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Zalew uratowany
Z szansami na nową 
salę operacyjną

Wyjątkowo słodkie 
świętowanie

Maszerowali 
Doliną Żabnika
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120 osób wystartowało 
w 1. Miejskim Zimowym Raj-
dzie Nordic Walking. Uczest-
nicy imprezy maszerowali 
Doliną Żabnika. Trasa liczyła 
8 kilometrów i choć nie była 
łatwa, to wszyscy dotarli na 
metę w wyśmienitych humo-
rach. Imprezę zorganizowały 
Urząd Miejski w Jaworznie, 
Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu, we współpracy ze 
stowarzyszeniem Mieszkańcy 
dla Ciężkowic, Spółką Tauron 
Serwis i Jadwigą Baczyńską, 

ustalenia dotyczące planów 
placówki na rozbudowę blo-
ku operacyjnego o szóstą salę 
do przeprowadzania specjali-
stycznych zabiegów i operacji. 

W strukturze Szpitala funk-
cjonuje obecnie 5 oddziałów 
zabiegowych, które w pełni 
wykorzystują Blok Operacyj-
ny. Pacjentom oferowany jest 
pełen zakres zabezpieczenia 
medycznego, łącznie z proce-
durami wysokospecjalistycz-
nymi.

pączkami i faworkami spra-
wia dużo frajdy nie tylko dzie-
ciakom, ale i dorosłym łasu-
chom. Cukiernicy przekonują, 
że mieszkańcy naszego miasta 
cenią sobie tradycyjne smaki. 
– Z naszego doświadczenia wy-
nika, że jaworznianie najchęt-
niej kupują tradycyjne pączki 
z nadzieniem różanym czy mar-
moladą. Lubią też pączki z bitą 
śmietaną – opowiada Małgo-
rzata Grabik z piekarni, która 
działa przy ul. Olszewskiego. 

radną Sejmiku Województwa 
Śląskiego.

– To dobrze, że tak wielu ja-
worznian jest aktywnych spor-
towo i chodzi z kijkami – pod-
kreślił Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent Jaworzna.

Z  inicjatywy Poseł Ewy
Malik odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami władz 
miasta Jaworzna oraz jaworz-
nickiego Szpitala Wielospecja-
listycznego. Głównym punk-
tem wizyty w Jaworznie były 

W tym roku tłusty czwartek 
wypada 16 lutego. To słodkie 
zakończenie okresu karnawału 
jest jednym z nielicznych dni 
w roku, kiedy po prostu nie 
można liczyć kalorii. Dzień 
bezkarnego objadania się 
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wypróżniali się w toaletach, a nie przy barze. Tym razem, 
lądując w sycylijskiej Katanii, miałem niższe oczekiwania, 
ale słynna włoska elegancja siedziała gdzieś z tyłu głowy. 

Na początku sprawy toczyły się nie do końca pomyśl-
nie: wiosenna, sycylijska pogoda spłatała psikusa, na lot-
nisku docelowym dęło niczym Wojski w róg, w związku 
z tym start był opóźniony o 5 godzin. Sam lot nie należał 
do miłych (mocne turbulencje oraz wydzierający się i ko-
piący moje siedzenie kaszojad). Na miejscu czekał ulewny 
deszcz, z wiatrem przekraczającym w porywach prędkość, 
jaką w drodze do szaletu osiągnął Antek po fasoli. Trzeba 
się wydostać z lotniska, lecz rozkład jazdy autobusów był 
wylosowany z kapelusza, aplikacja „kiedy przyjedzie” za-
wiesiła się na początku XX wieku i tak już została. 

Centrum zgadzało się opisem z sieci: średniowieczne 
miasto, z klimatem patologicznych dzielnic Bytomia po 
zmroku. Gdyby uchodźcy z Ukrainy, dotknięci działaniami 
wojennymi, zostali tam przeniesieni, to zaczęliby zbiórkę 
na mieszkańców okolicy. 

Brud, syf i masakra, takiej ilości śmieci nie widziałem 
nigdzie, nawet w postrzeganej przeze mnie jako skrajnie 
brudnej targowej części Tirany. Jedynie główne ulice, będące 
spacerową wizytówką miasta, były jako-tako utrzymane, 
wystarczyło jednak wejść w przecznicę obok i znajdowa-
łeś się w strefi e odrapanych, zaniedbanych skrajnie ruin 
i łuszczących się elewacji kamienic. Do tego stosy papie-
rów i różnorakich śmieci. Ścisłe centrum drugiego co do 
wielkości miasta na wyspie. Myślę, że Warszawa po nalo-
tach dywanowych wyglądała podobnie. Oczywiście była 
to częściowo wina wiatru, ale dwa dni później niewiele się 
zmieniło, po prostu mieszkańcy to brudasy i tyle. 

Na szczęście wynajęta kwatera była utrzymana w czystości 
i wygodnie położona, jak się także okazało rano, z pięknym 
widokiem na lekko pykającą dymkiem górę-wulkan Etnę. 
Także ludzie byli bardzo pomocni i sympatyczni, nie spo-
tkałem się z negatywnym wydarzeniem, wręcz zabiegali 
sami o dobrą atmosferę i często się uśmiechali.

Miasto następnego dnia, kiedy pogoda się uspokoiła, 
zamieniło się w imprezownię, pełną ulicznego grania, 
sprzedawców jedzenia i kolorowych świateł. Nie przykryło 
to całkiem złego pierwszego wrażenia, ale trochę je zredu-
kowało. Natomiast w dalszym ciągu, kilka ulic dalej, gdy 
ruch zamierał, ciary przechodziły podczas spaceru, a zerk-
nięcia przez ramię były częstsze. Lecz to tylko wyobraźnia, 
przecież bezdomne koty buszujące w śmieciach cię nie za-
mordują. Chyba. W końcu to Sycylia więc nie wiadomo, 
czy to nie potomek kota Don Corleone... 

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Do klasycznego nieporozumienia dochodzi przez lite-
rówkę, którą popełnia wiele osób. Twierdzą oni, że szukają 
„pracy”, a gdyby powiedzieli to poprawnie, czyli „płacy” 
to każdy by się nie narobił, a za to by zarobił. A tak to life 
is brutal oraz full of zasadzkas.  

W minione walentynki doszło do zupełnie innego nie-
porozumienia w Piotrkowie Trybunalskim. Lekarze na 
oddziale SOR wielce się zdziwili, gdy na ich dyżur trafi ł 
mężczyzna z kłódką, zapiętą na mosznie przez jego part-
nerkę (lub partnera). Przy zdejmowaniu dowodu miłości 
pomagali strażacy, którzy musieli rozcinać stalowy pałąk, 
by uwolnić mężczyznę i uratować jego przyrodzenie. Nie-
porozumienie wyniknęło zapewne z faktu przejęzyczenia, 
gdyż mężczyzna prawdopodobnie zaproponował „zapnijmy 
kłódkę na moście na znak naszej miłości”, ale że miał wadę 
wymowy, to zamiast „na moście” wyszło „na mosznie”. Na 
szczęście wszystko dobrze się skończyło, bo inaczej facet 
już do końca życia śpiewałby falsetem. 

Osobiście w walentynki poszedłem tylko na shopping. 
Kupiłem fl aczki i śmierdzący ser podpuszczkowy, czyli 
esencję emocji, jakie mną targają na myśl o tym święcie. 
Dziś jednak nie o tym, tydzień temu wystarczająco dałem 
upust walentynkowej żółci. 

W weekend zawitałem do południowej części naszego 
kontynentu, na szybkie zwiedzanie Sycylii. Opisy kra-
jobrazów i eksplorację zabytków zostawmy specom od 
reportażu i blogerom turystycznym, ja chciałbym tylko 
wyrazić zdziwienie. 

Pamiętam swoją pierwszą wizytę w Paryżu pod koniec 
lat 90. Moja wizja tamtego miasta, postrzegana z per-
spektywy osoby zachwyconej bohemą artystyczną, po-
strzegającego Paryż jako miasto wybitnej kultury, sztuki 
i kulinarnej fantazji, została zmasakrowana na wstępie 
wszechobecnym brudem. Nie zapomnę klimatycznych 
kafejek, w których Francuzi popijali winko, dyskutując 
i paląc papierosy. Szkoda, że cała podłoga lepiła się od 
brudu i kiepów, a popielniczki były opróżniane ostatni raz 
w czasie, gdy Francją rządziła Maria Antonina. Dobrze, że 

Oczekiwania kontra rzeczywistość
Wojciech P. KnapikFe
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W jaworznickich podstawówkach 
odbyły się spotkania uczniów z po-
licjantami. Mowa była oczywiście 
o kwestiach bezpieczeństwa.

Policjanci przypomnieli też 
o zakazie korzystania z telefo-
nu komórkowego podczas prze-
chodzenia przez przejście dla 
pieszych, a młodzi ludzie mieli 
okazję, by przetestować, jak ko-
rzystanie z urządzeń mobilnych 
wpływa na naszą spostrzegaw-
czość i czas reakcji. Testy dowio-
dły, że wchodząc na pasy, tele-
fon lepiej schować. Mogłoby się 
wydawać, że to banał, wystarczy 
jednak rozejrzeć się wokół, by 
stwierdzić, że wielu pieszych nie 
rozstaje się z komórką również 
wtedy, kiedy wchodzi na jezdnię. 

To niestety może się skończyć 
tragicznie.

Z komórek nie wolno korzystać 
również kierowcom. Z danych In-
stytutu Transportu Drogowego wy-
nika, że nawet co czwarty wypa-
dek drogowy może być powiązany 
z korzystaniem z telefonu. Zdaniem 
niektórych specjalistów, smartfon 
działa na kierowcę gorzej niż al-
kohol i marihuana, bo skutecznie 
odwraca jego uwagę od tego, co 
dzieje się na drodze. Warto o tym 
pamiętać, nie tylko wsiadając do 
samochodu, ale też wchodząc na 
pasy. O własne bezpieczeństwo 
najlepiej zatroszczyć się samemu, 
a zasada ograniczonego zaufania 
do innych użytkowników drogi ma 
swoje uzasadnienie.

W trosce o siebie

Potrzebne miejsce

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W  Jaworznie mieszka około 
1500 Ukraińców, którzy uciekli 
ze swojego ogarniętego wojną kra-
ju. W większości są to dzieci i mło-
dzież, które w Polsce kontynuują 
edukację szkolną. Jedni chodzą 
do polskich szkół, inni wciąż uczą 
się w ukraińskich, tyle że zdalnie. 
Z myślą o obu tych grupach po-
wstało w bibliotecznej fi lii na Pod-
łężu Cyfrowe Centrum Edukacji. 
To miejsce, w którym uczniowie 
mogą np. odrabiać lekcje, łączyć 
się online z ukraińską klasą czy 
przeszukiwać internet. Przygoto-
wane dla nich laptopy mają opro-
gramowanie w języku ukraińskim. 
Również klawiatury mają na kla-
wiszach cyrylicę.

Jako pierwsi, CCE odwiedzili 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2. Patrząc na te dzieci, na to, z jaką 
radością i zapałem korzystały z za-
sobów Centrum, jak ochoczo zaczęły 
przeszukiwać internet i czytać ksią-
żeczki w ojczystym języku, trzeba 
przyznać, że utworzenie tego miejsca 
było bardzo potrzebne.

To dobrze, że tak wiele instytucji, 
w tym jaworznicka Miejska Biblioteka 
Publiczna, dba zarówno o integrację 
uchodźców z Polakami, jak i wspiera 
Ukraińców w tym, by nie stracili więzi 
ze swoją ojczyzną, językiem, kulturą.

O tym, jak dokładnie działa Cy-
frowe Centrum Edukacji, piszemy 
szerzej w aktualnym wydaniu Pulsu 
Jaworzna na str. 10.
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Niekiedy małe przejęzyczenie czy literówka 
prowadzi do zupełnie nieprzewidzianych sytu-
acji. Na przykład mój kolega chciał powiedzieć 
przy śniadaniu do żony „podaj mi kochanie 
sól”, a z jego ust wypadło „zmarnowałaś mi 20 
lat życia”...

Przybywa wody
Jan KleszczSzpilki w bruku

Mniej więcej miesiąc temu o tym, że zalew w Łęgu wysycha, 
zrobiło się głośno. To jedno z ulubionych miejsc spacerowi-

czów i rowerzystów, toteż sytuacja zmartwiła wielu jaworznian. Niepokoili się 
wędkarze, bo tamtejsze stawy były zarybiane, więc żal im było i ryb, i pracy. 
Zainteresowani sprawą byli też strażacy. Trudno się dziwić. Woda ze stawów 
stanowi rezerwuary przeciwpożarowe dla pobliskich lasów. Cennego przyrodni-
czo i po prostu pięknego miejsca spacerów żałowali też mieszkańcy, obawiając 
się, że jeśli stawy wyschną, to miejsce straci swój niepowtarzalny urok.

Interweniować postanowili strażacy. Choć teren należy do Lasów Państwo-
wych, to druhowie o wsparcie w walce o utrzymanie stawów poprosili Pawła 
Silberta, prezydenta Jaworzna. Szybko ustalono, dlaczego zalew w Łęgu wy-
sycha. Przypomnijmy: stawy w Łęgu są sztucznymi zbiornikami. Istnieją dzięki 
wodzie wtłaczanej przez TAURON. Zaprzestając jej nabywania od Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń, zamknięto dopływ wody do stawów. Prezydent zade-
klarował, że sprawą się zajmie. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Udało 
się doprowadzić do porozumienia i uzgodnień pomiędzy spółkami. Najważ-
niejsze jest jednak to, że od początku lutego wody w stawach znów przybywa. 

Strażacy nie kryją radości i dziękują prezydentowi za wsparcie w walce 
o utrzymanie stawów. Już pracują też nad tym, by teren odpowiednio za-
bezpieczyć.

Wychodzi na to, że merytoryczne rozmowy mogą przynieść więcej dobre-
go, niż pisanie o sprawie w mediach społecznościowych i wywoływanie burzy. 
Niby oczywiste, ale chyba jednak nie dla wszystkich, skoro niektórzy radni, 
troszcząc się o stawy w Łęgu, publikowali po prostu na swoich profi lach ape-
le do urzędników z jaworznickiego magistratu. No chyba że nie tyle chodziło 
o wodę w stawach, co o wykorzystanie zasięgów. Wtedy wszystko jest jasne. 
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Tak będzie się prezentował budy-
nek po zakończeniu inwestycji  
| fot. Materiały UM Jaworzno

W zbiorniku wciąż przybywa wody | fot. Natalia Czeleń

W styczniu pracownicy przedszkola prowadzili przeprowadzkę, porządki oraz 
umeblowali wyremontowaną siedzibę przedszkola | fot. Materiały PM nr 4

Jaworzniccy wędkarze angażują się w odbudowę zalewu Łęg  
| fot. Natalia Czeleń

Przybywa wody w zalewie 
Łęg. Jedno z najpiękniej-
szych i cennych przy-
rodniczo miejsc Jaworz-
na zostało uratowane. 
Pomyślnie zakończyły się 
bowiem rozmowy prezy-
denta Jaworzna, Pawła 
Silberta z przedstawiciela-
mi spółek, dzięki którym 
jaworznicki zalew dotąd 
zasilany był w wodę.

Zalew uratowany. 
Poziom wody się podnosi!

Stawy w Łęgu są całkowicie sztucz-
nymi zbiornikami, istniejącymi dzięki 
wodzie wtłaczanej przez TAURON. 
Brak biznesowych uzgodnień spowo-
dował, że w listopadzie zaprzestano 
nabywania wody od Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń, co automatycznie 
zamknęło jej dopływ do stawów. Stąd 
kłopoty, bo zalew Łęg pozbawiony 
zasilania w wodę i, błyskawicznie 
wysychał, co mocno zaniepokoiło 

wędkarzy, strażaków, przyrodników, 
ale też spacerowiczów.  

Wędkarze, którzy od lat opieku-
ją się zalewem w Łęgu, zwrócili się 
o pomoc do prezydenta Jaworzna. 
Mimo że teren jest własnością Lasów 
Państwowych, to Paweł Silbert obie-

cał zająć się sprawą, bo łęgowskie 
stawy pełnią funkcję rezerwuarów 
przeciwpożarowych dla pobliskich 
lasów. Poza tym to cenione przez 
mieszkańców miejsce spacerów. Pre-
zydent zaproponował wygospodaro-
wanie środków w budżecie miasta 
na to zadanie i porozumienie się 
z Lasami Państwowymi w sprawie 
pogłębienia i odmulenia stawów, 
bo głębsze stawy to więcej czystej 
wody i mniejsze ryzyko wysycha-
nia w sytuacjach ograniczenia do-
pływów wód.

