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Świętujemy
niepodległość

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Święto
przedsiębiorczych

Tegoroczna edycja Jaworznickiego Dnia dla Biznesu odbywała się pod hasłem „Gami-

fication Master”. Wydarzenie
trwało od 3 do 4 listopada.
Podczas spotkań toczyły się
rozmowy o biznesie i najnowszych trendach na rynku
pracy. Uczestnicy skorzystali
też z panelu szkoleń w formie
grywalizacji. Wydarzenie organizowali: Powiatowy Urząd
Pracy w Jaworznie, Urząd
Miejski w Jaworznie, Jaworznicka Izba Gospodarcza oraz
Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna.
Więcej na str. 3

Inwentaryzacja
w toku

Twórczo
w hali z MCKiS

Czy w Jaworznie są schrony? To pytanie zadaje sobie teraz niejeden mieszkaniec naszego miasta. Wojna
w Ukrainie wśród Polaków
budzi niepokój i obawy przed
rozszerzeniem konfliktu zbrojnego, który mógłby dotknąć

Ruszył projekt „Twórczość
w hali MCKiS”. W ramach tego
przedsięwzięcia w jaworznickiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbywać się będą artystyczne zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. – Zgodnie z zapowiedziami, dokładamy
wszelkich starań, by Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS tętniła życiem. Listopad będzie miesiącem, w którym atrakcji dla
wszystkich mieszkańców miasta
będzie tu naprawdę sporo. Nasze
propozycje zostały przygotowa-

też Polskę. W Jaworznie jest
kilkadziesiąt budowli ochronnych. Właśnie trwa ich inwentaryzacja, którą, na zlecenie
ministra spraw wewnętrznych
i administracji, przeprowadzają w całym kraju komendy
Państwowej Straży Pożarnej.
Takie działania podjęli też jaworzniccy strażacy, którym,
w razie potrzeby, pomagają
pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Więcej na str. 5

ne przez doświadczoną kadrę
instruktorską i dostosowane do
każdego, kto lubi kreatywnie
spędzać czas. Zachęcam do
zapoznania się z naszą ofertą
i zapisów – mówi Monika Komańska z MCKiS.
Więcej na str. 10

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Zupa Romana

Wiadomo, trzeba ustalić raz na zawsze, co oznacza słowo „czerstwy”, i dlaczego stwierdzenie „szukać czegoś
do picia” w Czechach powoduje rozbawienie. Są też inne
różnice, wynikające z natury i mentalności – i to znaczne,
bo pomimo że jesteśmy narodami bliskimi, to jednakowoż
zawędrowaliśmy w inne rejony rozumienia kosmosu i nawet średnio się lubimy. Tzn. ja Romana lubię. Dyskusja
była zażarta i zabawna, dopóki nie dołączył do rozmowy
(niezapraszany) znajomy, który podsłuchiwał, o czym prawimy i bardzo chciał wyrazić swoje zdanie. Aby naświetlić
mniej więcej postać: to antysystemowiec, antyszczepionkowiec i w ogóle anty, szukający teorii spiskowych. Obecnie antyukrainiec. Stwierdził, że jest przeciwny pomocy
uchodźcom, bo powinniśmy dalej być obrażeni za Wołyń.
Roman posłuchał i mówi: bo to jest wasz problem, że żyjecie przeszłością i ją ciągle rozpamiętujecie. Dla nas istotne
jest to, co przed nami, tym bardziej że mowa o wydarzeniach sprzed wielu lat i obecnie żyje czwarte pokolenie,
niemające z tym nic wspólnego. U nas w Czechach się nie
rozpamiętuje waszej inwazji w roku 1968, a przecież Polska była agresorem, który wjechał czołgami!
I tak właśnie jest, kochamy wracać do przeszłości, rozpamiętywać i pławić się w nieszczęśliwej historii, nurkować w dramatach i martyrologii. Nie wszyscy, bo mnie się
zdarzają wyparcia przeszłości – wolę nie pamiętać wielu
rzeczy, ale gdybym miał żonę, to na pewno by mi przypomniała wszystko. Dosłownie. Zgodnie z maksymą, że
przysłowiowa „Kasia” nie wie, gdzie położyła 10 minut
temu gumkę do włosów, ale zdecydowanie pamięta, co
Januszek odwalił 15 marca 2003 roku o godzinie 16.37.
Gdyby same kobiety pracowały w Instytucie Pamięci Narodowej, to żaden fakt z przeszłości nie mógłby umknąć,
a każdy z nas – facetów, byłby stawiany pod pręgierzem
swoich wykroczeń, nawet tych przedawnionych z punktu
widzenia prawa.
W każdym razie kolega Roman dobrze powiedział. Polacy podkreślają, jakim są uciśnionym narodem, oczywiście

Szpilki w bruku

zawsze bohaterskim i stawiającym opór wrogowi, nigdy
agresorem (chociaż mało kto pamięta, że w roku 1941
Polska wypowiedziała wojnę Japonii, ale ta nie przyjęła jej. Powrót do relacji pokojowej miał miejsce dopiero w roku 1957, w międzyczasie liczba bitew pomiędzy
narodami wyniosła zero). Nasza historia jest przesycona
martyrologią, statystyczny Polak musi cierpieć za miliony
niczym Konrad w III części mickiewiczowskich „Dziadów”.
Chciałbym przypomnieć, że kochał też za „miljony”, lecz
miłowanie nie jest tak fajne medialnie jak cierpienie. Rozliczamy przeszłość do bólu, smutek i dramat wylewa się
przy każdym święcie narodowym. Tylko nieliczni dobrze
bawią się na smutnym marszu niepodległości, który corocznie 11 listopada dostarcza emocji, nie każdy wszak lubi
rzucać kostką brukową czy podpalać racami mieszkania.
Miało być kolorowo, radośnie i rodzinnie, ale nie pykło.
Chyba podświadomie Polacy tęsknią do ucisku, aby mogli
się wykazać bohaterstwem, dlatego w modzie jest walczyć
z Unią Europejską, bo to przecież wróg: Niemiec rządzić
nami nie będzie i swoich praw wprowadzać. Nawet za cenę
miliardów euro, postaw się i nie zapomnij włożyć sobie
pawiego pióra w kapelutek, albo w inne miejsce, przy tym
zatańcz kujawiaka i pokaż, jaki jesteś mocny. Wuja tam
prawda, że życie jest sztuką negocjacji i kompromisu, a nie
stawiania się za wszelką cenę i prężeniem zwiędłego sopla.
Czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę, jak inne kraje świętują dzień odzyskania niepodległości? Widziałem kiedyś
przygotowania do 9 maja w Moskwie – budowano wielką
trybunę, przystrajano miasto i oczekiwano wielkiej defilady na Placu Czerwonym. Tego dnia odbywało się wiele
wydarzeń dla społeczeństwa, darmowe koncerty, imprezy
masowe, był śmiech, zabawa, rozdawana wata cukrowa
i budki z alkoholem co kawałek. Wiadomix: nawalony jak
stodoła kitajec to szczęśliwy rusek.
Podobnie, ale z innym rozmachem jest w USA. 4 lipca
rauty, zabawy i pokaz lotniczy Air Force - czyli zadyma
w powietrzu i panika na lądzie. U nas 11 listopada: poranne
leczenie kaca po wigilii dnia niepodległości, msza okolicznościowa, złożenie kwiatów pod pomnikiem, a wieczorem
film o Piłsudskim w TVP. Ale nie o tej przygodzie, gdzie
napadał na pociągi i gangsterował grubo (Amerykańce by
z tego zrobili super serial sensacyjny), ale dobrotliwy dziadek z wielkim wąsiskiem, architekt niepodległości i ojciec
narodu. Z Kasztanką, obowiązkowo, u boku. A wiadomo,
że Malaga, Tiki-taki i Kasztanki to dobre są. Smacznego
dnia niepodległości.

Jan Kleszcz

Medialny spokój
Jeszcze w listopadzie ElectroMobility Poland ma przedstawić wykonawcę platformy, wybraną technologię produkcji oraz
partnera fabryki samochodów elektrycznych Izera. Pokazano już też wizualizacje
zakładu, który ma powstać na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.
Projekt koncepcyjny fabryki opracowała niemiecka firma Durr Systems AG. Niemcy zaprojektowali między innymi linie produkcyjne, opracowali koncepcję procesu
produkcyjnego dla spawalni, lakierni i montażu oraz stworzyli wytyczne do projektu budowlanego. Spółka Prochem z Warszawy opracowuje teraz projekt budowlany. Prace budowlane w Jaworznie mają ruszyć na przełomie roku. Te informacje
na jakiś czas chyba skutecznie zamkną usta niedowiarkom, którzy stale szukają
powodów, dla których produkcja Izery w Jaworznie miałaby nie dojść do skutku.
Przedstawiciele spółki ElectroMobility Poland wyjaśnili, że o opóźnieniu wyboru
dostawcy platformy, czyli najistotniejszego i najdroższego komponentu polskiego
elektryka, zadecydowała pandemia i wojna w Ukrainie. Te wydarzenia realnie
wpłynęły na zerwanie łańcuchów dostaw, a ceny surowców wykorzystywanych
do produkcji aut po prostu poszybowały w górę. Trzeba było odnaleźć się w nowej
sytuacji, a to wymagało refleksji i czasu. Ponadto, co podkreślali przedstawiciele
ElectroMobility Poland, negocjacje lubią spokój, stąd właśnie medialna cisza, którą
wielu wykorzystywało jednak do tego, by snuć swoje wizje na temat niepewnej - ich
zdaniem - przyszłości Izery.
Teraz jednak przyszedł czas na konkrety. Więcej będzie wiadomo już w drugiej
połowie listopada. Właśnie wtedy poznamy na przykład wykonawcę platformy dla
pierwszego polskiego elektryka.
Plany koncepcyjne fabryki Izery przewidują produkcję na poziomie 150 tysięcy
aut rocznie. Cała inwestycja ma kosztować około 5 mld zł i da pracę ok. 15 tysiącom osób.
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Troszcząc się o staż
Grażyna Dębała

Sześć par małżeńskich świętowało we wtorek, 8 listopada, jubileusz
wspólnego życia. Małżonkowie spotkali się w siedzibie jaworznickiego
magistratu, gdzie odebrali medale,
kwiaty, gratulacje i mnóstwo dobrych życzeń na kolejne lata.
Wszystkie jaworznickie pary świętujące we wtorek swój jubileusz,
w małżeństwie przeżyły 50 lat. To
mnóstwo czasu i trudno przypuszczać, że wspólne pół wieku to wyłącznie sielanka. Potwierdzają to
zresztą pary z długoletnim stażem.
Małżonkowie zgodnie przyznają, że
na ich wspólne życie składają się
chwile wielkiego szczęścia, jak na
przykład te, gdy na świat przychodzą dzieci, gdy wspólnie urządza się
pierwsze mieszkanie, albo świętuje
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Ahoj! Spotkałem się niedawno na zupie
chmielowej z moim kolegą Romanem, Czechem mieszkającym w Polsce. To zawsze
pasjonujące, porozmawiać o różnicach
między naszymi słowiańskimi narodami.
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kolejne sukcesy w pracy zawodowej
oraz te trudne momenty, kiedy pojawiają się choroby, kłopoty finansowe czy zwyczajne przemęczenie
i frustracja.
Specjaliści od budowania relacji
zapewniają, że nie ma jednak, skutecznej dla wszystkich par, recepty
na dobre, wspólne życie. Podobno
najlepiej wypracować własny przepis. Konstruując go, na pewno warto
wykorzystać empatię, mnóstwo zrozumienia, życzliwą obecność w trudach, dorzucić trochę poczucia humoru i zasad dobrej komunikacji.
No i nie zapominać o podstawach,
czyli przyjaźni i miłości, zwłaszcza
takiej, która nie pamięta złego, we
wszystkim pokłada nadzieję i nigdy
nie ustaje.

Internetowe żebractwo
Anna Zielonka-Hałczyńska

Chciał spełnić marzenie - tak tłumaczą zachowanie samozwańczego
motorniczego z Katowic organizatorzy
internetowej zbiórki, z której pieniądze
pójdą na opłacenie pomocy prawnej
dla 25-letniego porywacza tramwaju.
Grozi mu do 8 lat więzienia.
Osoby prowadzące zbiórkę przekonują, że 8 lat to sporo za spełnienie
marzenia z dzieciństwa i dlatego potrzebna jest pomoc prawna. Serio?!
Marzenia trzeba spełniać z głową,
a 25-latek, prowadząc tramwaj ulicami dużych miast, naraził bezpieczeństwo swoich pasażerów, pieszych
i kierowców, których spotykał na
drodze.
W internecie podobnych zbiórek
nie brakuje. Oczywiście jest wiele
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tych, organizowanych w szczytnym
celu – np. na leczenie, na odbudowę
spalonego domu, dla objętej wojną
Ukrainy. Na każdym kroku można
jednak natrafić na zbiórki takiego
typu, jak np. ta na zakup nowego
body do aparatu, motocykla, telefonu, na leczenie zębów, a nawet
na... kebaba.
Czy to oznacza, że na marzenia
już się nie oszczędza, tylko ogłasza
się zbiórkę w internecie? Dla mnie
to rodzaj nowego typu żebractwa.
Hitem ostatnich dni jest zbiórka dla
Kanye’ego Westa. Gwiazdor stracił
kontrakt na 2 mld dolarów przez antysemickie hasła. Jego fani postanowili
go wesprzeć, by znów znalazł się na
liście amerykańskich miliarderów…
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Wandale
namierzeni

Uczestnicy Jaworznickiego Dnia dla Biznesu testowali, jak gry integrują zespół | fot. Natalia Czeleń

Święto przedsiębiorczych

Tegoroczna edycja Jaworznickiego Dnia dla Biznesu odbywała się pod hasłem „Gamification Master”. Wydarzenie trwało od 3 do 4
listopada. Podczas spotkań toczyły się rozmowy o biznesie i najnowszych trendach na rynku pracy. Uczestnicy skorzystali też z panelu szkoleń w formie grywalizacji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, Urząd Miejski
w Jaworznie, Jaworznicką Izbę Gospodarczą oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
– Jaworznicki Dzień dla Biznesu to wydarzenie biznesowe organizowane cyklicznie od 2017 roku
przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, skierowane do podmiotów
tworzących rynek pracy. Ma ono na
celu stworzenie przyjaznego klimatu
biznesowego pomiędzy sektorem publicznym a przedsiębiorcami – mówi
Łukasz Curyło, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.
Tegoroczna edycja wydarzenia
odbyła się w Jaworznickim Laboratorium Biznesu na Podwalu. Po
raz pierwszy, poza przedsiębiorcami i przedstawicielami sektora
publicznego, do udziału w wydarzeniu zaproszono także młodzież.
Bardzo atrakcyjny był temat przewodni, czyli grywalizacja i jej pozytywny wpływ na biznes.
O korzyściach płynących z wprowadzenia tego typu metod w firmach przekonywali przedstawiciele
warszawskiej firmy Pracownia Gier.
Uświadamiali, jaki jest wpływ gier
szkoleniowych na budowanie relacji w zespołach pracowniczych.
– Grywalizacja odgrywa dziś
ogromną rolę w biznesie i sprawdza się jako element zarządzania
potencjałem i talentem ludzkim. Kiedy omawiamy dany temat w sposób teoretyczny, wydaje nam się, że
wszystko już wiemy. Kiedy jednak
wejdziemy w grę, nabywamy zupełnie
innego doświadczenia, odkrywamy,
że w zespole czasem trzeba działać
w inny sposób, że trzeba zmienić coś
w sobie, swoim zachowaniu i podejściu do konkretnego zadania czy celu
– wyjaśnia Tomasz Kosiorek, trener biznesowy.
Zdaniem eksperta grywalizacja
stwarza takie sytuacje, w których
łatwiej dostrzec popełniane błędy,
znajdować kreatywne rozwiązania i możliwe wyjścia. Podobnego
zdania jest dyrektor jaworznickie-

go Powiatowego Urzędu Pracy. –
Nasze doświadczenie pokazuje, że
grywalizacja podnosi efektywność
pracy pracowników. W Powiatowym
Urzędzie Pracy grywalizację stosujemy już od kilku lat – opowiada
Łukasz Curyło.
Uczestnicy Jaworznickiego Dnia
dla Biznesu mieli okazję tego doświadczyć. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla nich kilka
przykładowych gier. Pierwszego
dnia swoich sił w tych grach spróbowali przedsiębiorcy. Pierwsza
grupa skupiła się na metodzie Gallupa, czyli na wykorzystaniu mocnych stron, co ma przełożyć się na
efektywność pracy. Test Gallupa
określa bowiem nasze naturalne
talenty. Druga grupa skupiła się
na grze w symbole, a ostatnia zagrała w „Winnicę”. Każda z gier
wymagała dobrej współpracy pomiędzy uczestnikami. Drugiego
dnia w grywalizacji udział wzięli uczniowie jaworznickich szkół
ponadpodstawowych. Czekały na
nich takie gry jak „Galimatias”,
„Wulkan” i „Kariera”.
Młodzi jaworznianie mieli też
okazję, by poznać pomysły na biznes przygotowane przez rówieśników. Mowa była między innymi
o platformie edukacyjnej, studiu
graficznym, trenerze zwalczania
tremy podczas wystąpień publicznych oraz wytrzymałym i praktycznym urządzeniu dla gameingowców. O tym, jak przekuć pasję
w biznes, na którym można będzie
zarabiać, opowiadali uczniowie
nominowani w konkursie „Mój pomysł na biznes” imienia Jerzego
Zamarlika. Konkurs organizowany
jest przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą. Zwycięzcą tegorocznej
edycji został Igor Szuba, uczeń jaworznickiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Zawodowego. Jego

pomysł związany jest z nowymi
technologiami. – Celuję w grupę e-sportową. Stawiam na sklep z peryferiami i modyfikacjami do peryferii
e-sportowych – tłumaczy zwycięzca.
Zdaniem Dariusza Starzyckiego, honorowego gościa Jaworznickiego Dnia dla Biznesu i wicemarszałka województwa śląskiego,
Jaworzno po raz kolejny udowadnia, że jest miastem sprzyjającym
przedsiębiorcom, a jednym z dowodów na to jest chociażby budowa Jaworznickiego Laboratorium
Biznesu. – Wiele światowych firm
działalność zaczynało w garażu. Teraz młodzi przedsiębiorcy mają w naszym mieście takie miejsce, w którym
mogą rozwinąć skrzydła. Jest to też
zasługa działalności Powiatowego
Urzędu Pracy i Jaworznickiej Izby
Gospodarczej, które od lat ze sobą
współpracują. Instytucje te prezentują nowe trendy, analizują zmiany
w prawie i poruszają ważne kwestie

