
| fot. Andrzej Pokuta

Więcej na str. 3

Działkowcy 
z gminnym wsparciem

Akcja „Zima 
w mieście” 
na półmetku

Modowy Punkt
Charytatywny 
już działa

Więcej na str. 8-9Więcej na str. 5

Pierwszy tydzień akcji „Zima 
w mieście” dobiega końca. Jaworz-
niccy uczniowie chętnie korzystają 
z zaproszeń, jakie przygotowali dla 
nich instruktorzy z miejskich placó-
wek. Za nimi już zajęcia plastyczne, 
artystyczne i sportowe, a także wy-
pady do kina czy teatru. A przed 
nami jeszcze tydzień ferii.

Wolontariuszki Fundacji Kobieca 
Przystań otworzyły w naszym mie-
ście samoobsługowy Modowy Punkt 
Charytatywny Charity Shop. Każdy 
mieszkaniec może w nim zostawić 
niepotrzebne mu już ubrania w do-
brym stanie, by ktoś inny mógł je 
po prostu wziąć. Sklep mieści się na 
parterze Pawilonu 72.
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od wsi do wsi, przez wszystkie ośrodki kultury. Zazwyczaj 
dostajemy szmirę, pod postacią farsy: chłop przebrany za 
babę (to zawsze się sprawdza), kolesie chcący nieudolnie 
zdradzać żony i młody ogrodnik schowany w szafi e, któ-
ry nagle wypada, powodując salwy śmiechu i co gorsza, 
fi nalnie – owacje na stojąco. Szmira do kwadratu, ale się 
sprzedaje. Aktor żreć coś musi. 

Zmienia się pokoleniowo poczucie (med)estetyki i piękna 
(ło matko, ło matko...) oraz możliwości przyswajania dłuż-
szych form. Tu już przestanę biadolić, bo wiadomo, jestem 
boomer, dziaders i nikt tak pięknie nie wyłysiał, jak ja. 

W tym tekście nie chodzi o bulgotanie pod nosem, zo-
stawiam to zblazowanym, wiecznie zmęczonym kolegom, 
przechodzącym andropauzę – można ich poznać, że kupują 
te zielonkawe kamizelki wędkarskie z tysiącem kiesze-
ni i jadą moczyć kija na stawy w Byczynie, pijąc ciepłą 
gorzałę. Jesteśmy tak zasypani badziewiem, że kultura 
nie może się przebić przez to bagno, nie otrzymujemy 
ciekawych artystycznie czy cennych, edukacyjnych form 
rozrywki. Komercja zabiła wszystko, programy rozryw-
kowe w telewizji to taki szlam, że aż oczy puchną. Jako 
społeczeństwo skończymy wszyscy u psychoterapeutów 
i fi zjoterapeutów ze skrzywioną psychą i zgiętą w dół 
głową – szyje tego nie wytrzymają. Współczuję obec-
nym nastolatkom, oni nie wiedzą, co ich czeka za 30 lat, 
pokolenie Tik-Toka ma centralnie przechlapane. Myśmy 
w podstawówce przynajmniej za piłką latali, od rana do 
wieczora. 

Niedawno przypomniała mi się lekcja wuefu z podsta-
wówki. Jeden z kolegów z klasy miał taką parę w łapie, 
że wszelkie zawody związane z rzutem przedmiotami, 
wygrywał na pniu. Kiedyś na lekcji rzucaliśmy piłeczką 
palantową, wyniki były, jakie były – 15, 20 metrów, zanim 
nie przyszła kolej na kolegę. Stwierdził do nauczycielki: 
Ja nie będę rzucał, bo nie odzyskamy tej piłki. Szkoda jej.

Nauczycielka się wkurzyła, bo jaki smark walnie taką 
odległość, na co kolega stwierdził – Jak pani uważa – i pił-
ka poszybowała, gdzieś hen za ogrodzenie, co zdziwiło 
nauczycielkę, która kazała teraz iść i szukać w krzakach. 
Nigdy jej nie znaleźliśmy.

I tak w zeszłym tygodniu czytałem wiadomości, a tam: 
Jak podała dziś Rosyjska Agencja Kosmiczna, statek ko-
smiczny Sojuz musi pilnie powrócić na Ziemię bez załogi 
na pokładzie. Wszystko za sprawą dość nietypowego wy-
padku, który miał miejsce w pobliżu Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej. Sojuz został trafi ony przez meteoryt. (...)

Przypadek? Nie sądzę. Ciekawe, czy oddadzą piłkę.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Niesamowite jak bardzo nas defi niuje to, gdzie się rodzi-
my i w jakim czasie. Postrzegana obecnie jako źródło zła 
Rosja, wydała przecież na świat wybitnych naukowców, 
artystów czy po prostu zwykłych, dobrych ludzi. Obecnie 
muszą żyć ze świadomością, że ich rodacy przeprowadza-
jący agresję wojskową, są zwykłymi bandytami. Wręcz 
statystycznie jest niemożliwe, aby rodzili się sami ludzie 
źli, nasze postrzeganie jest jednak zbiorowe, uwielbiamy 
tworzyć grupy i stereotypy.

Gdybyśmy mieli wybór, jak wielki procent chciałby 
się urodzić ponownie w tym samym miejscu i czasie? My-
ślę, że tylko pewien odsetek, bo wszędzie dobrze, gdzie 
nas nie ma. Defi niuje nasze życie wszystko – rodzimy 
się w rodzinie bogatej, ubogiej, szczęśliwej lub nie, na 
wsi czy w mieście, w domu czy blokach. Nawet te bloki 
potrafi ą nas poróżnić.

Dobrze pamiętam z dzieciństwa, że mieszkańcy bloków 
uważali się za miastowych, a osoby mieszkające w do-
mach prywatnych nazywali wieśniakami. Było w tym 
trochę racji, bo jeszcze w latach 90. w dzielnicach od-
dalonych od centrum o 2 kilometry nagminne było po-
siadanie w obejściu kur, czasem świń, a obowiązkowo 
sadów z owocami.

Najlepsze było to, że większość tych osób, które nas 
przezywały, pochodziło z takiego zadupia, że ich ro-
dzice po raz pierwszy zobaczyli „porcelanową” toaletę, 
gdy byli dorośli. Miastowym się szybko zostaje, jednak 
powiedzenie twierdzi, że człowiek ze wsi wyjedzie, ale 
wieś z człowieka niekoniecznie. 

Czy wiecie, że większość polskiego społeczeństwa 
chodzi na teatralne sztuki rzadziej niż raz w roku, a 20 
proc. nigdy nie było w teatrze? Statystyki są zatrważające 
i widać wyraźnie, jak bardzo polegliśmy rozrywkowo, dla 
kolejnych pokoleń szczytem artyzmu będzie napompowa-
nie sobie części ciała do takich rozmiarów, że wszystko 
walnie donośnie, a sąsiad zabije brawo. Wszystko na wizji 
oraz  maksimum 30 sekund, aby się nie znudziło widzowi. 

Nie mam nic przeciwko krótkim fi lmom, tak samo, 
jak nie mam nic przeciwko disco-polo, tyle jednak, że to 
doskonały przykład, jak wydarzenia stricte artystyczne 
o ambitniejszym zabarwieniu, wypychane są przez ba-
dziew. Jeśli już wspomniałem o teatrze, ciężko nazwać 
tak najpopularniejsze przedstawienia, krążące po kraju 

Pozdrowienia od wieśniaka
Wojciech P. KnapikFe

lie
to

n

Ferie zimowe dla uczniów szkół 
z naszego województwa już na pół-
metku. Dotąd nie było ani śniegu, 
ani nudy. Instruktorzy miejskich pla-
cówek przygotowali bogate i różno-
rodne oferty, by wszystkim uczniom, 
niezależnie od zainteresowań i prefe-
rencji, atrakcyjnie zagospodarować 
czas zimowej laby.

Jedną z największych zimowych 
atrakcji jest oczywiście miejskie lo-
dowisko. Zadaszona ślizgawka działa 
w centrum Jaworzna. Amatorów nie 
brakuje, tym bardziej że w czasie ferii 
obowiązują promocyjne ceny, a ruch 
na świeżym powietrzu to nie tylko 
wielka frajda, ale też mnóstwo dodat-
kowych korzyści. Wysiłek w plene-
rze, a do tego ćwiczenie koordynacji, 
równowagi, orientacji przestrzennej, 

i to wszystko przy okazji doskonałej 
zabawy. Nic, tylko jeździć!

W ofercie zimowych zajęć są też 
propozycje dla artystów. Można wziąć 
udział w zajęciach teatralnych, pla-
stycznych czy ceramicznych. Or-
ganizowane są wycieczki do kina, 
GEOsfery i okolicznych atrakcji tu-
rystycznych.

Ferie zimowe to atrakcja głównie 
dla uczniów, ale można wziąć z nich 
przykład i zafundować sobie odrobinę 
relaksu również wtedy, gdy czas na-
uki w szkolnych ławkach już dawno 
za nami. Najbardziej depresyjny dzień 
roku, czyli zgodnie z ustaleniami ba-
daczy trzeci poniedziałek stycznia, już 
za nami. Warto zadbać o siebie, żeby 
potem z radością i zaangażowaniem 
móc zadbać o innych.

Czas relaksu

Byle do wiosny

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Grypa, covid, RSV. Wirusy gonią 
wirusy i, jak na razie, ten chorobowy 
wyścig nie ma końca. Jak podało Mi-
nisterstwo Zdrowia, tylko w grudniu, 
w ciągu zaledwie jednego tygodnia, 
grypę potwierdzono lub podejrzewa-
no u prawie 300 tys. Polaków. Do 
tego nie odpuszczają ani koronawi-
rus, ani RSV. Szaleją też inne drob-
noustroje.  Jedne osoby przechodzą 
te choroby lekko, inne niestety ciężej. 
Wielu pacjentów trafi a do szpitala. 
W szwach pękają oddziały pedia-
tryczne. A frekwencja w szkołach 
i przedszkolach jeszcze przed feriami 
była bardzo niska.

Jak twierdzą eksperci, grypa, przy-
czajona w okresie pandemii, teraz 
mogła wybuchnąć ze zdwojoną siłą. 

I wybuchła. Panująca obecnie, wiru-
sowa mieszanka sprawia, że niektóre 
osoby ledwie wyleczą się z jednej cho-
roby, a za chwilę zapadają na kolejną.

Jak można sprawdzić, który wirus 
dopadł akurat chorego? W aptekach 
są dostępne testy potrójne, które pre-
cyzują, czy nasz organizm zaatako-
wała grypa, koronawirus czy RSV. 
Warto z nich skorzystać, by wiedzieć, 
co musimy leczyć.

Kiedy to wszystko się skończy? Na-
dzieja w tym, że na wiosnę będzie le-
piej i wirusy w końcu odpuszczą, a leki 
przeciwwirusowe i inne medykamen-
ty, mające doprowadzić do wyzdro-
wienia, będziemy mogli schować do 
domowej apteczki i znów cieszyć się 
zdrowiem, oddychając pełną piersią.
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w Sosnowcu

Dzisiaj trochę straszno, trochę marudno, 
a trochę śmieszno. Czyli jak w życiu.