Rozmowy przyniosły oczekiwa-
ne efekty. Woda znów pojawiła się 
w zbiorniku, a jej stan codziennie 
się podnosi. Obecnie osiągnął już 
poziom 25 cm. Wędkarze nie kryją 
radości z takiego obrotu sprawy.

– Dziękujemy prezydentowi Jaworz-
na, Pawłowi Silbertowi, za determina-
cję i podjęte mediacje. Dziękujemy też 

zarządom obu spółek za wypracowanie 
korzystnych dla mieszkańców Jaworz-
na rozwiązań – mówi Andrzej Jania
prezes Koła Wędkarskiego PZW nr 
106 w Jaworznie.

Wędkarze przystąpili do pełnej 
mobilizacji i angażują się w odbu-
dowę zalewu. Codziennie zabezpie-
czają go workami z piaskiem przed 
bobrami, które realizują tutaj swoje 
prace budownicze.

Stawy w Łęgu są niezwykle waż-
ne i cenne dla miasta ze względu na 
bioróżnorodność. Zalew był zarybio-
ny, przylatują tu zimorodki i kor-
morany. To miejsce wysoko cenią 
przyrodnicy.

– Byłem załamany, gdy woda znik-
nęła – przyznaje Marcin Tosza, 
jaworznicki przyrodnik. – Minął 
rok od czasu, kiedy przepiękna rze-
ka Sztoła z dnia na dzień przestała 
płynąć po wyłączeniu pomp, bo jej 
woda prawie w całości pochodziła 
z odwadniania olkuskich kopalń cyn-
ku. Doszło tam do lokalnej katastro-
fy przyrodniczej. W ciągu krótkiego 
czasu zniknął cały ekosystem. Po 
roku zdążyliśmy o tym zapomnieć. 
Na szczęście na Łęgu do tego tym 
razem nie doszło – dodaje.

Stawy w Łęgu są całkowicie sztucz-
nymi zbiornikami. Historia tego miej-
sca liczy ponad 60 lat i jest zwią-
zana z przeszłością przemysłową 
jaworznickiego górnictwa i energe-
tyki. Wody zalewu mają około 6 ha 
powierzchni. Mniej więcej od roku 
1983 zasilane są w wodę odnogą 
rurociągu, który jest w zarządzie 
dzisiejszej spółki TAURON Wytwa-
rzanie. Woda pochodzi ze zrzutu 
wody pompowanej przez Spółkę Re-
strukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu.

Natalia Czeleń

Przedszkolaki znów u siebie
Kolorowe i jasne sale oraz nowo-

czesne łazienki czekały na dzieci 
w Miejskim Przedszkolu nr 4 przy 
ul. Wyzwolenia 4 w Ciężkowicach, 
gdzie niedawno zakończył się grun-
towny remont. Po przeprowadzeniu 
tej inwestycji budynek stał się bardziej 
przyjazny dla przedszkolaków. Prace 
pochłonęły ponad 3 mln zł. – Przed-
szkole przeszło diametralną zmianę. 
Pomieszczenia zostały powiększone. 
Sale są teraz przestronne i jasne. Każda 
posiada swój odrębny sanitariat. Do-
datkowo została zainstalowana winda 
osobowa. Całkowicie zmodernizowano 
też kuchnię. Stary piec węglowy zastą-
piły nowoczesne urządzenia, nawiewy 
i pojawiła się klimatyzacja – wymienia 
Joanna Szymiec-Ciołczyk, dyrektor 
placówki. 

Remont Przedszkola Miejskiego nr 
4 w Jaworznie rozpoczął się jeszcze 
w lipcu. W ramach prac rozbudowa-

no budynek i dostosowano go do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Zabudowany został wewnętrzny dzie-
dziniec, co pozwoliło na wydzielenie 
szatni dla dzieci na parterze oraz po-
mieszczeń administracyjnych na pię-
trze. Prace zakończyły się w grudniu 
2022 roku. Potem trzeba było jeszcze 
przeprowadzić porządki i przygoto-

wać sale na powrót przedszkolaków. 
Dzieci wróciły do ciężkowickiej sie-
dziby przedszkola na początku lute-
go. Czekało tam na nie wiele miłych 
niespodzianek. – Zmodernizowane 
przedszkole jest zaplanowane na sześć 
oddziałów, z których każdy będzie mógł 
przyjąć 20 dzieci – mówi dyrektor 
przedszkola.

Od września do placówki będzie 
więc uczęszczać 120 dzieci. Obecnie 
w jego strukturach w zajęciach dy-
daktycznych udział bierze 148 dzieci, 
w tym sześcioro małych obywateli 
Ukrainy.

W czasie remontu przedszkolaki 
i ich opiekunowie korzystali z gościny 
w Szkole Podstawowej nr 11 w Ja-
worznie. – Dyrektor szkoły, Natalia Ka-
mińska, bardzo serdecznie nas przyjęła 
i dołożyła wszelkich starań, abyśmy czuli 
się jak w domu – wspomina dyrektor 
ciężkowickiego przedszkola.

Całkowity koszt remontu budynku 
ciężkowickiego przedszkola to blisko 
3,5 mln zł, ale inwestycja była dofi -
nansowana ze środków rządowego 
funduszu inwestycji lokalnych. Po-
nad 1 mln 350 tys. zł pochodziło ze 
środków zewnętrznych.

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 4 
w Jaworznie powstał w 1906 roku. NC

Zyskają
mieszkańcy 

i strażacy
Modernizacja budynku Ochotni-

czej Straży Pożarnej oraz budowa 
Centrum Kulturalno-Społecznego 
w Ciężkowicach coraz bliżej. Urzęd-
nicy z jaworznickiego magistratu już 
zapowiadają przetarg na to zadanie. 

– Budynek będzie miejscem spotkań 
i integracji lokalnej społeczności oraz 
miejscem do prowadzenia zajęć kul-
turalno-oświatowych. Koszt inwestycji 
wyniesie ponad 5,5 mln zł – informuje 
Katarzyna Florek z Urzędu Miejskie-
go w Jaworznie.

Mieszkańcy Ciężkowic na fi nał in-
westycji czekają bardzo niecierpli-
wie. Tym bardziej że projekt robi 
wrażenie. Do istniejącego budynku 
zostanie dobudowana klatka schodo-
wa. Projektanci uwzględnili potrzeby 
osób z niepełnosprawnościami, toteż 
budynek wyposażony będzie w pod-
nośnik platformowy. Wewnątrz bu-
dynku będą się znajdowały m.in. sale 
wielofunkcyjne, pomieszczenia admi-
nistracyjne, socjalne i magazynowe 
oraz toalety. Budynek zostanie wy-
posażony w pompę ciepła, instalację 
fotowoltaiczną, instalację wentylacji 
oraz klimatyzację. Przed budynkiem 
powstaną miejsca parkingowe, w tym 
dla osób niepełnosprawnych.

– 5 mln złotych na utworzenie cen-
trum kulturalno-społecznego wraz z roz-
budową budynku straży pożarnej OSP 
w dzielnicy Ciężkowice pochodzi z rzą-
dowej dotacji, przyznanej w ramach 
Funduszu Polski Ład – Programu In-
westycji Strategicznych. Blisko 600 tys. 
zł to wkład gminy – mówi Katarzyna 
Florek.                                         GD
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W tym roku tłusty czwar-
tek wypada 16 lutego. To 
słodkie zakończenie okre-
su karnawału jest jednym 
z nielicznych dni w roku, 
kiedy po prostu nie moż-
na liczyć kalorii. Dzień 
bezkarnego objadania się 
pączkami i faworkami 
sprawia dużo frajdy nie 
tylko dzieciakom, ale i do-
rosłym łasuchom. 

Słodkie wypieki już czekają w cukierniach i piekarniach na łasuchów ce-
lebrujących tłusty czwartek  | fot. Natalia Czeleń

AU TO P R O M O C J A

R E K L A M A

Biblioteczna fi lia 
wróci na Bory

Uwaga na oszustwa na bank!

Mieszkańcy jaworznickiej dzielnicy 
Bory jeszcze w tym roku będą mieć 
u siebie fi lię Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Właśnie podpisano umowę 
na przebudowę i zmianę sposobu 
użytkowania lokalu przy ulicy Tet-
majera. To właśnie tam mieścić się 
będzie biblioteczna fi lia. – Czytelnicy 
z tej części miasta będą mogli wrócić do 
swojej biblioteki już po wakacjach. Nowe 
otwarcie, w wyremontowanej siedzibie, 
przyniesie wiele ciekawych możliwości 
dla mieszkańców Borów. Biblioteka zy-
ska nie tylko nowy wygląd, ale również 
wyjdzie ze swoją ofertą czytelniczo-
-kulturalną do mieszkańców i będzie 
miejscem spotkań, którego do tej pory 
w dzielnicy nie było. Wszystkie te dzia-
łania były możliwe dzięki naszej deter-
minacji w utrzymaniu takiego miejsca 
oraz zaangażowaniu prezydenta Pawła 
Silberta, dyrektor biblioteki Moniki Rej-
dych, radnych oraz właściciela obiektu, 
z którym podpisaliśmy stosowne umowy. 
Nasza decyzja i wola poszukiwania no-
wego miejsca na fi lię biblioteki zyskała 
akceptację dyrektora Biblioteki Śląskiej 
– podkreśla Łukasz Kolarczyk, za-
stępca prezydenta Jaworzna.

Wcześniej mieszkańcy Borów książ-
ki wypożyczali w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 14. To rozwiąza-
nie trzeba było jednak zmienić, bo 
w szkole zrobiło się zbyt ciasno. W bu-
dynku pomieścić trzeba było nowe 
oddziały przedszkolne, na książni-
cę zabrakło już miejsca. Rozpoczęto 
więc poszukiwania nowej siedziby 
dla biblioteki. Zadanie okazało się 
trudne, bo w tej dzielnicy nie ma od-
powiednich nieruchomości gminnych, 
które spełniałyby wymagania stawia-
ne książnicom. Po szczegółowych 
analizach lokalowych i fi nansowych 

Jaworzniccy policjanci alarmują. 
Przybywa zgłoszeń dotyczących oszu-
stwa na tzw. bank. Oszuści dzwonią 
do mieszkańców, podszywając się pod 
pracowników instytucji bankowych. 
Podstępem wyciągają od swoich roz-
mówców oszczędności.

– Tylko w ostatnim tygodniu otrzyma-
liśmy 5 takich zgłoszeń od mieszkańców
– podkreśla asp. szt. Justyna Wiszo-
waty z Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie. 

Jak działają oszuści? Dzwonią do 
swoich potencjalnych ofi ar z nume-
rów, które rzekomo są numerami któ-
regoś z banków. Przestępcy używają 
do tego specjalnego programu, który 
sprawia, że na telefonie rozmówcy 
wyświetla się numer instytucji lub 
jej nazwa. Nosi to miano spoofi n-
goofi ngu.

zapadła decyzja o tym, by umieścić 
biblioteczną fi lię w lokalu, który nie 
jest własnością gminy. – Działania 
związane z poszukiwaniem miejsca 
dla fi lii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
na Borach fi nalizują się. Podjęliśmy 
szereg rozmów, by w rozwijającym się 
osiedlu Bory oraz dla sąsiedniej Starej 
Huty, utrzymać usługę miejską w postaci 
dostępu do obiektu kultury – przyznaje 
Łukasz Kolarczyk.

Umowę na przebudowę i zmianę 
sposobu użytkowania lokalu o po-
wierzchni około 100 m kw., w budyn-
ku przy ul. Tetmajera 35 podpisano 
na początku lutego. Prace potrwają 
do sierpnia. W zbiorach, obok książek 
tradycyjnych, znajdą się również au-
diobooki, gry planszowe, czasopisma 
i X-BOX. Powstanie tam też strefa 
dla dzieci, w której mali czytelnicy 
będą mogli swobodnie przeszuki-
wać przeznaczone dla nich zasoby 
oraz uczestniczyć w bibliotecznych 
zajęciach. Nie zabraknie również sta-
nowisk komputerowych z dostępem 
do internetu oraz miejsc do pracy ci-
chej. Bibliotekarze obiecują, że fi lia 
na Borach nie będzie tylko wypoży-
czalnią książek. Organizowane tam 
będą spotkania, warsztaty rękodzie-
ła, swoje miejsca znajdą koła i kluby 
zainteresowań. Latem zaaranżowana 
zostanie letnia czytelnia oraz orga-
nizowane będą spotkania głośnego 
czytania i omawiania lektur. – Nowa 
fi lia Bory będzie służyć w nowoczesnej 
odsłonie wszystkim zainteresowanym 
książką i aktywnością twórczą. Bardzo 
dziękujemy władzom miasta za docenia-
nie wartości, jaką ma biblioteka i czy-
telnictwo książek – podkreśla Monika
Rejdych, dyrektor MBP. 

Grażyna Dębała

Dzwoniący grają na emocjach 
osoby, z którą rozmawiają, i usiłują 
wywołać w niej poczucie zagroże-
nia, zaniepokojenia, zmartwienia 
lub zaciekawienia. Zazwyczaj oszu-
ści mówią po ukraińsku lub rosyj-
sku, a rzadziej po polsku. Narażeni 
na oszustwa są więc zwłaszcza klien-
ci polskich banków, którzy mają 
inne niż polskie obywatelstwo, np. 
w tej zagrożonej grupie są uchodź-
cy z Ukrainy.

– Oszuści mają na celu pozyskanie 
poufnych informacji, takich jak login 
i hasło do bankowości internetowej, 
kody BLIK, dane dotyczące karty płat-
niczej. Celem jest też nakłonienie klien-
ta banku do wykonania określonych 
czynności, np. zainstalowania aplikacji 
pozwalającej przestępcom na zdal-
ny dostęp do komputera lub telefonu 

rozmówcy – wyliczają policjanci. 
– Przestępcy kradną pieniądze m.in. 
poprzez wyprowadzanie oszczędności 
z rachunku bankowego, wykonanie 
transakcji kartowych czy pozyskanie 
pożyczki lub kredytu z wykorzysta-
niem danych osobowych osoby, do 
której dzwonią – tłumaczą.

Stróże prawa, wraz z Centralnym 
Biurem Zwalczania Cyberprzestęp-
czości i FinCERT.pl – Bankowym 
Centrum Cyberbezpieczeństwa 
ZBP, uczulają więc Polaków, by 
w żadnym wypadku nie podawali 
loginu i hasła do bankowości inter-
netowej, danych karty płatniczej, 
przychodzących na telefon kodów 
do konta bankowego, kodów BLIK 
lub kodów 3D Secure. Za każdym 
razem należy uważnie czytać treść 
SMS-ów i powiadomień w aplikacji 
mobilnej banku i nie dodawać żad-
nych nowych zaufanych urządzeń, 
sugerowanych przez rzekomego pra-
cownika banku.

– Jeśli rozmowa wzbudza niepokój 
lub wątpliwości, rozłącz się, odcze-
kaj minimum 30 sekund. Następnie 
połącz się z bankiem lub instytucją, 
której przedstawiciel dzwonił. Ko-
niecznie wybierz ofi cjalny numer 
na klawiaturze numerycznej, nie 
oddzwaniaj z listy połączeń, które 
wyświetlają się na telefonie – instru-
ują policjanci.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Wyjątkowo słodkie świętowanie

Jaworzniccy cukiernicy przeko-
nują, że mieszkańcy naszego miasta 
cenią sobie przede wszystkim trady-
cyjne smaki. – Z naszego doświadcze-
nia wynika, że jaworznianie najchętniej 
kupują tradycyjne pączki z nadzieniem 
różanym czy marmoladą. Lubią też 
pączki z bitą śmietaną – opowiada 
Małgorzata Grabik, kierownik Pie-
karni Ciastkarni KŁOS 24 H, która 
działa przy ulicy Olszewskiego.

Tuż przed tłustym czwartkiem 
w cukierniach smażone są ogromne 
liczby pączków z przeróżnymi nadzie-
niami. Powstają też słodkie oponki. 
Do tłustoczwartkowych specjałów 
należą jeszcze tradycyjne faworki, 
nazywane w innych regionach Polski 

chrustem czy chruścikami. To słodkie 
i kruche ciasteczka, smażone w głę-
bokim oleju i obowiązkowo posypa-
ne cukrem pudrem. – Chrusty cieszą 
się popularnością nie tylko od święta. 
Jaworznianie chętnie kupują je na co 
dzień – przekonuje pani Małgorzata.

Tłusty czwartek kojarzy nam się 
zazwyczaj ze słodkim świętowa-
niem, ale dla niektórych jest okre-
sem wzmożonej i ciężkiej pracy. 