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – przekonuje Dariusz Starzycki.
Swoistym podsumowaniem Jaworznickiego Dnia dla Biznesu
była sobotnia gala, podczas której
świętowano 25-lecie działalności
Jaworznickiej Izby Gospodarczej.
W uroczystości udział wzięli m.in.
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna,
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent
naszego miasta, Tomasz Zjawiony,
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Aldona Węgrzynowicz z Zagłębiowskiej Izby
Gospodarczej, oraz przedsiębiorcy, którzy działalność gospodarczą
prowadzą właśnie w Jaworznie. –
Gratuluję 25 lat pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Jaworznie.
Życzę dalszych sukcesów i realizacji
zamierzonych planów – podsumował
Paweł Silbert.
Natalia Czeleń
Grażyna Dębała

Honorata Garlej, laureatka konkursu "Mój pomysł na biznes", mówiła o trenerze zwalczania tremy podczas wystąpień publicznych | fot. Grażyna Dębała

Dwaj młodzi jaworznianie odpowiedzą za dewastację elementów
windy oraz kładki dla pieszych,
które znajdują się przy ulicy Chopina. Wandali udało się zatrzymać
dzięki miejskiemu monitoringowi.
– Dyżurny Straży Miejskiej, obsługujący monitoring, zauważył dewastację elementów windy oraz kładki
dla pieszych, które zostały porysowane grubymi pisakami. Wizerunek
sprawców został przekazany do patroli Straży Miejskiej – opowiadają
jaworzniccy funkcjonariusze.
Na efekty nie trzeba było długo
czekać. Po kilku dniach strażnicy
patrolujący centrum Jaworzna zauważyli tam jedną z osób zarejestrowanych przez miejskie kamery
podczas dewastacji. Funkcjonariusze ujęli młodego mężczyznę. Udało
się też ustalić personalia drugiego
sprawcy dewastacji przy Chopina.
Obaj potwierdzili, że brali udział
w tym zdarzeniu. O dewastacji oraz
ustaleniu jej sprawców poinformowano zarządcę obiektu, a dokumentację z czynności wraz z danymi osób przesłano do Komendy
Miejskiej Policji w Jaworznie.
Grażyna Dębała

Portal
już działa
Ruszył portal planistyczny naszego miasta. Publikowane są tam
aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
– Użytkownicy mają możliwość
przeglądania rysunków obowiązujących mpzp oraz Studium na ortofotomapie, lub innej dostępnej mapie podkładowej a także pobierania danych
i powiązanych dokumentów. Warto
mieć na uwadze, że plany miejscowe
publikowane są według aktualnego
stanu prawnego – wyjaśniają urzędnicy z jaworznickiego magostratu.
Ustalenie położenia nieruchomości na mapie możliwe jest dzięki
wyszukiwarce. Wraz z dokumentami planistycznymi na jednej mapie
można także wyświetlić dane pochodzące z serwisów zewnętrznych,
takie jak ewidencja gruntów i budynków, uzbrojenie terenu, pozwolenia na budowę czy formy ochrony
przyrody. Warto jednak pamiętać,
że portal nie ma wpływu na poprawne wyświetlanie danych z serwisów zewnętrznych. Udostępnia
po prostu wyselekcjonowane dla
miasta dane statystyczne, które pochodzą z Banku Danych Lokalnych
Głównego Urzędu Statystycznego.
Portal posiada też funkcje, które
umożliwiają korzystanie z niego
osobom niedowidzącym.
Grażyna Dębała
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Świętujemy
niepodległość

Narodowe Święto Niepodległości
już za pasem. W jaworznickich szkołach odbywają się uroczyste apele.
Pomysłów na to, jak uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jest więcej. Do
wspólnego świętowania zapraszają
instruktorzy z miejskich placówek.
W środę, 9 listopada, swój program artystyczny z okazji 104.
rocznicy powrotu Polski na mapę
Europy, zaprezentowali najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2. Placówka, która jest częścią
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Jaworznie, ma za swojego patrona
Orła Białego.
Patriotyczne wydarzenie dla klas
1-3 odbyło się w sali gimnastycznej.
Każda klasa wraz ze swoimi wychowawcami przygotowała jedną
z pieśni patriotycznych. Uczniowie
recytowali też wiersze. Na koniec
wystąpiły ukraińskie dzieci z klasy
przygotowawczej, które po ukraińsku i po polsku zaśpiewały słynny
utwór „Hej, sokoły!”.
– Jestem pod wielkim wrażeniem
formuły, jaką przygotowaliście dzisiaj,
czyli tego, że w tę uroczystość zostały zaangażowane wszystkie oddziały
klasowe – podkreśliła po apelu Marta Figura, dyrektor ZSO. – Każdy
z uczniów dołożył malutką cegiełkę
i powstała piękna uroczystość, podczas
której mogliśmy wspólnie świętować.
W jedności siła – zaznaczyła.
Starsi uczniowie ZSO wezmą
udział w szkolnych wydarzeniach
patriotycznych w przyszłym tygodniu. Natomiast dziś (czwartek,
10 listopada) odśpiewają wspólnie
„Mazurek Dąbrowskiego” w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Szkoła
do hymnu”.
Podobne apele i wspólne śpiewanie „Mazurka” odbędzie się też
w innych jaworznickich szkołach.
Jak będą wyglądać miejskie uroczystości związane z Narodowym
Świętem Niepodległości? W piątek, 11 listopada, rozpoczną się one
w kolegiacie pw. św. Wojciecha i św.
Katarzyny. O godz. 9 odbędzie się

tam uroczysta msza św. w intencji mieszkańców i ojczyzny. Po jej
zakończeniu uroczystości zostaną
przeniesione przed pomnik Niepodległości, gdzie około godz. 10.15
mieszkańcy wysłuchają okolicznościowego przemówienia i występu artystów z ATElier Kultury w Jaworznie. Następnie delegacje różnych
instytucji, stowarzyszeń i mieszkańcy
złożą pod pomnikiem kwiaty. Około
godz. 11 zebrani odśpiewają wspólnie patriotyczne pieśni.
Jak co roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, odbędzie się też wręczenie Nagród Prezydenta Miasta
Jaworzna laureatom konkursu dla
mieszkańców, którzy mają na swoim koncie osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury.
O godz. 17 w Młodzieżowym
Domu Kultury na Osiedlu Stałym
koncert o patriotycznej tematyce
dadzą dwie jaworznickie orkiestry,
Archetti i eM Band.
– Bezpłatne wejściówki są dostępne
w ATElier Kultury przy ul. Mickiewicza
2 oraz w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Jaworzniaków ul. Inwalidów Wojennych 2 – informują organizatorzy.
W okazji Narodowego Święta Niepodległości ma miejsce też szereg
wydarzeń towarzyszących. Za nami
już wieczór pieśni patriotycznej, podczas którego wystąpili uczestnicy
koła wokalnego z Niko, zespół Byczynianki i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 i przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 18.
Z kolei dzisiaj, 10 listopada, o godz.
17 rozpocznie się w Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej Koncert Patriotyczny „Miejcie Nadzieję” w wykonaniu chóru „Sokół”
i zespołu Szczakowianki.
Również w czwartek, 10 listopada,
bibliotekarze proponują udział w quizie o 11 listopada 1918 roku, w lekcjach bibliotecznych dla uczniów
i spotkaniu edukacyjnym dla dorosłych (o godz. 11). O godz. 17 odbędą się z kolei dwa inne wydarzenia Polska niepodległa. Filmowa kronika

wydarzeń i zajęcia artystyczne dla
dzieci pt. „Ze szkicownika Piłsudskiego”. W książnicy odbędą się też
wystawy poświęcone Narodowemu
Świętu Niepodległości.
Propozycję świętowania rocznicy
odzyskania niepodległości ma też
Muzeum Miasta Jaworzna. Placówka
zaprasza do bezpłatnego zwiedzania
swoich ekspozycji.
16 listopada o godz. 17.30 w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie
się z kolei koncert orkiestry Zadyrygowani pt. „Z pieśnią i poezją na
ustach”. A 23 listopada o godz. 10,
również w MDK, zostanie przeprowadzony Wojewódzki Konkurs Pieśni
i Poezji o Tematyce Patriotycznej.
Nie zabraknie też imprez sportowych organizowanych w ramach
obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W sobotę, 12 listopada,
pobiegną na Sosinie uczestnicy 4.
Biegu Patriotycznego na 10 km. Organizatorem imprezy dla miłośników
ścigania się jest Miejskie Centrum
Kultury i Sportu. Limit zawodników
został już wyczerpany, więc innym
fanom biegania pozostaje jedynie
kibicowanie.
Przypomnijmy. Start i meta zawodów będą zlokalizowane w pobliżu
strefy sportowej przy dolnym parkingu. Biegacze wystartują o godz.
10. Na 10-kilometrowy odcinek będą
składać się dwie pętle wokół zalewu.
Z kolei w niedzielę, 13 listopada, swoje umiejętności zaprezentują małe gimnastyczki. Tego dnia
w Hali Widowiskowo-Sportowej przy
ul. Grunwaldzkiej 80 odbędzie się
I Ogólnopolski Turniej Rekreacyjny Gimnastyki Artystycznej z okazji
Narodowego Święta Niepodległości.
Imprezę, pełną akrobacji, organizuje Akademia Gimnastyki Górnika
Jaworzno. Patronem honorowym
został natomiast Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
W zawodach weźmie udział 200
gimnastyczek. Będą skoki, akrobatyka czy układy ze wstążki i maczugami. Kibice są mile widziani.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Otwarcie bazy już w sobotę
12 listopada zostanie otwarta baza rodzin Szlachetnej
Paczki. Tego dnia poznamy więc osoby, również z Jaworzna, które potrzebują materialnego wsparcia. Baza
będzie dostępna na stronie internetowej akcji, prowadzonej każdego roku przez stowarzyszenie Wiosna. Będzie można na niej przeczytać historię rodzin i wybrać
tę, której chcemy pomóc.
Tymczasem organizacja wciąż poszukuje wolontariuszy.
Do tej pory zgłosiła się bowiem niewystarczająca liczba
tzw. SuperW. – Otwarcie bazy, a także Weekend Cudów,
coraz bliżej, jedynak my nadal potrzebujemy wolontariuszy
Szlachetnej Paczki – apelują członkowie Wiosny. – Jeden
wolontariusz ma realny wpływ na życie aż 3 rodzin. To, do
ilu rodzin ostatecznie uda się dotrzeć z pomocą, zależy od

liczby wolontariuszy i wolontariuszek, którzy dołączą do
nas – podkreślają. SuperW to osoby, które kontaktują się
z potrzebującymi, przeprowadzają z nimi wywiady, kontaktują się z darczyńcami.
Rejon Szlachetnej Paczki obejmuje także w Jaworznie.
Tutejsi wolontariusze byli pośrednikami już pomiędzy
wieloma rodzinami i ofiarodawcami.
Cały czas można też zgłaszać rodziny, którego znajdują się w złej sytuacji materialnej. Zgłoszeń dokonuje
się na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Mogą to
zrobić zarówno osoby prywatne, jak i firmy, instytucje
i stowarzyszenia.
Finał akcji, czyli Weekend Cudów, odbędzie się już
za miesiąc, 10 i 11 grudnia.
AZ-H
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Pomysły
Jaworznianie chcą, by
utrzymać handlowy charakter Kociej. Chcą też, by
wprowadzić tam jasne reguły użytkowania, utrzymywać porządek, zadbać
o estetykę przestrzeni
oraz aktywność również
popołudniami. To wnioski z blisko rocznej pracy
zespołu konsultacyjnego,
który działa w ramach
programu „Jaworzno
w dyskusji”.

– Od marca do września tego roku
zwracaliśmy się do różnych grup
społecznych, by pozyskać ich opinie.
Zorganizowane zostały spotkania
z mieszkańcami miasta, właścicielami kamienic, najemcami lokali użytkowych i osobami handlującymi na
ulicy Sienkiewicza. Przeprowadzono
ankietę internetową, cieszącą się rekordowym odzewem prawie 900 osób.
W spotkaniach i dyskusjach uczestniczyli również eksperci. Wspólnie
szukano porównywalnych rozwiązań
w innych miastach, aby oprzeć się

Jaworznianie chcą, by ul. Sienkiewicza, pop
handlowy charakter | fot. Natalia Czeleń

na wypracowanych wzorcach – opowiada liderka projektu Małgorzata
Nowacka-Wysogląd z Wydziału
Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
W czerwcu odbyły się warsztaty dla mieszkańców oraz debata
z udziałem ekspertów i praktyków
rewitalizacji obszarów miejskich.
Przeprowadzono też badanie młodzieży oraz ankietę wśród studen-

