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Uczniowie z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 
w Jaworznie będą uczyć się w  
nowoczesnych pracowniach. 
Sale urządzono w taki sposób, 
by jak najwierniej odzwier-
ciedlały rzeczywiste warun-

Choć pandemia nie ustę-
puje, to sportowe emocje 
w 2021 roku były w Jaworz-
nie na wysokim poziomie. 
Jaworznianie świetnie radzili 
sobie także na regionalnych, 
ogólnopolskich i międzyna-
rodowych zawodach. Wielkie 
emocje towarzyszyły uczestni-
kom 25. Międzynarodowego 
Biegu Ulicznego na 15 i 10 
km w Jaworznie. Jubileuszo-
wa edycja biegowych zawo-
dów przyciągnęła 400 biega-
czy z całej Polski i zagranicy. 

najmłodsze. Miejska Biblioteka 
Publiczna i jej fi lie uczestniczą 
w kolejnej edycji ogólnopol-
skiego projektu ,,Mała książka 
- wielki człowiek”, w ramach 
której dzieciakom zakładane są 
Karty Małego Czytelnika. Zapi-
sywać można już przedszkolaki 
w wieku od 3 do 6 lat. Udział 
w projekcie jest całkowicie 
bezpłatny. Bibliotekarze chcą 
zachęcić rodziców do tego, by 
regularnie odwiedzali książni-
cę razem ze swoimi dziećmi.

ki pracy, jakie mają technicy 
logistyki, handlu oraz trans-
portu kolejowego. Nowe sale 
dydaktyczne to owoc projektu 
,,Jaworznickie szkoły zawo-
dem stoją”. Wszystkie zosta-
ły zaopatrzone w komputery 
stacjonarne z oprogramowa-
niem biurowym, połączone 
w sieć z dostępem do interne-
tu, z oprogramowaniem wła-
ściwym dla pracowni, z moż-
liwością przyłączenia sprzętu 
peryferyjnego.

Zawodnicy ścigali się po as-
faltowej nawierzchni ulicami 
naszego miasta.

Więcej na str. 3

Królowie przybyli
Bibliotekarze z Jaworzna za-

chęcają, by do grona czytelni-
ków zapisywać dzieci i to te 
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700 milionów. To jest kwota, jaką 
puścili w powietrze Polacy w sylwe-
stra. Dla kilku sekund huku i kilku 
kolorowych światełek, nie zwraca-
jąc uwagi na cierpienie zwierząt, dla 
frajdy tak oklepanej i bezsensownej, 
że nawet ciężko znaleźć porównanie. 
Osobiście dla mnie takim bezsen-
sem było puszczenie z dymem tysięcy 
papierosów, na szczęście wyrosłem 
z tego idiotyzmu lata temu, ale wsty-
dzę się każdego dnia. Ale spróbujmy, 
dla porównania: ubiegłoroczna zbiór-
ka WOŚP do tej pory wyniosła 210 
milionów i była potężnym sukcesem 
społecznym. 

Gdyby każdy pajac, kupujący pe-
tardę, dał te pieniądze na jakikolwiek 
charytatywny cel – bylibyśmy społe-
czeństwem o największej empatii na 
świecie, a tak – jesteśmy bandą kre-
tynów. Do tych 700 baniek doliczcie 
kwoty, jakie musieli wydać właścicie-
le czworonogów na środki uspokaja-
jące: tylko na mojego psiaka poszło 
30 zł na tabletki u weterynarza, sucza 
przez dwa dni zachowywała się ni-
czym uczestnicy koncertów techno, 
ale obyło się bez paniki i wchodzenia 
pod szafę i drgawek nerwowych. To 
zapewne w skali kraju poszło w milio-
ny wydane na środki farmaceutyczne. 

Szczęśliwego nowego ładu

Ograniczony budżet

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

I zrozumiałem, dlaczego techno jest 
popularne.

Nieprzeliczalne za to są liczby ofi ar 
w ptactwie, które spłoszone hukiem, 
tracą orientację i zabijają się o ścia-
ny i drzewa, a także dostają zawału. 
I śmieci po fajerwerkach. Wygląda-
ły jak zużyte prezerwatywy po or-
gii głupoty i prostackiej rozrywki. 
Akurat widziałem sąsiada, który je 
puszczał, to ten sam, którego nie stać 
na wymianę pieca i pali meblami ze-
branymi z ulicy, ale za to na alkohol 
i fajki stać go codziennie, tak samo 
jak na petardy. Podsumowując tę 
część: trwa dyskusja, że trzeba posza-
nować planetę, bo już mamy przerą-
bane, a nie potrafi my zapanować nad 
idiotyzmem, jakim jest puszczanie 
fajerwerków. No ale kwota wszystko 
wyjaśniła, prawda? 

Trafnym podsumowaniem, jeśli 
chodzi o jakość naszego życia oraz 
fi nansów, które nim rządzą, jest fi lm 
„Nie patrz w górę”, który można zo-
baczyć na popularnej platformie stre-
amingowej. Ten celny pastisz trafnie 
podsumowuje, jak bardzo upadamy 
społecznie, jak obniżyliśmy wartość 
artyzmu w życiu i jak bardzo miał-
kim i nieciekawym materiałem się 
stajemy. Swoista przemiana z dum-
nego homo sapiens w homo nulla. IQ 
spada nam niczym Ikar, który wzbił 
się na wysokość i odkrył tam media 
społecznościowe. 

Koniec roku przyniósł kilka rzeczy, 
którym karmiły nas media. Afera LEX 
TVN po raz kolejny porwała tłumy do 
walki o „wolność mediów”, a była to 
tak wielka manipulacja z obu stron, że 
nie mogłem uwierzyć, że można było 
tak prostacko przykryć aferę – i ludzie 
na to poszli. Nie do wiary... I dodat-
kowo komercyjna telewizja, która ma 
także za uszami bardzo dużo (mam 
gdzieś te medialne szmiry TVP czy 
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Nowy rok na dobre wystartował, 
a wraz z nim w życie weszły zapisy 
naszych list z postanowieniami na naj-
bliższe dwanaście miesięcy. Według 
badań wśród naszych najczęstszych 
noworocznych postanowień jest po-
dobno prowadzenie aktywnego trybu 
życia, rzucenie palenia czy zrzuce-
nie nadprogramowych kilogramów. 
Wiele osób w nowym roku chce żyć 
oszczędniej i bardziej ekologicznie. 
Spora grupa chce też częściej kupo-
wać książki i bywać w kinie.

Zdania co do tego, czy warto przy-
gotowywać podobne listy, są podzie-
lone. Jedni przekonują, że zapisane na 
kartce postanowienia, mają większą 
moc i trudniej jest nam je złamać. Inni 
przekonują, że to gotowy sposób na 
depresję, bo oczekiwania mamy za-

wyżone w stosunku do możliwości. 
Zwłaszcza na początku roku. Czas 
szybko weryfi kuje nasze plany i około 
połowy stycznia mamy już pewność, 
że i w tym roku się nie uda.

Niezależnie od tego, czy nasze no-
woroczne postanowienia spisujemy 
czy też nie, to przy ich ustalaniu, po-
mocna może okazać się refl eksja nie-
żyjącego już ks. Jana Kaczkowskiego, 
szefa hospicjum w Pucku. Zapytany 
o to, czego ludzie żałują, żegnając się 
z życiem, odpowiedział, że nie zdarza 
się, by ktoś najbardziej żałował tego, 
że pracował zbyt mało, albo że nie 
podróżował. Zdaniem kapłana ludzie 
najbardziej żałują utraconych relacji 
z bliskimi. 

Może więc wysoko na liście powin-
niśmy wpisać dobry czas z bliskimi. 

By nie żałować

Tajemnica pod kapslami

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Co można odnaleźć na Górze Gro-
dzisko, oprócz dwóch kamiennych 
wałów z czasów kultury łużyckiej 
i wciąż nikłych śladów pradawnej 
ludzkiej obecności? Uczestnicy ba-
dań archeologicznych natrafi li na 
całą masę „skarbów”, pozostawio-
nych przez tubylców z epoki... nam 
współczesnej. Kapsle, butelki i pusz-
ki po piwie, półlitrówki po wódce, 
różnej maści opakowania - plastiko-
we i papierowe. Istny śmietnik! I to 
w miejscu tak charakterystycznym 
dla Jaworzna, które winno być wi-
zytówką miasta.

Na szczęście jest nadzieja, że za-
rośnięte, zaśmiecone i leżące nieco 
na uboczu Grodzisko, już niebawem 
stanie się jednym z ulubionych celów 

nie tylko naukowych, ale też rodzin-
nych wycieczek. Muzealnicy mają 
bowiem pomysł na zagospodarowa-
nie wzniesienia. Ścieżki spacerowe, 
punkty widokowe, miejsca rekreacji. 
Brzmi ciekawie.

Grodzisko w nowej odsłonie na 
pewno przyciągnie niejednego miło-
śnika zagadek. Do odkrycia jest jesz-
cze naprawę sporo. Pierwsze wykopa-
liska archeologiczne odbyły się tam 
w latach 60. XX wieku, ale na nich 
się skończyło. Powrót do badań po 
latach był bardzo dobrą decyzją pra-
cowników jaworznickiego muzeum. 
Budzi nadzieję, że poszukiwania nie 
zostaną przerwane i dadzą w końcu 
odpowiedź, co działo się na jaworz-
nickim terenie przed tysiącami lat.

TVN i inne, których nie wymienię, dla 
mnie to jedno bagno) na współczuciu 
i naginaniu emocji ugrała kilka pro-
cent kolejnych widzów. Majstersztyk. 
Ważne, że nagle temat wypadku pre-
mier Szydło zniknął, o grudniowym 
raporcie infl acji nie wspomnę. Pre-
zydent Duda zawetował ustawę, co 
było tak pewne jak disco polo w TVP 
w sylwestra, wyszedł z twarzą i pra-
wie zażegnał konfl ikt. Prawie nie było 
ustawki, prawie. 

Z reprezentacji  w piłce kopanej 
w cholera wie gdzie, zrezygnował 
Paolo Sousa, po czym stał się dla ki-
biców wrogiem numer 1, a większość 
społeczeństwa ma to gdzieś. Jak dla 
mnie styl, w którym nasi przecho-
dzili eliminacje, powodował ból zę-
bów, a konkretnie ósemek, pomimo 
że ich nie mam od 10 lat. Oczywiście 
mam patriotyzm sportowy i chętnie 
bym widział naszych na podium mi-
strzostw świata, ale jakoś nie posia-
dam optymizmu, bo pewnie dosta-
niemy do grupy Kamerun i Senegal, 
a wtedy łolaboga!

Emocje Polaków wywołały zmiany 
w wysokości mandatów. Podniosło 
się larmo - drogo i że nieadekwatne 
do zarobków. Jak zauważył mój ko-
lega Grzegorz: w 1997 średnia pen-
sja w Polsce wynosiła 1061 zł. Czyli 
1997 r. – 500 zł mandatu przy śred-
niej pensji 1061 zł (za wykroczenie 
powyżej 50 km/h), 2022 r. - 1500 zł 
mandatu przy średniej pensji 5929 zł 
(za wykroczenie powyżej 50 km/h) 
i 2500 zł powyżej 70 km/h. Czyli 
wróciła w końcu wysokość manda-
tów, której należy się bać. Ok 50% 
zarobku. Mam tylko nadzieję, że to 
faktycznie poprawi bezpieczeństwo, 
a nie tylko budżet, dzięki ukrywają-
cym się policjantom za krzakami przy 
znaku ograniczającym prędkość do 
30 km na godzinę...
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Szpilki w bruku

Gigantycznym zainteresowaniem cieszy się w tym roku pro-
gram dotacji do ekologicznego ogrzewania. Nabór wniosków 

ruszył 3 stycznia, ale jaworznianie już w nocy ustawili się w kolejce do wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Trudno się dziwić. Zgodnie z zapisami 
uchwały antysmogowej stare piece trzeba stopniowo wymieniać, a na wypłatę do-
tacji w budżecie naszego miasta zabezpieczono 620 tys. zł. Jeśli zainteresowanie 
będzie większe, to pieniędzy nie dla wszystkich wystarczy. A jest się o co starać.

Gminna dotacja do ekologicznych urządzeń grzewczych w 2022 roku wynosi 4 
tys. zł, a dla urządzeń węglowych jest to kwota 3 tys. zł. Dodatkowo, w przypadku 
wymiany źródła ciepła do nowo budowanych przyłączy sieciowych, można uzy-
skać dofi nansowanie w wysokości 2 tys. zł. Natomiast dotacja do ekologicznych 
urządzeń, wykorzystywanych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytko-
wej, wynosi 4 tys. zł, jednak nie więcej niż koszt zakupu brutto tego urządzenia, 
bez kosztów montażu. 

Takie kwoty to dla wielu jaworznian znacząca pomoc. Właśnie dlatego najbar-
dziej zainteresowani ustawili się pod urzędem już w niedzielny wieczór. Powstała 
lista kolejkowa, a urzędnicy zadecydowali, by otworzyć budynek przy Krakow-
skiej, żeby kolejkowicze mogli się tam ogrzać. Z pomocą przyszedł też PKM. Pod 
urzędem zaparkował oświetlony i ogrzewany autobus. Chętnych, by skorzystać 
z tej pomocy, nie brakowało.

W internecie pojawiły się oczywiście komentarze. Najróżniejsze. Z tych opinii 
wynika generalnie, że to dobrze, że są dotacje, ale źle, że pieniędzy na ten cel jest 
mało. W tym kontekście aż trudno nie pokusić się o inną refl eksję. Generalnie 
dobrze, że ludzie się interesują tą kwestią i komentują, ale źle, że część komenta-
torów nie zdaje sobie sprawy z tego, że budżet jest ograniczony.

gram dotacji do ekologicznego ogrzewania. Nabór wniosków 

Koniec roku to zawsze 
podsumowania, ale też 
zmiany, jakie nastąpią 
w nowym, nadchodzącym. 
I po raz kolejny wniosek, 
że niczego się nie uczymy 
i nic się nie zmienia, tylko 
przyrost głupoty oraz za-
chłanności fi nansowej 
– coraz większy.
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Ruszają prace, 
będzie wiadukt

Teren pod budowę wiaduktu dro-
gowego w Ciężkowicach został już 
przekazany fi rmie, która poprowadzi 
inwestycję. Spotkanie w tej sprawie 
odbyło się pod koniec roku w siedzi-
bie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów 
w Jaworznie. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie, jaworznickiego MZDiM 
oraz Centrum Realizacji Inwestycji 
PKP PLK S.A. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to kierowcy będą 
mogli korzystać z tego obiektu już 
w 2023 roku. 

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
podpisały umowę na realizację prac. 
Wartość inwestycji to ponad 54 mln zł
– informuje Katarzyna Głowacka
z zespołu prasowego PKP PLK.

Nowy obiekt zastąpi przejazd kole-
jowo-drogowy w ciągu ulicy Ciężko-
wickiej. Wiadukt drogowy powstanie 
nad linią kolejową Katowice – Kra-
ków. Obiekt będzie miał 70 metrów 
długości. Poza drogą dla samocho-
dów, przez wiadukt biec będzie też 
droga dla rowerów i chodniki.

Nowy obiekt zwiększy bezpieczeń-
stwo, usprawni komunikację drogo-
wą i skróci czas przejazdu na drugą 
stronę miasta. Poprawiony zostanie 
też dostęp do kolei. – Wiadukt zosta-
nie wybudowany nad przystankiem Ja-
worzno Ciężkowice. Dostęp na perony 
ułatwią windy i schody. Na wiadukcie 
wybudowane zostaną przystanki au-
tobusowe, dzięki czemu podróżni będą 
mogli wygodnie przesiąść się z komuni-
kacji miejskiej do pociągu – wyjaśnia 
Katarzyna Głowacka. 

Wiadukt w Ciężkowicach to ele-
ment programu modernizacji linii 
kolejowej E 30. W ramach tego przed-
sięwzięcia PKP chce między innymi 
zwiększać bezpieczeństwo przez li-
kwidację przejazdów kolejowo-dro-
gowych. Skrzyżowania bezkolizyj-
ne sprawiają, że podróżowanie dla 
wszystkich uczestników ruchu jest 
bezpieczniejsze i wygodniejsze. 

W naszym mieście podobne wia-
dukty zastąpiły już skrzyżowania 
w Szczakowej przy ulicy Bukowskiej 
i w Pieczyskach.                          GD

Przejazd w ciągu ul. Ciężkowickiej zostanie zastąpiony wiaduktem 
| fot. Grażyna Dębała

Niezwykłą inscenizację 
przygotowano w tym 
roku, by uświetnić 
obchody Objawienia 
Pańskiego. Mędrcy ze 
Wschodu wędrowali do 
Świętej Rodziny… przez 
jaworznicki Rynek. 