– Z okazji tłustego czwartku napraw-
dę mamy co robić. Kolejki po pączki 
ustawiają się już w środę oraz w czwar-
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Przedstawiciele władz miasta i szpitala rozmawiali z Poseł Ewą Malik o planach inwestycyjnych, dotyczących prze-
prowadzanych w Jaworznie specjalistycznych zabiegów bariatrycznych  | fot. Materiały prywatne

R E K L A M A

Wyjątkowo słodkie świętowanie
tek wczesnym rankiem. Myślę, że wy-
nika to z tego, że my, Polacy, kochamy 
tę tradycję. Jesteśmy tego nauczeni od 
najmłodszych lat i sądzę, że ta miła, 
słodka tradycja będzie towarzyszyć 
nam już zawsze – mówi Katarzyna
Stefańska, menager  Piekarni Ciast-
karni KŁOS 24 H.

Święto łasuchów jest ostatnim 
dniem przed rozpoczęciem Wiel-
kiego Postu w Kościele katolickim, 
który poprzedza Wielkanoc. Data 
tłustego czwartku jest ruchoma 
i wypada zawsze na 52 dni przed 
Wielkanocą.

Obecnie w tłusty czwartek Polacy 
zajadają się słodkościami takimi, jak: 
pączki, faworki czy oponki. Warto 
jednak pamiętać, że kiedyś tradycja 
nie była tak słodka. Aby pożegnać 
okres zabawy i przygotować się do 
czterdziestodniowego postu, jadło 
się tłusto i naprawdę dużo. Na sto-
łach nie mogło zabraknąć pączków 
nadziewanych słoniną, boczkiem 
i mięsem, które zapijano swojskim 
alkoholem.

Zwyczaj jedzenia słodkości w tłu-
sty czwartek pojawił się w Polsce 
dopiero około XVI wieku. Początko-
wo niektóre pączki miały w środku 
ukryty mały orzeszek lub migdał. 
Osoba, która natrafi ła na takiego 
pączka, miała cieszyć się dostatkiem.

Natalia Czeleń

Szpital z szansami na nową salę 
operacyjną – wizyta Poseł Ewy Malik

Z inicjatywy Poseł Ewy Malik 
odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami władz miasta Jaworz-
na oraz jaworznickiego Szpitala 
Wielospecjalistycznego. Głównym 
punktem wizyty w Jaworznie były 
rozmowy dotyczące planów pla-
cówki na rozbudowę bloku ope-
racyjnego o szóstą salę do prze-
prowadzania specjalistycznych 
zabiegów i operacji. 

W strukturze Szpitala funkcjonuje 
obecnie 5 oddziałów zabiegowych, 
które w pełni wykorzystują Blok Ope-
racyjny, są to: Odział Kliniczny Chi-
rurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Onkologicznej, Oddział Kliniczny 
Chirurgii Dziecięcej, Oddział Chirurgii 
Urazowo – Ortopedycznej, Oddział 
Ginekologiczno – Położniczy oraz 
Oddział Urologii i Onkologii Urolo-
gicznej. Pacjentom tych oddziałów 
oferowany jest pełen zakres zabez-
pieczenia medycznego, łącznie z pro-
cedurami wysokospecjalistycznymi.

Szpital pracuje w trybie ostrody-
żurowym i zabezpiecza pacjentów 
w ramach interwencji chirurgicznych 
w zakresie: chirurgii ogólnej, endo-
krynologii, onkologii chirurgicznej 
i urologicznej, ortopedii, urologii, 
chirurgii dziecięcej, ginekologii oraz 
kardiologii. Aktualnie Blok Operacyj-
ny Szpitala składa się z pięciu w peł-
ni wyposażonych sal operacyjnych, 
jednakże z roku na rok zwiększa się 
ilość i zakres wykonywanych zabie-
gów operacyjnych. Rocznie wyko-
nywanych jest ich około 5 tysięcy.

Plany inwestycyjne, o których 
przedstawiciele władz miasta i szpi-
tala rozmawiali z poseł Ewą Malik, 
dotyczą przeprowadzanych w Ja-
worznie bardzo specjalistycznych 
i jeszcze rzadkich w Polsce zabiegów 
bariatrycznych. 

– Od czerwca 2022 r. z Oddziału Kli-
nicznego Chirurgii Ogólnej, Endokryno-
logicznej i Onkologicznej wyodrębniono 
Odcinek Bariatryczny, na którym prze-
prowadzana jest kwalifi kacja, diagno-
styka oraz hospitalizowani są pacjenci 
przyjmowani do leczenia zabiegowego. 
Dzięki dużej liczbie operacji w 2021 r. 
Szpital został wpisany do wykazu ośrod-
ków koordynujących program pilota-
żowy KOS BAR jako jedyna placówka 
w województwie śląskim. Obecnie w ra-
mach programu przygotowywanych jest 
do operacji 77 pacjentów – mówi Ewa 
Malik, Poseł na Sejm RP z Okręgu 32.

W związku z koniecznością utrzy-
mania jakości udzielania świadczeń 
i zwiększenia liczby przeprowadza-
nych operacji ratujących zdrowie i ży-
cie pacjentów niezbędne jest urucho-
mienie w Bloku Operacyjnym szóstej 
sali operacyjnej. Aktualnie trwają pra-
ce nad pozyskaniem środków fi nan-
sowych na adaptację i wyposażenie 
w sprzęt oraz aparaturę medyczną 
ww. sali, co przyczyni się do przy-
spieszenia diagnostyki oraz skrócenia 
czasu trwania  planowych zabiegów 
operacyjnych. Sala służyć będzie rów-
nież do przeprowadzania nowocze-

snych zabiegów urologicznych, jako  
pionierski oddział w województwie 
śląskim. – Aby jeszcze efektywniej re-
alizować opiekę bariatryczną potrzebne 
jest uruchomienie nowej sali operacyjnej. 
To szansa dla pacjentów, jak i na rozwój 
jaworznickiego szpitala. Będę starała się 
o to, by pozyskać odpowiednie środki 
na stworzenie nowej sali operacyjnej 
służącej m.in. kompleksowemu lecze-
niu bariatrycznemu – dodaje Poseł 
Ewa Malik. 

Koordynatorem programu jak i ze-
społu KOS-BAR w Szpitalu Wielo-
specjalistycznym w Jaworznie jest 
lek. Krzysztof Nocoń. To on kieruje 
zespołem, w skład którego wchodzą 
lekarze specjaliści z zakresu chirur-

gii ogólnej, chorób wewnętrznych, 
anestezjologii i intensywnej terapii, 
rehabilitacji medycznej oraz psycho-
log, psychoterapeuta, fi zjoterapeuta, 
dietetyk.

Kompleksowa opieka bariatrycz-
na obejmuje świadczenia medyczne 
w okresie 18 miesięcy od rozpoczęcia 
realizacji programu, związane z przy-
gotowaniem chorego pod względem 
klinicznym i psychologicznym do 
operacji bariatrycznej (okres 3-6 mie-
sięcy), wykonaniem operacji baria-
trycznej, kompleksową rehabilitacją 
i specjalistyczną opieką bariatryczną, 
wraz z zapewnieniem jej ciągłości 
w okresie 12 miesięcy po zabiegu 
chirurgicznym. Proces terapeutyczny 

w KOS-BAR jest realizowany zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami klinicz-
nymi pacjentów.

Kierowany przez dr n. med. Józefa 
Kurka prof. A. Ś. Oddział Kliniczny 
Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicz-
nej i Onkologicznej zapoczątkował 
chirurgiczne leczenie otyłości (ope-
racje bariatryczne) już w 2012 roku. 
Dotychczas (od 2012 roku) w jaworz-
nickim szpitalu zoperowano 686 pa-
cjentów bariatrycznych.

Plan inwestycyjny rozbudowy blo-
ku operacyjnego, przy rozwoju specja-
listycznych usług stawia jaworznicką 
placówkę jako wyróżniającą w lecze-
niu ciężkich schorzeń, tworząc szanse 
i możliwości dla pacjentów.       REDCzas 

na wnioski
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

przypomina, że można już składać 
wnioski o świadczenie wychowaw-
cze 500+ na nowy okres świad-
czeniowy.

– Wnioski można złożyć za pośred-
nictwem PUE ZUS, aplikacji mobilnej 
mZUS, portalu Emaptia i bankowości 
elektronicznej – informuje Agniesz-
ka Kamińska z ZUS w Sosnowcu. 
– Osobie, która złoży prawidłowo 
wypełniony wniosek, do 30 kwiet-
nia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 
czerwca br. – dodaje.

Osoby, które będą wnioskować 
w maju, otrzymają świadczenie do 
31 lipca wraz z wyrównaniem kwo-
ty świadczenia od czerwca. Analo-
gicznie będzie z wnioskami w kolej-
nych miesiącach. Wnioskodawcy, 
którzy wyślą wniosek w czerwcu, 
mogą się spodziewać wypłaty do 
31 sierpnia, wraz z wyrównaniem 
świadczenia od czerwca, w przy-
padku wniosków lipcowych, wypla-
ta z wyrównaniem od lipca nastąpi 
do 30 września, a sierpniowych - do 
31 października, podobnie z wy-
równaniem, od sierpnia.

500+ przysługuje też, mieszka-
jącym w Polsce, obcokrajowcom, 
w tym ukraińskim uchodźcom.                                    

Anna Zielonka-Hałczyńska
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R E K L A M A

Prace porządkowe MZNK 
w okresie zimowym

W zimie zadania realizowane przez Miejski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie na tere-
nach zielonych należących do gminy ograniczają się 
do utrzymana porządku i czystości oraz drobnych 
prac ogrodniczych.

Na bieżąco porządkowane są między innymi Plan-
ty i parki oraz pozostałe rejony miasta utrzymywane 
przez jednostkę. Oprócz tego prowadzone są drobne 
prace związane z pielęgnacją zieleni, takie jak przy-
cinanie odrostów drzew itp. W przypadku opadów 
śniegu i oblodzenia pracownicy MZNK zajmują się 
również odśnieżaniem i likwidacją śliskości na cią-
gach pieszych znajdujących się na terenach utrzy-
mywanych przez jednostkę.

| fot. Archiwum prywatne

Rozmowa z Joanną Dziubanik, prezes Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie

Po 20 latach nastąpiła zmiana na 
stanowisku prezesa Hospicjum 
Homo Homini im. św. Brata Al-
berta w Jaworznie. Przez szereg 
lat placówką kierowała lek. med. 
Maria Bryła. Teraz to pani prze-
jęła pałeczkę.
 To nie było przejęcie, ponieważ pani 

doktor jest z nami dalej. Nadal jest kie-
rownikiem medycznym w naszym hospi-
cjum. W związku z rezygnacją z funkcji 
prezesa przez panią Marię Bryłę zmienił 
się zarząd stowarzyszenia. Pani doktor 
postanowiła skupić swoją uwagę na pa-
cjentach w hospicjum domowym i stacjo-
narnym. Z kolei ja nie jestem tu nowa. 
Pracuję w tej placówce od ponad 13 lat. 
Z hospicjum byłam związana też wcze-
śniej. Teraz moim zadaniem, jako prezesa, 
będzie kontynuowanie misji hospicyjnej.

Na czym ta kontynuacja będzie 
polegać?
 Skupiamy się na ciągłym podwyż-

szaniu jakości opieki medycznej, psy-
chologicznej i duchowej. Planujemy po-
wrócić w tym roku, po trudnym czasie 
pandemii, do organizacji kursów na 
wolontariuszy medycznych. Chcieliby-
śmy zorganizować je jesienią. Mamy 
nadzieję, że nam się to uda. Zamierza-

Każda złotówka jest na wagę złota

Prace porządkowe MZNK 

cji, nie byłoby nas. Kontrakt z NFZ-em 
to oczywiście podstawa, ale zakontrak-
towane świadczenia nie wystarczają 
na pokrycie wszystkich kosztów, ciągle 
rosnących przez infl ację. Wszyscy to 
przecież odczuwamy w naszych port-
felach, we własnym życiu. Tymczasem 
hospicjum jest o wiele większe niż prze-
ciętne gospodarstwo domowe. Łatwo 
więc wyobrazić sobie, jakiego rzędu 
są to rachunki, poczynając od zużycia 
mediów, a kończąc na opłatach za inne 
usługi, z których hospicjum, jako pla-
cówka medyczna, musi korzystać. Nie 

domykamy budżetu na około 80 tys. 
zł miesięcznie. Dlatego 1,5 proc., na 
które liczymy od ludzi dobrej woli, jest 
podstawą naszej działalności. Każda 
oddana złotówka jest dla nas na wagę 
złota. Bez tego nie bylibyśmy w stanie 
funkcjonować.

Wsparcie otrzymujecie także 
podczas różnych kwest. Z dat-
ków, które darczyńcy wrzuci-
li do puszek podczas zbiórki 
1 listopada ubiegłego roku na 
cmentarzu komunalnym na Wil-
koszynie, kupiliście ostatnio 3 
koncentratory tlenu.
Zgadza się. Wszystkie koncentratory 

już do nas dotarły i służą pacjentom 
w hospicjum stacjonarnym oraz w ho-
spicjum domowym. Bardzo dziękujemy 
za to naszym darczyńcom.

Powtórzycie tę akcję?
 Mamy nadzieję, że zbiórka będzie 

cykliczna. W tym roku mamy zamiar 
poszerzyć ją o cmentarz komunalny 
w Szczakowej.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska

my też być obecni na wielu imprezach 
organizowanych w mieście. Chcemy 
pokazywać, że hospicjum to też życie.

Kiedy ruszy wiosenna odsłona 
kampanii Pola Nadziei?
 Inauguracja odbędzie się 12 marca 

o godz. 17 w ATElier Kultury. Na na-
szych gości będzie czekać spektakl-niespo-
dzianka. Kolejną imprezą będzie rolko-
wanie. Mamy wielką nadzieję, że w tym 
roku impreza dojdzie do skutku, ponie-
waż w ubiegłym mieliśmy dwa falstarty. 
Najpierw, z powodu złej pogody, musieli-
śmy zmienić termin rolkowania. Za dru-
gim razem, również z powodu deszczu, 
byliśmy zmuszeni odwołać wydarzenie. 
Planujemy także prelekcje w szkołach. 
Zastanawiamy się też nad organizacją 
konferencji na temat Pól Nadziei. Zależy 
nam na tym, aby oswajać ludzi z hospi-
cjum. Bo ono wciąż wielu osobom kojarzy 
się z trudnym czasem i etapem w życiu. 
Ale przecież, mimo wszystko, to również 
miejsce pełne życzliwości, pięknych rela-
cji. W naszym hospicjum ciągle coś się 
dzieje, a to kolędowanie, a to koncerty. 

Jak stoicie fi nansowo?
Gdyby nie pomoc, którą otrzymujemy 

od osób indywidualnych, fi rm, instytu-

Na pomoc
zwierzakom

Podopieczni Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami Oddział w Jaworz-
nie potrzebują kociej karmy i żwirku. 
– Chcesz pomóc naszym kocim pod-
opiecznym? Podaruj im karmę gastro 
dla maluchów i smille dla kociąt oraz 
dorosłych – mówi Marta Wrońska, 
sekretarz oddziału.

Dary przyjmowane są przy ul. 
Grunwaldzkiej 35 w środy od godz. 
16.30 do 18. Kontaktować się też 
można pod nr. tel.  516 165 893.

Potrzebna jest też dobra jakościo-
wo karma dla szczeniąt, które zostały 
zabrane w wyniku interwencji. – 
Właścicielka nie poradziła sobie z opie-
ką nad psiakami, które się rozmnożyły 
w niekontrolowany sposób – mówi 
Marta Wrońska.

Psów właścicielka miała aż 10. 
Szczeniaki trafi ły do domu tymcza-
sowego. Wymagają leczenia, szcze-
pienia oraz sterylizacji. Na ten cel 
zorganizowano internetową zbiórkę.

Wsparcie przyda się też Fundacji 
„Koty z Kociej”. – Potrzebujemy kar-
my suchej i mokrej oraz żwirku Benek 
Compact – mówi Katarzyna Pokuta
z fundacji. W sprawie pomocy kon-
taktować się można pod nr. tel. 501 
205 221.                                    NC

6 NR 06/2023            16 LUTEGO 2023LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Wieczór poetycko-muzyczny był bardzo udany  | fot. Natalia Czeleń

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

– поділилась кар’єрна радниця. – 
Розповідаємо людям, як підійти 
до власної справи, з чого почати, 
як далі все організувати. Ми 
проводимо й індивідуальні 
бесіди, де розбираємо конкретну 
ситуацію та аналізуємо ринок, 
даємо поради підприємцям. На 
такі консультації люди можуть 
записатись, зателефонувавши до 
нас або прийшовши особисто, бо 
ми мусимо готуватись до таких 
бесід: знати коротко про людину, 
чим займається і якої допомоги 
потребує. Також ми проводимо 
тести щодо підприємництва: чи 
має людина хист до цього та в 
якій галузі зможе себе проявити. 
Даємо поради й досвідченим 
бізнесменам щодо моделі бізнесу, 
змін тощо.