Ratunek dla stawów
Jan KleszczSzpilki w bruku

Sporo uwagi poświęcono ostatnio wysychającym stawom 
w Łęgu. Jedna z radnych na facebookowym profi lu pytała 

naczelnika wydziału Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie o opinie 
w tej kwestii. Takie działanie radnych ma oczywiście spory potencjał, ale chyba 
jednak głównie memiczny. Bo po pierwsze radni mają zdecydowanie skuteczniejsze 
możliwości zainteresowania urzędników problemami miasta niż pytania rzucane 
w internetowe przestrzenie. Druga sprawa to adresat. Stawy w Łęgu nie należą do 
miasta, a do Lasów Państwowych czego ustalenie nie powinno nastręczać radnym 
większych problemów. Chyba, że nie tyle chodzi o wysychające stawy, ile o populizm.

Sprawa stawów żywo interesuje jednak mieszkańców, toteż urzędnicy nie pozostali 
obojętni. Podczas piątkowej sesji nadzwyczajnej o sprawie mówił m.in. prezydent 
Jaworzna, Paweł Silbert. Wyjaśniono, że stawy w Łęgu są całkowicie sztucznymi 
zbiornikami, istniejącymi dzięki wodzie wtłaczanej przez Tauron. Zaprzestając 
nabywania wody od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, automatycznie zamknięto jej 
dopływ do stawów. Stąd wysychanie. Prezydent zaproponował więc podjęcie dzia-
łań, mających na celu zapewnienie dalszego dopływu wód do zbiorników w Łęgu. 
Zaproponowano wygospodarowanie środków w budżecie miasta na to zadanie i po-
rozumienie się z Lasami Państwowymi w sprawie pogłębienia i odmulenia stawów, 
bo głębsze stawy to więcej czystej wody i mniejsze ryzyko wysychania w sytuacjach 
ograniczenia dopływów wód.

Sprawa jest ważna, bo łęgowskie stawy pełnią funkcję rezerwuarów przeciw-
pożarowych dla pobliskich lasów, a ich pogłębienie wpłynęłoby korzystnie między 
innymi na podtrzymanie i rozwój tamtejszej fl ory i fauny.

Jest duża szansa, że problem wysychających stawów uda się pomyślnie rozwiązać 
i Łęg nie straci przyrodniczej perełki. Okazuje się, że czasem wystarczyłoby z wir-
tualnego świata wrócić do rzeczywistości, by skutecznie rozwiązywać problemy.

w Łęgu. Jedna z radnych na facebookowym profi lu pytała 
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Podpisanie umów odbyło się w sali obrad Urzędu Miejskiego  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Na Pechniku znów funkcjonują przystanki tymczasowe | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W sali obrad Urzędu Miejskiego prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, podpisał w poniedziałek, 16 stycznia, umowy dotacyj-
ne z rodzinnymi ogrodami działkowymi z terenu naszego miasta. Osiem stowarzyszeń otrzymało z gminnej kasy po kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. Większość dotacji opiewa na kwotę 70 tys. zł. Dzięki wsparciu miasta, w każdym z ogrodów prze-
prowadzone zostaną inwestycje. Chodzi na przykład o remont alejek, modernizację sieci wodociągowej czy energetycznej, 
naprawę ogrodzenia i inne tego typu przedsięwzięcia.

Remont z opóźnieniem

Poważne
kłopoty 
Rafako

Trwa asfaltowanie ulicy Grunwaldzkiej na 
Pechniku. W związku z tymi pracami znów 
obowiązują objazdy dla autobusów komunikacji 
miejskiej. Drogę od dłuższego czasu remontu-
je fi rma HUCZ. Modernizacja dawnego śladu 
DK79 jest jednak mocno opóźniona. Zgodnie 
z umową, przedsiębiorstwo miało zakończyć 
działania miesiąc temu. Tak się jednak nie stało.

– W związku z tym, że 10 grudnia 2022 r. minął 
termin realizacji inwestycji przebudowy ul. Grun-
waldzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do ronda 
przy ul. 11 Listopada, gmina przystąpi do egze-
kwowania konsekwencji wynikających z zapisów 
umownych wobec wykonawcy fi rmy HUCZ Sp. 
z o.o. - informuje Katarzyna Florek z Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. – Firma HUCZ Sp. z o.o. 
zadeklarowała zakończenie robót do końca pierw-
szego kwartału 2023 roku. Inspektorzy nadzoru-
jący budowę przekazali uwagi oraz dokumentację 
fotografi czną wykonawcy, celem zrealizowania 
w deklarowanym terminie rozpoczętej przez fi rmę 
inwestycji – podkreśla.

Zarząd spółki Rafako, która była gene-
ralnym wykonawcą bloku o mocy 910MW, 
ogłosił decyzję o rozpoczęciu przygotowań do 
złożenia wniosku o upadłość. To odpowiedź 
na żądanie wystosowane przez Tauron Wy-
twarzanie. Energetyczny gigant domaga się 
od Rafako wypłaty ponad 1,3 mld zł odszko-
dowań i kar za usterki bloku w jaworznic-
kiej elektrowni. Konieczność wypłaty takiej 
kwoty skutecznie pogrążyłaby spółkę z Ra-
ciborza, doprowadzając do jej niewypłacal-
ności. Tymczasem, zdaniem przedstawicieli 
zarządu Rafako, usterki, jakie odnotowano 
w pracy bloku, to wina złej jakości paliwa, 
a nie błędów przy realizacji inwestycji.

– Działania prowadzone przez Grupę Tau-
ron stanowią próbę przerzucenia na Rafako 
odpowiedzialności za zaistniałe awarie i obni-
żenia parametrów bloku, które wynikają przede 
wszystkim ze spalania w kotle węgla nieznanego 
pochodzenia o parametrach niespełniających 
wymagań kontraktowych, a także wymagań 
stawianych dla paliwa przy tego typu obiektach 
energetycznych – piszą w specjalnym oświad-
czeniu przedstawiciele zarządu Rafako.

Na razie nie wiadomo jeszcze, czy spółka 
rzeczywiście ogłosi upadłość, ale w Rafako 
i samym Raciborzu nastroje są złe. W spółce 
pracuje blisko tysiąc osób. Zgodnie z szacun-
kami - drugie tyle zatrudnione jest w fi rmach, 
dla których Rafako jest zleceniodawcą.

Przypomnijmy: budowa bloku energetycz-
nego o mocy 910 MW kosztowała ponad 6 
mld zł. Inwestycja zakończyła się z opóźnie-
niem. Blok uruchomiono w listopadzie 2020 
roku, a już w czerwcu 2021 r. został wyłą-
czony z powodu usterek. Ponownie jednostkę 
uruchomiono pod koniec kwietnia 2022 r. 
Od tego czasu blok wyłączano dwukrotnie. 
Jako przyczyny kłopotów Rafako wskazuje 
nieodpowiednią jakość węgla dostarczanego 
do bloku przez Tauron. Natomiast przedsta-
wiciele Taurona przekonują, że przyczynami 
awarii są wady i usterki bloku.              GD

Przypomnijmy. Przebudowa ulicy Grunwaldz-
kiej na Pechniku rozpoczęła się w listopadzie 
2021 roku. Drogowcy zwężają jezdnię do 6 
metrów, budują nowe chodniki, zjazdy, zatoki 
autobusowe i pasy dla rowerzystów. Inna będzie 

też geometria skrzyżowania z ul. Kolejową. 
Jak informują jaworzniccy urzędnicy, do tej 
pory wykonawca przeprowadził przebudowę 
kanalizacji ogólnospławnej od ronda przy ul. 
11 Listopada w kierunku ul. Kolejowej śladem 

ul. Grunwaldzkiej. Firma HUCZ odtwarza też 
nawierzchnię jezdni, buduje chodniki, zjazdy 
i ścieżki rowerowe. Przebudowane mają zostać 
także przejścia dla pieszych, zatoki i przystanki 
autobusowe i skrzyżowania z ul. Kolejową.

Od poniedziałku, 16 stycznia, wykonawca 
zajmuje się asfaltowaniem jezdni. Roboty tego 
typu wymuszają ograniczenie ruchu drogo-
wego. Dlatego, właśnie od początku tego ty-
godnia, autobusy PKM Jaworzno, linii E, J, S, 
305, 307, 344, 350 i 369, znów jeżdżą objaz-
dem – identycznym, jak kilka miesięcy temu, 
który prowadzi przez Trasę Śródmiejską. Po-
nownie funkcjonują też te same, co przedtem, 
przystanki tymczasowe. Przystanek Pechnik 
Cmentarz znajduje się zatem bliżej Centrum, 
przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z Kolejo-
wą. Przystanek Pechnik jest zlokalizowany przy 
wjeździe na pechnickie rondo (skrzyżowanie 
Grunwaldzkiej z 11 Listopada). Zatrzymują się 
na nim autobusy, jadące w obie strony.                                          

Anna Zielonka-Hałczyńska

Działkowcy z gminnym wsparciem

– Zaświtała nam w głowie idea, że warto byłoby 
państwa wesprzeć, nie tylko słowem, ale też środ-
kami fi nansowymi. Ogrody działkowe są w mieście 
ważne. Cenimy państwa wysiłek, pracę – podkreślił 
prezydent Paweł Silbert.

W celu przekazania wsparcia jaworznickim 
ROD, magistrat już w ubiegłym roku przedło-
żył Radzie Miejskiej projekt uchwały, dotyczą-
cy dofi nansowania. Miasto przeznaczyło na 
nie ponad 500 tys. złotych. Najwyższa kwota, 
o którą mogły wnioskować poszczególne stowa-
rzyszenia, to właśnie 70 tys. złotych. Wsparcie 
takiej wysokości otrzyma siedem ROD-ów, jeden 
wnioskował natomiast o 30 tys. złotych. Gmin-
ne dofi nansowanie pokryje 70 proc. wartości 
wskazanych we wnioskach inwestycji. Pozostałe 
30 proc. leży w gestii poszczególnych ogrodów.

Na co przeznaczą pieniądze jaworznickie 
ROD-y? Stowarzyszenie ROD „Energetyk III” 
z Osiedla Stałego planuje wykonać zewnętrz-
ną instalację wodociągową. Stowarzyszenie 
Ogrodowe Działkowców „Warpie” zmoderni-

O przyznaniu fi nansowego wsparcia decy-
dowała, specjalnie wybrana przez prezydenta 
Jaworzna, komisja. Wnioski były przez nią roz-
patrywane pod względem dostępności środków 
w budżecie miasta, przygotowania dokumentacji 
umożliwiającej realizację zadania w danym roku 
budżetowym, możliwości realizacji inwestycji 
w trakcie wspomnianego roku budżetowego 
i rodzaju planowanego przedsięwzięcia.

– Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich stowarzy-
szeń za to gminne wsparcie. Bez tych pieniędzy na 
pewno trudno byłoby realizować jakiekolwiek inwe-
stycje w naszych ogrodach – zaznaczył Krzysztof
Sokół ze Stowarzyszenia Ogrodowego Dział-
kowców „Warpie”, który był koordynatorem 
ze strony wszystkich ROD-ów. – Całość procesu 
przyznawania dotacji była z nami ściśle konsulto-
wana, co zapewniło bardzo łatwą i szybką ścieżkę 
przekazania nam pieniędzy – dodał.

W Jaworznie swoje działki posiada 3100 
działkowiczów. Jaworznickie ogrody działko-
we zajmują w sumie 80 ha.                       AZ-H

zuje aleje na swoim terenie. Znajdujący się na 
Łubowcu, Rodzinny Ogród „Jaśmin” też odno-
wi aleje ogrodowe, a także wymieni kominek 
i wykonana instalację centralnego ogrzewania. 
Stowarzyszenie Ogrodowe „Jawor” z Niedzie-
lisk planuje montaż oświetlenia alejek. Podobne 
plany ma Stowarzyszenie Ogrodowe „Tlenka” 
ze Szczakowej, które dodatkowo chce zainsta-
lować monitoring. Działkowcy z Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego im. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego na Osiedlu Stałym zamierzają zmo-
dernizować sieć energii elektrycznej i wymienić 
liczniki energii elektrycznej. Z kolei Stowarzy-
szenie Ogrodowe Działkowców im. dr. Karola 
Roupperta na Starej Hucie skupi się na remoncie 
domu działkowca, wymianie instalacji elektrycz-
nej i fragmentów ogrodzenia. Powyższe ROD-y 
otrzymają po 70 tys. złotych. Natomiast 30 tys. 
złotych gmina przekaże Rodzinnemu Ogrodowi 
Działkowemu „Górnik” ze Szczakowej. Tamtejsi 
działkowcy planują wymianę okien i drzwi oraz 
docieplenie domu działkowca.
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Wielkimi krokami zbliża 
się 31. już fi nał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Odbędzie się on 
29 stycznia. Jak co roku, 
zbiórka zostanie przepro-
wadzona także w Jaworz-
nie. Tym razem fundacja 
zbiera pieniądze na lecze-
nie posocznicy.

Zbliża się wielkie granie

Jaworznianie już przekazują roz-
maite przedmioty na internetowe 
licytacje. Jak co roku nie zabraknie 
też aukcji, której zwycięzca będzie 
miał prawo do nadania nazwy ron-
du WOŚP. W ubiegłym roku po 
raz kolejny licytację wygrał Jakub
Bochenek, właściciel fi rmy Tuban 
Bańki i nazwał skrzyżowanie Ron-
dem Wolnej Ukrainy. Nazwę ronda 
na aukcję co roku wystawia Urząd 
Miejski w Jaworznie.

Fanty przekazują też poszczegól-
ni mieszkańcy. Ponownie zrobił to 
m.in. Kamil Banasik, uczeń Ze-
społu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 3, fascynat LEGO. Rok temu 
przygotowana przez nastolatka 
fi gurka z logo Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i autografem 
Jurka Owsiaka została wylicyto-
wana za ponad 2 tys. zł. W tym 

roku Kamil zaoferował na aukcję 
kolejną podobiznę organizatora 
fi nału WOŚP. Zaledwie po dwóch 
dniach najwyższa, jak na razie, wy-
licytowana kwota, sięgnęła ponad 
2,2 tys. zł (a do zakończenia licy-
tacji jeszcze daleko – skończy się 
ona bowiem 31 stycznia).

– W tym roku po raz kolejny po-
stanowiłem połączyć swoją klockową 
pasję z fi nałem WOŚP. Wystawiłem 
minizestaw, stworzony z oryginalnych 
klocków LEGO wraz z odręcznym 
podpisem Jurka Owsiaka. Zestaw 
składa się z minifi gurki z nadruko-
wanym serduszkiem na torsie, a także 
z serca WOŚP, zbudowanego z kloc-
ków, i nadrukiem logo 31. Finału 

WOŚP.  Jurek Owsiak złożył swój 
podpis na czarnej podstawce, opa-
trzonej hologramowym certyfi katem 
fundacji WOŚP – opisuje Kamil Ba-
nasik. – Wszystkie klocki są nowe 
i oryginalne, a nadruki zostały wy-
konane przez profesjonalną fi rmę od 
nadruków na klockach. Licytacja ze-
stawu odbywa się na portalu allegro.
pl – dodaje.

Tegoroczne hasło Finału WOŚP 
brzmi: „Chcemy wygrać z sepsą! 
Gramy dla wszystkich – małych 
i dużych!”. Jak tłumaczą organiza-
torzy fi nału, według najnowszych 
badań, w skali globalnej sepsa jest 
przyczyną 20 proc. wszystkich zgo-
nów.

Kamil Banasik wystawił na aukcję podobiznę Jurka Owsiaka z klocków 
LEGO | fot. Archiwum prywatne

| fot. Materiały prywatne

Zapisy dla przedszkolaków 
i uczniów

Oszuści coraz sprytniejsi

Pożegnali 
radnego

W poniedziałek, 23 stycznia, 
ruszą nabory do jaworznickich 
szkół i przedszkoli na rok szkolny 
2023/2024. Zarządzenia w tej spra-
wie wydał już Paweł Silbert, pre-
zydent Jaworzna. Zostały w nich 
podane szczegółowe terminy re-
krutacji.

W przypadku naboru do szkół 
podstawowych najpierw rodzice 
będą zgłaszać dzieci, które mieszka-
ją w obwodzie danej podstawówki. 
Rodzice będą mieć na to czas do 
6 lutego do godz. 15. Procedura 
składania wniosków o przyjęcie do 
szkoły podstawowej i innych nie-
zbędnych dokumentów odbywać 
się będzie od 7 lutego (od godz. 8) 
do 13 lutego (do godz. 15). Następ-
nie wnioski zostaną zweryfi kowane 
przez komisję rekrutacyjną, która 
listę zakwalifi kowanych i niezakwa-
lifi kowanych dzieci poda do publicz-
nej wiadomości 7 marca o godz. 9. 
Do 10 marca (do godz. 15) rodzice 
będą mieć czas na potwierdzenie, że 
ich dziecko będzie chodzić do da-
nej szkoły. 14 marca komisja poda 
z kolei listę przyjętych i nieprzyję-
tych. Tego samego dnia rozpocznie 
się procedura odwoławcza.

Postępowanie uzupełniające 
wystartuje 3 kwietnia o godz. 8. 
Wnioski z dokumentami o przyjęcie 
dziecka do wybranej szkoły rodzice 
będą mogli składać do 7 kwietnia 
do godz. 15. Wyniki rekrutacji ko-
misja poda 13 kwietnia o godz. 9, 
a rodzice będą musieli potwierdzić 
swoją wolę do 14 kwietnia do godz. 
15. Lista przyjętych i nieprzyjętych 
uczniów zostanie opublikowana 17 
kwietnia o godz. 9. Wtedy też ru-
szy druga procedura odwoławcza.

Nabór do przedszkoli rozpocznie 
się w tym samym czasie, co rekruta-
cja do szkół podstawowych. Zanim 
jednak ruszy właściwa kwalifi kacja, 
najpierw rodzice aktualnych przed-
szkolaków będą mieć czas (od 23 
do 29 stycznia) na potwierdzenie 
tego, że ich dzieci nadal będą cho-
dzić do przedszkola w przyszłym 
roku szkolnym.

Właściwy nabór ruszy z kolei 
30 stycznia. Do 10 lutego rodzice 
kandydatów będą mieli czas na 
składanie wniosków o przyjęcie do 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępo-

waniu rekrutacyjnym. Lista dzieci 
zakwalifi kowanych i niezakwali-
fi kowanych zostanie podana do 
publicznej wiadomości 27 lutego 
o godz. 12. Od 27 lutego do 6 mar-
ca rodzice będą potwierdzać wolę 
zapisania dziecka. Lista przyjętych 
i nieprzyjętych dzieci zostanie po-
dana 13 marca o godz. 12. Tego 
dnia rozpocznie się też procedura 
odwoławcza.

Nabór uzupełniający ruszy 8 
maja. Od tego czasu do 12 maja 
rodzice będą mogli składać wnio-
ski do placówek przedszkolnych. 
Lista zakwalifi kowanych i nieza-
kwalifi kowanych zostanie podana 
16 maja o godz. 12. Następnie, do 
19 maja, rodzice będą potwierdzać 
chęć zapisania dziecka do przed-
szkola. Lista przyjętych i nieprzy-
jętych zostanie opublikowana 22 
maja o godz. 12. Od tego dnia bę-
dzie można składać też odwołania.

Rekrutacja na rok szkolny 
2023/2024, zarówno w przypad-
ku przedszkoli, jak i szkół podsta-
wowych, będzie odbywać się za 
pośrednictwem systemu rekrutacji 
elektronicznej.

       Anna Zielonka-Hałczyńska

Jaworzniccy policjanci apelują 
o ostrożność i ograniczone zaufa-
nie wobec podejrzanych rozmów 
telefonicznych czy SMS-ów. War-
to zgłaszać podobne przypadki 
odpowiednim służbom. Oszuści, 
podszywający się pod przedstawi-
cieli banków czy innych instytu-
cji zaufania publicznego, działają 
coraz bardziej bezczelnie. Na do-
datek oszustwa są coraz bardziej 
dopracowane. W ostatnim czasie 
jaworzniccy policjanci otrzymali 
6 takich zgłoszeń od zaniepoko-
jonych mieszkańców.

Mimo że dzwoni do nas oszust, 
to podczas połączenia na naszym 
telefonie może wyświetlić się nu-
mer lub nazwa zaufanej instytucji. 
Zjawisko to nazywamy spoofi nd-
goofi ngiem.

– Spoofi ngoofi ng to fałszywe po-
łączenia telefoniczne przestępców 
podszywających się pod banki lub 
inne instytucje zaufania publicznego, 
takie jak Związek Banków Polskich 
czy Urząd Komisji Nadzoru Finan-
sowego – wyjaśnia Michał Nowak, 
ofi cer prasowy z Komendy Miej-
skiej Policji w Jaworznie.

Z doświadczeń policjantów wy-
nika, że przestępcy chętnie korzy-
stają z psychologicznych sztuczek, 
żeby wprowadzić swojego rozmów-

Nie żyje Grzegorz Piętak, radny 
Rady Miejskiej w Jaworznie. Zmarł 
po ciężkiej chorobie w sobotę, 14 
stycznia. Miał 65 lat. 

W jaworznickiej Radzie Miej-
skiej Grzegorz Piętak zasiadał 
od 2006 roku. W wyborach do 
obecnej kadencji RM kandydował 
w okręgu nr 3, obejmującym Pie-
czyska, Szczakową, Górę Piasku, 
Długoszyn, Niedzieliska, Ciężko-
wice i Jeziorki. Należał do klubu 
Koalicji Obywatelskiej. W Radzie 
Miejskiej był przewodniczącym 

cę w stan zaniepokojenia i stresu. 
Wtedy myślimy i działamy mniej 
racjonalnie.