Przez gąszcz pokus

Wyjątkowa była jednak nie tylko 
trasa ich podróży, ale również to, 
że wędrowcy, zaopatrzeni w tele-
fony komórkowe i GPS, próbowali 
„namierzyć” Dzieciątko przy użyciu 
nowych technologii.

W programie wydarzenia, zor-
ganizowanego przez Kolegiatę pw. 
św. Wojciecha i św. Katarzyny, ja-
worznicką gminę i Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu, znalazły się 
także uroczysta msza św. i prze-
marsz Orszaku na płytę Rynku.

Autorką spektaklu, przygotowa-
nego z okazji święta Objawienia 
Pańskiego, jest Ewa Szpak, nauczy-
cielka z I LO. – W historię sprzed 
dwóch tysiącleci wplecione zosta-
ły wątki nam współczesne. Bowiem 
każdy z nas, podobnie jak mędrcy, 
może zanieść Jezusowi dar swojego 
serca – tłumaczy scenarzystka i re-
żyserka inscenizacji.

W wymyślonej przez panią Ewę 
opowieści, Kacper, Melchior i Bal-
tazar najpierw dzwonią do siebie 
i umawiają się na wspólną podróż. 
Po drodze muszą walczyć jednak 
z pokusami, które serwuje im sza-
tan. Na szczęście wędrowców broni 
anioł. – W tym miejscu są ukaza-
ne problemy współczesnego świata. 
Żądza pieniądza, niesprawiedliwe 
ustroje polityczne, społeczeństwo, 
buntujące się przeciwko decyzjom 
złej władzy czy rządząca człowie-
kiem współczesna technologia, która 
zamiast służyć ludziom, może im za-
szkodzić. Przykładowo, nasi mędrcy 

najpierw woleli polegać na GPS-ie, 
zamiast iść za gwiazdą betlejemską. 
Na szczęście w porę zostali ostrzeże-
ni, że nawigacja wyprowadzi ich na 
manowce – opowiada Ewa Szpak.

Po drodze do Betlejem królowie 
zatrzymali się na chwilę w Jaworz-
nie, gdzie na spotkanie przybyszom 
wyszli krakowianka i górnik, którzy 
poprosili mędrców, by zanieśli ma-
łemu Jezusowi również dary serca 
od mieszkańców naszego miasta.

Nim królowie dotarli do Świętej 
Rodziny, na ich drodze znów stanął 
diabeł i próbował przekonać wę-
drowców, że Jezus nie jest królem. 
Mędrcy nie dali się zwieść szatano-
wi i oddali pokłon Bożej Dziecinie.

Rolę krakowianki odegrała 
uczennica I LO, Kamila Gorzkow-
ska. – Cieszę się, że biorę udział w in-
scenizacji. Przedstawiona przez nas 
opowieść jest bardzo radosna. Podoba 
mi się też nawiązanie do współcze-
sności, do naszego miasta - stwier-
dza Kamila.

W króla Baltazara wcielił się Da-
wid Domagalski. – Ta opowieść po-
maga nam odkryć to, że nie zawsze 
powierzenie swojego życia nowym 
trendom, nowym technologiom, jest 
najlepszym rozwiązaniem. Czasami 
warto oprzeć się na tradycji, zwrócić 

uwagę na rzeczy proste, naturalne, 
jak np. gwiazda, która okazała się 
najlepszym GPS-em. To właśnie te 
proste rzeczy dostarczają nam wiele 
mądrych wskazówek, co zrobić, by 
żyć dobrze – przyznaje pan Dawid.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Królowie pokłonili się Jezusowi | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Przedłużono chodnik przy ulicy 
Dąbrowskiego w Długoszynie
| fot. Natalia Czeleń

Członkowie drużyny piłkarskiej Towarzystwa Sportowego „Victoria” Ja-
worzno, 1918 rok | fot. Materiały MMJ

Willa dyrektora Fabryki „Portland Cementu”, początek XX wieku. Obecnie ko-
ściół parafi alny pw. św. brata Alberta Chmielowskiego | fot. Materiały MMJ

Lokal dla 
ubogich 

zamknięty

Przybyło chodników Pracują nad Izerą. Zatrudnili specjalistów

To już koniec akcji charytatyw-
nej pod hasłem „Pomaganie przez 
ubieranie”, której inicjatorem był ja-
worznicki szewc - Piotr Radomski. 
Jaworznianin nie ma już sił, by wal-
czyć z kradzieżami i wandalizmem. 
Z lokalu przy ul. Sienkiewicza, po 
raz kolejny, skradziono pieniądze, 
które miały zapewnić utrzymanie 
wynajmowanego pomieszczenia. 
Kłopotów było więcej. Klienci zo-
stawiali po sobie olbrzymi bałagan, 
a znaczna część odzieży, która tra-
fi ała do punktu, nie nadawała się 
do użytku.

– Zamykam lokal, bo już nie mam 
sił. Ludzie nie potrafi ą utrzymać po-
rządku. Przynoszą rozwalone buty 
i ciuchy. Wkrótce wywiozę wszystkie 
rzeczy podarowane przez ludzi. Prze-
każę je dalej do PCK, noclegowni czy 
do Betlejem, jeśli zostaną przyjęte –za-
powiada Piotr Radomski.

Lokal przy ulicy Sienkiewicza już 
zamknięto.

„Pomaganie przez ubieranie” było 
jedynym punktem w mieście, do 
którego można było przynosić nie-
potrzebne rzeczy, by potrzebują-
cy mogli wziąć je za darmo. Akcja 
charytatywna spotkała się ze spo-
rym poparciem jaworznickiej spo-
łeczności. W sortowaniu, układaniu 
ubrań i innych rzeczy pan Piotr mógł 
liczyć na wsparcie. Lokal utrzymywał 
głównie dzięki drobnym datkom, 
które mieszkańcy miasta wrzucali 
do puszki, znajdującej się przy wej-
ściu do lokalu. Niestety, kilka razy 
pieniądze z puszki zniknęły. 

Natalia Czeleń

Dobra wiadomość dla pieszych. 
W  ramach programu „Czas na 
Chodniki” przedłużono chodni-
ki na ul. Wróblewskiego od bu-
dynku nr 5 do ostatniej posesji, 
i na ul. Piłsudskiego w kierunku 
targowiska. W Cezarówce Dolnej 
przedłużono chodnik dla pieszych 
w kierunku ul. Krakowskiej, czyli 
trotuaru, który powstał w ramach 
Jaworznickiego Budżetu Obywa-
telskiego. Na ul. Księdza Mroczka 
powstał odcinek chodnika od ul. 
Bobrowa Górka do ul. Klinowej, 
który połączył dwa ciągi piesze, 
powstałe w ramach JBO w 2020 
i 2021 r. Kolejny odcinek chodni-
ka wyremontowano w Dąbrowie 
Narodowej na ul. Emilii Plater. 
Na ul. Powstańców Śląskich prze-
prowadzono remont chodnika po 
obu stronach, na odcinku od ul. 
F. Kamińskiego do Al. Tysiąclecia. 
W Długoszynie, na ulicy Dąbrow-

Na przełomie pierwszego i dru-
giego kwartału 2022 roku poznamy 
dostawcę platformy, na której po-
wstaną trzy modele elektrycznych 
samochodów marki Izera. W trze-
cim kwartale 2022 roku spółka 
przystąpi do przetargu na działkę 
w Jaworznie, na której powstanie 
fabryka Izery. Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, to produk-
cja samochodów ruszy z końcem 
2024 roku.

– Projekt wkracza w kolejną fazę 
realizacji. Wyzwania związane z bu-
dową fabryki Izery, rozwój produktu, 
budowanie łańcucha dostawców - to 
najważniejsze zadania, jakie przed 
nami stoją w najbliższym czasie. 
Produkcja Izery może wystartować 
pod koniec 2024 roku – potwier-
dza Piotr Zaremba, prezes spół-
ki ElectroMobility Poland. – Trwa 
realizacja spraw związanych z tere-
nem, na którym powstanie fabryka. 

skiego, przedłużono chodnik, który 
powstał w ramach Jaworznickiego 
Budżetu Obywatelskiego 2021.

Prace ziemne powinny rozpocząć się 
jesienią 2022 roku – dodaje Paweł 
Tomaszek, dyrektor ds. komuni-
kacji i rozwoju biznesu z Electro-
Mobility Poland.

Spółka zatrudniła już fachowców 
zawodowo związanych dotychczas 
z Oplem. Na stanowisku dyrekto-
ra odpowiedzialnego za samocho-
dy Izery zatrudniono Wojciecha 
Mieczkowskiego, byłego dyrektora 
generalnego grupy PSA w Polsce 
i Opel Poland. Spółka zwerbowała 
też Romualda Rytwińskiego, któ-
ry odpowiada za budowę fabryki 
samochodów Opla w Gliwicach. 
Związany był też z General Mo-
tors. Teraz będzie odpowiadał za 
planowanie i budowę łańcuchów 
dostaw w Izerze. Wesprze również 
planowanie budowy fabryki Izery 
w Jaworznie. 

Końcem 2021 roku w spółce  
ElectroMobility Poland nastąpiły 

Przybliżają historię miasta 
internautom

Dokładnie oczyszczono też rowy 
przydrożne wzdłuż ulic: Na Sta-
wach, Wiosny Ludów, Banasika, 
Chełmońskiego, Abstorskich, Cięż-
kowickiej, Drozdowej i Poległych.

Na bieżąco uzupełniane są także 
ubytki drogowe. Wraz ze spadkiem 
temperatur, pracownicy jaworz-
nickiego Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów podjęli się wypełniania 
ubytków przy pomocy tak zwanej 
masy na zimno w różnych częściach 
Jaworzna. 

– Dzięki zastosowaniu tej metody, 
możliwe jest bieżące utrzymanie stanu 
dróg także w sezonie zimowym, nie-
zależnie od warunków atmosferycz-
nych – wyjaśnia Izabela Miszczyk 
z MZDiM.

Prace prowadzono między in-
nymi w dzielnicy Łubowiec, przy 
ul. Górników z Danuty i Wyspiań-
skiego. 

Natalia Czeleń

Historia naszego miasta w inter-
necie - taki pomysł realizują właśnie 
muzealnicy z Muzeum Miasta Jaworz-
na. Do tej pory na ich facebookowym 
profi lu ukazało się dziewięć odcin-
ków muzealnych opowieści. Każdy 
tekst jest opatrzony archiwalnymi 
zdjęciami, które przyciągają uwagę 
internautów.

– Pomysł na rozpowszechnianie hi-
storii na Facebooku ma charakter pilo-
tażowy i jest częścią trwającego już od 
dłuższego czasu projektu wychodzenia 
z historią naszego miasta poza mury 
muzeum. Zaczęło się od wystaw ple-
nerowych. Teraz doszło publikowanie 
informacji o dziejach miasta w interne-
cie – podkreśla Przemysław Dudzik, 
dyrektor MMJ. – Historie publikowane 
w internecie są opatrywane galeriami 
fotografi i z różnych okresów. Mają przy-
ciągnąć uwagę internautów, bo żyjemy 
w społeczeństwie obrazkowym – dodaje.

Wśród poruszanych tematów zna-
lazł się na przykład ten o jaworznic-

kiej architekturze. Wpis cieszy się 
dużym zainteresowaniem internau-
tów. Zyskał już sporo polubień. Nic 
dziwnego, skoro w galerii zdjęciowej 

są fotografi e, ukazujące, jak wglą-
dało Jaworzno w ubiegłym wieku. 
Na zdjęciach widzimy np. kolonię 
Nowy Pechnik w latach 20., willę dy-
rektora Fabryki „Portland Cementu” 
z początku XX wieku, w której dziś 
znajduje się kościół pw. św. brata 
Alberta Chmielowskiego, czy zaułki 
śródmieścia z lat 70.

– Proces przekształcania się jaworz-
nickich osad wiejskich w dzielnice obec-
nego miasta Jaworzna wpłynął na zmia-
nę charakteru zabudowy. Tradycyjne 
drewniane budownictwo wiejskie typu 
zrębowego i wieńcowego powoli zamie-
niano, szczególnie w obrębie śródmie-
ścia na obiekty murowane z kamienia 
triasowego, uzupełnianego cegłą np. 
w partii w elewacji – wyjaśnia Iwona 
Bandys z MMJ.

W cyklu „Lekcje historii MMJ” 
znalazł się też odcinek o jaworz-

nickiej gospodarce. Oprócz opi-
su dawnych i obecnych zakładów 
przemysłowych, facebookowicze 
mogą obejrzeć fotografi e Elektrow-
ni Jaworzno I, która przestała ist-
nieć pod koniec XX wieku, cemen-
towni w Pieczyskach i Huty Szkła 
Okiennego w Szczakowej i kopal-
nia piasku.

– Fabryki stały się nieodłącznym 
elementem miasta, co jest zauważalne 
praktycznie w każdym jego zakątku
– podkreślają muzealnicy.

W jednym z odcinków poruszo-
ny został też temat ludzi kultury, 
a na zdjęciach możemy zobaczyć 
np. członków orkiestry górniczej 
z 1925 roku czy jaworzniankę 
w  tradycyjnym stroju krakow-
skim. Zdjęcie pochodzi z lat 30. 
XX wieku. 

W odcinku sportowym historycy 
pokazali zaś wygląd stadionu Victo-
rii w 1960 roku, stadion Górnika Ja-
worzno na przełomie lat 50. i 60. ub. 
wieku czy drużynę „Szczakowianki” 
z 1924 roku. Opisali też pokrótce 
dzieje jaworznickiego sportu.

Publikacją tekstów muzealników 
na Facebooku zajmuje się Marcin 
Miłek. To on podsunął pomysł na 
dotarcie z historią miasta do in-
ternautów.

Na wirtualnym świecie jednak się 
nie skończy. –  Na wiosnę planujemy 
wyjść z naszymi muzealnymi lekcja-
mi również do świata rzeczywistego. 
Mamy pomysł, by teksty pracowników 
muzeum zawisły w przestrzeni miej-
skiej, w miejscach ogólnodostępnych, 
np. w wiatach przystankowych – za-
znacza Przemysław Dudzik.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie na Osiedlu Stałym będą uczyć się w trzech nowoczesnych pracowniach. Sale urządzono w taki 
sposób, by jak najwierniej odzwierciedlały rzeczywiste warunki pracy, jakie mają technicy logistyki, handlu oraz transportu kolejowego. Nowe sale dydaktyczne to 
owoc projektu „Jaworznickie szkoły zawodem stoją”. Wszystkie zostały zaopatrzone w komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym, połączone w sieć 
z dostępem do internetu, z oprogramowaniem właściwym dla pracowni, z możliwością przyłączenia sprzętu peryferyjnego.

Nauka w komfortowych warunkach

Pracownia technika transportu ko-
lejowego wyposażona została w sie-
dem stanowisk pracy dyżurnego 
ruchu. Przy każdym z nich zamonto-
wano 4 monitory. Na jednym widocz-
ny będzie schemat stacji z możliwo-
ścią ustawienia przebiegu pociągów, 
na drugim centralka telefoniczna, na 
trzecim rozkład jazdy, a na czwar-
tym zobaczyć można jazdę w terenie, 
urządzenia sterowania ruchem kole-
jowym, zwrotnice, semafory.

– Stanowisko to nie tylko komputery, 
ale także komplety rozkazów pisemnych, 
które musi wypełniać adept sztuki kole-
jowej. Dostępna będzie dokumentacja 
m.in. dziennik ruchu, dziennik oględzin 
rozjazdów, dziennik telefoniczny. Dzięki 
specjalnym aplikacjom z potencjalny-
mi usterkami, uczniowie będą mogli 
nauczyć się, co zrobić w sytuacji za-
grożenia, zapoznają się ze sposobami 
prowadzenia ruchu pociągów na szla-
kach z blokadą jednoodstępową i wie-
loodstępową, sposobami prowadzenia 
ruchu pociągów w stacji, w tym prowa-
dzenie pracy manewrowej, sposobami 
obsługi przejazdów kolejowo-drogowych 
kategorii A i B lub A i C – wylicza Do-
biesław Derda, dyrektor ZSP nr 2.

System umożliwi symulowanie 
podstawowych usterek w urządze-
niach, blokad liniowych, blokad sta-
cyjnych, rozjazdów czy uszkodzeń 
sygnalizatorów. – Nad wszystkim 
kontrolę sprawuje nauczyciel który na 
swoim stanowisku obserwuje działania 
uczniów oraz na bieżąco koryguje ich 
błędy - dodaje dyrektor szkoły.

Przygotowanie pracowni dla tech-
ników transportu kolejowego koszto-
wało blisko 89 tys. zł.