Koci zaułek na Kociej już prawie gotowy | fot. Natalia Czeleń

Zapraszają n
W niedzielę, 13 listopada, o godz.
10 rozpocznie się kolejna społeczna
akcja ploggingu w naszym mieście.
Tym razem członkowie grupy Plogging Jaworzno będą zbierać śmieci
w Szczakowej.
– Lokalizacją kolejnej akcji ploggingowej będzie teren w okolicy ulicy Batorego - od rzeki Kozibród do
torów kolejowych. Zapraszam do
przyłączenia się do akcji – zachęca
Przemysław Starzycki, inicjator
wydarzenia.
Jednorazowe rękawiczki i worki na odpady, potrzebne podczas
wspólnej akcji zbierania śmieci,
zapewnia organizator.
Grupę Plogging Jaworzno tworzą
osoby, które łączą jogging z dbaniem o środowisko. Grupa powstała

w kwietniu 2019 roku, a jej inicjatorem jest Przemysław Starzycki.
W trakcie przebieżek lub spacerów
ploggersi zbierają śmieci z okolicznych parków i lasów. Za nimi
kilkadziesiąt udanych akcji. Sprzątali już m.in. velostradę, Pszczelnik, Niedzieliska, GEOsferę, okolice działek na Osiedlu Stałym, byli
też na Chrząstówce, Wilkoszynie,
Leopoldzie.
Każda ich akcja zgłoszona jest do
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, a odpowiednie służby odbierają później worki
z odpadami od ploggersów.
Na Facebooku znaleźć można
oficjalną grupę ploggersów, na której regularnie ukazują się posty
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na Kocią

pularnie nazywana Kocią, utrzymała swój

tów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W kolejnych miesiącach odbyły
się warsztaty plastyczne dla dzieci
oraz spotkanie z właścicielami nieruchomości mieszczących się przy
ul. Sienkiewicza, W Muzeum Miasta
Jaworzna zorganizowano warsztaty
Word Cafe z przedsiębiorcami.
– Konsultacje miały na celu zbadanie problemów Kociej, poszukanie
rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie albo też znalezienie nowej
roli i jej nowego oblicza – Małgorzata
Nowacka-Wysogląd.
Uczestnicy konsultacji przekonują, że atrakcyjność tej krótkiej ulicy,
która łączy Rynek z ul. Grunwaldzką,
zależy od pory roku i pogody. Największym zainteresowaniem to miejsce cieszy się wiosną i latem, kiedy
to w ofercie są świeże owoce i warzywa. Klienci cenią sobie duży wybór i osobisty kontakt ze sprzedawcą. Mieszkańcom Kociej handel nie
przeszkadza. Problem widzą raczej
w ruchu samochodów, parkowaniu,
braku zasad handlu i bałaganie, jaki
pozostaje po niektórych handlarzach.
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Młodzi mieszkańcy podkreślają, że
warto byłoby sprawić, by ulica tętniła życiem również popołudniami
i wieczorami. Pomóc w tym miałaby
działalność gastronomiczna. Specjaliści radzą jednak miastu, by sprawy
gospodarcze pozostawić zrzeszonym
przedsiębiorcom.
– Pojawiły się też ambitne propozycje uczestników konsultacji, by potraktować Kocią jako markę Jaworzna,
wykorzystać wizerunek kota, rozwinąć poziom handlu na przykład przez
okazjonalne jarmarki oraz dodać gastronomię, by w weekendy ściągnąć
tu osoby odwiedzające inne miejsca
Jaworzna – opowiada Katarzyna
Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Urzędnicy zapewniają, że będą się
starać, by sugestie i pomysły mieszkańców w kwestii przyszłości Kociej
były uwzględniane, ale warto pamiętać, że to proces uzależniony od
wielu czynników. Chodzi tu między
innymi o chęci współpracy właścicieli i najemców z gminą.
Szerokie konsultacje społeczne
w sprawie przyszłości ulicy Sienkiewicza, to jedna z kwestii, jaką
omawiano w ramach szerszego projektu, realizowanego przez ostatnie miesiące pod nazwą „Jaworzno w dyskusji”. Inne tematy, które
poddano dyskusji w ramach tego
przedsięwzięcia, to przyszłość budynku po dawnym dworcu kolejowym w Szczakowej, rewitalizacja
skateparku w parku Podłęże oraz
zielona polityka miasta. Każdy z zespołów miał swojego lidera, a do
współpracy zaproszono również jaworznian. Odzew było duży, a pomysły i propozycje ciekawe.
Program „Jaworzno w dyskusji”
to kolejny po „Jaworzno Wspiera
Rodziny”, „Jaworzno przyjazne seniorom” i „Jaworzno - strefa lepszej
pracy” miejski projekt skierowany
do jaworznian.
Grażyna Dębała

na plogging

Grupa Plogging Jaworzno w październiku posprzatała Park Lotników na
Osiedlu Stałym | fot. Materiały Plogging Jaworzno

z terminami zbliżających się akcji.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę na Facebooku nazwę „Plogging
Jaworzno” i dołączyć do grupy.

Przyłączyć może się każdy. W akcjach biorą udział dorośli, a także
młodzież i dzieci.
Natalia Czeleń
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Schron pod blokiem przy ul. Wyczółkowskiego na Osiedlu Stałym | fot. Łukasz Zmarzły

Inwentaryzacja w toku
Czy w Jaworznie są schrony?
To pytanie zadaje sobie teraz niejeden mieszkaniec naszego miasta.
Wojna w Ukrainie wśród Polaków
budzi niepokój i obawy przed rozszerzeniem konfliktu zbrojnego,
który mógłby dotknąć też Polskę.
W Jaworznie jest kilkadziesiąt budowli ochronnych. Właśnie trwa
ich inwentaryzacja, którą, na zlecenie ministra spraw wewnętrznych
i administracji, przeprowadzają
w całym kraju komendy Państwowej Straży Pożarnej. Takie działania podjęli też jaworzniccy strażacy, którym, w razie potrzeby,
pomagają pracownicy Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Jak informują jaworzniccy urzędnicy, w naszym mieście znajduje się
obecnie 66 budowli ochronnych,
w tym 9 schronów i 57 ukryć.
– Budowle ochronne w Jaworznie
znajdują się pod budynkami mieszkalnymi, na terenie zakładów pracy i obiektów oświatowych – informuje Katarzyna Sikora z Urzędu
Miejskiego w Jaworznie. – Budowli
ochronnych pod budynkami mieszkalnymi jest 40, tych na terenie zakładów pracy jest 16, a 10 pod obiektami
oświatowymi – wylicza.
Eskapady do tego typu miejsc
mają na koncie jaworzniccy eksploratorzy. Jak przekonują - budowle
ochronne można znaleźć np. na
osiedlu Tadeusza Kościuszki, Osiedlu Stałym, w Szczakowej i przy
ul. Kolejowej w miejscu, w którym
był kiedyś dworzec kolejowy. Nie
wszystkie są jednak czynne.
– Obiekty, które udało mi się zwiedzić, to ten znajdujący się w pobliżu
dawnej stacji kolejowej Jaworzno
oraz jedno z miejsc w bloku na Osiedlu Stałym – przyznaje eksplorator
Łukasz Zmarzły. – Schron przy
dawnym dworcu przy ul. Kolejowej to
typowa szczelina przeciwlotnicza. Podejrzewam, że wybudowana została
na potrzeby pracowników stacji, a nie
dla ludności cywilnej – podkreśla.

Inny jaworznianin, na jednym
z portali internetowych dla eksploratorów, podzielił się natomiast
swoimi odkryciami z OTK i Osiedla Stałego.
– W Jaworznie znajdują się dwa
osiedla, które w pewnym momencie
zacząłem podejrzewać o tego rodzaju instalacje. Pierwszą znalazłem na
Osiedlu Stałym przy ul. Powstańców
Śląskich, drugą przy ul. Partyzantów,
a kolejną na terenie jednego z przedszkoli – wylicza internauta. – Inne
takie miejsce znalazłem przy szkole
w Centrum – dodaje.
Jak rozpoznać, że w jakimś miejscu znajduje się lub kiedyś znajdowało się miejsce ochronne?
Znakiem rozpoznawczym takiego

obiektu są m.in. tzw. grzybki, czyli
wyjścia zapasowe, które przypominają małe budki z okienkami, i są
wykorzystywane wtedy, gdy nie
da się wyjść przez drzwi schronu (bo np. zostały zablokowane
przez zawalenie się ścian budynku).
Grzybki pełnią też funkcję czerpni
powietrza.
Czerpnie innego typu znajdują
się też na budynkach, pod którymi
są budowle ochronne. To zazwyczaj otwory w ścianach, zasłonięte
metalowymi płytkami, osłaniającymi otwór wentylacyjny. Takie
rozwiązania stosowano najczęściej
w latach 50. XX wieku w czasach
zimnej wojny.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Eksploratorzy w schronie przy ul. Kolejowej | fot. Łukasz Zmarzły
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Uwaga na czad!
Strażacy przestrzegają przed groźnym czadem. Ten silnie trujący gaz,
nazywany cichym zabójcą, zbiera
żniwo każdej zimy. Na szczęście
w Jaworznie w ubiegłym sezonie
grzewczym i tym go poprzedzającym (2020/2021) nie było ofiar
śmiertelnych.
Tlenek węgla, nazywany czadem,
to gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania, którego powodem
jest brak odpowiedniej ilości tlenupotrzebnego do tego, by dochodziło
do całkowitego spalania. Dlatego
tak ważne są regularne przeglądy
kominków, tzw. junkersów, pieców
węglowych, gazowych, olejowych
oraz kuchenek gazowych.
Warto też zaopatrzyć się w czujki czadu, które wykryją nawet jego
małe stężenie. Czujniki tlenku węgla powinny być w pomieszczeniu
z kominkiem, piecem grzewczym,
junkersem oraz w sypialni. Urządzenia muszą być regularnie poddawane konserwacjom, przeglądom,
pamiętać trzeba o wymianie baterii.
Człowiek nie jest w stanie sam
wykryć tlenku węgla. To gaz bezwonny, niewidoczny. Blokuje dostęp tlenu do organizmu, przez co
człowiek zaczyna się dusić. W wyniku długotrwałego wdychania może
dojść do utraty przytomności, a na-

Asp. Michał Dyl prezentuje czujkę
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

wet zgonu. – W sezonie grzewczym
2021/2022, czyli od 1 października
2021 roku do 30 kwietnia odnotowaliśmy 13 wezwań związanych z podejrzeniem obecności tlenku węgla. 6 potwierdzonych przypadków. W wyniku
podtrucia czadem pomocy medycznej
udzielono łącznie 5 osobom. Nie było
ofiar śmiertelnych – informuje asp.
Michał Dyl z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Tlenek węgla gromadzi się w pomieszczeniu z powodu niesprawnych przewodów kominowych,
wentylacyjnych i dymowych. Ich
niesprawność może wynikać z wadliwego wykonania, nieszczelności, złej konserwacji i braku czyszczenia. Nierzadko przyczyną są też
nowe okna i drzwi, które okazują się
zbyt szczelne do istniejącego systemu wentylacji. Są też osoby, które,
dla większego ciepła w mieszkaniu,
zasłaniają kratki wentylacyjne. To
blokuje dopływ powietrza.
Strażacy, przyjeżdżający na wezwanie, sprawdzają w takich sytuacjach obecność i stężenie tlenku
węgla za pomocą specjalnych mierników. Szukają źródła czadu, które
musi zostać wyłączone i wygaszone.
By znów korzystać z urządzenia,
najpierw musi przejść kontrolę kominiarza lub serwisanta.
Jak rozpoznać zatrucie czadem?
Objawami są duszności, nudności,
wymioty, bóle i zawroty głowy,
osłabienie, oszołomienie, przyspieszone bicie serca i szybszy oddech.
Gdy ktoś źle się poczuje, w pierwszej kolejności trzeba otworzyć
okna, a następnie szybko opuścić
mieszkanie. Jego lokatorów musi
zbadać lekarz.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Uszkodzone
studzienki
Wodociągowcy apelują, by zwracać uwagę na uszkodzone studzienki kanalizacyjne lub ich brak. Takie
sytuacje mogą bowiem być niebezpieczne. W podobnym przypadku
należy zadzwonić pod numer alarmowy 994.
– Niezabezpieczone miejsce po studzience czy kratce deszczowej może
stwarzać poważne zagrożenie dla
zdrowia, a nawet życia mieszkańców. Dlatego, jeśli widzimy brak tego
elementu w drodze lub na chodniku,
zawiadommy o tym odpowiednie
służby – radzi Sławomir Grucel,
rzecznik prasowy Wodociągów
Jaworzno.
Typowy właz kanalizacyjny wykonany jest z żeliwa i waży około
80 kg. Taką samą masę ma jego
obudowa. Mimo trudności ze sprzedażą pokryw do studzienek kanalizacyjnych wciąż zdarza się, że te
elementy infrastruktury drogowej
padają łupem złomiarzy.
– Żeby otworzyć studzienkę trzeba
sporej siły fizycznej i łomu. Do tego
właz przed sprzedażą trzeba skruszyć, ponieważ punkty skupu złomu
mają zakaz przyjmowania tego typu
przedmiotów. Jednym słowem - potencjalnym złodziejom taki biznes

się nie opłaca – przekonuje Sławomir Grucel.
Mimo to wciąż zdarzają się przypadki uszkodzeń lub kradzieży
pokryw i kratek kanalizacyjnych.
Tymczasem ich brak może skończyć
się groźnym wypadkiem. Złamanie
nogi czy uszkodzenie samochodu to
tylko niektóre spośród możliwych
konsekwencji niezabezpieczonego
kanału. Brak pokryw groźny jest
też dla zwierząt. Właśnie dlatego
służby miejskie, w tym Wodociągi
Jaworzno, apelują, aby wszelkie
ubytki lub uszkodzone studzienki
zgłaszać natychmiast do dyspozytora spółki oraz innych organów
miejskich. O podobnych sytuacjach
można poinformować na przykład
funkcjonariuszy jaworznickiej Straży Miejskiej lub pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
– Po rozpoznaniu sprawy, do kogo
studzienka należy, podjęte będą natychmiastowe działania naprawcze.
W ten sposób zapobiegniemy nieszczęściu i możemy oszczędzić zdrowie
i życie przypadkowym przechodniom
oraz pozostałym uczestnikom ruchu
– zapewnia Sławomir Grucel z Wodociągów.
Natalia Czeleń

REKLAMA

Rusza przebudowa przy ul. Morcinka 7
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie rozpoczął prace
w budynku przy ulicy Gustawa Morcinka
7 na Osiedlu Stałym. Dzięki tej inwestycji gmina zyska 12 mieszkań przygotowanych do zasiedlenia przez nowych
lokatorów.
Budynek przy ul. Gustawa Morcinka 7 należy do
starej zabudowy Osiedla Stałego. Na II i III piętrze
znajduje się po 9 niewielkich mieszkań, które
nie odpowiadają współczesnym standardom, ze
wspólnymi łazienkami i sanitariatami. W planach
jest przebudowa obu pięter, po której zmniejszy

się liczba mieszkań do 6 na piętrze. Po remoncie
każde mieszkanie będzie miało własną łazienkę
oraz kuchnię bądź aneks kuchenny.
Zadanie wymaga sporych prac wyburzeniowych
i budowlanych, dlatego potrwa do 2023 roku.
Oprócz samej przebudowy obu pięter w planach
jest remont pokrycia dachowego i docieplenie
stropu, remont instalacji elektrycznej, instalacji
wodnokanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Przebudowana i wyremontowana zostanie
także klatka schodowa, wymieniona stolarka
drzwiowa i częściowo stolarka okienna.
Należy wspomnieć, że MZNK w Jaworznie ma
już pewne doświadczenie w przebudowie tej nieruchomości. W 2015 jednostka oddała II piętro
na potrzeby wychowanków Powiatowej Placówki
Opiekuńczo Wychowawczej. Powstał tu „Dobry

Dom”, w którym wychowankowie placówki pod
nadzorem opiekunów usamodzielniają się i wchodzą w dorosłe życie.
Na zdjęciach budynek
przy ul. Morcinka 7 przed
rozpoczęciem prac.
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Świętowanie z głębokim przesłaniem
Mieszkańcy Betlejem zapraszają do wspólnego świętowania Światowego Dnia Ubogich,
który przypada 13 listopada. Obchody rozpoczną się już 10 listopada. W programie
m.in. rekolekcje, spotkanie z ikonopisem,
pokazy rzemiosła, warsztaty ikonograficzne,
kuchnia polowa i kawiarenka oraz odsłonięcie mozaiki pokoju na ścianie domu poświęconego uchodźcom z Ukrainy.
– W tym roku Światowy Dzień Ubogich będziemy obchodzić pod hasłem „Chrystus dla nas
stał się ubogim”. W naszej wspólnocie Dzień
Ubogich potrwa... 4 dni – podkreśla ks. Mirosław Tosza, prezes stowarzyszenia Betlejem.
Już dzisiaj (czyli w czwartek, 10 listopada)
o godz. 18 w oratorium domu wspólnoty przy
ul. Długiej 16 rozpoczną się rekolekcje pt.
„Noemi i Rut - historia pewnej przyjaźni”.
– Zachęcamy do udziału w tych rekolekcjach,
tak wyjątkowych, jak wyjątkowa jest biblijna
historia tych dwóch kobiet. Wyjątkowa i... aktualna. Rekolekcje będą dwujęzyczne, polsko-ukraińskie. Zaproście osoby z Ukrainy, z którymi macie kontakt – zachęca kapłan.
Nazajutrz, 11 listopada, o godz. 11 odbędzie się, również w oratorium, msza święta,
a po niej, o godz. 12.30, w Domu Rut i Noemi (przy ul. Dąbrowskiej 80) - spotkanie
z ikonopisem Hubertem Kampą. Artysta
od 2014 roku maluje ikony na skrzyniach po
amunicji, a dochód z ich sprzedaży przeznacza na zakup niezbędnych rzeczy i sprzętów
dla mieszkańców Ukrainy, zarówno cywilów,
jak i żołnierzy. Po spotkaniu będzie można

Prace przy tworzeniu mozaiki pokoju na ścianie domu Rut i Noemi | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

kupić ikony Huberta Kampy, a o godz. 15,
w domu Betlejem przy ul. Długiej 16, wziąć
udział w warsztatach ikonograficznych.
W sobotę, 12 listopada, betlejemczycy przygotują dla przyjaciół wspólnoty całą gamę
propozycji. W godz. 10-15 w domu i ogrodzie
Betlejem odbędzie się wydarzenie, zatytułowane, „Dzień Rzemiosła i Świętowanie”.
Pojawią się stargany z rękodziełem i zdrową
żywnością, kuchnia polowa i kawiarenka.
Będą pokazy rękodzieła i warsztaty dla dzieci.

