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Liga ruszyła
| fot. Andrzej Pokuta

Miasto pod okiem
kamery

36 nowoczesnych kamer
w listopadzie pojawi się przy
drogach, prowadzących do Jaworzna. Nowy sprzęt zastąpi
dotychczasowy, wysłużony już
monitoring, który przez kilkanaście lat skutecznie wpływał na poziom bezpieczeństwa

mieszkańców. Decyzją Pawła
Silberta, prezydenta Jaworzna, dotychczasowe urządzenia
zastąpione zostaną nowocześniejszymi. – System działa w
ramach programu Tarcza od
2008 roku. Systematycznie był
modyfikowany, jednak rozwiązania technologiczne mocno ewoluowały, dlatego podjęto
decyzję o zakupie nowoczesnego systemu monitoringu wjazdów i wyjazdów – tłumaczą
urzędnicy.
Więcej na str. 3

Turystycznie
i ekologicznie

Jaworznianie
łamali szyfry

W Domu Kultury im. Z.
Krudzielskiego odbył się XXI
Konkurs Piosenki Turystycznej
i Ekologicznej. Muzyczna ry-

W środę, 26 października,
do Jaworzna przyjechał Mobilny Showroom Instytutu Pamięci Narodowej. TIR stanął
na Rynku. Chętni mogli zagrać w „Grę szyfrów”. To najnowszy projekt Biura Nowych
Technologii Instytutu Pamięci
Narodowej i prawdopodobnie pierwsza na świecie gra
komputerowa, która powstała
w tak ścisłej współpracy z historykami.
Na prezentacji gry pojawili się Adriana Paradowska,

walizacja trwała dwa dni, 20
i 21 października. Wydarzenie
organizowane przez Miejskie
Centrum Kultury i Sportu, do
szczakowskiego Domu Kultury przyciągnęło przedszkolaków, uczniów i dorosłych jaworznian. – Tegoroczną edycję
Konkursu Piosenki Turystycznej
i Ekologicznej otworzyła najbardziej wdzięczna grupa, czyli
przedszkolaki. Maluchy świetnie
się prezentowały – wspomina
Karolina Dąbrowa z MCKiS.
Więcej na str. 10

zastępca dyrektora Biura Nowych Technologii, oraz Adam
Chlebowicz, dyrektor Biura
Edukacji Narodowej Instytutu
Pamięci Narodowej.
Więcej na str. 12

Z DRUGIEJ STRONY

Jeżeli chcecie się pozbyć z tego świata
kogoś niechcianego, to dobrze traﬁliście,
w tym materiale znajdę na to sposób.
Dawno temu, kiedy urodził mi się syn (prawie ćwierć
wieku będzie za chwilę), zaproponowałem żonie, aby
została w domu, a ja będę zarabiał, bo przecież dobrze
idzie. Odparła sympatycznie, że mam się stuknąć w łeb
(użyła innego słowa, zamiast stuknąć, ale nie wypada
cytować, bo ona w eufemizmy się nie babrała). Oczywiście po kilku miesiącach wróciła do pracy i dobrze zrobiła, bo zachowała całkowitą niezależność finansową, nie
wspominając o tym, że zaczęło się nam żyć jeszcze lepiej.
Przynajmniej do czasu.
Ta historia to już przeszłość, bardzo zamierzchła. Taki
model rodziny, gdzie mąż zarabia pieniądze, a żona zajmuje się domem i dziećmi, jest tylko mrzonką, mokrym
snem samca alfa. Są oczywiście kobiece gwiazdy, które
wychodzą z założenia „jestem piękna, mam leżeć i pachnieć”, a ty dziadu zapieprzaj, ale ja tu raczej piszę o modelu zwykłej rodziny, chociaż normalność jest bardzo, ale
to bardzo subiektywna...
Powiedzmy sobie szczerze – kobieta w klasycznym
modelu rodziny ma przerąbane. Zasuwa od rana do wieczora, ogarniając dom, dzieci wraz z ich szkołą, zadaniami, zajęciami popołudniowymi, gotowaniem, praniem,
sprzątaniem, jakby miała motor, wiecie gdzie. Swoiste
salto mortale z twardym lądowaniem. Gdyby przeliczyć
te wszystkie zajęcia na efekt finansowy, to niejeden dyrektor z bożej łaski, wracający zmęczony do domu o godzinie 15, byłby zawstydzony poziomem swojej wypłaty,
gdyż nie dorastałaby nawet do połowy uposażenia jego
kobiety. Z tym że tak się nie dzieje. A jak nie ma płacy –
praca jest nieważna, takie jest myślenie.
Dodatkowo jest tak, że facet wchodzi w zakręt, zwany potocznie kryzysem wieku średniego i z tego wirażu
nie wychodzi. I co wtedy? Dojrzała kobieta z dorosłymi
dziećmi nagle staje przed problemem bardzo poważnym,
bo zaczynać swoje życie zawodowe w wieku 40 lat, nie
jest jej łatwo. Oczywiście, możemy tutaj bredzić, że była
naiwna i mogła myśleć zawczasu, ale to tylko bełkot –
w każdym momencie swojego życia podejmujemy decyzje,
które są najlepsze dla danego momentu. Niejednokrotnie
tak się dzieje pod wpływem szantażu emocjonalnego czy
psychicznego nacisku z drugiej strony, ale manipulacja

Szpilki w bruku

to przecież chleb powszedni każdej relacji. Tak jak kiedyś
stwierdziłem – związek to choroba współistniejąca z różnymi dewiacjami i o różnym stopniu zakażenia.
Często w takich przypadkach dochodzi do znacznego
obniżenia poziomu życia, a nie każdy sobie z tym radzi,
często nie potrafimy na czas wyhamować. Mało kto potrafi nagle przeskoczyć na poziom znacznie niższy, niż
do tej pory, zrezygnować z lepszych zakupów, droższych
wyjazdów, wysokiej raty za auto, czy też pozbyć się domu,
na którym ciążą raty hipoteczne na jeszcze 15 lat. Tym
bardziej, gdy wziąłeś 350 tys. kredytu we frankach szwajcarskich, spłaciłeś 400 i zostało tylko 380.
Czytałem na stronie o bankowości i ekonomii, że w najbliższym czasie na rynku pojawi się duża liczba domów
z windykacji, czeka nas fala niewypłacalności finansowej.
To okropne, że miejsce, które miało być ostoją rodziny
i czymś, co stanowiłoby constans dla ciebie, nagle jest
odbierane. Tylko komornicy zacierają ręce, bo dla nich
hossa trwa w najlepsze.
Wiecie, ile mamy kancelarii komorniczych w Jaworznie?
Kiedyś, 10 lat temu, były dwie na prawie 100 tys. ludzi.
Dziś jest osiem na 84,5 tys. Na jednej z ulic na Osiedlu
Stałym są trzy, można swobodnie zmienić nazwę tej ulicy
z Inwalidów Wojennych na Skutecznych Komorników.
Wnioski nasuwają się same, jesteśmy coraz bardziej zadłużonym społeczeństwem, a będzie chyba tylko gorzej.
Chciałbym być w tej sprawie optymistą, ale chyba jedyne,
co nam zostało, to przyjąć postawę wymijającą, z opcją
„Polskie ISO: Jakoś to będzie”.
I tu dochodzimy do momentu, kiedy wyjaśnię pierwsze
zdanie: otóż na Halloween, chcąc być skrajnie przerażający, będę przebrany za komornika i poroznoszę nakazy
eksmisji. Seria zawałów i śmiertelnych przerażeń pewna.
Taki przerażający SUPERWINDYKATOR. Ogoliłem głowę,
zakupiłem łańcuch w sklepie metalowym (do zawieszenia
na szyi), nakleiłem na twarz tatuaż z gazety i oczekuję na
propozycję współpracy. Tylko kto się przestraszy podstarzałego nerda w okularach, a bez nich to nawet końca
swojego nosa nie zobaczę...
PS (z zupełnie innej beczki): Edyta Górniak odleciała po
raz kolejny. Stwierdziła: „Poprosiłam o aktywację wyłącznie
nabytych umiejętności i wiedzy, bez aktywacji pamięci zdarzeń. Na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym” – wyznała (tylko z pozoru 49-letnia) piosenkarka. Mój
kolega na to odparł, że w takim razie Maryla Rodowicz musi
żyć od 2 milionów...

Jan Kleszcz

Mniej ważna racja
Bardzo groźny wypadek miał miejsce w piątek, 21 października, na ulicy Krakowskiej w Byczynie. Około godziny
9, przy dobrej pogodzie, potrącona na pasach została 25-latka. Zaraz po wypadku lekarze określali stan młodej kobiety jako ciężki. Sprawczyni potrącenia
prawdopodobnie po prostu nie zauważyła pieszej.
To kolejny podobny wypadek w naszym mieście. 7 października na Podłężu,
również na przejściu dla pieszych, potrącona została 61-latka. Po kilku dniach
kobieta zmarła w szpitalu. Podobne sprawy zawsze są drobiazgowo analizowane przez biegłych i specjalistów z zakresu wypadków komunikacyjnych. Chodzi
o to, by jak najdokładniej ustalić przebieg wydarzeń i w konsekwencji określić,
kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenia. Policjanci jednak apelują o ostrożność i do kierowców, i do pieszych. Trudno się dziwić. Ani pieszemu, który na
skutek wypadku drogowego może odnieść poważne obrażenia, które na stałe
pogorszą komfort życia, ani kierowcy, który potrąci człowieka, wielkiej satysfakcji nie da raczej fakt, że w tym konkretnym przypadku winę za zdarzenie
ponosi ten drugi. Nie wspominając już nawet o sytuacji, kiedy wypadek okazuje
się śmiertelny. To dlatego nie warto przeceniać prawa do pierwszeństwa. Pewnie,
że pieszy ma prawo wejść na pasy, a kierowca ma obowiązek w tym wyznaczonym miejscu go przepuścić. Jednak do tej ogólnej zasady trzeba dodać, że przed
prawem stanowionym pierwszeństwo będą miały prawa fizyki i jeśli samochód
jedzie zbyt szybko, to kierowca go nie zatrzyma, choć oczywiście powinien.
Pieszy też powinien najpierw się dobrze rozejrzeć, a dopiero potem wejść na
pasy, ale czasem nos ma w telefonie, a myślami jest zupełnie w innym miejscu.
Choć oczywiście nie powinien. W codziennym poruszaniu się po drogach warto
uwzględnić, że i kierowcy, i piesi są tylko ludźmi. I pamiętać o tym, niezależnie
od roli, w jakiej pojawiamy się na ulicy.

Moje 3 grosze

Wojciech P. Knapik
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Trzeba żyć!
Grażyna Dębała

Przełom października i listopada
to tradycyjnie już czas zadumy i refleksji nad życiem, zwłaszcza nad
jego kruchością i ulotnością. To też
czas, kiedy wspominamy bliskich,
którzy poprzedzili nas w drodze do
wieczności. Rozmyślamy o słowach,
które nie padły, a przecież powinny,
o tym, czego nie zdążyliśmy wspólnie zrobić, przeżyć, poczuć. Podobne
wspomnienia wywołują na ogół pewien żal i smutek, bo śmierć bliskiej
osoby przecież zazwyczaj wiąże się
z silnym poczuciem straty.
W tym szczególnym czasie rozważania o najróżniejszych życiowych
utratach, na sprawę można spojrzeć
też z innej strony. Rozstanie jest trudne, ale pozwala docenić wspólny czas,
który był nam dany. Przypomnieć soKomentarz tygodnia

Superbaba vs. Superwindykator
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bie i właściwie ocenić drobne gesty,
słowa, ulotne chwile, które budowały
bliskość. Taką wiedzę warto wykorzystać w praktyce względem bliskich,
których obecnością wciąż możemy się
cieszyć. A zatem nie warto odkładać
rodzinnego wypadu w góry na lepszy
czas, spotkania z koleżankami aż do
letniego urlopu, a wizyty u rodziców
do przyszłego miesiąca. Nie warto
też zwlekać z mówieniem bliskim
ważnych, ale też miłych, ciepłych,
wspierających słów oraz z porządkowaniem skomplikowanych relacji,
jakie zwykle każdy z nas ma. Odkładanie na później może się okazać polityką bardzo krótkowzroczną. Tym
bardziej że mówią, że trzeba żyć już
teraz, bo jest znacznie później, niż
nam się wydaje.

Dla bezpieczeństwa
Anna Zielonka-Hałczyńska

Gdyby nie szybka reakcja stróżów prawa, to mężczyzna, który
rozpylił gaz pieprzowy w oczy 3
przechodniów w centrum Jaworzna, mógłby zrobić krzywdę jeszcze
większej liczbie osób. Gazem zaatakował po to, by okraść ofiary. Udało mu się to nie za pierwszym, nie
za drugim, ale dopiero za trzecim
razem. Na szczęście szybko został
namierzony i zatrzymany przez
policję we własnym domu. Ponoć
był tym faktem bardzo zdziwiony.
Właśnie takie indywidua, jak
wspomniany jegomość, powodują, że człowiek, który idzie sobie
spokojnie chodnikiem, nie może
czuć się bezpiecznie we własnym
mieście. Na szczęście w Jaworznie
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takie zdarzenia, jak to z gazem,
nie są częste. Jednym z elementów, które wpływają na poczucie
bezpieczeństwa, oprócz sprawnej
pracy policji, straży miejskiej, straży pożarnej i innych służb, jest na
pewno miejski monitoring. W samym Jaworznie jest prawie sto
kamer, a na jego granicach 36,
które rejestrują auta wjeżdżające
do i wyjeżdżające z miasta. Niebawem wysłużone już, kilkunastoletnie rejestratory, zastąpi 38
najnowszej generacji urządzeń.
Na pewno, tak jak dotychczasowe
kamery, również te nowe bardzo
pomogą stróżom prawa, jeszcze
lepiej strzec miasto i jego mieszkańców.
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Pod okiem kamery

36 nowoczesnych kamer już w listopadzie pojawi się przy dziewięciu drogach, prowadzących do Jaworzna. Nowy sprzęt zastąpi dotychczasowy, wysłużony już monitoring, który przez kilkanaście lat skutecznie wpływał na poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Decyzją Pawła Silberta, prezydenta Jaworzna, dotychczasowe urządzenia zastąpione zostaną nowocześniejszymi.
– System działa w ramach programu „Tarcza” od 2008 roku. Systematycznie był modyfikowany, jednak
rozwiązania technologiczne mocno
ewoluowały, dlatego też podjęto decyzję o zakupie nowoczesnego systemu
monitoringu wjazdów i wyjazdów –
tłumaczą jaworzniccy urzędnicy.
Wykonawcę wyłoniono w postępowaniu przetargowym. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Art-Com Sp. z o.o., która do końca
listopada 2022 roku zamontuje
nowy monitoring. W ramach zadania wykonawca dostarczy i zainstaluje system monitoringu. Przeniesie też dane z wykorzystywanego

dotychczas systemu oraz zaktualizuje go. Dodatkowo zmodernizuje
system ANPR, który automatycznie rozpoznaje tablice rejestracyjne. Będzie polegało na wymianie
wszystkich urządzeń oraz oprogramowania.
W prace nad stworzeniem koncepcji wymiany i wyposażenia monitoringu włączyła się Komenda
Miejska Policji w Jaworznie. Jak
podkreślają jaworzniccy stróże prawa, system, dzięki któremu można
monitorować, kto wjeżdża i kto
wyjeżdża z naszego miasta, niejednokrotnie przysłużył się w wykrywaniu sprawców różnego rodzaju

Łukasz Kolarczyk

zastępca prezydenta Jaworzna
Jaworzno od wielu lat uznawane jest za jedno
z najbezpieczniejszych miast w regionie. Sprzyja temu
między innymi skuteczna realizacja programu „Tarcza”. Miasto każdego roku dofinansowuje również
szereg działań poprawiających bezpieczeństwo oraz
uczestniczy w akcjach informacyjnych skierowanych
do młodzieży i seniorów. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom jest dla gminy sprawą priorytetową. Na
pewno do tego wysokiego poziomu bezpieczeństwa przyczyni się wymiana dotychczasowego systemu monitoringu na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Od lat utrzymywane dobre statystyki wykrywania kradzieży pojazdów
i innych przestępstw, a także ich polepszenie wymaga nakładów. Modernizacja
systemu to również nowe narzędzie pracy dla policjantów. Szybsze, sprawniejsze
urządzenia, nowa centrala z pełnym systemem elektronicznym i sterowania pozwolą funkcjonariuszom na efektywną pracę i nasze bezpieczeństwo w mieście.

