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Lodowisko
i moc atrakcji!
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Znamy dostawcę
platformy dla Izery

Chiński gigant motoryzacyjny, Geely Holding, dostarczy
platformę do Izery i będzie
partnerem technologicznym
elektrycznych samochodów,

wprowadzonych na rynek pod
tą właśnie marką. To największy prywatny producent samochodów w Chinach. Rocznie
sprzedaje ponad 2 miliony aut.
W Europie znany jest głównie jako właściciel marki Volvo. W czwartek, 17 listopada, w Warszawie podpisano
umowę licencyjną, w ramach
której największa prywatna
chińska grupa motoryzacyjna udostępni ElectroMobility
Poland platformę SEA.
Więcej na str. 4

Artystyczna
moc kobiet
W galerii „Podcienie”
w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu otwarto pierwszą
wystawę artystyczną. Prezentowane są tam dzieła pań, zawodowo związanych na co

Sportowe urodziny
Niepokonanych

dzień z MCKiS. Instruktorki
i graficzki prezentują swoje
talenty rysunkowe, malarskie,
ceramiczne czy szydełkowe.
Wystawa pt. „Moc Kobiet” dostępna będzie do 4 grudnia.
Na wystawie zobaczyć można prace autorstwa Katarzyny
Pokuty, Małgorzaty Pawlik,
Angeliny Więckowskiej, Dominiki Jarskiej, Renaty Palęgi, Agaty Woszczyny, Eweliny Karwety, Anny Zelech
i Anny Wysockiej.
Więcej na str. 5

Razem kręcą kilometry, maszerują, morsują i tak od 5 lat.
Grupa rowerzystów, Niepokonani Jaworzno, obchodziła
swoje urodziny. Okolicznościowy rajd zorganizowali w niedzielę, 20 listopada. Cykliści
wystartowali z jaworznickiego Rynku, a ich celem była
Sosina. – Na początku do Niepokonanych należało tylko 10
osób. Obecnie grupę tworzy 50
pasjonatów. Większość rowerzystów kończy sezon, gdy pogoda
jest niesprzyjająca. Natomiast

my kręcimy przez cały rok, bo
lubimy wyzwania. Nie straszna
nam żadna pogoda. Choć naszą
największą pasją są rowery, to
otwarci jesteśmy na każdą aktywność – opowiada Gabriela Brodzik z Niepokonanych.
Więcej na str. 12

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Ruski Ajerkoniak

Kilka dni temu gruchnęła wiadomość, że najstarszy
lokal gastronomiczny na jaworznickim Rynku, kończy
swoją działalność. Popularny „Maleńki” był obecny
w tym miejscu ponad 30 lat, chociaż mógłbym się założyć
o dużego loda, że pamiętam go znacznie dłużej. A także, iż nazywał się inaczej, mówiliśmy, że spotykamy się
w „Maleńkiej”, a nie w „Maleńkim”. Może to tylko ostry
cień mgły pocovidowej, nie mam pewności, pomimo że
w pamięci widzę siebie siedzącego w nim i wciągającego
lody z musem truskawkowym, które uwielbiałem. To tam
się bywało na pierwszych randkach i podrywało na „gofera z dżemerem”. Praktycznie każdy jaworznianin zna
to miejsce i darzy sentymentem. Tyle że sentymentem
nie zapłaci się za prąd czy haracz dla ZUS-u.
Dla całej branży gastronomicznej zbliżają się ciężkie
czasy. Kryzys powoduje, że w pierwszej kolejności rezygnujemy z wyjść do restauracji czy też innych atrakcji,
typu wyjście na koncert czy do kina. Niedawno zamknęła
się też inna restauracja w samym centrum, kolejna sygnalizuje kłopoty. Ale to tendencja ogólnopolska, o ile
nie ogólnoświatowa.
W ubiegłym tygodniu zdarzyło mi się podróżować samochodem po Hiszpanii, jadąc trasą z Andory do Barcelony. To ponad 200 km. Wraz z moim współtowarzyszem,
szukaliśmy miejsca, gdzie możemy na trasie zjeść obiad,
uwierzcie, że udało się nam to dopiero po wjeździe do
Barcelony, każdy zajazd po drodze był zamknięty i to
na głucho. Nawet wjeżdżając do lokalnych miasteczek,
niczego nie znaleźliśmy. Będąc już w fazie skrajnego
wycieńczenia, zdecydowaliśmy się na hot dogi ze stacji
paliw. Tylko tyle, że to charakterystyka polskich stacji
paliw, że więcej tu pożywienia niż rzeczy związanych
z motoryzacją. Sprawdziłem to w wielu krajach i tylko
jeszcze Słowacja ma w ofercie coś do przekąszenia na
ciepło, w innych krajach to po prostu zimne kanapki
z lodówki. Tak też było w przypadku Katalonii – mogliśmy dostać sandwicha z tuńczykiem i bliżej nieokreśloną
breją zwaną sosem. Sądzę, że brak ruchu turystycznego
w czasie pandemii skutecznie pozamiatał tam branżę,
praktycznie zostały tylko fast foody, chociaż według
wszelkich przewidywań też je czeka trudny czas.

Szpilki w bruku

„Z analizy ruchu w ponad 1 tys. największych lokali fast food od kwietnia do października wynika, że
McDonald’s, Burger King czy KFC, tracą od 2,6 do 21,1
proc.” - wynika z danych Proxi.cloud, które opublikowała „Rzeczpospolita”.
Jaworzno jest bardzo specyficzne, jeśli chodzi o gastronomię. W ciągu kilku ostatnich lat namnożyło się kebabów i pizzerii, żremy przysłowiowe śmieciowe jedzenie.
Na szczęście jest też kilka zupełnie dobrych „obiadowni”,
serwujących świeże i tanie posiłki, także z dowozem. Tu
też życie zweryfikuje, kto się utrzyma, albowiem liczą się
dwie kwestie: tanio i smacznie, a niektóre z tych miejsc
podają tak wyglądające pożywienie, jakby już raz było
zjedzone. Klient może się na to nabrać tylko raz.
Gorzej wygląda sprawa w pubach – już za moment
popularne szczyny z koncernu będą kosztowały na poziomie 15 zł, czyli ponad 3 euro. To cena, za jaką możesz
wypić browarka w Hiszpanii czy Grecji. Tylko tyle, że
nie będziesz mieć w trakcie spożycia widoku na Morze
Śródziemne, ale na może jakiś mur z kibolskim grafitti.
Bardzo ciężko było się utrzymać z pubem w Jaworznie
jeszcze przed zamknięciem covidowym, a co dopiero teraz. Znam to dobrze z własnego doświadczenia, chociaż
lepiej w tym przypadku użyć zdania, że z autopsji, bo
interes zdechł na dobre. Posiadając pub w samym Rynku,
bywały dni, że obrót w kasie wynosił... 50 zł. Oczywiście
weekendy jakoś to nadrabiały, ale i tak interes się nie
opłacał, rosnące koszty skutecznie pozbawiały możliwości rozwoju. Jedynie w przypadku, gdybym sam stał
za barem i nie posiadał pracowników, miałoby to sens,
jednakże zdecydowanie nie jest to ścieżka kariery, którą
chciałem obrać. Z drugiej strony zastanawiam się, czy
to nie jest klątwa tego miejsca, bo od 5 lat, kiedy opuściłem to miejsce, nikt się nie utrzymał dłużej niż kilka
miesięcy, a wcześniej lokal też przechodził z rąk do rąk.
Ostatnio próbowano zrobić tam warzywniak, lecz po
miesiącu został po nim jedynie paskudny szyld, szpecący przestrzeń miejską.
Podsumowując – za niedługo będzie trzeba się wybrać
do większego miasta, aby zjeść w restauracji coś innego
niż kebab. A jak nas kasa jeszcze bardziej przyciśnie, to
wrócimy do dawnych, znanych z lat osiemdziesiątych
relacji towarzyskich: posiadówek w domach, paluszków
słonych na stole i spożycia samogonu od wuja Zdzicha,
na ciepło oczywiście. Byle nie był to ajerkoniak po rusku,
bo zbuków do ręki nie wezmę, słowo.

Jan Kleszcz

Kto źle życzy miastu?
Wyrzucenie z Zarządu Województwa Śląskiego Dariusza Starzyckiego, w czasie falującej gospodarki i trudności
z dopięciem budżetu, to dla miasta potężny cios. I nie ma żadnego znaczenia
jego przynależność do takiej czy innej formacji politycznej. Kluczowe w tym
wszystkim jest przywiązanie do miasta i pilnowanie jego interesów. A w tym
były już wicemarszałek był nad wyraz skuteczny.
Nawet laik zrozumie, jak ważne jest mieć swojego człowieka w miejscu,
gdzie podejmowane są kluczowe decyzje dla całego Śląska. I to nie tylko te
finansowe, choć one są najbardziej wymierne. Ale równie ważne jest, aby był
ktoś, kto będzie pilnował, aby nasze miasto nie było pomijane przy tworzeniu
strategii dla całego województwa. Aby jego rola nie była spychana na margines, aby nie przymykano oka na naszą obecność chociażby przy ustalaniu
połączeń kolejowych, siatek nowych dróg.
A pamiętać trzeba, że bycie takim „strażnikiem” miejskich interesów (w dobrym tego słowa znaczeniu) wcale nie jest łatwe. I nie każdy potrafi to robić.
Wszak Starzycki to nie pierwszy jaworznianin w Urzędzie Marszałkowskim,
ale jedyny, który był tak wrażliwy na interesy naszego miasta. Wcześniejsi
taką wrażliwością nie grzeszyli, bo wcale nie ukrywali faktu, że z prezydentem miasta nie jest im po drodze. I choć to smutne, to do bólu prawdziwe.
Języczkiem u wagi – mniej lub bardziej świadomie - stała się Maria Materla,
jaworznianka, radna Sejmiku Śląskiego, której wolta nie jest może zaskakująca
(od dawna miała problemy we własnej partii), co nader nieodpowiedzialna.
Jeśli bowiem wierzyć jej słowom, publicznie wygłaszanym przy różnych okazjach, to dobro miasta winno być jej głównym priorytetem. Głosując jednak
za odwołaniem Starzyckiego, pokazała, że jest zupełnie inaczej. I tu pytanie:
kto lub co ją do tego skłoniło?
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Nadzieja dla miasta
Grażyna Dębała

Wiadomo już, że platformę polskiej marki samochodów elektrycznych produkować będzie chiński
gigant motoryzacyjny, właściciel
między innymi Volvo i Lotusa. To
dobre wieści dla Jaworzna. Fabryka
Izery jest wielką szansą na dobrą
pracę dla mieszkańców i rozwój
miasta. Wiadomości, jakie płyną
z ElectroMobility Poland, są szczególnie ważne zwłaszcza w kontekście zmian, jakie zachodzą w górnictwie i energetyce, a to przecież
te gałęzie przemysłu, które przez
lata stanowiły podstawę gospodarczej i finansowej równowagi naszego miasta. Teraz trzeba szukać
innych rozwiązań i właśnie JOG
może okazać się świetną odpowiedzią na te potrzeby.
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Wiecie, jaki to jest ajerkoniak po rusku?
Pije się bimber, trzymając chłopa za jaja.
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Fabryka samochodów elektrycznych może skutecznie oddalić
problemy, jakie dla miasta i jego
mieszkańców wynikną ze zgodnej
z polityką klimatyczną likwidacji
kopalń i przeobrażeń, jakim poddana zostanie branża energetyczna.
Jednak najważniejsze wydaje się
dziś po prostu stworzenie w Jaworznie nowoczesnego obszaru przemysłowego, który będzie na tyle
atrakcyjny, że przyciągnie do miasta
ważnych i dużych inwestorów. Bo
to wraz z nimi pojawią się miejsca
pracy i pieniądze. Dobrze zlokalizowany i rozległy Jaworznicki Obszar
Gospodarczy z siecią dróg i fachowcami w sąsiedztwie może na korzyść
zmienić sytuację jaworznian. I temu
kibicujemy najbardziej.

Noclegownie czekają
Anna Zielonka-Hałczyńska

Usłyszałam przypadkiem fragment
rozmowy dwóch mężczyzn. Jeden
z nich przekonywał, że zimą najlepiej dać się zamknąć za kratkami, bo
tam jest ciepło i jeszcze dają posiłek.
Zawsze to jakieś wyjście z patowej
sytuacji, gdy człowiekowi zabraknie
dachu nad głową i, jako bezdomny,
nie ma swojego stałego miejsca. Ale
moim zdaniem - dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy, którą takim osobom proponują
miejskie jednostki.
W Jaworznie jest kilka noclegowni.
Jest łaźnia publiczna, w której można
zażyć ciepłej kąpieli. MOPS oferuje
też bezdomnym ciepły posiłek.
To prawda, że nie każdemu odpowiadają wymagania stawiane nocu-
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jącym w noclegowniach. Zadbanie
o higienę, zakaz picia alkoholu i pojawiania się po jego spożyciu to powody, dla których wielu bezdomnych
nie decyduje się na nocleg w takim
miejscu.
I niestety, wiele osób koczuje
w prowizorycznych obozowiskach,
w pustostanach, na działkach. Tymczasem nastały już mrozy, co wiąże
się z ryzykiem wychłodzenia albo
zaczadzenia, gdy ktoś korzysta z wadliwego źródła ogrzewania.
Pracownicy socjalni wraz z mundurowymi starają się dotrzeć do tych
osób i przestrzec je przed niebezpieczeństwem. Oby jak najwięcej z nich
dało się przekonać do przeprowadzki
do noclegowni.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Zmiany w Zarządzie Województwa Śląskiego
Kluczowe dla województwa śląskiego zmiany zaszły podczas listopadowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Dotychczasowa większość Zjednoczonej Prawicy straciła władzę, w czasie kilkunastogodzinnych obrad odwołano przewodniczącego Sejmiku oraz członków Zarządu, oprócz marszałka, który stał za całą operacją porozumienia z opozycją. Stery Sejmiku objął przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, a do zarządu trafili reprezentanci nowej, egzotycznej koalicji ugrupowań opozycyjnych.
Wątpliwe, by wzorem odwołanego z funkcji wicemarszałka Dariusza Starzyckiego, znalazł się ktoś, kto tak dbałby o interesy Jaworzna.
Niekorzystne dla naszego miasta
zmiany to efekt wolty marszałka Jakuba Chełstowskiego, który zadecydował o zakończeniu współpracy
z Prawem i Sprawiedliwością. Przekonał do tego jeszcze troje innych
radnych PiS, w tym jaworzniankę
Marię Materlę.
To znacząco zmieniło układ sił
w Sejmiku i pozwoliło wybrać nowy
zarząd województwa, w którym nie-

stety nie znalazło się już miejsce dla
Dariusza Starzyckiego. Szkoda,
bo dotąd to on z powodzeniem na
szczeblu województwa dbał o interesy naszego miasta. W składzie
nowego zarządu Jaworzno nie ma
już swojego protektora.
Ten niekorzystny dla naszego miasta zwrot jest konsekwencją zmiany
politycznych barw przez marszałka
oraz Marię Materlę, Alinę Nowak