O godz. 15 betlejemczycy zaproszą z kolei do Domu Rut i Noemi, który zostanie
poświęcony przez bpa Grzegorza Kaszaka.
To w tym budynku, przy ul. Dąbrowskiej
80, wspólnota przygotowała mieszkania dla
rodzin z Ukrainy, w których już od kilku
miesięcy mieszka kilkanaście osób. Razem
z domem, ordynariusz diecezji sosnowieckiej
poświęci też mozaikę stworzoną przez mieszkańców Betlejem i uchodźców. Mozaika ta
nawiązuje do pokoju na świecie.

Następnie zebrani zostaną zaproszeni do
skosztowania kuchni ukraińskiej i japońskiej.
Zagra też Kapela Fedaków.
– Nasze świętowanie zakończymy w niedzielę, 13 listopada, uroczystą mszą świętą i rozesłaniem. Wtedy też zjemy wspólnie z ubogimi
niedzielny posiłek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć
do organizacji niedzielnej części święta, może
przynieść ze sobą coś do jedzenia, np. sałatkę,
ciasto, mięso. Chętnie też przy tej okazji przyjmiemy środki czystości – przyznaje ks. Mirek.
Betlejemczycy zapraszają też na kolejne wydarzenia. W czwartek, 17 listopada,
o godz. 18 w Młodzieżowym Domu Kultury
na Osiedlu Stałym odbędzie się spektakl teatralny. Widzowie zobaczą „Zemstę” Aleksandra Fredry. Z kolei w piątek, 18 listopada, również w MDK-u, wystąpi Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk”.
Wstęp wolny, ale obowiązują wejściówki.
By je zdobyć, trzeba je sobie najpierw zarezerwować. Zapisy na występ „Śląska” odbywają
się na dwa sposoby - bezpośrednio w domu
Betlejem lub drogą elektroniczną (szczegóły na Fb wspólnoty). Rezerwacja miejsc na
spektakl teatralny odbywa się natomiast od
poniedziałku do piątku w godzinach 9-16
pod numerem telefonu 506 307 862 lub
mejlowo pod adresem dom@betlejem.org
(w wiadomości tekstowej należy podać swój
numer telefonu).
W ramach wydarzeń betlejemczycy przeprowadzą kwestę na rzecz stowarzyszenia Betlejem.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Озеро Морське око
– перлина Польщі: чим цікаве
Багато туристів з усього світу їдуть до
Польщі, аби, серед іншого, побачити
неймовірно красиве озеро серед
мальовничої природи – Морське око.
Що цікавого у горах та які особливості,
якщо навідуєте озеро з дітьми, ділимося
у статті.
Морське око – найбільше й найвідоміше
озеро у горах Татрах, у долині Риб’ячого
потоку, на висоті 1395 м. Воно визнане
журналістами The Wall Street Journal
одним з п’яти найкрасивіших озер у світі.
Площа плеса 34,5 га, глибина – до 51 м.
Зусібіч озеро оточене засніженими горами.
Дорогою до Морського ока весь час хочеться
фотографувати та знімати відео – наскільки
красива природа відкривається оку!
Погода тут може мінятись протягом
дня, тож варто стежити за прогнозом, аби
одягнутись та взутись відповідно.
Відвідини заповідної зони, а озеро
розташоване в Татранському національному
парку, цікаві будь-якої пори року, ми ж
побували восени, коли дерева вбрались у
золотаві шати, навкруги пахло грибами й
травами, а дорогою до озера чутно було
шум гірських річок.
Їхали з Кракова машиною, однак дістатись
можна й автобусами до Закопаного, а звідти
весь час курсують маршрутки. Зупинитись
на ночівлю також можна у курортному
місті Закопане, житло краще бронювати за

допомогою інтернет-ресурсів. Зазначимо,
що на дорогу слід планувати більше часу,
адже весь час затори, і 100 кілометрів
ви долатимете не годину, а кілька. Тож
краще виїхати рано, коли автотраси не такі
завантажені.
Якщо ви потрапили до Татранського
національного парку у вихідні, то доведеться
почекати в чергах – як на місце для
паркування (коштує 45 злотих), так і до каси
з квитками та до брички, яка повезе гірським
серпантином майже до самого Морського ока.
Після паркування ви сплачуєте за квитки

(близько 8 злотих, для дітей 4). Далі можете
вирушати в похід до красивого озера. Не
переймайтесь, що можете заблукати, адже
дорога асфальтована, вона в’ється серед
лісу та гір серпантином, є вказівники щодо
маршрутів та їх складності. Але до озера йти
понад 9 кілометрів, тож врахуйте це, якщо
ви з дітьми чи не готові долати такий шлях
під гору, а потім назад.
Для зручності туристів у національному
парку продумали транспорт – бричка, яка
називається фасьонга, тож пара коней довезе
вас майже до самого озера. Однак тут знову
ж таки слово майже, бо йти до самого озера
залишиться ще 1700 метрів, тож хвилин
20 (залежно від того, яке маєте взуття та
наскільки ви підготовлені до піших походів
угору). Їхати бричкою – то задоволення
недешеве: 70 злотих з людини, маленькі
діти – безкоштовно, а от школярі за повну
плату. Так само можна потім повернутись
бричкою, знову заплативши. Подбайте про
готівку, бо карткою розрахуватись не вийде.
Можна торгуватись, знижки є.
Понад шляхом передбачені біотуалети.
Також є ресторан у горах, а біля самого озера
також розташована кав’ярня. Ціни – як завжди
на курортах, наприклад морозиво у ріжку
обійдеться 13 злотих (тоді як зазвичай 6).
Не зайве буде взяти з собою перекус та
воду, чай чи каву в термосах.
Центральна дорога зазвичай людна, чути

тут різні мови. До слова, у національних
парках ходити можна лише розміченими
шляхами. Менше людей там, де складніша
траса, але у високі у гори підіймаються
професіонали та досвідчені. Інші ж
прогулюються серед краси.
Понад дорогою є чимало джерел з питною
водою і місцями для відпочинку.
Найбільше туристів ідуть саме до
Морського ока. Тут роблять фото та відео,
перепочивають – від краси перехоплює подих.
Досвідчені ж підіймаються на Чорний став
(приблизно півтори години складнішого
сходження), профі вирушають на вершини
Татр – на Риси.
У національних парках не можна рвати
рослини, гриби та інше. Також не можна
викинути сміття, адже з урн його можуть
розтягнути тварини, тож і самих урн тут
не передбачено. Тож подбайте про пакети
для сміття, аби все своє забрати з собою і
залишити парк чистим та доглянутим.
Якщо хочете переночувати над озером у
горах, подивіться сторінку притулку «Морське
око» в інтернеті. Ми не ночували, але читали
відгуки, місць мало, тож треба
бронювати заздалегідь.
Ніна Король,
журналістка з
України, котра
живе в Явожно.
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Krzewią pamięć,
podtrzymują tradycję
Na pytanie, co takiego jaworznianie robią w Tarnowskim Oddziale Jazdy im. 5 Pułku Strzelców
Konnych, Marek Badowski i Jacek Łoś odpowiadają krótko: „Służymy!”.
Obaj są nauczycielami,
którym na sercu leży krzewienie pamięci o polskich
bohaterach. W Jaworznie można spotkać ich
w mundurach na różnych
uroczystościach, w głównej mierze z okazji świąt
państwowych. Nie zabraknie ich też na zbliżających
się miejskich obchodach
Narodowego Święta Niepodległości.
– Choć siedzibą naszego oddziału
jest Tarnów, to z racji tego, że obaj
mieszkamy i pracujemy w Jaworznie,
działamy również tutaj. Reprezentujemy nasz oddział na różnych, miejskich
uroczystościach. Jako członkowie TOJ,
krzewimy też patriotyzm wśród naszych
uczniów – podkreślają zgodnie Marek
Badowski i Jacek Łoś.
Pierwszy z nich jest nauczycielem
edukacji dla bezpieczeństwa i techniki
w Szkole Podstawowej nr 13, drugi
uczy historii w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego. Wspólnie są z kolei zaangażowani w organizację corocznego Wojewódzkiego
Konkursu Pocztów Sztandarowych
oraz Wiedzy o Polskich Symbolach
i Barwach Narodowych. Pan Marek
był przed laty jednym z pomysłodawców tego przedsięwzięcia. Tegoroczna
edycja odbyła się w kwietniu i przyciągnęła uczniów nie tylko z jaworz-

nickich szkół, ale również z innych
miast regionu.
Patriotyczną rywalizację zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 13,
a wśród współorganizatorów był właśnie Tarnowski Oddział Jazdy im. 5
Pułku Strzelców Konnych.
– Na Jaworznie nasza działalność
jednak się nie kończy, obaj bowiem,
jako członkowie Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5 Pułku Strzelców
Konnych, wykonujemy też nasze obowiązki członkowskie w Tarnowie czy
np. w Warszawie. Wraz z całym oddziałem bierzemy udział w uroczystościach związanych ze świętem pułku
i innych patriotycznych wydarzeniach
– zaznaczają. Posiadają mundury,
uszyte zgodnie z tymi, jakie nosili żołnierze tarnowskiej jednostki.
Mają też białą broń i jeżdżą konno.

Kontynuatorzy
Tarnowski Oddział Jazdy im. 5
Pułku Strzelców Konnych kultywuje
tradycję i pamięć jednostki wojskowej, która działała w latach 19201939. Pułk był oddziałem kawalerii
Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej
i Armii Krajowej i nawiązywał do
tradycji utworzonego w 1806 roku,
czyli za czasów Księstwa Warszawskiego, 5 Pułku Strzelców Konnych,
oraz późniejszego oddziału o tej samej nazwie, działającego w latach
1816-1831 w Królestwie Polskim.
Wywodził się również z utworzonego
w czerwcu 1919 roku 3 Pułku Dragonów, przemianowanego później
na 3, a następnie na 5 Pułk Strzelców Konnych.
Żołnierze, należący do szwadronów, które tworzyły tę jednostkę,
brali udział m.in. w wojnie polsko-ukraińskiej i wojnie polsko-bolszewickiej. Od początku główną siedzibą
pułku był Tarnów. Zmieniło się to
w 1934 roku, gdy dowództwo i dwa
szwadrony zostały przeniesione do
nowych koszar w Dębicy.

W 1939 roku 5 Pułk Strzelców Konnych bronił polskich granic podczas
kampanii wrześniowej w bitwie pod
Woźnikami i walczył na obszarze między Wisłą a Wartą, a także na Lubelszczyźnie, gdzie wziął udział w bitwie
pod Tomaszowem Lubelskim. Został
rozwiązany po nieudanym starciu
z Niemcami na rzece Wieprz. Część
żołnierzy poddała się, inni próbowali w mniejszych grupach przebić się
przez linię wroga.
Po II wojnie światowej komunistyczne władze starały się zatrzeć
pamięć o polskiej kawalerii, która, już
od czasów Mieszka I, była przecież
dumą Polaków i symbolem dążeń
niepodległościowych. Ale w czasach
PRL-u nie można było o tym nawet
wspominać. Stało się to możliwe dopiero po kilkudziesięciu latach.
Krzewieniem pamięci o strzelcach
konnych z Tarnowa zajmują się od
2003 roku członkowie Tarnowskiego
Oddziału Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych.
Oddział został powołany przez zarząd Szwadronu Jazdy Rzeczpospolitej Polskiej – warszawskiego stowarzyszenia, utworzonego w 1996
roku w celu popularyzacji tradycji
polskiej jazdy i utworzenia Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego. Oddział z Tarnowa jest
więc częścią większej organizacji.
I wbrew pozorom, nie jest żadną grupą rekonstrukcyjną, ale, mimo że to
formacja cywilna, to jest ona powiązana z Wojskiem Polskim.

Pasja do koni
i do historii
– Jak się znalazłem w TOJ? Przyczyniły się do tego moja pasja do koni,
historii i tradycji ułańskiej – poskreśla
Marek Badowski. – Pochodzę z Dębicy, w której są koszary, gdzie kiedyś
stacjonował 5 Pułk Strzelców Konnych.
Z kolei na studiach, gdy należałem do
Akademickiego Klubu Jeździeckiego,

Tarnowscy strzelcy podczas jednej z uroczystości | fot. Archiwum TOJ im. 5 Pułku Strzleców Konnych

Rotmistrz kawalerii ochotniczej Marek Badowski i wachmistrz podchorąży kawalerii ochotniczej Jacek Łoś w mundurach | fot. Archiwum SP13
Jaworzno

wstąpiłem do, działającej nieformalnie,
Samodzielnej Formacji Ułanów im. 8
Pułku Księcia Józefa Poniatowskiego
– wspomina.
Po studiach pan Marek ożenił się
z jaworznianką i zamieszkał w Jaworznie. Nadal pasjonował się jazdą konną i w jednej ze stadnin mieli
z córką swojego konia. To właśnie
nieco ponad 10 lat temu jaworznicki nauczyciel nawiązał w tamtym
miejscu pierwszy kontakt z członkami TOJ, którzy w stadninie organizowali akurat zawody jeździeckie.
Gdy jeźdźcy dowiedzieli się, że ich
rozmówca należał na studiach do
formacji ułanów, zaczęli namawiać
pana Marka, by wstąpił do ich grupy. On sam zwrócił się z prośbą do
swojego dotychczasowego dowódcy
o pozwolenie na zmianę barw pułkowych. Tak się też stało i nauczyciel,
zachowując stopień rotmistrza kawalerii ochotniczej, zmienił jednostkę.
Inną historię wstąpienia do TOJ ma
z kolei Jacek Łoś. Oficjalnie należy do
tego oddziału od 2016 roku, ale już
sporo wcześniej z nim sympatyzował.
– Mieszkam w Jaworznie, ale mam
w Tarnowie i okolicach rodzinę. Swego
czasu często tam bywałem. Pewnego
razu przeczytałem w jednym z pism
historycznych o promocji monografii
5 Pułku Strzelców Konnych. Postanowiłem wziąć udział w tym wydarzeniu. Poznałem na nim członków TOJ,
z którymi nawiązałem stały kontakt.
I później, gdy bywałem w Tarnowie,
to, jeśli tylko czas mi na to pozwolił,
odwiedzałem jednostkę i brałem udział
w jej uroczystościach – opowiada Jacek
Łoś. – To było około 2006 roku, a więc
sporo wcześniej niż do stowarzyszenia
dołączył Marek Badowski. Przez lata
byłem niejako sympatykiem TOJ. Pisałem o historii pułku, przeprowadziłem
wywiad z jednym z żołnierzy tej przedwojennej jednostki. Później nie miałem

już tak wiele okazji, by bywać w Tarnowie. Kontakt się urwał. Do czasu, gdy
podczas którejś z miejskich uroczystości
w Jaworznie zobaczyłem właśnie Marka
Badowskiego w barwach 5 Pułku Strzelców Konnych – przyznaje.
Pan Jacek zapytał wtedy pana Marka, co w Jaworznie robi jeździec konny z Tarnowa. – Co ciekawe, dowódca
naszego oddziału, płk Radoń, nie raz
mówił mi, że w Jaworznie jest też drugi
nauczyciel, który interesuje się 5 Pułkiem i ma kontakt ze stowarzyszeniem.
To samo nasz dowódca mówił Jackowi
o mnie. Ale żaden z nas nie znał nazwiska tego drugiego. I tak mijaliśmy się do
czasu spotkania na jaworznickim Rynku
– wspomina pan Marek.
Do tematu nauczyciele wrócili
podczas jednego z Wojewódzkich
Konkursów Pocztów Sztandarowych.
Właśnie wtedy do Jaworzna przyjechało też kilku innych przedstawicieli
TOJ, którzy z Markiem Badowskim
namówili pana Jacka, by i on został
tarnowskim jeźdźcem.
Co ciekawe, wcześniej pan Jacek
nie jeździł konno. Ale ta umiejętność
była niezbędna do zdobycia stopnia
wachmistrza podchorążego kawalerii
ochotniczej. Zdał ten egzamin.
Na pytanie, czym jest dla nich przynależność do takiego oddziału, obaj
nauczyciele podkreślają zgodnie, że
to dla nich wielki honor. – To dla
nas ważna sprawa, by krzewić pamięć,
opowiadać o historii i podtrzymywać
tradycje – tłumaczą.
Cieszą się też, że to, czym się zajmują, budzi zainteresowanie młodzieży. Panowie odwiedzają w mundurach różne szkoły i opowiadają
o historii pułku. – Raz w roku jeździmy
też z uczniami do Tarnowa, gdzie odwiedzamy ze sztandarami m.in. Cmentarz Legionistów w Łowczówku, którym
opiekuje się nasz oddział – podkreślają.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Kościoły z historią
Historia największych jaworznickich kościołów wcale nie sięga kilkuset lat wstecz, choć parafia Jaworzno
została założona już w XIV wieku.
Świątynie, które są siedzibami dwóch,
istniejących w naszym mieście, dekanatów, powstały całkiem niedawno.
To, jak je budowano, można obejrzeć
na archiwalnych zdjęciach.
Szkielet nowego kościoła pw. św.
Wojciecha i św. Katarzyny górował
nad Centrum w latach 70. XX wieku. Piszemy „nowego”, ponieważ
w tym miejscu stała już wcześniej
świątynia, której część, z powodu poważnych szkód górniczych, musiała
zostać zrównana z ziemią. Decyzja
o rozbiórce zapadła w 1961 roku pod
wpływem opinii Komisji do Spraw
Górniczych, której eksperci oznajmili,
że szkody górnicze są tak poważne, że
przebywanie wewnątrz jest po prostu
niebezpieczne. Jednak dopiero po
5 latach władze kościelne uzyskały
pozwolenie na prace rozbiórkowe
i budowę nowego kościoła.
Wyburzanie dotychczasowych
obiektów rozpoczęło się w 1966 roku.
Z poprzedniej świątyni zachowały
się pamiątki, a wśród nich kościelne drzwi.
– Przez 50 lat przechowali je państwo
Byrczkowie, właściciele piekarni z ulicy
Sławkowskiej. Po tym czasie trafiły do
muzeum, gdzie zostały odrestaurowane – opowiada Przemysław Dudzik,
dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna.