W pracowni kształcenia w zawo-
dzie technik handlowiec znajduje 
się 15 stanowisk komputerowych. - 
Każde dostosowane jest do zasad ergo-
nomii, zapewniając uczniowi swobodę 
ruchu, wystarczającą do wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny – tłumaczy 
Dobiesław Derda.

W pracowni znalazło się jeszcze 
m.in. 15 kalkulatorów prostych 
z pierwiastkiem, tablica interak-
tywna z oprogramowaniem, 3 dru-
karki laserowe, 15 czytników kodów 
kreskowych i 15 drukarek kodów 
kreskowych. Koszt pracowni to bli-
sko 80 tys. zł.

W pracowni logistycznej jest 15 
jednakowych stanowisk dydaktycz-
nych. 

 – W skład oprogramowania wcho-
dzą: pakiet logistyczno- edukacyjny 
Monza Edu, umożliwiający wyko-
nanie szczegółowych analiz danych. 
Zakres analiz obejmuje klasyfi kację 
asortymentu oraz analizę zapasów. 
Dodatkowo pozwala na wygenerowa-
nie przejrzystych wykresów oraz tabel, 
na podstawie których można w łatwy 
sposób prezentować wyniki analiz In-
sert Subiekt GT, Insert Rachmistrz 

GT, Insert Rewizor GT, Insert Gestor 
GT – wymienia Dobiesław Derda.

Pracownia logistyczna została wy-
posażona również w kalkulatory, 
drukarki laserowe, urządzenia do 
oznaczania i identyfi kowania ładun-
ków, czytnik kodów kreskowych, 
modele sprzętu do pakowania i za-
bezpieczania ładunków, makiety 
terminali kontenerowych, makiety 
magazynów. – Pracownia wykorzy-
stywana będzie do prowadzenia zajęć 
dodatkowych, zarówno dla uczniów 
mających problemy z opanowaniem 
materiału nauczania z dziedziny logi-
styki, jak i dla uczniów chcących pod-
wyższyć swoje umiejętności – dodaje 
Dobiesław Derda.

Koszt przygotowania i wyposaże-
nia pracowni to ponad 113 tys. zł.

Projekt „Jaworznickie szko-
ły zawodem stoją” realizowany 
był w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny). 
Wartość całego projektu wynosi 
1 516 734,66 zł, przy czym na do-
posażenie pracowni w ZSP nr 2 
przeznaczono w sumie 282 459 zł. 
Na tę kwotę składają się doposa-
żenie i stworzenie nowoczesnych 
pracowni oraz specjalistyczne kursy 
zawodowe, szkolenia zawodowe, 
doradztwo edukacyjno – zawodo-
we oraz praktyki zawodowe dla 
młodzieży, a także studia podyplo-
mowe dla kadry nauczycielskiej.

Natalia Czeleń

ZSP 2 wzbogacił się o nowoczesne sprzęty, które poprawią komfort uczniów | fot. Natalia Czeleń

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pod koniec 2024 roku w Jaworznie 
ruszy produkcja trzech modeli samochodów elektrycznych | fot. Natalia Czeleń

Zgłoś awarięPracują nad Izerą. Zatrudnili specjalistów
Mieszkańcy miasta mogą zgła-

szać awarie czy inne sytuacje, które 
wymagają interwencji pracowni-
ków MZDiM. Wystarczy wypełnić 
stosowny formularz, zamieszczony 
na stronie internetowej drogowców 
(www.mzdim.jaworzno.pl).

– Na naszej stronie internetowej 
w zakładce „kontakt” znajduje się 
formularz, z którego mieszkańcy chęt-
nie korzystają, by zgłosić na przykład 
awarie. Takie wiadomości trafi ają 
do właściwego działu. Część miesz-
kańców kontaktuje się z nami także 
poprzez opcję wysłania wiadomości 
na Facebooku – mówi Izabela Misz-
czyk z MZDiM. 

Zgłaszać można przede wszyst-
kim problemy dotyczące ubytków 
w nawierzchniach jezdni i chodni-
ków oraz uszkodzenia elementów 
infrastruktury miejskiej i drogowej, 
brak pokryw studzienek kanaliza-
cyjnych w jezdniach i chodnikach, 

uszkodzenie pojemników na odpa-
dy, ławek, barierek i elementów se-
gregacji ruchu, znaków drogowych, 
oznakowań informacyjnych (np. 
tablic z nazwami ulic). Pracownicy 
MZDiM przyjmują też zgłoszenia 
o awariach drogowych sygnali-
zatorów świetlnych i oświetlenia 
ulicznego oraz o zniszczonych bądź 
brudnych wiatach przystankowych. 
Zgłaszać można też brak lub nie-
właściwe oznakowanie miejsca ro-
bót i inne nieprawidłowości w pasie 
drogowym dróg publicznych.

– Zgłoszenia jakie wpływają do 
MZDiM - czy to przez formularz, 
czy poprzez opcję wiadomości na 
facebooku – dotyczą bardzo róż-
nych spraw. Czasem są to bieżące 
awarie, a innym razem prośby do-
tyczące podjęcia różnych działań 
w konkretnych lokalizacjach – mówi 
Izabela Miszczyk.    

Natalia Czeleń

też ważne zmiany kadrowe. Po-
wołano nowy skład Rady Nadzor-
czej. W jej skład weszli: Wojciech 
Szyszko, Aleksandra Machowicz-
-Jaworska, Jacek Partyka i Piotr 
Moncarz. 

Wojciech Szyszko przez ostatnie 
17 lat był dyrektorem zarządza-
jącym Kia Motors Polska. Alek-
sandra Machowicz-Jaworska to 
ekonomistka. Jacek Partyka jest 
zastępcą dyrektora Departamentu 
Wspierania Polityk Gospodarczych 
w Ministerstwie Finansów. Nato-
miast prof. Piotr Moncarz zajmu-
je się zagadnieniami związanymi 
z przemysłem międzynarodowym 
w obszarach wdrożeń najnowszych 
technologii. 

Z Rady Nadzorczej Spółki odwo-
łano Jacka Czaka, Bartłomieja 
Nowaka, Aleksandra Wilskiego
i Macieja Wiatraka.                            

Natalia Czeleń
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Według aktualnych 
danych Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa 
w Katowicach zapasy 
krwi dla potrzebujących 
są bardzo niewielkie. 
Brakuje dawców grup 
krwi 0 Rh-, A Rh- i B 
Rh-. Poszukiwane są 
także grupy 0 Rh+ 
i A Rh+. Z tego powodu, 
m.in. w Jaworznie, trzy 
razy w miesiącu stał 
będzie autobus, który 
jest mobilnym punktem 
poboru krwi. W ubiegłym 
roku w naszym mieście 
pojawił się on aż 30 razy, 
a jaworznianie oddali 
w sumie 314 litrów krwi.

Ratują życie oddając krew

Od stycznia do grudnia 2021 roku 
do mobilnego ambulansu w Jaworz-
nie zgłosiło się 934 dawców. 711 
spośród nich oddało krew. Dzięki 
temu udało się pobrać dokładnie 
314 890 ml krwi dla potrzebujących.

– To piękny i wzruszający wynik, 
pozwalający na uratowanie życia wielu 
ludzi. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim krwiodawcom, personelowi ekip 

wyjazdowych RCKiK w Katowicach, 
sympatykom akcji oraz wolontariuszom
– mówi Katarzyna Ciechanowicz, 
sekretarz oddziału rejonowego PCK 
w Jaworznie.

Wśród mieszkańców Jaworzna nie 
brakuje honorowych dawców krwi. 
Łukasz Ślusarczyk krew oddaje od 
około 12 lat.

– Moja przygoda z oddawaniem krwi 
rozpoczęła się latem 2009 roku, jesz-

cze w starym holu Hali Widowiskowo- 
Sportowej w Jaworznie. Ten pierwszy 
raz pozwolił mi złapać bakcyla dzie-
lenia się tym, co mam najcenniejszego 
i czego nie da się wyprodukować, ani 
zastąpić niczym innym. We wrześniu 
2021 r. zostałem odznaczony brązową 
odznaką honorową „Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi III stopnia”. Odda-
łem już przeszło 6 litrów pełnej krwi. 
Moja przygoda trwa dalej. Zachęcam, 

aby inni rozpoczęli swoją – mówi pan 
Łukasz z Jaworzna.

Jego zdaniem werbowanie no-
wych dawców jest bardzo ważne. – 
Liczy się każda kropla, bo codziennie, 
ktoś potrzebuje tego daru. Jeśli ktoś się 
waha lub ma wątpliwości, na miejscu 
zawsze jest lekarz, personel medycz-
ny. Wszystko wytłumaczą, odpowiedzą 
na pytania – tłumaczy. Mieszkaniec 
Jaworzna zachęca też do śledzenia 

poziomu zapasów poszczególnych 
grup krwi. – Wystarczy wejść na stronę 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach. Na 
stronie głównej znajdują się informacje 
o tym, czy zapas danej grupy krwi jest 
wystarczający, czy jej wręcz brakuje – 
tłumaczy pan Łukasz.

Do dzielenia się swoją krwią prze-
konuje też inny mieszkaniec Jaworz-
na, Krzysztof Jędrzejek. – Zachęcam 
każdego do oddawania krwi, jeśli tyl-
ko nie ma przeciwwskazań. Na pewno 
nie ma czego się bać. Oddawanie krwi 
nie boli i nie ma też mowy o żadnym 
zakażeniu, bo wykorzystywane igły są 
jednorazowe. Musimy mieć świado-
mość, że dla krwi wciąż nie ma żad-
nego zamiennika. Dlatego tak ważne 
jest jej oddawanie i dzielenie się. Sam 
pierwszy raz oddałem krew w latach 
dziewięćdziesiątych, w trakcie służby 
wojskowej na misji w byłej Jugosławii. 
Natomiast regularnie oddawać krew 
zacząłem w marcu 2001 roku. Przez 
ponad 20 lat oddałem już prawie 47 
litrów krwi – mówi Krzysztof Jędrze-
jek, krwiodawca z Jaworzna.

Wciąż można przyłączyć się do tej 
akcji. W Jaworznie ambulans pojawi 
się na Rynku Głównym przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej już 18 stycznia 
(wtorek). Krew można będzie odda-
wać w godzinach od 9 do 14.30. Trzy 
dni później, tj. 21 stycznia (piątek), 
mobilny krwiobus stać będzie przy 
ulicy Krakowskiej na parkingu przy 
Szybie Piłsudski w godz. od 8 do 14.

Natalia CzeleńKrzysztof Jędrzejek zachęca do tego, by honorowo oddawać krew | fot. Archiwum prywatne

Z miłości 
do kotów

Pod opieką jaworznickiej fundacji 
Koty z Kociej obecnie jest 80 czwo-
ronogów. Zwierzaki przebywają 
w domach tymczasowych i w azy-
lu. Fundacja opiekuje się też blisko 
100 kotami wolno żyjącymi. 

Miłośnicy kotów działają w na-
szym mieście już od 9 lat, ale fundacja 
powstała ofi cjalnie 22 października 
2014 r. Nazwa pochodzi od potocz-
nej nazwy ulicy Sienkiewicza, któ-
ra nazywana jest też Kocią i gdzie 
mieszka część kocich podopiecznych. 
Ważnym aspektem jej działalności 
jest tworzenie dla zwierzaków do-
mów tymczasowych i zapewnienie 
im opieki weterynaryjnej. Fundacja 
gwarantuje każdemu kotu fachową 
opiekę specjalistyczną, w tym: lecze-
nie, szczepienia, testy i sterylizację. 
Zwierzęta są odrobaczone i odpchlo-
ne. – Koty przyjmujemy ze zgłoszeń lub 
gdy same widzimy taką potrzebę. Zdarza 
nam się znaleźć nowe koty w miejscach, 
w których już dokarmiamy koty wolno 
żyjące. Przyjęcie kota zależy od tego, czy 
mamy miejsce. Niestety czasem liczba 
zgłoszeń przekracza nasze możliwości – 

R E K L A M A

przyznaje Katarzyna Pokuta, prezes 
Fundacji „Koty z Kociej”.

Pani Katarzyna każdemu pod-
opiecznemu nadaje imię. – Inspi-
racji szukam w literaturze, fi lmie, 
muzyce, mitologiach różnych krajów
– zdradza. 

Kotom podaje się karmę suchą 
i mokrą o jak najlepszej jakości. –
Im lepsza karma tym zdrowsze koty. 
Kupujemy jedzenie różnych fi rm, bo 
koty lubią zmiany i różnorodne je-
dzenie – opowiada pani Katarzyna. 
Wszystkie koty, które trafi ą pod 
opiekę fundacji zostają poddane 
sterylizacji. 

Fundacja przeprowadza także ad-
opcje kotów. Priorytetem jest, by 
każdy kot znalazł kochającą rodzi-
nę. – Proces adopcji jest dość prosty. 
Polega na indywidualnej rozmowie 
z kandydatami. Umawiamy się także 
na wizyty przed i po adopcji – wyja-
śnia Katarzyna Pokuta.

Dodatkowych informacji na temat 
działalności fundacji szukać można 
na stronie internetowej kotyzkociej.
jaw.pl.                                         NC
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Przemysław 
Mucha

Marzena 
Harasiuk-Adamczyk

Wiktor 
Pawuska

Karolina 
Kornaga

Damian 
Wiernek

Arkadiusz 
Rogóż

Iwona 
Pawelec

Przemysław
Starzycki

Julia 
Łanecka

Krystyna 
Janicka

W nowym roku życzę wszystkim miesz-
kańcom Jaworzna zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i dużo pieniędzy. Oby 
2022 był lepszy niż poprzedni. Tego 
wszystkiego życzę również sobie. Planu-
ję także kolejne wycieczki krajoznaw-
cze. Chcę w tym roku zwiedzić jeszcze 
więcej polskich miast, niż zwiedziłem 
do tej pory. W 2021 gościłem w Tarno-
wie, Bochni, Kielcach, Nowym Sączu, 
Kędzierzynie-Koźlu i Opolu. W tym 
chciałbym pojechać m.in. do Warsza-
wy, Wrocławia i Poznania.

Życzę każdemu, aby rok 2022 
przyniósł odwagę do spełnienia 
marzeń. Nie warto czekać na „do-
bry moment”. Trzeba go stworzyć 
samemu. Życzę radości z małych 
rzeczy, ramienia, o które zawsze 
można się oprzeć, i przyjaciela, któ-
ry zawsze wysłucha. Mój plan na 
nadchodzący rok to przede wszyst-
kim wdzięczność za to, co już mam. 
Zawodowo, w ramach mojej pra-
cowni, stawiam na rozwój, naukę 
i nowe projekty.

Życzę wszystkim jaworznianom zdro-
wia i spełnienia marzeń. Bardzo dobrze 
wiem, że one mogą się spełnić, ponie-
waż w tamtym roku ziściło się jedno 
z największych, jakie miałem. Zdo-
byłem licencję pilota. Dlatego nie bój-
my się marzyć! Tego życzę wszystkim. 
W 2022 chcę zdać egzamin z lotniczego 
języka angielskiego na poziomie czwar-
tym, by móc latać po całym świecie. 
Będę też pracować nad budową nalotu, 
czyli zamierzam spędzić za sterami jak 
najwięcej godzin.

Życzę właściwej oceny tego, na co nas 
stać, i dawania sto procent z siebie. 
Bądźmy realistami, ale gońmy też za 
marzeniami. Życzę ogromu uśmiechów. 
Nauczmy się dawać, nie licząc na nic 
w zamian. Bądźmy odważni, bo to 
odwaga pozwala nam zrobić kolejny 
krok w życiu. Nie twórzmy sobie sy-
tuacji do zmartwień. Nie chowajmy 
urazy. Nie odkładajmy życia na potem. 
Mam jeden plan na 2022. Nie gonić 
za wymaganiami innych. Chcę zwolnić 
i cieszyć się tym, co jest dookoła mnie.

Na ten nowy rok życzę każdemu 
przede wszystkim spokoju, aby-
śmy mogli żyć w miarę zdrowo, 
i bez większych problemów i stre-
sowania się. Przyznam szczerze, 
że nie mam jakichś konkretnych 
planów noworocznych na najbliż-
sze miesiące, oprócz jednej małej 
inwestycji. Myślę, że inne pomysły 
będą się pojawiać w miarę upływu 
czasu, ale, jak sądzę, będą to pla-
ny, które powstaną w mojej głowie 
spontanicznie.

Czego sobie życzę na nowy rok? 
Myślę, że zarówno sobie, jak 
i  wszystkim mieszkańcom Ja-
worzna, życzę przede wszystkim 
zdrowia, ponieważ to ono jest naj-
ważniejsze. Natomiast jeśli chodzi 
o plany na nadchodzące miesiące, 
to jest już bardziej skomplikowana 
kwestia i nie chciałbym zdradzać, 
co zamierzam zrealizować w 2022 
roku. Życzę jednak nam wszystkim, 
aby każdy z nas spełnił swoje pla-
ny na nowy rok w stu procentach.