– Jego celem jest pozyskanie po-
ufnych informacji: loginu i hasła do 
bankowości internetowej, kodów 
BLIK, danych dotyczących karty 
płatniczej lub nakłonienie ofi ary do 
wykonania określonych czynności. 
Może to być np. zainstalowanie apli-
kacji dającej przestępcom zdalny do-
stęp do komputera lub telefonu ofi ary 
– mówi podkom. Michał Nowak.

Jaworzniccy policjanci radzą, 
by stosować się do kilku ważnych 
zasad, które pozwolą uniknąć oszu-
stwa. Nie podawajmy loginu i ha-
sła do bankowości internetowej, 
danych karty płatniczej (numer 
karty, CVV, daty ważności, imie-
nia i nazwiska posiadacza karty). 
Pamiętajmy, że prawdziwy przed-
stawiciel banku nigdy nas o to nie 
zapyta. Nie ujawniajmy też przy-
chodzących na nasz telefon kodów 
do bankowości internetowej, ko-
dów BLIK lub innych kodów, wy-
korzystywanych do potwierdzenia 
przelewów lub innych płatności, 
w tym transakcji kartowych w in-
ternecie. Zawsze dokładnie czytać 
należy treść SMS-ów, jakie przycho-
dzą na nasz telefon czy też komuni-
katów w aplikacji mobilnej banku. 

Komisji Bezpieczeństwa i Spraw 
Samorządowych oraz członkiem 
Komisji Gospodarki i Środowiska. 
Był wnioskodawcą wielu projek-
tów w ramach Jaworznickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

Kondolencje rodzinie i bliskim 
zmarłego złożyli m.in. Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, ze 
swoim zastępcą Łukaszem Kolar-
czykiem, pracownikami Urzędu 
Miejskiego i jednostek miejskich, 
oraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Tadeuszem Kaczmar-
kiem, wraz z radnymi. 

Pogrzeb Grzegorza Piętaka odbył 
się w środę 18 stycznia. Msza św. 
żałobna została odprawiona w ko-
ściele pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Długoszynie. Radny 
został pochowany na Cmentarzu 
Komunalnym w Szczakowej.

Zgodnie z prawem, w wypad-
ku wygaśnięcia mandatu radnego 
wybranego w okręgu wieloman-
datowym Rada Miejska podejmuje 
uchwałę o wstąpieniu na jego miej-
sce kandydata z tej samej listy, który 
w wyborach uzyskał kolejno naj-
większą liczbę głosów, a nie utracił 
prawa wybieralności. Przy równej 
liczbie głosów decyduje kolejność 
zamieszczenia kandydata na liście. 

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Łukasz Kolarczyk pogratulował wolontariuszom i obiecał wsparcie dla działalności fundacji  | fot. Natalia Czeleń

W Charity Shopie możemy zostawić ubrania, których nie potrzebuje-
my...  | fot. Natalia Czeleń

... by inni z nich jeszcze skorzystali 
| fot. Natalia Czeleń

Zbliża się wielkie granie
– Według Światowej Organizacji 

Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystą-
piła u 49 milionów ludzi na świecie, 
a 11 milionów zmarło z jej powodu. 
Prawie połowa zachorowań doty-
czyła dzieci (około 20 milionów), 
a w populacji do 5. roku życia sepsa 
była przyczyną 2,9 miliona zgonów 
– tłumaczą członkowie fundacji. 
– Dla przeżycia chorego, u którego 
wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak 
najszybsze rozpoznanie i włączenie 
właściwego leczenia – optymalnie 
w ciągu pierwszej godziny. Z badań 
wynika, że każde opóźnienie rozpo-
znania sepsy i podania skutecznego 
antybiotyku o godzinę zwiększa ryzy-
ko zgonu o 8 proc. – dodają.

Tegoroczna zbiórka ma więc na 
celu wyposażenie szpitali w urzą-
dzenia pozwalające na przyspie-
szenie diagnostyki zakażeń, dzięki 
czemu lekarze będą mogli szybko 
wdrożyć odpowiednią antybioty-
koterapię.

Z puli 31. Finału WOŚP zostaną 
kupione m.in. urządzenia do iden-
tyfi kacji mikroorganizmów metodą 
spektrometrii masowej typu Maldi 
TOF, analizatory do diagnostyki 
molekularnej typu multiplex PCR 
do identyfi kacji mikroorganizmów 
wraz z oznaczeniem lekooporno-
ści czy zautomatyzowane syste-
my posiewów próbek mikrobio-
logicznych.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Modowy Sklep Charytatywny 
już działa

Oszuści coraz sprytniejsi

Wolontariuszki Fundacji Kobie-
ca Przystań otworzyły w naszym 
mieście samoobsługowy Modowy 
Punkt Charytatywny Charity Shop. 
Każdy mieszkaniec może w nim zo-
stawić niepotrzebne mu już ubrania 
w dobrym stanie, by ktoś inny mógł 
je po prostu wziąć. Sklep mieści się 
na parterze Pawilonu 72 na osiedlu 
Podłęże przy alei Piłsudskiego 72.

Charity Shop to inicjatywa do-
brze znana za granicą. W Polsce 
jest już kilka takich sklepów, ale 
nie są jeszcze zbyt popularne. Ja-
worznicki Modowy Punkt Charyta-
tywny powstał z inicjatywy Edyty
Lesiak, prezeski Fundacji Kobieca 
Przystań. – Charity Shop to miejsce, 
do którego każdy może przynieść 
niepotrzebne ubrania – tłumaczy 
pani Edyta.

Odzież nie może być uszkodzona. 
Czyste ubrania w dobrym stanie 
należy włożyć do kosza, który stoi 
na środku lokalu. Wolontariuszki 
będą je segregować, dezynfekować, 
metkować i wieszać na wieszakach. 

Każdy będzie mógł zabrać rzecz, 
która mu przypadnie do gustu.

Wolontariuszki proszą, by po 
udanych „zakupach” wrzucić do 
skarbonki, znajdującej się w lokalu, 
symboliczną kwotę 5 zł. Datki zo-
staną przeznaczone m.in. na opła-
ty za prąd czy wodę. Z tej opłaty 
wyłączone są dziecięce ubrania. – 
Doskonale wiemy, jak dzieci szybko 
wyrastają z ubranek, dlatego w tym 
przypadku rezygnujemy z symbolicz-
nej kwoty 5 zł - mówi pani Edyta.

Podobną placówkę na Kociej pro-
wadził nieżyjący już jaworznicki 
szewc, Piotr Radomski. Niestety, 
swój  lokal pn. „Pomaganie przez 
ubieranie” musiał zamknąć z uwa-
gi na częste kradzieże datków ze 
skarbonki. Tutaj też pieniądze mia-
ły być przeznaczone na opłatę za 
wynajem lokalu. Wolontariuszki 
z Fundacji Kobieca Przystań wierzą 
jednak w powodzenie swojej akcji. 
W ubiegłym roku otworzyły jadło-
dzielnię, działającą na podobnych 
zasadach.

– Przy budowie jadłodzielni miesz-
kańcy pokazali nam, że potrafi ą usza-
nować i doceniają takie inicjatywy. 
Dlatego też i tym razem postanowili-
śmy im zaufać – mówi Edyta Lesiak. 

W  otwarciu Charity Shopu 
uczestniczyła m.in. mieszkanka 
Podłęża, Zofi a Bagińska, która 
przyniosła ze sobą torbę pełną nie-
potrzebnych ubrań. – Pytałam wśród 
znajomych, gdzie mogłabym je od-
dać, by ktoś jeszcze mógł z nich sko-
rzystać. Na szczęście dowiedziałam 
się, że w mieście, w mojej dzielnicy, 
otwiera się Charity Shop i postanowi-
łam przynieść wszystko tutaj - mówi 
pani Zofi a.

Zdaniem jaworznianki, taki lokal 
w naszym mieście to strzał w dzie-
siątkę. Namawia też wszystkich do 
wspierania inicjatywy. – Wolonta-
riuszki proszą o wrzucanie 5 zł do 
skarbonki, a ja uważam, że na tak 
szczytny cel warto wrzucić tych piątek 
więcej – przekonuje jaworznianka.

W uroczystości otwarcia Charity 
Shopu udział wziął także wicepre-

Z ich treści może wynikać, iż ak-
ceptujemy transakcję, którą właśnie 
realizują przestępcy. Zwracajmy 
uwagę na treść otrzymywanych 
powiadomień, szczególnie podczas 
trwającej rozmowy z rzekomym 
konsultantem. Z ich treści może wy-
nikać, iż dodajemy nowe zaufane 
urządzenie do swojego profi lu np. 
konta w bankowości elektronicz-
nej, przy pomocy którego oszuści 
mogą nas okraść lub zaciągnąć na 
nasze konto pożyczkę. Jeśli rozmo-
wa z konsultantem wzbudza nasz 
niepokój lub wątpliwości, należy 
się rozłączyć i odczekać minimum 
30 sekund. 

– Następnie połączmy się z ban-
kiem lub instytucją, której przedsta-
wiciel dzwonił. Koniecznie wybierzmy 
ofi cjalny numer na klawiaturze nu-
merycznej, nie oddzwaniajmy z listy 
połączeń, które wyświetlają się na 
telefonie – radzi podkom. Michał 
Nowak.

Wyświetlony numer telefonu lub 
nazwa banku nie są gwarancją, 
że rozmawiamy z prawdziwym 
przedstawicielem banku. Swoje 
podejrzenia zgłosić można też do 
banku. Jeśli doszło do popełnienia 
przestępstwa należy natychmiast 
zawiadomić policję.

Natalia Czeleń

zydent Jaworzna Łukasz Kolar-
czyk. W imieniu swoim i prezy-
denta Pawła Silberta pogratulował 
wolontariuszkom Fundacji Kobieca 
Przystań pierwszej rocznicy działal-
ności, a także zapewnił, że w tym 
roku fundacja otrzyma dofi nan-
sowanie z miasta. – W Jaworznie 
mamy wiele stowarzyszeń, fundacji, 
organizacji i ludzi aktywnych, którzy 
niosą pomoc innym.  Wszyscy za-
sługują na uwagę i szacunek. Warto 
z nimi współpracować. Jestem dum-
ny, że w tak krótkim czasie fundacja 
zrealizowała z powodzeniem tak wiele 
projektów – mówi Łukasz Kolarczyk.

Fundacja prowadzi już jaworz-
nicką jadłodzielnię, organizuje róż-
norodne szkolenia i warsztaty dla 
kobiet, a także spotkania pn. Siła 
Kobiet – Eff atha. – Nasza fundacja 
to także grupa wsparcia i można po-
wiedzieć, że jesteśmy rodziną – mówi 
Edyta Lesiak.