Przebudowa
po przebudowie
Cofnijmy się jednak do zupełnych
początków jaworznickiej parafii. Dzieje tutejszej świątyni rozpoczęły się bowiem już w średniowieczu. Najpierw
jaworznianie, szczakowianie i ciężkowiczanie byli parafianami kościoła w Lędzinach. Pierwsze wzmianki
o jaworznickiej parafii są datowane
na połowę lat 30. XIV wieku.

Szkielet kolegiaty w Centrum | fot. Archiwum MMJ

Od początku w parafialnych granicach znajdowały się Jaworzno,
Szczakowa i Ciężkowice. Przez pewien okres częścią parafii była też,
znajdująca się obecnie w Sosnowcu,
Porąbka. W pierwszej połowie XVI
wieku dołączyły Długoszyn, Jeleń
i Byczyna, a około 1610 roku pojawiła się też Dąbrowa.
Na początku patronem parafii był
tylko św. Wojciech. Pierwszy gmach
kościoła był drewniany i miał dzwonnicę, do której dzwon został odlany
w 1482 roku. Świątynia zmieniła
swoje oblicze w latach 30. XVI wieku. W 1532 roku parafianie zaczęli
budować murowany budynek. Od
Wschodu powstało prezbiterium, od
Zachodu kruchta z wieżą, w której
zainstalowano zegar. Zbudowano
trzy ołtarze. Powstała też dzwonnica, którą zaopatrzono w dwa spiżowe dzwony. Konsekracja kościoła
odbyła się w 1558 roku. Wtedy też
parafia zyskała drugiego patrona,

a raczej patronkę – św. Katarzynę
Aleksandryjską.
W latach 1695-1700 kościół powiększył się o kaplicę pod wezwaniem
Matki Boskiej Szkaplerznej. Kolejna
przebudowa świątyni rozpoczęła się
w 1828 roku, na zlecenie Feliksa Radwańskiego, i trwała 5 lat. Projektem
architektonicznym zajął się krakowski
architekt August Plasqude.
Następne prace budowlane, polegające na powiększeniu jaworznickiego kościoła, rozpoczęły się
w 20-leciu międzywojennym. Autorem projektu był Stanisław Gergovich. Budowę nadzorował architekt
Zygmunt Gawlik.
Zanim wybuchła II wojna światowa, zbudowano nową nawę krzyżową i prezbiterium. Prace były kontynuowane od lat 50. Sporą część
świątyni trzeba było jednak wyburzyć i zbudować na nowo, z powodu
poważnych szkód górniczych, które
zniszczyły kościół.
Konsultantem budowy został prof.
Wiktor Zin z Politechniki Krakowskiej. Jaworznickich księży wspierał
też kardynał Karol Wojtyła.
Po latach kościelny gmach zyskał
jeden z największych witraży w Europie. Przestawia on patrona parafii,
św. Wojciecha. W kościele znajduje
się kopia obrazu Matki Bożej Passawskiej. Wizerunek Maryi Panny
z tego malowidła jest czczony przez
wiernych jako Matka Boża Jaworznicka. Świątynia ma od 1997 roku
status kolegiaty.

Wierni długo walczyli
o tę budowę

Wyburzanie części świątyni w centrum Jaworzna | fot. Archiwum MMJ

Kościół w Centrum nie jest jednak
jedynym, którego budowę dopingował przyszły papież. Władze PRL-u utrudniały bowiem wznoszenie
świątyń także w innych jaworznickich
dzielnicach. Karol Wojtyła wspierał
swoim autorytetem m.in. starania
mieszkańców i duchownych na Osiedlu Stałym. Ich zabiegi o pozwolenie
na budowę kościoła trwały od lat 60.
XX wieku. Wierni ze swoimi kapłana-

Budowa kościoła na Osiedlu Stałym | fot. Archiwum paraﬁi MBNP w Jaworznie

Fundementy pod budowę sanktuarium. Po prawej ks. Józef Lenda
| fot. Archiwum paraﬁi MBNP w Jaworznie

mi modlili się w tej intencji do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Wbrew
władzom państwowym, w 1978 roku,
zorganizowali też miejsce do odprawiania mszy św. i nauki religii. Dzięki
temu osiedlowy kościół zyskał swoją
pierwszą siedzibę w dwóch prywatnych budynkach.
Pierwsza msza św. odbyła się tam
w Środę Popielcową 8 lutego 1978
roku, a poprzedziło ją trwające 40
godzin nabożeństwo. Następnie przez
trzy tygodnie kapłani i wierni czuwali
przez całą dobę przed Najświętszym
Sakramentem, by władze nie dopuściły się profanacji i nie wyburzyły
przeznaczonych do odprawiania mszy
św. domów.
26 kwietnia 1978 roku odbyła się
uroczystość wprowadzenia obrazu
Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
którą obrano na patronkę parafii.
W tym uroczystym dniu towarzyszył
jaworznianom kard. Karol Wojtyła.
– Przyjechał do nas jako pielgrzym,
by wziąć udział w nowennie przed znajdującym się w prowizorycznej kaplicy
obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Odprawił mszę św. i wygłosił
historyczne dziś kazanie – wspomina
ks. Józef Lenda, który jest proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy od samego początku,

czyli od jej erygowania 6 stycznia
1984 roku przez kard. Franciszka
Macharskiego.
Trzy lata wcześniej, czyli w 1981
roku, władze wydały w końcu zgodę
na budowę świątyni. Prace ruszyły.
Nie obyło się jednak bez problemów.
– Ze względu na szkody górnicze trzeba było dokonać wymaganych zabezpieczeń budynku kościoła, które pochłonęły
ogromne koszty – wspominają księża
z Osiedla Stałego. – Budowa trwała do
1997 roku. 26 października 1986 roku
biskup pomocniczy krakowski Stanisław
Smoleński poświęcił dolny kościół, natomiast w czasie pasterki w 1997 roku
biskup sosnowiecki Adam Śmigielski
poświęcił górny kościół i rozpoczął Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu – podkreślają.
Kościół na Osiedlu Stałym posiada
status sanktuarium, dzięki obecności
obrazu z ukoronowanym wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jan Paweł II poświęcił korony Maryi Panny i Dzieciątka Jezus podczas
pielgrzymki do Polski w 1999 roku.
– Jaworzno specjalnie czekało ze
swoim obrazem Matki Bożej, aż ich
biskup zostanie papieżem, i wtedy go
ukoronowali – powiedział wtedy do
wiernych, zebranych na Placu Papieskim w Sosnowcu.
AZ-H
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Twórczo z MCKiS
W poniedziałek, 7 listopada, ruszył
projekt „Twórczość w hali MCKiS”.
W ramach tego przedsięwzięcia w jaworznickiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbywać się będą artystyczne
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. – Zgodnie z zapowiedziami,
dokładamy wszelkich starań, by Hala
Widowiskowo-Sportowa MCKiS tętniła życiem. Listopad będzie miesiącem, w którym atrakcji dla wszystkich
mieszkańców miasta będzie tu naprawdę
sporo. Nasze propozycje zostały przygotowane przez doświadczoną kadrę
instruktorską i dostosowane do absolutnie każdego, kto lubi kreatywnie spędzać czas. Zachęcam do zapoznania
się z naszą ofertą i do zapisów – mówi
Monika Komańska, pełnomocnik ds.
organizacyjnych i kierownik działu
promocji w Miejskim Centrum Kultury i Sportu.
W ofercie listopadowych zajęć są
m.in. arteterapia, decoupage i szydełkowy zakątek dla dorosłych.
Będą też strefa kroju i szycia, zajęcia teatralne dla dorosłych, zajęcia
ruchowe dla seniorów, rytmika dla
dzieci i mam, makrama, warsztaty
krawieckie, wieczory z hygge oraz
malarskie, warsztaty ilustracji do
książek.

„Twórczość w hali” to propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych | fot. Natalia Czeleń

Pierwsze zajęcia w ramach tej oferty już za nami. Cykl zainaugurowała
arteterapia oraz decoupage i szydełkowy zakątek dla dorosłych. Arteterapię prowadzi instruktor MCKiS,
Katarzyna Pokuta. – Na naszych
spotkaniach poruszymy różne dziedziny
arteterapii. Będzie to muzykoterapia,
choreoterapia, książkoterapia, sztuki

plastyczne z elementami relaksacji.
Uczestniczki zajęć będą miały okazję
przez sztukę wyrazić swoją ekspresję,
osobowość i popracować nad swoimi
emocjami – opowiada pani Katarzyna.
Udział w pierwszych zajęciach arteterapii wzięła m.in. jaworznianka,
Grażyna Dżon. Formuła zajęć bardzo
jej się spodobała. – Uczęszczam na za-

jęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, więc podobne aktywności nie są
mi obce. Arteterapia jednak to dla mnie
coś nowego. Bardzo mi się podobało na
pierwszych zajęciach, więc na kolejnych
na pewno się pojawię – zapewnia pani
Grażyna.
We wtorek uczestnicy warsztatów
rozwijali swoje zdolności w strefie

kroju i szycia. Można też było rozpocząć przygodę z teatrem. W środę
seniorzy wzięli udział w zajęciach
ruchowych, a dzieci wraz z mamami
bawiły się w czasie rytmiki.
Program zajęć na kolejne tygodnie
też jest bogaty. W poniedziałek, 14
listopada, seniorzy ponownie spotkają
się na zajęciach arteterapii. Dorośli
będą kontynuować warsztaty kroju
i szycia oraz ćwiczyć będą techniki
teatralne. We wtorek, 15 listopada,
najmłodsi mieszkańcy przygotowywać będą ilustracje do książki. Chętni spotkają się znowu w pracowni
kroju i szycia oraz na warsztatach
teatralnych. W środę, 16 listopada,
kontynuowane będą spotkania ruchowe dla seniorów i rytmika dla dzieci
i mam, a w piątek, 18 listopada, można będzie spróbować swoich sił na
warsztatach makramy, podczas których powstaną bransoletki. Będą też
profesjonalne warsztaty krawieckie.
Pełny plan zajęć przygotowanych
w ramach cyklu „Twórczość w hali”
znaleźć można na stronie internetowej
oraz Facebooku MCKiS. Niektóre zajęcia są odpłatne. Szczegółowe informacje i zapisy przyjmowane są w Dziale
Promocji i Informacji MCKiS pod nr.
tel. 32 745 10 30 wew. 52 lub 57. NC

Star Wars: Wojny Klonów

Pandemic w odległej galaktyce
Sprawdzona mechanika bazująca
na światowym hicie? Jest. Franczyza, którą można spotkać nawet na
bieliźnie? Odhaczone. Duża liczba ładnie wykonanych figurek?
Również zaliczone. Czy w takim
razie można mówić o fenomenalnej
planszówce, która dzięki gdańskiemu wydawnictwu Rebel zagościła
na polskim rynku? Na razie można
powiedzieć o dobrze wykonanej grze
dla miłośników uniwersum, którą
z powodzeniem rozłożymy również
przy rodzinnym stole.
Star Wars: Wojny Klonów to kolejna,
po Wrath of the Lich King odsłona popularnego Pandemica w całkiem nowych
szatach, z tym że Wojnie Klonów bliżej
do gry osadzonej w świecie Warcrafta niż
do pierwowzoru, gdzie gracze starają się znaleźć antidotum i ocalić świat przed groźnymi
wirusami. Największym „namacalnym” plusem
w stosunku do swojego poprzednika jest zamieszczenie wypraski na figurki – w grze mamy
bowiem cztery plastikowe figurki Sithów oraz
siedem rycerzy Jedi, które z racji zastosowania trochę miększego plastiku – giętki miecz
świetlny, rzucone luzem do pudełka mogłyby
zostać łatwo uszkodzone.
Oprócz wspomnianych figurek głównych
postaci w pudełku znajdziemy trzy jednostki
blokujące planety, a także kilkanaście małych
plastikowych droidów. Tutaj warto zauważyć,
że droidy nie są jednakowe, a występują w kilku
różnych wersjach. Dla graczy, którzy dopiero
planują zakup swojego egzemplarza, polecam
rozejrzeć się po sklepach w sąsiedztwie, jak np.
w jaworznickiej Mgle, w której możemy dostać

promocyjny
zestaw figurek droidów
w odcieniach zbliżonych do tych z filmów – oryginalne droidy w pudełku są w odcieniu fioletu.
Figurki to jednak nie wszystko. W pudełku
znajdziemy przeznaczoną do gry kostkę, plastikowe żetony i karty. Te ostatnie są powlekane,
lecz jeżeli gra będzie bardzo często używana, to
lepiej zaopatrzyć się w koszulki. Wspomniane
karty to również duży plus dla Wojny Klonów,
bowiem zamieszczone na nich grafiki nie są
kadrami wyciągniętymi z filmów. Nawet kilkanaście kart ze szturmowcami posiada indywidualne grafiki i imiona.
Rozgrywka w Star Wars: Wojny Klonów bazuje na czterech etapach: przygotowaniu wyczerpanych kart, wykonaniu czterech akcji,

aktywowaniu Sithów oraz
przeprowadzeniu inwazji. Celem graczy jest wykonanie określonej
na początku gry liczby misji, aby ostatecznie
móc stoczyć pojedynek z finałowym bossem.
W tym celu należy odwrócić kartę antagonisty
i przeczytać warunki zwycięstwa. W trakcie
przygotowania rozgrywki wybieramy, z którym
Sithem będziemy walczyć, czy będzie to znana
z animacji Asajj Ventress, czy może filmowi
Darth Maul, Generał Grievous lub Hrabia Dooku
– ważne, że możliwość wyboru znacznie poprawia regrywalność tytułu. Gracze mogą również
zwiększyć poziom trudności samej rozgrywki
poprzez zwiększenie liczby misji, jakie muszą
wykonać. Warto o tym pomyśleć, ponieważ po
kilku partiach gra staje się dość prosta.
Wojny Klonów zostały zaprojektowane dla
od 1 do 5 graczy, lecz najlepiej sprawdzają się

w gronie 2-3 osobowym. Wariant solo można
traktować jak grę 2-osobową, ponieważ gracz
będzie sterował dwoma wybranymi rycerzami
Jedi i przekładał znacznik solowego gracza
na kartę rycerza, który jest aktywny w danej rundzie – inne zasady nie różnią się
niczym od gry wieloosobowej.
Czy zatem warto sięgać po najnowszą odsłonę „pandemica”? Myślę, że
fani Gwiezdnych Wojen powinni
być zadowoleni – często zmiana uniwersum sprawia zwiększenie zainteresowania daną
grą. Ja bawiłem się równie dobrze, grając w Wojny
Klonów, jak i w Wrath of
the Lich King. Wspominam
również bardzo miło walkę
z przedwiecznymi w edycji
Czas Cthulhu, która pomimo coraz nowszych gier, dalej ma swoje miejsce
na półce. Jak widać,
mechanika jest na tyle
uniwersalna, że tylko
czekać aż powstanie
kolejny pandemic
– może tym razem
w świecie wykreowanym przez J.R.R. Tolkiena? Sam chętnie
bym sięgnął po taką
wersję.
Artykuł powstał
przy współpracy z wydawnictwem Rebel.
Radosław Kałuża
14+
60 min.
1-5
| @harcmepel
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Adrian Korlacki poezją zafascynował się jako nastolatek. Choć później rozstał się z nią na prawie 10 lat, to teraz na nowo ją odkrywa, również jako autor. 21
października zajął pierwsze miejsce w XXVIII Turnieju Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka. Rozmawiamy z nim o poezji i innych jego pasjach.

Interesuje mnie czas

Poeta i fotograf - tak o panu mówią. Tak jest?

Bardzo lubię odkrywać nowe miejsca
i to podróże - bliższe i dalsze - stanowią
główną siłę napędową dla moich zdjęć.