przestępstw. – Kamery na rogatkach
rejestrują bowiem zarówno zdjęcia
samochodów, ich tablic rejestracyjnych, a także wizerunki kierowców
i ich pasażerów – wyjaśnia Michał
Nowak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.
– Dzięki temu systemowi możemy
sprawdzić, kto wjechał, a kto opuścił
Jaworzno w określonym przedziale
czasowym. Na tej postawie możemy
np. wytypować domniemanych sprawców jakiegoś zajścia – tłumaczy.
System monitoringu usprawnia
też pracę policji. Aby sprawdzić
jakiś konkretny samochód, policjanci mogą np. wpisać początkowe numery rejestracji pojazdu,
a system wyświetli listę wszystkich
aut, które w danym okresie wjechały do miasta. Program ANPR
daje też znać, jeśli wykryje tablice auta, które zostało skradzione.
Dzięki kamerom, stróżom prawa
udało się zatrzymać np. złodziei
samochodów czy kierowcę, który
uciekł z miejsca wypadku.
Kamery na rogatkach to jeden
z elementów miejskiego monitoringu. Jaworzno, jako miasto monitorowane, znajduje się w oku
wielu obiektywów.
– 93 z nich to kamery, z których
obraz jest dostępny w centrum monitoringu miejskiego w komendzie
Straży Miejskiej. System działa całodobowo, a kamery są zamontowane

Mundurowi potwierdzają, że kamery pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

w najbardziej newralgicznych miejscach i rejestrują obraz przez całą
dobę. Monitoring jest zainstalowany
nie tylko w Centrum, ale również
w dzielnicach – podkreśla Artur
Zięba, komendant Straży Miejskiej
w Jaworznie.
Jak podkreślają mundurowi, monitoring to świetne i skuteczne uzupełnienie pracy stróżów prawa. – To,
że w pobliżu nie ma patrolu, nie znaczy, że ktoś, kto dopuszcza się przestępstwa czy wykroczenia, pozostanie
bezkarny. Kamery pomagają wykry-

Miasto musi być atrakcyjne dla mieszkańców
W ATElier Kultury odbyła się we wtorek kolejna konferencja z cyklu Miasta Idei. Tym razem
tematem przewodnim były formy planowania
rozwoju i tworzenia planów zagospodarowania
przestrzennego, które wykraczałyby poza narzucony przepisami schemat. Konferencja była
podzielona na dwie części. W ramach pierwszej
zostały przeprowadzone warsztaty dla mieszkańców. Wzięli w nich udział m.in. radni Rady
Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów. W drugiej części spotkania odbyła się

debata ekspertów. Uczestniczyli w niej Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, Igor Śmietański,
wiceprezydent Tychów, Mikołaj Machulik,
prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
w Katowicach, Stanisław Lessaer, współzałożyciel P.A. NOVA SA, architekt, urbanista,
oraz Małgorzata Łapeta, architektka i urbanistka, przedstawicielka Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Uczestnicy debaty dyskutowali m.in. na temat roli architektów, urbanistów, urzędników

Paneliści rozmawiali o tym, jak budować miasto | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

w planowaniu przestrzennym. Zastanawiali się,
jak jeszcze mocniej zaangażować w to planowanie mieszkańców. Jak zasugerowała Małgorzata Łapeta, jednym ze sposobów uspołeczniania
tego typu procedur są rozszerzone konsultacje
społeczne. Eksperci doszli do wniosku, że bardzo ważne w planowaniu przestrzennym jest
to, by przekonać ludzi, że dyskusja ma sens,
i że ważny jest kompromis. Nie da się jednak
stworzyć idealnego modelu planowania miejskiej
przestrzeni. – Moim zdaniem, próba napisania
uniwersalnej recepty i wzoru na to, jak zaplanować miasto, nie skończy się sukcesem. W Polsce
są miasta zaplanowane, które miały być ideałami,
ale takimi się jednak nie stały. Są też takie miasta,
które sprawiają wrażenie, że nie były budowane
z bardzo przemyślanym planem, a mimo to są bardzo popularne i przyciągają tłumy ludzi – przyznał
prezydent Paweł Silbert. – Kiedyś usłyszałem od
naszego architekta miejskiego, pana Teobalda Jałyńskiego, słowa, które mocno zapadły mi w pamięć
i którymi kieruję się w swojej pracy. Powiedział
wtedy, że miasto to nie są budynki, miasto tworzą
przede wszystkim ludzie i to dla nich musi być ono
budowane – podkreślił.
Konferencja Miasta Idei odbyła się w Jaworznie po raz kolejny. Na poprzednich spotkaniach
dyskutowano m.in. o polityce rowerowej w miastach, e-mobilności i o przyszłości Kociej. AZ-H

wać różne niebezpieczne sytuacje, na
przykład kradzieże, dewastacje. Zapisują też zdarzenia, do jakich dochodzi
na drodze, i dzięki nim szybko możemy namierzyć piratów drogowych.
W miejskich kamerach obserwujemy
też zachowanie chuliganów, którzy
przemieszczają się po mieście – wylicza dalej Michał Nowak.
Koszt montażu nowego monitoringu wjazdów i wyjazdów wyniesie 448 tys. zł. Wymiana ma
zakończyć się w listopadzie.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Ostatni
dzwonek
To ostatnia chwila, by złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Można to zrobić osobiście lub online. Termin upływa
30 października. O wsparcie mogą ubiegać się
m.in. gospodarstwa domowe, których główne
źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym,
drewnem kawałkowym, skroplonym gazem
LPG lub olejem opałowym.
Wnioski w wersji papierowej można składać
w holu budynku „D” Urzędu Miejskiego (Plac
Górników 5).
Dodatek miał być wypłacony w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, ale terminu nie uda
się dotrzymać.
– Wypłata tzw. „dodatku dla gospodarstw domowych” jest zadaniem zleconym gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków.
Jaworzno złożyło zapotrzebowanie na środki w
terminie, jednak do dzisiaj ich nie otrzymało, co
uniemożliwia realizację wypłat. Wydanie informacji
oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do budżetu miasta
– zapewnia Tomasz Bachowski z UM.
GD

4

Pamięci
bohatera
Odsłonięto obelisk poświęcony pamięci Janka Martyniaka. Uroczystość odbyła się w piątek, 21 października, a uczestniczyli w niej m.in.
przedstawiciele Instytutu Pamięci
Narodowej, w tym dr Maciej Korkuć, naczelnik Biura Upamiętnienia
Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci
Narodowej w Krakowie, pracownicy
Muzeum Miasta Jaworzna, urzędnicy,
radni oraz mieszkańcy miasta.
Janek Martyniak był patriotą czynnie walczącym o wolność obywateli i niepodległość Rzeczypospolitej.
10 czerwca 1943 r. chłopak został
zastrzelony przez funkcjonariuszy
niemieckiego Gestapo. Miało to miejsce przy ulicy Ławczanej, w miejscu,
gdzie dziś znów stoi pomnik.
Poprzedni monument poświęcony
pamięci Janka Martyniaka został usunięty w roku 2018 po decyzji, jaką
na mocy ustawy dezubekizacyjnej
w tej sprawie wydali historycy z Instytutu Pamięci Narodowej. Mieszkańcy Jaworzna domagali się jednak,
by pomnik wrócił, przekonując, że
Martyniak był bohaterem i patriotą.
W konsekwencji historycy IPN dokładniej przyjrzeli się historii chłopaka z Dąbrowy Narodowej. W 2021
roku IPN zwrócił się do władz Jaworzna z propozycją podjęcia wspólnych
działań, mających na celu ponowne
upamiętnienie żołnierza Gwardii Ludowej PPS, Jana Martyniaka. GD

Atakował
gazem
Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę, który siał postrach wśród
mieszkańców Jaworzna. Atakował
napotkane osoby gazem pieprzowym.
Wszystko wydarzyło się w środę, 19
października. Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce około godz. 6 rano. 30-latek
wycelował gaz w oczy 45-letniej kobiety, która szła z piekarni w Kostkach.
Napastnik uciekł. – Niedługo po tym
zdarzeniu zaatakował mężczyznę przechodzącego łącznikiem Grunwaldzkiej
z Pocztową, przy dawnym sklepie Melodia. Próbował wyrwać przechodniowi
torbę. To mu się jednak nie udało – informuje asp. sztab. Michał Nowak,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jaworznie. – Rozboju dokonał
jednak na osiedlu Tadeusza Kościuszki
na 72-letniej jaworzniance, której ukradł
torebkę – zaznacza.
Złodziej łupem nie cieszył się jednak długo, ponieważ jaworzniccy policjanci szybko namierzyli mężczyznę
i zatrzymali go w jego mieszkaniu.
Jak przyznają stróże prawa, 30-latek był bardzo zaskoczony takim
obrotem sprawy. Już wcześniej był
notowany. Funkcjonariusze znaleźli
też u niego narkotyki. Grozi mu do
12 lat więzienia.
AZ-H
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Czas zadumy i nawrócenia
Na jaworznickich cmentarzach
mieszkańcy porządkują już nagrobki
bliskich, przynoszą kwiaty i zapalają znicze. Działają też odpowiednie
służby miejskie. Na nekropoliach
i w ich sąsiedztwie grabione są liście,
porządkowane chodniki i drogi. We
wtorek, 1 listopada, przypada dzień
Wszystkich Świętych, a 2 listopada Zaduszki. Księża przypominają
jednak, by na ten szczególny czas
przygotować się przede wszystkim
duchowo.
– Uroczystość Wszystkich Świętych
przypomina najważniejsze prawdy naszego życia. Daje zwłaszcza odpowiedź
na pytanie o to, co dzieje się po naszej
śmierci, bo co jest tu, na ziemi, to wiemy. Jest wojna w Ukrainie, staramy
się o zabezpieczenie ciepła na zimę, są
różne kłopoty i radości. Jednak warto troszczyć się też o sprawy wieczne.
Dlatego pytanie, co się stanie na końcu naszego życia i po tym końcu, jest
jak najbardziej właściwe – mówi ks.
Józef Gut z parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej.
Zdaniem proboszcza ze Szczakowej, dzień Wszystkich Świętych
i Zaduszki to idealny czas na przemyślenia i refleksje związane z przemijaniem oraz na przewartościowanie życia.
– Jako katolicy wierzymy, jak zapisano w Liście do Hebrajczyków, że
postanowiono człowiekowi raz umrzeć,
a potem czeka go sąd. Stąd też nasze
nawrócenie powinno nastąpić już teraz,
kiedy jeszcze żyjemy. To, czy pójdzie-

Odwiedzając groby bliskich, pielęgnujemy pamięć o nich
| fot. Natalia Czeleń

my do nieba, czy do piekła, zależy od
nas samych, od tego, jak postępujemy
w życiu – kontynuuje ksiądz Józef.
Zgodnie z tradycją, 1 listopada to
czas na modlitwę o wstawiennictwo
świętych, a 2 listopada modlimy się
szczególnie za dusze bliskich nam
zmarłych, którzy jeszcze przebywają
w czyśćcu.
– Zawsze powinniśmy się modlić za
naszych bliskich, by ich dusze jak najszybciej weszły do wiecznego szczęścia
– zachęca ks. Józef Gut.
Tradycja związana z obchodami
Wszystkich Świętych wywodzi się
z dawnych uroczystości chrześcijańskich, zapoczątkowanych w Cesarstwie Rzymskim. Obchodzono
wtedy wspomnienie wszystkich męczenników chrześcijańskich. W VIII
w. zaczęto wspominać w tym dniu
wszystkich, którzy nie byli męczen-

nikami, ale umarli w opinii świętości. W ten sposób powstała tradycja
dnia, w którym cieszymy się dostąpieniem chwały Bożej tych wszystkich, którzy oficjalnie nie zostali
ogłoszeni świętymi przez Kościół.
Najprawdopodobniej data obchodów święta, 1 listopada, utrwaliła
się pod wpływem zwyczaju występującego u Anglosasów i Franków.
Inni znawcy tematu sugerują z kolei
genezę celtycką.
Coraz częściej również w Polsce
obchodzimy Halloween. Dzień ten
przypada na 31 października. Słowo „Halloween” wywodzi się ze
sformułowania „All Hallows Eve”,
czyli wigilia Wszystkich Świętych.
Halloween wiąże się z celtyckimi
obrządkami palenia ognisk. Jego
celem jest zatarcie granic między
światem doczesnym oraz zaświa-

tami. W ramach obchodów dzieci
przebrane za czarownice, potwory,
duchy i inne straszne stworzenia domagają się słodkości od gospodarzy,
których tego wieczoru odwiedzają.
Ze względu na połączenie święta
z pogańskim kultem, wielu katolików wyraża negatywny stosunek
do Halloween.
– Sposób przeżywania tego czasu
związany z Halloween jest odejściem
od prawdy i łączy się z niewiarą w życie wieczne. Osoby obchodzące Halloween próbują zakrzyczeć swój strach
przed śmiercią. Tego typu zabawy nie
pomagają też w zastanowieniu się nad
życiem i podjęciu decyzji o swoim nawróceniu oraz daniu świadectwa, że
istnieje inny świat – przekonuje proboszcz ze Szczakowej.
Podkreśla on także, że jako katolicy powinniśmy unikać uczestniczenia
w takich wydarzeniach, a zamiast
tego skupić się na swoich tradycjach.
– W polskich parafiach mamy dobre
doświadczenia związane z tym czasem,
jak choćby „Bal świętych”, czy „Pochód
świętych”. To nasza piękna, a tak często zapominana tradycja – przekonuje
ks. Józef Gut.
Bale świętych to uroczystości organizowane często przez szkoły,
przedszkola i parafie. Uczestnicy
przebierają się za świętych i błogosławionych, czyli tych, których
warto naśladować. – To właśnie oni
są źródłem naszej radości – przypomina proboszcz.
Natalia Czeleń

Akcja Znicz wystartowała
Przełom października i listopada
to już tradycyjnie zwiększony ruch
na drogach, tłumy na cmentarzach
i… okazje dla kieszonkowców. Nasze miasto przygotowuje się do dnia
Wszystkich Świętych, a PKM Jaworzno przypomina, że 1 listopada komunikacja miejska dla pasażerów
będzie bezpłatna. Wszystko po to, by
zmniejszyć liczbę samochodów w sąsiedztwie jaworznickich nekropolii.
– Zachęcamy do zapoznania się ze
zmianami w organizacji komunikacji
miejskiej na przełomie października i listopada. Przypominamy też, że w celu
zmniejszenia ruchu samochodowego
we wtorek, 1 listopada, komunikacja
miejska jest dla wszystkich bezpłatna.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców
do pozostawienia własnych samochodów i wybrania podróży autobusem.
Mniejsza liczba indywidualnych pojazdów zdecydowanie usprawni dojazd
do cmentarzy – przekonuje Adrian
Słupski z PKM Jaworzno.
Świąteczne zmiany w kursach jaworznickich autobusów rozpoczną
się już w sobotę, 29 października,
i potrwają do środy, 2 listopada. Dotyczą one linii: A, E, J, 304, 307, 311,
312, 314, 321, 328, 350, 370, 380,
381, 382. Ze szczegółami warto zapoznać się na stronie internetowej

jaworznickiego przewoźnika (pkm.
jaworzno.pl).
O ostrożność w okolicach cmentarzy do kierowców i pieszych tradycyjnie apelują też policjanci. Mundurowi radzą również, by odwiedzając
groby bliskich, nie zabierać ze sobą
cennych przedmiotów czy dużej gotówki, pilnować torebek i pamiętać
o zamknięciu samochodu.
Przydatna dla wielu może okazać
się też witryna internetowa, uruchomiona właśnie przez pracowników
Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych. Ma ona ułatwić odszukanie grobów na cmentarzach
w Szczakowej i Wilkoszynie. Dzięki

wyszukiwarce www.jaworzno.grobonet.com szybko i łatwo znajdziemy
lokalizację interesującego nas grobu.
– Wystarczy wpisać nazwisko osoby,
a strona wskaże dokładne miejsce jej
pochówku i przy pomocy systemu GPS
poprowadzi nas do niego. Poprzez aplikację zapalić też można wirtualny znicz
na wybranym nagrobku czy sprawdzić
do kiedy ważna jest opłata cmentarna
– mówi Piotr Jamróz z Miejskiego
Zarząd Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie.
Wyszukiwarka oprócz miejsca pochówku i zdjęcia nagrobka pokazuje również datę urodzenia i śmierci
osoby, a także poinformuje do kiedy