Wolontariuszki dbają też o to, by 
raz w miesiącu, w różnych kościo-
łach, odbyła się msza św. w inten-
cji wszystkich kobiet. Teraz fun-
dacja zrealizowała swoje kolejne 
wielkie marzenie. Charity Shop 
już otwarty i jest idealnym miej-
scem do dzielenia się z innymi. 
Sklep działa w imię zasady „Mniej 
znaczy więcej”. – Sprzeciwiamy się 
konsumpcjonizmowi i zachęcamy do 
minimalizmu oraz esencjonalizmu 
życia. Promujemy też slow fashion, 
czyli budowanie świadomości swoich 
własnych potrzeb modowych – tłu-
maczy socjolożka i wolontariuszka, 
Anna Nazarewicz-Chechelska.

Choć konsumpcjonizm jest 
wszechobecny wszędzie, to zda-
niem socjolożki należy z nim wal-
czyć. – Za dużo kupujemy, marnu-
jemy żywność, zwłaszcza w okresie 
świątecznym. Na szczęście w naszym 
mieście powstały miejsca, w których 
można dzielić się tymi nadwyżkami 
– zauważa pani Anna.

Natalia Czeleń
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Jak radzić sobie z psim stresemLokal już po 
remoncie

Zapraszają 
na zimowy 

rajd

Trenerka psów, Sylwia Bryniarska, prze-
prowadzi darmowe konsultacje treningowe 
dla właścicieli czworonogów. Skorzystać z nich 
będzie można w czasie Dnia Otwartego w ArtS-
ferze w sobotę, 28 stycznia. Szkółka dla psów 
znajduje się w Jeleniu pomiędzy placem zabaw, 
a dzielnicowym rynkiem. Otwarcie o godz. 10. 
Obowiązują zapisy poprzez specjalny formularz 
na Facebooku  ArtSfery. – Początek roku to świetny 
okres na wprowadzenie zmian, a zatem i nowych, 
dobrych nawyków w naszym życiu z psem – prze-
konuje pani Sylwia.

Indywidualne, trwające około 30 minut, kon-
sultacje u pani Sylwii mogą okazać się dobrym 
startem. Zaproszenie na konsultacje skierowane 
jest zwłaszcza do osób, które mają problemy 
w pracy ze swoim psem. – Jeśli w relacji z psem 
występują zgrzyty i tarcia, nie ma co liczyć na to, 
że problem sam się rozwiąże. Na spotkaniu omó-
wimy konkretne problemy i podpowiem, jak je 
rozwiązać, na co zwracać uwagę – zdradza Syl-
wia Bryniarska.

Darmowa konsultacja będzie też okazją do 
ustalenia, czy nasz pupil jest gotowy na wzięcie 
udziału w profesjonalnym szkoleniu czy zawo-
dach. Pierwszy cykl takich warsztatów rozpocz-
nie się już w niedzielę, 29 stycznia, o godz. 10 
i dotyczyć będzie tematu emocji w pracy z psem. 
– Stres jest integralną częścią naszego życia. Może 
on działać na nas motywująco, ale też powodo-
wać wycofanie. Dlatego warto wiedzieć, jak z nim 
pracować – przekonuje specjalistka. Słuchacze 
poznają  m.in. mentalne aspekty pracy z psem 
z punktu widzenia zarówno człowieka, jak i psa, 
dowiedzą się, jak stres działa na nich samych, 

Zakończył się remont lokalu, w którym 
swoją siedzibę ma oddział terenowy Pol-
skiego Związku Niewidomych w Jaworznie. 
W ramach prac remontowych wykonano pod-
niesienie poziomu posadzki w świetlicy oraz 
strop nad schodami prowadzącymi do piwni-
cy. Wyremontowano instalację elektryczną. 
Wymienione zostały grzejniki centralnego 
ogrzewania i stolarka drzwiowa. Wykonano 
wentylację i wypłytkowane zostały ściany 
w łazience. Wszystkie pomieszczenia zosta-
ły również odmalowane i doświetlone. Na 
modernizację lokalu przy ul. Dwornickiego 
7 Miejski Zarząd Nieruchomości Komunal-
nych przeznaczył 90 tys. zł.

W uroczystym przekazaniu lokalu po re-
moncie udział wziął m.in. Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent Jaworzna, który mocno zaan-
gażował się w starania o to, by modernizacja 
siedziby związku była możliwa.

– Dziękuję w imieniu swoim oraz wszystkich 
członków stowarzyszenia Łukaszowi Kolarczy-
kowi, zastępcy prezydenta, a także Miejskie-
mu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 
i wszystkim, którzy przyczynili się do remontu 
naszego lokalu. Wyremontowane wnętrze to dla 
nas szansa na rozwój, nowe inicjatywy. Człon-
kowie stowarzyszenia z wielką przyjemnością 
będą teraz spędzać tu swój czas – zapewnia 
Jadwiga Krzak, prezes stowarzyszenia. 

Grażyna Dębała

Komisja Turystyki Pieszej PTTK 
zaprasza na 57. Zimowy Rajd Pieszy. 
Odbędzie się on w sobotę, 4 lutego, 
a zapisy potrwają do 26 stycznia. 
Warto skorzystać z zaproszenia i wy-
brać się na wspólną wyprawę.

Uczestnicy rajdu do pokonania 
będą mieli 9 km trasę. Start zapla-
nowano na godzinę 9. Grupa wyruszy 
z przystanku PKM Pieczyska Centrum 
Nurkowe. Wędrówka prowadzona 
będzie w kierunku Parku Gródek, 
Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Dobra - Wilkoszyn” i Chrząstówki. 
Meta natomiast zlokalizowana będzie 
w centrum Jaworzna. Celem rajdu 
będzie jaworznicki Rynek, gdzie pie-
churzy dotrą około godz. 13. – Udział 
w rajdzie mogą wziąć członkowie PTTK 
oraz osoby niezrzeszone – informują 
członkowie Komisji Turystyki Pieszej.

Organizatorzy zapowiadają, że rajd 
odbędzie się bez względu na pogo-
dę. Wpisowe wynosi 6 zł, a wpłacać 
je można w biurze Oddziału PTTK 
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 
35 do 26 stycznia.

Zimowy Rajd Pieszy od lat cie-
szy się niesłabnącą popularnością. 
W ubiegłym roku miłośnicy turystyki 
pieszej wędrowali przez Koźmin, Górę 
Korzeniec i Cezarówkę Górną.    NC

a także na ich pupila, oraz nabędą umiejętności, 
które pozwolą szybciej i skuteczniej przechodzić 
kryzysy oraz opanowywać silne emocje.

– Będziemy uczyć i wspólnie praktykować strate-
gie oraz techniki, które przydadzą się w chwilach, 
kiedy nasze emocje są naprawdę ekstremalne – 
tłumaczy pani Sylwia.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich 
właścicieli psów, a szczególnie tych, które często 
narażone są na stres. Zalecany jest w przypadku 
zespołów sportowych i wystawowych czy nie-
pewnych siebie, lękliwych psów. Warsztat ma 
charakter teoretyczno-praktyczny, ale odbywać 
się będzie bez udziału psów. 

Ten cykl szkoleń poprowadzą:  Sylwia Bry-
niarska, trener psów oraz zawodniczka agility 
i handler, oraz Natalia Mucha, psycholog, sek-
suolog, terapeuta dzieci i młodzieży, psychote-
rapeuta poznawczo-behawioralny. Pani Natalii 
na co dzień i w pracy towarzyszy biszkoptowa 
labradorka Amber, certyfi kowany pies asystujący.

Sylwia Bryniarska w planach na najbliższe mie-
siące ma jeszcze kilka innych szkoleń. Zorganizuje 
też zawody m.in. Speed way, które zainicjowała 
w naszym mieście w ubiegłym roku. Psie wyści-
gi  spotkały się z ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców i psiarzy, którzy przyjeżdżali nawet 
z najdalszych zakątków Polski.                     NC

Sylwia Bryniarska zachęca do dbania o relacje ze swoimi czworonożnymi pupilami 
| fot. ACH Pets Photography Anna Cheba  

Uczestnicy zajęć otrzymają  certyfi kat, zawierający informacje o ich 
kompetencjach miękkich | fot. Natalia Czeleń

Akademia kompetencji wystartowała
Już od ponad tygodnia pierwsza 

grupa chętnych testuje program i na-
rzędzia badania kompetencji w „Aka-
demii kompetencji”. To pilotażowy 
projekt realizowany przez Powiato-
wy Urząd Pracy w Jaworznie. Rusza 
też już nabór do kolejnych edycji 
tego przedsięwzięcia.

PUP w Jaworznie w ramach aka-
demii wykorzystuje do badania kom-
petencji narzędzie, którego opra-
cowanie zlecił interdyscyplinarnej 
grupie ekspertów, m.in. psycholo-
gów, headhunterów,  specjalistów 
ds. HR, pedagogów czy doradców za-
wodowych. Do powstania narzędzia 
przyczynili się także pracodawcy.

Udział w tym pilotażowym pro-
jekcie przyniesie korzyści osobom 
poszukującym pracy i pracodawcom. 
Ułatwi właściwy dobór kandydatów, 
przyspieszy proces rekrutacji, pozwo-
li ograniczyć koszty i zniwelować 
rotacje pracowników. Łatwiej będzie 
budować odpowiednie zespoły i two-
rzyć komfortowe warunki do pracy.

– Uczestnicy otrzymają innowacyj-
ny certyfi kat, zawierający informacje 
o ich kompetencjach miękkich, które 
są bardzo ważne dla rekruterów. Cer-
tyfi kat stanie się pożądanym dokumen-
tem aplikacyjnym obok CV oraz listu 
motywacyjnego. Jaworznicki Urząd 
Pracy dostrzegł potrzebę przedstawienia 
wizerunku kandydata nie tylko przez 
pryzmat kwalifi kacji, które posiada 
ale też cech osobowościowych, pre-
dyspozycji zawodowych, jego słabych 

cje. W akademii udział bierze m.in. 
Gabriel, który w ubiegłym roku zda-
wał maturę i za rok planuje pójść na 
studia. – Zrobiłem sobie roczną przerwę, 
ale chcę w tym czasie zadbać o swój roz-
wój. Myślę, że takie zajęcia są do tego 
świetną okazją. W czasie kursu pracu-
jemy nad komunikacją, która napraw-
dę jest bardzo ważna nie tylko w życiu 
zawodowym, ale i codziennym - opo-
wiada uczestnik projektu.

W grupie znalazł się także Do-
minik, który zachęca do udziału 
w „Akademii kompetencji” swoich 
rówieśników. – Takie warsztaty gwa-

rantują rozwój i wyróżnienie się na 
rynku pracy. Tak młodym osobom, 
jak ja, jest trudniej znaleźć pracę, bo 
często pracodawcy wymagają minimum 
dwuletniego doświadczenia, którego 
z racji wieku jeszcze nie posiadamy – 
opowiada Dominik.

Dla innej uczestniczki, Pauliny, 
udział w projekcie jest też okazją 
do poznania swoich kompetencji. 
– Myślę, że praca nad sobą w czasie 
tych zajęć będzie dobrym początkiem. 
W czasie ćwiczeń praktycznych i teo-
retycznych przede wszystkim odkry-
wamy własne cechy, także te, których 
wcześniej nie dostrzegaliśmy – zdradza 
Paulina.

