ramach wadowickiej okręgówki.
W dwóch, następujących po sobie
kolejkach Zgoda Byczyna i Ciężkowianka Jaworzno wygrały z Nadwiślaninem Gromiec. Byczynianie 2:0,
a ciężkowicki team 2:1. W innych
meczach Zgoda uległa natomiast
2:3 Górnikowi Brzeszcze, a Ciężkowianka 0:2 LKS-owi Gorzów. Dwie
porażki zaliczyła z kolei Victoria
1918 Jaworzno, najpierw przegrała
1:3 z LKS-em Gorzów, a następnie
0:1 z Fablokiem Chrzanów.
W ramach zbliżającej się, 5. kolejki, ligowych zmagań, byczyński
zespół zmierzy się 3 września z Narożem Juszczyn, Victoria podejmie
u siebie 4 września drużynę LKS-u Żarki, a Ciężkowianka będzie 3
września gospodarzem meczu z Fablokiem Chrzanów.
W sezonie 2022/2023 swoich sił
na piłkarskich boiskach próbuje też
drużyna seniorów Górnika Jaworzno, która bierze udział w rozgrywkach sosnowieckiej B klasy. W pierwszej kolejce jaworznianie wygrali 7:1
z Wartą II Zawiercie. W drugiej przegrali 1:3 z Górnikiem II Wojkowice.
4 września jaworznicki Górnik
zmierzy się na wyjeździe z Czarnymi Sosnowiec.

jętności sprawdzali mali zawodnicy
z Victorii 1918, Górnika Jaworzno
i LKS-u Ciężkowianka.
Również ciężkowiccy gracze, tyle
że z roczników 2013 i 2014, wzięli udział w wyjazdowym turnieju,
w Katowicach. Impreza odbyła się
w dzielnicy Murcki.
Team z Ciężkowic rywalizował
z drużynami katowickiego APN-u,
Unii Kosztowy, AKS-u Górnik Niwka
Sosnowiec, KKP-u Mikołów i KS-u 06
Lechia Mysłowice. Zmagania były
niecodzienne, ponieważ zespoły grały jednocześnie do czterech bramek,
przeskakując z boiska na boisko. Mali
piłkarze brali też udział w konkurencjach w miasteczku piłkarskim
„Kopalnia Talentów”. W tzw. Talentiadzie świetnie poradził sobie jeden
z zawodników Ciężkowianki, Bartek
Sękala. Otrzymał wyróżnienie.
Jaworznickie kluby piłkarskie cały
czas zapraszają dzieci i młodzież do
treningów w swoich drużynach. Więcej informacji o naborach można znaleźć na stronach internetowych i Fb
stowarzyszeń sportowych.
AZ-H

Przegrana
w meczu kontrolnym
Drugoligowi siatkarze
MCKiS Jaworzno przegrali 4:1 sparing z pierwszoligowym AZS-em AGH
Kraków. Sokoły uległy w czterech
pierwszych partiach: 19:25, 25:27,
21:25 i 22:25, a wygrali piątą 13:15.
Najlepiej punktującymi siatkarzami
z jaworznickiej drużyny byli Patryk
Strzeżek (18 pkt.), Karol Borończyk (9 pkt.), Szczepan Czerwiński (9 pkt.) i Jakub Grzegolec (8
pkt.). W najbliższy weekend MCKiS
weźmie udział w Turnieju o Puchar
Burmistrza Andrychowa. Zmierzy się
z drużynami UMKS-u Kęczanin Kęty,
MKS-u Andrychów i KS-u Rudziniec.
Sezon 2. ligi siatkówki rozpocznie się
1 października. Sokoły zmierzą się
wtedy z TS-em Volley Rybnik.
Strzelali
o puchar prezydenta
Strzelcy z całego regionu zmagali się w sobotę, 28 sierpnia,
w zawodach parkurowych o Puchar
Prezydenta Miasta Jaworzna, zorganizowanych przez Strzelnicę Hubertech.
Strzelecka rywalizacja rozpoczęła się
w obecności Łukasza Kolarczyka,
wiceprezydenta Jaworzna. Zawodnicy zmagali się w kategoriach open
i senior. W tej pierwszej wygrał Szymon Siupka. Drugie miejsce zajął Jerzy Górnik, a na trzecim uplasował
się Daniel Szymura z Drużyny Rybnickiej. W kat. senior zwyciężył Jerzy
Górnik. Drugi był Bogusław Gawęda
z grupy DrimTim. Na trzecim stopniu
podium stanął Tibor Gesvandtner
z Cyranki Oświęcim.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 21 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna”
nr 31 (269): Nieoczekiwana
propozycja. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Zaangażowani
i oddani miastu