Okolice cmentarzy są już posprzątane | fot. Materiały MZDiM

jest uiszczona opłata za grób. – To
bardzo ułatwia bieżącą kontrolę stanu opłat cmentarnych. Od momentu
uruchomienia witryny zauważyliśmy
poprawę regularności uiszczania tych
opłat – podkreśla Piotr Jamróz.
Dokładne mapy obu cmentarzy
oraz wirtualny spacer ze zdjęciami
pozwolą przypomnieć sobie układ
alejek na cmentarzach komunalnych
i lepiej orientować się w terenie. Na
obu gminnych nekropoliach ustawione są tablice z mapami cmentarzy. Na
nich można znaleźć kody QR, które
po zeskanowaniu kierują do witryny
internetowej. Na razie witryna obejmuje tylko cmentarze komunalne
Wilkoszyn i Szczakowa. – Pozostałe
cmentarze w Jaworzna są pod zarządem parafii i to one decydują, czy tam
również będzie funkcjonował podobny
system – informuje pracownik MZNK.
Na jaworznickich nekropoliach
oraz w ich sąsiedztwie trwają ostatnie przedświąteczne porządki. – Jak
co roku prace prowadzone są zarówno
przy cmentarzach komunalnych, jak
i parafialnych. Dzięki nim zwiększy się
nie tylko estetyka otoczenia nekropolii,
lecz - przede wszystkim - bezpieczeństwo
osób udających się by odwiedzić groby
bliskich – mówi Izabela Miszczyk,
rzecznik MZDiM.
NC, GD
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Ekologicznie i oszczędnie

Kolejne miliony trafią do
Jaworzna. Tym razem finansowe wsparcie otrzymają placówki oświatowe.
Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski
Ład i przeznaczone zostaną
na poprawę efektywności
energetycznej w jaworznickich szkołach i przedszkolach. Dzięki tym środkom
placówki zyskają panele
fotowoltaiczne, co pozwoli
znacznie zaoszczędzić na
kosztach energii.

– Dzięki pozyskanym środkom
montujemy panele fotowoltaiczne
na 11 miejskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach. Kosz-

ty energii drastycznie rosną, dlatego
tak ważne jest podtrzymanie działań,
które pozwolą obniżyć zużycie energii
– mówi Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna.
Z rządowego programu do Jaworzna trafi blisko 30 mln zł.
Wkład własny gminy to niemal 6
mln zł. To dla miasta bardzo korzystna proporcja. Już w czwartek,
20 października, miasto podpisało
umowę z jaworznicką firmą RISER,
która w ciągu najbliższych 23 miesięcy zmodernizuje jaworznickie
placówki. Inwestycja będzie kosztowała blisko 36 mln zł. W Jaworznie
to nie pierwsze próby ograniczenia
kosztów związanych z energią.
– Inwestycja jest kontynuacją programu, realizowanego w Jaworznie
na przestrzeni ostatnich kilkunastu
lat. Wartość dotychczas zrealizowanych inwestycji, ukierunkowanych
na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, wynosi około 33 mln złotych.

Wiele z nich zostało zrealizowanych
z udziałem środków zewnętrznych,
w tym unijnych i krajowych – przypomina prezydent Jaworzna.
Oprócz montażu instalacji OZE,
czyli odnawialnych źródeł energii,
w ramach inwestycji wymienione
zostaną też instalacje odgromowe,
rynny i rury spustowe oraz parapety. W budynkach objętych projektem wymieniona zostanie również
ta część elementów stolarki okiennej i drzwiowej, która nie spełnia
wymagań izolacyjności.
– Roboty budowlano – instalacyjne
i montażowe obejmują w szczególności budowę instalacji OZE w postaci
paneli fotowoltaicznych, budowę instalacji odgromowych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie ścian i stropodachów oraz
wymianę źródeł ciepła – potwierdza
Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Prace prowadzone będą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-

wawczym przy ul. Wolności 11,
Zespole Szkół Ponadpodstawowych
nr 4 przy ul. Armii Krajowej 5, Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy
ul. Licealnej 3, PM 1 przy ul. Szymanowskiego 10, PM 5 przy ul. 11
Listopada 3, PM 10 przy ul. Tuwima 6, PM 17 przy ul. Kościuszki 2
A, SP 7 przy ul. Ławczanej 12, SP
4 przy ul. Olszewskiego 76, SP 17
przy ul. Starowiejskiej 15, a także
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
przy ul. Towarowej 61. To jednak
nie wszystko. W ramach umowy
w budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego zostanie
wybudowana kotłownia gazowa,
a w 6 budynkach (SOSW, I LO, PM
1, 5, 10, 17) wymienione zostaną
też instalacje CO.
Wszystkie prace mają się zakończyć do 21 września 2024 r.
Zgodnie z umową roboty będą prowadzone w taki sposób, by nie zakłócać pracy placówek.
Grażyna Dębała

Zielona energia
Tauron buduje drugą farmę fotowoltaiczną w Polsce. Powstaje ona
przy granicy z Jaworznem, w Mysłowicach. Pierwsza taka farma,
należąca do koncernu, działa w naszym mieście przy ulicy Sportowej
i nieźle się sprawdza. Jaworznicka
farma fotowoltaiczna została oddana do użytku pod koniec grudnia
2020 roku. Słoneczna elektrownia
ma moc 5 MW i składa się z ponad
12 tysięcy modułów fotowoltaicznych. W ciągu 20 miesięcy wyprodukowała prawie 10 tys. MWh
energii elektrycznej.
– Wykorzystujemy posiadane przez
grupę tereny poprzemysłowe, by przywrócić im znaczenie gospodarcze.
Pierwszą taką farmę uruchomiliśmy
w Jaworznie na terenie byłej elektrowni węglowej – wyjaśnia Paweł

Szczeszek, prezes zarządu Tauron
Polska Energia.
Energię ze słońca Tauron czerpie też w woj. zachodniopomorskim, gdzie w tym roku oddał do
użytku elektrownię fotowoltaiczną Choszczno II. Obiekt ma moc
8 MW i jest drugą taką instalacją
w tamtym rejonie. Pierwsza, czyli
Choszczno I, ma moc 6 MW.
Trzy działające instalacje są elementem większego projektu, nazwanego Zielonym Zwrotem Taurona.
– Do 2025 roku planujemy zwiększyć moce w fotowoltaice do 700
MW, a w 2030 roku chcemy dysponować słonecznymi megawatami o mocy
1400 MW – podkreśla Szczeszek.
Czwarta, i największa, tauronowska inwestycja powstaje wła-

Od lat elektrownię słoneczną ma też na swoim dachu sanktuarium na
Osiedlu Stałym | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W Mysłowicach powstaje wielka farma fotowoltaiczna
| fot. Materiały Grupa TAURON

śnie w Mysłowicach, na zrekultywowanym składowisku odpadów
paleniskowych. Będzie miała moc
około 100 MW. Właśnie trwa montaż paneli.
– Montowane są konstrukcje stalowe, dokładnie stoły fotowoltaiczne,
których docelowo będzie 4266. Rozpoczęliśmy już także montaż paneli,
każdy o mocy 450 Wp. Zakontraktowano większość dostaw i usług. Jeszcze w tym roku ruszy budowa głównego punktu odbioru wraz z przyłączem
do sieci dystrybucyjnej – mówi Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu
Tauron Inwestycje.
Realizacja pierwszego etapu odbywa się m.in. dzięki finansowemu
wsparciu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Jak informują pracownicy koncernu, prace budowlane zakładają zainstalowanie ponad 82,5 tys.
paneli fotowoltaicznych o łącznej

powierzchni 16 ha. Taki obszar
odpowiada 22 boiskom piłkarskim.
Zgodnie z szacunkami, mysłowicka
farma będzie produkować 39 tys.
MWh energii rocznie.
Farmy fotowoltaiczne mogą
okazać się dobrym rozwiązaniem,
zwłaszcza w czasie energetycznych
trudności. Na wrześniowej sesji
Rady Miejskiej Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna, mówił, że
niewykluczone, że w niedalekiej
przyszłości trzeba będzie rozważyć
możliwości wykorzystania paneli
fotowoltaicznych na użytek gminy.
Z takich ekologicznych rozwiązań korzystają już z powodzeniem
właściciele domów prywatnych,
firm czy rozmaite instytucje. Fotowoltaiczne instalacje posiada
m.in. Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy na Osiedlu
Stałym.
Anna Zielonka-Hałczyńska

5

Dzień
dla Biznesu
Po raz szósty w naszym mieście
odbędzie się „Jaworznicki Dzień dla
Biznesu". W programie są warsztaty,
spotkania i prelekcje. Jaworznicki
Dzień dla Biznesu to też okazja, by
nawiązać nowe kontakty, wymienić
się doświadczeniami i porozmawiać.
Organizatorami tegorocznej edycji
przedsięwzięcia są Powiatowy Urząd
Pracy wraz z Urzędem Miejskim, Jaworznicką Izbą Gospodarczą oraz
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wydarzenie planowane jest
na dwa dni, 3 i 4 listopada. Odbędzie
się w Jaworznickim Laboratorium
Biznesu przy ul. Bocznej 7K. – Jaworznicki Dzień dla Biznesu to wydarzenie biznesowe organizowane cyklicznie
od 2017 roku przez Powiatowy Urząd
Pracy w Jaworznie. Skierowane jest do
podmiotów, tworzących rynek pracy,
a jego celem jest stworzenie przyjaznego
klimatu biznesowego pomiędzy sektorem
publicznym a przedsiębiorcami – wyjaśnia Łukasz Curyło, dyrektor PUP
w Jaworznie.
Jaworznicki Dzień dla Biznesu łączy ekspertów z całej Polski, którzy
podczas spotkań i warsztatów mówią
o najnowszych trendach, jakie zaobserwować można na rynku pracy.
Eksperci chętnie dzielą się wiedzą
i doświadczeniami. Udział w spotkaniach przybliża działalność instytucji
publicznych, wspierających biznes,
pozwala też zapoznać się ze zmianami w przepisach prawnych, ważnych
z punktu widzenia osób prowadzących
działalność gospodarczą. Sporo mówi
się również o systemowych rozwiązaniach korzystnych dla biznesu.
– Pierwsza edycja wydarzenia miała
zasięg lokalny, ale z roku na rok inicjatywa cieszyła się coraz większym zainteresowaniem i aktualnie osiągnęła zasięg
regionalny – informuje Łukasz Curyło.
Tegoroczna edycja Jaworznickiego
Dnia dla Biznesu odbędzie się pod hasłem Gamification Master. W formule
wprowadzono pewne zmiany, bo wydarzenie tradycyjnie skierowane było
do przedsiębiorców, a w tym roku
do udziału zaproszono też młodzież.
Organizatorom zależy na tym, aby
wśród osób, które dopiero wejdą na
rynek pracy, już teraz kreować przedsiębiorcze postawy.
Program Jaworznickiego Dnia dla
Biznesu przewiduje, że w czwartek,
3 listopada, nastąpi m.in. podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Jaworznickim Laboratorium
Biznesu a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przedsiębiorcy poznają także techniki grywalizacji i jej
praktyczne zastosowania. Od doradcy
zawodowego Powiatowego Urzędu
Pracy dowiedzą się, dlaczego warto
grywalizację stosować w swojej firmie,
jako element zarządzania potencjałem
i talentem ludzkim.
Drugiego dnia gośćmi wydarzenia
będą jaworzniccy uczniowie. Młodzi ludzie wezmą udział w wykładach i warsztatach, które pomogą
im dobrze zaplanować karierę zawodową.
GD, NC
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Zielony zwrot,
czyli sprzedaż kopalni
Tauron sprzedaje Skarbowi Państwa swoje kopalnie,
w tym jaworznicki Zakład Górniczy Sobieski. To element
polityki „Zielonego zwrotu TAURONA”. W piątek, 21
października w Warszawie umowę podpisali Jacek Sasin,
wicepremier i minister aktywów państwowych oraz Paweł
Szczeszek i Tomasz Szczegielniak, prezes i wiceprezes
Grupy TAURON. Poza jaworznicką kopalnią transakcja
obejmuje też ZG Janina i Brzeszcze. – Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży ze Skarbem Państwa przybliża nas do
zakończenia procesu wydzielenia aktywów wydobywczych
z Grupy TAURON. To jeden z najważniejszych procesów
restrukturyzacyjnych, prowadzonych w grupie w ostatnich
latach. Jego finalizacja przybliży nas do osiągnięcia założeń

ZG Sobieski, Janina i Brzeszcze kupi Skarb Państwa
| fot. Materiały Grupy TAURON
REKLAMA

Zielonego Zwrotu TAURONA poprzez odblokowanie potencjału inwestycyjnego grupy – tłumaczy Paweł Szczeszek,
prezes zarządu TAURON Polska Energia.
Cena zbycia to 1 zł. Została ustalona w konsekwencji
wyceny akcji spółki wydobywczej przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wartość bilansowa netto posiadanych przez TAURON akcji spółki, uwzględnionych
w cenie nabycia i pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące, wynosi obecnie 0 zł. – Na wartość oferty złożonej
przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wpływa przede
wszystkim konieczność pokrycia przyszłych potrzeb finansowych spółki, w tym na realizację inwestycji, zapewniających
funkcjonowanie tych kopalni w perspektywie zgodnej z rządowymi planami dla sektora – wyjaśnia prezes TAURONA.
Zakup kopalni przez Skarb Państwa uwarunkowany
jest nieskorzystaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa z prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzeniem zadłużenia TAURON Wydobycie wobec TAURON
Polska Energia. Po spełnieniu warunków zawieszających,
do transakcji może dojść nie wcześniej niż 31 grudnia
2022 roku. – Konieczność wydzielenia kopalni ze struktur
grupy jest podyktowana zaostrzającą się polityką instytucji finansowych, które, pod wpływem regulacji Komisji Europejskiej,
zmierzają do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych.
Potwierdza to ostatnia ocena analityków Agencji Fitch, którzy
w komentarzu do ratingu TAURONA podkreślili, że sprzedaż
kopalni pozytywnie wpłynie na profil biznesowy i finansowy
TAURONA, zwiększając możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i przyspieszenia procesu zielonej transformacji – przyznaje Paweł Szczeszek.
GD
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Hospicjum czek
Jaworzniccy uczniowie
i przedszkolaki sadzą już,
wspólnie z pracownikami
i wolontariuszami Hospicjum Homo Homini im.
św. Brata Alberta, cebulki żonkili. W tym roku
placówka, która obchodzi
swoje 25-lecie, zaprosi też
mieszkańców na koncert
i do udziału w pierwszej
kweście w ramach uroczystości Wszystkich Świętych. Odbędzie się ona
przy cmentarzu komunalnym na Wilkoszynie.
W ramach hospicyjnej akcji pn.
„Pola Nadziei” jesienią sadzi się żonkile, a wiosną, kiedy kwiaty zakwitną,
wolontariusze i pracownicy promują
hospicyjne idee, opowiadając o tym,
jak wygląda ich praca z pacjentami.
Zbierają też pieniądze na wsparcie
działalności swojej placówki. W Jaworznie każdego roku do akcji włączają się kolejne szkoły, przedszkola,