WYDARZENIA

Projekty realizowane przez Urząd Miejski oraz przez PKM Jaworzno
Sp. z o.o. w ramach ZIT. Wartość całkowita wyniosła 113 575 333,49 zł
z czego wysokość doﬁnansowania wynosiła 75 403 577,05 zł
| graﬁka Puls Jaworzna

i Rafała Kandziora. Wszyscy oni
zostali wybrani do sejmiku z list PiS,
a teraz zdecydowali się na to, by
dołączyć do Ruchu Samorządowego
„Tak! Dla Polski” (formacja wspierana przez Rafała Trzaskowskiego).
Tym bardziej dziwi decyzja radnej
z Jaworzna, która zmieniając polityczne barwy, wydatnie przyczyniła
się do tego, że nasze miasto straciło
w zarządzie województwa śląskiego
„swojego człowieka”.
– To zaskakujące, gdyż Maria Materla zawsze podkreślała, że pracuje dla
dobra miasta i jego mieszkańców. Teraz
mamy wątpliwości, czy za tą decyzją
nie stoją aby jej osobiste korzyści. Nikt
nas bowiem nie przekona, że wyrzucenie z zarządu jaworznianina przyniesie
nam jakiekolwiek korzyści – komentuje na gorąco jeden z jaworznickich
członków Prawa i Sprawiedliwości.
Przez ostatnie cztery lata, kiedy
funkcję wicemarszałka województwa
śląskiego pełnił związany z Jaworznem Dariusz Starzycki, sporo udało
się zdziałać. Warto przypomnieć, że
ważne dla miasta decyzje o podziale
zewnętrznych środków finansowych
podejmowane są między innymi na
szczeblu wojewódzkim. W czasie, gdy
w zarządzie województwa zasiadał
jaworznianin, z rozmachem realizowane były w naszym mieście projekty
choćby w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. To forma
współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich, która umożliwia wyjście
poza sztywne granice administracyjne
samorządów. W okresie, gdy w zarządzie województwa był jaworznianin,
to m.in. kupowano dla PKM Jaworzno elektryczne autobusy, a w mieście
montowano infrastrukturę potrzebną
do ich obsługi. Powstało też Miejskie
Centrum Integracji Transportu z integracją dróg dla rowerów. Utworzono
nowe miejsca opieki nad dziećmi do

Screen z facebookowego konta Dariusza Starzyckiego | fot. Facebook

lat 3 w jaworznickim żłobku. Przeprowadzono też termomodernizację
Hali Widowiskowo-Sportowej przy
Grunwaldzkiej 80 oraz budynków
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
SP 5, SP 14, SP 16 oraz Przedszkola
Miejskiego nr 2 i nr 9. W tym okresie
w Jaworznie realizowano też duże
projekty edukacyjne. Wspomnieć
można choćby „Wesołe przedszkole –
poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie”, „Przez zabawę do
nauki”, „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności”, „Zawód=praca,
zwiększenie możliwości kształcenia
zawodowego w Jaworznie”.

Całkowita wartość projektów zrealizowanych w ramach ZIT w okresie
gdy wicemarszałkiem województwa
był Dariusz Starzycki to grubo ponad
113 mln zł, a kwota dofinansowania,
jaką na te zadania pozyskało miasto,
wynosi przeszło 75 mln 403 tys. zł.
Dobra współpraca władz miasta
z zarządem województwa śląskiego
pozwoliła na realizację tych i wielu
innych inwestycji z wykorzystaniem
unijnych środków. Teraz – pamiętając jaką politykę wobec Jaworzna
stosowały poprzednie władze województwa - te możliwości wydają się
być zdecydowanie mniejsze. RED

Modernizacja hali to przykład dobrej współpracy władz miasta i z Zarządem Województwa Śląskiego
| fot. Materiały UM Jaworzno / Archifolio Tomasz Zakrzewski
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Moc atrakcji i wrażeń!

Start sezonu na miejskim
lodowisku, spotkanie ze
św. Mikołajem, Jarmark
Bożonarodzeniowy, połączony ze Świąteczną
Mega Mocą i Betlejemskie
Światło Pokoju to tylko
niektóre spośród atrakcji,
które zaplanowano w naszym mieście na grudzień.
Zbliża się czas wspólnego
świętowania.
Już w niedzielę, 4 grudnia, najmłodsi spotkają się w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS ze
Świętym Mikołajem. Wyczekiwany przez dzieci jegomość będzie
gościć tam w godz. 15-19. W programie imprezy znajdą się m.in.
zabawy na świątecznym placu zabaw i w zakątku małego skrzata.
Maluchy będą też ozdabiać wypieki i malować fantazyjne obrazki
na tekturowych chatkach i choinkach. Pojawią się też fabryka
ozdób świątecznych, świąteczny
fotopunkt i strefa profilaktyczna.
W sobotę, 10 grudnia, odbędą
się na Rynku i w jego pobliżu dwa
wydarzenia - Jarmark Bożonarodzeniowy (w godz. 9-13) i Świąteczna Mega Moc (od 9 do 21),
którą zorganizują Tauron i Miejskie
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Lodowisko to jedna z ulubionych zimowych, miejskich atrakcji
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Centrum Kultury i Sportu. Podczas jarmarku piękne ozdoby będą
sprzedawać szkoły i stowarzyszenia. Zaplanowano też występy, degustację świątecznych przysmaków
i konkurs, w którym będzie można
wygrać choinkę.
W ramach Świątecznej Mega
Mocy od rana będą czekać na
mieszkańców takie atrakcje, jak
karuzela wenecka i św. Mikołaj
na Rynku oraz świąteczny pociąg
(z przystankiem na wysokości Mu-

zeum Miasta Jaworzna). O godz.
15 w tamtym miejscu rozpocznie
się też część koncertowa. Najpierw
wystąpi orkiestra górnicza Tauronu Wydobycie, a po niej odbędzie
się konkurs muzyczny dla szkół.
Po nim da koncert Basia Janyga.
Po zmroku na budynku muzeum
będzie można zobaczyć iluminacje.
Po Betlejemskie Światło Pokoju
od harcerzy mieszkańcy wybiorą
się na Rynek w niedzielę, 18 grudnia. Przekazanie ognia z Groty Na-

rodzenia Pańskiego i wspólne kolędowanie rozpoczną się o godz. 17.
A dzień wcześniej odbędzie się
prawdziwa gratka dla miłośników
łyżwiarstwa. W sobotę, 17 grudnia,
ruszy bowiem miejskie lodowisko!
Na łyżwach jeździć można będzie
codziennie w centrum Jaworzna
pod płaszczką. Jednorazowy bilet normalny, który uprawnia do
50 minut jazdy, kosztował będzie
10 zł, a ulgowy 8 zł. W weekendy
ceny będą o 2 zł wyższe. Posiadacze Jaworznickiej Karty Rodziny
Wielodzietnej w dni powszednie
za bilet zapłacą 5 zł, a w weekend
6 zł. Łyżwiarze będą mogli korzystać z promocji i karnetów, które
jeszcze obniżą cenę. Taniej będzie
dla grup zorganizowanych i dla
dzieci w czasie ferii zimowych. Na
miejscu będzie też działała wypożyczalnia łyżew. Obiektem administrować będzie Miejskie Centrum
Kultury i Sportu.
– Zapraszamy na lodowisko. Jazda
na łyżwach to doskonały sposób na
zimową aktywność czy rodzinne popołudnie. Warto skorzystać – zapewnia Dariusz Chrapek, dyrektor ds.
sportu w jaworznickim Miejskim
Centrum Kultury i Sportu.
Lodowisko będzie działało od
poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 21 z przerwami technicznymi od godz. 14 do
14.30 i od 17 do 17.30. Ze względów bezpieczeństwa i dla komfor-

tu łyżwiarzy na tafli może przebywać jednocześnie maksymalnie
60 osób. Z tego powodu obecność
grup zorganizowanych trzeba wcześniej zgłosić telefonicznie. Warto
to zrobić, bo grupy ze szkół czy
przedszkoli, liczące co najmniej
10 osób z opiekunem, skorzystać
mogą z promocyjnej ceny. W godzinach od 10 do 13.50 bilet dla
członka takiej grupy kosztuje 3 zł.
Miłośnicy jazdy na łyżwach będą
mogli kupić karnet, który uprawnia do 10 godzin jazdy. To koszt
80 zł (od poniedziałku do piątku)
lub 100 zł (w weekendy). Młodzież
szkolna i tu może liczyć na ulgi.
Karnet dla uczniów to odpowiednio
koszt 50 lub 70 zł. Mniej zapłacą
też posiadacze Jaworznickiej Karty
Rodziny Wielodzietnej (40 lub 50
zł). Tradycyjnie już na miejscu działać będzie wypożyczalnia sprzętu.
Wypożyczenie łyżew to koszt 10 zł.
Dużą promocję przygotowano na
czas ferii zimowych. Od 16 do 29
stycznia dzieci do lat 15 za bilet
płacić będą tylko 2 zł. Wypożyczenie łyżew w tym okresie będzie
kosztowało 5 zł.
Zmiany w harmonogramie planowane są na okres świąteczny.
I tak 24 i 31 grudnia tafla będzie
dostępna w godz. od 10 do 14, 26
grudnia i 1 stycznia od 14.30 do
21, a 25 grudnia obiekt będzie zamknięty. Lodowisko będzie działało
do 28 lutego.
GD, AZ-H

Znamy dostawcę platformy dla Izery
Chiński gigant motoryzacyjny,
Geely Holding, dostarczy platformę do Izery i będzie partnerem
technologicznym elektrycznych
samochodów, wprowadzonych na
rynek pod tą właśnie marką. To
największy prywatny producent
samochodów w Chinach. Rocznie
sprzedaje ponad 2 miliony aut.
W Europie znany jest głównie jako
właściciel marki Volvo.
W czwartek, 17 listopada,
w Warszawie podpisano umowę
licencyjną, w ramach której największa prywatna chińska grupa
motoryzacyjna udostępni ElectroMobility Poland platformę SEA.
To kolejny ważny krok na drodze
do budowy w Jaworznie pierwszej w Polsce fabryki samochodów
elektrycznych.
Technologia SEA została zaprojektowana specjalnie dla pojazdów
elektrycznych. Jest dostępna zarówno dla małych pojazdów segmentu A, jak i segmentu E oraz
dużych pojazdów dostawczych.
Architektura SEA została wprowadzona na rynek przez Geely Holding we wrześniu 2020 roku i jest
najbardziej zaawansowaną, w pełni
elektryczną i elastyczną technologią. Obejmuje zarówno elementy
mechaniczne, oprogramowanie,

jak i szeroki ekosystem cyfrowy.
Na korzystanie z tej technologii
do tej pory zdecydowały się marki w ramach grupy Geely Holding,
a marki Zeekr i Smart rozpoczęły
już produkcję i sprzedaż aut opartych o platformę SEA. ElectroMobility Poland będzie pierwszą firmą
spoza grupy, która wykorzysta tę
technologię.
– Platforma SEA idealnie wpisuje
się w koncepcję Izery jako produktu.
Współpraca z Geely zapewnia EMP
najwyższej klasy know-how w branży, a także dodatkowe możliwości
biznesowe. W dłuższej perspektywie
to partnerstwo technologiczne umożliwia nam rozwój, większe zaangażowanie lokalnych dostawców oraz
realizację projektu w zakładanych
ramach biznesowych – przekonuje
Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.
ElectroMobility Poland planuje
budowę gamy modelowej samochodów elektrycznych segmentu
C. Pierwszym z modeli będzie SUV.
Ponadto EMP ogłosił plany produkcji dwóch kolejnych modeli – kombi
oraz hatchbacka. Zgodnie z ustaleniami pierwsze pojazdy produkowane będą w fabryce w Jaworznie.
Inwestycja umożliwi stworzenie
około 2400 miejsc pracy w samym

zakładzie. – Jesteśmy przekonani, że
ta zaawansowana platforma technologiczna pomoże EMP we wprowadzaniu na rynek najwyższej jakości
produktów, gwarantując ich jakość
technologiczną w zakresie komponentów mechanicznych, software’u oraz
skalowalności rozwiązań. Polska
odgrywa ważną rolę w europejskim
przemyśle motoryzacyjnym i jestem
przekonany, że ta umowa umożliwi
szybsze przejście na napędy elektryczne, tworząc szersze możliwości gospodarcze w obszarze elektromobilności
– mówi Daniel Donghui Li, CEO
Geely Holding Group.

Fabryka Izery ma powstać na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. W mieście od dawna
trwają prace, których celem będzie
stworzenie obszaru przemysłowego, przyciągającego przedsiębiorców. Chodzi o obszar o łącznej
powierzchni 264 ha, położony pomiędzy ulicami Wojska Polskiego,
Obrońców Września 1939 roku,
Orląt Lwowskich i drogą ekspresową S1.
Jaworznicki Obszar Gospodarczy to wielka szansa dla miasta
i mieszkańców, bo stanowi impuls do dynamicznego rozwoju.