Ulica Kowarzyków upamiętnia trzech jaworznian, Henryka i dwóch Hugonów. Droga sąsiaduje z ul. Wandy i Kołłątaja, następnie zamienia się w polny trakt, który wiedzie
do skrzyżowania z ul. Stoleckiego.
Henryk i jeden z Hugonów byli
braćmi. Ich rodzicami byli Antoni,
chirurg rejonowy, a następnie lekarz
bractwa górniczego w Przedsiębiorstwie Górniczo-Hutniczym hr. Potockich w Sierszy, i Agnieszka z domu
Hein. Henryk przyszedł na świat 12
lutego 1861 r. W 1883 obronił tytuł inżyniera górnictwa i hutnictwa
na Akademii Górniczej w Leoben. Przez 19 lat zarządzał
Przedsiębiorstwem H. Löbbecke w Niedzieliskach i nadzorował produkcję bieli cynkowej i wydobycie galmanu
w okolicy Jaworzna.
Był delegatem z dziedziny handlu i przemysłu w zarządzie miejskim Jaworzna. Był też członkiem Rady Powiatowej w Chrzanowie. Działał w jaworznickim Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokół” i to dzięki jego staraniom powstała
przy ul. Mickiewicza siedziba organizacji. Obecnie znajduje się tam ATElier Kultury. Henryk Kowarzyk pracował
również w Chrzanowie i Krakowie. Zmarł około 1924 r.
Jego młodszy brat, Hugo, urodził się 25 lutego 1864 r.,
również w Sierszy. On też studiował górnictwo w Leoben
i zdobył tytuł inżyniera. Zasiadał w zarządzie Jaworznickiego Gwarectwa Węgla Kamiennego. Został głównym
zarządcą i kierownikiem ruchu kopalń. Wsławił się jako
dobry specjalista, dzięki skutecznemu uratowaniu zalanej
w wyniku pożaru kopalni Fryderyk August. Kierując akcją

ratowniczą, doprowadził do szybkiego odwodnienia wyrobisk. Jego pomysły spotkały się z olbrzymim uznaniem
w górniczym środowisku. Podobnie, jak brat, działał w miejskich strukturach samorządowych.
Miał duży wpływ na elektryfikację
Jaworzna i budowę sieci wodociągowej. Również działał w jaworznickim
„Sokole”.
Jego kariera w naszym mieście
zakończyła się niemal tragicznie. Po
I wojnie światowej sfrustrowani kryzysem w górnictwie pracownicy kopalń, obwinili Kowarzyka o wszystkie
złe decyzje zarządu i chcieli wrzucić inżyniera do szybu
kopalnianego. Uratowali go związkowcy. Ale Hugo Kowarzyk musiał odejść ze stanowiska.
Przeniósł się z rodziną do Krakowa. Zmarł 12 sierpnia
1946 r. Żoną inżyniera była Rużena Spaček. Mieli pięcioro dzieci. Wśród nich był Hugo Wendelin Stefan, który
również jest jednym z patronów ul. Kowarzyków. Urodził
się 10 grudnia 1906 r. Uczył się w tzw. Winterówce w Jaworznie, następnie w szkole w Chyrowie i Gimnazjum św.
Anny w Krakowie. Studiował medycynę na Uniwersytecie
Jagiellońskim, którego później był profesorem. Po II wojnie światowej zamieszkał we Wrocławiu, gdzie związał
się z Akademią Medyczną i Uniwersytetem Wrocławskim.
Prowadził ze swoją żoną, Zofią, która była kardiologiem,
badania naukowe dot. krzepliwości krwi, hematologii,
wektokardiografii i cytogenetyki. W 1983 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zmarł 7 marca 1985 r. we Wrocławiu.
AZ-H

Zapowiada nam się bardzo pracowity tydzień. Nie dość, że właśnie
rozpoczyna się kolejny rok szkolny,
to jeszcze we wtorek, 6 września,
wypada Dzień Walki z Prokrastynacją, czyli tendencją do odkładania ważnych zadań na później.
Badania pokazują, że tendencję do
odkładania spraw ma zdecydowana
większość z nas.
Prokrastynacja to nie lenistwo,
a rodzaj zaburzenia, którego mechanizm polega na tym, że dzięki
odłożeniu konkretnej czynności
na później początkowo nasze samopoczucie się poprawia, następuje odprężenie i ulga. Niestety,
późniejsze uświadomienie sobie,
że czasu na zrealizowanie zadania
pozostało bardzo mało, wywołuje
w nas zwykle większy stres, a czasem również lęk.
Świętowanie Dnia Walki z Prokrastynacją polega więc na tym,
by ważnych zadań nie odkładać na
później. We wtorek wszystkie sprawy załatwiamy od ręki. Specjaliści
radzą, by zacząć od sporządzenia
planu zadań. A zatem do dzieła.
Grażyna Dębała

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 31 (269)
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