Swoje Pole Nadziei mają m.in. uczniowie S

instytucje i stowarzyszenia. Tym razem nowicjuszką jest to Szkoła Podstawowa nr 7 na Podłężu. – Żonkile
należy sadzić jesienią, jeszcze zanim
mróz sprawi, że ziemia stwardnieje.
Ważny jest sposób sadzenia. Dla każdej
cebulki trzeba wykopać 15-centymetrowy dołek i przykryć ją dokładnie ziemią,
by nie zmarzła przez zimę – podkreśla
Iwona Markiewicz-Pawelec, szefowa hospicyjnego wolontariatu.
Akcja sadzenia jest w toku.
W czwartek, 20 października, pani
Iwona odwiedziła z koszami cebulek
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ka na wsparcie

SP 1 | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Szkołę Podstawową nr 1, która ma
swoje Pole Nadziei przed wejściem
do placówki. Tym razem w małych
ogrodników wcielili się uczniowie
2. klas. Każde dziecko posadziło po
jednym żonkilu. Na wiosnę szkolna
rabatka zażółci się kwiatami symbolizującymi nadzieję, piękno i kruchość życia.
Już 1 listopada placówkę będzie
można wesprzeć podczas charytatywnej akcji przy cmentarzu komunalnym na Wilkoszynie. Tam, od godz.
9 do 16, ze specjalnie oznaczonymi

puszkami, będą czekać hospicyjni
wolontariusze, uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i jaworzniccy harcerze. – Każda z tych osób
będzie miała identyfikator z imieniem
i nazwiskiem, logo hospicjum i numerem zbiórki, smycze i żółte kominy, też
z naszym logo. Podobnie oznaczone
będą również puszki – wyjaśnia szefowa wolontariatu. – Podobne kwesty
w uroczystość Wszystkich Świętych od
wielu lat z powodzeniem prowadzą już
wiodące hospicja, np. te z Krakowa,
Tychów, Katowic, Gdańska. Dołącza
do nich także jaworznickie hospicjum,
które w tym roku, podobnie jak inne
hospicyjne placówki, zmaga się z problemami finansowymi. Dlatego po raz
pierwszy, z całą swoją delikatnością,
chcemy przeprowadzić kwestę w tym
pełnym zadumy dniu, jakim jest uroczystość Wszystkich Świętych – podkreśla.
Jaworznickie hospicjum już teraz
zaprasza także do udziału w listopadowym koncercie z okazji swojego
25-lecia. Impreza odbędzie się 19 listopada o godz. 17 w Młodzieżowym
Domu Kultury na Osiedlu Stałym. Wystąpi Alona Szostak, artystka i wokalistka Teatru Rozrywki w Chorzowie, wraz z grupą przyjaciół. Wstęp
wolny. Podczas koncertu odbędzie
się kwesta na rzecz hospicjum. AZ-H

Ekowarsztaty z MZNK
Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych w Jaworznie wznowił
cykl ekologicznych spotkań z najmłodszymi mieszkańcami miasta.
Pracownicy MZNK odwiedzają
przedszkola i podstawówki, dzieląc się z dziećmi wiedzą na temat
tego, co robić z odpadami, w jaki
sposób je sortować i dlaczego dbanie o dobre nawyki w tym zakresie
jest tak ważne.
Jedno ze spotkań z tego cyklu
miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 16 na Podwalu. Dzieciaki
z klasy 2a bardzo chętnie i aktywnie w nim uczestniczyły. Uczniowie świetnie radzili sobie z odpowiedziami na zadawane pytania
i wykazali się bogatą wiedzą na
tematy ekologiczne. – Poziom wiedzy tych dzieci zrobił na mnie wrażenie. Uczestnicy zajęć byli bardzo
aktywni i ciekawi – opowiada Dominik Matusiak, który na co dzień
pracuje w jaworznickim Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
MZNK spotkania z jaworznickimi
przedszkolakami i uczniami realizuje od kilku lat. – We wrześniu ruszyliśmy z kolejnym cyklem warsztatów,
a udział w nim mogą wziąć wszystkie zainteresowane tym przedszkola
i szkoły podstawowe. Wystarczy się

У Кракові працює центр
допомоги вагітним, які
приїхали з України
Нещодавно у Кракові розпочав роботу
заклад для вагітних жінок, які рятуються
від війни в Україні. Він працює по вулиці
Пілсудського, 29 (ul. Piłsudskiego, 29). Там
біженки можуть отримати безкоштовну
медичну допомогу, одяг для вагітних і
речі для новонароджених, наприклад,
ліжечко. Про це повідомляє RMF.
Створення центру – то результат
співпраці Асоціації батьків та друзів людей
із синдромом Дауна «Tęcza» у Кракові
та волонтерів, які пов’язані із сімейним
акушерським центром KOALA.
– Ми почали працювати наступного дня
після початку війни, але поки ця допомога
надавалася в різних місцях – де було місце,
– пояснила ініціаторка проекту, акушерка
Анна Пшибильська виданню RMF. – Зараз
нам вдалося орендувати та відкрити велике
приміщення, куди ми перевезли два склади
та пологову школу. Завдяки цьому тепер усе
в одному місці – додала вона.
До центру у Кракові можуть прийти вагітні
жінки або матері з немовлятами, які приїхали
до Польщі після 24 лютого внаслідок війни
в Україні. Безкоштовно надається виїзна
пологова допомога та медична допомога
українською мовою, серед них і консультації
гінеколога та педіатра. Біженки також
можуть скористатися підтримкою психолога,
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акушерки, консультанта з грудного
вигодовування та доули.
У центрі є склад речей: одяг для вагітних
і тих, які годують грудьми, також просто
жіночий одяг. Забезпечений заклад і одягом
для новонароджених та малят до 2-3 років.
Частково мають і вбрання для трохи старших
дітей. У центрі видають набір, який необхідно
взяти з собою на пологи в польську лікарню,
а також пакети для новонародженого, у яких
є все, що потрібно, коли дитя з’явиться на
світ. Іншими словами, у центрі є різні речі
– від одягу до візків, ліжечок та автокрісел.
Анна Пшибильська пояснила, що наразі
діє простір, де говорять українською,
де все в українській атмосфері – бо ж це
дуже важливо, особливо для тих, хто лише
приїздить з України, рятуючись від обстрілів,
та не знає польської, а допомогу шукати в
чужій країні ще важко.
У центрі працюють переважно біженці та
біженки, які є спеціалістами з України.
Проєкт реалізується за фінансової
підтримки Малопольського воєводства та
у співпраці з міжнародними компаніями та
організаціями.
Центр допомоги працює з понеділка по
середу з 10:00 до 12:00, у четвер і п’ятницю
з 16:00 до 18:00.

Jaworzniccy uczniowie często zaskakują wiedzą na tematy ekologiczne
| fot. Materiały MZNK

z nami skontaktować i ustalić dogodny
termin – mówi pan Dominik.
Scenariusz warsztatów dopasowany jest zawsze do wieku uczestników.
Zajęcia składają się nie tylko z części teoretycznej, ale i praktycznej.
Chodzi o to, by uczestnicy warsztatów uczyli się głównie poprzez
zabawę. W czasie wspólnych zajęć
dzieci zdobią więc ekologiczne plecaki, a przy tym odkrywają, jak należy segregować odpady, do jakiego
kubła powinny one trafiać, a także
co zrobić z odpadami, które na ogół
sprawiają problemy, gdy mowa o ich

segregacji. – Przedszkolaki i uczniowie dowiadują się od nas na przykład
tego, że przeterminowanych leków nie
można wyrzucać do śmieci czy kanalizacji. Należy oddać je do wskazanych
punktów aptecznych w naszym mieście – wspomina Dominik Matusiak.
Wkrótce inicjatorzy warsztatów
odwiedzą kolejne grupy z jaworznickich szkół i przedszkoli. Placówki zainteresowane ekologicznymi
warsztatami mogą kontaktować się
z Dominikiem Matusiakiem z PSZOK
pod nr. tel. 32 745 10 72.
Natalia Czeleń

Новий пункт пропуску
незабаром запрацює на
польсько-українському
кордоні
Нині завершуються роботи з
облаштування ділянки дороги
Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде
до нового пункту пропуску «Нижанковичі
– Мальховіце» на кордоні України та
Польщі.
Цей пункт пропуску передбачатиме
рух легкових автомобілів та вантажівок із
загальною масою до 3,5 тонн.
Спершу тут буде дозволено перетин
кордону порожнім вантажівкам, а згодом
пункт пропуску буде діяти для інших
транспортних засобів та для пішоходів. Про
це повідомляє «Урядовий портал».
«Уже до кінця року плануємо відкрити
проїзд для порожніх вантажівок новим
пунктом пропуску «Нижанковичі –
Мальховіце». Цей проект був фактично
замороженим із 2007 року. Згодом разом із
польськими колегами плануємо відкрити
його для всіх видів автотранспорту та
пішоходів.
Дякую нашим польським партнерам
за спільну роботу. Ми усвідомлюємо, що
розвиток пунктів пропуску на кордоні
України та ЄС потрібен не тільки для

української економіки, але й для економічної
та продовольчої безпеки Європи», –
прокоментував Олександр Кубраков, міністр
інфраструктури України.
Нині будівництво пункту пропуску
фактично завершене, залишилося
облаштування дорожньої та допоміжної
інфраструктури.
Проект «Відкритий кордон» започаткований
цьогоріч в рамках домовленостей Президента
України Володимира Зеленського та
Президента Польщі Анджея Дуди та
погоджено на українсько-польських
міжурядових консультаціях.
У межах нього вже оновлено та розширено
пропускну спроможність пункту пропуску
«Краківець – Корчова», а також урегульовані
черги на пункті «Ягодин – Дорогуськ».
Найближчим часом планують
впровадження електронної
черги для водіїв вантажівок.
Ніна Король,
журналістка з
України, котра
живе в Явожно.

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

8

Tak kiedyś wyglądała Jerozolima
| fot. Archiwum MMJ

Czy można być w Rzymie lub Jerozolimie, nie wyjeżdżając z Jaworzna? Jak długo może trwać podróż na
Manhattan lub do Betlejem? Proszę
uwierzyć, że naprawdę bardzo krótko. Oczywiście pod warunkiem, że
podróżny wybierze się nie za granicę,
ale do jednej z części naszego miasta.
Nazw rodem z wielkiego świata
w Jaworznie nie brakuje. Jedne dotyczą osiedli czy dzielnic, inne popularnych wśród mieszkańców miejsc.
Skąd wzięły się i czego dotyczą te
miana? Postanowiliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Z Jerozolimy do Rzymu
albo do Betlejem?
O tym, gdzie w naszym mieście
znajduje się Jerozolima, a gdzie
Rzym, chyba próżno pytać młodszych
jaworznian. Tymi nazwami mało kto
się bowiem już posługuje.

Nowa Wieliczka znajduje się przy ul. Olszewskiego
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Jaworznickie Betlejem to wspólnota z Dąbrowy Narodowej |
fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Światowo w Jaworznie
Pierwsza, nawiązująca do miasta
w Izraelu, dotyczy części Podwala,
dokładnie ulicy Lipowej, przy której
znajduje się m.in. dawna siedziba
Szkoły Podstawowej nr 6.
Według jednej z hipotez – nazwa
Jerozolima nawiązuje do kształtu
jednego z budynków. Dom na rogu
ulicy Grunwaldzkiej i Lipowej ma
wieżyczkę z charakterystyczną kopułą
przypominającą tę z prawdziwej Jerozolimy. Inna hipoteza mówi o tym, że
miano tej części Podwala wywodzi się
od właścicieli Jaworznickiego Gwarectwa Węgla Kamiennego, którzy
zbudowali w tamtym miejscu osiedle
robotnicze dla swoich pracowników.
Chodzi o rodzinę Gutmanów, która
miała żydowskie pochodzenie.
Jeszcze inną hipotezę ma na ten
temat Maria Leś-Runicka, autorka
książek o historii Jaworzna. – Jest
wielce prawdopodobne, że chodzi o to,
że osiedle zbudowane przez Gwarec-

two w latach 1910-1913 zyskało swoją
nazwę w związku z jakimś kościelnym
jubileuszem, który miał miejsce właśnie
w czasie, gdy powstały te domy, budynek szkoły powszechnej, mieszkania dla
nauczycieli – podkreśla jaworznianka.
W naszym mieście mamy blisko
jednak nie tylko do Jerozolimy, ale
również do Rzymu. Ze śródmieścia
dostaniemy się do niego samochodem
maksymalnie... w 15 minut. Jednak
w Rzymie, o którym mowa, nie zwiedzimy ani Koloseum, ani Panteonu
czy Forum Romanum. Zobaczymy
tam za to domy jednorodzinne, pola,
las. Jaworznicki Rzym mieści się bowiem na skraju Ciężkowic.
Które drogi do niego prowadzą? Na
pewno nie wszystkie, a tylko dwie.
Są nimi ulica Gródek i ulica Zabłocie.
Ciężkowicki Rzym to zielona i spokojna okolica, w niczym nieprzypominająca zatłoczonego, tętniącego
życiem Wiecznego Miasta.

W tym przypadku historycy nie
wiedzą jednak, skąd wzięło się to
miano w Jaworznie. Niektórzy podejrzewają, że ciężkowicki Rzym może
być efektem błędu językowego, a dokładnie złego tłumaczenia austriackiej
nazwy na język polski.
Zostawmy w spokoju Rzym i przenieśmy się do jaworznickiego Betlejem. Nie jest to jednak nazwa ani
osiedla, ani dzielnicy, tylko wspólnoty, która skupia osoby po przejściach, w tym bezdomnych, z nałogami, chcących zacząć życie na nowo.
Owo Betlejem znajduje się w Dąbrowie Narodowej, przy ul. Długiej 16,
a kieruje nim stowarzyszenie, na którego czele stoi ks. Mirosław Tosza,
pomysłodawca tego miejsca.

Stolica i słynne dzielnice
Udajmy się teraz do małej Moskwy.
Takie miano nadano przed laty By-

REKLAMA

Napisz z nami
historię Ciężkowic !!
Wszystkie osoby, którym zależy na pielęgnowaniu pamięci o Ciężkowicach, serdecznie zapraszamy do współtworzenia wystawy
i publikacji książkowej na temat ich małej ojczyzny!!
Jeśli w Państwa zbiorach znajdują się pamiątki, a w szczególności historyczne zdjęcia związane z Ciężkowicami, bardzo prosimy
o ich udostępnienie.
Pozyskane materiały zostaną wykorzystane do opracowania muzealnej wystawy i albumu, a nazwiska darczyńców znajdą się
w odpowiednich przypisach. Wszelkie ﬁzyczne zbiory zostaną
zwrócone właścicielom.
Na wszelkie Państwa pytania chętnie odpowiemy telefonicznie pod numerem 32 618 19 53 lub mailowo pod adresem:
ciezkowicezhistoria@gmail.com. Tutaj można także przesyłać zdjęcia i informacje do wystawy.
Partnerami projektu są autorzy facebookowego proﬁlu "Ciężkowice
z historią" oraz Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic. Wszelkie
sprawy związane z inicjatywą można także omówić na dyżurach
radnego Mirosława Pieczary (II i IV środa miesiąca w godz. 17.00
– 18.00 w OSP Ciężkowice).