Platformę dla Izery dostarczy Geely Holding Group | fot. Materiały EMP

Wiadomo, że w związku z unijną polityką klimatyczną górnictwo czeka likwidacja, a branżę
energetyczną poważne zmiany,
a to dwa filary, na których dotąd
opierała się gospodarka naszego
miasta. To właśnie JOG, który
ma do miasta przyciągnąć dużych
inwestorów, może być odpowiedzią na te zmiany. Według wstępnych analiz - sprzedaż działek
inwestycyjnych położonych na
terenie obszaru przemysłowego,
może przynieść miastu dochody
w wysokości ponad 120 mln zł.
To nie wszystko, bo do miejskiej
kasy trafiać będą też podatki od
nieruchomości, a to rocznie około 69 milionów złotych. Takie
pieniądze dają m.in. możliwość
rozwoju i poprawy jakości usług
publicznych.
Analitycy przekonują, że uruchomienie Jaworznickiego Obszaru
Gospodarczego stworzy też lepsze warunki dla przedsiębiorców
do prowadzenia biznesu i poprawi
sytuację pracowników. W sumie
na terenie JOG powstanie około
13 tysięcy miejsc pracy, poprawią
się warunki płacowe.
– Robimy swoje – potwierdza Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Grażyna Dębała
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Tak bawili się uczestnicy tegorocznego Tygodnia Seniora
| fot. Anna Zielonka-Hańczyńska

Andrzejki dla seniorów

Będą przeboje z dawnych lat serwowane przez DJ-a, wspólne tańce,
doskonałe towarzystwo i smakołyki.
Właśnie tak zapowiada się Zabawa
Andrzejkowa dla Seniorów, na którą
jaworznian w jesieni życia zapraszają Miejskie Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie oraz Urząd Miejski w Jaworznie. Wydarzenie zaplanowano
na poniedziałek, 28 listopada. Seniorzy bawić się będą od godziny 16 do
20 w Hali Widowiskowo-Sportowej
MCKiS w Centrum.
Udział w zabawie jest bezpłatny,
ale z powodów organizacyjnych gości obowiązują wejściówki. Odbierać je można w Hali Widowiskowo-Sportowej w godzinach od 7 do 22.
– Tydzień Seniora doskonale wpisał
się w kalendarz jaworznickich imprez.
Kiedy planujemy, co dzieje się w roku,
w katalogu sztandarowych wydarzeń
na stałe umieściliśmy Tydzień Seniora.
Tegoroczny był bardzo aktywny i…
rockowy. Ten format tak spodobał się

seniorom, że podczas naszych rozmów
poprosili o zorganizowanie pojedynczych
wydarzeń w ciągu roku, aż do wielkiego
dla nich święta: „Tygodnia Seniora”.
Wybraliśmy cieszącą się dużym zainteresowaniem zabawę taneczną – mówi
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent
miasta. – Zaplanowaliśmy, że w każdym
kwartale przynajmniej raz powtórzymy
tę atrakcję, aby seniorzy w tanecznym
rytmie oczekiwali z niecierpliwością na
finałowe atrakcje Tygodnia Seniora
2023. Zapraszam serdecznie i życzę
dobrej zabawy – dodał.
O tym, że warto wybrać się na zabawę andrzejkową, zgodnie zapewniają też w MCKiS. – Taniec jest taką
formą aktywności, która niesie ze sobą
mnóstwo korzyści dla zdrowia, kondycji
i samopoczucia, a na dodatek bywa po
prostu wielką przyjemnością. Będzie się
można o tym przekonać już w poniedziałek, podczas Zabawy Andrzejkowej dla
Seniorów – zapewnia Sebastian Kuś,
dyrektor MCKiS.
GD

Dzień Kolejarza
w Szczakowej
W gościnnym Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego
w Szczakowej spotkali się kolejarze
i sympatycy kolei, by wspólnie celebrować swoje święto. Takie uroczystości w szczakowskim Domu
Kultury to już tradycja. Dzielnica
od lat kojarzona jest bowiem między innymi z koleją.
– Korzystając z gościnności Miejskiego Centrum Kultury i Sportu,
w tym miejscu, w Szczakowej, przez
którą to przebiegał główny szlak linii
kolejowej warszawsko-wiedeńskiej,
kolejarze emeryci spotykają się już
od kilku lat. Tym spotkaniom zawsze
towarzyszą dobre życzenia, miła atmosfera i bardzo dużo wspomnień
– opowiada Agata Stelmachów,
kierownik zespołu obiektów kulturalnych w Miejskim Centrum Kultury i Sportu.

W spotkaniu, które odbyło się
w piątek, 18 listopada, uczestniczył m.in. Tadeusz Kaczmarek,
przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworznie. Wręczył świętującym kolejarzom drobne upominki
oraz złożył życzenia. Przekazał też
świętującym serdeczności od dyrektora MCKiS, Sebastiana Kusia.
Święto kolejarza obchodzone jest
w Polsce od XIX wieku. Przypada
ono na 25 listopada, czyli w dniu,
kiedy Kościół wspomina świętą Katarzynę Aleksandryjską, patronkę kolejarzy. Przewodniczący Rady
Miejskiej, który od lat jest bardzo
mocno związany ze środowiskiem
kolejarzy, otrzymał podziękowania
za wieloletnią przyjaźń, pamięć
o kolejarzach i wspieranie wielu
cennych inicjatyw.
Grażyna Dębała

Pracownicy, wolontariusze i darczyńcy Hospicjum Homo Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie
świętowali w sobotę, 19 listopada,
25-lecie tej placówki. Z okazji jubileuszu odbyła się w Młodzieżowym
Domu Kultury na Osiedlu Stałym
gala koncertowa, która była swoistym podziękowaniem wszystkim
osobom zaangażowanym w funkcjonowanie hospicjum. Przed jaworznicką publicznością wystąpiła
Alona Szostak, artystka i wokalistka Teatru Rozrywki w Chorzowie
oraz Teatru Polskiego w Poznaniu.
Na fortepianie akompaniowała jej
Lena Minkacz. – Jaworznickie hospicjum zawsze będzie mi się kojarzyć z ciepłem domu, który państwo
stworzyli dla swoich podopiecznych
– podkreśliła artystka na początku
koncertu.
Hospicjum Homo Homini im. św.
Brata Alberta istnieje od 1997 roku.
Przez 13 lat pracownicy i wolontariusze opiekowali się pacjentami
w ich domach. Od 2010 roku hospicjum ma również swoją siedzibę
przy ul. Górniczej 30, gdzie prowadzi opiekę stacjonarną. Równolegle
nadal działa hospicjum domowe,
którym objęci są chorzy zarówno
z Jaworzna, jak i z Chrzanowa,
gdzie jaworznicka placówka ma
swoją filię.
Od 20 lat prezesem stowarzyszenia jest lek. med. Maria Bryła, dlatego podczas gali pracownicy i wolontariusze nie zapomnieli
również o złożeniu życzeń swojej
szefowej. Pani prezes nie kryła zaskoczenia. – Nie miałam pojęcia,
że moi współpracownicy zrobią mi
taką piękną niespodziankę. Tego nie
było w scenariuszu gali – zaznaczyła
wzruszona.
Z okazji 25-lecia hospicjum pani
prezes dziękowała wszystkim darczyńcom, władzom miasta, instytucjom za wszelkie wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu placówki.
Szczególne podziękowania skiero-

wała też do pracowników i wolontariuszy hospicjum.
Życzenia osobom zaangażowanym w działalność placówki złożyli
także Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego, i,
w imieniu prezydenta Jaworzna,
Pawła Silberta, naczelniczka Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, Magdalena Tomaszewska. Wicemarszałek wspomniał czasy tworzenia hospicyjnego
domu. – Pamiętam moją rozmowę
z panią Marią Bryłą o wystroju wnętrza tego budynku. Pani Marii zależało na tym, aby ściany sal dla
chorych nie przypominały szpitala,
ale aby biło z nich domowe ciepło.
By w ostatnich chwilach życia mogli
przebywać w miejscu przypominającym dom. I tak właśnie jest – wspominał Dariusz Starzycki.
Goście jubileuszowej gali obejrzeli też prezentację dotyczącą
jaworznickiego hospicjum. Na
fotografiach ukazujących się na
ekranie widzowie zobaczyli pacjentów, personel, wolontariuszy,
którzy z pełnym zaangażowaniem
i ciepłem opiekują się chorymi.
Podczas prezentacji został również
przypomniany hospicyjny hymn,

Kierowałam hospicyjnym wolontariatem przez 5 lat. Ten czas bardzo
wiele mnie nauczył i był dla mnie
bardzo ważny. Do dziś przyjaźnie
się z wieloma wspaniałymi ludźmi,
których poznałam właśnie dzięki
pracy w hospicjum. Niesamowite było też to, że właśnie na hasło
Hospicjum Homo Homini im. św.
Brata Alberta otwierało się wiele
drzwi i ludzkich serc.

Marcin
Miliński

Maciej
Stanek

Irena
Kulińska

Z jaworznickim hospicjum jestem
związany od 16. roku życia. W przyszłym roku minie 15 lat mojej działalności. Początkowo zaczynałem
swoją współpracę w młodzieżowym
wolontariacie, gdzie razem z innymi
staraliśmy się rozpropagować idee ruchu hospicyjnego w naszym mieście.
Obecnie jestem pracownikiem, pracuję bezpośrednio przy łóżku pacjenta.
To był dla mnie zaszczyt, że mogłem
poprowadzić jubileuszową galę.

Z hospicjum jestem związany od
lat, najpierw jako wolontariusz akcyjny, następnie medyczny. Swego
czasu wpadłem też na pomysł stworzenia hymnu hospicyjnego. Napisałem tekst i muzykę. A później,
razem z pracownikami placówki
i wolontariuszami, nagraliśmy go.
Choć obowiązki zawodowe nie pozwalają mi obecnie na regularne
wizyty w hospicjum, to staram się
wspierać je na inne sposoby.

W wolontariacie działałam do
czasu jubileuszu 20-lecia naszego
hospicjum. Udzielam się jako wolontariuszka akcyjna i medyczna.
Jestem przy chorych, pomagam im,
rozmawiam z nimi, a czasami po
prostu przy nich posiedzę, potrzymam za rękę, poczytam, czasami
nawet coś zaśpiewam. Bycie wolontariuszem to dzielenie się z drugim
człowiekiem tym, co człowiek ma
w sobie najlepszego.

Na 25-lecie hispicjum zaśpiewała Alona Szostak | fot. Anna Zielonka-Hańczyńska

autorstwa jednego z wolontariuszy
i przyjaciół jaworznickiego hospicjum, a obecnie również radnego,
Macieja Stanka.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Maria
Stróżniak

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

6

NR 44/2022

24 LISTOPADA 2022

Park linowy „Jaworek” podbił serca jurorów
Maja i Lilla Kowalskie wygrały II Międzyszkolny Konkurs Makiet „Jaworzno – moje miasto...
tu mieszkam i żyję...”. W tej edycji uczniowie jaworznickich szkół
mieli za zadanie zaprezentować
wymarzone miejsce. Siostry wykonały wraz z rodzicami makietę
parku linowego „Jaworek”.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 18, a wręczenie
nagród odbyło się w ubiegły piątek,
18 listopada, w Miejskiej Bibliotece Publicznej. – Do tegorocznej edycji
zgłoszono 13 prac. Uczniowie - wraz ze
swoimi rodzicami, rodzeństwem, dziadkami, babciami, ciociami - przygotowali
makiety.Właśnie o to chodziło. Zależało
nam na rodzinnej integracji – podkreślają koordynatorki konkursu, nauczycielki SP 18 - Justyna Nowak
i Izabella Waszak.
Konkurs miał już swoją drugą
edycję. Pierwsza odbyła się z okazji
120-lecia nadania praw miejskich Jaworznu i jej tematem były ulubione
miejsca w naszym mieście. Pomysłodawcami rywalizacji byli członkowie
samorządu uczniowskiego, a pomysł
wcieliły w życie nauczycielki SP 18.
Choć, według pierwotnego założenia,
konkurs miał zostać przeprowadzony
tylko raz, z okazji święta Jaworzna, to
tak się spodobał, że zapadła decyzja
o kontynuacji. W tegorocznej edycji

Laureatki z rodzicami Mariuszem i Natalią Kowalskimi | fot. Anna Zielonka-Hańczyńska

uczniowie mieli zaprezentować wymarzone miejsca.
W jury zasiedli Anna Hassa, dyrektor SP 18, Katarzyna Florek, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Anna Serwatka z Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ewa Adamajtis,
nauczycielka plastyki w SP 18, i Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum
Miasta Jaworzna.

– Prace bardzo nam się podobają i trudno było wybrać tę najlepszą.
W naszej ocenie kierowaliśmy się kilkoma kryteriami, w tym zgodnością
makiety z tematem konkursu, sposobem
wykonania, kreatywnością w doborze
materiałów. Patrzyliśmy też na pomysły
dzieci pod kątem tego, czy te wymarzone miejsca rzeczywiście mogłyby
powstać w naszym mieście – przyznaje
Anna Hassa.

Laureatki pierwszego miejsca, Maja
i Lilla Kowalskie, stworzyły z pomocą
rodziców park linowy „Jaworek”. – Pomysł na makietę był wspólny. Byłyśmy
już kiedyś w takim parku linowym i fajnie
by było, gdyby takie miejsce powstało też
w Jaworznie – przyznają siostry. – Tworzenie makiety zajęło nam tydzień. Wykorzystaliśmy m.in. majeranek, z którego
wykonaliśmy trawę, czy kaszę, z której
zrobiliśmy dróżkę – opowiadają.

Zwyciężczynie nie miały sobie równych także w kategorii nagród specjalnych, czyli tych, przyznawanych
przed dyrektorów biblioteki i muzeum. To bowiem także park linowy
„Jaworek” zaskarbił sobie serca Moniki Rejdych, szefowej MBP, i Przemysława Dudzika, dyrektora MMJ.
Drugie miejsce w konkursie zajęła Patrycja Pieczara z SP 18 za
makietę placu zabaw dla zwierząt.
Trzecia pozycja przypadła Agacie
Wojnarowskiej z SP 5 za pracę pt.
„Cztery kąty”.
Były także wyróżnienia. Jury przyznało je Tomaszowi Krawcowi z SP
18 za makietę pn. „Lasy Jaworzna bez
śmieci” i Antoninie Kuźnickiej, też
z SP 18, za pracę pt. „ZOO w Jaworznie. Zwierzęta gospodarskie”.
Honorowy patronat nad rywalizacją objęli Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna, Monika Rejdych, dyrektor
biblioteki, i Przemysław Dudzik, dyrektor muzeum. Nagrody laureatom
wręczyli Anna Hassa i Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie.
– Rosną nam młodzi ekolodzy, architekci, projektanci. Mam nadzieję na
realizację tych śmiałych projektów –
podkreślił Tadeusz Kaczmarek.
Po rozdaniu nagród odbył się muzyczny występ uczniów SP 18.
Anna Zielonka-Hałczyńska

REKLAMA

Powstał plac zabaw
na Bobrowej Górce
Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka to tytuł projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszonego przez mieszkańców Ciężkowic. Plac zabaw
składa się z dwóch części przeznaczonych dla dzieci
w różnym wieku i z różnymi potrzebami. Znajdą tutaj
coś ciekawego dla siebie zarówno maluchy jak i nieco
starsze oraz sprawniejsze dzieciaki.
Zgodnie z założeniami projektu wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw oraz urządzenia służące
do zabawy zostały wykonane z drewna. Wykonawca
dołożył też starań, aby plac był jak najlepiej wkomponowany w otaczającą go zieleń.