Do pisania wróciłem niedawno, po
około dziesięcioletniej przerwie. Do tego
czasu byłem niemal pewny, że poezja
w moim przypadku to formuła, która
całkowicie uległa wyczerpaniu. Sam co
prawda sięgałem do wierszy, ale przede
wszystkim jako czytelnik. Wracałem
do ulubionych twórców i sprawdzałem nowości. Z fotografią było inaczej.
Pierwsze zdjęcie zrobiłem, jak pewnie
większość z nas, jeszcze w dzieciństwie.
Znacznie później, bo w czasie studiów,
zacząłem myśleć o fotografii w sposób świadomy, jako o środku ekspresji,
a nie tylko zapisu. Dzisiaj, szczęśliwym
trafem, w miarę równolegle udaje mi
się dzielić czas pomiędzy pisanie i fotografowanie.

Poezja i fotografia pochłaniają
na pewno trochę czasu. Czy bliscy wspierają pana pasje?
W tych wszystkich aktywnościach
wsparcie bliskich jest nieocenione. Przede
wszystkim wdzięczny jestem żonie, która
na co dzień dopinguje mnie i motywuje
do rozwijania swoich pasji.
Podobno przed laty ukończył
pan kurs przewodnika krakowskiego?

Debiutował pan w „Górnośląskim Informatorze Kulturalnym”. To był rok 2004?
Tak, miałem wtedy 15 lat, a wiersze
pisałem od dwóch, może trzech lat i były
to próby, których nie planowałem jeszcze wtedy nikomu pokazywać. O pasji
oczywiście wiedzieli najbliżsi. Dziadek
namówił mnie, bym na lokalny konkurs poetycki wysłał jeden ze swoich
wierszy. Informację o wygranej otrzymałem niedługo potem. Dowiedziałem
się na lekcji języka polskiego i byłem
tak samo zaskoczony, jak moja ówczesna polonistka. Było to dla mnie ważne
doświadczenie i dodało mi nieco więcej
pewności siebie. Wkrótce postanowiłem
zaryzykować i zwróciłem się o opinię
do znawcy, a takim bez wątpienia jest
redaktor Maciej Szczawiński.
Pana wiersze zostały przeczytane w Poczcie Poetyckiej Macieja
Szczawińskiego na antenie Radia
Katowice. To duże osiągnięcie
jak na tak młodą osobę...
Przyczynkiem do rozmowy była seria
spotkań organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie.
Podczas wykładów pan Szczawiński
przybliżał między innymi sylwetki poetów wyklętych. To tam usłyszałem po
raz pierwszy wiersze Rafała Wojaczka, Andrzeja Bursy, Sylvii Plath czy
Anne Sexton. Na jedno z takich spotkań
przyniosłem kilkanaście swoich tekstów
i wręczyłem je redaktorowi. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że część z nich
usłyszę w coniedzielnej audycji Radia
Katowice pt. „Poczta Poetycka Macieja
Szczawińskiego”, która do dzisiaj zbiera
wiele nowych i ciekawych głosów, nie
tylko ze Śląska.
Wydał pan zbiór swoich poezji?
Jeszcze przed maturą powołałem do
życia zbiorek wierszy, typowy przegląd
wszystkiego, o czym w tym czasie mógł
pisać nastolatek. Książeczka nosi tytuł
„Ślady” i została, w mojej opinii, bardziej wydrukowana niż wydana. Nie

Adrian Korlacki | fot. Archiwum prywatne

zostały dopełnione pewne obowiązkowe
formalności, przewidziane dla książek
z numerem ISBN. Książeczka nie trafiła tym samym do Biblioteki Narodowej czy Bibliotek Wojewódzkich, nie
odnalazłem jej też po latach w Bibliotece Jagiellońskiej. Kilka egzemplarzy
można odszukać w jaworznickich filiach
Biblioteki Miejskiej. „Ślady” nigdy też
nie trafiły do krytyków, a większość egzemplarzy rozdałem pomiędzy bliskich.
Dzisiaj wiem, że nie jestem odosobnionym przypadkiem. Wiele pierwszych,
młodzieńczych zbiorów funkcjonuje
jako juwenilia, będące bardziej arkuszami poetyckimi niż pełnoprawnymi
tomikami. Dobra wiadomość, którą po
raz pierwszy mogę z radością oficjalnie
przekazać, jest taka, że mój właściwy
debiut książkowy ukaże się do końca
przyszłego roku. Roboczy tytuł tomu
to: „Ćwiczenia na długich czasach”.
Przygotowywana książka poetycka
łączy temat przemijania z motywem
długich czasów naświetlania. To próba
zespolenia dwóch pasji i spojrzenia na
wiersz, jako na rozciągniętą w czasie
fotografię.
Czy w międzyczasie publikuje
pan gdzieś swoje utwory?
Staram się. Przykładowo w tym roku
można było przeczytać moje wiersze
w internetowym miesięczniku „Helikopter”, na stronie wydawnictwoj.pl,
w kwartalnikach literackich: „Kontent”,
w aktualnym numerze „Strony Czynnej”, wkrótce także w „Afroncie”. Jeden z moich wierszy, wraz z autorskim
komentarzem, znalazł się w antologii
wydanej we wrześniu przez Biuro Literackie. Jest to pokłosie 5. konkursu:
„Na wiersze i opowiadania doraźne”.
Antologia nosi tytuł: „Romantyczność
2022” i została wydana przy wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z tegorocznymi
obchodami 200-lecia publikacji Mickie-

wiczowskich „Ballad i Romansów”, tym
samym wpisując się w obchody Narodowego Roku Romantyzmu.
Jakie artystyczne osiągnięcia
ma pan na koncie?
21 października 2022 zdobyłem
pierwsze miejsce w XXVIII Turnieju
Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka
w Mikołowie. Konkurs Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie,
był pierwszym, w którym po tak długiej przerwie miałem okazję się zaprezentować. Innymi ważnymi dla mnie
wyróżnieniami na polu literackim są:
I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim im. Zygmunta Krukowskiego
czy dwa drugie miejsca zdobyte w ubiegłym roku, w związku z odbywającym
się w Bytomiu Turniejem Jednego Wiersza im. Stanisława Horaka.

To prawda, o kursie dowiedziałem
się, gdy byłem jeszcze licealistą. Mieszkałem wtedy w Warszawie i uczęszczałem do liceum na Mokotowie. Poprosiłem więc rodziców o zgodę, by
przenieść się do rodzinnego Jaworzna. Zamieszkałem z dziadkami, na
Starej Hucie, i przygotowując się już
w III LO w Jaworznie do egzaminu
dojrzałości, dwa razy w tygodniu dojeżdżałem na kurs przewodnicki do
Krakowa. Zdałem jedynie wewnętrzne
egzaminy, licencji jednak nigdy nie
zrobiłem. Od kilku lat zawód przewodnika miejskiego jest już na liście
zawodów wolnych i jego wykonywanie
nie wymaga posiadania tzw. „blachy
przewodnickiej”. Niemniej uczestnictwo w kursie nie okazało się, w moim
przypadku, bezowocne. To tam poznałem swoją żonę, Urszulę, z którą prowadzimy wspólnie stronę na
Facebooku i Instagramie pod nazwą
„Spacerem po Krakowie”. W wolnych
chwilach publikuję tam zdjęcia wraz
z krótkimi opisami miejsc znanych
oraz tych mniej oczywistych. Poza
tym zawsze chętnie oprowadzam po
mieście przyjaciół i służę całą masą

anegdot dotyczących historii Krakowa
i jego dawnych mieszkańców.
Pochodzi pan z Jaworzna, ale
teraz mieszka w Krakowie. Brakuje panu rodzinnego miasta?
Jaworzno odwiedzam co najmniej
raz w miesiącu. Miasto jest mi bardzo
bliskie, bo mieszkają w nim moje babcie, ciocie, wujkowie i kuzynostwo. Lubię spacery zaułkami miasta, z dala od
głównych ścieżek. Kiedy przyjeżdżam
w odwiedziny, zazwyczaj wędruję skrótami, którymi kiedyś wracałem ze szkoły. Widzę, jak wiele się zmienia w Jaworznie. Z radością muszę przyznać, że
nasze miasto pięknieje z dnia na dzień!
Czym zajmuje się pan na co
dzień?
Jestem pracownikiem w międzynarodowej korporacji i jako podwykonawca
zajmuję się kontrolą bezpieczeństwa we
wszystkich jej filiach na terenie kraju.
Coraz częściej łączę pracę także z sesjami fotograficznymi. Są to głównie
reportaże ślubne, ale też sesje modowe
czy biznesowe. Przygotowuję również
autorską wystawę prac fotograficznych,
która, mam nadzieję, odbędzie się na
wiosnę w Krakowie. W związku z planowaną przeze mnie obroną dyplomu
w Krakowskich Szkołach Artystycznych,
zdjęcia będą próbą połączenia medium
fotografii ze słowem pisanym.
Mówi się, że człowiek z pasją,
to człowiek szczęśliwy. Czy to
prawda?
Zdecydowanie tak!
Dziękuję za rozmowę.

Zajmuje się pan też fotografią.
Co najczęściej zatrzymuje pan
w obiektywie?
Interesuje mnie czas i jego upływ,
próby ocalenia czasu, tak w literaturze
jak i w fotografii.
Skupiam się nad przyszłoroczną obroną pracy dyplomowej. Chciałbym, jak
już wspominałem wcześniej, połączyć
słowo pisane z zapisem fotograficznym.
Jest to również przewodni motyw mojej
przyszłej książki poetyckiej pt: „Ćwiczenia na długich czasach”.
Lubię używać obiektywu do przyglądania się innym, w ich codziennym
otoczeniu. Reportaż fotograficzny i fotografia uliczna dają mi naprawdę wiele satysfakcji. Chętnie też fotografuję
Kraków i jego architekturę. Ważna jest
dla mnie także seria graficznych zdjęć,
którą wykonałem na Bałkanach w ciągu
ostatnich dwóch lat.
Czy ma pan jeszcze inne zainteresowania?

Kraków w obiektywie Adriana | fot. Archiwum prywatne
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Podsumowali
„Energię słowa”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zakończył się projekt pn. „Energia słowa”. Z tej okazji bibliotekarze przygotowali dla czytelników sporo atrakcji. Był wykład, wernisaż i rozmowy o książkach.
Projekt „Energia słowa” realizowany był w jaworznickiej książnicy od
maja. W tym czasie w ramach projektu w 15 spotkaniach udział wzięło 178 czytelników. Podsumowanie
miało miejsce w piątek, 4 listopada.
W jaworznickiej książnicy dr hab. Paweł Sarna poprowadził wykład pt.
„Nowe media, nowy czytelnik”. Goście wzięli także udział w wernisażu
pt. „Książka? Lubię!”, w ramach którego zaprezentowano dwie wystawy
fotograficzne. W ramach pierwszej
pokazano postacie znanych jaworznian z książką. Sesję wykonała młoda
i utalentowana jaworznianka Magdalena Hałas. – Pozowali dla mnie
mieszkańcy Jaworzna, którzy w otoczeniu swoich pasji i codziennej pracy
polecali swoje ulubione książki. Dziękuję
im za to, że zaprosili mnie do swojego
świata i przekazali mi ogrom energii –
mówi Magdalena Hałas.
Na wystawie podziwiać można było
fotografie, na których uwieczniono
Marię Bryłę, dyrektorkę Hospicjum
Homo Homini im. św. Brata Alberta
w Jaworznie, mistrza boksu, Roberta
Gortata z Akademii Boksu w Jaworznie czy bardzo zdolną szermierkę,
Patrycję Haręzę. Na zdjęciach znaleźli się też Klaudia i Bartosz Perończyk, ratownicy medyczni, Rafał
Piętak, fizjoterapeuta, Jakub Drąg,
trener Akademii 2012 Jaworzno, Ewa
Białas, trenerka boksu i wielokrotna
mistrzyni Polski, Andrzej Ścieżkowski, stomatolog, Anna Wierzbicka,
instruktorka szkolenia psów, a także
jaworznianie związani z motoryzacją: Sławomir Szykuła oraz Dawid
Rykaczewski. Każda z tych osób
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VOŁOSI i Archetti
razem na scenie
ATElier Kultury w Jaworznie serdeczne zaprasza na koncert zespołu
VOŁOSI wraz z Orkiestrą Kameralną
Archetti. Muzyczna uczta rozpocznie
się, w niedzielę, 4 grudnia, o godz. 18,
w sali koncertowej Młodzieżowego
Domu Kultury im. Jaworzniaków
na Osiedlu Stałym (ul. Inwalidów
Wojennych 2). – Na publiczność czekać będzie ogrom niezapomnianych
doznań muzycznych. Tego nie da się
opisać słowami, to trzeba zobaczyć
i poczuć. Vołosi przekraczają granice
instrumentów smyczkowych, tworząc
niepowtarzalny styl muzyczny, karpackie korzenie przeplatane są jazzem,
rockową energią i emocjonalnymi treściami – mówi Anna Pycia, manager
promocji ATElier.
Zespół VOŁOSI tworzą górale z Beskidu Śląskiego oraz muzycy klasyczni. Ich muzyka prezentuje niezwykle

oryginalny styl. Da się w nim odnaleźć karpacki folklor, jazzową improwizację, rocka i klasykę. Muzycy
zadebiutowali w 2010 roku na Festiwalu Nowa Tradycja, zdobywając wszystkie nagrody. Rok później
zdobyli Grand Prix Svetozar Stracina
dla najlepszego utworu world music
w Europie na konkursie organizowanym przez Europejską Unię Nadawców EBU. W roku 2012 pierwsza płyta zespołu znalazła się w specjalnej
selekcji TOP20 World Charts Europe.
Od tej pory VOŁOSI stale koncertują, a ich występy transmitowane
były przez Program II i Program III
Polskiego Radia, brytyjskie radio BBC
oraz niemiecką stację WDR3.
Bilety na koncert w cenie 60 zł
(normalny) i 40 zł (ulgowy) są do nabycia w ATElier Kultury i przez kupbilecik.pl.
NC

Szukają aktorów
W projekcie Energia słowa wzięła udział utalentowana jaworznicka młodzież | fot. Natalia Czeleń

pozowała ze swoją ulubioną książką.
Druga wystawa prezentowała
zdjęcia autorstwa uczniów z I LO
w Jaworznie. Młodzi ludzie wykonali fotografie podczas warsztatów
plenerowych „Zielone książki”, pod
czujnym okiem artystki fotografii,
Adrianny Pohl-Gasidło. – Wiele
nauczyliśmy się wzajemnie od siebie
w czasie tych warsztatów. Mamy bardzo fajną młodzież, która jeszcze wiele
dobrego może nam pokazać – mówi
pani Adrianna.
Bibliotekarze zachęcają też, by zerknąć na prace uczestników innych
aktywności projektu „Energia Słowa”, które wystawione są w gablotach w Galerii ExLibris. Ekspozycję
można będzie oglądać do 18 listo-

pada. – Mieliśmy okazję przekonać
się, że w Jaworznie mieszka, pracuje, czy pochodzi stąd, naprawdę wielu
wspaniałych ludzi – podkreśla Aleksandra Bzowska, instruktor metodyczny MBP.
Biblioteczny projekt zainaugurowany został historycznym cyklem
„Odkop słowo”, podczas którego
uczestnicy analizowali biografie
znanych jaworznian. Drugi cykl,
pt. „Posadź słowo”, poświęcony
był przyrodzie, ekologii i działaniom prozdrowotnym. Trzeci cykl
poświęcony był samochodom, a to
ze względu na plany budowy fabryki
samochodów elektrycznych Izera na
terenie naszego miasta.
Natalia Czeleń

Tim Burton
Niekwestionowanym królem
mrocznych klimatów i oryginalnej,
a zarazem specyficznej filmowej poetyki jest dla mnie Tim Burton. Jest
on jednym z największych ekscentryków filmowego świata, realizującym
autorskie i niepowtarzalne kino. Od
lat wiernie przenosi na ekran wytwory
swojej wyobraźni, tworząc niezwykle
magiczny, hipnotyczny i uwodzący
świat przedstawiony.
Pierwsze filmy realizował już
w wieku 13 lat (m.in. „Wyspa doktora
Agora”). Nie był dobrym uczniem, ale
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wybitne zdolności plastyczne i zainteresowanie animacją zaprowadziły
go do studia Walta Disneya, gdzie
pracował przy realizacji filmów. Za
zarobione pieniądze tworzył własne
filmy, znacznie odbiegające od obowiązującej w wytwórni konwencji.
W 1981 roku ukończył studia na wydziale animacji w California Institute
of the Arts w Walencji w Kaliforni.
Jego kariera trwa i rozwija się niezmiennie od przełomu lat 80. i 90.
Popularność zyskał dzięki mrocznym,
gotyckim filmom grozy i fantazy. Ko-

Filmograﬁa

Alicja w Krainie Czarów, reż. Tim Burton, USA 2010
Batman, reż. Tim Burton, USA/ Wielka Brytania 1989
Charlie i fabryka czekolady, reż. Tim Burton, USA/Wielka Brytania 2005
Duża ryba, reż. Tim Burton, USA 2003
Ed Wood, reż. Tim Burton, USA 1994
Edward Nożycoręki, reż. Tim Burton, USA 1990
Frankenweenie, reż. Tim Burton, USA 2012

mercyjnym produkcjom, w których
bierze udział, nadaje niepowtarzalny
klimat i wyczuwalny, własny styl.
A dzięki swojemu specyficznemu,
surrealistycznemu poczuciu humoru,
zyskał sobie na świecie całą rzeszę
wiernych fanów.
Charakterystyczna dla stylu Burtona jest częsta współpraca z tą samą
ekipą, m.in. aktorami Heleną Bonham Carter i Johnem Deepem, albo
Dannym Elfmanem, twórcą muzyki
do większości filmów reżysera.
Jedno jest pewne, na filmach Burtona trudno się nudzić, są dopracowane
we wszystkich szczegółach, począwszy od scenariusza, przez montaż,
obsadę, reżyserię, muzykę, kostiumy,
charakteryzację. Podobnie jest z animacjami, które mają niepowtarzalną
identyfikację wizualną.
KP

W ATElier Kultury ruszył nabór do
nowej grupy teatralnej. Zgłosić się
może każda chętna osoba powyżej
piętnastego roku życia. Przesłuchania
odbywać się będą w każdy czwartek od godz. 18, aż do wyczerpania
miejsc, w ATElier Kultury w Jaworznie przy ul. A. Mickiewicza 2 – To
szansa dla osób, które chcą się rozwijać, wykorzystując narzędzia teatralne,
pracować nad swoim głosem, ciałem,
a także nauczyć się uwalniać i wyrażać
swoje emocje – mówi Kamil Bzukała,
instruktor i reżyser teatralny.
Nowi aktorzy będą mieli okazję
wystąpić w profesjonalnym spektaklu, przygotowywanym przez Kamila Bzukałę, który ma już pod swoją
opieką dwie grupy.