Також у лабораторії 
відбуваються зустрічі з учнями, 
яких націлюють на вибір професії. 
Популярні й заняття з англійської 
мови, на яких вчать презентувати 
себе на співбесідах іноземною.

Примітно, що такого закладу, 
де б діяв коворкінг і все було 
безкоштовно, у найближчих 
містах немає. Лабораторія бізнесу 
працює не лише для мешканців 
міста Явожно, а й для всіх, хто 

потребує професійної допомоги.
Деякі відвідувачі вже стали 

постійними – вони ледь не щодня 
приходять до закладу і працюють 
тут у зоні коворкінгу, бувають тут 
і українці.

Кшиштоф Ґранек – один з 
постійних відвідувачів, він 
програміст, створює різні мобільні 
додатки. І нині він працював у 
зоні коворкінгу, робив собі каву, 
відпочивав та ділився враженнями:

– Задоволений, що маю 
таке місце в Явожному, де 
можу прийти і попрацювати 
у спокійній атмосфері. Моя 
фірма діє в Кракові, раніше я 
їздив туди, але це час і витрати 
на дорогу. Є змога виконувати 
роботу дистанційно, але вдома 
не вдавалось, бо ж родина, малі 
діти, тож весь час відволікався. А 
зараз я за коротший період часу 
можу бути більш продуктивним, 
адже сконцентрований лише на 
роботі й маю комфортні умови 
для цього.

Тож можете приходити в 
лабораторію бізнесу та мати 
доступ до інтернету, працювати 
тут.

Графік роботи закладу Ja-
worznickie Laboratorium Biznesu: 

Коворкінг безкоштовно та навчання й консультації 
щодо бізнесу: де і як отримати в Явожному

понеділок – п’ятниця з 8.00 до 
17.00. 

Адреса: ul. Boczna 7k, 
43-602 Jaworzno.

+48 730 198 003 / 
+48 533 239 414.
email kontakt@

jlaboratoriumbiznesu.pl

безкоштовно. Коли ж працюють 
вдома, то не завжди мають змогу 
організувати свою діяльність у 
тиші та спокої.

Урсула Грушка провела 
екскурсію лабораторією, показала 
всі зони. У цей час в найбільшій 
залі відбувався семінар якоїсь 
компанії – є змога призначити 
робочий захід фірми та провести 
його, проаналізувати помилки і 
скоригувати напрямки роботи.

Кар’єрна радниця Магдалена 
Шюбка-Глемб деталізувала 
інформацію щодо діяльності 
лабораторії бізнесу.

– Лабораторія бізнесу заснована 
як пілотний проєкт. Головна 
мета – залучити підприємців та 
допомогти їм діяти. Йдеться і про 
тих, хто лише розпочали бізнес чи 
планують, і тих, хто в ньому давно.

Отже, за словами пані 
Магдалени, заклад допомагає 
підприємцям отримати 
дофінансування на господарську 
діяльність (тут мова про кошти 
з уженду праці, а  також з інших 
джерел – наприклад фондів). 

– У лабораторії часто проводять 
безкоштовні навчання спеціалісти 
воєводського уженду праці, а 
також фахівці нашого повітового, 

Поради для підприємців, 
навчання для бізнесменів та 
бізнесвумен, школярів, семінари 
та індивідуальні консультації, 
і все це безкоштовно – ці та 
інші послуги можна отримати 
в Явожницькій лабораторії 
бізнесу (Jaworznickie Laborato-
rium Biznesu.). Організував та 
відкрив цей унікальний заклад 
Повітовий ужонд праці (Powia-
towy Urząd Pracy w Jaworznie) 
минулоріч.

У чому ж родзинка та як 
функціонує лабораторія, 
розповіли директор уженду праці 
та працівники.

– Ми створили це місце в 
Явожному за кошти Міністерства 
праці та соціальної політики, – 
ділиться Лукаш Цурило, директор 
уженду праці. – Мета закладу 
– допомагати підприємцям, 
також надавати підтримку тим 
молодим людям, які  хочуть 
розвиватись, шукати себе в бізнесі 
чи визначитись із майбутньою 
професією. Також ми організували 
простір так, щоб він слугував 
коворкінгом, адже оренда якогось 
місця для роботи, офісу коштує 
немало, а в нас відвідувачі можуть 
працювати в гарних умовах і 

Walentynki u seniorów
Bywalcy Klubu Senior+, który 

działa pod Arkadami, świętowali wa-
lentynki przy dobrej muzyce i poezji.

– Z okazji walentynek przygotowa-
liśmy dla nas i naszych gości krótki 
program artystyczny poświęcony mi-
łości – mówi Małgorzata Walaszek, 
opiekun z klubu Senior+. 

Do celebrowania święta zako-
chanych przyłączyli się jaworznic-
cy radni: Dawid Domagalski, Ma-
ciej Stanek, Mirosław Pieczara, 
Teresa Kondoszek oraz Bernade-
ta Palka, a także pełnomocnik PiS 
w Jaworznie, Dariusz Starzycki, 
którzy obdarowali seniorów drob-
nymi upominkami.

Klubowicze czytali poezję i wspól-
nie śpiewali. Było o miłości szczę-
śliwej, ale też i niespełnionej lub 
utraconej. Organizatorzy wydarze-
nia przygotowali również niespo-
dziankę. Wszyscy uczestnicy spotka-
nia otrzymali malutkie książeczki 
z aforyzmami i limerykami. Każdy 
musiał otworzyć swoją książeczkę na 
dowolnej stronie i głośno przeczytać 
jej zawartość, co wywoływało salwy 
śmiechu.

– Bardzo dobrze się bawiłam w czasie 
spotkania walentynkowego. W naszym 
klubie zawsze jest wesoło. Uwielbiamy 
takie okolicznościowe popołudnia i wie-
czory – mówi Kazimiera Radwan, 

uczestniczka wieczorku poetycko-
-muzycznego.

Jaworznianka do klubu Senior+ 
należy już od dawna i bardzo sobie to 
chwali. – Wraz  z innymi klubowiczami 
spędzamy razem dużo czasu. Wśród nas 
jest wiele osób samotnych i uważam, że 
to dobrze, że taki klub powstał w naszym 
mieście. Dzięki tej grupie nikt z nas nie 
czuje się już osamotniony – zapewnia 
pani Kazimiera.

W klubie Senior+ przy ul. Matej-
ki 24 d osoby w jesieni życia spoty-
kają się od poniedziałku do piątku.  
Uczestnicy zajęć sami decydują o tym, 
co i kiedy chcą robić. Jedni zajmują 
się rękodziełem, inni piszą wiersze, 
a jeszcze inni rozwiązują krzyżówki 
czy grają w karty i planszówki. Odby-

wają się też zajęcia z fi zjoterapeutą, 
psychologiem czy terapeutą manu-
alnym. Czasem pojawią się goście: 
malarze, poeci, naukowcy, muzycy. 
Bywalcy klubu organizują też wspól-
ne wyjścia na wydarzenia kultural-
ne w naszym mieście. – Uwielbiam 
wspólne wyjścia do biblioteki. Z okazji 
walentynek uczestniczyliśmy też w kon-
cercie zespołu Ballabard, zorganizowa-
nym właśnie w jaworznickiej bibliotece
– wspomina Kazimiera Radwańska.

O ciepłą atmosferę w klubie bardzo 
dbają jego opiekunki – Bronisława
Zarzeczna oraz Małgorzata Wala-
szek. – Jest nas tu dużo i panuje ciepła, 
rodzinna atmosfera. Wydaje mi się, że 
właśnie tak powinno tu być – przekonu-
je Bronisława Zarzeczna.              NC

Program już działa
Zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom, ich wyłapywanie oraz 
zapobieganie ich bezdomności na-
leży do zadań gminy. W tym roku 
w jaworznickim budżecie przewi-
dziano na ten cel więcej. – Każdego 
roku do 31 marca rada gminy okre-
śla, w drodze uchwały, nowy program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt – mówi Paulina Kleszczewska
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 

Program gwarantuje bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku, 
a bezdomnym zwierzętom gospo-
darskim w gospodarstwie rolnym. 
Zwierzaki mają też zapewnioną ca-
łodobową opiekę weterynaryjną 
w przypadkach zdarzeń drogowych 
z ich udziałem. W budżecie przewi-
dziano środki na odławianie bez-
domnych zwierząt i przewożenie 
ich do schroniska lub gospodarstwa 
rolnego. Są pieniądze na kastrację 
i sterylizację oraz doraźne leczenie, 
usypianie ślepych miotów, znako-
wanie psów i kotów posiadających 
właścicieli. Program gwarantuje też 
zapewnienie doraźnej opieki wete-
rynaryjnej rannym i chorym kotom 
wolno żyjącym w tymczasowych 
domach opieki.

Sterylizacja i kastracja kotów wol-
no bytujących (poza schroniskiem) 

nie są obligatoryjne i nie muszą być 
objęte programem, ale w Jaworznie 
od kilku lat przeznacza się na ten 
cel spore środki. W ubiegłym roku 
opiekunowie społeczni przekazali 
do sterylizacji 138 kotek, a do ka-
stracji 35 kocurów. Koszty zabiegu 
pokrywane są z budżetu. Celem ak-
cji jest ograniczenie populacji kotów 
wolno żyjących, a nie usunięcie ich 
ze środowiska. – Koty są ważnym 
elementem ekosystemu miejskiego. 
Chronią nas przed gryzoniami – tłu-
maczy Paulina Kleszczewska. 

W ubiegłym roku na koszt gminy 
oznakowano 81 zwierząt należących 
do mieszkańców Jaworzna. Znako-
wanie zwierząt domowych to jedna 
z głównych metod zapobiegania ich 
bezdomności. Dane wprowadza-
ne są do Międzynarodowej Bazy 
Danych Safe Animal. Dzięki temu 
szybko można odnaleźć zagubione-
go zwierzaka.

Wszystkie te zadania realizowa-
ne są przez Straż Miejską, Wydział 
Ochrony Środowiska oraz Wydział 
Współpracy Społecznej i Gospodar-
czej Urzędu Miejskiego. W tym roku 
na ich realizację przewidziano w bu-
dżecie 392 tys. zł. – To aż 160 tys. 
więcej niż w roku 2022 – wspomina 
Paulina Kleszczewska.

Natalia Czeleń
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Po lewej jeleński kościół w latach 70. XX wieku, w środku ołtarz główny, a po prawej zameczek fundatora kaplicy
| fot. ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna

420 złotych uposażenia rocznie ze wsi Sadowie, Goląsza i Zawada, znajdujących się przed laty w Księstwie siewierskim, szło co roku na utrzymanie kaplicy św. Krzyża, którą w 1691 roku ufundował w Jeleniu starosta lipo-
wiecki i wawrzeńczycki, hrabia Ludwik Mikołaj Grabiański herbu Świenczyc. Szlachcicowi, pochodzącemu z bogatego i wpływowego rodu, mała wieś, zlokalizowana na obrzeżach jaworznickiej parafi i, bardzo przypadła do 
gustu, do tego stopnia, że postanowił wydzierżawić ją od biskupów krakowskich i w niej zamieszkać. To właśnie w Jeleniu Grabiański zlecił budowę swojej rezydencji. Posiadłość, zwana zameczkiem, zyskała na froncie wize-
runek jelenia w skoku. Nieopodal wzniesiono natomiast kaplicę, z której po ponad 200 latach „wyrósł” kościół parafi alny. Ufundowana przez starostę, przez lata służyła jednak w głównej mierze rodzinie Grabiańskich.

Od prywatnej kaplicy po samodzielną parafi ę

Dla wiecznego 
zbawienia

Budowa kaplicy odbyła się, by 
upamiętnić jej fundatora i by za-
pewnić mu i jego małżonce wieczne 
zbawienie. – Grabiański w akcie fun-
dacyjnym ustalił dwie msze w tygodniu 
w intencji swojej i żony Marianny. Od-
prawiane miały być po wieczne czasy, 
za grzechy w czasie życia fundatora, 
a po śmierci za zmarłych – opowiada 
Maria Leś-Runicka, autorka ksią-
żek o historii jaworznickich ziem. – 
W nabożeństwach mogła uczestniczyć 
miejscowa ludność. Prawo prezenty, 
czyli wyboru kapłana, należało do fun-
datora, a po jego śmierci przechodziło 
na właścicieli wsi, na których ustano-
wiony został wieczysty zastaw – tłu-
maczy historyczka.

Co ważne, kaplica, choć leżała na 
terenie parafi i jaworznickiej, nie była 
jednak jej kościołem fi lialnym. Księ-
ża, którzy stanowili w niej posługę, 
nie byli więc wikariuszami parafi i 
pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny. 
Odprawiali nabożeństwa wyłącznie 
w intencji fundatorów. 

– Jeleński kapłan, zwany kapelanem 
lub prebendarzem, nie miał żadnych 

obowiązków duszpasterskich. Wyraźnie 
zastrzeżono, że udzielanie wszelkich 
sakramentów należy do proboszcza 
w Jaworznie. Kapelan z Jelenia udzie-
lał natomiast pomocy w czasie spo-
wiedzi wielkanocnej według życzenia 
proboszcza – opisuje dalej pani Ma-
ria. – Miejscowa ludność mogła brać 
udział w nabożeństwach fundacyjnych, 

ale w jeleńskiej kaplicy nie wolno było 
odprawiać innych mszy, aby nie odcią-
gać ludności od parafi alnego kościoła 
w Jaworznie – zaznacza.

Trzy ołtarze
Jak wyglądała kaplica? Była mu-

rowana i miała półkolistą absydę. 

Do świątyni dobudowano zakry-
stię, a dach budowli został pokryty 
gontem. Zbudowano na nim także 
kopułę z sygnaturką i żelaznym 
krzyżem. Do środka świątyni pro-
wadziły dwa wejścia. Było też kilka 
dużych okien, a posadzka została 
wykonana z cegły. W kościółku 
postawiono trzy ołtarze. W ołtarzu 

głównym umieszczono wizerunek 
Jezusa Ukrzyżowanego. Ołtarze 
boczne były natomiast pod we-
zwaniem Najświętszej Maryi Pan-
ny i Świętej Rodziny. W kaplicy 
ustawiono sześć ławek.

– W świątyni była drewniana, ma-
lowana na błękitno ambona oraz 
chór z pięciogłosowymi organami. 
Kaplica wyposażona była w para-
menty kościelne, naczynia i sprzęt 
liturgiczny oraz bieliznę kościelną. 
Kapelan dysponował własną biblio-
teką ksiąg liturgicznych, mszałów 
i agend. Obok kościoła znajdował 
się mały budynek mieszkalny dla 
kapelana, dalej zabudowania go-
spodarcze: stajnia, chlew, stodoła 
i mały spichlerz – wylicza autorka 
książek o Jaworznie. – Świątynię 
konsekrowano 5 listopada 1691 roku 
jako kaplicę pod wezwaniem św. 
Krzyża, a dzień dedykacji przypa-
dał na pierwszą niedzielę po dniu 5 
listopada – dodaje.

Pierwszymi kapelanami, jeszcze 
za życia Ludwika Grabiańskie-
go, byli ks. Marcin Piórko i ks. 
Marcin Zaremba. A następnie, 
przez ponad 60 lat posługę stano-
wił ks. Jan Sałaciński. Przez 35 
lat stanowisko kapelana zajmował 
ks. Andrzej Skórnia. Świątynia 
w Jeleniu była dotowana do czasu 
rozbiorów Polski. Wsparcie fi nan-
sowe zakończyło się w momencie, 
gdy wsie z Księstwa Siewierskie-
go znalazły się w innym zaborze. 
Utrzymanie kaplicy stało się wtedy 
obowiązkiem jelenian.

Prośby 
o własną parafi ę

Jednak mimo że mieszkańcy ło-
żyli na świątynię, to nadal nie były 
w niej odprawiane nabożeństwa 
i sprawowane sakramenty w ich 
intencji. Wciąż mogli je otrzymać 

R E K L A M A

Drodzy Mieszkańcy Jaworzna.
Napiszcie historię naszego miasta.

Muzeum Miasta Jaworzna
Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna

serdecznie zapraszają mieszkańców
do napisania historii naszego miasta 

„własnymi słowami”.

Bardzo prosimy o udostępnienie nam wspomnień, pamiętników, zapisków 
i opowieści o dawnym Jaworznie. Materiały te opatrzone imieniem 
i nazwiskiem autora i kontaktowym numerem telefonu mogą być 
przekazywane do Muzeum Miasta Jaworzna przy ul. Pocztowej 5 - 
drogą elektroniczną na adres mailowy: info@muzeum.jaw.pl lub w wersji 
papierowej, mogą to też być rękopisy dostarczone do Muzeum.