Prace na Sulińskiego 43a
Dobiega końca remont budynku gminnego przy ul.
Sulińskiego 43a. Zostały wykonane miedzy innymi:
wzmocnienie i remont balkonów, przebudowa wejścia
głównego, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych,
budowa schodów ewakuacyjnych. Trwają prace przy
zagospodarowaniu terenu przed budynkiem. Wkrótce
planowany jest odbiór robót.
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Szkolą młodych medyków
Studenci kierunku lekarskiego
rozpoczęli w tym roku akademickim zajęcia kliniczne w Szpitalu
Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Doświadczenie zdobywają
na razie na dwóch szpitalnych
oddziałach, a w kolejnym roku
będą mieli okazję przyjrzeć się bliżej pracy medyków na kolejnych
dwóch. Ponad 120 przyszłych medyków pojawi się w szpitalu.

Studenci kształcą się już w oddziałach
Klinicznych: Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej oraz Chirurgii
Dziecięcej. W następnym roku akademickim
pojawią się także na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym oraz Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej.
Szansę na naukę w jaworznickiej lecznicy
studenci zyskali dzięki podpisaniu umowy
z Akademią Śląską na prowadzenie zajęć
w zakresie kształcenia studentów Wydziału
Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi. Równocześnie, w bieżącym roku akademickim, Akademia Śląska utworzyła filię
kierunku pielęgniarstwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 przy ul. Północnej.
Również studenci pielęgniarstwa będą mogli

realizować zajęcia praktyczne na oddziałach
jaworznickiego szpitala. – Zawarta umowa
dała nam możliwość praktycznego kształcenia
młodych medyków przy łóżku pacjenta, a studentom możliwość nauki w wielodyscyplinarnym
szpitalu – mówi zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, dr n.med. Barbara Koleżyńska.
Zajęcia praktyczne studentów kierunku
lekarskiego z zakresu chirurgii odbywają się
na terenie jaworznickiego szpitala. Kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Endokrynologicznej i Onkologicznej został
dr n. med. Józef Kurek, wieloletni ordynator oddziału chirurgicznego i były dyrektor
szpitala. Otrzymał on tytuł profesora Akademii Śląskiej. – To nie wyróżnienie dla mnie,
a dla całego Oddziału. To efekt wielu lat pracy aktualnych i byłych pracowników Oddziału
Chirurgii ogólnej, którzy podejmowali się coraz
trudniejszych wyzwań medycznych, rozszerzali
ofertę usług z zakresu chirurgii – przekonuje
prof. Józef Kurek.
Ordynator podkreśla, że jego oddział od
dawna współpracował z Akademią Medyczną
i innymi uczelniami medycznymi.
Powołanie Oddziałów Klinicznych niesie
za sobą sporo zobowiązań dla personelu medycznego Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie. To od lekarzy i pielęgniarek
zależeć będzie, jaką wiedzę z praktyk wyniosą przyszli medycy. – Mamy poczucie odpowiedzialności za tych młodych ludzi, którzy
w przyszłości będą nas przecież leczyć – mówi
prof. Józef Kurek.

Pracownicy szpitala będą także musieli poświęcić więcej czasu na zajęcia dydaktyczne.
– Będziemy starali się przekazywać swoją wiedzę w możliwie jak najprostszy sposób, a przy
tym stale się rozwijać, prowadzić działalność
naukową, pisać publikacje naukowe, co tak
naprawdę robimy od wielu lat – przekonuje
Józef Kurek.
Współpraca z Akademią Medyczną może
jednak przynieść sporo korzyści dla jaworznickiego szpitala i mieszkańców naszego
miasta.
– Myślę, że ułatwi nam to pozyskanie do pracy w naszym szpitalu absolwentów kierunku
lekarskiego i pielęgniarskiego. Chcemy pokazać, że te zawody są potrzebne i pewne, nie
tylko w dobie pandemii i wszelkich kryzysów.
Szeroki zakres świadczeń medycznych, jakie
na nowoczesnym sprzęcie realizują nasi lekarze, daje studentom możliwość nauki na najwyższym poziomie. Poza tym wszystkie nasze
działania zmierzają ku temu, by nasz szpital stał
się miejscem bardziej atrakcyjnym dla naszych
pacjentów – podkreśla dr Barbara Koleżyńska.
Jaworznicka lecznica przeszła w ostatnich
latach wiele zmian. Większość oddziałów
udało się wyremontować. Poprawił się więc
komfort leczenia. W tym roku ruszyła przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
W ramach inwestycji wybudowany zostanie
między innymi nowy pawilon Izby Przyjęć
wraz z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi. – Przystąpiliśmy także do ministerialnego programu leczenia otyłości KOS-BAR.

Wyodrębniliśmy w strukturze Oddziału Chirurgii
Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej
odcinek bariatryczny. Stale szukamy rozwiązań, aby pozostać placówką atrakcyjną pod
względem wachlarza oferowanych świadczeń
medycznych – wspomina dr n. med. Barbara
Koleżyńska.
NC

Prof. Józef Kurek | fot. Natalia Czeleń

Як служба зайнятості в Явожному допомагає
біженцям з України
В Явожному мешкає приблизно півтори тисячі тих, хто рятуються від війни в Україні (хтось їде, хтось прибуває,
тож цифра змінюється). Для пошуку роботи люди використовують різні ресурси, однак офіційна організація,
куди звертається переважна більшість працездатних осіб –Явожницький міський центр зайнятості (Urząd pracy).
Ми поговорили з директором цієї служби Лукашем Цурилом, аби дізнатись, які можливості для українців щодо
працевлаштування пропонує організація.
– Пане Лукаше, скажіть, будь ласка,
скільки людей з України звернулися до
міського центру зайнятості з 24 лютого
2022 року? Як саме Ваша організація
допомагає біженцям?
– Після початку широкомасштабної
війни в Україні на території Явожницького
міського центру зайнятості (Urzędu pracy)
створили контактно-інформаційний пункт
для людей, які рятуються від війни. Тут ми
надаємо інформацію, пропонуємо допомогу
громадянам України, маємо перекладача,
аби спілкування з людьми було зручним
та зрозумілим. Часто біженці приходять з
дітьми, бо саме з малечею вони рятуються
в Польщі, тож для них у нас передбачені
дитячі куточки (з іграшками, розмальовками,
олівцями тощо), аби хлопчики та дівчатка
могли гратись, поки рідні спілкуються
з фахівцями нашої служби. Люди, котрі
зацікавлені в працевлаштуванні, щодня
приходять до пункту. Наразі точку відвідали
майже 400 громадян України. 296 осіб
зареєструвалися в центрі зайнятості як
безробітні.

Один із напрямків роботи – створення
резюме для громадян України. Тож у
центрі зайнятості також діє пункт, де наші
спеціалісти допомагають скласти резюме
польською мовою, аби полегшити українцям
пошук праці.
Нині створено резюме для 106 осіб.
– Знаю, що служба зайнятості організовує
різні курси для безробітних з України.
Розкажіть, будь ласка, про це.
– Щодо навчальних курсів, то ми
організували як мовні, так і професійні курси.
Наприклад, для 45 осіб Явожницький міський
центр зайнятості організував курси польської
мови.
Ще 10 осіб взяли участь у навчальних
курсах, що проводяться в межах проєкту
Воєводського центру зайнятості. Наші учні
вивчали основи бухгалтерського обліку,
діловодства, контролю якості, манікюру і
флористики.
Кожен громадянин України, котрий
зареєстрований у нашому центрі, володіючи
польською мовою на тому рівні, який
можливий для спілкування з роботодавцем,

має змогу співпрацювати з роботодавцем,
може бути направлений на навчання перед
початком роботи.
– На яку роботу можуть розраховувати
біженці?
– Кожен громадянин України, який
зареєструвався в центрі зайнятості, спільно
зі своїм консультантом клієнта визначає
власний шлях професійної активації на основі
індивідуального плану дій. Консультант
надає громадянам України інформацію
про вільні вакансії, які є у розпорядженні
центру зайнятості. Якщо в консультанта
немає пропозицій роботи, він звертається
до місцевих роботодавців з метою отримання
відповідної пропозиції.
Громадяни України, які не зареєстровані
в центрі зайнятості, можуть скористатися
контактно-інформаційним пунктом, де їм
повідомлять про пропозиції або про те, як їх
шукати на місцевому ринку праці.
– На яку роботу влаштовували біженців?
– А які зарплати і графіки роботи
пропонують на ринку праці в Явожному?
– У кожній пропозиції про роботу

роботодавець повинен вказати умови
працевлаштування, в тому числі розмір
винагороди, який залежить від виду роботи і
посади. Роботодавець також зазначає робочий
час, зміни та години праці. Найчастіше
подаються пропозиції з мінімальною
заробітною платою, тобто 3010,00 злотих
брутто і позмінною системою робочого часу.
На сьогодні у межах активізації діяльності
служба праці скерувала на роботу 115 осіб
з України.
Громадяни України найчастіше беруться за
роботу на таких посадах: помічники вчителя (для
дітей з України), робітники на виробництві,
монтажники, швачки, обслуговуючий персонал,
прибиральниця, кондитер, косметолог, перукар,
помічник кухаря.
Адреса Urzędu pracy:
Północna 9-B, 43-600, Jaworzno (зупинка
транспорту – Podwale).
Ніна Король,
журналістка з
України, котра
живе в Явожно.
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Zwiedzali żydowską nekropolię
Dużym zainteresowaniem cieszyło
się wtorkowe zwiedzanie cmentarza
żydowskiego na Podłężu, które zorganizowali jaworzniccy muzealnicy.
Po cmentarzu oprowadziła zwiedzających kustoszka Muzeum Miasta
Jaworzna, Barbara Stanek.
– Opowiedziałam zebranym o dziejach tego cmentarza, o tym, kto na nim
jest pochowany, przeczytaliśmy też kilka
inskrypcji hebrajskich, szczególnie tych,
które zostały umieszczone na macewach
rabinów – podkreśla muzealniczka.
Kirkut na Podłężu mieści się w sąsiedztwie kościoła pw. św. Barbary
i powstał pod koniec XIX wieku. Jego
założycielem był Jakub Bester, który kupił ten teren specjalnie w celu
utworzenia nekropolii. Znajduje się
na niej ponad 300 grobów. Najstarszy znany historykom nagrobek jest
datowany na 1884 rok i jest miejscem

spoczynku Zewa Wolfa syna Abrahama. Macewy mają różnorodny
kształt. Są skierowane na wschód,
czyli w stronę Jerozolimy.
Ostatni pogrzeb odbył się na żydowskim cmentarzu w 1942 roku,
czyli już w czasie II wojny światowej.
W tym samym roku nastąpiła eksterminacja społeczności jaworznickich
i szczakowskich Żydów.
W okresie PRL-u kirkut ulegał
stopniowej degradacji. Taka sytuacja trwała do czasu, gdy w latach
90. XX wieku, mieszkający w Ameryce Żydzi sfinansowali odnowienie
kirkutu. Duże zasługi miała w tym
zakresie Róża Gerstner-Sonntag.
Groby zostały naprawione, skatalogowane. W 1995 roku na terenie
cmentarza odsłonięto tablicę upamiętniającą Żydów, którzy stali się
ofiarami nazistów.

Cmentarz zwiedziło ponad 20 osób | fot. Anna Zielonka-Hańczyńska

Wśród odwiedzających kirkut była
m.in. Agnieszka Mendyk, która po
raz pierwszy odwiedziła żydowski
cmentarz. – Przeprowadziłam się do
Jaworzna 11 lat temu i chcę poznać
historię miasta. O tym kirkucie opowiadał mi mój tata – stwierdza jaworznianka. – To rzadka okazja, by móc
obejrzeć z bliska to niedostępne na co
dzień miejsce – dodaje.
Pierwszy raz na teren kirkutu
wszedł też Marek Nitka. – Usłyszałem o zwiedzaniu cmentarza i postanowiliśmy z żoną wziąć udział w tym
wydarzeniu. To bardzo ciekawe miejsce.
Wziąłem ze sobą aparat i chcę zrobić
trochę zdjęć – podkreśla.
Historia społeczności żydowskiej
na jaworznickiej ziemi miała swój
początek w XVIII wieku. Według zapisów z tamtego czasu, w 1748 roku
w Szczakowej i Ciężkowicach mieszkało 15 Żydów, a pod koniec wspomnianego stulecia było ich już 55.
Zajmowali się prowadzeniem karczm,
browarów, zakładów krawieckich czy
szmuklerskich. Byli właścicielami domów i kamieniczek. Żydowskie dzieci
uczyły się w hederze, który był przy
obecnej ulicy Sądowej, i w szkole
zwanej Talmud Torą (przy obecnej
ulicy Słowackiego). Istniały też różne
judaistyczne organizacje. Żydzi zasiadali także w jaworznickich i szczakowskich radach miejskich.
W Jaworznie były dwie synagogi.
Pierwsza z nich powstała w 1900
roku przy dzisiejszej ulicy Królowej
Jadwigi, druga w 1910 roku, przy
ulicy Stojałowskiego.

W Jaworznie i Szczakowej mieszkało przed wojną około 3,4 tys. Żydów
| fot. Materiały MMJ

Od 1935 roku jaworznickie wspólnoty żydowskie podlegały gminie
wyznaniowej w Chrzanowie. W Jaworznie mieszkało wtedy około 3 tys.
Żydów, w Szczakowej prawie 400.
W czasie okupacji Niemcy niszczyli
synagogi, zamykali żydowskie warsztaty i sklepy, odbierali starozakonnym
domy. Żydzi mieli zakaz chodzenia
głównymi ulicami. W Jaworznie nie
mogli też wchodzić do parku przy
dzisiejszej ulicy Pocztowej, a w Szczakowej do parku dworcowego i lasu
miejskiego.
W 1942 roku naziści utworzyli getto w Pasterniku. Istniało ono 5 miesięcy i umieszczono w nim kilkuset
wyznawców judaizmu. 8 czerwca
tego samego roku getto zlikwidowano. Prawie 300 Żydów trafiło do Auschwitz, 240 do getta w Chrzanowie,
a 40 do tego w Sosnowcu.