Ciężkowice
z historią

czynie, zwanej też czerwoną. Niegdyś
wieś, a dziś dzielnica Jaworzna, słynęła bowiem z poparcia, które spora
część byczynian udzielała ugrupowaniom komunistycznym.
Nazwa, nawiązująca do Moskwy,
mogła mieć swój początek już w latach 20. XX wieku. Porównując bowiem odsetek mieszkańców okolicznych miejscowości, popierających
Komunistyczną Partię Polski, to w Byczynie najwięcej wyborców, bo aż
75,4 proc., głosowało w 1928 roku
właśnie na komunistów, podczas gdy
w Jeleniu KPP poparło 52,5 proc. głosujących, w Jaworznie – 23,1 proc.,
w Dąbrowie – 15,6 proc., a w Długoszynie – 7,6 proc. – Właśnie w tej
sytuacji mogła powstać nazwa mała
Moskwa, czerwona Byczyna – opowiada Maria Leś-Runicka.
Jednak nie tylko Byczyna zyskała swoje „zastępcze” miano, nadane jej przez mieszkańców. Kolejnym
przykładem, tym razem z niedalekiej
przeszłości, jest na pewno ten, gdy
część Jelenia zaczęli oni nazywać
jaworznickim Chinatown.
Nazwa ta pochodzi od dzielnic
największych miast na całym świecie, w których w przeważającej mierze mieszkają osoby chińskiego pochodzenia. Najsłynniejsze tego typu
osiedla są w Stanach Zjednoczonych.
Swoje Chinatown mają np. Chicago,
Los Angeles i Nowy Jork. Chinatown
znajdziemy też w naszej części globu
– w Londynie i Paryżu.
Jaworznickie nie zyskało jednak
oficjalnego statusu, a nazwa powstała
po tym, jak w Jeleniu otwarto Chińskie Centrum Handlu Hurtowego,
zwane właśnie Chinatown.
„Chińskie osiedle” w naszym mieście to jednak niejedyny przykład
nawiązania do słynnych amerykańskich dzielnic. W Jaworznie mamy też
Manhattan, i to nie jeden, ale dwa.
Taką nazwę zyskały jaworznickie
targowiska. Pierwsze z nich jest na
Leopoldzie, drugie na Pechniku.
W Jaworznie mamy też Broadway.
Tak swego czasu młodzież nazywała część Podłęża, tę zlokalizowaną
w okolicach ulicy Brodzińskiego.
A na koniec jeszcze jedna nazwa,
tym razem z naszego, polskiego „podwórka”. Chodzi o Nową Wieliczkę.
Tak nazwano małe osiedle domków
robotniczych przy ul. Olszewskiego, w których zamieszkali górnicy
przeniesieni do Jaworzna właśnie
z Wieliczki.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Nie w 80 dni dookoła
świata, ale w 89 przez Australię. Taki cel obrał sobie
70-letni rowerzysta z Jaworzna, Ryszard Karkosz,
który wraz z innymi polskimi cyklistami przemierza już od ponad 50 dni
wschodnie i część południowego wybrzeża tego kontynentu. Relację z podróży
zamieszcza regularnie na
swoim Facebooku. W kraju
kangurów i misiów koala
rozkwitła już wiosna. Od
kilku dni pogoda jednak
nie rozpieszcza cyklistów.
Ciągle pada. Mimo to Polacy nie tracą wigoru.
– W naszej wyprawie bierze udział
sześć osób. Razem ze mną podróżują też
dwaj rowerzyści z Warszawy, Marek
Bąk i Stanisław Nowosielski, bytomianin Mieczysław Więcko, mieszkający
w Piasecznie Grzegorz Taperek i bełchatowianin Stanisław Walicki. Rozpiętość
wieku od 60 do 74 lat – stwierdza Ryszard Karkosz. – Wieści z eskapady
śledzi wielu internautów. Dziękujemy
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Rowerem
przez krainę kangurów

cie. Kilkukrotnie uczestniczył też
w dalekich, międzynarodowych
eskapadach, których celem było
dotarcie jednośladem na Igrzyska
Olimpijskie. Za każdym razem trasa prowadziła z miasta, w którym
odbywała się poprzednia olimpiada. Meta wyprawy znajdowała się
natomiast w miejscowości, w której
aktualnie miały odbyć się sportowe
zmagania.
Rowerzysta z Jaworzna podróżował w ten sposób już czterokrotnie.
Po raz pierwszy w Olimpijskiej Wyprawie Rowerowej, organizowanej
przez Stowarzyszenie Podróżników
Crotos z Warszawy i Litewską Fundację Great Millennium Peace Ride,
wziął udział w 2008 roku i jechał
z Olimpii do Pekinu. W 2012 roku
wyruszył z Pekinu na olimpiadę
do Londynu. Pokonał wtedy około 13 tys. km i jechał przez Chiny,
Koreę Południową, Japonię, USA,
Irlandię, Walię i Anglię. W kolejnej
eskapadzie uczestniczył w 2016
roku (wtedy cykliści podróżowali
z Londynu do Rio de Janeiro). Niestety jej nie ukończył przez problemy ze zdrowiem i musiał przerwać
podróż na granicy brazylijsko-wenezuelskiej.
Natomiast dwa lata temu, gdy
międzynarodowa ekipa jechała
z Rio de Janeiro do Tokio, jaworznianin planował uczestniczyć tylko

Rowerzyści musieli więc przerwać
eskapadę i czym prędzej wrócić do
swoich krajów.
W tym roku jaworznianin znów
„kręci” kilometry z dala od domu. Ma
nabić ich na licznik ponad 8 tysięcy.

„Kręcenie” i zwiedzanie
Rowerzyści z Polski rozpoczęli podróż 1 września. Do Australii lecieli
z dwiema przesiadkami. Dotarli tam
3 września. Z Melbourne polecieli
jeszcze samolotem do Cairns, gdzie
przesiedli się na rowery. – Tego dnia
spaliśmy w namiotach, w gospodarstwie australijskiego małżeństwa, które
udzieliło nam gościny. Mieliśmy urokliwe miejsce - niedużą łączkę między
dwoma stawami. 6 namiotów zmieściło
się bez problemu – wspomina pan Ryszard. – Gospodarze ostrzegli nas przed
krokodylami i wężami. W nocy jeden
z kolegów usłyszał podejrzane odgłosy
w pobliskich szuwarach. Okazało się, że
to nie groźny krokodyl, tylko poczciwa
gąska gospodarzy, zwabiona naszym
chrapaniem, przypłynęła z wizytą –
relacjonuje.
Pierwszym dniem, który Polacy
w całości spędzili na rowerach, był
5 września. Pokonali wtedy 125 km
z Edmonton do Innisfail. W niektórych miastach spędzili nawet po kilka dni, zwiedzając je. Tak było np.
w Brisbane. – To miasto, które za 10
lat gościć będzie sportowców z całego
świata podczas XXXV Letnich Igrzysk
Olimpijskich. Przygotowania już się zaczęły. Widać to na każdym kroku, po
niezliczonej ilości budów, a wisienką
na torcie ma być metro – podkreśla
jaworznicki podróżnik.
Podobnie było w innych większych
miastach Australii. Pan Ryszard szczególnie cieszył się z pobytu w Sydney.

Zaskakujące spotkanie Ryszarda Karkosza z jaworznianką i jej mężem
w Sydney | fot. Archiwum Ryszarda Karkosza

Marzył o tym od wielu lat. – Zobaczyć
Sydney to było moje marzenie. W domu,
w laptopie, mam zakładkę - „kamery
świata”. Ileż ja razy podglądałem widok na słynny most i operę w Sydney?
W końcu to wszystko zobaczyłem na
własne oczy – relacjonuje. – Pierwsze
wrażenie z miasta jak najbardziej pozytywne. Las wieżowców, wiele parków,
całe dzielnice akademickie i ten most,
wizytówka Sydney. Spędziliśmy tam
4,5 dnia – wspomina.
Za sobą rowerzyści mają też zwiedzanie m.in. Wielkiej Rafy Koralowej,
australijskiej stolicy, Canberry, czy
wyprawę na zbocza Góry Kościuszki.
Obecnie kierują się do Melbourne.

Rowerzyści gotowi do wyprawy | fot. Archiwum Ryszarda Karkosza

za wsparcie wszystkim, którzy „żyją”
naszą wyprawą i w komentarzach do
relacji wspierają nas i udzielają na, cennych podpowiedzi. Na przykład jeden
z facebookowiczów w komentarzu do
jednej z ostatnich relacji zasugerował
nam, by korzystać z norweskiej aplikacji pogodowej yr.no, która jest bardzo dokładna. Oczywiście pobraliśmy
tę aplikację i rzeczywiście jest bardzo
pomocna – przyznaje jaworznianin.

Na rowerze przez świat
Ryszard Karkosz to jaworznianin, który na rowerze zwiedził
już wiele krajów na całym świe-
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w etapie południowoamerykańskim. Do Tokio się nie wybierał,
ponieważ Japonię zwiedził podczas
innej wyprawy. Trasa w Ameryce
Południowej miała wieść z Brazylii
przez Paragwaj, Boliwię, Argentynę i Chile, gdzie inni uczestnicy
rowerowej podróży mieli opuścić
kontynent i polecieć na Hawaje,
a stamtąd do Japonii. Podróżników
zahamowała jednak pandemia. I to
jeszcze w czasie, gdy pokonywali
brazylijski etap.
Wybuch światowej epidemii sprawił, że Brazylia zamknęła swoje granice, zarówno zewnętrzne, jak i te
między poszczególnymi stanami.

Uczestnicy eskapady przeznaczają czas wolny na zwiedzanie australijskich atrakcji | fot. Archiwum Ryszarda Karkosza

Byli sąsiadami,
poznali się w Sydney
W czasie podróży przeżywają liczne
przygody. Niestety, nie brakuje też
awarii. Jednak z każdą radzą sobie
wspólnymi siłami. Nocują w miejskich parkach lub przy kościołach,
przy których jest dostęp do prądu,
wody i toalety. Niekiedy zdarza się im
spać w hotelu lub w innym miejscu,
udostępnionym im przez mieszkańców. Na swojej drodze spotykają bowiem wielu przyjaznych ludzi, w tym
również osoby polskiego pochodzenia – w Sydney pan Ryszard poznał
np. pochodzącą z Jaworzna panią
Katarzynę. – Tego, co się wydarzyło
w Sydney, nie można traktować inaczej
niż w kategorii cudu. Podczas spaceru spotkaliśmy kilka rodzin Polaków,
a jedną z nich było małżeństwo, pan
Wiesław i pani Katarzyna, która, jak
się okazało, urodziła się w Jaworznie
i chodziła do Szkoły Podstawowej nr 17,
niedaleko mojego domu. Mało tego, jej
tata pracował w kopalni Komuna Paryska, z którą ja byłem związany przez
całe życie zawodowe – podkreśla pan
Ryszard. – Obecnie mieszkają z mężem
w Newcastle i do Sydney przyjechali na
weekend. Oczywiście nie obyło się bez
wspólnej fotki z flagą naszego miasta
na tle opery – zaznacza.
Swoją wielką australijską wyprawę
Polacy planują zakończyć 28 listopada. Co ciekawe, czterech z nich nie
goli się od początku podróży i zapewne, pod jej koniec, ich brody będą
już pokaźne. – Coraz bardziej zaczynamy przypominać legendarny zespół
muzyczny ZZ Top i w parkach trudno
odróżnić nas od miejscowych kloszardów – żartuje jaworznianin.
Anna Zielonka-Hałczyńska

KULTURA
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Prezentują
prace
w Krakowie
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie
zaprezentowali swoją twórczość
w Krakowie. Ich wystawa pn. „Nicią tkane" otwarta została w piątek,
21 października, w Krakowskim
Forum Kultury.
– Uczestnicy warsztatu bardzo cieszą się, że mogli zaprezentować swoją
twórczość po raz pierwszy w innym
województwie i to w dodatku w mieście, które uznawane jest za Mekkę
kultury i sztuki – mówi z dumą Monika Włodarczyk-Raczek, kierownik WTZ PSONI w Jaworznie.
Wystawa składa się z kilkudziesięciu tkackich prac, wykonanych
przez uczestników jaworznickiego WTZ.
– Prezentujemy ponad 30 gobelinów, autorstwa m.in. Urszuli Pstraś,
Stefanii Stec, Grzegorza Zaprzałki,
Pawła Opiły. Wszystkie prace zostały wykonane pod czujnym okiem
Doroty Pamuły, instruktorki terapii
zajęciowej, która prowadzi pracownię tkacko-graficzną w jaworznickim
warsztacie – opowiada Olga Kasztelewicz, inicjatorka wystawy.
Krakowska wystawa to artystyczne pożegnanie podopiecznych WTZ
z Dorotą Pamułą, która właśnie
przechodzi na emeryturę. Większość prac pokazanych na wystawie
to kopie znanych dzieł malarskich.
Wernisaż cieszył się zainteresowaniem, a prace jaworznian wzbudziły uznanie ze względu na precyzję wykonania i artyzm. Wystawa
w Krakowie to nie tylko okazja do
zaprezentowania szerszej publiczności swoich prac. To też możliwość nawiązania bezpośrednich
relacji z odbiorcami ekspozycji.
– Na wystawie gościły osoby o wysublimowanych gustach artystycznych
i zadawały interesujące pytania. Nasi
artyści na nie odpowiadali, a był to
dla nich nie tylko społeczny trening,
ale też integracja – mówi Monika
Włodarczyk-Raczek.
Zdaniem inicjatorki wystawy,
Olgi Kasztelewicz, to ważne, by
promować reintegrację społeczną,
czyli przeciwdziałać tworzeniu kolejnej zamkniętej grupy, która nie
uczestniczy w życiu społecznym
i kulturalnym. Pani Olga zwraca też
uwagę na to, że w trudnym czasie
pandemii osoby z niepełnosprawnością dotykało poczucie wyobcowania i izolacji.
– Myślę, że ta prezentacja jest dobrą drogą do przełamania stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Oglądający wystawę mogą się
przekonać, jak wielki potencjał emocjonalny i twórczy drzemie w gronie
osób wykluczonych społecznie z powodu niepełnosprawności – dodaje
Olga Kasztelewicz.
Natalia Czeleń

Misie z PM 19 świetnie czuły się na scenie | fot. Natalia Czeleń

Zespołowi Czwórka jurorzy przyznali pierwszą nagrodę | fot. Natalia Czeleń

Turystycznie i ekologicznie
w Szczakowej

W Domu Kultury im. Z.
Krudzielskiego odbył się
XXI Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej.
Muzyczna rywalizacja
trwała dwa dni, od 20 do
21 października. Wydarzenie organizowane przez
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, do szczakowskiego Domu Kultury
przyciągnęło przedszkolaków, uczniów i dorosłych
jaworznian.
– Tegoroczną edycję Konkursu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej otworzyła najbardziej wdzięczna grupa, czyli przedszkolaki. Maluchy świetnie się
prezentowały – wspomina Karolina
Dąbrowa z MCKiS.
Pierwsze i drugie miejsce w kategorii solistów wyśpiewały sobie Karolina Siwica oraz Zofia
Miech z Przedszkola Miejskiego nr
18. – Zaśpiewałam piosenkę pt. „Po
Beskidzie idzie jesień”. Najbardziej
podoba mi się w niej refren – mówi
Karolinka.
Przedszkolaki z tej placówki na
konkurs przyjeżdżają regularnie. –
Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej to mój ulubiony. Występujemy tu
co roku i zawsze towarzyszą nam duże
emocje – opowiada opiekunka solistki,
Katarzyna Habowska.
Trzecie miejsce w tej kategorii należało do Moniki Ślusarczyk z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Jaworznie.
W kategorii zespołowej zwyciężyły „Misie” z Przedszkola Miejskiego
nr 19 w Jaworznie. Drugie miejsce
zajęły „Mądre sowy” z PM 3 w Jaworznie, a trzecie przyznano duetowi,
który tworzyły Marta Grabowska
i Maria Gaj ze Szkoły Podstawowej
nr 9. – Występy dzieci udowodniły, że
nauczyciele zwracają uwagę na takie