Sami napiszmy historię Jaworzna.

„Własnymi słowami”
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Szykują się na wystawy 
w Polsce i za granicą. Roz-
poczęli już także przy-
gotowania do kolejnego 
Festiwalu Modelarskiego 
w Jaworznie. Modela-
rze z modelarni lotniczej 
SieLata z Osiedla Stałe-
go zapraszają do swojego 
grona wszystkich miłośni-
ków tworzenia miniaturek 
samolotów, pojazdów ko-
łowych, statków, budowli, 
fi gurek i całej gamy innych 
modelarskich pomysłów.

420 złotych uposażenia rocznie ze wsi Sadowie, Goląsza i Zawada, znajdujących się przed laty w Księstwie siewierskim, szło co roku na utrzymanie kaplicy św. Krzyża, którą w 1691 roku ufundował w Jeleniu starosta lipo-
wiecki i wawrzeńczycki, hrabia Ludwik Mikołaj Grabiański herbu Świenczyc. Szlachcicowi, pochodzącemu z bogatego i wpływowego rodu, mała wieś, zlokalizowana na obrzeżach jaworznickiej parafi i, bardzo przypadła do 
gustu, do tego stopnia, że postanowił wydzierżawić ją od biskupów krakowskich i w niej zamieszkać. To właśnie w Jeleniu Grabiański zlecił budowę swojej rezydencji. Posiadłość, zwana zameczkiem, zyskała na froncie wize-
runek jelenia w skoku. Nieopodal wzniesiono natomiast kaplicę, z której po ponad 200 latach „wyrósł” kościół parafi alny. Ufundowana przez starostę, przez lata służyła jednak w głównej mierze rodzinie Grabiańskich.

Od prywatnej kaplicy po samodzielną parafi ę

W tamtym roku festiwal odbył się po raz pierwszy w Hali Widowiskowo-Sportowej | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Włodzimierz Guja i Paweł Ogarek udzielają się w modelarni od wielu lat 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Składają modele 
i zapraszają na festiwal

– Zapraszamy serdecznie do modelar-
ni od poniedziałku do piątku w godz. 18-
20. Czasami można nas też spotkać tam 
w niedzielę – podkreśla Paweł Ogarek
z modelarni SieLata. – Jednocześnie już 

teraz zapraszamy na nasz wrześniowy 
Festiwal Modelarski – dodaje.

Modelarnia lotnicza SieLata istnie-
je od ponad 20 lat. Inicjatorem jej 
powstania było Stowarzyszenie Lot-
ników Polski Południowej (obecnie 
Światowe Stowarzyszenie Lotników 
Polskich). Modelarnia została uloko-
wana w jednej z salek katechetycz-
nych pod Sanktuarium Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, w którym jest 
kaplica poświęcona zasłużonym pi-
lotom.

W ciągu ponad dwóch dekad w mo-
delarni udzielało się wielu miłośni-
ków modelarstwa. Niektórzy są z nią 
związani od wielu lat. Na przykład 
od 2000 roku należy do niej Włodzi-
mierz Guja (znany w Jaworznie rów-
nież jako właściciel samolotu TS-11 
Iskra, który trzyma na swojej posesji). 
Będąc miłośnikiem lotnictwa, jaworz-
nianin interesuje się oczywiście skła-
daniem modeli lotniczych - latających 
i kartonowych. – Moim ulubionym jest 
wykonany przeze mnie model „jaskół-

ki”, czyli samolotu P-11c 114 Eskadry 
Myśliwskiej, która we wrześniu 1939 
roku służyła w ramach ,,Brygady Pości-
gowej" w obronie Warszawy. Jej godłem 
była właśnie jaskółka, namalowana 
na burtach kadłuba – wyjaśnia pan 
Włodzimierz. – W tej chwili pracuję, 
podobnie jak kolega z modelarni Jerzy 
Słapa, nad modelem samolotu  PZL-37 
Łoś. Ja buduję swój model, a Jurek swój. 
Kolega buduje też samolot obserwacyjny 
RWD-XIII Lublin – dodaje.

Od 2005 roku w modelarni Sie-
Lata udziela się Paweł Ogarek. Skła-
da modele kartonowe i plastikowe, 
oczywiście lotnicze. Ma ich na koncie 
wiele, ale, jak mówi, wciąż czeka na 
ten, który będzie jego ulubionym.

To on zapoczątkował w Jaworz-
nie organizację kolejnych Festiwali 
Modelarskich. – Wyszedłem z taką 
propozycją rok po tym, jak tutaj tra-
fi łem. Pierwszym miejscem wydarze-
nia był jaworznicki Ekonomik, czyli 
dzisiejszy Zespół Szkół Ponadpodsta-
wowych nr 4. Już wtedy zaskoczyło 
nas ogromne zainteresowanie, jakim 
cieszyła się nasza impreza. Następnie 
przenieśliśmy się na Górkę, czyli do 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 3. Z roku na rok nasz festiwal 
jednak mocno się rozrastał i trudno 
nam było się pomieścić w sali gim-
nastycznej ZSP 3. Dlatego w tamtym 
roku, po raz pierwszy w historii im-
prezy, odbyła się ona w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej MCKiS. Została 
zorganizowana wespół z miastem – 

opowiada pan Paweł.
Do modelarni SieLata należą też 

m.in. Józef Dubiel, który tworzy 
plastikowe modele lotnicze w ska-
li 1:72, Paweł Mętelski i Marek
Górski zajmujący się budową la-
tających modeli RC, Bartosz Kon-
werski tworzący modele kartonowe, 
Łukasz Bąk składający plastikowe 
modele broni pancernej i samochody 
wyścigowe, zwłaszcza klasy WRC, 

Michał Zielonka pasjonujący się 
tworzeniem modeli fantasy.

– Czekamy na kolejnych miłośników 
modelarstwa. Zapraszamy zwłaszcza 
młodzież, której obecnie u nas brakuje
– podkreśla Włodzimierz Guja.

Modelarze przygotowują się teraz 
do udziału w konkursach modelar-
skich. W marcu wybiorą się na festi-
wal do Bytomia (to największa impre-
za modelarska w Polsce). W kwietniu 
Paweł Ogarek zaprezentuje zaś dwa 
modele (łódź latającą z I wojny świa-
towej Orlik 168 Lohner T.I oraz Hansę 
Brandenburg G.I wydawnictwa AN-
GRAF /model numer 212) na Moson 
Model Show na Węgrzech. Następnie 
modelarze pojadą do Warszawy na 
festiwal Babaryba.

– Z kolei we wrześniu zaprosimy mi-
łośników modelarstwa do Jaworzna – 

podkreśla Paweł Ogarek. – 14. edycja 
Festiwalu Modelarskiego odbędzie się 
9 i 10 września. Do konkursu można 
zgłaszać modele plastikowe i kartonowe 
różnego typu. W tym roku dodaliśmy 
osiem nowych kategorii w konkursie 
modeli plastikowych – dodaje.

Jak co roku, przewidziano też na-
grody specjalne, w tym m.in. Puchar 
Prezydenta Miasta Jaworzna za naj-
ładniejszy model konkursu, Puchar 
Światowego Stowarzyszenia Lotników 
Polskich za najlepiej wykonany model 
samolotu Polskiej Konstrukcji, Nagro-
dę im. Karola Pniaka za najlepiej wy-
konany model samolotu, na którym 
latali i walczyli Polacy, i Memoriał 
im. Eugeniusza Karlaka za najlepszy 
model lotniczy w skali 1:72.

Więcej informacji na temat festi-
walu można znaleźć na stronie www.
sielata.com.pl, pod numerami telefo-
nów 666 863 507 i 661 976 377 oraz 
pisząc mejla na adres ogarekpawel@
gmail.com. Modelarze prowadzą też 
profi l na Facebooku: Festiwal Mode-
larski Jaworzno.

Anna Zielonka-Hałczyńska

jedynie w kościele parafi alnym 
w Jaworznie.

To nastręczało problemów, po-
nieważ Jeleń był najbardziej od-
daloną od centrum Jaworzna wsią 
w parafi i. Droga na niedzielną 
sumę była więc długa i uciążli-
wa. Dlatego jelenianie przez lata 
wnioskowali o to, by msze św. od-
prawiano dla nich także w jeleń-
skiej kaplicy.

Najpierw jednak nie zgadzali 
się na to biskupi krakowscy, któ-
rzy, zgodnie ze zwyczajem, za-
chowywali szacunek do wytycz-
nych fundatorów takich kaplic, 
jak ta w Jeleniu. Następnie zgody 
na utworzenie nowych parafi i nie 
wyrażały władze austriackie, które 
nie uległy nawet prośbie  biskupa 
krakowskiego Albina Dunajew-
skiego, wystosowanej przez niego 
w 1899 roku.

Dopiero po wybuchu I wojny 
światowej jelenianie (a w tym sa-
mym czasie mieszkańcy Szczako-
wej) doczekali się utworzenia swo-
ich parafi i.

Samodzielną jednostkę parafi al-
ną, pismem z 28 sierpnia 1914 
roku, ustanowił w Jeleniu  biskup 
krakowski książę Adam Stefan
Sapieha. W ten sposób jelenianie 
i mieszkańcy Borów Jeleńskich 
zostali parafi anami parafi i Świę-
tego Krzyża.

– Uwzględniając potrzeby wier-
nych w Jeleniu, na mocy władzy nam 
przysługującej, po uzyskaniu zgody 
ks. proboszcza w Jaworznie, gminę 
i obszar dworski Jeleń wydzielamy 
z dotychczasowego związku z parafi ą 
w Jaworznie. Przy kościele w Jele-
niu ustanawiamy samoistną stację 
duszpasterską. Do okręgu tej stacji 
duszpasterskiej należeć będą gmina 
i obszar dworski Jeleń. Powyższe po-
stanowienia wchodzą w życie z dniem 
1 września 1914 roku – zdecydował 
we wspomnianym piśmie biskup 
Sapieha. 

Kierowanie parafi ą powierzono 
ks. Wojciechowi Pitale. Kolejnymi 
proboszczami byli ks. Jacek Broń-
ka, ks. Piotr Jurka, ks. Jan Su-
liński, ks. Władysław Majda, ks. 
Jan Fornal, ks. Janusz Glanow-
ski oraz, obecnie, ks. Jan Wadas.

W XX wieku zmienił się też wi-
zerunek świątyni. Z racji rosnącej 
liczby parafi an, kaplica była już 
za ciasna, by pomieścić wiernych. 
Zlecono więc projekt jej powięk-
szenia, czym zajął się Stanisław 
Filipkiewicz. Rozbudowa rozpo-
częła się w 1934 roku. Świątynia 
została konsekrowana po raz drugi 
5 października 1975 roku przez 
kardynała Karola Wojtyłę. W la-
tach 90. XX wieku do jeleńskiego 
kościoła dobudowano wieżę.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W fi lii Podłęże 1 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
zostało otwarte Cyfro-
we Centrum Edukacji dla 
dzieci ukraińskich. W jego 
otwarciu wzięli udział 
w poniedziałek, 13 lutego, 
uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2, w tym ci 
z klasy przygotowawczej 
oraz dzieci ukraińskiego 
pochodzenia, które uczą 
się już w polskich klasach.

AU TO P R O M O C J A

Motyw miłości jest mocno wyeks-
ploatowany przez kino, ale nie da 
się ukryć, że to wdzięczne zagad-
nienie dające twórcom duże możli-
wości, zarówno w obszarze fi lmów 
komercyjnych, jak i artystycznych. 
A o uczuciach można opowiadać na 
wiele sposobów, wykorzystując różne 
fi lmowe konwencje.

Mimo wrodzonej rozwagi lubię 
czasem takowe pooglądać i zgłębić 
temat dla celów poznawczych. Mam 
nawet ulubione fi lmy, do których re-
gularnie wracam, szczególnie do pro-
dukcji z lat 80./90. – i wcześniejszych. 

Sentymentalizm? Nie, raczej doce-
nienie formy realizacji, prowadzenia 

Amelia, reż. Jean-Pierre Jeunet, Francja  2001
Blue Valentine, reż. Derek Cianfrance, USA 2010
Co się wydarzyło w Madison County, reż. Clint Eastwood, USA 1995
Debiutanci, reż. Mike Mills, USA 2010
Historia małżeńska, reż. Noah Baumbach, USA 2019
Kocha, lubi, szanuje, reż. Glenn Ficarra/John Requa, USA 2011
Love, reż. Caspar Noe, Francja 2015
Love story, reż. Arthur Hiller, USA 1970
Miłość, reż. Michael Haneke, Francja/Niemcy/Austria 2012
Nikt nie woła, reż. Kazimierz Kutz, Polska 1960
Ona, reż. Spike Jonze, USA 2013

Film
ografi a

Is this love ?
narracji, kamery, zdjęć, długich ujęć, 
montażu, dobrych scenariuszy, gry 
aktorskiej, reżyserii itp. 

Co rusz powstają kolejne „miło-
sne” produkcje, najczęściej roman-
tyczne komedie - lukrowane kalki 
historii o Kopciuszku, trochę na za-
sadzie kopiuj-wklej, które niestety są 
słabej jakości. Na szczęście jest też 
wiele wybitnych obrazów oraz tak 
zwanych fi lmów ze średniej półki, 
sprawnie zrealizowanych, mających 
głębszy przekaz, ale i dobrze rozwi-
niętą funkcję rozrywkową. 

Miłość ma wiele odcieni i wiążą 
się z nią różne emocje, co możecie 
zobaczyć w propozycjach poniżej.  KP

O Hondurasie przy kawie
Pracownicy GEOsfery zapraszają na kolejne spotkanie 

z cyklu GEOcoff ee. Uczestnicy liczyć mogą na ciekawy 
wykład popularnonaukowy przy dobrej kawie. Tym 
razem będzie na temat wyprawy do Hondurasu. Wy-
darzenie odbędzie się w ośrodku GEOsfera w piątek, 
17 lutego, o godz. 17. Wstęp wolny.

W czasie spotkania swoje wspomnienia z ubiegło-
rocznej wyprawy badawczej do Hondurasu przedstawi 
prof. dr hab. Mariusz Salamon, paleontolog, związa-
ny z Wydziałem Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 

Ślaskiego w Katowicach. – Przeniesiemy się na chwilę 
w podwodny świat, gdzie przy użyciu batyskafu prowa-
dzono badania na głębokości 800 metrów. I choć ciemne 
głębiny budzą przerażenie... Odrobina światła sprawia, że 
stają się one dla nas przyjazne – mówi Karolina Kędroń
z Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera.

Cykl spotkań „GEOcoff ee” zapoczątkowany został 
w ubiegłym roku i cieszy się rosnącym zainteresowa-
niem jaworznian. 

Natalia Czeleń

Nauka w komfortowych 
warunkach

CCE jest częścią ogólnopolskiego 
projektu „Biblioteka dla wszystkich. 
Różni. Równi. Ważni", w którym 
bierze udział jaworznicka książnica. 
Projekt jest realizowany przez Fun-
dację Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego w partnerstwie z Save the 
Children International. – Potrwa on 
do końca czerwca i składa się z dwóch 
obszarów działania. Jeden z nich to wła-
śnie Cyfrowe Centrum Edukacji. Drugi 
obszar polega na zagospodarowaniu 
czasu wolnego dzieciom i dorosłym – 

wyjaśnia Anna Ptaszkiewicz-Godzi-
na z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie.

CCE to miejsce dla uczniów, którzy 
uczą się online w ukraińskiej szkole 
lub chodzą do polskiej szkoły, ale 
chcą realizować również ukraińską 
podstawę programową. CCE jest rów-
nież dla dzieci, które chcą uzyskać 
wsparcie np. w odrabianiu lekcji lub 
w nauce języka polskiego. Centrum 
zostało ulokowane w bibliotecznej 
fi lii Podłęże 1, mieszczącej się w bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy 
ul. Ławczanej 12.  Jest czynne w po-
niedziałki od 11 do 18, od wtorku 
do piątku od 8 do 18, a w soboty od 
8 do 15. W tych godzinach dzieci 
i młodzież mogą korzystać z laptopów 
i tabletów z dostępem do internetu 
i z oprogramowaniem w języku ukra-
ińskim. – Do dyspozycji uczniów jest 5 
stanowisk komputerowych. Dzieci mogą 
np. łączyć się przez internet, odrabiać 
lekcje, odbierać mejle. Ci uczniowie, 

którzy uczą się zdalnie w ukraińskich 
szkołach, mogą brać udział w lekcjach 
online – podkreśla Aleksandra Bzow-
ska z jaworznickiej MBP. – CCE daje 
dzieciom możliwość nauki w dobrych 
warunkach. Wiele z nich nie ma bo-
wiem swobodnego dostępu do kompu-
tera i muszą brać udział w zdalnych 
lekcjach, łącząc się ze swoją szkołą je-
dynie przez komórkę. Dzieci nie zawsze 
mają też możliwość nauki w ciszy, gdy 
np. mieszkają  w większych zbiorowo-
ściach. Cyfrowe Centrum Edukacji ma 
zatem zapewnić im komfort uczenia 
się – zaznacza.