Ostatnie rodziny żydowskiego pochodzenia zostały wywiezione do
oświęcimskiego obozu w 1943 roku.
Po jaworznickich i szczakowskich
Żydach pozostały fotografie i pamiątki. Wciąż istnieje sporo pożydowskich
budynków, w tym ten, w którym była
synagoga. Najbardziej rozpoznawalnym miejscem jest jednak kirkut na
Podłężu.
Muzealnicy już planują powtórkę
zwiedzania kirkutu. Zapraszają też
na niedzielne zwiedzanie kolonii robotniczej w Pieczyskach.
– W sobotę, 26 listopada, o godz.
11 powtórzymy wspólne zwiedzanie
cmentarza żydowskiego na Podłężu.
Natomiast w niedzielę, 27 listopada,
także o 11, zaplanowaliśmy powtórkę
spaceru historycznego po Pieczyskach
– zaznaczają.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Dziecięcy
savoir
vivre
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Szczegóły:

bit.ly/3Eb1e4v

Bajki Ani Sokół były motywem
przewodnim świętowania Światowego Dnia Dobroci i Międzynarodowego Dnia Życzliwości w Szkole Podstawowej nr 7. Opowiastki,
napisane przez zmarłą 11 lat temu
jaworzniankę, przeczytała uczniom
klas I-III mama pisarki, Krystyna
Sokół. Wydarzenie pn. „Dziecięcy
savoir-vivre, czyli jak nie nadepnąć
światu na odcisk” miało uświadomić
maluchom, jak należy zachowywać
się wobec innych ludzi i dlaczego
warto być dobrym i życzliwym dla
siebie nawzajem. W wyjaśnieniu
tych zasad pomogły wierszyki Ani
Sokół pt. „Grzeczny jak auto pełne
oleju” i „Mali przyjaciele”.
– Bajki Ani przybliżają dzieciom
rzeczywisty świat, ukazują prawa
rządzące światem dorosłych, uczą
funkcjonowania w nim – podkreśla
Krystyna Sokół. – Dzieci chętnie wzięły udział w dyskusji o przyjaźni, wzajemnej pomocy i szacunku i o tym, jak
zgubne mogą być zazdrość i zawiść
– dodaje.
AZ-H
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Artystyczna moc kobiet

W galerii „Podcienie”
w Hali Widowiskowo
-Sportowej Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu
otwarto pierwszą wystawę
artystyczną. Prezentowane
są tam dzieła pań, zawodowo związanych na co
dzień z MCKiS. Instruktorki i graficzki prezentują
swoje talenty rysunkowe,
malarskie, ceramiczne czy
szydełkowe. Wystawa pt.
„Moc Kobiet” dostępna
będzie do 4 grudnia.
Na wystawie zobaczyć można
prace autorstwa Katarzyny Pokuty, Małgorzaty Pawlik, Angeliny
Więckowskiej, Dominiki Jarskiej,
Renaty Palęgi, Agaty Woszczyny,
Eweliny Karwety, Anny Zelech
i Anny Wysockiej. – To niezwykłe
kobiety, które dodatkowo obdarzone
zostały wielkim talentem. Posiadają

Podczas wernisażu artystki z MCKiS chętnie opowiadały o swoich pasjach | fot. Andrzej Pokuta

Małgorzata
Pawlik

W MCKiS wykonuję grafiki, dekoracje, scenografie, które zobaczyć
można podczas różnych wydarzeń
kulturalnych. Na wystawie znalazły się moje najnowsze prace, obrazy przedstawiające kwiaty, portret,
martwą naturę. Nie zawsze znajduję
czas na tworzenie, ale myślę, że ta
wystawa będzie dla mnie bodźcem,
który zmobilizuje mnie do tego, by
mimo wszystko znajdować chwilę
dla siebie i swoich pasji.

Dominika
Jarska

Prace w galerii "Podcienie" można oglądać do 4 grudnia | fot. Andrzej Pokuta

madzi dzieła, które są pomysłowe,
piękne, a często też praktyczne. Łączenie pasji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi to dowód na
niezwykłą siłę kobiet.
– „Moc Kobiet” jest swoistą opowieścią o pasji, zainteresowaniach i zdolnościach naszych pracownic, które
w wolnych chwilach realizują się artystycznie. Prezentowana twórczość ukazuje ich bogaty przekrój artystycznych
wizji oraz różnorodność form: m.in.
rysunek, malarstwo, grafikę, obiekty
przestrzenne i ceramikę – wylicza Monika Komańska, pełnomocnik ds.
organizacyjnych i kierownik działu
promocji MCKiS.
Założeniem wystawy jest nie tylko
pochwalenie się zdolnościami instruktorek MCKiS, ale także zachęcenie mieszkańców do skorzystania
z bogatej oferty artystyczno-kulturalnej instytucji. – Ta wystawa to
zwieńczenie i prezentacja tego, czym
zajmujemy się zawodowo na co dzień.
Wiele z tych dzieł powstało właśnie
w czasie prowadzonych przez nas zajęć w Domu Kultury w Szczakowej czy

w filiach MCKiS – mówią artystki
z MCKiS.
Wystawa bardzo się spodobała
pierwszym gościom. Obejrzały ją już
między innymi jaworznianki Elżbieta i Roksana Bosak. – Bardzo podobają nam się prace, które znalazły się
na tej wystawie. Wszystkie są ciekawe.
Warto było tu przyjść – zapewnia pani
Elżbieta. – Duże wrażenie zrobiły na
mnie obrazy przedstawiające boginie.
Ich kolorystyka i przekaz są niesamowite – dodaje pani Roksana.
Wystawę „Moc Kobiet” podziwiać
będzie można do niedzieli, 4 grudnia,
w godzinach otwarcia hali MCKiS
w Jaworznie. – Zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy – zachęca
Katarzyna Pokuta, koordynatorka
przedsięwzięcia.
MCKiS zapewnia, że nie jest to
ostatnia wystawa, którą zobaczyć
można w „Podcieniach”.
– Chcemy zapoczątkować cykl wystaw, które prezentowane będą w tym
miejscu. To dopiero początek – przekonuje Monika Komańska z MCKiS.
Natalia Czeleń

Renata
Palęga

Agata
Woszczyna

Angelina
Więckowska

Katarzyna
Pokuta

Ewelina
Karweta

Na wystawie pokazałam swoje rysunki wykonane węglem, ołówkiem,
a także prace szydełkowe. Na co dzień
związana jestem z klubem MCKiS
Niko w Byczynie. Prowadzę tu zajęcia szydełkowe dla dzieci i dorosłych
czy warsztaty origami, na które zapraszam. Bardzo lubię wykonywać
przedmioty użytkowe. Sztuka jest dla
mnie czymś, co wywołuje najróżniejsze emocje. Wobec sztuki nie można
przejść obojętnie.

Moją największą pasją jest wykonywanie spersonalizowanej odzieży.
Uwielbiam projektować, szyć. Moim
mottem jest hasło: „Pokoloruję twój
świat”. Pod szyldem Fakiza ręcznie
maluję m.in. jeansowe katany. Kilka
z nich można zobaczyć na wystawie
„Moc Kobiet”. W każdym z takich
projektów przewija się motyw piórka. W MCKiS prowadzę strefę kroju
i szycia, a także warsztaty rękodzieła
artystycznego i pirografii

Sztuka jest moją pasją. Zajmuję się
nią i prywatnie, i zawodowo. W kręgu
moich zainteresowań znalazły się m.in.
malarstwo, makramy ścienne, takie
jak np. łapacze snów. Chętnie wykonuję też na szydełku chusty, poncza,
koszyki i podkładki na stoły, także dla
własnego użytku. Moimi pasjami są
również scrapbooking, grafika komputerowa. Najwięcej czasu ostatnio
poświęcam na szydełkowanie i tworzenie makramy.

Na wystawę namalowałam kilka obrazów. Jestem miłośniczką kotów, toteż
są one motywem przewodnim tych
prac. Przewija się w nich też kosmos,
w którym pociąga mnie tajemniczość
i nieskończoność. Te obrazy przesycone są symboliką i mam nadzieję, że
każdy odczyta z nich coś innego. Lubię malarstwo współczesne, zwłaszcza
abstrakcjonizm. Interesuję się także
filmem, rzeźbą, sztukami wizualnymi
i performatywnymi.

Od 15 lat moją pasją jest decoupage.
Bardzo lubię zajmować się także scrapbookingiem. Wykonywanie tego typu
prac mnie relaksuje, wycisza. Uwielbiam to robić. Lubię też mix media,
które obejmują cały wachlarz technik
artystycznych. To prace multiwarstwowe. Wszystkie moje zainteresowania są
związane z ekologią. Nie lubię używać
plastiku, natomiast chętnie pracuję
z drewnem i stawiam na przedmioty
użytkowe.

też niezwykłą umiejętność dostrzegania szczegółów. Te cechy nie są dane
każdemu. Życzę naszym instruktorkom,
żeby źródło ich pasji i inspiracji nigdy
nie wyschło – życzył artystkom Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS.
Tytuł wystawy „Moc Kobiet'' nie
jest przypadkowy. Ekspozycja gro-

Na wystawie prezentuję cztery obrazy
oraz ceramikę. Obrazy przedstawiają
cztery boginie, a przygotowałam je na
zaliczenie mojej pracy magisterskiej.
Podkłady są wykonane metodą pouringu, a postacie są namalowane farbami
olejnymi. Kiedyś byłam uczestniczką
warsztatów w MCKiS. W Domu Kultury uczyłam się tworzyć ceramikę.
Teraz sama prowadzę tu pracownię.
Ceramika zajmuje w moim sercu szczególne miejsce.
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Kosmiczne
atrakcje
w MDK
W niedzielę, 11 grudnia, o godz.
13 w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Jaworzniaków rozpocznie się
spektakl „Robotrons: Niepokonani
Aniołowie Galaktyki”. – Na widzów
czeka fascynująca podróż promem kosmicznym, którego kapitanem jest piękna Alkiona, a jej asystentem android
Willy. Na czas przedstawienia sala
widowni zamieni się w kabinę statku kosmicznego, a granica pomiędzy
rzeczywistością a fantazją kompletnie
się zatrze – obiecują organizatorzy.
Artyści opowiedzą o Układzie Słonecznym i pokażą, z czego składa
się Wszechświat. Publiczność wraz
z głównymi bohaterami będzie rozwiązywać kosmiczne problemy.
– Każdy młody podróżnik będzie
mógł pobrać i zainstalować na swoim
telefonie aplikację, dzięki której będzie
mógł wziąć udział w interaktywnych
grach – zapowiadają organizatorzy.
Spektakl przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi powyżej 3. roku życia.
Natalia Czeleń
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Historie trzech kobiet
Alina jest główną bohaterką najnowszej książki jaworznianki Danuty
Noszczyńskiej. Drugi tom „Wnuczki
wariatki” jest już dostępny w księgarniach, a jaworznicka pisarka promuje
właśnie swoją powieść na spotkaniach autorskich w bibliotece. Autorka spotkała się już z czytelnikami w głównym gmachu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jaworznie,
a także w dwóch jej filiach – w Jeleniu i Szczakowej. W planach jest
również spotkanie w filii na Podłężu.
– We „Wnuczce wariatki” podejmuję
problem braku porozumienia międzypokoleniowego i tego, do jakich dramatycznych konsekwencji może to doprowadzić
– podkreśla Danuta Noszczyńska. –
W tej opowieści chcę też zwrócić uwagę
czytelników na fakt, że każdy człowiek
jest w jakimś stopniu wykreowany przez
czasy, w których żyje i nie można go postrzegać w oderwaniu od nich – dodaje.
„Wnuczka wariatki. Alina” to druga część trylogii o Poli, Alinie i Carmen, czyli wnuczce, jej mamie i babci.
Każdy tom opowiada historię jednej
z nich. Każda ma inny temperament
i spojrzenie na świat. W pierwszej części czytelnicy poznali losy tytułowej
wnuczki, czyli Poli, która żyje pod
dyktando matki. Alina wysyła córkę

Danuta Noszczyńska napisała już 22 książki | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

na wakacje do babci, której Pola do
tej pory nie poznała, a która w oczach
jej matki jest kobietą niezrównoważoną. Spotkanie z babcią ma być więc,
według Aliny, nauczką i przestrogą
dla córki przed zbyt lekkomyślnym
podejściem do życia.
Carmen rzeczywiście okazuje się
osobą ekstrawagancką i nieprzewidywalną. Ma mnóstwo nietypowych
pomysłów, jeździ, z zawrotną prędkością, małym fiatem, a czasami nawet motocyklem. Ma duszę społeczniczki i z zaciętością walczy o to, by

uratować pobliski las przeznaczony
do wycinki.
Drugi, najnowszy, tom opowiada
z kolei o Alinie. Matka Poli i córka
Carmen chce za wszelką cenę zapomnieć o smutnym dzieciństwie i nieudanej przeszłości. Zrywa kontakt ze
swoją rodzicielką w momencie, gdy
na świat przychodzi Pola. Alina chce
dla córki zbudować lepsze życie. Ten
plan nie do końca się jednak udaje.
Przełom w życiu Aliny następuje
dopiero, gdy po latach wysyła córkę
do Carmen, a Pola wraca z wyjaz-

du zadowolona i, na dodatek, twierdzi, że babcia to fajna kobieta. Mało
tego, wnuczka postanawia pogodzić
ją z Aliną. Okazuje się to jednak nie
takie proste, zwłaszcza że przeszkodą jest mroczna tajemnica rodzinna.
Danuta Noszczyńska jest w trakcie
pisania trzeciej części „Wnuczki wariatki”. Jej główną bohaterką będzie
tym razem Carmen. Losy zwariowanej
babci pozwolą czytelnikom poznać
odpowiedzi na wiele zadanych już
w dwóch pierwszych tomach pytań.
– W części o Carmen zostanie ukazane jej dzieciństwo, jej przeżycia z tego
czasu. Z tego, co wtedy doświadczyła,
wynikają bowiem jej dalsze losy, jej stosunek do córki i metody wychowawcze,
które z kolei wpłynęły na to, jak Alina
wychowywała Polę – zdradza pisarka.
Ostatnia część trylogii ma ukazać
się w pierwszym kwartale 2023 roku.
Danuta Noszczyńska ma już na
koncie 22 napisane książki. Debiutowała kilkanaście lat temu powieścią
„Historia nie Magdaleny”. Autorka
trzykrotnie zdobyła nagrodę „Pazura”
na Festiwalu Literatury Kobiet „Pióro
i Pazur” za książki pt. „Wszystkie życia Heleny P.”, „Pod dwiema kosami,
czyli przedśmiertne zapiski Żywotnego
Mariana” i „Harpia”.
AZ-H