Uczestnicy zadbali nie tylko o repertuar, ale i o sceniczny wizerunek
| fot. Natalia Czeleń

wartości, jakimi są ochrona środowiska,
segregacja śmieci, dbanie o czyste powietrze. Widać, że świadomość rośnie.
Dzieci były bardzo dobrze przygotowane,
brakowało nam jedynie w ich występach
odrobiny spontaniczności – mówi Elżbieta Helbin, przewodnicząca jury.
W piątek wystąpili uczniowie szkół
podstawowych, ponadpodstawowych
i dorośli. W kategorii solistów z klas
I-III pierwsze miejsce zajęła Milena Gąska z SP 5, drugie przyznano
równorzędnie Krzysztofowi Błaże-

jewskiemu z SP 20 oraz Oliwii Jelonek z SP 11. Trzecie miejsce zajęła Anna Kapuśnik z SP 11. Wśród
zespołów w tej kategorii wiekowej
miejsce pierwsze jurorzy przyznali
zespołowi „Wędrujące nutki" z SP
14, drugie zajęły Gabriela Gniłka
i Hanna Łętowska z SP 22, a trzecie
wywalczył zespół „Ananasy z I klasy" z SP 15.
W kategorii solistów z klas IV-VI
pierwsze miejsce zajęła Maria Urbanik z SP 15. – Zaśpiewałam piosen-

kę o Bieszczadach. To był pomysł mój
i taty. Tata akompaniował mi przy
występie. Śpiewanie jest moją pasją,
a śpiewam już, odkąd skończyłam 3
lata. Chętnie biorę udział w konkursach
muzycznych, a ten jest moim ulubionym
– opowiada Maria.
Drugie miejsce należało do Alicji Bąk, a trzecie wyśpiewała Emila
Kozieł z SP 7.
Pierwsze miejsce wśród zespołów
w tej kategorii wiekowej otrzymał
zespół „Czwórka” z SP 4, drugie przyznano zespołowi „Wędrowniczki”
z SP 15, a trzecie zajęła grupa „Urwani z choinki" z SP 15.
Udział w muzycznych zmaganiach wzięli także uczniowie szkół
ponadpodstawowych oraz dorośli
mieszkańcy. W tej kategorii zarówno
pierwszego, jak i trzeciego miejsca
nie przyznano. Drugie zajął zespół
z VI Szczepu Harcerskiego „Chwaty".
Jurorzy bardzo wysoko ocenili poziom przygotowania uczestników.
– Mamy pewne zastrzeżenia dotyczące doboru repertuaru. Nie wszystkie
piosenki związane były z motywami
przewodnimi konkursu. Mamy jednak
nadzieję, że w przyszłym roku wszystkie piosenki dotyczyć będą tematów
turystycznych i ekologicznych – mówi
Agata Kałuża z MCKiS.
Natalia Czeleń

Jaworzniccy harcerze zajęli drugie miejsce w najstarszej kategorii | fot. Andrzej Pokuta
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Poeci już z nagrodami
Rozstrzygnięcie XVIII
Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego „O złotą lirę”
za nami. Uroczyste wręczenie nagród laureatom
odbyło się 20 października w klubie Relaks. Tym
razem to jaworznianie po
prostu rozbili bank z nagrodami.
W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez jaworznickie
Stowarzyszenie Twórców Kultury
i ATElier Kultury udział wzięło 49
literatów. Zgłoszono 98 prac konkur-

sowych. – W konkursie wzięły udział
osoby z Jaworzna, Oświęcimia, Suwałk,
Kielc, Tychów, Wrocławia, Krakowa,
Raciborza, Warszawy czy Piły – wymienia Jacek Maliszczak, prezes STK.
Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych. Kategoria do
lat 16 należała do jaworznian. Pierwsze miejsce zajęła Ewa Fudała z SP
7. – Na konkurs zgłosiłam trzy wiersze
i były to jedne z pierwszych utworów,
jakie napisałam. Mój ulubiony opowiadał o zwierzęcej kapeli muzycznej
– zdradza Ewa.
Na kolejnych stopniach podium
stanęły Nikola Banasik z SP 20 oraz
Lena Matusik z SP 7.
Młodzież z Jaworzna zgarnęła także
wszystkie nagrody w kategorii wiekowej od 16 do 19 lat. Pierwsze miejsce

Irena Ślusarczyk odbiera gratulacje od Jacka Maliszczaka | fot. Natalia Czeleń

należało do Marii Herman z I LO,
drugie do Nikodema Barana z I LO,
a trzecie do Adrianny Budniok z III
LO. Wyróżnienie zdobyła Maja Bednarczyk z III LO.
W kategorii powyżej lat 19 również
zwyciężyła jaworznianka i członkini
STK, Irena Ślusarczyk. – Jestem mile
zaskoczona i niezmiernie dumna z siebie. Do konkursu zgłosiłam dwa wiersze,
pierwszy nosi tytuł „Przebaczenie”, drugi
natomiast „Słowa” i to właśnie on został
nagrodzony – opowiada pani Irena. –
Zależało mi na tym, by zwrócić uwagę,
jak wielkie znaczenie mają słowa. To
my możemy nadać im moc. Mogą one
nieść przyjemność, ale i boleśnie dotykać
serca – dodaje laureatka.
Drugie miejsce w tej kategorii wywalczył Aleksander Pordzik, poeta
z Raciborza, a trzecie Bianka Kunicka-Chudzikowska z Wrocławia.
W tej kategorii przyznano aż dwa
wyróżnienia. Jedno powędrowało
do Henryka Liszkiewicza z Piły,
a drugie do warszawianki Anny Kobylińskiej. – Chcielibyśmy złożyć jury
podziękowania za poświęcony czas oraz
trud związany z zapoznaniem się z pracami i ich oceną, a także za wielkie serce włożone w krzewienie kultury słowa
i wrażliwości poetyckiej – mówi Marta
Figura z STK.
Nagrody laureatom wręczali m.in.
Maciej Stanek i Teresa Kondoszek,
jaworzniccy radni. Patronat honoro-

Młodzież z Jaworzna zdominowała konkursowe podium | fot. Natalia Czeleń

wy nad konkursem objął Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Uroczystości związanej z nagrodzeniem poetyckich laureatów towarzyszyły występy artystyczne,
przygotowane przez uczniów z III
LO w Jaworznie.
Korzystając z okazji, Renata Batko
z STK zapraszała laureatów do nowej
jaworznickiej grupy poetyckiej „Pomiędzy słowami”. Wszelkie informacje na temat spotkań grupy uzyskać
można, dzwoniąc pod nr 604 308 392.
Choć emocje po walce o złotą lirę
jeszcze nie opadły, to Stowarzyszenie Twórców Kultury już zaprasza
do udziału w kolejnym swoim konkursie. Można jeszcze zgłaszać prace
w ramach 8. konkursu plastycznego

Naukowy wieczór w bibliotece
tajemniczych składników mali kucharze tworzyli zdrowe przekąski,
w tym najszybsze lody, jadalną ziemię i owocowy kawior.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się widowiskowe pokazy chemiczne. Uczestnicy mogli dowiedzieć
się, jak rozniecić ogień bez zapałek,
zrobić sztuczny śnieg i zasłonę dymną. W mobilnym planetarium można
było obejrzeć film o tym, jak funkcjonuje wszechświat. Były też warsztaty
z programowania robotów i zabawy
na magicznym dywanie.
– Wielkie naukowe show w bibliotece
to kolejna odsłona jednego z najważniejszych wydarzeń, popularyzujących
wiedzę w naszym mieście. W trakcie
wieczoru miłośnicy nauki zawsze mogą

liczyć na sporą dawkę emocji i wrażeń
za sprawą przygotowanych pokazów,
eksperymentów, prezentacji, inspirujących warsztatów i zabaw. To również
okazja do spotkania i wymiany spostrzeżeń z naukowcami z Uniwersytetu Rozwoju, Fabryki Naukowców oraz
Mobilnego laboratorium dr LABO –
wyjaśniają bibliotekarze.
Piątkowe wydarzenie odbyło się
w ramach projektu „Zmieniamy świat
jak Ignacy Łukasiewicz”, współfinansowanego ze środków budżetu gminy,
pochodzących z wpływów z opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Projekt jest częścią
działań kampanii „Jaworzno mówi
STOP cyberprzemocy”.
Grażyna Dębała

Horror !!!
Niezależnie od formy czy nośnika – książka, film, komiks czy gra,
horrory działają według podobnych
mechanizmów i schematów. Odnoszą
się do naszych najbardziej pierwotnych odruchów i lęków oraz bazują
na strachu. A ten nawet irracjonalny,
jest atawistycznym impulsem dla naszego instynktu samozachowawczego. Strach z dużym powodzeniem
wykorzystywany jest w przemyśle
filmowym, jako rozrywka dla znudzonej i żądnej wrażeń publiczności.
Celem filmowego horroru jest wywołanie u widza klimatu grozy, niepokoju lub obrzydzenia i szoku. Główne
motywy w horrorach to wampiry,
wilkołaki, duchy, zombie, demony,
psychopatyczni zabójcy, epidemia
lub wspomnienia bohaterów. Fabuła
może być oparta na realnym lub nierealnym (paranormalnym) zagrożeniu
i strachu. Poziom przemocy i liczna
obecność scen gore jest tym, co różni
horrory od thrillerów. Mamy horrory,
które straszą nas na poziomie psychologicznym oraz slashery i gore,
Filmograﬁa

To był niezwykły wieczór w jaworznickiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. W piątek, 21 października,
bibliotekarze zaprosili czytelników na
wyprawę w świat nauki. Wydarzenie
rozpoczęło się o godz. 19 i trwało aż
do 23. Czytelnicy dopisali. Impreza
cieszyła się naprawdę dużym zainteresowaniem. W programie były między
innymi widowiskowe doświadczenia,
kopuła audiowizualna oraz mobilne laboratorium. Goście piątkowego
„Wieczoru nauki w bibliotece” byli
po prostu zachwyceni.
– To wydarzenie to świetny pomysł
na połączenie nauki z zabawą, a do
tego dochodzi jeszcze frajda z wizyty
w bibliotece nocą. Wielkie gratulacje
dla organizatorów tego przedsięwzięcia
i pracowników naszej biblioteki, którzy
czuwali nad przebiegiem tego wydarzenia. Czekamy na więcej – relacjonuje
Dawid Domagalski, jaworznicki radny i tata dwóch chłopców.
Uczestnicy bibliotecznego wydarzenia mogli skorzystać m.in. z okularów
VR, które dzięki specjalnej technologii
wyświetlą tuż przed oczami niesamowicie realny trójwymiarowy obraz,
a dzięki intuicyjnej reakcji na ruch,
zapewnią niezwykłe wrażenia. Były
też warsztaty poświęcone zdrowej
diecie. Goście na drodze eksperymentów sprawdzali, jak cola i mleko wpływają na nasze kości, a sól na
nasz organizm. Przy wykorzystaniu

Wieczór nauki w bibliotece cieszył się wielkim zainteresowaniem jaworznian | fot. Materiały MBP w Jaworznie

„Pędzlem, nitką i dłutem malowane Pokaż co potrafisz”. Każdy uczestnik
może zgłosić maksymalnie do dwóch
obrazów, grafik, rysunków czy rzeźb
lub haftów. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej
jaworznickiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Informacji udzielają
także Natalia Urant (natalia.urant@
gmail.com lub nr tel. 606 350 663)
oraz Anna Kłosowicz (pigularka67@
tlen.pl i pod nr. tel. 518 697 933). Prace konkursowe przesyłać można do 5
listopada na adres: Miejska Biblioteka
Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno z dopiskiem:
VIII Konkurs Plastyczny „Pędzlem,
nitką i dłutem malowane - Pokaż, co
potrafisz”.
NC

które z założenia mają konwencję
krwawej jatki.
Osobiście nie jestem fanką tego
gatunku w związku z wrodzoną nadwrażliwością. Nie sprawia mi żadnej
przyjemności straszenie się na życzenie. Jednak obejrzałam ich sporo
z czysto filmoznawczej ciekawości.
Natomiast obiektywnie uważam, że
„Lśnienie” w reż. Stanleya Kubricka, jest absolutnie jednym z najwybitniejszych filmów, zrealizowanych
w swoim gatunków. Początkowo film
nie zyskał przychylności krytyków,
ani Stephena Kinga, autora książki,
która została adaptowana przez Kubricka. Z czasem wpisał się w kanon
gatunku, a przede wszystkim zyskał
uznanie publiczności. Niezapomniane
role stworzyli w „Lśnieniu” Jack Nicholson i Shelley Duvall. Atmosferę
grozy i narastającej psychozy budują
tu nie tylko zjawiska paranormalne, ale poczucie odcięcia i osaczenia
w zupełnym odludziu, w którym znaleźli się bohaterowie.
Katarzyna Pokuta

Babadook, reż. Jennifer Kent, Australia/Kanada 2014
Coś, reż. John Carpenter, USA 1982
Dracula, reż. Francis Ford Coppola, USA1992
Egzorcysta, reż. William Friedkin, USA 1973
Lśnienie, reż. Stanley Kubrick, USA/ Wielka Brytania 1980
Odgłosy, reż. Dario Argento, Włochy 1977
Opowieść o dwóch siostrach, reż. Jee-woon Kim, Korea 2003
The Ring – Krąg, reż. Hideo Nakata, Japonia1998
Zemsta po latach, reż. Peter Madak, Kanada 1980
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W środę, 26 października, do Jaworzna przyjechał Mobilny Showroom Instytutu Pamięci
Narodowej. TIR stanął na Rynku. Chętni mogli
zagrać w „Grę szyfrów”. To najnowszy projekt
Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej i prawdopodobnie pierwsza na świecie
gra komputerowa, która powstała w tak ścisłej
współpracy z historykami.
Na prezentacji gry pojawili się Adriana Paradowska, zastępca dyrektora Biura Nowych
Technologii, oraz Adam Chlebowicz, dyrektor
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Łamali szyfry
Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. – Nasz plan jest taki, by pokazywać grę
nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych
ośrodkach – mówi Adam Chlebowicz.
„Gra szyfrów” została wydana w marcu. Wpisano ją na listę projektów, które stanowią uzupełnienie podstawy programu nauczania historii.
Akcja gry toczy się w październiku 1920 roku,
kiedy to decydują się losy konfliktu zbrojnego
z bolszewikami i przyszłość wolnej Polski. –
Z tym pionierskim projektem gamingowym odwie-

Jaworzniccy uczniowie przetestowali "Grę szyfrów" | fot. Natalia Czeleń
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O poszukiwaniu
prawdy
dzamy 20 punktów w całej Polsce. Gra opowiada
o wojnie polsko-bolszewickiej, ale od strony znaczących dokonań polskich kryptologów, którzy, dzięki
złamaniu szyfru odmienili losy konfliktu sprzed
ponad 100 lat – opowiada Adriana Paradowska.
W „Grę szyfrów” zagrali między innymi jaworzniccy uczniowie. Przy tej okazji mogli
wcielić się w wybraną postać historyczną. Ich
zadanie nie było łatwe. Gracze musieli bowiem
złamać bolszewicki szyfr, i w konsekwencji tej
misji, unieszkodliwić pancerne pociągi wroga.
Gra składa się z trzech poziomów i udostępniona
została na kilku stanowiskach komputerowych
w pojeździe IPN z możliwością wykorzystania
okularów VR Oculus.
W czasie prezentacji projektu IPN Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna, zwracał uwagę na fakt, że dobra współpraca
naszego miasta z historykami IPN trwa od wielu
lat. Dzięki niej udało się w mieście zrealizować
interesujące przedsięwzięcia. – Nasza współpraca trwa tak długo, jak istnieje IPN – podkreśla
dyrektor Dudzik.
„Grę szyfrów" można już bezpłatnie pobrać ze
strony Ministerstwa Edukacji i Nauki lub z platformy Steam. Ponadto gra dostępna jest również
w Sklepie Play oraz w AppStore. Działa ona
na goglach VR, PC z systemem Windows oraz
urządzeniach mobilnych obsługiwanych przez
iOS i Android.
Natalia Czeleń

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
powraca do wykładów z historii Kościoła
i filozofii, prowadzonych przez ks. dr. Lucjana Bielasa. Cykl comiesięcznych spotkań
realizowany będzie pod hasłem „Święty Paweł z Tarsu”. Pierwszy wykład odbędzie się
w piątek, 28 października, o godz. 17.
Temat inauguracyjnego wykładu brzmi
„Poszukiwanie prawdy”. – Jak podkreśla ks.
Lucjan Bielas, dzieje i postawa świętego Pawła
doskonale wpisują się w obecne realia, dzięki
czemu mogą stanowić istotny i cenny przekaz
dla współczesnego człowieka – mówi Anna
Ptaszkiewicz-Godzina, instruktor.
Choć św. Paweł nie należał do grona dwunastu uczniów Jezusa, to dziś określa się go
mianem Apostoła Narodów. – Podczas swoich
podróży misyjnych przemierzył lądem i morzem
ponad trzydzieści tysięcy kilometrów, co sprawiło, że w ogromnym stopniu przyczynił się do
upowszechnienia chrześcijaństwa – opowiada
Anna Ptaszkiewicz-Godzina.
Wykłady odbywać się będą w głównej
siedzibie jaworznickiej książnicy przy ul.
Rynek Główny 17. Bibliotekarze zachęcają
do śledzenia bibliotecznych mediów społecznościowych, gdzie podawane będą na
bieżąco terminy kolejnych spotkań z ks. Lucjanem Bielasem.
Natalia Czeleń