Teatralne zespoły są tworzone
z myślą o dłuższej współpracy. – Planujemy przeprowadzać kompleksowe
warsztaty, podobne do tych, które odbywają się w profesjonalnych szkołach
teatralnych – zapewnia Kamil Bzukała.
Przed aktorami będzie kilka wyzwań. Jeden z projektów jest w toku,
a efekty ich pracy mieszkańcy podziwiać będą mogli już wkrótce.
– Oprócz tworzenia spektaklu, uczestnicy zgłębią wiedzę o teatrze, mówienie
wierszem, pracować będą nad impostacją, dykcją oraz poznają techniki
improwizacji – zapowiada pan Kamil.
Wszelkie dodatkowe informacje
można uzyskać w ATElier Kultury
lub u Kamila Bzukały pod nr. tel. 668
819 432.
NC

Z miłości
do kultury ludowej
Jaworznicka artystka, Genowefa Frąs, słynie z miłości do kultury
ludowej. Jaworznianka zaprasza na
wystawę prac swojego autorstwa.
Tym razem jej obrazy podziwiać
można w ATElier Kultury w Jaworznie przy ul. Wiosny Ludów 1
w Jeleniu. Wystawa potrwa do 25
listopada.
– Wystawę zorganizowano z okazji
obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które wypada w piątek,
11 listopada – mówi Genowefa Frąs.
Jaworznicką artystkę interesują
i inspirują zwłaszcza dzieła, które
powstały w Niedzieliskach, skąd
pochodzi. Od lat na swoich obrazach odtwarza oraz utrwala i rozpowszechnia tradycyjne wzory
z makatek, ręczników czy obrusów.

Prowadzi też cykle spotkań i odczyty
poświęcone tej tematyce. Jaworznianka udowadnia, że sztuka ludowa jest i będzie zawsze modna. Od
stycznia 2014 r. Genowefa Frąs jest
członkinią jaworznickiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.
Pani Genowefa pochodzi z rodziny
z tradycjami. Jej babcia pozostawiła
po sobie bogaty zbiór wyszywanek,
w tym makatek. Niestety, z czasem
makatki ścienne zaczęły niszczeć
i wycierać się. – Postanowiłam zrobić coś, co pomogłoby tym wzorom
przetrwać, jakoś utrwalić je. Nie jest
ich dużo, a są bardzo ciekawe. Są połączeniem kultury śląskiej i zachodnio-krakowskiej. Postanowiłam odwzorowywać wszystko na obrazach
– wspomina pani Genowefa. NC
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Nowa odsłona tenisowych zmagań

Tenisiści z całego regionu rywalizowali w sobotę, 5 listopada,
w drugim turnieju XXI Grand Prix
Miasta Jaworzna w Tenisie Stołowym. W zawodach wzięło udział
45 osób, w tym 4 panie.

– Zawodnicy reprezentowali takie miasta
jak Jaworzno, Chrzanów, Chełm Śląski, Lędziny, Libiąż i Sosnowiec – informuje Józef
Lenartowicz z sekcji tenisa stołowego LKS-u Zgoda Byczyna.
Byczyński klub był jednym z organizatorów
tenisowych pojedynków. Na turniej zaprosiły
też klub Niko Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu, Urząd Miejski w Jaworznie i Śląskie
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS.
Grand Prix Miasta Jaworzna w Tenisie
Stołowym składa się z trzech turniejowych
spotkań. Pierwsze odbyło się 22 października.
Drugi turniej został z kolei zorganizowany
5 listopada. – Poziom drugich zawodów był
znakomity i był nacechowany niezwykłą dra-

Drugi turniej Grand Prix odbył się 5 listopada | fot. Archiwum LKS Zgoda Byczyna

maturgią. A kilka meczów, szczególnie w kategorii IV, gdzie wynik był sprawą otwartą do
ostatniej piłki, można było oglądać z zapartym
tchem – relacjonuje Józef Lenartowicz.
Tenisowe pojedynki trwały od godz. 9.30.
Ostatnia kategoria, najstarsza, zmierzyła
się o godz. 12.30. Mężczyźni rywalizowali

w pięciu kategoriach wiekowych, a kobiety
w kategorii open.
W gronie zawodników z rocznika 2010
i młodszych wygrał Dawid Chmurzyński
z Sosnowca. W kat. 2006-2009 zwyciężył jaworznianin Adrian Rosa. W kat. 1972-2005
najlepiej poszło Sebastianowi Gdakowi
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z Chełma Śląskiego, a w kat. 1971 i starszych
- Marianowi Melczykowi, który wygrał też
turniej 22 października. Wśród pań triumfowała Krystyna Górecka z Sosnowca.
Ostatni turniej tenisowego Grand Prix odbędzie się 26 listopada.
Zawody odbywają się pod honorowym
patronatem Dariusza Starzyckiego, wicemarszałka woj. śląskiego.
Sekcja tenisa stołowego działa w Byczynie
od lat. Treningi otwarte, dla wszystkich chętnych, odbywają się w poniedziałki i czwartki
w godz. 17.30-21.
– Cieszymy się, że przychodzi na nie coraz
więcej osób. My, jako zawodnicy LKS-u Zgoda
Byczyna, też tam trenujemy i służymy naszym
doświadczeniem innym grającym. Udzielamy np.
rad na temat taktyki, techniki itp. Zapraszamy
serdecznie każdego, kto zechce spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportowej – zachęca.
Warto przypomnieć, że tenisiści Zgody
biorą udział w rozgrywkach 4. ligi Śląskiego
Związku Tenisa Stołowego. O prym walczy
tam 10 zespołów. Każda runda liczy po 9
kolejek, czyli będzie ich w sumie 18. Jaworznianie obrali sobie za cel awans do 3. ligi.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A

Wygrała tylko Szczaksa
W minioną sobotę
Szczakowianka Jaworzno wygrała 3:0 z Wartą Zawiercie.
Kolejny mecz ligowy w ramach 1.
grupy 4. ligi śląskiej Drwale zagrają
z Zagłębiem II Sosnowiec.
Z wygranej nie mogą cieszyć się
natomiast pozostałe jaworznickie drużyny. W wadowickiej okręgówce porażki poniosły Victoria 1918 Jaworzno (1:4 ze Skawą Wadowice), LKS
Zgoda Byczyna (0:1 ze Strażakiem
Rajsko) i Ciężkowianka Jaworzno
(0:2 z LKS-em Bobrek).
Przegraną dopisał do swojego konta
także Górnik Jaworzno. Drużyna, grająca w sosnowieckiej B klasie, przegrała w niedzielę 2:4 z CKS-em II
Czeladź. Następne spotkanie jaworznianie rozegrają z zespołem Źródła
II Kromołów. Z kolei w lidze wadowickiej, Ciężkowianka zmierzy się ze
Skawą Wadowice, a Victoria i Zgoda
rozegrają derby.
Sukcesy bilardzistów
Zespoły UKS-u Fair
Play Jaworzno cieszą się
ze zwycięstw w rozgrywkach 1. i 2.
ligi bilardowej. W pierwszoligowych
szeregach, w których zmaga się zespół w składzie Dominik Jastrząb,
Sambor Stachowiak, Piotr Polis
i Piotr Twerdyk, zawodnicy klubu
z Jaworzna wygrali 4:2 z drużyną
Masters eDom Lublin. Z kolei drugoligowy team, w którym grają Wojciech Głąb, Jakub Kraupe, Dominik
Regieli i Oskar Widach, zwyciężył
5:1 z liderem tabeli, którym jest drużyna Koryta Mięsne – Bistro Bilard
Brzeszcze.

Dominik Jastrząb zajął ponadto 3
miejsce w Grand Prix Polski w Bilard
Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR
w Kielcach. Sukcesy mają też na koncie bilardzistki. Izabela Łącka zajęła
3 miejsce w Pucharze Polski Kobiet,
a jej klubowa koleżanka, Beata Humańska, uplasowała się na 13. pozycji. Obie panie i Dominik Jastrząb
awansowali do mistrzostw Polski.
Umocnili się na pozycji
Siatkarski zespół MCKiS
Jaworzno pokonał w miniony weekend 3:0 drużynę Exstransu
Sędziszów. W pierwszym secie Sokoły triumfowały 25:16. Drugi i trzeci
set zakończyły się wynikami 25:22.
Najwięcej punktów zdobyli Karol
Borończyk (16 pkt.) i Szczepan
Czerwiński (13 pkt.). Dzięki ostatniej
wygranej jaworznicki team umocnił
się na pozycji lidera 4. grupy 2. ligi
siatkówki. Kolejne ligowe spotkanie
odbędzie się w niedzielę, 12 listopada. MCKiS zagra z TKS-em Tychy.
Porażka koszykarzy
Pierwszą porażkę zaliczyła w trwającym sezonie ligowym koszykarska drużyna
MCKiS Jaworzno. Trzecioligowcy
przegrali w miniony weekend z KS-em Pogoń Ruda Śląska, któremu
ulegli 62:67. W pierwszej kwarcie
jaworznianie przegrali 13:22. Druga
część meczu zakończyła się remisem
14:14. Sokoły wygrały trzecią kwartę
19:17, ale przegrały czwartą 12:18.
W sobotę, 12 listopada, o godz. 17 podejmą w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grunwaldzka 80 drużynę
BS-u Polonia Bytom.
AZ-H
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Szukają siatkarskich talentów
Trenerzy MCKiS Jaworzno i UKS-u Jedynka odwiedzą niebawem
wszystkie jaworznickie podstawówki, w których będą szukać siatkarskich talentów. Szkoleniowcy
przeprowadzą testy sprawnościowe
wśród uczniów i uczennic klas 3.
Najzdolniejsze dzieci dostaną zaproszenie do udziału w treningach
siatkówki, prowadzonych w ramach
zajęć dla dziewcząt w MCKiS i dla
chłopców w UKS-ie Jedynka. Testy
ruszą w przyszłym tygodniu.
– To szeroko zakrojone przedsięwzięcie. W Jaworznie jest bowiem 20
szkół podstawowych, w większości
są w nich po dwie-trzy klasy trzecie. Zależy nam na tym, by dotrzeć
do każdego utalentowanego dziecka, które ma predyspozycje sporto-

we – podkreśla Mariusz Łoziński,
koordynator siatkarskiego szkolenia w Miejskim Centrum Kultury
i Sportu, które organizuje treningi
w ramach sekcji siatkówki żeńskiej.
– Testy w szkołach prowadziliśmy
już w ubiegłych latach. Polegają one
na tym, że dzieci są poddawane najprostszym sprawdzianom. Są to skoki
w dal z miejsca, rzut piłką lekarską
i biegi – wylicza.
Jak dodaje, najzdolniejsze dziewczęta będą mogły zdobywać siatkarskie umiejętności na cotygodniowych zajęciach dla trzecioklasistek
pn. „MCKiS - Lubimy sport”, które odbywają się od października
w soboty w godz. 9.30-11 w hali
sportowej MCKiS przy al. Piłsudskiego 88.

W ramach tego cyklu dziewczynki uczestniczą w treningach ogólnorozwojowych z elementami gry
w piłkę siatkową. Podczas zajęć
przekonują się, że aktywność fizyczna to fajna sprawa, poznają
zasady fair play, trenerzy zaszczepiają w nich potrzebę ruchu i zamiłowanie do sportu. Profesjonalne
szkolenie prowadzą Anna Patucha
i Maciej Rzędzicki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Równolegle z testowaniem dziewcząt w jaworznickich szkołach, odbędą się też testy dla chłopców.
Przeprowadzi je kadra szkoleniowa
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Jedynka, który także poszukuje młodych, siatkarskich talentów.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Obronił tytuł
Katowiczanin Maciej Malik znów
zwyciężył Grand Prix Jaworzna
w Szachach. Ostatni turniej, trwającego od lutego, cyklu odbył się 4
listopada. To właśnie wtedy wyłoniono zwycięzcę serii tegorocznych,
jaworznickich pojedynków.
– Zawody składały się z dziewięciu
spotkań turniejowych, rozgrywanych
na przemian tempem P’10 lub 3+2,

gdzie zdobyte punkty sumowane były
po każdych zawodach i decydowały
o kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej – informuje Paweł Wróbel
z działu sportu Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie. – Zawody odbywały się w piątki w sali szachowej Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Centrum.
Jednak jeden z turniejów, 24 czerw-

Turnieje odbywały się w hali w Centrum | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

ca, wyjątkowo został zorganizowany,
po raz pierwszy w historii, w plenerze,
a dokładnie na parkingu rowerowym
pod płaszczką – wspomina.
Szachiści z różnych miejscowości
naszego regionu rywalizowali w grupie open. Były też dodatkowe kategorie dla juniorów do lat 8, 10, 12,
14 i 18. W całym cyklu wzięły udział
w sumie 93 osoby, w tym żadnego
turnieju nie opuściło 16 zawodników.
Maciej Malik zdobył Grand Prix,
uzbierawszy 53 punkty. Drugie miejsce zajął Jacek Stachańczyk z MCKiS
Jaworzno, który zgromadził 52 punkty. Na trzeciej pozycji uplasowała się
Jolanta Guzik z MCKiS Jaworzno
z 49 punktami.
Najlepszych 8 zawodników w klasyfikacji generalnej i zwycięzcy kategorii rankingowych otrzymali nagrody finansowe. Najlepsi juniorzy
zdobyli nagrody rzeczowe.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Policjanci grali w piłkę
6. miejsce spośród 32 policyjnych garnizonów zajęła drużyna
jaworznickich policjantów na VI
Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Halowej Piłce Nożnej. Komendę Miejską Policji w Jaworznie
reprezentowali Łukasz Cichoń,
Krzysztof Karpik, Dawid Rutkowski, Andrzej Szczerba, Rafał Błaszak, Mateusz Ślusarczyk, Michał
Darkowski i Damian Kowalik.
– Jaworznicka drużyna zajęła
pierwsze miejsce w grupie i tym samym awansowała do części finałowej. W jej ramach nasi policjanci
awansowali do ćwierćfinałów, gdzie
przegrali mecz z późniejszym finalistą i zajęli ostatecznie wysokie, 6.
miejsce – informuje Michał Nowak,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jaworznie.
Mistrzostwa odbyły się w siemianowickiej hali sportowej „Michał”,

a ich organizatorem był Wydział
Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach, który współpracował w tym
zakresie z MOSiRem „Pszczelnik".
Mistrzowską drużyną okazała się
reprezentacja Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. Drugie miej-

sce zajęli policjanci z KMP Rybnik,
która w rzutach karnych pokonała
dzielnie walczącą reprezentację
KMP z Rybnika, a na trzeciej pozycji uplasował się zespół z KMP
Ruda Śląska.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Drużyna jaworznickich policjantów | fot. Archiwum KMP Jaworzno