Główny cel projektu pilotażowego 
to wspieranie bezrobotnych w poszu-
kiwaniu pracy. Aktualnie prowadzony 
jest nabór do drugiego etapu projektu. 
Uczestnikowi „Akademii kompeten-
cji”, który weźmie udział w minimum 
80 proc. zorganizowanych zajęć przy-
sługuje świadczenie kompetencyjne, 
które wynosi 1 500 zł.

Projekt fi nansowany przez Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej w ramach naboru pn. „Stabilna 
praca - silna rodzina". Całkowita war-
tość projektu wyniesie 578 600 zł.

Chętni do udziału w projekcie 
zgłaszać się mogą bezpośrednio do 
Powiatowego Urzędu Pracy przy 
ul. Północnej 9B, I piętro, pok. 115 
w godz. 8-14. Informacje uzyskać 
można też tel. (32) 618 19 15.

Natalia Czeleń

i mocnych stron - stąd pomysł na ten 
innowacyjny projekt, który pozwoli 
absolwentom „Akademii kompetencji”
wyróżnić się na rynku pracy – mówi 
Adrianna Binias, koordynator pro-
jektu pilotażowego.

Projekt skierowany jest do osób 
do 30. roku życia z grupy NEET, 
czyli niepracujących, nieuczących 
się i nieszkolących się, które są za-
rejestrowane w jaworznickim PUP.

Pierwszy etap projektu jest już 
w toku. Uczestnicy biorą aktywnie 
udział w warsztatach i odkrywają 
swoje mocne strony oraz kompeten-
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Radni Młodzieżowej Rady Miasta zachęcają do korzystania z pomocy w ra-
mach ich projektu „Tajemniczy Przyjaciel” | fot. Materiały prywatne

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

від 60 злотих до 100 за особу. 
Ціни залежать від віку туриста 
та днів тижня (у вихідні зазвичай 
дорожче).

Шимбарк
Шимбарк – маленьке красиве 

село, розташоване біля підніжжя 
пагорба Вєжиця. Такий відпочинок 
підійде тим, хто любить не 
галасливі міста, а спокійні тихі 
поселення серед гарної природи 
– менше людей, нижчі ціни, а 
пропозицій нічлігів та розваг не 
бракує.

Тут також є маршрути, якими 
вас покатають на санях з вітерцем. 
Навколо –  ліс, який укриває 
пагорби Вєжиці та є заповідником. 
Тут ростуть вікові дерева – пам’ятки 
природи.

Ціни на одноденні катання 
на санях у Кашубії стартують 
приблизно від 50 злотих. Нічні 
поїздки обійдуться трохи дорожче 
– від 70 злотих.

Супрасль
Містечко Супрасль Підляського 

воєводства – це курорт уже понад 
20 років. Тут немає промислових 

об’єктів, а є гарний корисний 
мікроклімат, а ще курорт славиться 
родовищами лікувальної грязі. 
Їхати варто з центру Білостока, 
звідти недалеко.

Саме місто виглядає як музей 
під відкритим небом – цікава 
архітектура, красивий ландшафт. 
Взимку в околицях Супрасля 
організовують катання на санях. 
Окрім цього, туристам радять взяти 
прогулянку містом із гідом – не 
пошкодуєте, бо ж почуєте цікавезну 
історію появи міста, як жили ткачі 
в ньому та хто і як збудував тут 
палац.

Вартість поїздки – близько 
300 злотих за сани, а в них може 
поміститися до 10 осіб. Однак про 
їжу та напої варто подбати самим.

Карпач
Карпач –  одне з найпопулярніших 

місць гірського масиву Карконоші, 
що розміщений на межі Польщі та 
Чехії. Ще в 30-их роках минулого 
століття тут виникли поселення, 
пов’язані з туризмом. А після 
Другої світової війни тут створили 
Національний парк. У багато 
лижних курортів, а ще чимало 
цікавих пам’яток та туристичних 

Де в Польщі покататись 
на санях під час канікул

об’єктів. Катання на санях – одна 
з родзинок зимою.

Ціни на катання на санях (разом 
із частуванням) – 95 злотих за 
дорослого та приблизно 65 злотих 
за дитину за один день.

Перед плануванням поїздки 
радимо поглянути в Інтернеті 
ціни, бо вони змінюються, та 
погоду, аби не мати 

розчарування. 

Dzielą się 
czasem 

i obecnością

Młodzi chcą pomagać

Jaworznicka fundacja Mój Czas 
Dla Seniora im. Wandy i Józefa 
świętowała dziewiąte urodziny. 
Od tylu lat organizuje spotkania 
i zajęcia dla jaworznian w jesie-
ni życia. Miejsce otwarte jest dla 
wszystkich zainteresowanych osób 
starszych i samotnych. Wydarzenia 
organizowane przez fundację są 
okazją do nawiązywania nowych 
znajomości, ciekawie wypełniają 
wolny czas i pozwalają, by seniorzy 
czuli się ważni i potrzebni. Panuje 
tu rodzinna atmosfera, a tematów 
do dyskusji przy stole nigdy nie 
brakuje. Fundację założyła jaworz-
nianka, Renata Talarczyk.

– Wszystko zaczęło się dzięki moim 
rodzicom, którzy zostawili mi miesz-
kanie, w którym otworzyłam funda-
cję. Później je sprzedałam, a pienią-
dze przydały się na start w nowym 
lokalu. Od 8 lat spotykamy się w lo-
kum wynajętym od gminy. Jestem 
bardzo wdzięczna za tę możliwość
– mówi Renata Talarczyk.

Uczestnicy spotkań  organizo-
wanych w Fundacji Mój Czas Dla 

Projekt rówieśniczy „Tajemniczy 
Przyjaciel” przygotowany i prowa-
dzony przez radnych z Młodzieżowej 
Rady Miasta to strzał w dziesiątkę. 
Nastoletni radni anonimowo i przez 
internet wspierają rówieśników w ich 
problemach, a jeśli sprawa tego wy-
maga, sugerują kontakt z psychote-
rapeutą. Zainteresowanie jest spore.

Szacuje się, że zaburzenia depre-
syjne mogą występować nawet u co 
trzeciego nastolatka. To właśnie dla-
tego młodzi radni postanowili zadbać 
o to, by żaden jaworznicki uczeń nie 
został bez wsparcia w trudnych dla 
siebie momentach. Pomoc świadczą 
osobiście, ale we współpracy ze spe-
cjalistami. – Dzięki temu projektowi 
młodzi ludzie, którzy z różnych przyczyn 
nie chcą lub nie są gotowi, by rozma-
wiać o swoich problemach z osobami 

Seniora im. Wandy i Józefa uczą się 
między innymi słuchać i rozumieć 
innych oraz siebie. Prowadzone są 
tam ciekawe warsztaty, które mają 
pomagać w odbudowie pewności 
siebie każdego uczestnika spotkań. 

– Wierzę, że w mojej drodze mam 
wsparcie siły wyższej i to zarówno 
w trudnych, jak i pięknych chwilach. 
Warto to zauważać i doceniać – prze-
konuje Renata Talarczyk.

Założycielka fundacji przykłada 
dużą wagę do komunikacji. Jej zda-
niem, kompetencje w tym zakresie 
pomagają ludziom lepiej się doga-
dywać i rozumieć.

– W społeczeństwie najtrudniej-
sza jest właśnie komunikacja – pod-
kreśla.

Siedziba jaworznickiej fundacji 
Mój Czas Dla Seniora im. Wandy 
i Józefa ma swoją siedzibę w  bu-
dynku przy ul. 11 Listopada 4c. To 
właśnie tam regularnie odbywają 
się między innymi wieczorki po-
etyckie, kameralne koncerty i ku-
linarne warsztaty.

Natalia Czeleń

dorosłymi, mają szansę na wsparcie od 
osób w podobnym wieku – tłumaczy 
Kamil Łach, opiekun Młodzieżowej 
Rady Miasta.

Pomoc świadczona jest online na 
platformie Discord, na której trzeba 
utworzyć anonimowe konto, a na-
stępnie wejść na kanał ,,Tajemniczy 
Przyjaciel”. Po zaakceptowaniu regu-
laminu projektu możemy przystąpić 
do czatowania z dyżurującym rad-
nym, któremu można się zwierzyć 
ze swoich problemów. Poruszane 
tematy są bardzo zróżnicowane. 
Młodzież zgłasza się z problemami 
wynikającymi z braku akceptacji 
czy konfl iktów rówieśniczych. – Kil-
ka rozmów dotyczyło problemów ro-
dzinnych czy wynikających z natłoku 
obowiązków. Kontaktują się z nami 
też uczniowie stojący przed trudnymi 

wyborami - opowiada Tomasz Cyba, 
administrator kanału.

Zdarza się, że użytkownikowi wy-
starczy szczera rozmowa z rówieśni-
kiem, ale są i takie sytuacje, w których 
radny przekonuje swojego rozmów-
cę, że warto skorzystać z pomocy 
psychologa. – W takich sytuacjach 
dążymy do tego, by użytkownik zgłosił 
się na terapię, dzięki której nauczy się  
skuteczniej radzić sobie z problemami
– tłumaczy Tomasz.

Wkrótce radni ruszą z akcją na Tik-
Toku. Tutaj poruszane będą tematy 
związane z problemami emocjonalny-
mi młodzieży. – Chcemy poznać opinie 
innych uczniów i sprawdzić, czy wiedzą, 
gdzie mogą zgłosić się po pomoc w razie 
problemów. Zapraszamy na naszego Tik-
Toka ,,mrm.jaworzna”. Wkrótce poja-
wią się na nim fi lmiki z wypowiedziami 
ankietowanych – zachęca koordynator 
„Tajemniczego Przyjaciela”.

Młodzieżowa Rada Miasta chce 
dotrzeć ze swoją pomocą do jak naj-
większej grupy uczniów w mieście. 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta 
chcą też wesprzeć zwierzaki. Będą 
kwestować na rzecz schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Chełmku. 
Wolontariusze pojawią się w niedzie-
lę, 22 stycznia, przed Halą Widowi-
skowo-Sportową Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu.

Natalia Czeleń

старше 4 років. А от якщо хочете 
кататись на санях із гуральськими 
розвагами. То це обійдеться 
приблизно 220 злотих за дорослого 
та майже140 за дитину.

Вісла
Місто Вісла – один із 

найпопулярніших зимових 
курортів Польщі. Тут туристів 
чекають гірськолижні маршрути 
та готелів, різні розваги на всяк 
гаманець. Катання на санях також 
пропонують всім охочим.

Катання з частуванням у місті 
Вісла коштуватиме приблизно 

На зимових канікулах можна 
покататись на санях на лоні 
красивої природи серед гір та 
лісів Польщі. Окрім катання, 
може бути ще й частування 
та інші розваги. Де це можна 
зробити та скільки коштує?

Закопане
До Закопаного їдуть туристи 

звідусіль. Воно давно стало 
популярним місцем відпочинку в 
усі пори року. На Різдво та Новий 
рік ціни в місті біля підніжжя 
величних Татр злітають до небес, 
а в інший час трохи нижчі, тож 
можна поїхати відпочити на день 
чи з ночівлею, якщо шукаєте 
зимових розваг.