Turbo

Wcisnąć gaz do dechy
Cztery emocjonujące tory, sprawne
kontrolowanie prędkości i dostosowywanie się do warunków pogodowych, a także możliwość rozbudowy
swoich bolidów – to wszystko i dużo
więcej znajdziemy w najnowszej grze
wyścigowej od gdańskiego wydawnictwa Rebel.
W grze Turbo gracze wcielają się
w kierowców bolidów lat 60., którzy zawalczą o laury zwycięstwa na
czterech torach zlokalizowanych we
Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii
oraz Stanach Zjednoczonych. Gdyby
tego było mało, to poza pojedynczymi wyścigami fani motoryzacji
mogą rozegrać system mistrzostw,
podczas których, poza ulepszaniem
samochodu, trzeba umieć zaprezentować się mediom i przyciągnąć
nowych sponsorów. Zacznę jednak
od tego, co znajduje się w tym dużym pudełku.
Jakościowo Turbo od oryginalnego wydawcy Days of Wonder prezentuje się świetnie.
Dobrej jakości powlekane karty, cztery duże
tory umieszczone na dwustronnych planszach,
grube tekturowe żetony warunków drogowych
i pogody, a także szczegółowe pionki w kształcie
bolidów oraz drążków zmiany biegów. Ponadto
gracz otrzymuje bardzo dobrze zaprojektowane
planszetki, na których umieszczono obowiązkowe i dobrowolne akcje, a także skrzynię biegów
i miejsca na karty. Praktycznie wszystkie elementy ociekają grafiką idealnie wpasowującą
się w klimat wyścigów lat 60., co jeszcze lepiej
wpływa na odbiór gry podczas rozgrywki. Jak
można się było spodziewać po wydawcy serii Wsiąść do Pociągu – gracze dostali bardzo

dobrze zaprojektowany insert, który znacznie
przyśpiesza początkowy setting. Każdy bolid,
dźwignia zmiany biegów, karty graczy czy żetony znajdą swoje miejsce, a dzięki dociśnięciu
przez dwie plansze, nie będą latać przy przenoszeniu gry lub odkładaniu na półkę w pionie.
Dodatkowo insert zapewnia dwa miejsca na
przyszłe zestawy graczy, co daje powody, by
mieć nadzieję na rozegranie wyścigów nawet
w osiem osób.
Jeśli już jestem przy kwestii liczby graczy,
to w Turbo można obecnie zagrać maksymalnie w 6 osób. Dzięki wykorzystaniu modułu
legend do gry, można zasiąść solo i zmierzyć
się z tzw. botami, czyli kierowcami sterowanymi przez karty legend. Moduł ten można
zastosować również w rozgrywce 2 i 3-osobowej, przy czym autor zachęca do dodania co

najmniej dwóch botów i eksperymentowania
z ustawieniami.
Do rozegrania pierwszych kilku partii w Turbo
zalecane jest zastosowanie trybu podstawowego,
a dopiero po dobrym rozeznaniu się w zasadach,
sięgnięcia po moduły pogody, garażu czy legend.
Dopiero na koniec warto pomyśleć o systemie
mistrzostw. Sama gra w trybie podstawowym
nie sprawi graczom wiele trudności, a jednocześnie da możliwość dobrego zarządzania ręką.
W swojej turze gracze będą decydować, na którym biegu będą prowadzić bolid, a co za tym
idzie, ile kart wyłożą z ręki. Zbyt szybka jazda
może spowodować jednak przegrzanie silnika
lub wypadnięcie z toru na zakręcie z ograniczeniem prędkości. Warto również zauważyć,
że gracze wykładają karty jednocześnie, więc
w dalszej części swojej tury muszą dostosować

jazdę dzięki dodatkowym akcjom, takim jak
np. adrenalina, reakcja czy aerodynamika.
Grę wygra osoba, która jako pierwsza dojedzie do linii mety po wykonaniu określonej
na planszy liczby okrążeń.
Kiedy już zwykła „ściganka” na torze
nie będzie stanowiła dla nas wyzwania,
można sięgnąć po moduł garażu. To tutaj
czeka szereg ulepszeń naszego bolidu,
od napędu na 4 koła i turbodoładowania, po np. zastosowanie nadwozia samonośnego, systemu chłodzenia czy
nielegalnego superpaliwa.
Kolejnym krokiem do zostania prawdziwym mistrzem jest umiejętne radzenie sobie z panującymi na torze
warunkami pogodowymi. Już sam
żeton pogody wpływa na warunki
początkowe rozgrywki, a poprzez żetony warunków drogowych, również
na dany odcinek toru – zakręt lub
cały sektor. Dzięki temu gracze będą mogli m.in.
zwiększyć limit prędkości lub zostaną zmuszeniu do poradzenia sobie z przegrzaniem silnika.
Wszystkie moduły przygotowują graczy do wzięcia udziału
w trzech „historycznych” sezonach mistrzowskich 1961-1963
i do wielu godzin dobrej
zabawy. Zatem pora
wcisnąć gaz do dechy!
Artykuł powstał
przy współpracy z wydawnictwem Rebel.
Radosław Kałuża
10+
60 min.
1-6
| @harcmepel
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się we wtorek zakończenie 4. edycji
projektu „Performatywna
książka. Performatywna Biblioteka”. Na finał
bibliotekarze zaprosili
Elżbietę Adamiak, piosenkarkę, autorkę tekstów
i kompozytorkę, wykonującą utwory z gatunku
poezji śpiewanej. Razem
z artystką wystąpili przed
jaworznicką publicznością
dwaj muzycy - pianista
i wokalista Piotr Goljat
oraz kontrabasista Piotr
Górka. Przed koncertem
odbyła się projekcja filmu
podsumowującego biblioteczny projekt.
– Chcieliśmy, aby nasi goście postrzegali książkę jako ważny atrybut
codzienności, który pomaga rozwiązywać problemy i wzmacnia kompetencje.
Chcieliśmy pokazać, że książka ewoluuje, dzisiaj bowiem to już nie tylko

11

Kultura bez barier

wydawnictwo drukowane, ale książki
występują teraz w różnych formach,
również cyfrowej – podkreśliła Monika Rejdych, dyrektorka Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
Na „Performatywną książkę. Performatywną Bibliotekę” składały się
warsztaty, spotkania z twórcami, podróżnikami, ekspertami z różnych
dziedzin.
Zdaniem szefowej jaworznickiej
książnicy realizowany przez cztery
ostatnie lata projekt to nie tylko sposób na łączenie czytelnika z literaturą,
ale też medium prezentujące różne
dzieła artystyczne, nie tylko te drukowane. Był również gratką dla odbiorców, którzy pragną kontaktu ze sztuką
w jej różnych wymiarach, które mogą
znaleźć także w książnicy. – Inspiracją
do takiego postrzegania biblioteki był jej
okazały gmach, przeszklony, transparentny, a przez to pokazujący, że tak
naprawdę kultura nie ma barier i nas
wszystkich łączy – tłumaczyła Monika
Rejdych. – Pomysły do zrealizowanych
warsztatów i rozmaitych spotkań czerpaliśmy oczywiście z literatury. W czwartej
edycji naszą inspiracją była znakomita
powieść „Zawód: powieściopisarz” Harukiego Murakamiego, w której autor
przekonuje, że każdy z nas ma w sobie
bogate pokłady twórczości, które możemy wcielać w życie poprzez różne aktywności twórcze – zaznaczyła.

Podróże
w czasie i przestrzeni
Podróże w czasie rozpalają nasze
umysły i wyobraźnię od dawna, czego odzwierciedleniem jest bogata
twórczość literacka i filmowa. Pewnie każdy z nas pomyślał kiedyś o takiej możliwości. Bohaterowie filmów
o podróżach w czasie i przestrzeni
przenoszą się świadomie lub przypadkiem w przyszłość albo przeszłość.
Bardzo często po to, aby zmienić losy
nawet całej ludzkości, choć z początku się na to nie zapowiada. Niekiedy
muszą zmagać się z przeżywaniem
w kółko jednego dnia, kiedy indziej
mogą przenieść się w zupełnie inną
epokę, by stawić czoła jej konwenansom. Możliwość zmiany linii czasowej
może być wykorzystana niemal do
wszystkiego – od naprawienia błędów
przeszłości, zwykłej zabawy, przez
próbę zmiany wydarzeń historycznych po wywoływanie wojen czy
konfliktów. Punktem wspólnym jest
zazwyczaj to, że mimo idealistycz-
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nych założeń nic nie idzie zgodnie
z pierwotnym planem, a komplikacje,
które powstają, mają poważny wpływ
na los bohaterów. Takie zwroty akcji
w linii fabularnej oznaczają dla widzów lepszą zabawę i spory element
zaskoczenia.
Dużą popularnością cieszą się filmy o podróżach w czasie, które tę
tematykę podejmują przy pomocy
różnych gatunków filmowych.
„Powrót do przyszłości” to film,
który mimo upływu czasu broni się
i nadal jest świetną rozrywką dla widzów. Główny bohater, Marty, za
przyczyną swojego przyjaciela Emmetta Browna i jego niezwykłego
samochodu, który jest wehikułem czasu, przenosi się w przeszłość. Swoją
obecnością zaburza bieg wydarzeń, co
powoduje liczne kłopoty i perypetie.
Efekty specjalne, zabawa konwencjami, scenariusz i oczywiście obsada
to główne atuty tego filmu.
KP

Filmograﬁa

Czas na miłość, reż. Richard Curtis, Wielka Brytania 2013
Deja Vu, reż. Tonny Scott, USA 2006
12 małp, reż. Terry Gilliam, USA 1995
Dzień świstaka, reż. Harold Ramis, USA 1993
Efekt motyla, reż. J. Mackye Gruber, USA 2004
Interstellar, reż. Christopher Nolan, USA/Wielka Brytania 2014
Kod nieśmiertelności, reż. Duncan Jones, USA 2011
Looper – pętla czasu, reż. Rian Johnson, USA 2012
Na skraju jutra, reż. Doug Liman, USA/Kanada 2014
O północy w Paryżu, reż. Woody Allen, USA/Historia 2014

Motywem przewodnim tegorocznej
edycji było pytanie „Co autorów inspiruje?”. Przedsięwzięcie składało się
z czterech cykli: książki w dźwięku,
książki w obrazie, książki w teatrze
i książki w podróży.
Pierwsze spotkania w ramach cyklu
miały miejsce w maju. Poszczególne
zajęcia były adresowane do różnych
grup wiekowych, a nawet do całych
rodzin. Uczniowie jaworznickich podstawówek np. mieli okazję zapoznać
się z techniką leporello, którą przestawiła im Barbara Wójcik-Wikto-

rowicz - ilustratorka, scenografka
i członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę
InSEA. Młodzież poznała m.in. teorię
konstruowania wypowiedzi na zajęciach z prof. Michałem Rusinkiem
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dorośli mogli wziąć udział w warsztatach
kaligraficznych. A na miłośników muzyki czekał koncert piosenki żeglarskiej w wykonaniu zespołu Ryczące
Dwudziestki.
W ramach projektu w jaworznickiej bibliotece odbyły się zajęcia m.in.

Koncert był bardzo klimatyczny | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

z Marzeną Filipczak, dziennikarką
i podróżniczką, Tomaszem Michniewiczem, podróżnikiem, dziennikarzem, reportażystą i organizatorem
wypraw, z Janem Peszkiem, aktorem, reżyserem teatralnym i pedagogiem, czy z aktorką Dorotą Segdą.
Projekt „Performatywna książka.
Performatywna biblioteka. Co autorów inspiruje?” został dofinansowany z Funduszu Promocji Kultury
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Bibliotekarze zdradzili już kolejne
swoje pomysły. Jak przyznała podczas
finału projektu dyrektor Monika Rejdych, już niebawem czytelnicy zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych
przedsięwzięciach.
– Pracujemy nad projektem pn. „Majsternia biblioteczna”, w ramach którego
będziemy zachęcać czytelników nie tylko
do bycia w bibliotece, ale także do aktywności twórczej, do tego, abyśmy po
prostu byli razem w tych pięknych murach, które już niebawem będą jeszcze
piękniejsze – przyznała. – Rozpoczęliśmy już też bowiem realizację projektu
„Innowacyjna biblioteka”. W jego trakcie chcemy prezentować nie tylko nowe
przestrzenie, w bogatszej i piękniejszej
aranżacji, ale też bibliotekę wyposażoną
w innowacyjne technologie, które będą
służyć czytelnikom – zapewniła.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Rozmowa z ukraińską pisarką Hałyną Tkaczuk, która gościła w jaworznickiej książnicy

Dzieci inspirują mnie
do pisania

Kiedy zaczęła się pani przygoda z pisaniem książek dla
dzieci i młodzieży?
Piszę już od 11 lat, czyli od czasu,
gdy byłam na stypendium w Krakowie w ramach programu „Gaude
Polonia”. To tam nauczyłam się, jak
pisać dla dzieci. Wcześniej tworzyłam
poezję i małą prozę przeznaczoną
dla dorosłego czytelnika. Ale dopiero
pisząc dla najmłodszych, poczułam,
że to jest to, co chcę robić w życiu.

jest dla mnie jak teatr. To, co przelewam na papier, to efekt wspólnych
działań, moich i małych czytelników,
z którymi mam stały kontakt i które
inspirują mnie do pisania kolejnych
książek. Słucham tego, co je interesuje, o czym chciałyby przeczytać. Na przykład „Trzynaście historii w ciemności” to zbiór strasznych
opowieści, które są wynikiem moich
obserwacji. Zauważyłam, że dzieci
lubią wymyślać takie historie i lubią
też ich słuchać.

Ile książek ma już pani na
koncie?

Czy obecnie pisze pani jakąś
książkę?

Szesnaście. Jedne są przeznaczone
dla młodzieży, inne dla młodszych
dzieci. Te drugie są bardziej obrazkowe, z mniejszą ilością tekstu.