Flamecraft

Smoczy rzemieślnicy w akcji
Witajcie w prawie typowym miasteczku. Pełno tu małych zakładów rzemieślniczych, w których można nabyć, od świeżych wypieków oraz soczystych
steków, po zioła lecznicze, wyroby jubilerskie czy kowalskie. Tutaj także odpoczniecie w „Smoczej jamie” czy odwiedzicie gospodę „Pod skrzydłami”. Tak,
to prawie typowe miasteczko, z tym
że w każdym, nawet najmniejszym
kramiku, spotkacie smoki, starające się
jak najlepiej zadbać o nowych klientów.
Flamecraft od wydawnictwa Lucky Duck
Games to urocza gra, uważana, ze względu
na swój wygląd, za tytuł familijny. Poniekąd
to prawda. Już okładka bije po oczach pięknie wyrysowanymi smokami, które na kartach otrzymały słodkie imiona, takie jak np.
Rdzawik, Sreberka, Czekuś czy… Kotlet – a to
tylko smoki, które będą pomagać w sklepach. Są
jeszcze smoki, za które otrzymamy dodatkowe
punkty – np. Tościk, Żaruś czy Złotko. Familijnej całości dopełniają bajkowe karty sklepów, a także dostępne jako ulepszenia do gry
– figurki smoków dla graczy i drewniane zasoby produktów, takie
jak np. steki, kromki chleba czy kowadełka. Jak widać – „bajkowość i familijność” bije drzwiami i oknami, aż do czasu, gdy do
stołu nie zasiądą gracze, rozpatrujący każdą możliwą opcję zdobycia jeszcze większej liczby punktów w kolejnym ruchu – wtedy
to już nie jest gra familijna. I moim zdaniem, to bardzo dobrze.
Najnowsza gra od „Szczęśliwych Kaczuszek” jest przeznaczona dla od 1 do 5 osób w wieku powyżej 10 lat, chociaż z powodzeniem młodsze dzieci powinny się odnaleźć w podstawowych
zasadach. Rozgrywka trwa ok. 60 minut – w zależności od liczby
graczy i sposobu rozgrywki ten czas może się wydłużyć. W moim
przypadku, grając w dwie osoby oraz rozpatrując najkorzystniejsze
przyszłe ruchy, rozgrywka trwała przeszło 1,5 godziny.
Przygotowanie gry nie zajmuje wiele czasu, ale trzeba przewidzieć dużo miejsca na stole. Już sama plansza, a w tym przypadku

wydawca zaopatrzył graczy w matę, która ma około metra długości, może sprawić niemały kłopot. Do tego ponad 200 zasobów
do zebrania i ciężkie, złote monety (w podstawowej wersji, w obu
przypadkach są to tekturowe żetony). Kiedy już wszystko będzie
gotowe, a gracze wybiorą swojego smoka (drewniane znaczniki
w wersji podstawowej), to ich zadaniem będzie wykonanie jednej
z dwóch akcji: albo postanowią zebrać towary w wybranym sklepie, albo użyć zaklinania. Pierwsza akcja, poza zebraniem zasobów
ze sklepu, daje możliwość umieszczenia tam dodatkowego smoka oraz użycia specjalnej zdolności dowolnego smoka w sklepie.
Ponadto, jeśli sam sklep ma specjalną zdolność, to również możemy jej użyć. Druga akcja polega na wykupieniu karty zaklęcia
i umieszczeniu jej nad sklepem. Dzięki temu gracz może zdobyć
punkty reputacji, potrzebne do wygrania gry, a kolejne odwiedziny
tej lokacji pozwolą na zebranie większej ilości zasobów. Ta akcja

pozwala również na użycie specjalnych zdolności wszystkich smoków w sklepie. Najważniejsza zasada podczas rozgrywki to przymus
przejścia pionkiem do innego sklepu, niż
ten, w którym właśnie się znajdujemy,
a jeżeli chcemy wejść do sklepu, gdzie
jest inny gracz, to musimy podarować
mu jeden ze swoich zasobów.
Rozgrywka we Flamecraft przebiega bardzo płynnie. Chociaż
z początku tury mijają bardzo
szybko, to w miarę upływu czasu
gracze budują tzw. „silniczek”, co
pozwala im na zdobycie większej
ilości zasobów i wykonanie jeszcze
większej liczby akcji specjalnych.
Tak jak wspomniałem na początku, gra może wydawać się familijną,
lecz zaawansowani gracze, którzy
lubią pięknie wyglądające gry typu
Everdell, na pewno nie będą się nudzić. Jeśli o wykonanie chodzi, to
zarówno karty zaklęć, smoków czy
sklepów są bardzo dobrej jakości, drewniane pionki smoków
z nadrukowanymi grafikami oraz mata
robią swoje. Mimo iż insert nie powala,
to jednak pomieści wszystko razem z dodatkową zawartością, a o to warto rozszerzyć swoje wydanie – piękne, ciężkie
monety w woreczku, szczegółowe figurki oraz znacznie poprawiające estetykę
gry drewniane żetony zasobów, to coś,
co umili rozgrywkę każdemu graczowi.
Nic tylko pójść na kawę do „La Petite
Dragonne”.
Artykuł powstał przy współpracy z wydawnictwem Lucky Duck Games.
Radosław Kałuża | @harcmepel
10+
60 min.
1-5
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Patriotyczne
bieganie

Nadchodzący weekend będzie obﬁtował w sportowe emocje | fot. Natalia Czeleń

Weekend pełen
sportowych emocji

Najbliższy weekend przyniesie wiele sportowych emocji. Będą zmagania bokserskie w hali
MCKiS, zawody w stadninie koni w Ciężkowicach oraz ekstremalny bieg z przeszkodami na terenie parku Gródek. Zawodnicy czekają na kibiców!
W sobotę i niedzielę, 29 i 30 października, na jaworznickim ringu
zmierzą się adepci pięściarstwa z
polskich klubów sportowych. Rękawice skrzyżują podczas 3. Turnieju
Bokserskiego Nadziei Olimpijskich
młodzików i młodziczek im. Janusza
Gortata. Imprezę w Hali Widowiskowo-Sportowej organizuje Akademia
Boksu Roberta Gortata. Turniej odbędzie się pod honorowym patronatem Pawła Silberta, prezydenta
Jaworzna, Dariusza Starzyckiego,
wicemarszałka woj. śląskiego, oraz
Polskiego Związku Bokserskiego. Na
ringu staną bokserzy z roczników
2008 i 2009.
Zmagania półfinałowe rozpoczną się w sobotę o godz. 11, a finał
zaplanowano na niedzielę także
o godz. 11.
W sobotę, 29 października, na
terenie parku Gródek, zmierzą się
miłośnicy ekstremalnych biegów
z przeszkodami. Przed nimi czołganie się w piachu, błocie i zimnej wodzie, strome podbiegi oraz
sztuczne przeszkody, w tym ścianki czy zasieki z drutu kolczastego.
Wszystkie te atrakcje zagwarantuje
uczestnikom kolejna edycja biegu
Horror Masakrator. Sportowa impreza wystartuje o godz. 16 i potrwa
do 21. Z uwagi na późną godzinę,
zawodnicy proszeni są o zabranie
ze sobą czołówek, czyli specjalnych

lampek do oświetlania drogi. Organizatorami wydarzenia są Music
Sport Events Mariusz Ziach oraz jaworznickie Stowarzyszenie Harpagan Beast. Uczestnicy sportowego
wyzwania będą mieli do wyboru
dwie trasy. Pierwsza liczyć będzie
9 km. Pokonać trzeba będzie 25
przeszkód. Druga trasa tegorocznej
edycji Horror Masakrator to 5 km
dystans z 20 przeszkodami.
– Początkującym polecam wybrać
dystans 5 km. Ma on mniej przeszkód,
mniej surowe zasady ich pokonywania
i bezpieczny limit czasowy na pokonanie całej trasy – radzi Mariusz
Ziach, główny organizator imprezy.
Zawodnicy wystartują w 50-60 osobowych grupach, tzw. falach, co
15 minut. Tradycyjnie, klimat biegu
będzie nawiązywał do Halloween.
Organizatorzy proszą, aby zawodnicy postarali się o odpowiednie stylizacje i makijaże. Im straszniej będą
zawodnicy wyglądać, tym lepiej.
Autorzy najciekawszych stylizacji
mogą liczyć na nagrody.
Halloweenowo będzie też w niedzielę w stadninie koni w Ciężkowicach. Ośrodek Jeździecki Ciężkowice ma dla dzieci mnóstwo
konkursów, nagród i dobrej zabawy. Impreza wystartuje w niedzielę,
30 października, o godz. 10. Mile
widziane są tematyczne kostiumy.
Na posiadaczy najciekawszych i naj-

straszniejszych stylizacji czekają
nagrody.
Program halloweenowej imprezy
w ciężkowickiej stadninie przewiduje różnorodne wyzwania. Dzieci
będą musiały pokonać m.in. ścieżkę
tatarską. – To konkurs, gdzie liczy się
szybkość, ale przede wszystkim dokładność. Wszystkie przeszkody, które
napotykamy, muszą zostać właściwie
pokonane. Szczegóły przedstawione
będą w dniu zawodów – zapowiada
Olga Górkiewicz, instruktor jazdy konnej.
Ścieżka tatarska składa się z dwóch
części. Pierwsza jest pokonywana na
koniu, może się w niej znaleźć: wykonanie wolty, przejazd przez drążki czy slalom między pachołkami.
Drugą część pokonuje sam jeździec
i może się tu znaleźć: rzut podkową,
pokonanie przeszkody górą lub dołem czy bieg w worku.
Do pokonania będą także parkury treningowe 50/60 cm, 70/80 cm
oraz 90 cm. To skoki przez przeszkody, ustawione na określonych
wysokościach.
Na najmłodszych uczestników
imprezy czekać będzie również zabawa „Hobby Horse”. – To dyscyplina, w której dzieci będą pokonywać
przeszkody z pluszowym koniem na
kiju – wyjaśnia Olga Górkiewicz
z ciężkowickiego ośrodka.
Natalia Czeleń

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości odbędą
się w Jaworznie sportowe imprezy.
Najpierw w sobotę, 12 listopada,
wystartują na Sosinie uczestnicy 4.
Biegu Patriotycznego na 10 km. Nazajutrz w Hali Widowiskowo-Sportowej zmierzą się gimnastyczki biorące
udział w I Ogólnopolskim Turniejm
Rekreacyjnym Gimnastyki Artystycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Patriotyczne bieganie w dniu po
11 listopada odbędzie się wokół
Sosiny, a organizatorem biegu jest
Miejskie Centrum Kultury i Sportu. W rywalizacji na 10 km może
wziąć udział maksymalnie 250 zawodników.
Start i meta zawodów będą znajdować się w pobliżu strefy sportowej
przy dolnym parkingu. Biuro zawodów będzie czynne w godz. 8-9.30,
a start jest zaplanowany na godz. 10.
Trasa będzie złożona z dwóch pętli

Pokonali sosnowiczan
10:0 wygrali tenisiści
LKS-u Zgoda Byczyna kolejny mecz w 4. lidze Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Pokonanym
przez jaworznicki team rywalem była
drużyna UKS-u Huragan III Sosnowiec. W składzie Zgody zagrali Józef
Lenartowicz, Sylwester Januszko,
Franciszek Łysak, Zdzisław Milewski i Grzegorz Radko. Jak podkreślają byczyńscy tenisiści, ich celem jest
awans do 3. ligi. Obecnie są niemal na
półmetku pierwszej rundy. Następnie
czeka ich runda rewanżowa. W ich
lidze jest w sumie 10 zespołów. Każda
runda liczy po 9 kolejek.
Dwie wygrane, dwie
porażki
W meczach ostatniej
kolejki piłkarskiej triumfowały dwie
drużyny z Jaworzna, a dwie kolejne
uległy swoim przeciwnikom. 5:0 wygrali szczakowscy Drwale. Szczakowianka Jaworzno pokonało bowiem
w 4. lidze śląskiej 5:0 Podlesiankę
Katowice. W wadowickiej okręgówce
ze zwycięstwa cieszą się tylko piłkarze Victorii 1918 Jaworzno, którzy
wygrali 0:3 z Babią Górą Sucha Beskidzka. Fiaska zaliczyli natomiast
zawodnicy Zgody Byczyna i Ciężkowianki Jaworzno. Byczynianie przegrali 1:2 z Brzeziną Osiek, a drużyna
z Ciężkowic uległa aż 0:8 Halniakowi
Targanice.
W najbliższy weekend Szczakowianka zagra z Dramą Zbrosławice,
Victoria podejmie LKS Bobrek, Zgoda powalczy ze Skawą Wadowice,
a Ciężkowianka z Babią Górą Sucha
Beskidzka.

wokół zalewu i nie zostanie zamknięta dla innych użytkowników drogi.
Dzień po patriotycznym bieganiu
sportowe emocje będą czekać na jaworznian w Hali Widowiskowo-Sportowej w Centrum. Tam zmierzą się ze
sobą gimnastyczki, które przyjadą do
Jaworzna na I Ogólnopolski Turniej
Rekreacyjny Gimnastyki Artystycznej
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Patronem honorowym
imprezy, którą organizuje Akademia
Gimnastyki Górnika Jaworzno, został
Paweł Silbert, prezydent naszego
miasta. – Udział w imprezie sportowej
weźmie około 200 zawodniczek z całej Polski – informują organizatorzy
wydarzenia.
Zawodniczki Akademii Gimnastyki
z Jaworzna mają na koncie już wiele
sukcesów. Najnowszym są medalowe
miejsca podczas zawodów Energia
Birthday Cup, które zorganizował
UKS Energia Imielin.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Siatkarze
wciąż liderami
3:0 wygrali mecz ostatniej kolejki drugoligowi siatkarze
MCKiS-u Jaworzno z KSS-em Karpaty
Krosno. W pierwszym secie jaworznickie Sokoły górowały nad krośnianami
25:17. Drugą partię zakończyły wynikiem 25:20. W trzeciej podopieczni
trenera Tomasza Wątorka też zwyciężyli 25:20. Najwięcej punktów dla
drużyny z Jaworzna zdobył Patryk
Strzeżek (20 pkt.). 8 punktów dopisał
do konta MCKiS-u Jakub Grzegolec,
a po 7 zebrali Szczepan Czerwiński
i Paweł Żeliński. Jaworznicki team
nieprzerwanie jest liderem w swojej
grupie rozgrywkowej. Kolejny mecz
Sokoły zagrają na wyjeździe w sobotę,
29 października, z MKS-em Gamrat-MOSiR Jasło.
Druga wygrana
Koszykarze MCKiS-u Jaworzno wygrali drugi
mecz w ramach rozpoczętego w październiku sezonu 3. ligi koszykówki. Jaworzniccy Sokoły w minionym
spotkaniu pokonały 75:44 drużynę
KKS-u Mickiewicz Romus Katowice. Pierwsza kwarta zakończyła się
na korzyść jaworznian wynikiem
19:14. W drugiej triumfowali 22:4,
a w trzeciej 21:6. Przegrali jednak
czwartą część meczu – 13:20. Mimo
tej porażki, dzięki zdobytym punktom
w całym meczu, wygrali spotkanie
z katowiczanami.
W piątek, 28 października, MCKiS
podejmie na własnym parkiecie
drużynę MKKS-u Rybnik. Spotkanie w Hali Widowiskowo-Sportowej
rozpocznie się o godz. 20.
AZ-H
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Wygrał jaworznianin
Jacek Stachańczyk z sekcji szachowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie wygrał październikowy turniej Grand Prix Jaworzna w Szachach. W zeszły
piątek, 21 października, przy szachownicach zasiadło 42
zawodników z całego naszego regionu. Rywalizowali oni
w 8. spotkaniu cyklu, w ramach którego gracze walczą
o laur szachowego mistrza.
W piątkowym turnieju Jacek Stachańczyk okazał się
lepszy od lidera tabeli, katowiczanina Macieja Malika.