Для катання на лижах потрібні 
вміння, чимало грошей на 
спорядження, послуги інструктора 
тощо. А от на санях покататись 
може кожен, аби лише гроші 
та бажання. Маршрути для 
прогулянок на санях пролягають 
серед мальовничої природи.

Покататись на санях у 
Закопаному коштуватиме в 
середньому (поїздка з частуванням) 
приблизно 120 злотих за дорослого 
та приблизно 100 злотих за дитину 
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Michalina 
Jaworek

Życzę wszystkim babciom i dziad-
kom, by zawsze byli szczęśliwi, żyli 
jak najdłużej i cieszyli się dobrym 
zdrowiem. Chciałabym też, by byli 
zawsze tacy, jacy są, czyli dobrzy, 
czuli, opiekuńczy. Kochamy ich za to. 
Dają nam odczuć, że też nas kochają 
i starają się zawsze znaleźć dla nas 
czas, być blisko, gdy są nam potrzeb-
ni. Powinniśmy to doceniać i cieszyć 
się każdą wspólnie spędzoną chwilą.

Pierwszy tydzień akcji 
„Zima w mieście” dobie-
ga końca. Jaworzniccy 
uczniowie chętnie korzy-
stają z zaproszeń, jakie 
przygotowali dla nich in-
struktorzy z miejskich pla-
cówek. Za nimi już zajęcia 
plastyczne, artystyczne 
i sportowe, a także wy-
pady do kina czy teatru. 
A przed nami jeszcze ty-
dzień ferii.

Wspierajmy 
zwierzaki

Święto babć i dziadków - niech nam żyją jak najdłużej!

Miłośnicy zwierząt mogą przy 
okazji zakupów online regularnie 
i bezpłatnie wspierać jaworznicki 
oddział Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. Wystarczy pobrać 
specjalną aplikację, by robiąc za-
kupy w sklepach internetowych 
biorących udział w akcji, wspierać 
zwierzaki.

W akcji udział bierze blisko 2 ty-
siące sklepów. Wśród nich znajdują 
się sklepy spożywcze, obuwnicze, 
odzieżowe, drogerie, księgarnie, 
oferujące różne atrakcje turystycz-
ne i rozrywkowe itd.

Po wejściu na stronę konkretnego 
sklepu internetowego, zobaczymy 
komunikat, przez który aktywuje-
my darowiznę. Za zakupy zapłaci-
my tyle, co zwykle, a po zakończe-
niu transakcji określony procent 
tej kwoty trafi  do wybranej przez 
nas organizacji ratującej zwierzę-

Już w najbliższą sobotę, 21 stycz-
nia, obchodzić będziemy Dzień Bab-
ci. W niedzielę wypada natomiast 
święto wszystkich dziadków. Z tej 
okazji zapytaliśmy małych miesz-
kańców naszego miasta, czego życzą 
seniorom z okazji ich święta. Naszą 
sondę prezentujemy obok. Wśród 
życzeń znalazły się oczywiście te 
związane z dobrym zdrowiem, po-
wodzeniem w realizacji planów i… 
pieniędzmi.

Okazuje się, że dziadkowie są bar-
dzo ważni dla wielu z nas. Maluchy 
już od dawna przygotowują laurki 
i uczą się okolicznościowych wierszy-
ków i piosenek. Starsi jaworznianie 
też pamiętają o  zbliżających się świę-
tach i przekonują, że w Dniu Babci 
i Dziadka na różne sposoby będą 
wyrażać swoją miłość  i wdzięczność 
dla seniorów. 

Psychologowie przekonują, że war-
to szczególnie starannie dbać o re-
lacje dziadków z wnukami, bo one 
w równym stopniu mogą wzbogacać 

ta. Jeśli wybierzemy jaworznicki 
Oddział TOZ, może trafi ć do niego 
średnio 2,5 proc. kosztów  naszych 
zakupów.

Do 7 dni od dokonania zakupów 
w internetowym sklepie zobaczymy 
swoją darowiznę w sekcji „Moje 
darowizny”. – Trzeba jeszcze za-
pisać „przypominajkę”, która przy 
okazji każdych kolejnych zakupów 
przypomni nam, czy wybrany sklep 
bierze udział w akcji – tłumaczy 
Marta Wrońska z jaworznickie-
go oddziału TOZ. 

Zebrane w ten sposób środki ja-
worzniccy wolontariusze przezna-
czą na utrzymanie Jaworznickie-
go Kociego Domu Tymczasowego 
(czynsz, wodę, ścieki, śmieci) oraz 
na leczenie podopiecznych i pokry-
cie kosztów interwencji inspekto-
rów ds. ochrony zwierząt. 

Natalia Czeleń

obie strony. Dziadkowie pozwalają 
wnukom doświadczać bezwarunko-
wej miłości, budują poczucie bez-
pieczeństwa, przybliżają historię ro-
dziny, opowiadają o jej korzeniach. 
Dzieci dużą część swojej życiowej 
wiedzy zawdzięczają właśnie babci 
i dziadkowi. Od nich uczą się też, jak 
troszczyć się o innych, pielęgnować 
i rozwijać swoje pasje, trzymać się 
zasad czy wybaczać. Dziadkowie 
mogą mieć też ogromny wkład w bu-
dowanie pozytywnej, adekwatnej 
samooceny u swoich wnuków.

Na tej relacji korzystają też senio-
rzy, bo kontakt z dziećmi niesie wiele 
korzyści i to również tych zdrowot-
nych. Psychologowie przekonują, 
że utrzymywanie relacji z wnuka-
mi chroni seniorów przed depresją 
i zmniejsza ryzyko rozwoju wielu 
chorób. Motywuje ich też do cią-
głego podejmowania wysiłku inte-
lektualnego i fi zycznego. Pozwala 
zachować lepszą sprawność i jest 
źródłem radości.                         GD

Na warsztatach pirografi i dzieciaki uczyły się techniki wypalania w 
drewnie | fot. Natalia Czeleń

Warsztaty plastyczne  i rękodzielnicze sprawiają najmłodszym sporo 
frajdy | fot. Materiały MCKiS

AU TO P R O M O C J A

„Zima w mieście” na półmetku

W długoszyńskim klubie Pod Skał-
ką codzienne spotkania przebiegają 
pod hasłem „Feryjna ART Przystań”. 
Uczestnicy grali w planszówki i roz-
wiązywali krzyżówki. Brali też udział 
w zabawach ruchowych, a także spró-
bowali swoich sił na warsztatach pi-
rografi i. – Zadaniem dzieci było ozdo-

bienie małych drewnianych skrzyneczek. 
Początkowo motywem przewodnim prac 
miały być kwiaty, ale uczestnicy wyszli 
też z własnymi pomysłami – opowiada 
Agata Woszczyna, instruktor w Miej-
skim Centrum Kultury i Sportu.

Młodzi artyści przygotowali rów-
nież niespodzianki dla swoich babć 

i dziadków. Za zadanie mieli ozdo-
bienie pachnących mydełek metodą 
decoupage. – Myślę, że każdą babcię 
i dziadka ucieszy taki prezent. Rękodzie-
ło wykonane przez najbliższych zawsze 
daje więcej radości. To prezent płynący 
z serca – mówi Ewelina Karweta
z klubu Pod Skałką.

W drugim tygodniu zimowej laby 
uczestnicy akcji „Zima w mieście” 
będą jeszcze malować kubki i tworzyć 
z gliny. Wezmą też udział w grach 
i zabawach integracyjnych.

W klubie Wega w Ciężkowicach 
dzieci malowały zimowe pejzaże. 
W programie ferii są jeszcze m.in. 
kalambury i karaoke. Uczestnicy za-
jęć przygotują też  laurki dla swoich 
dziadków, a później wykażą się przy 
budowie budowli i konstrukcji z kloc-
ków typu maple i słomki.

O nudzie nie ma mowy też w By-
czynie. W klubie Niko odbył się już 
maraton origami oraz warsztaty de-
coupage. Uczestnicy zajęć w ramach 
„Ferii w mieście” szaleli też we Fly 
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Amelia 
Bendzikova

Oskar 
Zięba

Przede wszystkim chciałabym wszyst-
kim dziadkom i babciom życzyć dużo 
zdrowia, które jest naprawdę ważne. 
Życzę im też pomyślności i spełnienia 
marzeń. Chciałabym, by wszyscy byli 
zawsze naprawdę szczęśliwi. Powin-
niśmy im być wdzięczni za to, że nas 
kochają, zawsze o nas dbają, odpro-
wadzają nas do szkoły. Dziadkowie 
zawsze chętnie i miło spędzają z nami 
czas i nigdy nam go nie szczędzą. 

Życzę wszystkim, a zwłaszcza swoim 
dziadkom i babciom, zdrowia, szczę-
ścia, pomyślności i dużo pieniędzy na 
emeryturze. Chciałbym też im życzyć 
pociechy z wnuków, czyli ze mnie i mo-
jej siostry. Mamy też prababcię i chciał-
bym, by żyła 100 lat i więcej. Dziadko-
wie są nam potrzebni. Wspierają nas 
w trudnych momentach, pomagają 
w tworzeniu prac plastycznych, nauce. 
Bardzo kocham moich dziadków.   NC

AU TO P R O M O C J A

Jaworznianka na podium

Święto babć i dziadków - niech nam żyją jak najdłużej!

Karolina Fijał, jaworznicka stylistka paznokci, zajęła 
pierwsze miejsce w międzynarodowych mistrzostwach 
w Las Vegas. Artystka startowała w kategorii Nail Art 
Tip Box Marvel Character. Jaworznianka zaproponowała 
swoją autorską stylizację paznokci, związaną tematycz-
nie z fi lmowymi postaciami, superbohaterami. Jej po-
mysł i jego wykonanie zachwyciły jury. – Moim zadaniem 

było namalowanie na dziesięciu plastikowych tipsach obrazu 
przedstawiającego bohaterów Marvela lub innych fi lmowych 
postaci. Każdy z tipsów miał długość około 5 cm – opowiada 
pani Karolina.

Artystka namalowała obraz, za pomocą cieniutkich 
pędzelków, produktami służącymi do stylizacji paznokci. 
Praca jaworznianki była niezwykle precyzyjna.

Karolina Fijał stylizacją paznokci zainteresowała się już 
w gimnazjum, czyli jakieś 15 lat temu. – Bardzo mnie to 
zainteresowało. Pierwszy zestaw do stylizacji paznokci kupili 
mi rodzice – wspomina stylistka.

Kiedy pani Karolina zaczynała swoją przygodę z tą 
dziedziną kosmetyki, nie była ona jeszcze tak popularna. 
Nie było jeszcze ogólnodostępnych szkoleń online czy 
fi lmików na YouTubie, którymi początkująca artystka 
mogłaby się posiłkować. – Uczyłam się metodą prób i błę-
dów – wspomina pani Karolina.