Tak. Po tym, jak wraz z inną ukraińską pisarką i jej córką uciekłyśmy
do Polski przed wojną, zamieszkałyśmy w Sejnach, gdzie swoją siedzibę
ma Ośrodek „Pogranicze – sztuk,
kultur, narodów”. Tam zostałyśmy
namówione do tego, aby dalej tworzyć. W Sejnach napisałam książkę
dla dzieci pt. „Niebieski zeszyt”.
Zostanie ona wydana po ukraińsku i po polsku. To historia o wojnie i ewakuacji oraz o ukraińskich
dzieciach, które po przyjeździe do
Polski postanowiły zrealizować pewien twórczy projekt. Od maja do

Co takiego jest w pisaniu dla
dzieci?
Najbardziej lubię spotkania z nimi,
to, że tak żywo reagują na literaturę.
Prowadzę w naszej kijowskiej bibliotece, obecnie online, pisarski klub dla
dzieci i młodzieży. Wykładam też
w jednej z prywatnych szkół w Kijowie. Tworzenie dziecięcej literatury

grudnia mam z kolei stypendium,
przyznane mi przez krakowski Instytut Literatury. Dlatego przeniosłyśmy się do Krakowa. Tam stworzyłam dla młodzieży fantastyczne
opowieści o Kijowie.
Nadal spotyka się też pani
z ukraińskimi czytelnikami,
m.in. w jaworznickiej książnicy. Na czym polega stworzona przez panią gra literacka,
w którą dzieci mogły zagrać
w miniony wtorek?
Do Jaworzna mam niedaleko, ponieważ teraz mieszkamy w Krakowie.
W jaworznickiej bibliotece odbyły się
warsztaty na podstawie gry literackiej,
którą wymyśliłam już jakiś czas temu
właśnie z moimi małymi czytelnikami. Powstało wiele wariantów, scenariuszy. Następnie testowaliśmy je,
analizowaliśmy wady i zalety danego
rozwiązania. Nasza gra literacka jest
narzędziem, służącym do wymyślania
różnych historii. To ćwiczenie fantazji,
wyobraźni, poczucia humoru.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Sportowe urodziny Niepokonanych

Razem kręcą kilometry,
maszerują, morsują - i tak
od 5 lat. Grupa rowerzystów, Niepokonani Jaworzno, obchodziła swoje
urodziny. Okolicznościowy rajd zorganizowali
w niedzielę, 20 listopada.
Cykliści wystartowali z jaworznickiego Rynku, a ich
celem była Sosina.
Rowerowa grupa Niepokonani Jaworzno powstała 21 listopada 2017 r.
– Na początku do Niepokonanych
należało tylko 10 osób. Obecnie grupę
tworzy 50 pasjonatów. Większość rowerzystów kończy sezon, gdy pogoda jest
niesprzyjająca. Natomiast my kręcimy
przez cały rok, bo lubimy wyzwania.
Niestraszna nam żadna pogoda. Choć
naszą największą pasją są rowery, to

Rowerzyści przez 5 lat swojego
kręcenia ciężko pracowali na piękne wspomnienia. – Słyniemy głównie

z wycieczek rowerowych, ale można nas
spotkać również na rolkach, biegach,
rajdach z kijkami. Od dwóch lat także
morsujemy – mówi Łukasz Dubiel.
Do wspólnego świętowania cykliści zaprosili wszystkich mieszkańców miasta. Udział w wydarzeniu
wzięli także rowerzyści z Mysłowic.
Każdy uczestnik jubileuszowego rajdu mógł sam wybrać sposób, w jaki
dotrze nad Sosinę. Niektórzy jechali
na rowerach, rolkach, inni maszerowali z kijkami do nordic walking.
Część gości wybrała po prostu spacer. Na mecie czekały pyszny tort
i ognisko z kiełbaskami. Rowerzyści
wykonali jeszcze honorowy objazd
wokół Sosiny, a także wzięli udział
w plenerowym treningu zumby.
Mróz i śnieg ich nie zniechęciły.
5. urodziny Niepokonanych były
świetną okazją do wspomnień. Cykliści zaprezentowali w czasie jubileuszowej imprezy na Sosinie swoje
pamiątki. – Przez te lata zgromadziliśmy liczne medale, puchary i wiele
innych przedmiotów, które darzymy

sentymentem – opowiada Łukasz
Dubiel.
Niepokonani poprosili uczestników imprezy o wpisanie się do ich
pamiętnika, a 5. urodziny okazały
się też idealną okazją do wyróżnienia grupy za wkład w promocję zdrowego stylu życia w naszym
mieście.
– Miałem zaszczyt odczytać okolicznościowy list gratulacyjny od prezydenta Pawła Silberta dla Niepokonanych Jaworzno oraz przekazać od
siebie specjalny dyplom w podziękowaniu za zaangażowanie w działalność
prospołeczną – wspomina Dawid
Domagalski, radny Rady Miejskiej.
Za wieloletnie wsparcie podziękowania Niepokonanym złożyli także wychowankowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie.
Młodzież samodzielnie wykonała
tekturową makietę roweru.
Choć emocje po imprezie urodzinowej jeszcze nie opadły, Niepokonani Jaworzno planują kolejne wydarzenia. Zapraszają wszystkich do
udziału w akcji mikołajkowej, która
odbędzie się 4 grudnia.
W tym roku grupa zbierać będzie dla dzieci słodycze i artykuły
do prac plastycznych. Pomoc trafi
do podopiecznych jaworznickiego
domu dziecka, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Jana
Pawła II oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego. To to nie koniec wyzwań.
– Największe wyzwanie dla nas
to marzenie dzieci z domu dziecka,
czyli trampolina. Mikołaje z grupy
rowerowej Niepokonani Jaworzno
nie zawiodą – zapewniają miłośnicy jazdy rowerowej. Niepokonani
w tym celu zbierać będą datki do
puszki. O terminie i miejscu zbiórki pieniędzy i darów informować
będą na swojej stronie facebookowej
„Niepokonani Jaworzno”.
Natalia Czeleń

Niepokonani i przyjaciele przed startem rajdu | fot. Natalia Czeleń

otwarci jesteśmy na każdą aktywność
– opowiada Gabriela Brodzik z Niepokonanych.

Celem rowerzystów była Sosina | fot. Natalia Czeleń
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Należę do grupy Turystyki Rowerowej na Kole przy PTTK Oddział
Mysłowice. Przyjechaliśmy z naszą
grupą do Jaworzna nie pierwszy raz.
Tym razem, by wziąć udział w rajdzie
z okazji piątych urodzin Niepokonanych i złożyć im serdeczne życzenia.
Zawsze chętnie, kiedy tylko możemy,
bierzemy udział w ich inicjatywach
rowerowych, a trochę ich już było.
Dla Niepokonanych Jaworzno rower
to pasja. Dla nas także.

Z Niepokonanymi jeżdżę już trzeci rok.
Wcześniej jeździłam sama, ale nie tak
często, jakbym tego chciała, bo nie
pozwalała mi na to praca. Zmieniło
się to, kiedy przeszłam na emeryturę.
Dzięki Niepokonanym mam okazję
poznać wiele ciekawych miejsc i ludzi.
Często wyjeżdżamy w trasę z innymi
grupami. Uważam, że wszyscy mieszkańcy miasta powinni zacząć korzystać z życia, tak jak my. Zachęcajmy
do tego młodzież.

Do Niepokonanych należę od samego
początku istnienia tej grupy. Spotkać
mnie można jednak nie tylko na rajdach rowerowych, ale i na górskich
wędrówkach z jaworznickim oddziałem
PTTK. Bardzo lubię turystykę rowerową i pieszą. Wypraw za mną naprawdę wiele i niełatwo byłoby mi wybrać,
którą z nich najmilej wspominam. Podążamy różnymi szlakami, drogami,
zwiedzamy ruiny zamków. To w tym
wszystkim jest najfajniejsze.

Przez te 5 wspólnych lat zdążyliśmy
zebrać wiele zdjęć, pamiątek. Prowadzimy kronikę. Mamy za sobą wiele
wycieczek. Przejechaliśmy m.in. szlak
latarni morskich. Poza tym próbujemy
wszystkiego. Biegamy, chodzimy z kijkami, jeździmy na rolkach, a także
morsujemy. Zimą także staramy się
kręcić, choć wtedy robimy mniej kilometrów. Oczywiście jeździmy, jeśli tylko
pogoda nam sprzyja. Teraz zaczynamy
sezon na morsowanie.

Przynależność do Niepokonanych
daje mi dużo radości, bo przebywam
z ludźmi, którzy mają to samo hobby.
Promujemy sportowy i zdrowszy tryb
życia. Jesteśmy grupą otwartą na nowych członków. Mamy też wielu sympatyków, którzy sporadycznie z nami
jeżdżą. Przykładem tego były „Rowerowe piątki”, w których udział brały
całe rodziny. Wspólnie odkrywaliśmy
zakątki naszego miasta, o których istnieniu dotychczas nie wiedziały.
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Powraca JALPS

Turniejowa
sobota
W najbliższą sobotę odbędą się
w Jaworznie kolejne turnieje w ramach trzech sportowych cykli. W hali
sportowej MCKiS przy ul. Inwalidów
Wojennych 18 na Osiedlu Stałym
zmierzą się badmintoniści w trzecich
już zawodach tegorocznego Grand
Prix Jaworzna w grach podwójnych.
Cykl organizowany przez KS Wolant cieszy się dużym zainteresowaniem zawodników z całego regionu. Miłośnicy badmintona powalczą
w deblach mężczyzn, deblach kobiet
i mikstach. Sobotni turniej będzie
przedostatnim w ramach tegorocznego Grand Prix. Finałowy odbędzie się
natomiast 18 grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR-u w Mysłowicach.
W zbliżającą się sobotę zmierzą
się także tenisiści stołowi, w ramach
trzeciego, ostatniego już, turnieju XXI
Grand Prix Miasta Jaworzna w Tenisie Stołowym. Zawody, organizowane w głównej mierze przez LKS Zgo-
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da Byczyna i klub Niko Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu, odbędą
się w hali sportowej MCKiS przy ul.
Na Stoku 14 w Byczynie. Mężczyźni zmierzą się w pięciu kategoriach
wiekowych, a kobiety w kategorii
open. Podczas sobotniego turnieju
zostaną wyłonieni zwycięzcy tegorocznego cyklu.
Sobota, 26 listopada, stanie też pod
znakiem zmagań małych piłkarzy
w ramach drugiej kolejki Dziecięcej Ligi Mistrzów w Piłce Nożnej.
Odbędzie się ona w Hali Widowiskowo-Sportowej w Centrum. W tej
sportowej rywalizacji bierze udział
8 drużyn z 6 jaworznickich klubów.
W zaplanowanych do czerwca przyszłego roku rozgrywkach pojedynkują
się zawodnicy z rocznika 2014 i młodsze dzieci. Organizatorami piłkarskiego cyklu są Urząd Miejski, Wydział
Promocji, Kultury i Sportu, MCKiS
i Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. AZ-H

Wszyscy miłośnicy gry w siatkówkę znów będą mogli spróbować swoich sił w rozgrywkach Jaworznickiej
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Jej organizatorem jest
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Zapisy
już trwają. – Zapraszamy do udziału amatorów, byłych zawodników, młodych adeptów oraz tych, którzy po prostu lubią
grę w siatkówkę. Nie mogą być to jednak zawodnicy posiadający aktualną licencję PZPS czy wojewódzkich związków
piłki siatkowej – informuje Radosław Lemański z działu
sportu MCKiS. – Aby stworzyć drużynę potrzeba minimum
6 zawodników, ale ze względu na długi cykl rozgrywek organizator sugeruje zgłoszenie większej liczby graczy, do maksymalnie 12 osób. Rozgrywki prowadzone będą w niedziele,
w halach MCKiS. Organizator nie pobiera opłaty za udział
w lidze – podkreśla.
Zgłoszenia drużyn trwają do 20 grudnia. Aby zapisać
zespół do udziału w JALPS, należy wypełnić specjalny
formularz, który można znaleźć na stronie internetowej
MCKiS-u, i wysłać go na adres mejlowy: radoslaw.lemanski@mckis.jaworzno.pl. – Każdy zespół musi wskazać
swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował drużynę
– zaznacza Radosław Lemański. – Rozpoczęcie rozgrywek
planowane jest na 15 stycznia – dodaje.
Rozgrywki będą składać się z dwóch etapów. W rundzie zasadniczej drużyny zmierzą się w w systemie każdy
z każdym. Następnie najlepsze zespoły awansują do fazy
play-off, w której będzie obowiązywać system pucharowy
według klucza 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

Rozgrywki rozpoczną się 15 stycznia | fot. Materiały MCKiS

Organizator przewidział puchary i nagrody dla zdobywców czterech pierwszych miejsc. Nagrody pieniężne
otrzymają drużyny, które znajdą się na podium – za pierwsze miejsce zespół dostanie 1500 zł, za drugie – 1200 zł,
a za trzecie – 900 zł. Team, który zajmie czwartą pozycję,
otrzyma bony podarunkowe.
Więcej informacji udzielają Jacek Sowa, sędzia i opiekun JALPS, pod numerem tel. 32 618 17 55, i Radosław
Lemański, opiekun JALPS z ramienia MCKiS, pod numerem tel. 32 745 10 30 (wew. 84) lub mejlowo radoslaw.
lemanski@mckis.jaworzno.pl.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Stypendia dla sportowców
To już pewne. W przyszłym roku
jaworzniccy sportowcy również będą
mogli liczyć na stypendia wypłacane
z kasy miasta. Finansowym wsparciem prezydent Jaworzna uhonoruje tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich dyscyplinach.
Sportowe stypendia otrzymają zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym,
w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych, zaliczanych do programu
igrzysk olimpijskich. Wnioski można
składać do końca roku. – Z wnioskiem
o przyznanie stypendium może wystąpić właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika
lub Miejskie Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie. Szczegółowych informacji
w sprawie stypendium sportowego udziela Referat Kultury i Sportu w Wydziale
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie – informuje Kata-

rzyna Sikora z Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Regulamin przyznawania stypendiów sportowych znaleźć można na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego (jaworzno.pl). Zasadniczo
stypendium sportowe może zostać
przyznane zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę sportu zaliczaną do
programu igrzysk olimpijskich i legitymującemu się odpowiednimi osiągnięciami. W przypadku zawodników
dyscyplin indywidualnych chodzi na
przykład o miejsce od pierwszego do
dziesiątego w klasyfikacji na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach
świata, akademickich mistrzostwach
świata, pucharach świata lub zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na uniwersjadach,
mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach Polski. W przypadku dyscyplin
zespołowych na stypendium liczyć
może zawodnik, który zakwalifiko-

wał się do kadry pierwszego zespołu
reprezentującego klub w oficjalnych
rozgrywkach ligowych ekstraklasy,
I lub II ligi o zasięgu ogólnopolskim.
Międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe powinny być udokumentowane przez Polski Związek
Sportowy, który ma wyłączne prawo do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego
o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar
Polski w danym sporcie, powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk (olimpijskich, paraolimpijskich, głuchych),
mistrzostw świata lub mistrzostw
Europy. – Stypendium ma charakter
uznaniowy. Liczba i kwoty stypendiów
sportowych są uzależnione od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta
Jaworzna na 2023 rok – podkreśla
Katarzyna Sikora.
Grażyna Dębała

Dotacje dla klubów
Do 9 grudnia można składać wnioski o dotacje dla klubów sportowych na rok 2023. O takie wsparcie z miejskiej
kasy starać się mogą kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu
osiągnięcia zysku, biorą udział we współzawodnictwie
sportowym, zorganizowanym w ramach polskiego związku
sportowego, którego członkiem jest dany klub, na dzień
składania wniosku są członkiem polskiego związku sportowego, znajdującego się w wykazie prowadzonym przez
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, przedłożą
oświadczenie dotyczące członkostwa w polskim związku
sportowym w trakcie realizacji zadania i nie posiadają zaległości wobec ZUS i US.