Życzę sobie i innym zdrowia i siły, 
by nasze serca były wciąż otwarte na 
dobro i miłość, pomimo i na przekór 
pandemicznej rzeczywistości. By serca 
wypełniała radość wspólnie dzielonych 
chwil, a każda łza w oku miała jedy-
nie smak szczęścia. W tak skompli-
kowanej i nieprzewidywalnej dla nas 
wszystkich rzeczywistości trudno jest 
cokolwiek zaplanować. Mimo to życzę 
nam wszystkim, z całego serca życzę, 
by w sferze zawodowej i osobistej ma-
rzenia i plany udało się zrealizować.

Życzę sobie i mieszkańcom Jaworzna 
dużo siły i energii oraz czasu, który po-
zwoli na chwilę zatrzymać się i zadbać 
o swoje zdrowie, rodzinę i przyjaciół. 
Życzę każdemu, aby realizował swo-
je plany i marzenia, i zawsze wierzył 
w siebie. Rozwój nie jest łatwy, ale 
dzięki niemu życie staje się piękniejsze. 
Dlatego życzę każdemu doskonalenia 
siebie, a także tego, żebyśmy żyli nor-
malnie ponad podziałami, wspólnie 
jako mieszkańcy dla dobra naszego 
miasta.

Jako jaworznianka, życzę naszemu 
miastu i jego mieszkańcom, aby ten rok 
był jeszcze bardziej owocny w sukcesy. 
Jako trenerka personalna, pracująca ze 
sporą liczbą jaworznian, liczę na rozpo-
wszechnienie aktywności fi zycznej. Oby 
ludzie przestali się bać obecnej sytuacji, 
wyszli z domów i zadbali o zdrowie fi -
zyczne i psychiczne. Do moich planów 
na ten rok należą ciągły i szeroko po-
jęty rozwój, rozszerzanie działalności 
trenerskiej i starty w zawodach, moje 
i moich podopiecznych.

Przede wszystkim zdrowia, bo ono jest 
najważniejsze, dla całej rodziny, przy-
jaciół, moich seniorów, władz naszego 
miasta i wszystkich mieszkańców. Oby 
ten rok był lepszy od poprzedniego, by 
pandemia odpuściła i abyśmy znów 
mogli żyć normalnie, bez ograniczeń, 
bez obawy o nasze zdrowie i życie. 
Szczególne życzenia ślę też seniorom 
z klubu Senior+, który prowadzę, 
abyśmy znów mogli spotykać się całą 
grupą. Na ten rok mamy sporo planów 
i chcielibyśmy je wszystkie zrealizować.

Najczęściej życzymy sobie zdrowia i… pokoju
56,1 proc. Polaków uważa, że mi-

niony rok był zły dla Polski, a tylko 
18,9 proc. ocenia go pozytywnie. 
Taki jest rezultat badań przeprowa-
dzonych przez pracowników Cen-
trum Badania Opinii Społecznej. 
Wyniki, dotyczące nastrojów społecz-
nych, CBOS opublikował w czwartek 
30 grudnia. Okazuje się jednak, że 
nie są one takie złe, jakby się mogło 
wydawać.

Mimo że w raporcie przeważają 
głosy negatywne, dane za 2021 rok 
okazują się bardziej optymistyczne 
od tych za rok 2020. Poziom nieza-
dowolenia Polaków był przed rokiem 
o 3,3 proc. wyższy od tego, jaki pa-
nuje obecnie. O 2,2 proc. wzrosły 
za to oceny pozytywne, z tym że 
z 18,9 proc. zadowolonych respon-

dentów, dla 9,7 poprzedni rok był 
dobry, a dla 8,2 dość dobry. Bardzo 
dobre noty wyraził tylko 1 proc. an-
kietowanych. – W obecnych czasach, 
w dobie pandemii koronawirusa, lu-
dziom ciężko o optymizm, szczególnie, 
że jest tak niepewna sytuacja na świecie
– przyznaje Anna Nazarewicz-Che-
chelska, socjolog i trener rozwoju 
osobistego. – I dlatego w noworocz-
nych życzeniach Polaków znalazły 
się, oprócz jakże ważnego, szczególnie 
w czasie pandemii, zdrowia, są także 
święty spokój i pokój. Wynika to przede 
wszystkim z obawy o skutki niepewnej 
sytuacji epidemiologicznej i politycz-
nej w naszym kraju, jak i na świecie. 
W 2021 roku najczęściej wyszukiwaną 
frazą w internecie była ta: „czy będzie 
wojna?” – wyjaśnia.

A jakie Polacy mają postanowienia 
noworoczne. Według jednego z son-
daży, opublikowanego pod koniec 
grudnia w internecie, 1/4 ankieto-
wanych żadnych planów nie ma, a 
blisko 40 proc. nie spodziewa się 
też zmian w sprawach osobistych, 
fi nansowych i zdrowotnych. Wśród 
popularnych odpowiedzi znalazły się 
też m.in. te o potrzebie zacieśnie-
nia więzi z rodziną i przyjaciółmi 
oraz o zadbaniu o własne zdrowie, 
w tym przez aktywność fi zyczną. 
Takie priorytety, jak np. odchudza-
nie się, oszczędzanie i rezygnacja z 
papierosów uplasowały się z kolei na 
dalszych miejscach sondażu. 

Zdaniem socjolożki, zmieniło się 
także nasze podejście do snucia nowo-
rocznych postanowień. Polacy ostroż-

niej podchodzą do planów daleko-
siężnych, a coraz częściej stawiają na 
realizację celów krótkoterminowych.

– W czasie pandemii wiele osób de-
klaruje, że nauczyło się żyć „tu i teraz”. 
W obawie o życie i zdrowie swoje, jak 
i swoich bliskich, wielu Polaków nie chce 
wybiegać myślami daleko w przyszłość. 
Na drugi plan zeszły takie sprawy, jak 
wzięcie kredytów, budowa domu, zagra-
niczne wycieczki, rezerwowane z dużym 
wyprzedzeniem. Obecnie planujemy 
jedynie każdy dzień, tydzień, maksy-
malnie miesiąc – wymienia Anna Na-
zarewicz-Chechelska. – Zmieniły się 
także nasze priorytety. Teraz od osią-
gania kolejnych sukcesów i realizacji 
wielkich marzeń, dla wielu Polaków 
ważniejsze stały się: czas, poświęcony 
dla siebie, rodziny, przyjaciół, a dla 

osób wierzących pogłębianie duchowej 
relacji z Bogiem – wymienia.

A czego z okazji nadejścia 2022 
roku życzą sobie i innym jaworz-
nianie i osoby związane z naszym 
miastem? Przede wszystkim zdrowia, 
czasu dla siebie i bliskich, spełniania 
marzeń i oczywiście końca pandemii. 
Noworocznych postanowień też nie 
brakuje. Niektórzy otwarcie mówią 
o swoich planach, inni nie chcą jed-
nak zdradzać swoich zamiarów na 
najbliższe miesiące. Może dlatego, 
żeby nie zapeszać? Bowiem realizacja 
postanowień noworocznych wcale 
nie należy do łatwych. Dlatego tym 
bardziej życzymy wszystkim powo-
dzenia i wytrwałości w dążeniu do 
upragnionych celów!

Anna Zielonka-Hałczyńska
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STYCZEŃ
| 4 stycznia w Szpitalu Wielospe-
cjalistycznym ruszyły pierwsze 
szczepienia przeciwko COVID-19. 
W pierwszej kolejności szczepion-
ki podawano pracownikom służby 
zdrowia. Również w styczniu ruszy-
ły szczepienia jaworznickich senio-
rów. Zainteresowanie było ogromne.

| W styczniu ruszyła fi lia Miejskiego 
Żłobka. Placówka mieści się przy 
ul. Towarowej w dzielnicy Podłęże, 
a opiekę znalazło tam 70 maluchów. 
W naszym mieście od blisko 4 lat 
działa Żłobek Miejski. Placówka 
działa przy ul. 3-go Maja i zapewnia 
opiekę dla 30 maluchów. 
| Urzędnicy ogłosili przetarg na bu-
dowę estakady w Byczynie. W ra-
mach inwestycji przeniesiony zo-
stanie ślad Drogi Krajowej 79. To 
rozwiązanie ma wyprowadzić ruch 
aut z centrum dzielnicy i poprawić 
bezpieczeństwo pieszych i kierow-
ców w tym rejonie. Obecnie prace 
trwają, a to największa drogowa 
inwestycja realizowana dziś w mie-
ście.
| Z połączenia „Archetti” Orkiestry 
Kameralnej Miasta Jaworzna, Cen-
trum Kultury „Teatr Sztuk” oraz eM 
Band Orkiestry Rozrywkowej Miasta 
Jaworzna powstała nowa instytucja 
pod nazwą ATElier Kultury. Połą-
czenie placówek pomogło stworzyć 
kompleksową ofertę kulturalną dla 
jaworznian, a placówkom dało szan-
sę na rozwój.

LUTY
| Ponad 164 tys. zł zebrał od miesz-
kańców jaworznicki sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Naj-
więcej kosztowała nazwa ronda. Za 
możliwość nadania nazwy temu 
obiektowi zapłacono 32 400 zł. Spo-
ro udało się tez wylicytować za od-
nowionego przez uczniów ZSP nr 

3 ponad 20-letniego daewoo tico. 
Poszedł za 7800 zł.
| W połowie lutego sytuacja pan-
demiczna poprawiła się na tyle, że 
zapadła decyzja o stopniowym i wa-
runkowym luzowaniu obostrzeń. 
Znów działać zaczęły teatry, kina, 
hotele, stoki narciarskie i baseny. 
Rozpoczęto też proces rejestracji na-
uczycieli, którzy chcieli zaszczepić 
się przeciwko COVID-19.
| Urzędnikom z Jaworzna udało się 
zdobyć ogromne dofi nansowanie 
na budowę byczyńskiej estakady 
oraz odwodnienie i budowę ulic 
w Dąbrowie Narodowej. Właśnie 
w lutym do urzędu dotarły infor-
macje o tym, że dofi nansowanie 
budowy estakady wyniesie 30 mln 
zł, a kolejne 22 mln zł to wsparcie 
prac w Dąbrowie Narodowej.
| Jaworznickie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego zakończyło 
trzeci etap inwestycji w osiedlu Sfe-
ra. W tym etapie udało się przekazać 
klucze do 69 mieszkań na wyna-
jem i 46 na własność. Pandemiczne 
ograniczenia i względy bezpieczeń-
stwa zadecydowały o tym, że klu-
cze przekazano nowym lokatorom 
indywidualnie, bez organizowanej 
zazwyczaj z tej okazji uroczystości.

MARZEC
| Pracownicy PKM Jaworzno zor-
ganizowali uroczyste pożegnanie 
autobusów Solaris Urbino 15. Po-
jazdy woziły jaworznian przez 17 
lat i każdy z nich na liczniku miał 
już przejechany ponad milion ki-
lometrów. Fani motoryzacji mogli 
autobusy obejrzeć i zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcia. PKM Jaworzno 
sukcesywnie zastępuje autobusy 
spalinowe pojazdami elektrycz-
nymi.
| Ruszył długo wyczekiwany remont 
ulicy Martyniaków. Drogowcy zaję-
li jeden pas ruchu, a ulica stała się 
jednokierunkowa. Zgodnie z pro-
jektem drogę trzeba było rozebrać, 

a następnie właściwie zbudować 
od podstaw. Po zakończeniu prac 
kierowcy będą mieli do dyspozy-
cji m.in. dodatkowy pas do skrę-
tu w lewo, w kierunku Mysłowic 
i Sosnowca.

| Lokatorzy pierwszego w Jaworznie 
mieszkania chronionego dla osób 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną świętowali jubileusz. Mieszkanie 
przy ul. Matejki stało się dla nich 
prawdziwym domem rok wcześniej. 
To miejsce pozwala im uczyć się 
gotowania, planowania zakupów, 
panowania nad domowym budże-
tem czy utrzymywania porządku.
| Trzecia fala pandemii daje o so-
bie znać. Padają rekordowe liczby 
nowych zakażeń i zgonów. Spe-
cjaliści zalecają rozsądek i ostroż-
ność. Zachęcają też do szczepień. 
Medycy są już bardzo zmęczeni, 
a szpitale znów się zapełniają. 
Wiele osób ponownie wraca do 
pracy zdalnej.

KWIECIEŃ
| Minister Klimatu i Środowiska wy-
raził zgodę na przeznaczenie w miej-
scowym planie zagospodarowania 
na cele nierolnicze i nieleśne grun-
tów znajdujących się w komplek-
sie przy ul. Wojska Polskiego. To 
kolejny krok na drodze utworze-
nia Jaworznickiego Obszaru Go-
spodarczego na dawnych terenach 
przemysłowych.

| Podpisano umowę na dofi nanso-
wanie zakupy kolejnych elektrycz-
nych autobusów dla PKM Jaworz-
no. Tym razem 18 mln zł z unijnych 
środków przeznaczonych ma zostać 
na kupno 6 przegubowych autobu-
sów elektrycznych i budowę stacji 
ładowania oraz montaż ładowarki 
pantografowej.
| Jaworznickie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego po raz 
kolejny znalazło się w czołówce 
prestiżowego rankingu. W rankin-
gowym zestawieniu uwzględniono 
240 TBS. Jaworznicki znalazł się 
na siódmym miejscu tego zesta-
wienia. Pod uwagę brano m.in. 
przeprowadzone inwestycje, wy-
niki fi nansowe, kwalifi kacje pra-
cowników.
| Do Jaworzna przyjechała niezwy-
kła wystawa pt. „Utracone oblicza”. 
To portrety, które zaginęły z pol-
skich muzeów i kolekcji w czasie II 
wojny światowej. Wśród prezento-
wanych prac były m.in. obrazy au-
torstwa Aleksandra Gierymskiego, 
Konrada Krzyżanowskiego, Anniba-
le Carracciego czy Lovisa Corintha.

MAJ
| Po raz siódmy z rzędu jaworznic-
ka książnica zajęła pierwsze miejsce 
w rankingu bibliotek przygotowa-
nym co roku przez specjalistów 
z Biblioteki Śląskiej. Podczas przy-
gotowania zestawienia pod uwagę 
brane są liczba czytelników, wypo-
życzeń czy książkowych nowości.
| 522 jaworznickich abiturientów 
podeszło do egzaminu dojrzałości. 
Maturalny maraton rozpoczął się 
testem z języka polskiego. Pytania 
dotyczyły „Lalki” Bolesława Prusa. 
Kolejny egzamin sprawdzał wiedzę 
z matematyki. Egzaminy trwały do 
20 maja. Mimo reżimu sanitarnego 
przebiegały bez zakłóceń.

| Jaworznicki Szpital Wielospecjali-
styczny wzbogacił się o urządzenia 
zakupione ze środków uzbieranych 
przez wolontariuszy w ramach fi na-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Do naszej lecznicy trafi ły 
instrumentarium do laparoskopii, 
dermaton, wiertarka ortopedyczna 
czy nóż chirurgiczny z siatkownicą.
| Budowa kopalnianego szybu Grze-
gorz w jaworznickiej Byczynie zo-
stała wstrzymana. Przedsięwzięcie 
warte ponad pół miliarda złotych 
na razie nie będzie kontynuowa-
ne. Budowa została zrealizowana 
jedynie w połowie. Inwestycja ma 
zostać utrzymana w takim stanie, 
by możliwy był powrót do jej kon-
tynuowania.

Rozwój 
mimo pandemii

Pożegnaliśmy rok 2021. 
To nie były łatwe miesią-

ce. Komplikacje związane 
były głównie z pandemią, 

względami bezpieczeń-
stwa, obostrzeniami i ich 
trudnymi konsekwencja-

mi. Przez ostatnie mie-
siące nauczyliśmy się, 

jak ważne jest staranne 
mycie rąk, zachowywanie 

dystansu społecznego, 
noszenie maseczek 

ochronnych. Wciąż przy-
swajamy wiedzę na temat 

znaczenia szczepień.

Nauczyliśmy się rów-
nież tego, jak wielkie 

znaczenie mają dla nas 
relacje z innymi ludźmi. 

Wydarzenia organizo-
wane w czasie opadania 

kolejnych pandemicz-
nych fali, przyciągały 

tłumy stęsknionych 
jaworznian.

Mimo trudności prężnie 
rozwijało się też nasze 
miasto. Zakończyły się 

prace związane z remon-
tem i rozbudową Hali Wi-

dowiskowo-Sportowej. 
Przybyło nowych lokato-
rów na Sferze. W sezonie 

letnim korzystaliśmy 
z uroków zrewitalizowa-

nej Sosiny. Nowe parki 
nawet zimą przyciągają 

spacerowiczów. Trwa-
ją też prace drogowe, 

których skutkiem ma być 
większe bezpieczeństwo 
na drogach. Intensywne 

prace prowadzone są też 
w związku z tworzeniem 

Jaworznickiego Obszaru 
Gospodarczego.