CCE to też miejsce dla tych ukra-
ińskich uczniów, którzy uczą się 
w polskiej szkole i chcą uzyskać po-
moc w odrabianiu lekcji, nauce ję-
zyka polskiego i innych związanych 
z nauką aspektach. W Centrum dwa 
razy w tygodniu są organizowane 
zajęcia, prowadzone przez osobę bie-
gle władającą  językiem ukraińskim 
i znającą język polski. Ta osoba po-
maga uczniom, uczącym się zarów-
no w polskich szkołach, jak i tym, 
którzy uczą się zdalnie w szkołach 
ukraińskich. – Zajęcia odbywają się 
w poniedziałki i czwartki od godz. 16. 
Są podzielone na dwie 45-minutowe 
godziny lekcyjne – informuje Tetia-
na Datsiuk, która jest z zawodu na-
uczycielem języka ukraińskiego. Po 
przyjeździe do Polski zatrudniła się 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących, 
gdzie jest pomocą językową w klasie 
przygotowawczej dla dzieci z Ukrainy 
w SP 2 (wychowawcą tej klasy jest 

Jolanta Krasińska). Teraz dodatko-
wo pani Tetiana będzie udzielać się 
także w CCE. – Pomagam dzieciom 
w nauce. Służę też wsparciem w takich 
kwestiach, jak wyszukiwanie informacji 
w internecie, obsłudze komputera czy 
w rozpoczęciu nauki online – wylicza.

Drugi obszar, realizowany przez 
pracowników jaworznickiej książ-
nicy w ramach projektu „Bibliote-
ka dla wszystkich. Różni. Równi. 
Ważni", dotyczy zagospodarowania 
czasu wolnego dzieciom i dorosłym 
ukraińskiego pochodzenia. – Dla naj-
młodszych będziemy organizować  za-
jęcia integracyjne z dziećmi z Polski. 
Planujemy np. warsztaty plastyczne, 
muzyczne, z programowania, z wyko-
rzystaniem Magicznego Dywanu – pod-
kreśla Aleksandra Bzowska. – Co do 
osób dorosłych, to jesteśmy na etapie 
ustalania ich potrzeb. Wiemy, że prio-
rytetem jest dla nich nauka polskiego. 
W naszej bibliotece od dłuższego czasu 
uchodźcy biorą udział w kursach języ-
kowych. Osoby, biorące udział w naszej 
ankiecie, wskazały też, że potrzebne są 
im także wsparcie psychologiczne i zna-
lezienie pracy – wylicza.

Bibliotekarze opracowują właśnie 
plan bibliotecznych spotkań dla doro-
słych. Pierwszą okazją do integracji 
będzie seans fi lmowy w ramach Ka-
wiarenki Filmowej, na który biblio-
teka zaprasza w czwartek, 23 lutego, 
o godz. 10. Filmy będą jednocześnie 
tłumaczone na język polski i ukraiński 
– projekcie będą z polskim lektorem 
i ukraińskimi napisami.           AZ-H

Cyfrowe Centrum Edukacji zostało otwarte w poniedziałek, 13 lutego  
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Finaliści niedzielnego turnieju MindBug | fot. Kamila Wójs

do fi nału. Punkty przyznawane są zarówno za 
wygraną rundę, jak i po skorzystaniu ze spe-
cjalnych zdolności kart. Finał rozgrywany jest 
pomiędzy dwoma graczami, posiadającymi 
największą liczbę punktów. Przy nieparzystej 
liczbie uczestników mechanika przewiduje wy-
korzystanie talii Robota. Jak zatem wygląda 
sam pojedynek?

Przed zajęciem miejsca przy odpowiedniej 
macie gracze będą starali się wzmocnić swoje 
talie startowe. W tym celu uczestnicy będą do-
bierali pięć kart z odpowiedniego stosu i wy-

Challengers: Drużyna marzeń

Drużyna Gumowej Kaczuszki

biorą określoną przez plan turnieju ich liczbę. 
Następnie będą mogli wyrzucić ze swojej talii 
dowolną liczbę kart i z tak przygotowaną, prze-
tasowaną talią można rozpocząć pojedynek. 

Najpierw gracz rozpoczynający wykłada 
pierwszą losową kartę i przejmuje „fl agę”. 
W odpowiedzi przeciwnik dociąga karty ze 
swojego stosu do momentu, gdy ich łączna siła 
będzie większa od łącznej siły kart przeciwnika. 
Drużyna, która straciła fl agę siada na ławce, 
a gracz rozpoczyna dociąganie nowych kart. 
Runda trwa do momentu, gdy jeden z graczy 
nie jest już w stanie przejąć fl agi, lub zabraknie 
mu miejsca na ławce na pokonane karty. Gracz, 

Będzie mnóstwo śmiechu

Koncertowo dla kobiet

Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szcza-
kowej zaprasza w niedzielę, 12 marca, o godz. 
17 na komedię pt. „Biuro (nie) Matrymonialne” 
w wykonaniu aktorów ze Stowarzyszenia Pro-
jekty Edukacyjno- Kulturalne „PEK”. 

Spektakl będzie można zobaczyć na szczakow-
skich deskach z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru. Organizatorzy wydarzenia zapowiadają 
prawdziwą teatralną ucztę, przepełnioną sporą 
dawką dobrego humoru. – Akcja dzieje się w ty-
tułowym biurze matrymonialnym, w którym trzy 
różne, pod względem osobowości i charakteru, ko-
biety oczekują błyskawicznego spełnienia marzeń 
o partnerze idealnym – opowiada Agata Stelma-
chów, kierownik Domu Kultury w Szczakowej.

W sobotę, 4 marca, o godz. 17 w klubie Re-
laks rozpocznie się koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Specjalnie dla pań wystąpi Trio Harmonijek 
Ustnych „Gentlemen's Harmonica”. – Serdecznie 
zapraszamy na wyjątkowy, niezwykle oryginalny 
koncert! – zachęcają pracownicy ATElier Kultury.

Na scenie tego wieczoru zaprezentują się: 
Grzegorz Matuszek (harmonijka chromatycz-
na), Piotr Nowatkowski (harmonijka akordowa) 
i Włodzimierz Hajduga (harmonijka basowa).

Zespół w 1988 roku został laureatem Złotej 
Dziesiątki na HAKAM w Kamieniu. Rok później 
muzycy zdobyli złoty medal na Światowym 

Do biura trafi a również Lucjan, który pragnie 
odnaleźć swoją drugą połówkę. Właściciel biura 
jest jego dobrym przyjacielem i spieszy mu z po-
mocą. Spośród trzech kandydatek, wskazuje tę 
„jedyną”. Finalnie, gdy dochodzi do spotkania, 
okazuje się, że wybranką jest była żona Lucjana.

Scenariusz komedii powstał na podstawie 
tekstu Andrzeja Dembończyka. Reżyserem 
sztuki jest Bartłomiej Hauke, a za muzykę 
odpowiada Krzysztof Dereszyński.

Bilety na komedię w przedsprzedaży za 40 zł, 
a w dniu wydarzenia za 50 zł dostępne są na:  
bilety.mckis.jaworzno.pl. Dodatkowe informa-
cje można zdobyć telefonicznie, dzwoniąc pod 
nr 32 617 75 38.                                        NC

Festiwalu Harmonijkowym w Trossingen. Jed-
nakże w 1990 r. ogłosili przerwę w działalności 
artystycznej. Zespół w nieco innym składzie re-
aktywowano w 2014 r. – Tak w życiu, jak i na 
scenie każdy z nas jest inny. Gramy na różnych 
harmonijkach, wydobywamy z nich przeróżne 
dźwięki, ale na szczęście wszystkie łączą się w har-
monijną całość, która umila życie naszym słucha-
czom – mówią o sobie muzycy z „Gentlemen's 
Harmonica”.

Bilety na koncert w cenie 20 zł normalny 
i 15 zł ulgowy, kupić można w Klubie Relax 
i na kupbilecik.pl.                                        NC

Jaworzno pełne planszówek
W minioną niedzielę, 12 lutego, odbyło się 

comiesięczne spotkanie „Ponad.to Pełne Plan-
szówek”, w trakcie którego uczestnicy mieli 
okazję lepiej poznać tytuły śląskiego wydawnic-
twa Portal Games oraz wziąć udział w turnieju 
MindBug. – Co miesiąc staramy się zapewnić fa-
nom planszówek inne, ciekawe tytuły – opowia-
da Maciej Wójs, organizator spotkań. – Często 
się również zdarza, że po takim spotkaniu gracz 
decyduje się na późniejszy zakup gry, którą miał 
właśnie okazję przetestować, co jest jedną z idei 
przyświecających nam, kiedy organizujemy takie 
wydarzenia – dodaje.

Oprócz najnowszych tytułów ze stajni Portalu 
wydanych w minionym roku, takich jak Ankh, 
Bitoku, Fotosynteza czy Bór, uczestnicy mogli 

także sięgnąć po starsze pozycje, w tym m.in. 
Blood Rage czy Cry Havoc. Na półce czekały 
również egzemplarze tegorocznej PortalCON-
-owej gry-niespodzianki MindBug, której ofi -
cjalna premiera miała miejsce w lutym. – Gra 
autorstwa Richarda Garfi elda to szybka, dwuosobo-
wa karcianka, której zasady zostały sprowadzone 
do wyboru pomiędzy wyłożeniem karty a zaata-
kowaniem przeciwnika – tłumaczy pan Maciej. 
– Ostatnie potyczki w niedzielnym turnieju były 
bardzo zaciekłe, ale ostatecznie udało się wyłonić 
zwycięzcę, który wrócił do domu z własnym eg-
zemplarzem MindBuga – dodaje.

Kolejne spotkanie miłośników planszówek 
odbędzie się przy ul. Katowickiej 5A na Osie-
dlu Stałym już 5 marca.                               RK

Walka o fl agę pomiędzy drużyną wspiera-
ną przez Gumową Kaczuszkę, a ekipą Bom-
bowego Bohatera z Kosmitami? Tak właśnie 
przedstawia się dwuosobowa, pojedynkowa 
karcianka od gdańskiego wydawnictwa Re-
bel, w którą można zagrać nawet w osiem 
osób… i to jednocześnie.

Challengers: Drużyna marzeń to gra au-
torstwa Johannesa Krennera i Mar-
kusa Slawitschecka, która ukazała się 
w tym roku na polskim rynku. Jej dużą 
zaletą są zarówno proste zasady, szybka 
i dynamiczna rozgrywka, jak i wykonanie, 
a wszystko to jest opatrzone zabawnymi gra-
fi kami postaci autorstwa Jeff a Harveya. Po 
otwarciu pudełka dostajemy krótką instruk-
cję i pomocną przykładową rozgrywkę, która 
pomoże wyjaśnić kilka drobnych nieścisłości. 
Ponadto znajdziemy tutaj drewniane żetony 
fl ag, tekturowe żetony pucharów i tzw. kibiców, 
336 kart, trzy tacki i cztery ładnie wykonane 
maty. Szczególnie spodobały mi się zarówno 
tacki, które mają dodatkowe miejsce na kar-
ty odrzucone, jak i maty dodane w miejsce 
zwykłych tekturowych planszetek. Sam insert 
także świetnie się sprawdza – standardowe uło-
żenie może spowodować przesuwanie się kart, 
ale wystarczy ułożyć na nich odwrócone tacki 
i problem sam się rozwiązuje.

Pora rozłożyć grę. W rozgrywce dwuosobowej 
gracze będą korzystać jedynie z zielonej maty 
– kolejne są dodawane przy większej liczbie 
uczestników. Każdy z graczy otrzymuje iden-
tyczną talię startową i kartę z planem turnie-
ju. Sam turniej będzie trwał 7 rund, w których 
gracze będą toczyli dwuosobowe pojedynki na 
wskazanych matach. Całość jest tak zaplano-
wana, aby każdy z uczestników mógł zagrać 
z każdym i po wspomnianych 7 rundach wejść 

który obronił fl agę, otrzymuje żeton pucharu, 
na odwrocie którego znajdują się punkty zwy-
cięstwa. Pozostaje zebrać wszystkie swoje karty 
i zerknąć na plan turnieju, gdzie będzie toczyła 
się kolejna runda.

To co najbardziej spodobało mi się, grając 
w Challengers: Drużyna marzeń, to dyna-
miczna rozgrywka. Owszem wiele zależy od 
losowego ułożenia się kart w stosie gracza, 

lecz nie jest to do końca aż tak bardzo zależne 
od szczęścia. Duże znaczenie ma tutaj odpo-
wiednie rozbudowywanie swojej talii, zarówno 
wzmacnianie jej o karty ze specjalnymi zdolno-
ściami, jak i pozbywanie się kart, przez które 
może zabraknąć miejsca na ławce. W rozgrywce 
bierze udział pięć z sześciu dodatkowych talii, 
dzięki czemu trudno o zebranie identycznego 
zestawu kart przy kolejnych rozgrywkach. Po-
nadto większość rund daje możliwość wyboru 
na wzmocnienie talii dwiema średnimi kartami 
lub jedną mocniejszą. Spodobały mi się również 
niektóre zdolności kart, które uruchamiają się 
w różnych momentach gry: przy wyborze karty, 
w czasie ataku, po przechwyceniu lub stracie 
fl agi czy w momencie, kiedy karta znajduje 
się na ławce. Daje to duże pole do ustalenia 
różnych strategii, w zależności od tego, kiedy 
dana karta pojawi się na macie.

Challengers: Drużyna marzeń świetnie spraw-
dzi się jako gra imprezowa zarówno dla począt-
kujących, jak i średnio zaawansowanych graczy. 
Jest to również świetny 
przerywnik pomiędzy 
cięższymi tytułami.

Artykuł powstał przy 
współpracy z wydawnic-
twem Rebel.

Radosław Kałuża
Galeria: HarcMepel

do fi nału. Punkty przyznawane są zarówno za 
wygraną rundę, jak i po skorzystaniu ze spe-

Drużyna Gumowej Kaczuszki

biorą określoną przez plan turnieju ich liczbę. 
Następnie będą mogli wyrzucić ze swojej talii 
dowolną liczbę kart i z tak przygotowaną, prze-
tasowaną talią można rozpocząć pojedynek. 

Walka o fl agę pomiędzy drużyną wspiera-
ną przez Gumową Kaczuszkę, a ekipą Bom-
bowego Bohatera z Kosmitami? Tak właśnie 
przedstawia się dwuosobowa, pojedynkowa 
karcianka od gdańskiego wydawnictwa Re-
bel, w którą można zagrać nawet w osiem 

Challengers: Drużyna marzeń to gra au-

i dynamiczna rozgrywka, jak i wykonanie, 
a wszystko to jest opatrzone zabawnymi gra-

. Po 
otwarciu pudełka dostajemy krótką instruk-
cję i pomocną przykładową rozgrywkę, która 
pomoże wyjaśnić kilka drobnych nieścisłości. 
Ponadto znajdziemy tutaj drewniane żetony 
fl ag, tekturowe żetony pucharów i tzw. kibiców, 
336 kart, trzy tacki i cztery ładnie wykonane 
maty. Szczególnie spodobały mi się zarówno 
tacki, które mają dodatkowe miejsce na kar-
ty odrzucone, jak i maty dodane w miejsce 
zwykłych tekturowych planszetek. Sam insert 
także świetnie się sprawdza – standardowe uło-
żenie może spowodować przesuwanie się kart, 
ale wystarczy ułożyć na nich odwrócone tacki 

który obronił fl agę, otrzymuje żeton pucharu, 
na odwrocie którego znajdują się punkty zwy-
cięstwa. Pozostaje zebrać wszystkie swoje karty 
i zerknąć na plan turnieju, gdzie będzie toczyła 
się kolejna runda.

To co najbardziej spodobało mi się, grając 
w Challengers: Drużyna marzeń, to dyna-
miczna rozgrywka. Owszem wiele zależy od 
losowego ułożenia się kart w stosie gracza, 

lecz nie jest to do końca aż tak bardzo zależne 
od szczęścia. Duże znaczenie ma tutaj odpo-
wiednie rozbudowywanie swojej talii, zarówno 
wzmacnianie jej o karty ze specjalnymi zdolno-
ściami, jak i pozbywanie się kart, przez które 
może zabraknąć miejsca na ławce. W rozgrywce 
bierze udział pięć z sześciu dodatkowych talii, 
dzięki czemu trudno o zebranie identycznego 
zestawu kart przy kolejnych rozgrywkach. Po-
nadto większość rund daje możliwość wyboru 
na wzmocnienie talii dwiema średnimi kartami 
lub jedną mocniejszą. Spodobały mi się również 
niektóre zdolności kart, które uruchamiają się 
w różnych momentach gry: przy wyborze karty, 
w czasie ataku, po przechwyceniu lub stracie 
fl agi czy w momencie, kiedy karta znajduje 
się na ławce. Daje to duże pole do ustalenia 
różnych strategii, w zależności od tego, kiedy 
dana karta pojawi się na macie.