Pieniądze z dotacji można przeznaczyć m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu
sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie
kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów
szkolenia sportowego oraz sfinansowanie stypendiów
sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
Wnioski o dotację wraz z wymaganymi załącznikami
przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Dwornickiego 5,
tel. 32 618 17 55).
GD

Szóste zwycięstwo
9:1 wygrali zawodnicy LKS-u Zgoda Byczyna
z graczami UKS-u Huragan II Sosnowiec. Mecz odbył się w czwartek, 17
listopada, w ramach 7. kolejki 4. ligi
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.
Jaworznicka drużyna, którą tworzą
Józef Lenartowicz, Sylwester Januszko, Franciszek Łysak, Marian
Melczyk i Zdzisław Milewski, wygrała w trwającym sezonie po raz szósty.
Jak zapowiadają tenisiści Zgody, przed
nimi następna kolejka, pełna emocji.
1 grudnia zespół zagra bowiem z drużyną GLKS-u LOT Konopiska, która,
podobnie jak jaworznicki team, aspiruje do awansu do 3. ligi. Spotkanie
przy stołach do tenisa odbędzie się
w hali sportowej klubu MCKiS Niko
w Byczynie o godz. 18. Zawodnicy
zapraszają do kibicowania.
Trzy wzloty
i jeden upadek
Już w pierwszej walce
odpadła z mistrzostw świata juniorów
w Hiszpanii jaworznicka pięściarka
Dorota Wawszczyk. Zawodniczka,
trenująca w Akademii Boksu Roberta
Gortata, uległa Japonce Korin Kokufu. Na wyniku zaważyła pierwsza,
przegrana przez jaworzniankę runda.
Z sukcesami wrócili do domu z kolei młodsi zawodnicy Akademii, którzy w miniony weekend wywalczyli
na Pucharze Polski U-15 w Ciechocinku trzy złote medale. Gabriela
Wawszczyk wygrała jednogłośnie
finałową walkę z Natalią Niewiadomską z Legionowskiej Akademii
Sportów Walki. Martyna Jarząbek,
również jednogłośnie, pokonała Ju-

dytę Andrukajtis z Lidzbarku Warmińskiego. Z kolei Jakub Wawszczyk wygrał przez nokaut w drugiej
rundzie z Dariuszem Smykiem z Pomorzanina Toruń.
Błękitni pokonani
Jaworznickie Sokoły
wygrały ósmy mecz w ramach rozgrywek 2. ligi siatkówki.
Drużyna MCKiS-u pokonała 3:0 zespół KS-u Błękitni Ropczyce. Pierwszy set podopieczni trenera Tomasza
Wątorka wygrali 25:17. W drugim
pokonali przeciwników aż 25:8. Trzeci set zakończył się wynikiem 25:19.
Najlepiej punktującymi zawodnikami
byli w tym meczu Karol Borończyk,
który zdobył 14 punktów, Mateusz
Pietras z 10 punktami oraz Jakub
Grzegolec i Dominik Bąk, którzy
zebrali dla drużyny po 9 punktów.
W sobotę, 26 listopada, Sokoły zmierzą się w meczu 9. kolejki z drużyną
KS-u Hutnik-Wanda Kraków.
Przegrana koszykarzy
Zaledwie 2 punkty zaważyły na wyniku meczu, który trzecioligowi koszykarze
MCKiS Jaworzno przegrali w miniony
weekend z drużyną KTK JS INVEST
Knurów, która zajmuje pozycję lidera grupy. Spotkanie zakończyło się
stosunkiem punktów 76:78. W pierwszej kwarcie Sokoły uległy rywalom
25:29. Drugą wygrały 19:13. Trzecią część spotkania MCKiS przegrał
16:21, a czwartą wygrał 16:15.
W sobotę, 26 listopada, drużyna
z Jaworzna podejmie MUKS Sari. Mecz
rozpocznie się w Hali Widowiskowo-Sportowej o godz. 17.
AZ-H
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Wszystkie drużyny turnieju | fot. Dominik Kasprzyk Szczakowianka Jaworzno

Gospodarze triumfowali

Mali piłkarze Szczakowianki Jaworzno wygrali XI Turniej
w Halowej Piłce Nożnej 10-latków im. Bogusława Pluty. Zorganizowane przez Szczaksę zawody odbyły się w niedzielę, 20 listopada, w Hali Widowiskowo-Sportowej. Wspominany podczas
turnieju Bogusław Pluta był działaczem sportowym, społecznikiem i sponsorem szczakowskiego klubu. Przez wiele lat wspierał
szczególnie grupy młodzieżowe i przyczynił się do utworzenia
Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Szczakowianka”.
Zmarł po ciężkiej chorobie w marcu 2012 roku.
W rywalizacji wzięło udział osiem drużyn z klubów z całego
regionu. Zespoły zmagały się w dwóch grupach. W grupie A starły się AP Wilga Kraków, Szczakowianka Biała, Górnik Jaworz-

no i MKS Pogoń Miechów. W grupie B o prym walczyły Tempo
Rzeszotary, UKS Górnik Libiąż, LKS Ciężkowianka Jaworzno
i Szczakowianka Czerwona.
W finale zmierzyły się Górnik Libiąż i Szczakowianka Biała.
Mecz zakończył się wynikiem 2:1 na korzyść gospodarzy. Drugie
miejsce w memoriale zajął więc libiąski Górnik. Na trzecim znalazła się drużyna AP Wilga Kraków. – Podczas ceremonii wręczania nagród każdy zespół otrzymał puchary i nagrody od sponsorów,
a najlepsze ekipy nagrodzone zostały także medalami. Nie zabrakło
także wyróżnień indywidualnych. Najlepszym strzelcem został Jakub Burowski z Wilgi Kraków, najlepszym bramkarzem wybrano
Nikodema Polańskiego ze Szczakowianki Czerwonej. Z kolei najlep-

szym zawodnikiem całego turnieju został Maks Stryszowski z Tempa
Rzeszotary – wymienia organizator memoriału. – To była świetna
impreza, serdecznie gratulujemy wszystkim zespołom, które brały
udział w rozgrywkach. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji całego wydarzenia – dodaje.
Zmaganiom 10-latków przyglądali się nie tylko ich rodzice.
Na trybunach zasiedli też członkowie rodziny Bogusława Pluty.
Podczas turnieju chętni mogli też porozmawiać z psychologiem
na temat sposobów walki z uzależnieniami. Impreza odbyła się
bowiem pod hasłem „Mikołajkowa profilaktyka ze Szczakowianką 2022” i została wsparta finansowo przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
AZ-H
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Tegoroczny rok w kalendarzu jiujutsu to niekończące się pasmo sukcesów Kai Gui | fot. Archiwum prywatne

Rzucają wyzwanie
zawodniczkom

Jaworznianka Kaja Guja, znana
w środowisku jiujutsu jako „Bestia”,
odniosła w tym roku na macie ponad
20 zwycięstw z rzędu. Zdarza się, że
z turnieju wraca z dwoma złotymi medalami. Dziewczynka od lat trenuje
w Jaworznickiej Szkole Guja Jiujutsu pod okiem swojego taty i trenera,
Tomasza Gui.
Ten rok zdecydowanie należał do
Kai. 7-letnia zawodniczka zwyciężyła wszystkie swoje walki. Rodzinę
judoczki bardzo cieszą jej sukcesy.
– Jestem bardzo dumny z córki. Kaja
zaczęła trenować, kiedy miała zaledwie
2,5 roku. Aktualnie jest jedną z najmocniejszych zawodniczek w swojej
kategorii wiekowej i wagowej – mówi
Tomasz Guja.
Tata i trener chciałby, by córka
wciąż rozwijała swoją pasję i talent.
Dziewczyna regularnie trenuje, ale
brakuje jej nieco sportowych wyzwań.
– Kaja wygrywa teraz wszystkie
walki, co powoduje poniekąd, że jako

zawodniczka stoi w miejscu. Postanowiliśmy więc poszukać jej godnej
przeciwniczki – mówi pan Tomasz.
Dlatego też, zgodnie z tradycją wojowników Musha Shugyō, szkoła walki wręcz, w której trenuje Kaja, rzuca
wyzwanie zawodniczkom z całego
świata. – Jeżeli gdzieś na świecie jest
dziewczynka z rocznika 2014-2015,
w przedziale wagowym 22-26 kg, która
zmierzy się z naszą „Bestią GujaKan",
to zorganizujemy pojedynek z nagrodą
pieniężną dla zwycięzcy – zapowiada
Tomasz Guja.
Zasady walki dopuszczać będą stosowanie uderzeń, rzutów, dźwigni
oraz duszeń.
Jiujutsu dla Kai znaczy bardzo
wiele. Mimo to dziewczynka nie
zaniedbuje także swoich obowiązków szkolnych i bardzo dobrze się
uczy. Trener i tata Kai wierzy w to,
że w przyszłości dziewczynka zostanie olimpijką.
Natalia Czeleń
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 22 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna” nr
43 (281): zadbaj o zdrowie
jesienią. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Patron roku 2022
i jaworznickiej ulicy

Ignacy Łukaszewicz to patron jednej z ulic na Osiedlu
Stałym. Warto zaznaczyć, że Łukasiewicz to też jeden z patronów roku 2022. Uchwałę w tej sprawie podjął Sejm RP.
Tym samym podkreślił jego zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu i gospodarki, a także jego zaangażowanie
w walkę o niepodległość. W styczniu obchodziliśmy 140.
rocznicę śmierci, a w marcu 200.
rocznicę jego urodzin.
Historycy nie są pewni daty
urodzin Ignacego Łukasiewicza.
Na świat przyszedł 8 lub 23 marca
1822 r. w Zadusznikach pod Mielcem. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej o patriotycznych
tradycjach.
Ojciec Ignacego był uczestnikiem
powstania kościuszkowskiego. Po
jego śmierci młodzieniec porzucił
naukę w rzeszowskim gimnazjum
i podjął pracę w aptece w Łańcucie.
Później pracował jako pomocnik aptekarski w Rzeszowie.
Od roku 1850 do 1852 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w studium farmaceutycznym. Potem w Wiedniu uzyskał tytuł magistra farmacji.
Po studiach Ignacy wrócił do Lwowa i podjął pracę
w aptece. Wtedy też wraz z Janem Zehem rozpoczął badania nad ropą naftową. Po jej oczyszczeniu uzyskał naftę
świetlną. Pierwszą lampę naftową skonstruowaną przez
Łukaszewicza wykorzystano do rozświetlenia wystawy
apteki. Odkrycie Polaka wykorzystano też podczas operacji w szpitalu we Lwowie.

W 1854 r. Ignacy zamieszkał w Gorlicach. Nie bez powodu. Chciał się znaleźć bliżej terenów roponośnych. Wraz
z Tytusem Trzecieskim i Karolem Klobassą-Zrenckim
założyli pierwszą na świecie spółkę naftową w Bóbrce koło
Krosna. Dwa lata później Ignacy Łukaszewicz otworzył
pierwszą w Polsce kopalnię ropy naftowej w Ulaszowicach.
Ignacy wprowadził do użytku
wiertnicę ręczną i maszyny parowe do napędu wiertnic. Był znakomitym wynalazcą, angażował
się także w działalność niepodległościową i konspiracyjną, za co został
aresztowany i uwięziony.
Polak finansowo wspierał ruchy
narodowowyzwoleńcze, propagował zakładanie sądów, przyczyniał
się do budowy szkół, kościołów,
dróg i mostów. Utworzył Towarzystwo Zaliczkowe w Krośnie
i organizował kasy zapomogowe.
Zabezpieczały one robotników na wypadek choroby czy
inwalidztwa. Były to pierwsze takie instytucje w Europie.
W kopalni Bóbrka Łukaszewicz założył nowoczesny system
ubezpieczeń społecznych robotników. Angażował się także
w edukację pracowników przemysłu naftowego.
Za swoją działalność charytatywną otrzymał tytuł szambelana papieskiego i Order Świętego Grzegorza Wielkiego.
Nadał mu je papież Pius IX.
Zmarł 7 stycznia 1882 r. w Chorkówce w wyniku ciężkiego zapalenia płuc. Pochowany został na cmentarzu
parafialnym w Zręcinie.
NC

W ostatnią sobotę listopada świętowany jest w Europie Dzień bez Zakupów. W tym roku to święto wypada
26 listopada. Świętują też Amerykanie, ale oni swój Buy Nothing Day
mają w pierwszy piątek po Święcie
Dziękczynienia.
W obu przypadkach celebrowanie
tego dnia ma zwrócić uwagę świata na postępujący konsumpcjonizm
i nadmierne przywiązywanie wagi
do dóbr materialnych. To niejedyny
cel świętowania Dnia bez Zakupów.
Pomysłodawcom zależało też na tym,
by przypomnieć o różnicach w jakości życia mieszkańców poszczególnych części świata. Podobno tylko
około 20 proc. ludzkości konsumuje
ponad 80 proc. produkowanych na
świecie dóbr, a ich produkcja wiąże się często z wyzyskiem milionów
pracowników.
W Polsce pierwszy Dzień bez Zakupów obchodzony był w 2003 roku
i pomysł się przyjął. Ważne, by święto
nie było jednak tylko jednorazowym
zrywem, ale przyczyniło się do zmiany zakupowych nawyków i szerszego spojrzenia na współczesny świat.
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 43 (281)
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