Pandemia z pewnością 
nas zmieniła, zmusiła 

do refleksji i przewarto-
ściowań, ale pokazała 
też, że jaworznianie są 

niezwykle kreatywni 
i kochają swoje miasto. 
Zapraszamy na subiek-

tywny przegląd najważ-
niejszych wydarzeń 

minionego roku.
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CZERWIEC
| Uroczyście otwarto nową siedzi-
bę Jaworznickiego Stowarzyszenia 
Abstynenckiego „Razem”. Mieści 
się ona przy ul. Zwycięstwa 82. Bu-
dynek przeszedł poważny remont. 
Równocześnie świętowano też ko-
lejną rocznicę założenia tego stowa-
rzyszenia. Grupa zrzesza trzeźwych 
alkoholików, ich rodziny i bliskich.
| Po trzech latach przerwy ponownie 
uruchomiono strzeżone kąpielisko 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-
-Rekreacyjnego Sosina. Ten teren 
przeszedł znaczącą metamorfozę. 
Wybudowano kanalizację, woda 
w zbiorniku jest czysta, a plaże mają 
biały piasek. Jest też sporo atrakcji 
dla zwolenników aktywnego wy-
poczynku.

| Na Rynku pojawiła się fi gurka cho-
mika europejskiego. Sympatyczny 
gryzoń z brązu siedzi na kapsule 
czasu i opiera się o klepsydrę. To 
już trzecia taka fi gurka w mieście. 
Pierwszy chomik stoi na byczyńskim 
rynku, a drugi znaleźć można pod 
jaworem na głównym placu miasta. 
Ten chomik ma na pyszczku masecz-
kę, która kojarzy się z pandemią.
| Niezwykłą formułę miały tego-
roczne Dni Jaworzna. Przez dwa 
dni, dwóch artystów (GrubSon i DJ 
C-BooL) dało w sumie 10 koncer-
tów w pięciu różnych dzielnicach 
miasta. Do kolejnych przystanków 
przyjeżdżali piętrowym autobusem, 
który był też sceną. Przy ich muzyce 
bawiło się około 2 tysięcy jaworz-
nian i sąsiadów. Artyści koncerto-
wali w sumie ponad 6 godzin. 

LIPIEC
| Podpisano umowę, na mocy której 
przebudowany zostanie układ dro-
gowy w Byczynie. Droga Krajowa 79 
zyska nowy ślad. W uroczystym pod-
pisaniu umowy uczestniczyli przed-
stawiciele władz miasta, w tym Pa-
weł Silbert, prezydent Jaworzna 
oraz Andrzej Adamczyk, minister 
infrastruktury. Prace rozpoczęły 
się tuz po podpisaniu dokumentów.

| W parku Podłęże odbył się pierw-
szy w tegorocznym cyklu piknik, 
organizowany pod hasłem „Z ro-
dziną w plenerze”. W ramach tego 
przedsięwzięcia rodzinne spotka-
nia organizowano przez cały lipiec 
i sierpień. Atrakcji było mnóstwo. 
Nie zawodziła też pogoda. Uczest-
nicy pikników deklarowali zgodnie, 
że bardzo już tęsknili za podobnymi 
rozrywkami.
| Ruszyło kino pod chmurką. W tym 
roku seanse w plenerze organizowa-
ne były w podcieniach hali Wido-
wiskowo-Sportowej. Ta lokalizacja 
okazała się bardzo wygodna, bo 
w przypadku deszczu kinomaniacy 
przenosili się po prostu do wnętrza 
hali. Każdemu seansowi towarzy-
szyła prelekcja przygotowana przez 
Katarzynę Pokutę z MCKiS.
| Monika Bryl, dotychczasowa wice-
prezydent Jaworzna, odeszła z Urzę-
du Miejskiego do pracy w Katowic-
kiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej, 
gdzie pełni funkcje wiceprezesa. 
Monika Bryl pracę w UM Jaworz-
no rozpoczynała jako stażystka. Od 
listopada 2015 roku pełniła funkcję 
wiceprezydenta.

SIERPIEŃ
| W ścisłym centrum Jaworzna, przy 
ul. Sienkiewicza, powstał punkt, 
w którym można zostawić zbędne 
nam ubrania, buty, torebki, koce 
i inne przedmioty codziennego użyt-
ku. Potrzebujący mogą przyjść i bez 
skrępowania, wybrać to, czego aku-
rat potrzebują. Pomaganie przez 
ubieranie to pomysł Piotra Radom-
skiego, szewca z Jaworzna.
| Historycy poszukiwali śladów 
dawnej obecności ludzi w rejonie 
Grodziska. Wśród znalezisk są mię-
dzy innymi pozostałości po ogni-
sku i kości. Badania prowadzone 
były pod egidą Muzeum Miasta Ja-
worzna. To nie pierwsze badania 
prowadzone w tej okolicy. Ponad 
50 lat wcześniej Grodzisko prze-
szukiwali studenci Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

| 270 pasjonatów spacerów z kija-
mi wzięło udział w IX Rajdzie Nor-
dic Walking. To impreza rodzinna. 
Sportowe wyniki nie są tu najważ-
niejsze. Chodzi raczej o promocję 
aktywności fi zycznej i pięknych 
zakątków naszego miasta. W tym 
roku uczestnicy mogli wybrać tra-
sę o długości 9 lub 6 kilometrów.
| Naukowcy i wolontariusze policzy-
li norki zamieszkane przez chomiki 
europejskie. Badacze spacerowali 
między innymi po Wilkoszynie i Ce-
zarówce. Okazało się, że najwięcej 
zamieszkałych nor jest w rejonie 

Jeziorek. W sumie odnaleziono ich 
75. To oznacza, że chomiki w Ja-
worznie czują się dobrze. To ważne, 
bo ich obecność korzystnie wpływa 
na uprawy.

WRZESIEŃ
| Seniorzy odebrali klucze do mia-
sta. Rządy przejęli na tydzień. Było 
mnóstwo spotkań, koncerty, zabawa 
taneczna, seanse kinowe i piknik 
w GEOsferze. Wszystko w ramach 
obchodów jaworznickiego Tygo-
dnia Seniora. To wydarzenie już 
na dobre wpisało się w kalendarz 
imprez i co roku cieszy się wielką 
popularnością.

| Zielone światło zapaliło się dla 
utworzenia w naszym mieście Ja-
worznickiego Obszaru Gospodar-
czego po tym, jak Andrzej Duda, 
prezydent RP, podpisał specusta-
wę o szczególnych rozwiązaniach 
związanych ze specjalnym prze-
znaczeniem gruntów leśnych. Na 
Rynku zaprezentowano samochody 
elektryczne marki Izera.
| Jaworzno świętuje jubileusz nada-
nia mu praw miejskich. W roku 
2021 minęło dokładnie 120 lat od 
tego wydarzenia. Z tej okazji w mie-
ście zorganizowano jubileuszowe 
koncerty, konferencję naukową, 
wydano też pierwszy Jaworznicki 
Słownik Bibliografi czny oraz za-
prezentowano jaworznicki banknot 
kolekcjonerski.
| Po pandemicznej przerwie znów 
świętowaliśmy obchody Dni Godno-
ści Osób Niepełnosprawnych. Tym 
razem wydarzenie przygotowano 
z odświeżonej formule. Uczestni-
cy bawili się podczas pikników or-
ganizowanych w poszczególnych 
placówkach, które skupiają osoby 
niepełnosprawne. Była też konfe-
rencja z udziałem Jana Meli, nie-
pełnosprawnego zdobywcy biegu-
nów Ziemi.

PAŹDZIERNIK
| Nowoczesna, świetnie wyposażo-
na karetka trafi ła do jaworznickiej 
Stacji Pogotowia. Pojazd ma mocny 
silnik i bogate wyposażenie me-
dyczne. Karetka trafi ła do naszego 
miasta dzięki zwycięskiemu projek-
towi, zgłoszonemu przez jaworz-
nian w ramach marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
| Strażacy ochotnicy z Ciężkowic 
świętowali jubileusz. Ich jednostka 
działa już od 115 lat. Z tej okazji 
zorganizowano okolicznościowe 
obchody. Ich kluczowym punktem 
było poświęcenie nowego wozu stra-

żackiego i nadanie Złotej Honorowej 
Odznaki za zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego. Nowy wóz to śred-
ni samochód ratowniczo-gaśniczy.

| Przy okazji obchodów Dnia Eduka-
cji Narodowej 62 jaworznickich pe-
dagogów odebrało nagrody za swoją 
pracę. Uhonorowano ich nagroda-
mi ministra, kuratora i prezydenta 
Jaworzna. Ostatni rok z uwagi na 
pandemię i zdalne nauczanie, nie 
był łatwy dla pracowników oświaty. 
Mimo to  nagrodzeni nauczyciele 
deklarowali zapał i chęć do pracy.
| W Jaworznie pojawiło się sto elek-
trycznych hulajnóg. Pojazdy mają 
ułatwiać przemieszczanie się po uli-
cach miasta. Są ciche, ekologiczne 
i stosunkowo szybkie. Jaworznianie 
chętnie z nich korzystają. Do wypo-
życzenia elektrycznej hulajnogi trze-
ba mieć specjalną aplikację. Za mi-
nutę jazdy zapłacić trzeba 59 groszy.

LISTOPAD
| Wielkie, bokserskie emocje po-
wróciły do Jaworzna. Najpierw za 
sprawą gali Babilon Boxing Show, 
podczas której stoczono siedem 
walk, a później jeszcze Turnieju 
Bokserskiego Nadziei Olimpijskich. 
Wydarzenia przyciągnęły tłumy ki-
biców, a jaworznianie znów mogli 
poczuć dreszcz prawdziwie sporto-
wych emocji. 

| Wystartowała Akcja Zima. W tym 
sezonie ze śniegiem na drogach 
i chodnikach w Jaworznie walczą 
pracownicy Wodociągów Jaworz-
no. To kolejny krok na drodze do 
rekomunalizacji usług. Wodocią-
gi Jaworzno nie tylko zaopatrują 
mieszkańców w wodę, ale od roku 
zajmują się też odbieraniem odpa-
dów komunalnych od mieszkań-
ców i fi rm.
| Czwarta fala pandemii się rozpę-
dza. Znów szybko przybywa zaka-
żonych i osób, które chorują ciężko. 
Z tego powodu w Szpitalu Wielospe-
cjalistycznym znów otwarto oddział 
covidowy, na którym przygotowano 
25 miejsc, a 4 łóżka mają dostęp 
tlenu medycznego. Specjaliści cały 
czas zachęcają do szczepień.

| Odbyła się piąta edycja Jaworz-
nickiego Dnia dla Biznesu. W tym 
roku zorganizowano go pod hasłem 
„Firma w trendach”. Wydarzenie 
przygotowują urzędnicy z jaworz-
nickiego Powiatowego Urzędu Pra-
cy, magistratu i działacze Jaworz-
nickiej Izby Gospodarczej. To okazja 
do wymiany doświadczeń pomię-
dzy przedsiębiorcami, urzędnikami 
i specjalistami różnych dziedzin.

GRUDZIEŃ
| Do Jaworzna przybył święty Mi-
kołaj. Odwiedził różne dzielnice 
miasta, ale najdłużej zabawił w Hali 
Widowiskowo-Sportowej. Chętni 
mogli zrobić sobie z nim zdjęcie 
i odebrać prezenty. Atrakcji było 
jednak znacznie więcej. Dzieci sza-
lały na dmuchańcach, zdobiły pier-
niczki, kolorowały domki i produ-
kowały choinkowe ozdoby.
| Na skwerze kpt. Stanisława No-

wakowskiego odsłonięto tablicę 
poświęconą pamięci patrona tego 
miejsca. Jaworznianin był żołnie-
rzem Armii Krajowej i wieloletnim 
prezesem Światowego Związku Żoł-
nierzy AK w Jaworznie. Po wojnie 
dbał o to, by jaworznianie nie za-
pomnieli o poległych bohaterach. 
Docelowo skwer stanie się miejscem 
pamięci osób walczących o wolność.
| Ruszyły prace związane z budową 
sieci gazowej w Byczynie. Inwe-
stycje rozpoczęto od ulicy Wiosny 
Ludów. Prace są mocno opóźnione, 
bo konieczne okazało się wprowa-
dzenie ważnych zmian do projek-
tu. Termin zakończenia tego etapu 
inwestycji planowany jest na maj, 
czerwiec 2022 roku.
| Odbyło się pierwsze spotkanie 
w ramach nowego miejskiego pro-
gramu „Jaworzno w dyskusji”. To 
okazja do wspólnego poszukiwania 
rozwiązań dla problemów ważnych 
dla jaworznian. Dyskusje toczyć się 
będą wokół dworca w Szczakowej, 
przyszłości ulicy Sienkiewicza, re-
witalizacji skateparku w Podłężu 
i zielonej polityki miasta. 

Grażyna Dębała
R E K L A M A
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Sporo propozycji 
przygotowali na styczeń 
instruktorzy Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu. 
Placówki MCKiS 
zapraszają dzieci, młodzież 
i dorosłych na zajęcia 
artystyczne i sportowe.

Recepta na zimową nudę

W byczyńskim klubie Niko (ul. 
Na Stoku 14) prowadzone będą 
zajęcia artystyczne rękodzieła dla 
dorosłych. 17 stycznia o godz. 18 
rozpoczną się warsztaty pod hasłem 
„Przetrwaj z nami zimę - czas na 
HYGGE”. Hygge to słowo z języ-
ka duńskiego. Oznacza komfort, 
wygodę i przytulność. Używane 
jest jako określenie dla osiągnięcia 
wewnętrznej równowagi i bezpie-
czeństwa. Warto sprawdzić, jak 
duńskie hygge sprawdzi się w zi-
mowym Jaworznie.

To nie wszystko. Już 29 stycznia 
o godz. 9 w Niko rozpocznie się 
maraton decoupage. Instruktorzy 
zapraszają początkujących uczest-
ników oraz takich, którzy świet-
nie już sobie radzą. 20 stycznia 
o godz. 17 najmłodsi mieszkańcy 
miasta mogą wziąć udział w zaję-
ciach „Karnecik marzeń dla babci 
i dziadka”. Będzie okazja, by po-
myśleć o zbliżających się świętach 
seniorów.

Klub Kasztan (ul. Kasztanowa 
30) w Jeziorkach stawia na spotka-
nia dla całych rodzin. 15 stycznia 
o godz. 10 odbędą się tam warsz-
taty ceramiczne „W czym herbatka 
dla babci i dziadka?”. Na zajęciach 
powstaną unikatowe prezenty dla 
ukochanych babć i dziadków. Ty-
dzień później, 22 stycznia, o godz. 
10, odbędą się kolejne warsztaty 
ceramiczne „Maski nie od parady”. 
Natomiast 28 stycznia o godz. 18 
pod czujnym okiem instruktora 
będzie można wykonać miedzianą 
biżuteryjną zawieszkę, a to w ra-
mach zajęć "Podaruj walentynkę". 

– Rodzinne zajęcia integracyjne 
to stały element naszej oferty kultu-
ralnej. Wspólne lepienie, wzajemna 
pomoc i toczące się w tym czasie roz-
mowy na przeróżne tematy scalają 
więzy rodzinne i towarzyskie. A jeśli 
wyjdzie przy tym coś artystycznie 
ciekawego, do użytku własnego lub 
do podarowania, to cel w dwójnasób 
zostanie osiągnięty. Zajęcia okolicz-
nościowe, jak chociażby te na dni 
babci i dziadka, wpisują się w tę ideę 
znakomicie – mówi Ewelina Ogioł-
da z MCKiS. 

W ciężkowickim Klubie Wega 
(ul. Ks. Mroczka 51) 14 stycznia 
o godz. 13.30 rozpocznie się Zimo-
wy Turniej Piłkarzyków dla dzieci. 
18 stycznia o godz. 13.30 najmłodsi 
wezmą udział w warsztatach pla-
stycznych „Dla Babci i Dziadka”. 
Na zakończenie miesiąca, 28 stycz-
nia, od godz. 13.30, będzie można 
uczestniczyć w zabawach na śnie-
gu. – Staram się podążać za tym, 
co chciałyby w naszym klubie robić 
dzieci. Poprzez ruchowe zajęcia moż-
na zachęcić dzieci do praktykowania 
zdrowego trybu życia. Pandemia, 
a przy tym kwarantanna czy zdalne 
nauczanie, sprzyjają złym nawykom. 
Dzieci sporo siedzą przed kompute-

rami, sięgają po słodycze, chipsy. 
Dlatego chcę pokazać naszym pod-
opiecznym, że ruch i zabawa to lep-
szy i ciekawszy sposób na spędzenie 
wolnego czasu – przekonuje Wanda 
Ciołczyk z klubu Wega.