Challengers: Drużyna marzeń świetnie spraw-
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3,5 mln zł z miejskiej 
kasy przeznaczono w tym 
roku na wsparcie orga-
nizacji pozarządowych 
i klubów sportowych. 
Lwia część tej kwoty po-
może rozwijać jaworznic-
kie sportowe talenty.

Zwyciężą 
najsilniejsi

Zmagania 
szachistów

Ważne wsparcie dla sportu

W czwartek, 2 marca, w jaworz-
nickiej Hali Widowiskowo-Sportowej 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
wystartują Mistrzostwa Polski 3x3 
PLTRaw. Śmiałkowie zmierzą się 
w trójboju siłowym, wyciskaniu leżąc 
oraz martwym ciągu. Organizatorzy 
przygotowali też osobną klasyfi kację 
dla służb mundurowych (MPF - mili-
tary, police, fi refi ghter). Rywalizacja 
potrwa do niedzieli 5 marca.

Organizatorami zawodów są: The 
Lifters i Polska Liga Trójboju RAW. 
Zmagania w ramach Polskiej Ligi 
Trójboju RAW połączone zostaną 
z Mistrzostwami Polski Służb Mun-
durowych. W trakcie przygotowań 
Mistrzostwa Polski otrzymały rangę 
Pucharu Europy federacji WPPL ze 
względu na liczbę zagranicznych 
zawodników, którzy zadeklarowali 
swój udział w sportowych zmaga-
niach. – To już drugie mistrzostwa pod 
naszym szyldem. Poprzednie odbyły się 
w Siemianowicach Śląskich – wspomi-
na Nikodem Romanowski, prezes 
Polskiej Ligi Trójboju.

Zawodnicy zmierzą się w kilku 
kategoriach: trójboju siłowym (sle-
eves, klasyczny stojak), wyciskaniu 
leżąc i w martwym ciągu (deadlift 
bar). W sumie udział w zawodach 
weźmie 310 osób.

Kilkudniowa rywalizacja przebie-
gać będzie zgodnie z przepisami fe-

Trwają zapisy do kolejnej edycji 
Grand Prix Jaworzna w Szachach. 
Pierwsze zmagania startują w piątek, 
17 lutego, o godz. 16.30. Do udziału 
w szachowych zawodach zaprasza 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu. 

W Grand Prix udział mogą wziąć 
wszyscy chętni. Zgłoszeń należy do-
konać za pośrednictwem systemu 
chessarbiter.com, najpóźniej na dwa 
dni przed rozpoczęciem danego tur-
nieju. Liczba miejsc jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. Nie 
ma obowiązku startu we wszystkich 
edycjach. Do klasyfi kacji liczyć się 
będą tylko wyniki z cykli, w których 
zawodnik startował.

Tradycyjnie, zmagania składać się 
będą z dziewięciu turniejów, które, 
z uwzględnieniem przerwy wakacyj-
nej, potrwają do 17 listopada.

Turniej rozgrywany będzie w jed-
nej grupie (OPEN), w ramach której 
prowadzona będzie dodatkowa kla-
syfi kacja juniorów do lat 8, 10, 12, 
14 oraz do 18. O miejscu w klasy-
fi kacji generalnej decydować bę-
dzie suma zdobytych punktów w po-
szczególnych turniejach.

Zimowe turnieje rozgrywane będą 
w sali szachowej na pierwszym pię-
trze Hali Widowiskowo-Sportowej 
MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80. 
Rozgrywki wiosenne i letnie praw-
dopodobnie przeniesione zostaną  

– Organizacje pozarządowe i kluby 
sportowe stanowią bardzo ważny fi lar 
działalności miejskiej w różnych prze-
strzeniach życia społecznego. Dlatego 
też tak ważne jest wsparcie dla tych 
podmiotów – mówi Łukasz Kolar-
czyk, zastępca prezydenta Jaworzna. 

Ponad milion złotych z całej kwoty 
przeznaczono na dotacje dla klubów 
sportowych. To pieniądze na rozwój 
sportu dzieci i młodzieży. Wśród be-
nefi cjentów są 24 kluby. Najwyższą 
dotację, w wysokości 295 tys. zł, przy-
znano Jaworznickiemu Stowarzysze-
niu Piłkarskiemu „Szczakowianka”. 
140 tys. zł zasili konto Klubu Spor-
towego „Górnik”, a 130 tys. zł otrzy-
ma Victoria 1918 Jaworzno. Dotacje 
przekraczające 100 tys. zł otrzymają 
także Ludowy Klub Sportowy „Zgoda 
Byczyna” (130 tys. zł) i Ludowy Klub 

deracji Polskiej Ligi Trójboju RAW. 
Każdy zawodnik sklasyfi kowany zo-
stanie w kategorii wagowej w swojej 
grupie wiekowej, kategorii wiekowej 
open oraz open absolut. Opcjonalnie, 
w przypadku nastolatków, juniorów, 
masters będzie możliwość dodatko-
wej klasyfi kacji w kategorii wagowej 
w grupie open. Odrębna będzie tak-
że klasyfi kacja służb mundurowych. 
Przed startami wszyscy zawodnicy 
będą ważeni. 

– Będą to mistrzostwa Polski, ale 
pojawią się na nich też reprezentanci 
Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii i Włoch – wymienia Nikodem 
Romanowski.

Najmłodsi zapisani na zawody si-
łacze mają po 15 lat.

Lista zgłoszonych zawodników 
jest już zamknięta. Organizatorzy 
wymagają od nich doświadczenia 
oraz przyjazdu z opiekunem bądź 
trenerem, który poprowadzi zawod-
nika. Obowiązuje też odpowiedni 
sportowy strój.

Zawody odbywać się będą w hali 
MCKiS, w centrum miasta, przy ul. 
Grunwaldzkiej 80. Organizatorzy 
i zawodnicy zapraszają wszystkich 
jaworznian do kibicowania. Wię-
cej na temat tego wydarzenia prze-
czytać można na stronie: https://
pltraw.pl/. 

Natalia Czeleń

pod „Płaszczkę” w Centrum.
W ubiegłorocznym Grand Prix ry-

walizowało blisko stu szachistów z ca-
łego regionu. Mistrzem szachownicy 
okazał się wtedy Maciej Malik. Drugie 
miejsce należało do Jacka Stachań-
czyka, a trzecie do Jolanty Guzik. – 
Konkurencja była na wysokim poziomie. 
Myślę, że w tym roku będzie on jeszcze 
wyższy – mówi Jolanta Guzik.

Inauguracja szachowych zmagań 
już w najbliższy piątek, 17 lutego. 
Kolejne etapy rywalizacji przewi-
dziane są na piątki: 24 marca, 28 
kwietnia, 19 maja, 9 i 23 czerwca, 
22 września, 20 października. Fina-
łowa rozgrywka planowana jest na-

Sportowy „Ciężkowianka” Jaworzno 
(105 tys. zł). W sumie w tym roku na 
dotacje dla klubów sportowych prze-
znaczono o 200 tys. złotych więcej 
niż rok temu.

Wnioski o przyznanie dotacji na 
wsparcie rozwoju sportu rozpatrywa-
ne były przez specjalną komisję. W jej 
skład weszli wiceprezydent Łukasz 
Kolarczyk, Sebastian Pycia, jaworz-
nicki radny i członek Komisji Kultury 
i Sportu Rady Miejskiej w Jaworznie, 
Dariusz Chrapek, zastępca dyrek-
tora ds. sportu w Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie, oraz 
Anna Władyga, kierownik Referatu 
Kultury i Sportu Wydziału Promocji 

Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie. Po rekomendacji komisji 
prezydent miasta Paweł Silbert podjął 
decyzję o przyznaniu dotacji dla klu-
bów. – Komisja, weryfi kując wnioski, 
skupiała się głównie na realizacji przez 
kluby programów szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieży, organizowania zawo-
dów sportowych lub uczestnictwa w tych 
zawodach, sfi nansowania stypendiów 
sportowych dla młodych zawodników – 

informuje Katarzyna Sikora z Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

Na Nagrody Prezydenta Miasta 
Jaworzna dla najlepszych sportow-
ców przeznaczono 90 tys. zł. Nabór 
wniosków o przyznanie Sportowych 

Nagród i Wyróżnień Miasta Jaworz-
na właśnie się rozpoczął. Mogą je 
otrzymać zawodnicy, którzy w roku 
2022 uzyskali wysoki wynik sportowy 
oraz mieszkają w naszym mieście lub 
są reprezentantami klubu mającego 
siedzibę w Jaworznie. Nagrody i wy-
różnienia zostaną przyznane zawodni-
kom za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodo-
wym lub krajowym, których sukcesy 
będą udokumentowane przez Polski 
Związek Sportowy. Termin składa-
nia dokumentów upływa w piątek 
31 marca. 

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert 
uhonoruje również jaworznickich 
sportowców, przyznając stypendia 
sportowe. Na stypendia przeznaczo-
no, podobnie jak w roku ubiegłym, 
400 tys. zł. 47 zawodników zostało 
wyróżnionych fi nansowo za wysokie 
osiągnięcia sportowe. W tym roku sty-
pendia sportowe prezydent przyznał 
już po raz dwunasty.

– Wkrótce spotkamy się z tego-
rocznymi stypendystami, ale już te-
raz dziękuję sportowcom, trenerom 
i władzom klubów za zaangażowanie 
i walkę o lepsze wyniki sportowe, 
podczas zdobywania których repre-
zentowali Jaworzno – podsumowuje 
Łukasz Kolarczyk. 

Grażyna Dębała

Jaworznickie kluby sportowe mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Udział w szachowych zmaganiach może wziąć każdy chętny mieszka-
niec  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Finisz
lodowiska
Fani zimowego szaleństwa wciąż 

jeszcze mogą korzystać z miejskie-
go lodowiska pod płaszczką. Czasu 
na fi gurowe popisy jest jednak co-
raz mniej, bowiem ślizgawka będzie 
czynna jeszcze tylko do końca lutego. 
Jak wynika z obliczeń pracowników 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie, w grudniu łyżwiarze 
wykupili 2102 biletów na jednorazo-
we wejścia na lodowisko i 15 karne-
tów na 10 wejść, wypożyczyli 1241 
par łyżew. W styczniu MCKiS sprzedał 
3481 biletów i 2 karnety, wypoży-
czył 2194 par łyżew. W same ferie 
zimowe, podczas których bilety dla 
uczniów były w promocji, na lodowej 
tafl i bawiło się 1760 osób.

Lodowisko jest otwarte codziennie 
w godz. 10-21. Dorośli płacą w dni po-
wszednie 10 zł, a w weekendy 12 zł. 
Bilet ulgowy kosztuje od poniedziałku 
do piątku 6 zł, a w sobotę i niedzielę 
8 zł. Taniej jest też, jeśli ktoś posiada 
Jaworznicką Kartę Rodziny Wielo-
dzietnej - w dni powszednie płaci 5 zł, 
a w weekendy - 6 zł. Ceny karnetów 
zwykłych to 80 zł w tygodniu i 100 
zł w soboty i niedziele, a ulgowych - 
50 i 70 zł. Członkowie dużych rodzin 
płacą 40 i 50 zł.                       AZ-H

tomiast na 17 listopada. Wtedy też, 
po zliczeniu wszystkich punktów, 
wyłonieni zostaną najlepsi szachiści 
w naszym mieście. – Celem zawodów 
jest popularyzacja oraz doskonalenie 
umiejętności gry w szachy, a także inte-
growanie środowiska dzieci, młodzieży 
i starszych zawodników. Chcemy, by 
młodzi ludzie zaznali zwycięstwa, ale 
także uczyli się przyjmować porażki – 

mówi Jolanta Guzik.
Dodatkowe informacje na temat 

jaworznickiego Grand Prix w Sza-
chach zdobyć można telefonicznie, 
dzwoniąc pod numer 609 554 126. 

Natalia Czeleń
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Po dotarciu na metę była loteria i wręczenie dyplomów najstarszym 
i najmłodszym rajdowiczom  | fot. Anna Zielonka-Haczyńska

W rajdzie wzięło udział 120 osób  
| fot. Anna Zielonka-Haczyńska

Przed startem odbyła się rozgrzewka 
| fot. Anna Zielonka-Haczyńska

Uczestnicy wyruszyli z ulicy Zdrojowej 
| fot. Anna Zielonka-Haczyńska

120 osób wystartowało 
w 1. Miejskim Zimowym 
Rajdzie Nordic Walking. 
Uczestnicy imprezy ma-
szerowali malowniczą 
Doliną Żabnika. Trasa li-
czyła 8 kilometrów i choć 
nie była łatwa do przej-
ścia, ze wezględu na błoto 
i lód, wszyscy dotarli na 
metę w wyśmienitych hu-
morach.

Wanda 
Jakowczyk

Renata 
Buła

Dorota Dołęgowska 
z córką Oliwią

Zofi a i Roman Wieczor-
kowie z wnuczką Julią

Franciszek 
Wilczyński

Biorę udział w każdym rajdzie, któ-
ry odbywa się w Jaworznie i okoli-
cach. Już kilka razy uczestniczyłam, 
razem z moimi koleżankami, w marszu 
w GEOsferze. W pierwszym zimowym 
rajdzie Doliną Żabnika startuję z synem 
i synową. Bardzo lubię spacerować 
z kijkami do nordic walkingu i cho-
dzę też indywidualnie. Marsz zimą na 
pewno jest trudniejszy niż wiosną czy 
latem, ale warto spróbować swoich sił.

Wolę zimowe wyprawy z kijkami 
niż te letnie. Upały mi bowiem nie 
służą. Ze względu na stan zdrowia, 
lepiej czuję się, maszerując zimą. Nie 
przeszkadzają mi zimowe warunki. 
Nordic walking dobrze wpływa na 
moje zdrowie i polecam go każde-
mu. W 1. Miejskim Zimowym Ra-
dzie Doliną Żabnika biorę udział 
spontanicznie. Zdecydowałam się 
w ostatniej chwili.

Wszystkie jaworznickie rajdy są re-
welacyjne, zarówno te letnie, jak i te 
zimowe, które do tej pory były or-
ganizowane w mniejszych grupach. 
Maszerowanie zimą też jest bardzo 
przyjemne. Dla nas nie ma znaczenia 
pora roku. Próbowaliśmy już wielu 
dyscyplin, ale kijki nam najbardziej 
spasowały. Moja córka też chodzi, 
i to mimo mózgowego porażenia dzie-
cięcego. Radzi sobie bardzo dobrze.

Bardzo lubimy nordic walking i cho-
dzimy już od kilkunastu lat. Każ-
da pora roku jest dobra na spacery 
z kijkami.  Uczestniczymy zarówno 
w zorganizowanych marszach, jak 
również maszerujemy indywidualnie. 
Miejskie rajdy są świetnie przygoto-
wane. Można też wygrać fajne na-
grody. Na jednym z ostatnich Julia 
wygrała rower. Mówimy, że chyba 
ma szczęśliwe kijki.

Z kijkami chodzę od 6 lat, ale ostatnio 
trochę rzadziej. Zimą maszerowałem 
jednak już kilka razy. Nie chodzę po 
lesie, ale po mieście. Wybieram się 
najczęściej z Podłęża velostradą do 
basenu na Osiedlu Stałym i stamtąd 
wracam ul. Wiejską na Podłęże. Robię 
więc taką 8-kilometrową pętlę. Nordic 
walking pozwala mi na utrzymanie 
kondycji. Dzięki temu, że się ruszam, 
lepiej się czuję.

Maszerowali Doliną Żabnika

 Imprezę zorganizowały Urząd 
Miejski w Jaworznie, Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu, we współpra-
cy z ze stowarzyszeniem Mieszkańcy 
dla Ciężkowic, Spółką Tauron Serwis 
i Jadwigą Baczyńską, radną Sejmi-
ku Województwa Śląskiego. Patro-
nem honorowym wydarzenia był 
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. 
– W rajdzie wzięło udział 120 osób. 
Byli wśród nich też uczestnicy, którzy 
dopisali się w dniu zawodów – infor-

muje Paweł Wróbel z działu sportu 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie. – Był to pierwszy miejski 
rajd nordic walking, zorganizowany 
zimą. To ciekawa inicjatywa, w ra-
mach której można było zmierzyć się 
z przyrodą, która o tej porze roku jest 
dosyć sroga – przyznaje.