Robert Dębski
z synem Kacprem

Trzecie miejsce zajął natomiast Igor Musiał, również zawodnik sekcji szachowej MCKiS-u Jaworzno.
Na trwający od lutego, szachowy cykl, składa się
dziewięć turniejów. Odbyło się już 8 spotkań. Ostatnie, po którym zostanie wyłoniony laureat grand prix,
zostało zaplanowane na piątek, 4 listopada. Zmagania
rozpoczną się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Centrum o godz. 16.30.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Nasi triumfowali
49 osób wzięło udział w pierwszym z 3 turniejów
XXI Grand Prix Miasta Jaworzna w Tenisie Stołowym.
Zawody odbyły się w sobotę, 22 października, w hali
sportowej przy ul. Na Stoku 14. Ich organizatorami
były klub Niko Miejskiego Centrum Kultury i Sportu,
LZS Zgoda Byczyna, Urząd Miejski i Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS.
– W tym roku zgłosiły się tylko 4 panie, więc mniej
niż to było w poprzednich edycjach. Najliczniejszą grupą
była ta z przedziału wiekowego 2006-2009. Liczyła 17
zawodników – wyjaśnia Józef Lenartowicz z sekcji
tenisa stołowego Zgody Byczyna.
W turnieju wzięli udział mieszkańcy Jaworzna,
Chrzanowa, Chełma Śląskiego, Lędzin i Libiąża.
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– Mieszkam w Jeziorkach, a na co dzień trenuję w byłym
klubie Opoka w Trzebini. Gram także w klubie Niko. W jaworznickim Grand Prix brałem udział już kilka razy – przyznaje Edward Chradny, uczestnik turnieju.
W każdej kategorii wygrali jaworznianie. Wśród chłopców z rocznika 2010 i młodszych prym wiódł Adrian
Bieniek. W przedziale 2006-2009 pierwsze miejsce zajął
Marcin Łyp, w kat. roczników 1972-2005 - Grzegorz
Radko, a wśród zawodników z rocznika 1971 i starszych Marian Melczyk. W kat. kobiet wygrała Patrycja Porwit.
Kolejne turnieje odbędą się 5 i 26 listopada.
Zawody odbywają się pod honorowym patronatem
Dariusza Starzyckiego, wicemarszałka woj. śląskiego.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Kacper gra w zespole Victorii 1918
Jaworzno, w której jestem trenerem. Syn trenuje piłkę nożną już
ponad 5 lat. Lubi grę zespołową, ma
w drużynie dobrych kolegów. Myślę, że Dziecięca Jaworznicka Liga
Mistrzów to super pomysł. Turniej
jest bardzo dobrze zorganizowany.
Dzieciaki dobrze się bawią. Wierzę,
że tak będzie dalej.

Małgorzata Chechelska
z córką Agatką

AU TO P R O M O C J A

Impreza jest dobrze zorganizowana. Wszystko jest dopięte na ostatni
guzik. Dzieci z niecierpliwością czekały na ten turniej. Moja córka gra
w Zgodzie Byczyna na pozycji bramkarza. Choć jest jedyną dziewczynką
w zespole, to wcale nie odstaje od
kolegów z drużyny i bardzo dobrze
sobie radzi. W piłkę nożną, w innym
klubie, gra też jej starszy brat.
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Mali pił
W Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS wystartowała w sobotę, 22 października, Dziecięca Liga
Mistrzów w Piłce Nożnej.
Zmagania rozpoczęło 8
drużyn z 6 jaworznickich klubów sportowych.
Imprezę oficjalnie otworzyli Łukasz Kolarczyk,
wiceprezydent Jaworzna,
i Sebastian Kuś, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
W zaplanowanych do czerwca
przyszłego roku rozgrywkach wezmą
udział zawodnicy z rocznika 2014
i ich młodsi koledzy i koleżanki. Do
kibicowania małym piłkarzom zaprosiły wraz z Urzędem Miejskim
i jego Wydziałem Promocji, Kultury
i Sportu, również Miejskie Centrum
Kultury i Sportu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
– Życzę wam dobrej zabawy, rozgrywek bez kontuzji, uszanowania zasad
fair-play, a rodzicom i opiekunom dziękuję, że zapisujecie dzieci do jaworznickich klubów sportowych – podkreślił
wiceprezydent podczas inauguracji.
– Czerpmy radość z tego wielkiego wydarzenia sportowego. Być może ten turniej otworzy małym piłkarzom drzwi do
dalszej, piłkarskiej kariery – przyznał.
To właśnie Łukasz Kolarczyk
podsunął ideę organizacji dziecięcej
ligi i zaprosił do współpracy wszystkie piłkarskie kluby z Jaworzna. Jak
podkreśla – głównym celem przed-

Anna Kozub
z synem Igorem

Zawodnicy odebrali piłki z rąk Sebastiana K
czyka | fot. Andrzej Pokuta

Igor gra w piłkę nożną od 3. roku życia, czyli od 5 lat. Wcześniej trenował
w innych klubach, a teraz w Ciężkowiance. Jestem zachwycona organizacją ligi, tym, co miasto robi dla dzieci.
Dzięki tej wspaniałej inicjatywie dzieci
mogą razem grać, spędzić ze sobą czas,
aktywnie, a nie tylko przy komputerze. Do sobotniego turnieju pilnie się
przygotowywały. Mówiły tylko o nim.

W zmaganiach rywalizowało 8 drużyn | fot
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Artur Majewski
z synem Stasiem

Staś gra w Górniku Jaworzno i bardzo dobrze sobie radzi. Podczas
sobotniej inauguracji ligi cała drużyna świetnie się spisała. Idea ligi
jest wspaniała, ponieważ to dobra
okazja do odkrywania młodych
talentów piłkarskich. Dzieci mogą
pokazać, co potrafią, sprawdzić się
w grze, prowadzonej w fajnej atmosferze i w świetnych warunkach.

Artur Wąsik
z synem Wojtkiem

Przed rozgrywkami odbyła się rozgrzewka | fot. Andrzej Pokuta

sięwzięcia jest zapewnienie radości
i zabawy małym piłkarzom oraz integracja sportowych stowarzyszeń.
Chodzi też o to, by trenerzy i rodzice
mogli zobaczyć swoje dzieci w profesjonalnym turnieju.
– Roczniki 2014 i młodsze nie mają
swojej regularnej ligi. Postanowiliśmy
więc ją w Jaworznie utworzyć – stwierdza. – Naszym cyklem chcemy też zachęcić małych jaworznian do tego, aby
angażowali się w sportowe życie naszego
miasta, by akademie i kluby piłkarskie
miały ciągły nabór nowych zawodników. Niech Jaworzno żyje sportem –
zaznacza.

Do Dziecięcej Ligi Mistrzów
w Piłce Nożnej mogły zgłosić się
tylko drużyny reprezentujące jaworznickie kluby piłkarskie. Każdy klub mógł wystawić do rozgrywek jeden lub dwa, maksymalnie
10-osobowe, zespoły. W pierwszej
edycji ligowych zmagań bierze więc
ostatecznie udział 8 piłkarskich teamów, po dwa z Akademii Piłkarskiej Górnika Jaworzno i Akademii
2012 Jaworzno oraz po jednym
z LKS-u Ciężkowianka, LKS-u Zgoda
Byczyna, Victorii 1918 Jaworzno
i JSP-u Szczakowianka. Turniejowy
cykl odbywa się pod honorowym

Oto puchar ligi | fot. Andrzej Pokuta

patronatem Pawła Silberta, prezydenta Jaworzna, a za organizację
poszczególnych turniejów odpowiada MCKiS.
– Dla nas to ogromna radość, że
możemy w tym uczestniczyć, że to
nam przypadła organizacja tego
sportowego wydarzenia. Jesteśmy
w swoim żywiole, czyli w miejscu,
w którym chcemy rozwijać pasje,
sportowe zainteresowania osób w każdym wieku, i mamy nadzieję, że te
zawody dostarczą wielu emocji nie
tylko zawodnikom, ale także kibicom – podkreśla Sebastian Kuś,
dyrektor MCKiS. – To na pewno nie

Kusia (na zdj.) i Łukasza Kolar-

t. Andrzej Pokuta

Trener personalny Przemysław Starzycki, który poprowadził rozgrzewkę, i pomysłodawca ligii, wiceprezydent Łukasz Kolarczyk | fot. Andrzej Pokuta

ostatnia edycja ligi. Możemy obiecać,
że to przedsięwzięcie będziemy kontynuować – dodaje.
Inauguracja ligowych zmagań
miała uroczysty charakter. Zanim
zaczęły się rozgrywki, najpierw
zgasły światła, a poszczególne drużyny wychodziły na parkiet w świetle reflektorów. Każdy z klubów
prowadzili: Batman, Lord Vader lub
szturmowiec z Gwiezdnych Wojen.
Mali piłkarze ustawili się w kilku
rzędach w sąsiedztwie pokaźnego
pucharu, który otrzyma mistrzowska
drużyna. Na zawodników czekała
też sportowa niespodzianka. Każdy
piłkarz odebrał piłkę. Wręczali je
Łukasz Kolarczyk i Sebastian Kuś.
Jako pierwsze zmierzyły się na
boisku drużyny LKS-u Zgoda Byczyna i Akademii 2012. Piłkę małym
zawodnikom podał wiceprezydent
Kolarczyk. Podczas pierwszego turnieju ligi odbyło się 20 meczów,
w tym półfinałowe i finałowe.
Sobotnie zmagania były pierwszą
z 10 odsłon ligi. Rozgrywki odbędą
się w dwóch rundach, jesienno-zimowej i wiosenno-letniej. Pierwsza
właśnie się rozpoczęła i potrwa do
18 lutego. W jej ramach dzieci rywalizują na halowych parkietach.
Na wiosnę, dokładnie 25 marca, pojedynki z piłką nożną w roli głównej zostaną przeniesione na murawę. Liga zakończy się 17 czerwca.
Zwycięska drużyna otrzyma wielki puchar, który będzie trofeum
przechodnim. To oznacza, że co
roku będzie ono przekazywane kolejnemu mistrzowi ligi. Wszystkie
kluby, których drużyny nie opuszczą ani jednego turnieju, dostaną
vouchery w wysokości 5 tys. zł na
zakup sprzętu sportowego. Na końcu ligi zostaną też wyłonieni najlepszy strzelec i najlepszy bramkarz.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Syn trenuje w Akademii 2012. Gra
w piłkę nożną od 4 lat. Wcześniej
trenował pod moim okiem, ponieważ
w Akademii szkoliłem małych zawodników. Obecnie działam w Zgodzie Byczyna i w Górniku Zabrze.
Ale Wojtek pozostał pod dobrą opieką. Dziękuję prezydentowi Kolarczykowi za pomysł na organizację ligi.
Im więcej takich imprez, tym lepiej.

Jakub Piętak
z synem Wojtkiem

Wojtuś gra w piłkę nożną od 2 lat.
Trenuje w Szczakowiance Jaworzno.
Wybraliśmy ten klub, ponieważ mieszkamy na Górze Piasku i do Szczakowej
mamy blisko. Jesteśmy zadowoleni
z naszego wyboru. Synek chwali sobie treningi w tym klubie. Lubi swoją
drużynę. Cieszymy się, że w Jaworznie ruszyła liga piłkarska dla dzieci.
Mocno kibicuję naszemu zespołowi.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 22 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna” nr
39 (277): Kropka jest kłódką zdania. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Czołowy przedstawiciel
fantastyki naukowej

W Jaworznie na Osiedlu Stałym znajduje się ulica Stanisława Lema. Biegnie od ulicy Wisławy Szymborskiej do
Stanisława Wyspiańskiego. Jej patron był pisarzem, filozofem i futurologiem, a także czołowym przedstawicielem
nurtu fantastyki naukowej.
Stanisław Lem urodził się 13 września 1921 r. we Lwowie.
Do jego aktu urodzenia wpisano jednak datę 12 września,
aby zgodnie z przesądem uniknąć
pecha. Stanisław był synem laryngologa Samuela Lehma i Sabiny
Woller.
Młody Lem ukończył II Gimnazjum im. Karola Szajnochy. Rozważał też studia na Politechnice Lwowskej, jednak te plany pokrzyżowała
okupacja Lwowa przez wojska radzieckie. Ostatecznie Stanisław dostał się na studia medyczne, które
musiał przerwać z uwagi na okupację niemiecką. Podjął wtedy pracę
w charakterze pomocnika mechanika i spawacza. Po wojnie
Stanisław powrócił na studia, ale nie stawił się na ostatnich
egzaminach, by uniknąć poboru do wojska.
W 1946 cała rodzina Lemów przeniosła się do Krakowa,
nie chcąc przyjąć obywatelstwa ZSRR.
Kariera literacka Lema zaczęła się od współpracy z czasopismami „Kuźnica", „Tygodnik Powszechny" i „Nowy
Świat Przygód". Publikował w nich wiersze i opowiadania
o tematyce okupacyjnej. W „Nowym Świecie Przygód"
czytelnicy przeczytać mogli w odcinkach jego pierwszą
powieść fantastyczną, pt. „Człowiek z Marsa".

Od 1947 do 1950 Lem pracował w Konwersatorium
Naukoznawczym, a kiedy instytucję zamknięto, pisarz
znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Jego los odmienił sukces „Astronautów”, czyli jego pierwszej powieści
fantastycznej, wydanej w formie książkowej. Lem postanowił skupić się na tworzeniu fantastyki. Dawało mu to
możliwość snucia refleksji na temat miejsca technologii
w życiu człowieka i ułatwiało omijanie cenzury. W 1953 r. Lem ożenił
się z Barbarą Leśniak, lekarzem
radiologiem. W 1968 r. urodził im
się syn Tomasz.
W 1983 r. pisarz wyruszył na
emigrację. Przebywał w Berlinie
i Wiedniu. Dopiero w 1988 r. osiadł
w Krakowie. W ostatnich latach życia Stanisław Lem współpracował
z „Tygodnikiem Powszechnym".
Pisarz zmarł 27 marca 2006 r.
Urnę z jego prochami złożono na
Cmentarzu Salwatorskim.
Lem jest najczęściej tłumaczonym polskim autorem. Jego
książki zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków, w łącznym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy.
Jego dorobek literacki obejmuje: powieści i opowiadania
fantastycznonaukowe oraz detektywistyczne, powieść autobiograficzną, eseje filozoficzne, publicystykę literacką,
felietony, wiersze, listy, scenariusze słuchowisk radiowych,
widowisk telewizyjnych, filmowe i dramaty. Najsłynniejsze
tytuły to „Solaris” czy „Bajki robotów”.
Natalia Czeleń

Po całym tygodniu obowiązków,
pospiechu i stresu zwykle przychodzi wreszcie wyczekany weekend,
ale w tym tygodniu czas relaksu
powinien nadejść nieco wcześniej.
Wszystko dlatego, że już w piątek,
28 października, świętować będziemy
Dzień Odpoczynku dla Zszarganych
Nerwów. To okazja, by odciąć się od
źródeł stresu i dać odpocząć nerwom.
Taki relaks jest niezwykle ważny.
Specjaliści przypominają, że skutki
długotrwałego stresu odczuwamy nie
tylko jako psychiczne wyczerpanie.
Stres mocno wpływa on też na ciało.
Wystarczy przypomnieć, że zupełnie
naturalną i typową reakcją na stres
jest napinanie mięśni. Takie przewlekłe napięcie może prowadzić do dolegliwości bólowych, na przykład bólu
głowy czy kręgosłupa. Stres wpływa
też na jakość i ilość pożywienia, jakie
sobie dostarczamy. W wyniku stresu
możemy odczuwać brak apetytu albo
wręcz przeciwnie. W efekcie pojawić
się mogą na przykład bóle żołądka.
Dzień Odpoczynku dla Zszarganych
Nerwów powinniśmy sobie fundować
przynajmniej kilka razy w miesiącu!
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 39 (277)