Instruktorzy świeżo wymalowa-
nego klubu pod Skałką (ul. Dąbrow-
skiego 17) także zadbają o rodzinną 
rozrywkę. 20 stycznia o godz. 15.30 
odbędą się tam warsztaty kreatyw-
ne z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
28 stycznia na godz. 16 klub za-
prasza seniorów. Będzie okazja, by  
kontynuować treningi, dyskutować 
o literaturze czy zgłębiać tajniki 
sprzętów, wykorzystujących no-
woczesne technologie. Warszta-
ty dla seniorów organizowane są 
z bibliotekarzami w długoszyńskiej 
fi lii Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Projekt nosi nazwę „Cztery pory 
roku i seniorzy”. 

W styczniu nie zabraknie też 
wystaw prac plastycznych. W hali 
sportowej w Osiedlu Stałym (ul. 
Inwalidów Wojennych 18) w pią-
tek, 20 stycznia, od godz. 18 oglą-
dać można będzie prace plastyczne 
dzieci i młodzieży z grup tanecz-
nych MCKiS oraz młodych scrab-
blistów. Tej ekspozycji towarzyszyć 

będzie galeria zdjęć prezentowa-
nych pod hasłem „Roztańczona 
Babcia - roztańczony Dziadek”. Bę-
dzie przedstawiać sylwetki miesz-
kańców miasta, uczęszczających na 
zajęcia w MCKiS. – Wystawę będzie 
można oglądać w holu hali sportowej 
w Osiedlu Stałym do końca stycznia
– zapowiada Aneta Szczyrzyca, 
instruktorka z MCKiS.

W Domu Kultury w Szczakowej 
też szykują się ciekawe zajęcia ar-
tystyczne. 17 stycznia o godz. 15 
dzieci będą mogły wziąć udział 
w tematycznych warsztatach scrap-
bookingu pt. „Dla Babci i Dziad-
ka”. Skierowane do dzieci będą 
też warsztaty ceramiczne „Moje 
zwierzątko”. Zajęcia planowane 
są na 20 stycznia. Początek o godz. 
9.30. Instruktorzy nie zapomnieli 
też o osobach dorosłych. To dla 
nich 27 stycznia o godz. 17 odbę-
dą się warsztaty szydełkowania.

Z uwagi na pandemiczne ogra-
niczenia, na wszystkie zajęcia or-
ganizowane w placówkach MCKiS 
obowiązują zapisy. Warto wcześniej 
skontaktować się z organizatora-
mi, by dopytać o wolne miejsca 
i szczegóły.

Natalia Czeleń

Instruktorzy MCKiS pomogą jaworznianom pokonać zimową nudę | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Na zajęciach prowadzonych przez MCKiS można w sobie odnaleźć pokła-
dy kreatywności | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

W Klubie Wega najmłodsi zmierzą się w turnieju piłkarzyków | fot. Ma-
teriały MCKiS Jaworzno

Nowy 
serwis

Anioły
zero waste

W styczniu rusza nowy serwis in-
formacyjny w internetowym Radiu 
Art, które działa w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Jaworznie. Audycje 
poświęcone lokalnym wydarzeniom 
w mieście prowadzić będzie Nata-
lia Urant, jaworznianka, artystka, 
członkini Stowarzyszenia Twórców 
Kultury w Jaworznie. 

Serwis nadawany będzie codzien-
nie o godz. 11, 13 i 15. - Audycje 
będą realizowane na żywo. To będzie 
serwis informacyjny z aktualnościami 
z naszego miasta i z miast ościennych
– zapowiada Natalia Urant.

Nowy serwis informacyjny to szan-
sa dla młodych dziennikarzy. Gdy 
tylko zakończy się zdalne naucza-
nie, to w proces zbierania informacji 
włączeni zostaną też podopieczni 
Młodzieżowego Domu Kultury. – Na 
początku zbieraniem wiadomości zaj-
mie się Natalia Urant. Kiedy uczniowie 
powrócą do szkół, chcielibyśmy zaan-
gażować ich w pracę przy zbieraniu 
materiałów – mówi Grzegorz Gołas, 
odpowiadający za techniczną stronę 
Radia Art. 

Radio Art nadaje od 2019 roku. 
Audycji słuchać można od ponie-
działku do niedzieli, przez całą dobę, 
na stronie internetowej www.ra-
dioartmdk.com.pl. W każdy wto-
rek między godziną 19 a 21 można 
zrelaksować się przy programie mu-
zycznym „Muzyka duszy”. Prowadzi 
go Krzysztof Łabaj.

– W tym czasie odstawimy na bok 
hałasy, bity, gonitwę dnia codziennego. 
Usiądziemy wygodnie w fotelu i upo-
imy się tym, co w duszy gra – mówią 
twórcy Radia Art. Ponadto w każ-
dy piątkowy wieczór o godzinie 20 
nadawana jest audycja „Pragnienie 
wieków”. To propozycja dla cieka-
wych świata.

Natalia Czeleń

„Dwa Światy” to tytuł wystawy 
prac Agnieszki Gui. Wernisaż pla-
nowany jest na 13 stycznia. Wysta-
wa prezentowana będzie w galerii 
ProFormat w Domu Kultury im. Z. 
Krudzielskiego w Szczakowej (ul. Ja-
giellońska 3). Jaworznianka słynie 
z ekologicznych rzeźb prezentują-
cych anioły. – Każdy z nas ma anioła 
stróża. Niektórzy nawet doświadczyli 
jego obecności w życiu codziennym. 
Chciałabym to pokazać poprzez swoje 
prace – mówi Agnieszka Guja.

Artystka w swojej twórczości wy-
korzystuje wyłącznie naturalne pro-
dukty. To tkaniny, kora drzew czy 
bambus. Anioły powstają w zgodzie 
z zasadą „zero waste”, czyli zero mar-
nowania.                                     NC
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Jak zatem wygląda rozgrywka? W swojej tu-
rze gracz może wykonać jedną z dwóch akcji: 
dobranie karty sztuki lub ukończenie obrazu. 
Aby dobrać z maty inną kartę sztuki, niż ta, któ-
ra znajduje się całkiem po lewej stronie, należy 
opłacić każdą kolejną żetonem inspiracji. W mo-
mencie, kiedy graczowi zabraknie żetonów, jest 
zmuszony na dobranie pierwszej karty. Każdy 
z graczy, poza trzema tłami i czterema żetonami 
inspiracji, może posiadać na ręce maksymalnie 
pięć kart sztuki, natomiast ukończony obraz 
składa się dokładnie z jednego tła i trzech kart 
sztuki. W momencie ukończenia przez wszyst-
kich graczy trzech obrazów, gra kończy się. 

W Canvas znajduje się pięć rodzajów wstą-
żek, które gracze zdobywają, poprzez wyko-

Poza standardową rozgrywką, autorzy przy-
gotowali m.in. wariant: Maluj z Vincentem, 
pozwalający na zwiększenie rotacji kart sztuki 
oraz rozegranie gry solo.

Na rynku, wraz z grą podstawową, ma po-
jawić się dodatek „Lustrzane odbicia”, który 
wprowadza m.in. dwustronne karty sztuki, 
nową planszę i lekko modyfi kuje zasady gry. 
Dwustronne karty są zaprojektowane tak, aby 
obie strony posiadały inne ilustracje, np. to co 
jest małym smokiem z jednej, z drugiej jest 
zającem wykluwającym się z jaja. Poza samą 
ilustracją, lustrzanemu odbiciu ulega również 
segment punktujący, co wprowadza jeszcze 
więcej możliwości do samej gry. Dodatek, 
wzorem podstawowej wersji, również został 
przygotowany w formie obrazu do powiesze-
nia na ścianie.

Grę warto polecić zarówno początkują-
cym i średnio zaawansowanym graczom, jak 
i amatorom sztuki, którzy dodatkowo docenią 
walory Canvas. 

Radosław Kałuża | HKG Gildia

Canvas jest jedną z pierwszych gier, której 
premiera, za sprawą wydawnictwa Awaken 
Realms Lite, będzie miała miejsce w styczniu. 
Tym razem gracze wcielą się w malarzy, bio-
rących udział w prestiżowym festiwalu sztuki. 
Ich zadaniem będzie tak kompletować karty, 
aby widoczne na nich kombinacje symboli dały 
jak najwięcej punktów pod koniec rozgrywki. 
Brzmi prosto i rzeczywiście same zasady są bar-
dzo przystępne dla początkujących graczy, lecz 
stworzenie takiego dzieła, które zdobędzie wiele 
nagród podczas festiwalu, potrafi  zmrozić na kil-
ka długich chwil nawet weteranów planszówek.

Omawiając Canvas, na samym początku 
warto wspomnieć o wyglądzie. Często zdarzają 
się gry, które zostały pięknie zilustrowane, lecz 
rozgrywka nie wciąga już od samego początku. 
Niekiedy na odwrót – gra wygląda jak w fa-
zie prototypu, chodź mechanika nie pozwa-
la odejść od stołu. Tym razem otrzymujemy 
produkt, który na pewno przyciągnie wzrok 
za sprawą ilustracji Luan Huynh, a Jeff rey 
Chin i Andrew Nerger – autorzy gry, nie 
pozwolą nam się nudzić podczas rozgrywki. 
Wyjątkowość tytułu zaczyna się już od same-
go sięgnięcia po pudełko. Na rewersie mamy 
specjalny wykrojnik, pozwalający na powie-
szenie na ścianie, a dodając do tego brak ty-
tułu na awersie, gra do złudzenia przypomina 
obraz. Po wysunięciu pudełka z wieka otrzy-
mujemy matę w miejsce tekturowej planszy, 
karty punktacji, żetony oraz przezroczyste 
karty sztuki, na których znajdują się symbole, 
fragment tytułu i ilustracja. Wydawca zadbał 
również o koszulki, dzięki którym tworzenie 
obrazów staje się banalnie proste.

Radosław Kałuża | HKG Gildia

Pracownicy MBP w Jaworznie zachęcają do korzystania z dziecięcego księ-
gozbioru | fot. Natalia Czeleń
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Odłożyć grę na... ścianę?

Mówi się, że dźwięk to po-
łowa sukcesu fi lmu. Współcześnie nie 
wyobrażamy sobie fi lmów bez dźwię-
ku, ale tak naprawdę odbieramy go 
zazwyczaj nie w pełni świadomie. 
Dźwięk to dla widza zwykle jedynie 
tło wydarzeń, słyszalne, lecz zwykle 
nie słuchane z uwagą. Dźwięk w fi lmie 
to bardzo szeroki temat, obejmujący 
swoim zakresem – muzykę fi lmową, 
tła dźwiękowe i efekty dźwiękowe.

Udźwiękowienie fi lmowe pomaga 
w odnalezieniu się w danym miejscu 
akcji. Daje widzowi poczucie realizmu, 
pozwala umiejscowić go w zastanej 
na ekranie sytuacji. Może też zupełnie 
zmienić znaczenie obrazu, wpływa 
bezpośrednio na narrację oraz budu-
je atmosferę. 

Efekty dźwiękowe, które słyszymy 
w fi lmach, tylko częściowo nagrywane 
są na planie fi lmowym. Realizatorzy 
często korzystają z banków gotowych 
dźwięków, samodzielnie  rejestrują 
różnego typu efekty lub korzystają 
z usług imitatorów dźwięku. Wiele 
efektów można stworzyć na kompu-
terze. Programy do edycji dźwięków 

Bariera dźwięku, reż. David Lean, Wielka Brytania 1952
Bird, reż. Clint Eastwood, USA 1988
Bohemian Rhapsody, reż. Bryan Singer, USA/Wielka Brytania 2018
Grand Prix, reż. John Frankenheimer, USA 1966
Mad Max: na drodze gniewu, reż. George Miller, Australia/USA 2015
Ostatni Mohikanin, reż. Michael Mann, USA 1992
Pluton, reż. Olivier Stone, USA/Wielka Brytania 1986
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Dźwięk w fi lmie
Mówi się, że dźwięk to po- dają duże możliwości kreacji nowych, 

niezbędnych do danej sceny efektów. 
Odpowiedni miks i montaż potrafi ą 
przynieść niezwykłe rezultaty bez wy-
chodzenia ze studia.  Jednak wielu re-
alizatorów twierdzi, że najlepsze dla 
całego dzieła jest rejestrowanie jak 
największej ilości materiału w trakcie 
realizacji fi lmu. Daje to efekt większe-
go realizmu i umożliwia uzyskanie 
tej samej atmosfery, jaka panowała 
na planie.  

Dźwięk jest kluczowy w odbiorze 
dzieła fi lmowego. Ma duży wpływ na 
emocje widza i sposób jego percepcji. 
W wielu produkcjach fi lmowych, nie-
zależnie od ich gatunku, tło dźwięko-
we i muzyczne to podstawa sukcesu 
odbioru gotowego obrazu fi lmowego. 

Dźwięk w fi lmie honorowany jest 
różnymi nagrodami. Najbardziej pre-
stiżowa nagroda fi lmowa – Oscar, 
w kategorii najlepszy dźwięk, jest 
przyznawana od 1930 roku, za efekty 
dźwiękowe od 1940, a za najlepszy 
montaż dźwiękowy od 1974. Muzy-
ka fi lmowa nagradzana jest od 1934 
roku.                                            KP

Zapraszają małych czytelników
Bibliotekarze z Jaworzna zachę-

cają, by do grona czytelników za-
pisywać dzieci i to te najmłodsze. 
Miejska Biblioteka Publiczna i jej fi lie 
uczestniczą w kolejnej edycji ogól-
nopolskiego projektu „Mała książka 
- wielki człowiek”, w ramach której 
dzieciakom zakładane są Karty Ma-
łego Czytelnika. Zapisywać można 
już przedszkolaki w wieku od 3 do 
6 lat. Udział w projekcie jest całko-
wicie bezpłatny.

Bibliotekarze chcą zachęcić rodzi-
ców do tego, by regularnie odwiedzali 
książnicę razem ze swoimi dziećmi. 
To dobry sposób, by wypracować 
nawyk wspólnego czytania, co ma 
wiele korzyści dla dzieci i ich relacji 
z rodzicami.

Każde dziecko, które zostanie za-
pisane do biblioteki, uzyska swoją 
indywidualną kartę czytelnika, a tak-
że powitalną wyprawkę czytelniczą. 
W startowym pakiecie znajduje się 
Karta Małego Czytelnika do zbiera-
nia naklejek za wypożyczone książki. 
Nowy czytelnik przy każdej kolejnej 
wizycie, zakończonej wypożyczeniem 
minimum jednej książki, otrzyma 
jedną naklejkę. Musi ją przykleić na 
kartę. Gdy mały czytelnik uzbiera 
komplet dziesięciu naklejek, to zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplo-
mem. Ponadto w wyprawce jest też 
książka „Pierwsze czytanki dla…”, 

dostosowana pod względem formy 
i treści do zainteresowań i możliwo-
ści przedszkolaka. Dołączona jest też 
broszura dla rodziców „Książką po-
łączeni, czyli przedszkolak idzie do 
biblioteki”. To praktyczny poradnik 
zawierający m.in. cenne czytelnicze 
porady i inspiracje. Wyjaśnia także 
rodzicom, dlaczego literatura jest tak 
ważna dla rozwoju dziecka. – Tylko od 
października do listopada, czyli w bie-
żącej edycji projektu, wydaliśmy już 
100 pakietów startowych dla małych 
czytelników – zdradza Aleksandra 

Bzowska, instruktor metodyczny 
w MBP w Jaworznie.

Korzyści z zapisania dziecka do bi-
blioteki jest naprawdę wiele. Przede 
wszystkim maluch będzie mógł ko-
rzystać z bogatego księgozbioru bi-
blioteki i obcować z literaturą. Każde 
dziecko po rozpoczęciu przygody 
z książką wyrabia nawyk korzysta-
nia z biblioteki i postrzega to miejsce 
jako przyjazne. Wychowanie dziecka 
pośród książek daje mu też większy 
zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą 
wyobraźnię.                               NC

nywanie warunków, znajdujących się na lo-
sowo wybranych kartach punktacji. Tworząc 
obraz, należy pamiętać, że tylko za widoczne 
symbole spełniające warunki są przyznawane 
wstążki w odpowiednich kolorach. Na koniec 
zdobyte wstążki zamieniają się na punkty we-
dług wskazań na kartach punktacji. Wygrywa 
osoba z największą liczbą punktów.