Laureaci trzeciego miejsca z drużyny Salos Jaworzno | fot. Archiwum PSS Salos

Wywalczyli
podium
Jaworzniccy darterzy z PSS Salos zajęli 3. miejsce w V Drużynowych Mistrzostwach Śląska w Steel
Darta w Mikołowie. W zawodach
rywalizowały 24 drużyny z południowej Polski. W tym gronie był
też jeden czeski team. I to właśnie
Czesi wygrali cały turniej. Drugą
pozycję zajęli zawodnicy Lidera
Częstochowa.
– Jaworznicka Liga Darta Salos,
która prężnie rozwija się w naszym
mieście i aktualnie zrzesza ponad 50
zawodników w czterech ligach, wystawiła do mistrzostw Śląska dwie
drużyny - Salos Jaworzno i JLD Salos.
Pierwszy z teamów składał się z najlepszych zawodników występujących
w jaworznickich rozgrywkach, drugi
reprezentowali m.in. członkowie zarządu ligi darta, którzy, tak naprawdę, pojechali zbierać doświadczenie
w tym, jak organizować duże imprezy
darterskie – wyjaśnia Marcin Sikorski, prezes i zawodnik PSS Salos.
Oba zespoły z Jaworzna wyszły
ze swoich grup rozgrywkowych. Jaworznianie z drużyny JLD (w składzie Maciej Byrczek, Zbigniew
Sacha, Grzegorz Kuryło, Marcin
Kuryło i Marcin Sikorski) odpadli
w 1/16 finałów po walce z Podbeskidziem z Bielska-Białej. Z kolei ci
z Salosu Jaworzno (Krystian Cebula, Tomasz Wierzbik, Marcin
Błaszkiewicz i Tobiasz Fuczek)
dobrze poradzili sobie z Milonem
z Rudy Śląskiej, a następnie z drużyną z miejscowości Ochodze. Darterów z naszego miasta zatrzymali
jednak częstochowianie. W składzie
drużyny przeciwników znalazł się

Dawid Robak, który ma na koncie dwa mistrzostwa Jaworznickiej
Ligi Darta.
– Niestety, i tym razem Dawid wraz
z kolegami nie dali szans naszym
zawodnikom. Dlatego Salos zakończył turniej na 3. miejscu, co jest
najlepszym wynikiem w niedługiej,
bo trwającej dopiero od 2019 roku,
historii Jaworznickiej Ligi Darta Salos – podkreśla Marcin Sikorski.
Darterzy z Jaworzna walczyli też
w turnieju indywidualnym. Najlepiej poradził sobie Marcin Błaszkiewicz, który znalazł się w gronie 16
najlepszych zawodników zmagań.
Tymczasem rozgrywki Jaworznickiej Ligi Darta są już na półmetku. W 1. lidze prowadzi Tobiasz
Fuczek.
Członkowie PSS Salos grają też
w piłkę nożną. Zakończyli właśnie
zmagania w piłkarskiej Jaworznickiej Lidze Szóstek. Mistrzem 1. ligi
została drużyna Chłopaków z kościołów. Wicemistrzem jest zespół
No Name, a na trzecim miejscu
podium uplasował się team S.W.A.
W 2. lidze mistrzostwo zdobyła drużyna OPJ Sokół Jaworzno.
Drugie miejsce zajął Team Spirit,
a trzecie zespół Eko Świrów.
Królem strzelców 1.ligi został Michał Kamiński z Chłopaków z kościołów, który strzelił w ramach JLS
aż 54 bramki. W 2. lidze najwięcej
goli, 49, zdobył Mateusz Maziarz
z drużyny Bricoman.
Zakończenie sezonu odbędzie się
13 listopada na orliku na Podłężu
w ramach rozgrywek o puchar ligi.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Maszerują po zdrowie
Grupa Nord Walkers Jaworzno zaprasza wszystkich zainteresowanych
na wspólne spacery. Są
aktywni przez cały rok
i z kijami maszerują bez
względu na porę roku.
Działają przy klubie Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu Niko w Byczynie.
– Treningi nordic walking cieszą
się największym zainteresowaniem
w cieplejszych miesiącach, ale jest to
sport całoroczny i właśnie do takiej
stałej aktywności wszystkich zachęcam – mówi Kinga Jończyk, instruktorka grupy.

Grupę Nord Walkers Jaworzno tworzą ludzie z pasją | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

By przyłączyć się do grupy, wystarczy zadzwonić do byczyńskiego klubu Niko pod nr tel. 32 616

Nord Walkersom pogoda niestraszna, wędrują jaworznickimi ścieżkami
przez cały rok | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

17 53. Nord walkersi prowadzą
także swoją grupę na Facebooku
pn. Nord Walkers Jaworzno, gdzie
na bieżąco umieszczają zapowiedzi i informacje o kolejnych wyprawach.
Grupa Nord Walkers Jaworzno
powstała prawie 7 lat temu i jej
członkowie od tej pory aktywnie
promują zdrowy styl życia. Walkersi spotykają się w każdy wtorek, ale aktywnie uczestniczą też
w miejskich rajdach i marszach tematycznych, eventach sportowych
i edukacyjnych.
– W piątek, 11 listopada, będziemy
reprezentować Jaworzno na rajdzie
w Chrzanowie z okazji obchodów od-

zyskania przez Polskę niepodległości.
W grudniu, z klubem Niko, przygotujemy coś specjalnego dla miłośników
nordic walkingu. Koniecznie rezerwujcie wolny czas 10 grudnia, w sobotę
– zachęca pani Kinga.
Nord Walkers Jaworzno to grupa
dla amatorów i nie tylko. Udział we
wspólnych treningach może wziąć
każdy, kto ceni sobie dobre samopoczucie, zdrowy styl życia i kondycję.
Korzyści płynących z uprawiania tej
dyscypliny sportowej jest naprawdę
bardzo wiele.
– Przede wszystkim nordic walking
pozwala na wzmocnienie wydolności organizmu czy ogólniej kondycji.
Wpływa też pozytywnie na układ krą-

żenia, a także na układ oddechowy
– wymienia pani Kinga.
Nordic walking oddziałuje na
90 procent mięśni naszego ciała. Ponadto kształtuje sylwetkę,
wzmacnia odporność, odciąża stawy i działa pozytywnie na kręgosłup. Pozwala też wyregulować
poziom cukru, nadciśnienie, cholesterol czy obniżyć poziom stresu. Grupa z Byczyny to nie tylko
wspólne treningi, ale też przyjaźnie, wsparcie w trudnych chwilach
i ciekawe rozmowy.
– Rozgrzewka, trening w terenie
dostosowany do poziomu kondycji
grupy oraz elementy rozciągania to
stałe elementy naszych spotkań. Do
tego dochodzą ciekawe rozmowy,
wzajemne wsparcie i realizacja szalonych, odważnych pomysłów – opowiada Kinga Jończyk.
Nord walkersi sami także wykazują się inicjatywą i realizują ekologiczne happeningi czy przebierane
marsze karnawałowe, z których
już w naszym mieście słyną. Łączą
pasję, sport na świeżym powietrzu
i dobrą zabawę.
Treningi z Nord Walkersami to
świetna okazja, aby wyjść z domu
i spędzić czas w gronie ludzi z pasją.
– Kolejny trening odbędzie się we
wtorek, 22 listopada, o godzinie
17.30 – zapowiada Kinga Jończyk.
Natalia Czeleń

Ruszyły zapisy
na Bieg Mikołajkowy
W pierwszą sobotę grudnia, w GEOsferze,
odbędzie się jaworznicki Bieg Mikołajkowy. Organizatorami sportowego wydarzenia są Hufiec
ZHP Jaworzno oraz jaworznicki biegacz Marcin
Gwiżdż. Zainteresowani biegacze zapisywać się
mogą przez stronę: www.bgtimesport.pl. Warto
się pospieszyć, bo organizator ograniczył liczbę
miejsc do 200 zawodników.
Biuro zawodów otwarte będzie od godz. 9 do
10.45. Zapisy na bieg dla dzieci rozpoczną się
o 9.30, a start o 10. Najmłodsi biegacze ścigać
się będą na terenie GEOsfery.
Start dorosłych biegaczy zaplanowano na
godz. 11. Do pokonania będą oni mieli dystans
10 km. Na ukończenie całej trasy przewidywane jest ok. 90 minut. – W tym roku trasę biegu
chcemy troszkę rozbudować, aby więcej zobaczyć.
Poza GEOsferą zwiedzimy również Park Gródek –
zapowiada organizator Marcin Gwiżdż.
Bieg prowadzony będzie polnymi, leśnymi
drogami i ścieżkami w okolicach Góry Sodowej, parku Gródek i GEOsfery. Start i meta
biegu zlokalizowane będą na terenie Ośrodka
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej. Cała trasa
oznakowana będzie taśmami.
Uczestnicy mikołajkowego wyzwania otrzymają ciepły posiłek. Dla zwycięzców przewidziane są puchary, statuetki i dyplomy oraz
nagrody rzeczowe, a przyznawane będą w kilku
kategoriach z podziałem na płeć i wiek zawodników. Rozdanie nagród i zakończenie imprezy

rozpocznie się około godz. 13. – Być może na
mecie pojawi się święty Mikołaj, by dopingować najmłodszych i rozdać nagrody – mówi pan Marcin.
W razie pytań z organizatorami biegowego
wydarzenia kontaktować się można drogą mailową: gwizdzmarcin@o2.pl.
Organizatorzy wyjaśniają, że celem organizacji wydarzenia jest nie tylko popularyzacja
biegów terenowych, ale także dobra zabawa.
– Wiem, że grudniowe spacery i aktywność na
świeżym powietrzu nie dla wszystkich mogą być
przyjemnością, ale zapraszam wszystkich na wspólne bieganie. Każda forma obcowania z naturą jest
idealną odskocznią od codziennych obowiązków.
Idea wspólnego biegania w terenie jest też doskonałą
okazją do integracji, a także ważnej dla niektórych
rywalizacji – tłumaczy Marcin Gwiżdż.
Do udziału w tym wydarzeniu zachęca też jeden z jaworznickich sportowców, Przemysław
Starzycki. – Będzie to już szósta edycja tego biegu,
gdzie z Geosfery pobiegną Mikołaje i Mikołajkowe
na dystansie 10 km. Ja także wezmę w nim udział
– mówi jaworznianin.
Uczestnictwo w biegu jest odpłatne. Wysokość opłaty startowej do 14 listopada wynosi
39 zł. Po tym terminie kwota wzrasta do 49 zł
(do 30 listopada) i 59 zł w dniu zawodów, o ile
jeszcze będą wolne pakiety.
Więcej informacji na facebookowym profilu wydarzenia Jaworznicki Bieg Mikołajowy.
Natalia Czeleń

Rowerzyści z grupy Niepokonani Jaworzno kręcą razem kilometry już od 5 lat | fot. Materiały
Niepokonani Jaworzno

Urodziny Niepokonanych

W niedzielę, 20 listopada, rowerowa grupa
Niepokonani Jaworzno świętować będzie swój
jubileusz. Cykliści kręcą wspólnie kilometry już
od 5 lat. Świętować będą oczywiście na rowerach
i do udziału w sportowym jubileuszu zapraszają wszystkich mieszkańców miasta. Rowerzyści
wystartują z jaworznickiego Rynku o godz. 11.
Pojadą na Sosinę, gdzie w programie urodzinowych obchodów jest między innymi ognisko.
– Data 21 listopada 2017 roku jest dla nas bardzo ważna. To wtedy powstała nasza rowerowa
grupa. Przez ten okres odbyło się wiele wycieczek
rowerowych i nie tylko. Wspólnie pokonaliśmy wiele
kilometrów, dlatego chcemy z innymi mieszkańcami świętować te nasze piąte urodziny – mówią
Niepokonani.

Udział w wydarzeniu może wziąć każdy. Sposób dojazdu do mety na Sosinie jest dowolny.
Mile widziana będzie nie tylko jazda rowerowa,
ale także na rolkach, spacer z kijkami do nordic
walking czy jogging.
O godz. 13 na Sosinie zostanie rozpalone
ognisko. Zakup kiełbasek we własnym zakresie. Będzie też można kupić gotową z grilla.
Pojawi się też stoisko z pamiątkami, które rowerzyści zgromadzili przez te 5 lat wspólnego
kręcenia. Chętni będą się także mogli wpisać
do ich pamiętnika.
W czasie trwania imprezy wolontariusze będą
zbierać do puszek datki na rzecz Maksa Tomali, nastolatka z Jaworzna. Cykliści zachęcają do
finansowego wsparcia leczenia chłopca. NC
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 19 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna”
nr 41 (279): Sto lat stawka
imieninowa. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Wrażliwy na potrzeby
niepełnosprawnych

Ulica Władysława Lichtańskiego znajduje się w Dąbrowie Narodowej. To jedna z bocznych dróg biegnących od
ulicy Katowickiej. Jej patron niedawno się zmienił. Przed
dekomunizacją drodze patronował Marceli Nowotko.
Władysław Lichtański urodził się 27 grudnia 1937 r.
Z wykształcenia był inżynierem i pracował w jednej z jaworznickich kopalń. Był mężem Ewy Lichtańskiej i ojcem
trójki dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością. Jaworznianin
zmarł 16 czerwca 2004 r. po długiej
chorobie. Był szanowanym i lubianym mieszkańcem naszego miasta.
Władysław Lichtański przez wiele lat był przewodniczącym koła
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Jaworznie i to właśnie jemu zawdzięczamy jego powstanie. Władysław Lichtański był też
członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia w Warszawie.
Zalążkiem koła w Jaworznie było Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Koło Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym
i Fizycznym w Jaworznie przy Towarzystwie Przyjaciół
Dzieci w Jaworznie, które powstało w lutym 1986 roku.
Zadaniem tej instytucji było dotarcie do jak największej
liczby dzieci niepełnosprawnych z terenu Jaworzna oraz
zorganizowanie dla nich wyjazdów rehabilitacyjnych,
imprez i zabaw. W naszym mieście nie było wcześniej
placówki, która prowadziłaby rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych.
W 1987 roku do zarządu Towarzystwa weszli Ewa i Władysław Lichtańscy. Jesienią 1991 roku zadania TPD

przejęło utworzone koło Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Odtąd misją koła było, i jest, dbanie o godność osób
z niepełnosprawnościami, o ich miejsce w rodzinach
i wśród innych ludzi oraz troska o szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ważnym zadaniem jest
także wspieranie rodzin, w których urodziły się niepełnosprawne dzieci. Chodzi o to,
aby pomóc im sprostać trudnym
sytuacjom, które wiążą się z faktem pojawienia się w ich rodzinie
dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie. Pomagają
też przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.
Wieloletnia działalność Władysława Lichtańskiego przyniosła naszemu miastu utworzenie kilku ważnych placówek.
Z inicjatywy stowarzyszenia, we współpracy z władzami miasta, kopalnią „Jaworzno", elektrownią Jaworzno
III i z udziałem PFRON, wybudowano przy ulicy ks.
Sulińskiego Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy,
w którym obecnie gmina prowadzi placówkę dzienną.
W 1992 r. powstał Warsztat Terapii Zajęciowej i Ośrodek Wczesnej Interwencji. Uchwałą Rady Miejskiej
w 1994 roku Stowarzyszeniu wydzierżawiono budynek przy ul. Chopina 19 w Jaworznie i ta placówka
działa tam do dzisiaj. Od 2001 r. funkcjonuje w Jaworznie także Środowiskowy Dom Samopomocy przy
ul. Szczakowskiej.
Natalia Czeleń

O tym, że w piątek, 11 listopada, świętować będziemy Narodowy Dzień Niepodległości, wiedzą
niemal wszyscy, ale jaworznianom
świętowanie się przedłuży! W sobotę, 12 listopada, zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych, przypada
bowiem Światowy Dzień Drwala,
a przecież nie bez przyczyny to właśnie drwal siedzi na jaworznickim
Rynku, a drugi stoi na rondzie przy
skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II
i Matejki. Skąd drwale w Jaworznie?
Legenda głosi, że w 1330 roku
przyszły król Jan III Kazimierz,
w drodze z Poznania do Krakowa,
w rejonie dzisiejszej Pańskiej Góry,
napotkał dwóch drwali. Mężczyźni zagadnięci o to, co robią, odpowiedzieli: „My se jawor zno”, czyli
ścinamy jawor. Zgodnie z tą legendą, właśnie stąd wzięła się nazwa
naszego miasta. Nie bez przyczyny
rozłożysty jawor i dwaj drwale znaleźli się również w herbie miasta.
Nie ma więc chyba wątpliwości co
do tego, że Światowy Dzień Drwala w Jaworznie trzeba wyjątkowo
celebrować.
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 41 (279)