Chodziarze wystartowali o godz. 
10. Wcześniej wzięli udział w roz-
grzewce, którą poprowadziła Ju-
dyta Fidzińska, instruktorka fi t-
ness z MCKiS-u. W rajdzie wzięli 
udział dorośli i dzieci. Najstarszym 
uczestnikiem był, urodzony w 1933 
roku, Adam Byrczek. Wśród ko-
biet najwięcej lat miała Zofi a Jaku-
bas, z rocznika 1944. Najmłodszymi 
walkersami byli z kolei rówieśnicy, 
Dominika Gębala i Wojciech Do-
magalski, którzy przyszli na świat 
w 2014 roku.

Choć na trasie można było na-
potkać lód i błoto, uczestnicy nie 
mieli większych problemów z jej 
pokonaniem, tym bardziej że szlak 
został wcześniej odśnieżony. Każdy 
spacerowicz otrzymał na mecie pa-
miątkowy medal.

Nie zabrakło też nagród, które 
można było wygrać w loterii z na-
grodami. Każdy wylosowany uczest-
nik musiał jednak odpowiedzieć na 
proste pytanie nt. rajdu, Jaworz-
na i nordic walkingu. Upominki 
wręczali zwycięzcom Łukasz Ko-
larczyk wiceprezydent Jaworzna, 
i Dariusz Starzycki, wiceprezes 
spółki Tauron Serwis. – To dobrze, 
że tak wielu jaworznian jest aktyw-
nych sportowo i chodzi z kijkami, in-
dywidualnie, a także podczas takich 
imprez jak dzisiejsza. W Jaworznie 
jest wiele pięknych miejsc, idealnych 
do tego typu spacerów – podkreślił 
Łukasz Kolarczyk. – Dzięki pomysło-
dawcom zimowego rajdu, jego uczest-
nicy mogli wspólnie podziwiać piękną 
Dolinę Żabnika również o tej porze 
roku – dodaje.

Dobrego przygotowania imprezy 
gratulował też Dariusz Starzycki, 
który przed laty zainicjował orga-
nizację rajdów nordic walking w Ja-
worznie. Wiceprezes zdradził też 
zebranym, że pomysłodawcą sobot-
niego, zimowego spaceru z kijkami 
Doliną Żabnika był radny Mirosław

Pieczara, który jest również preze-
sem stowarzyszenia Mieszkańcy dla 
Ciężkowic. – Bardzo dziękuję panu 
radnemu, że wyszedł z takim pomy-
słem. Jak dobrze wiadomo, pan Miro-
sław Pieczara jest też organizatorem 
rajdów, które odbywają się w Ciężko-
wicach na wiosnę. W tym roku odbę-
dzie się ósma edycja tej lubianej przez 

mieszkańców imprezy sportowej. Mam 
nadzieję, że zimowy rajd też docze-
ka się kolejnych edycji – zaznaczył 
Dariusz Starzycki. – Tymczasem już 
teraz zapraszamy na kolejne rajdy po 
Jaworznie. W tym roku planujemy ich 
całą serię. A ich fi nałem będzie rajd 
ogólnomiejski – dodał.

Anna Zielonka-Haczyńska
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Piotra Cepila i Krzysztofa Jagiełłę. 
Zawodnicy Fair Play przegrali z kolei 
w odmianie 10 bil. Marcin Madejski 
uległ 1:8 Pawłowi Bajsarowiczowi.

              

Częstochowianie 
nie dali rady

Jaworzniccy tenisiści 
stołowi z LKS-u Zgoda Byczyna roze-
grali pierwszy mecz rundy rewanżo-
wej 4. ligi Śląskiego Związku Tenisa 
Stołowego. Drużyna z Jaworzna po-
konała na wyjeździe zespół KS-u Spin 
AZS II Częstochowa. Jaworznianie 
wygrali 8:2. Drugi mecz rewanżowy 
Zgoda zagra w hali klubu MCKiS Niko 
w Byczynie z zespołem KRS-u TKKF 
Sportowiec Częstochowa. Drużyny 
zmierzą się w czwartek, 16 lutego, 
o godz. 18.

Dwa złota 
i jedno srebro

Zawodnicy Jaworz-
nickiej Szkoły Guja Jiujutsu zdo-
byli trzy medale, dwa złote i jeden 
srebrny, na Walentynkowym Tur-
nieju Judo w Karvinie w Czechach. 
W zawodach wzięli udział wojowni-
cy z Moraw i woj. śląskiego. Wśród 
zwycięzców znalazło się też jaworz-
nickie rodzeństwo, Kaja, Ola i Da-
wid Guja. Jedno złoto dopisała do 
swojego konta Kaja, która odniosła 
już 26. zwycięstwo z rzędu. Młoda 
zawodniczka pokonała przed cza-
sem chłopców z wyższej kategorii 
wagowej. Drugi złoty medal zawisł 
na szyi Dawida, który też wygrał 
wszystkie swoje pojedynki. Srebro 
przywiozła do domu Ola, która prze-
grała walkę z chłopcem o większej 
sile i wadze.                          AZ-H

Sędziszów pokonany

Kolejny mecz wygrali 
3:0 siatkarze drugoligo-

wego zespołu MCKiS Jaworzno. Tym 
razem podopieczni trenera Tomasza
Wątorka zmierzyli się na wyjeździe 
z drużyną Extransu Sędziszów. Nasi 
wygrali pierwszy set 25:22. W dru-
gim triumfowali 25:20, a w trzecim 
25:21. Kolejne spotkanie przy siatce 
Sokoły będą miały u siebie z TKS-em 
Tychy. Mecz 18. kolejki odbędzie się 
25 lutego o godz. 16 w Hali Widowi-
skowo-Sportowej Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie. Runda 
zasadnicza, w której zmagają się siat-
karskie drużyny, będzie składać się 
w sumie z 22 kolejek. Ostatnie poje-
dynki zostaną rozegrane 15 kwietnia. 
MCKiS zmierzy się z Akademią Ta-
lentów Jastrzębskiego Węgla.

Wygrana w 1. rundzie

4:2 wygrała pojedynek 
pierwszej kolejki drugoli-

gowa drużyna bilardowa UKS-u Fair 
Play Jaworzno z Akademią TCF HUB 
Kraków. W pierwszym meczu jaworz-
nianie zwyciężyli dwie potyczki in-
dywidualne. Wygrali je Wojciech
Regieli (8:5 z Piotrem Cepilem) 
i Wojciech Głąb (8:4 z Pawłem Baj-
sarowiczem). Podopieczni trenera 
Bogdana Wołkowskiego przegrali 
natomiast pojedynek deblowy. Jakub
Kraupe i Marcin Madejski ulegli 6:8 
Andrzejowi Skupieniowi i Krzysz-
tofowi Jagielle. W części rewanżowej 
mecz indywidualny w odmianie 8 bil 
zwyciężył Jakub Kraupe. Wygrał z Il-
lią Kyselovem 8:7. Sukces w deblu 
odnieśli natomiast Dominik Regieli
i Wojciech Głąb, którzy pokonali 8:6 

AU TO P R O M O C J A

Rodziny na start!
Stowarzyszenie Spotkania Mał-

żeńskie Jaworzno i Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu zapraszają 
jaworznian do udziału w Rodzin-
nym Rajdzie. Wydarzenie plano-
wane jest na niedzielę, 23 kwiet-
nia. Uczestnicy maszerować będą 
w okolicach Sosiny oraz Doliny 
Żabnika.  Organizatorzy ustalili 
maksymalny limit zawodników na 
500 osób. Wkrótce ruszą zapisy. 

Udział w rajdzie może wziąć każ-
dy chętny. Starty odbywać się będą 
drużynowo.

– Naszą grupą docelową są ro-
dziny, ale jeśli ktoś ma ochotę, to 
może wystartować w grupie na przy-
kład z kolegami z podwórka – mówi 
Adam Górniak ze stowarzyszenia 
Spotkania Małżeńskie Jaworzno.

Wszyscy uczestnicy spotkają się 
o godz. 9 na terenie pola namioto-
wego nad zalewem Sosina, gdzie 
wezmą udział w polowej mszy św. 
Tuż po jej zakończeniu w teren 
wyruszą pierwsi śmiałkowie, za-
opatrzeni w tradycyjne papierowe 
mapy, a także specjalną aplikację 

w telefonach. Na mapie oznaczo-
nych będzie kilka punktów kon-
trolnych, w których po dotarciu 
uczestnicy rajdu będą musieli wy-
konać pamiątkowe zdjęcia, które 
będą weryfi kowane po zakończeniu 
wyzwania.

Uczestnicy będą mieli do wy-
boru aż trzy trasy. Pierwsza, spa-
cerowa, liczyć będzie tylko 6 km 
i koncentrować się będzie głównie 
w sąsiedztwie Sosiny. Trasa druga, 
czyli umiarkowana, oraz trzecia 
na orientację będą miały długość 
około 12 km. Drużyny, które zde-
cydują się na którąś z tych dwóch 
tras,  będą musiały dotrzeć do Do-
liny Żabnika i powrócić na Sosinę. 
Na trasie będzie na nich też czekać 
niespodzianka. 

Uczestnicy rajdu, którym już uda 
się pokonać wybraną trasę, mogą 
liczyć na nagrody i ciepły poczęstu-
nek. Będzie też zabawa przy muzy-
ce na żywo. Na najmłodszych cze-
kać będą zabawy z animatorami. 

Rodzinny Rajd to pomysł przed-
stawicieli jaworznickiego stowa-

rzyszenia Spotkania Małżeńskie 
Jaworzno. – Jesteśmy ruchem reko-
lekcyjnym i formacyjnym małżeństw. 
Wspieramy rodziny w ich trudnych 
momentach i rozterkach życiowych. 
Pomagamy też narzeczonym w przy-

gotowaniu do małżeństwa – wyjaśnia 
Adam Górniak.

Cztery poprzednie edycje rajdu 
odbywały się w innych miastach. 
Maszerowano między innymi po 
Bukownie. Tym razem członkowie 

stowarzyszenia chcą wyjść ze swoją 
inicjatywą do jaworznian. – Rajd 
Rodzinny będzie świetną okazją na 
poznanie nas i naszej działalności. 
To będzie świetna zabawa – mówi 
Krzysztof Bernisz ze stowarzy-
szenia Spotkania Małżeńskie Ja-
worzno.

Organizatorom zależy, by rodzi-
ny jak najwięcej czasu spędzały ra-
zem i świetnie się przy tym bawiły.

– Chcemy je także wspierać w wal-
ce ze współczesnymi zniewoleniami, 
jakimi są telewizja, internet. Zależy 
nam również na promowaniu zdro-
wych nawyków i aktywności na świe-
żym powietrzu – opowiada Adam 
Górniak.

Współorganizatorem imprezy jest 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie. Wydarzenie odbywać 
się będzie pod honorowym patrona-
tem prezydenta Jaworzna, Pawła
Silberta oraz biskupa sosnowiec-
kiego, Grzegorza Kaszaka. Więcej 
informacji na stronie: spotkaniaja-
worzno.pl.

Natalia Czeleń

Udział w Rodzinnym Rajdzie to świetna okazja na aktywne spędzenie 
czasu z bliskimi | fot. Materiały  Spotkania Małżeńskie Jaworzno
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Ulica Heleny Modrzejewskiej znajduje się w Pieczyskach. 
Położona jest za torami kolejowymi linii Kraków-Katowice. 
Jej patronką jest wybitna polska aktorka teatralna i fi lmo-
wa z drugiej połowy XIX w. Specjalizowała się w rolach 
szekspirowskich. Słynęła też z działalności społecznej. 

Helena, a właściwie  Jadwiga Helena Chłapow-
ska z domu Misel, urodziła się 12 października 1840 r. 
w Krakowie. Była nieślubnym dzieckiem Józefy Bendy, 
z domu Misel, wdowy po zamożnym kupcu, oraz Władysła-
wa Hieronima Sanguszko. Miała 
przyrodnich braci: Józefa i Feliksa.

Młoda Helena związała się z Gu-
stawem Zimajerem i zaczęła wy-
stępować w Bochni, Nowym Są-
czu, Przemyślu, Rzeszowie  czy 
Brzeżanach, potem również we 
Lwowie. W 1865 r. podjęła współ-
pracę z teatrem krakowskim, a od 
1868 r.  warszawskim. Zyskała wte-
dy status gwiazdy.

W 1876 r. Helena wyemigrowała do Kalifornii. Towarzy-
szyli jej Julian Sypniewski, Łucjan Paprocki i Henryk
Sienkiewicz. Przez pewien czas wspólnie prowadzili tam 
farmę, ale ostatecznie ich drogi się rozeszły.

Na przełomie lat 1879 i 1880 Helena zawitała do 
Polski. Kilkunastu gimnazjalistów chciało uczcić jej wi-
zytę i wręczyło jej bukiet związany wstążką w kolorach 
narodowych i z polskim napisem „Helenie Modrzejew-
skiej od uczniów gimnazjalnych”. Władze oskarżyły 
młodzież o patriotyczną demonstrację. Uczniów uka-
rano relegowaniem ze szkoły. Jeden z tych uczniów, 

Wybitna aktorka 
i prawdziwa gwiazda

Patroni 
naszych 
ulic

Ignacy Neufeld, zastrzelił się, a aktorka pojawiła się 
na jego pogrzebie. 

Wkrótce Helena podbiła też scenę amerykańską. Jej de-
biut w w kalifornijskim teatrze był wielkim sukcesem. Za-
zwyczaj występowała w sztukach szekspirowskich.

W 1893 r. Modrzejewska została poproszona o wygłosze-
nie odczytu na kongresie kobiet w Chicago. Przedstawiła 
tam sytuację kobiet pod zaborami rosyjskim i pruskim. 
Z uwagi na krytycyzm wobec rządu rosyjskiego nie mo-

gła już pojawić się na terytorium 
rosyjskim.

Po raz ostatni aktorka pojawi-
ła się w Polsce na przełomie lat 
1902/1903. Występowała wtedy 
we Lwowie, Poznaniu i Krakowie. 
W połowie 1903 r. wyjechała wraz 
z mężem do Stanów Zjednoczonych. 
W maju 1905 r. dała jubileuszowy 
występ, po którym ruszyła w dwu-
letnią trasę, a następnie zakończyła 

karierę. Odtąd na scenie pojawiała się tylko sporadycznie.
Aktorka z Gustawem Zimajerem miała dwójkę dzieci: 

syna Rudolfa oraz córkę Marię, która zmarła w dzieciństwie. 
W 1868 r. wyszła za ziemianina Karola Chłapowskiego. 

Zmarła 8 kwietnia 1909 r. w Bay Island w East Newport 
w Kalifornii. Jej pogrzeb odbył się w Los Angeles, a jej 
szczątki przeniesiono na cmentarz Rakowicki w Krakowie. 
Uroczystości pogrzebowe przerodziły się w manifestację 
patriotyczną. Mowę pogrzebową wygłosił Henryk Sienkie-
wicz. Grób aktorki położony jest przy głównej alei, w kwa-
terze 54.                                                                        NC

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 05 (291)

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. 

Litery z pól oznaczonych 
numerami od 1 do 23 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe roz-
wiązanie krzyżówki zamiesz-
czonej w „Pulsie Jaworzna” 
nr 5 (291): Zimowe spacery 
samo zdrowie. Hasło dzisiej-
szej krzyżówki oraz prawidło-
wo wypełniony diagram sudo-
ku opublikujemy w kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

W piątek, 17 lutego, świętować 
będziemy Dzień Kota. To stosun-
kowo nowe święto, bo w Polsce po 
raz pierwszy obchodzono je w 2006 
roku. Choć te zwierzaki wywołu-
ją w nas często skrajne uczucia, od 
zachwytu po dystans i niepewność, 
to jednak trudno zachować wobec 
nich obojętność. Koty bez wątpie-
nia są bardzo bystre, inteligentne 
i szybko się uczą, ale chadzają wła-
snymi drogami i często nie są zainte-
resowane kontaktem z człowiekiem. 
Miłość opiekunów zdobywają sobie 
jednak bez trudu. Kochamy je za 
charakter, kojące mruczenie i wy-
jątkową relację.

Dzień Kota to okazja, by przy-
pomnieć, że nie każdy futrzak ma 
ciepły dom, pełną miskę i kocha-
jących opiekunów. Szacuje się, że 
w Polsce żyją tysiące bezdomnych 
kotów. Święto ma zwracać uwagę 
na ich trudną sytuację. Dzień Kota 
to okazja, żeby wesprzeć instytu-
cje i organizacje, które opiekują się 
bezdomnymi kotami. Tam zawsze 
przydadzą się karma, środki czysto-
ści, drapaki czy koce. 

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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