Na pierwszy rzut oka, zasady mogą wydać 
się skomplikowane, lecz już podczas pierw-
szej rozgrywki gracze zaczynają wykonywać 
swoje akcje intuicyjnie, bez sięgania po in-
strukcję. Same warunki przyznawania wstążek 
są dokładnie wyjaśnione na rewersach kart 
punktacji wraz z przykładami, co rozwiewa 
wszystkie wątpliwości.
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Na rynku czytelniczym 
ukażą się niebawem 
dwie najnowsze książki 
jaworznickiej pisarki 
Renaty L-Warszawskiej. 
Pierwsza trafi  do księgarń 
pod koniec stycznia, druga 
w marcu.

Renata L-Warszawska z dotychczas wydanymi książkami. Razem z Mariuszem 
Rutką zaprasza na koncert dla Marcelinki | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Hej kolęda! Muzyczna uczta

Talenty 
z Jaworzna

W styczniu sporo będzie okazji do 
kolędowania. Swoje występy przygo-
towują dwa chóry, jeden zespół i or-
ganizatorzy Złotej Kantyczki.

Nowo powstały chór Belcanto za-
prasza mieszkańców Jaworzna na 
swój pierwszy występ. Chórzystki, 
pod kierunkiem Jadwigi Hild, za-
śpiewają najpiękniejsze polskie ko-
lędy i pastorałki. Koncert pt. „Śpie-
wajcież i grajcież Mu…” odbędzie się 
w niedzielę, 9 stycznia, o godz. 17 
w ATElier Kultuty przy ul. Mickie-
wicza 2. Wstęp jest wolny, ale trzeba 
mieć wejściówkę. Są one do odbioru 
w siedzibie ATElier.

– Przypominamy o obowiązującym 
limicie, 30 proc. publiczności. Osoby, 
które nie zmieszczą się w limicie, będą 
mogły otrzymać wejściówkę w dniu kon-
certu, po okazaniu tzw. paszportu co-
vidowego – informują organizatorzy.

Chór Belcanto powstał dzięki od-
dolnej inicjatywie. Pomysłodawczy-
nią jego założenia była dyrygentka 
Jadwiga Hild, która jest zawodowym 
muzykiem i prowadziła już niejeden 

Najpierw autorka zaprosi do lek-
tury powieści „Iść za marzeniem”. 
To kontynuacja historii kobiety, 
którą czytelnicy poznali w „Spowie-
dzi grzeCZnej”. W pierwszym tomie 
Ala, główna bohaterka, postanowi-
ła uwolnić się z piekła, w którym 
żyła, z kolejnych bardzo toksycz-
nych związków, które ją niszczyły. 
W „Iść za marzeniem” ułożyła sobie 
życie, ale w pewnym momencie 
znów wszystko się w nim wali.

– Ala musi zmierzyć się z prze-
szłością – wyjaśnia Renata L-War-
szawska.

Pierwsza część historii spotkała 
się z pozytywnym odbiorem czytel-
ników. Autorka wierzy, że również 
drugi tom trafi  do serc czytających. 
Jest w trakcie pisania trzeciego.

Drugą książką, którą jaworz-
nianka wyda już niebawem, będzie 
powieść dla młodzieży pt. „Stary 
zegar”. Pani Renata przypomina 
w niej młodym czytelnikom, jak 
ważne są takie wartości, jak siła 
przyjaźni, miłość do ludzi, zwie-
rząt, szacunek do siebie nawzajem.

– Wracam w niej do czasów, gdy 
młodzi ludzie nie tkwili z nosami 
w komputerach, smartfonach, tele-

Tylko kilka dni dzieli nas od 20. 
Koncertu Noworocznego, na którym 
będą rozbrzmiewać najpiękniejsze 
utwory rodem z Wiednia i Hollywo-
od. Wydarzenie odbędzie się w nie-
dzielę, 16 stycznia, o godz. 17. Jubi-
leuszowe widowisko powróci do Hali 
Widowiskowo-Sportowej, która po 
gruntownej modernizacji prezentuje 
się znakomicie. Z powodu remontu 
ostatnie dwie edycje tego ważnego, ja-
worznickiego wydarzenia, odbywały 
się w Młodzieżowym Domu Kultury 
na Osiedlu Stałym. Tamtejsza sala 
widowiskowa była jednak za mała, 
by pomieścić wszystkich meloma-
nów. Dlatego koncerty odbywały się 
w dwóch turach. Wyczekiwany po-
wrót do hali w Centrum cieszy więc 
niejednego miłośnika noworocznego, 
wiedeńskiego grania.

– Koncerty Noworoczne to już na-
sza jaworznicka tradycja i bardzo się 
cieszę na ten jubileuszowy – pod-
kreśla jaworznianin Dariusz Bała
– W muzycznej uczcie z okazji no-
wego roku wezmę udział już po raz 

Małgorzata Niemczyk i Julia 
Solarz, dwie młode jaworznianki, 
otrzymały wyróżnienia w XI Ogólno-
polskim Biennale Plastycznym KOT 
organizowanym przez wrocławski Ze-
spół „Centrum Edukacji Kulturalnej, 
Dzieci i Młodzieży". Do tego konkursu 
przystąpiły dzieci z klubów Kasztan 
oraz Gigant. Młodzież z Jaworzna 
wzięła też udział w innym konkursie 
plastycznym „Świat roślin owadożer-
nych". Aż 5 konkursowych prac au-
torstwa młodych jaworznian zdobyło 
wyróżnienia: 3 brązowe oraz 2 srebr-
ne. Opiekę artystyczną nad dziećmi 
uczestniczącymi we wspomnianych 
konkursach sprawowała instruktorka 
ceramiki, Małgorzata Wosik. 

Do udziału w XI Ogólnopolskim 
Biennale Plastycznym KOT nadesłano 
łącznie 967 prac płaskich i przestrzen-
nych. Uczestnicy pochodzili z całej 
Polski. Jury oceniało prace podzielo-
ne na dwie kategorie: prace płaskie 
i prace przestrzenne w 6 grupach 
wiekowych. Jaworznianki zostały wy-
różnione w kategoriach wiekowych 
szkół podstawowych 13-15 i 10-12 
lat. Ich prace znalazły się w katalogu 
powystawowym. Prace konkursowe 
zgłosili także: Franciszek Łapuszek, 
Natalia Nieć, Zuzanna Knurowska,
Zuzanna Mirka, Katarzyna Jarek, 
Justyna Nieć, którzy również zakwa-
lifi kowali się do udziału w wystawie.

W konkursie „Świat roślin owa-
dożernych" wyróżnienia brązowe 
otrzymali: Julian Hejak, Kasia Jarek
i Inez Kwiatkowska. Wyróżnienia 
srebrne wywalczyły Tosia Krzywosz
i Karolina Baran.

Natalia Czeleń

chór. Ten jaworznicki stworzyła we 
współpracy ze swoją chrześnicą, Kle-
mentyną Śliz, która śpiewała kiedyś 
w innym zespole, Gospel Wings. Bel-
canto to chór świecki, ale w jego re-
pertuarze są również religijne utwo-
ry. Chórzystki postanowiły zacząć 
wspólne śpiewanie od kolęd.

Na kolędowanie zapraszają jaworz-
nian także zespół Nil Novi, kiero-
wany przez Dariusza Feca, i chór 
Sokół, który działa pod auspicjami 

trzeci. Wybieram się z żoną i znajo-
mymi – dodaje.

W tegorocznym koncercie wystąpi 
aż dziewięcioro utalentowanych so-
listów: sopranistki Agnieszka Gra-
bowska i Edyta Piasecka, mezoso-
pranistka Justyna Gęsicka, Ladies 
Trio (Olga Verkholyak – sopran,  
Khrystyna Dutchak – mezzosopran 
i Ivanka Savyuk – alt), barytonista 
Michał Kutnik, tenorzy Sławomir 
Naborczyk i Vincenty Schirrma-
cher, a także Maksymilian Mrozek
i Kenny Hooster. Solistom będzie to-
warzyszyć orkiestra symfoniczna pod 
batutą Woytka Mrozka, słynnego 
dyrygenta, kompozytora, wirtuoza 
klarnetu i producent.

Bilety na koncert można jeszcze ku-
pić na stronie bilety.mckis.jaworzno.
pl oraz w godz. 7-15 w kasie Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej przy ul. Grun-
waldzkiej 80 i, na fakturę, w Dziale 
Kultury MCKiS przy ul. Krakowskiej 
8. Koszt jednego biletu to 120 zł. War-
to się pospieszyć, ponieważ wolnych 
miejsc zostało już niewiele.     AZ-H

Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. 
Jego dyrygentką jest Irena Skakuj. 
Koncert Świąteczny w wykonaniu 
obu grup odbędzie się w piątek, 21 
stycznia, o godz. 17, w Dom Kultury 
im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej. 
Również w tym przypadku obowiązu-
ją wejściówki, które są do odebrania 
w szczakowskim DK.

Okazją do wysłuchania pięknych 
kolęd będzie też koncert fi nałowy Zło-
tej Kantyczki, czyli konkursu, który 
jest regionalnym etapem Międzyna-
rodowego Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie. Jaworznicką część mu-
zycznej rywalizacji zorganizowały 
Młodzieżowy Dom Kultury i Wydział 
Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 
w Sosnowcu. W konkursie wystąpili 
wokaliści z kilku województw. Gala 
fi nałowa Złotej Kantyczki, na której 
zostanie ogłoszony laureat grand prix, 
odbędzie się 15 stycznia o godz. 11, 
w sali widowiskowej jaworznickie-
go MDK-u.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Chór Sokół przygotowuje się do ko-
lędowania | fot. Archiwum MCKiS

Kolejne powieści jaworznianki

wizorach. To były piękne lata – wspo-
mina pisarka.

Pomysł na książkę dla młodzieży 
pojawił się w głowie pani Renaty 
przypadkowo. Zaczęło się od tego, 
że jej córka, Kasia, miała odrobić 
pracę domową – a mianowicie, na-
pisać opowiadanie z dialogiem.

– Nie mogła znaleźć tytułu. Pod-
sunęłam jej wtedy „Stary zegar”, po 
czym wpadłam na pomysł, aby rozwi-
nąć tę historię – wspomina. – Kasia 

zainspirowała mnie więc do napisania 
powieści dla młodzieży. Ja wymyśli-
łam resztę. Jest też autorką okładki. 
Druga moja córka, Weronika, zapro-
jektowała z kolei okładkę do „Iść za 
marzeniem” – zaznacza pani Renata.

Pisarka ma na koncie również 
inne publikacje. Zaczynała od wier-
szy, które ukazały się w ponad 20 
antologiach. Napisała też kilka ba-
jek, m.in. bożonarodzeniową opo-
wieść pt. „Piernikowy zawrót gło-

wy”. Do księgarń trafi ł też zbiór 
opowiadań dla dorosłych czytelni-
ków pt. „Czerwony lakier”.

Środki ze sprzedaży książek pi-
sarka przeznacza na leczenie i re-
habilitację swojej najmłodszej cór-
ki, 5-letniej Marcelinki, która jest 
dzieckiem autystycznym i urodziła 
się z wadą genetyczną – rozszcze-
pem wargi i zębodołu.

To dla Cynki, jak zwykli nazywać 
dziewczynkę jej bliscy, odbywają 
się w Jaworznie akcje charytatyw-
ne. W grudniu zbiórkę pieniędzy 
zorganizował np. Związek Dużych 
Rodzin 3+, do którego należy ro-
dzina pani Renaty. Podczas im-
prezy mikołajkowej w ATElier 
Kultury pisarka wystawiła też spek-
takl dla najmłodszych, na podsta-
wie wspomnianego opowiadania 
„Piernikowy zawrót głowy”. Au-
torka wystąpiła w przedstawieniu 
z Dominikiem Sochą. Najbliższa 
kwesta już 16 stycznia o godz. 18 
w Jazz Club Muzeum. Na kon-
cert pt. „Bądź dla innych. Za je-
den uśmiech Marcelinki” zaprasza 
muzyk Mariusz Rutka. Wystąpią 
Agnieszka Palka i zespół ProAge 
, w którym pan Mariusz gra na 
saksofonie i instrumentach per-
kusyjnych. Do zespołu należą też 
Mariusz Filosek (wokal), Sławek 
Yeahlon Jelonek (gitara), Bogdan 
Bąku Mikrut (perkusja), Krzysz-
tof Walczyk (klawisze) i Roman 
Romano Simiński (bas).

 Cegiełki w cenie 30 zł można 
kupić na kupbilecik.pl i w siedzibie 
klubu. Podczas imprezy odbędzie się 
licytacja rękodzieła i innych cen-
nych przedmiotów.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Wojciech Gręda jest laureatem wielu nagród 
za jazdę fi gurową | fot. arch. Agnieszki Grędy/
autor Tomasz Pindel

Fiasko 
w sparingu

Porażką 1:4 z pierwszoligowym 
MKS-em Będzin zakończyli 2021 rok 
siatkarze MCKiS Jaworzno. W towa-
rzyskim meczu, rozegranym w Hali 
Widowiskowo-Sportowej, jaworz-
niccy zawodnicy, którzy grają w 2. 
lidze, radzili sobie jednak z pierwszo-
ligowcem bardzo dobrze. Choć róż-
nica wygranych setów było znaczna 
(na pięć partii Sokoły wygrały tylko 
jedną), w trzech mało brakowało im 
do pokonania przeciwnika.

W pierwszym i drugim secie pod-
opieczni trenera Tomasza Wątorka 
przegrali zaledwie 23:25. W trzecim 
walka była tak zacięta, że zakończyła 
się wynikiem 26:28. Gorzej poszło 
Sokołom w czwartej części spotkania, 
która sakończyła się dla nich 17:25. 
Zwycięski był ostatni set. Choć wy-
nik meczu był już rozstrzygnięty, 
to zawodnicy MCKiS zwarli szyki 
i wygrali piątą partię 25:21.

Sokoły czekają już na pierwszy 
w 2022 roku ligowy pojedynek. Ja-
worznicka drużyna, która w ramach 
trwającego sezonu 2. ligi siatkówki 
mężczyzn, nie przegrała do tej pory 
ani jednego meczu, zmierzy się 8 
stycznia z UMKS-em Kęczanin Kęty. 
Siatkarze zagrają w Hali Widowisko-
wo-Sportowej MCKiS w Jaworznie 
o godz. 17.                             AZ-H

AU TO P R O M O C J A

Znów zdobywa laury
Czołowe miejsca na ogólnopolskich zawodach, 

w tym zwycięstwo w zmaganiach o Złotą Łyżwę 
Podhala w Nowym Targu. Do tego awans o dwie 
łyżwiarskie klasy. Te wszystkie sukcesy to osią-
gnięcia 13-letniego Wojciecha Grędy, który 
w jeździe fi gurowej na lodzie należy do czołówki 
młodych polskich zawodników. Jaworznianin od 
kilku lat zdobywa kolejne trofea, na ogólnopol-
skich i międzynarodowych zawodach. Najbar-
dziej cieszy się jednak z tego, że mógł wrócić na 
lodowisko, po rocznej przerwie, spowodowanej 
kontuzją. – Na szczęście do pełni zdrowia pomógł mi 
wrócić wspaniały fi zjoterapeuta. Dzięki regularnym 
zabiegom, nie odczuwam już żadnych dolegliwości. 
Jestem szczęśliwy, że znów mogę trenować. Jazda 
fi gurowa to moja wielka pasja – przyznaje.

Przygodę z łyżwiarstwem zaczął kilka lat 
temu. Zamiłowaniem do tego sportu zaraził 
chłopca jego dziadek, który występował kiedyś 
w rewii. Wojtek ma też wsparcie swojej mamy, 
pani Agnieszki. Za jej namową zaczął naukę 
w szkółce łyżwiarskiej w Oświęcimiu. Dziś nie 
wyobraża sobie życia bez łyżew. Jest zawod-
nikiem klubu UKŁF Unia Oświęcim i uczniem 
oświęcimskiej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa 
Sportowego nr 8.

Kocha to, co robi, choć swoje sukcesy oku-
puje ciężką pracą. Trenuje bowiem po około 
cztery godziny dziennie, nie raz aż po siedem 
razy w tygodniu. Bierze też udział w zajęciach 
akrobatycznych i lekkoatletycznych. Marzy 
o tym, aby być coraz lepszym i wystąpić w ka-
drze narodowej.

Jaworznianin ma na koncie liczne sukcesy, 
osiągnięte w tym, jak i w poprzednich latach. 

Na przykład w sezonie 2019/2020 znalazł się 
w czołówce Międzynarodowych Zawodów Men-
tor Cup w Toruniu i w zmaganiach pn. Mini 

Europa. W pierwszej z tych imprez zajął drugą 
pozycję, w drugiej był trzeci.

W trwającym sezonie triumfował już w Pucha-
rze Soły 2021, Pucharze KLF Biellman z okazji 
10-lecia jego istnienia w Krynicy Zdrój i we 
wspomnianych zmaganiach o Złotą Łyżwę Pod-
hala w Nowym Targu. Drugie miejsce zajął w Pu-
charze Ziemi Oświęcimskiej z okazji 75-lecia Unii 
Oświęcim. Trzeci był natomiast w rywalizacji 
o Lampę Górniczą 2021 w Katowicach i na XV 
Zawodach Mikołajkowych 2021 w Łodzi.

– W tym roku Wojtek ma też na koncie podwójny 
awans. Przeskoczył z klasy złotej do klasy junior 
młodszy B, a następnie bardzo szybko trafi ł do ju-
niorów młodszych A – chwali syna pani Agniesz-
ka. Mama chłopca jest dumna z jego osiągnięć 
i kibicuje mu na każdym kroku.

W tegorocznym sezonie młody łyżwiarz najbar-
dziej cieszy się ze zwycięstwa w Nowym Targu.

– A to dlatego, że dałem tam z siebie maksimum 
tego, na co mnie stać. Jestem bardzo zadowolony 
z tego startu – podkreśla Wojtek.

Na tafl i prezentuje dwa programy, krótki 
i dowolny. Podczas treningów nabył też nową 
umiejętność – skoki podwójne.

Teraz czeka na mistrzostwa Polski. Te roz-
poczną się 17 marca w Cieszynie. – Na pewno 
dam z siebie wszystko – zaznacza.

Wojtek, oprócz sukcesów w sporcie, świet-
nie radzi sobie także w szkole. Jego ulubionym 
przedmiotem jest matematyka. Drugą jego pa-
sją są występy przed kamerą. Razem z mamą 
wziął udział w kilku kastingach. Statystował do 
fi lmów. Został twarzą Wieliczki.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Choć pandemia nie 
ustępuje, to sportowe 
emocje w 2021 roku były 
w Jaworznie na wysokim 
poziomie. Jaworznianie 
świetnie radzili sobie 
także na regionalnych, 
ogólnopolskich 
i międzynarodowych 
zawodach.

Imprez sportowych 
nie brakowało

Wielkie emocje towarzyszyły 
uczestnikom 25. Międzynarodowe-
go Biegu Ulicznego na 15 i 10 km 
w Jaworznie. Jubileuszowa edycja 
biegowych zawodów przyciągnęła 
400 biegaczy z całej Polski i zagrani-
cy. Zawodnicy ścigali się po asfaltowej 
nawierzchni ulicami naszego miasta. 
Najszybszy w biegu na 15 km oka-
zał się Mykola Iukhymchuk z Łuc-
ka na Ukrainie, reprezentujący klub 
sportowy Achilles Leszno. Pierwszą 
kobietą na mecie była na tym dystan-
sie Ukrainka, Valentyna Veretska
z Mikołajowa. Bieg rekreacyjny na 
10 km wygrał Adrian Dziurzyński
z klubu Kusy Bukowno, a wśród pań 
najszybsza była sosnowiczanka Ame-
lia Malina.

Jaworznicki bieg, organizowa-
ny przez Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu, był częścią Triady Trójkąta 
Trzech Cesarzy. W jej skład weszły też 
zawody w Mysłowicach i Sosnowcu.

Drugą ważną imprezą, która od-
była się w naszym mieście w 2021 
roku, były czerwcowe 42. Indywi-
dualne Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Badmintonie. Zorganizował je ja-
worznicki Klub Sportowy „Wolant”. 
W najważniejszej w naszym kraju 
badmintonowej imprezie zmierzy-
ło się około 200 zawodników. Klub 
Wolant zaprosił badmintonistów tak-
że na kolejne Mistrzostwa Jaworzna 
im. Mirosława Ciołczyka.

O zmarłym w 2015 roku dyrektorze 
MCKiS, sportowcu i trenerze pamię-
tali też społecznicy i piłkarze Ciężko-

12 miesięcy sportowych emocji

wianki Jaworzno. Memoriał zmarłe-
go w 2015 roku dyrektora MCKiS, 
sportowca i trenera, klub z Ciężkowic 
zorganizował w połowie września, 
już po raz szósty.

W 2021 roku w Jaworznie nie za-
brakło też wodnej rywalizacji. Począt-
kiem czerwca odbył się „Długi week-
end w dolinie Białej Przemszy”, który 
zorganizowały Fundacja Tołhaj GDK, 
jaworznicki magistrat i MCKiS. Kaja-
karze płynęli m.in. w dwuetapowym 
Ogólnopolskim Spływie Kajakowym 
na Białej Przemszy, z Okradzionowa 
w Dąbrowie Górniczej do Maczek 
w Sosnowcu. W części spływu odbył 
się też wyścig.

We wrześniu wioślarskie zmagania 
przeniosły się z kolei na Sosinę, gdzie 
MCKiS zorganizował IX Regaty Ka-
jakowe. W zawodach wzięło udział 
prawie 50 osób. Uczestnicy mieli do 
przepłynięcia 6 kilometrów, na które 
składały się dwa okrążenia po wo-
dach zalewu. Klasyfi kacja dotyczyła 
dwójek i jedynek z podziałem na płeć 
oraz mikstów.

Emocji dostarczyli też pięściarze. 
To właśnie w Jaworznie odbyły się je-
sienią trzy ważne wydarzenia, w tym 
gala boksu Babilon Boxing Show, 
którą transmitowała telewizja Polsat. 
Na ringu w hali w Centrum zmierzyli 
się utytułowani zawodnicy, w tym, 

w walce wieczoru, reprezentant Pol-
ski, Łukasz Stanioch, i Kanadyjczyk 
Ryan Ford. Pojedynek wygrał Polak.

W hali przy Grunwaldzkiej 80 od-
była się też druga edycja Turnieju 
Nadziei Olimpijskich im. Janusza 
Gortata. W pięściarskim wydarzeniu, 
zorganizowanym przez Akademię 
Boksu Roberta Gortata, zmierzyli się 
młodzi adepci tej dyscypliny z Polski 
i Czech.

W tym roku w jaworznickiej hali 
odbyła się też Gala Boksu Olimpijskie-
go w ramach XV Międzynarodowego 
Turnieju Bokserskiego im. Roberta 
Kopytka. Głównym organizatorem 
imprezy był, jak co roku, Jaworz-
nicki Klub Bokserski „JaworTeam”. 
Pięściarze z Jaworzna pojedynkowali 
się z zawodnikami islandzkiego klubu 
Hnefaleikafélag Kópavogs. Wygrali 
Polacy 14:2.

Jaworznianie 
z sukcesami

2021 rok stanął też pod znakiem 
sportowych sukcesów jaworznickich 
zawodników. W boksie świetnie po-
radził sobie na przykład Marcel Ptak
z JaworTeamu, który dopisał do swo-
jego konta tytuł mistrza Polski ju-
niorów w Staszowie. Jego klubowy 

kolega, Damian Nicpoń, na mistrzo-
stwach Polski seniorów w Wałbrzy-
chu został wicemistrzem. Sportowiec 
zdobył też tytuł młodzieżowego mi-
strza Polski w Wałczu. Wspaniałe 
osiągnięcia mają także zawodniczki 
Akademii Boksu Roberta Gortata. 
Martyna Jarząbek została m.in. mi-
strzynią Polski podczas wrześniowych 
mistrzostw młodziczek i młodzików 
w Jedwabnem, a także brązową me-
dalistką mistrzostw Europy w Sara-
jewie. Natomiast Dorota Waszczyk 
cieszy się z brązu na mistrzostwach 
Polski juniorek.

Dwa worki medali przywieźli do 
domu siłacze z klubu Tytan MCKiS 
Jaworzno. Najpierw, w marcu, na 
mistrzostwach Polski w Gniewie zdo-
byli 44 krążki, w tym 19 złotych, 17 
srebrnych i 8 brązowych oraz trzy 
puchary dla drużyny. W grudniu Ty-
tani zmagali się z kolei w Jastrzębiej 
Górze, skąd przywieźli 19 medali - 7 
złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych 
oraz drużynowo trzy puchary.

Sukcesy odnotowali także sportow-
cy z sekcji lekkiej atletyki MCKiS. Na 
przykład Julia Frąckowiak została 
młodzieżową wicemistrzynią Polski 
w skoku w dal podczas PZLA Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski w Suwał-
kach. Lekkoatleci świetnie wypadli 

też na Akademickich Mistrzostwach 
Polski w lekkiej atletyce w Bielsku 
Białej. Najwięcej medali, złoto i dwa 
brązy, zdobył biegacz Piotr Kuzak.

Triumfowali też bilardziści z UKS-
-u Fair Play Jaworzno. Największy 
sukces odniósł Dominik Jastrząb, 
który został mistrzem świata juniorów 
młodszych w bilardzie. Złoto i srebro 
na Mistrzostwach Polski seniorów 
zdobyła z kolei Izabela Łącka. Pierw-
sze miejsce zajęła w odmianie 10 bil, 
a drugie w odmianie 8 bil.

Co było słychać 
w ligach?

Nasi drugoligowi siatkarze z MCKiS 
Jaworzno mają na koncie komplet 
zwycięstw po rundzie jesiennej 
i pierwsze wygrane w rundzie rewan-
żowej. Niepokonani podopieczni tre-
nera Tomasza Wątorka chcą wrócić 
do 1. ligi, z której spadli w poprzednim 
sezonie. W drużynie pozostali Paweł 
Żeliński, Mateusz Pietras, Jakub 
Janicki, Oskar Wojtaszkiewicz, Ka-
rol Borończyk i Jakub Grzegolec. 
Dołączyli z kolei Patryk Strzeżek, 
Przemysław Gepfert, Szczepan Czer-
wiński, Kamil Poręba, Kacper Ko-
mar, Dominik Bąk i Jakub Buczek. 
W 15 kolejkach Sokoły straciły tylko 
trzy sety i uzbierały 44 punkty, stając 
się samodzielnymi liderami grupy 4.

Na halowe parkiety wróciła też dru-
żyna koszykarska. Grający w trzeciej 
lidze jaworzniccy koszykarze grają, 
jak na razie, ze zmiennym szczęściem. 
Zespół jest prowadzony przez trene-
ra Brzozowskiego radzi sobie jednak 
coraz lepiej.

Działo się też na piłkarskich bo-
iskach. Podczas jesiennej rundy naj-
lepiej poszło Ciężkowiance, która na 
koniec jesieni zajęła pozycję lidera 
w chrzanowskiej A klasie. Dobrze 
poradziła sobie też Victoria 1918 Ja-
worzno, która w wadowickiej okrę-
gówce uplasowała się na trzeciej po-
zycji. W tej samej lidze gra również 
Zgoda Byczyna. Ale byczyński zespół 
jest dopiero 12. Natomiast grająca 
w pierwszej grupie śląskiej czwarto-
ligowa Szczakowianka znalazła się 
pośrodku ligowej tabeli.

Swoje rozgrywki zorganizował 
też PSS Salos, skupiający amatorskie 
drużyny piłkarskie. Cotygodniowe, 
niedzielne pojedynki w ramach Ja-
worznickiej Ligi Szóstek na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią odbywały się 
w dwóch ligach. W pierwszej wygrał 
zespół S.W.A., w drugiej najlepiej 
poradzili sobie Chłopaki z kościo-
łów. Salos zorganizował też zmagania 
o Puchar JLS, IX Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna 
i rozgrywki Jaworznickiej Ligi Darta. 
Piłkarze nie zapomnieli też o honoro-
wym prezesie swoje sportowego sto-
warzyszenia, Wenancjuszu Plesie. 
Turniej jego imienia zorganizowali 
w listopadzie, w rok po śmierci spo-
łecznika. W imprezie, która odbyła się 
przy współpracy z MCKiS-em, zagrały 
24 drużyny.

Anna Zielonka-Hałczyńska

W memoriale Roberta Kopytka starli się pięściarze z Polski i Islandii | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Jubileuszowy Bieg Uliczny odbył się we wrześniu 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Spływ kajakowy Białą Przemszą | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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W samym centrum Jaworzna położony jest plac św. 
Jana. Właśnie taki adres ma jaworznicka kolegiata św. 
Wojciecha i św. Katarzyny. Za kościołem jest jeszcze 
kapliczka z 1891 roku, w której wnętrzu znajduje się 
drewniana, polichromowana fi gura św. Jana Nepomu-
cena. W miejscu kapliczki biło 
kiedyś źródło, z którego ludność 
czerpała wodę. 

Patron jaworznickiego placu to 
święty Jan Welfl in Nepomucen, 
urodzony w 1350 r. w Pomuku 
(teraz Nepomuk). Był duchow-
nym, kanonikiem i wikariuszem 
generalnym archidiecezji praskiej. 
W dzieciństwie został uleczony, 
dzięki modlitwom rodziców, któ-
rzy potem w podzięce ofi arowali 
go na służbę Bogu. W wieku 20 
lat przyjął kapłańskie święcenia 
i został proboszczem w jednym z praskich kościołów. 
Wedle zapisów, studiował prawo kanoniczne w Pra-
dze i Padwie. 

Nepomucen popadł w niełaskę władcy. Przyczyny nie 
są do końca znane i krążą w tej sprawie dwie legendy. 
Według pierwszej, Jan został spowiednikiem Zofi i Ba-
warskiej, żony króla Wacława IV Lanckorońskiego. 
Król podejrzewał żonę o zdradę i chciał, by ten zdradził 
mu tajemnice spowiedzi żony. Jan dochował tajemnicy 
i tym samym podpisał na siebie wyrok.

Według innych doniesień przyczyna śmierci Jana była 
inna. Król Wacław pałał niechęcią do Rzymu i chciał 

Św. Jan – patron 
spowiedników i tonących

Patroni 
naszych 
ulic

mieć wpływ na obsadzanie biskupich stanowisk w Ko-
ściele. Po śmierci opata  klasztoru w Kladrubach, chciał 
osadzić tam swojego kandydata, co nie spodobało się 
Janowi, który wysłał z tego powodu pismo do stolicy 
z protestem i w imieniu arcybiskupa zatwierdził opata 

wybranego przez zakonników. 
W 1393 r. król wydał rozkaz 

uwięzienia Jana. Duchownego 
poddano torturom: palono żyw-
cem, kłuto jego ciało, bito, ko-
pano, wyrwano kleszczami ję-
zyk. Następnie z przyczepionymi 
do szyi kamieniami zrzucono go 
z mostu Karola do rzeki Wełta-
wy. Jan Nepomucen zginął jako 
męczennik, a jego zwłoki złożo-
no w katedrze na Hradczanach. 
W 1729 r. został kanonizowany.

W ikonografi i św. Jan Nepo-
mucen przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w su-
tannie i w birecie. W ręce trzyma krucyfi ks. Niekiedy 
trzyma palec na ustach, co stanowi symbol zachowanej 
tajemnicy spowiedzi. Jego atrybutami są: klucz, książka, 
kłódka, krzyż w ręce, zapieczętowany list, most (z któ-
rego został zrzucony), pieczęć, wieniec z pięciu gwiazd 
(w środku napis tacui, czyli milczałem), woda i zamek.

Św. Jan uznawany jest za patrona jezuitów, Pragi, 
spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy, mo-
stów i tonących. Jest też orędownikiem podczas po-
wodzi. Chroni pola i zasiewy przed powodzią i suszą.

Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 45 (237)

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 nu-
merami od 1 do 28 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 46 
(238): Każda era ma swojego 
wizjonera. 

Hasło dzisiejszej krzyżówki 
oraz prawidłowo wypełniony 
diagram sudoku opublikujemy 
w kolejnym wydaniu „Pulsu Ja-
worzna”. Życzymy miłej lektury 
i przyjemnej zabawy.

Dopiero co powitaliśmy nadej-
ście nowego roku, a już możemy 
szykować się do kolejnych obcho-
dów. Ważne święto wypada już 10 
stycznia. Tego dnia w kalendarzu 
świąt nietypowych zapisano Dzień 
Sprzątania Biurka. Zatem najbliższy 
poniedziałek powinniśmy poświęcić 
na porządki. Tym bardziej, że biurko 
w pracy bardzo często traktowane 
jest niemal jak drugi dom, a specjali-
ści przypominają, że to, jak wygląda 
nasze miejsce pracy i jak organizu-
jemy swoją przestrzeń, wiele mówi 
o nas samych.

Pedantycznie wysprzątane biurko 
oznacza podobno, że jego właściciel 
jest dokładny i staranny, ale mało to-
warzyski. Biurko, które wygląda, jak 
po przejściu kataklizmu, świadczy 
natomiast o tym, że jego właściciel 
ma mnóstwo obowiązków i pracuje 
pod presją czasu, albo... za takiego 
chce uchodzić.

Niezależnie od osobowościowych 
predyspozycji, w poniedziałek war-
to zorganizować porządki. Praca 
w dobrze zorganizowanej przestrze-
ni jest wydajniejsza. A zatem – do 
pracy!                                       GD

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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