Z czasem jaworznianka zaczęła uczestniczyć w róż-
norodnych kursach, co pozwoliło jej poprawić technikę, 
a także nabyć nowe umiejętności. Jej wielkim marzeniem 
było otwarcie swojego własnego salonu stylizacji paznok-
ci. Dzięki zapałowi, ciężkiej pracy i wsparciu bliskich, cel 
udało się jej osiągnąć. – Zachęcam wszystkich rodziców, by 
wspierali swoje dzieci w ich pasjach, zainteresowaniach. Po-
móżcie im rozwinąć skrzydła, czasem może wyjść z tego coś 
naprawdę fajnego – przekonuje stylistka.

Natalia Czeleń
Karolina Fijał zachwyciła jury w międzynarodowych 
mistrzostwach stylizacji paznokci w Las Vegas
| fot. Anna Sobotka / Sobotki Weddings 

Młodzi jaworznianie mają też okazję spróbować swych sił na warszta-
tach teatralnych | fot. Materiały MCKiS

„Zima w mieście” na półmetku

Parku, a w piątek, 20 stycznia, wy-
biorą się jeszcze do kina.

Na moc artystycznych atrakcji 
postawili instruktorzy Domu Kultu-
ry w Szczakowej. Uczniowie  wzię-
li udział w warsztatach malowania 
akwarelami, pracowali nad warsz-
tatem aktorskim w czasie zajęć te-
atralno-performatywnych. Będą się 
też bawić na balu karnawałowym.

W drugim tygodniu ferii zimowych 
MCKiS zaprasza na zajęcia praktycz-
no - artystyczne, które odbędą się 
w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Centrum (ul. Grunwaldzka 80). 
W trakcie warsztatów powstaną prace 
łączące rozmaite techniki plastycz-
ne i artystyczne, w tym również te, 
stawiające na upcykling i recykling.

MCKiS zaproponował także zi-
mowe półkolonie organizowane  
w Domu Kultury w Szczakowej i klu-
bie Niko w Byczynie. Wypoczynek 
z animacjami dla dzieci i młodzieży 
potrwa od 23 do 27 stycznia. Uczest-
nicy półkolonii w Szczakowej wybiorą 

się na wycieczkę do Kopalni Guido, 
na lodowisko miejskie i do kina. Będą 
też warsztaty kulinarne, artystyczne 
i turniej gier planszowych. 

Program półkolonii w Byczynie 
przewiduje natomiast gry i zabawy 
integracyjne, warsztaty ceramiczne 
i plastyczne, wyjazd do kina i krę-
gielni, wycieczkę do Osikowej Do-
liny i sportowe zmagania z nagro-
dami. Zostało kilka wolnych miejsc 
na półkolonię organizowaną przez 
byczyńską placówkę. Koszt udziału 
w zajęciach wynosi 600 zł. Uczestnicy 
wypoczynku każdego dnia orzymu-
ją drugie śniadanie, a także obiad. 
Zapisy telefonicznie (32 616 17 53) 
lub osobiście w klubie Niko (ul. Na 
Stoku 14).

W ramach akcji „Zima w mieście” 
wiele atrakcji przygotowały też ATE-
lier Kultury, GEOsfera i jaworznicka 
biblioteka. Więcej na temat atrakcji 
przeczytać można na stronach inter-
netowych i w mediach społecznościo-
wych miejskich instytucji.           NC
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Młyn w Dobrej. Zdjęcie pochodzi z przełomu XIX i XX w. i jest autorstwa 
Hermanna Senna | kopia pochodzi ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna

HALO TAXI
JAWORZNO

szybko, tanio
i bezpiecznie

32 411 88 99

R E K L A M A

R E K L A M A

Przed nami pierwsza tegoroczna wystawa sztuki w Muzeum 
Miasta Jaworzna! W ramach ekspozycji pt. „Struktura bieli” 
swoje prace zaprezentuje artysta grafik – Paweł Warchoł, 
którego do muzeum zaprosiła Galeria Sektor I.

Autor jest twórcą docenianych cykli rysunkowych 
wykonywanych tuszem na kartonach. Swoje prace prezentował 
na ponad stu wystawach indywidualnych oraz ponad tysiącu 
zbiorowych, w kraju i za granicą, w tym na wszystkich 
najważniejszych biennale i triennale rysunku na świecie, 
gdzie był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. W Jaworznie 
zaprezentuje ok. 30 swoich prac, wśród których znajdą się 
rysunki, obrazy i szablony.

Na wernisaż wystawy zapraszamy do Muzeum 
w piątek – 20 stycznia – na godz. 18.00. 

Ekspozycję będzie można oglądać do 10 marca!

Szczegóły tutaj: bit.ly/3Xmjv7e

„Struktura bieli” 
Pawła Warchoła

Już od wczesnego średnio-
wiecza w Jaworznie i oko-
licy, przy tutejszych rzecz-
kach, działały młyny. 
Służyły do mielenia zboża 
na mąkę. Tylko jeden, ten 
nad Przemszą w Jeleniu, 
powstał po to, by napę-
dzać tamtejszy tartak.

Dzieje jaworznickiego młynarstwa

Pierwsze młyny istniały już na pew-
no w XIII wieku. Dowodem na to są 
zapisy w dokumentach z 1229 i 1242 
roku, potwierdzające istnienie tych 
obiektów w Byczynie, Jaworznie, 
Ciężkowicach i Długoszynie. 

– Początkowo prawo do zakładania 
tego typu budowli posiadali wyłącz-
nie panujący książęta, którzy z cza-
sem zrezygnowali ze swego monopolu 
i nadali takie uprawnienia zasłużonym 
urzędnikom oraz instytucjom kościel-
nym. W jaworznickiej okolicy istniały 
prawne warunki do zakładania mły-
nów wodnych z nadania biskupów 
krakowskich lub na podstawie przy-
wilejów panujących książąt – opisu-
je Maria Leś-Runicka, badaczka 
dziejów Jaworzna.

Młyny mogły być budowane przy 
miejscowych rzeczkach. W Byczynie 
taki obiekt znajdował się przy stru-
mieniu o nazwie Ponikwic (dzisiaj 
to Byczynka lub Struga), z kolei te 

w Szczakowej i Ciężkowicach posta-
wiono nad Kozim Brodem. Późniejszy, 
dąbrowski, młyn znajdował się nad 
Białą Przemszą, a jaworznicki i jeden 
z jeleńskich nad Wąwolnicą. Drugi 
młyn w Jeleniu leżał nad Przemszą, 
a młyn w Dobrej nad potokiem o tej 
samej nazwie.

Według rejestru poborowego 
z 1595 roku, w okolicy Jaworzna 
było dziewięć kół młyńskich, które 
znajdowały się w sześciu młynach 
- w Jaworznie, Szczakowej, Ciężko-
wicach, Byczynie, Jeleniu i Długoszy-
nie. Młyny jaworznicki, szczakowski 
i ciężkowicki posiadały po dwa koła 
wodne. Reszta obiektów miała po 
jednym kole.

Sześć kół było zakupnych (czyli 
nadanych młynarzom na własność 
dziedziczną lub przez nich wyku-
pionych), dwa doroczne (czyli dzier-
żawione na rok) i jedno stępne (do 
produkcji kaszy), które znajdowało 
się w młynie w Szczakowej.

Jak wynika z rejestru poborowego 
z 1629 roku, wszystkie wymienione 
koła były już zakupne. W tym czasie 
było też więcej kół stępnych, które 
oprócz Szczakowej znajdowały się 
też w młynach w Długoszynie i Cięż-
kowicach. Pod koniec XVII wieku 
młynów było już osiem. Łączna liczba 
kół wodnych wynosiła od 10 do 11.

W XVIII wieku powstał nowy młyn, 
w Dąbrowie. Był też kolejny, w Dobrej.

Ciekawa sytuacja występowała 
w Jeleniu, gdzie były dwa młyny, 
jeden nad Wąwolnicą, drugi nad Prze-
mszą. W tym pierwszym mielono 
zboże. Drugi, zwany Jaźnikiem, jako 
jedyny w okolicy, był wykorzysty-
wany do napędu tartaku. Właściciel 
młyna, biskup krakowski, posiadał 
jaz, czyli tamę do spiętrzenia wody 
na potrzeby młyna. Czerpał z tego 
dodatkowe korzyści – za opłatą jaz 
był otwierany co środę na potrzeby 
żeglugi i spławu drewna.

Od pierwszej połowy XVIII wieku 
młyn dożywotnio dzierżawiło mał-
żeństwo, Sebastian Jachymczyk
i Anna Wojdalanka. Młyński obiekt 
i przedsiębiorstwo tartaczno-przewo-
zowe na Przemszy było poddawane 
kolejnym modernizacjom. Istniały do 
początku XIX wieku, gdy doszło do 
przeprowadzenia regulacji Przemszy.

Z pokolenia 
na pokolenie

W Jaworznie i okolicznych wsiach, 
podobnie jak w całej Polsce, istniały 
młynarskie rody, zawód ten był bo-
wiem przekazywany z pokolenia na 
pokolenie, a poszczególne rodziny 
zajmowały się tym fachem w jed-
nym i tym samym młynie, nawet 
przez wieki.

– Właściciele Jaworzna i okolicz-
nych wsi powierzali gospodarstwa 
młynarskie fachowcom na określonych 
warunkach. W XIV wieku nadanie dla 

sołtysów zawsze obejmowało prawo 
do posiadania młyna. Zazwyczaj nie 
prowadzili go osobiście – opowiada 
pani Maria. – W tych okolicznościach 
powstawała nowa grupa społeczna, 
specyfi czna pod względem uprawnień 
oraz warunków wykonywania zawo-
du, jako że do prowadzenia młyna 
niezbędne były specjalne uzdolnienia. 
W średniowiecznej hierarchii społecz-
nej młynarze zajmowali oddzielną 
pozycję i, pomimo swej formalnej 
przynależności do klasy plebejskiej, 
byli ludźmi ważnymi i niezbędnymi 
w każdej gromadzie wiejskiej, nale-
żeli do elity miejscowej społeczności
– podkreśla.

Rodzin, zajmujących się młynar-
stwem w jaworznickiej okolicy, było 
wiele. W dokumentach można zna-
leźć takie nazwiska jak np. Godek, 
Sośnierz, Jęzor. Najstarszym mły-
narskim rodem na pewno była ro-
dzina Baranów. Młynarzami byli 
od czasów wczesnego średniowiecza. 
W kolejnych wiekach ród się rozra-
stał i Baranowie zajmowali się mły-
narstwem w wielu miejscach, m.in. 
w Jeleniu, Jaworznie, Szczakowej, 
a nawet w Dziećkowicach. Młyna-
rze o nazwisku Baran (nie wiado-
mo jednak, czy byli spokrewnieni 
z tymi z innych części jaworznickiej 
okolicy) byli też właścicielami mły-
na w Dobrej. Ciekawostką jest to, że 
ów obiekt został nadany niejakiemu 
Janowi Baranowi (nazywanemu 
też Barańskim) za zasługi wojenne 
w czasie potopu szwedzkiego.

Długa jest też historia młynarskie-
go rodu z Ciężkowic, gdzie do dziś 
funkcjonuje nazwa Młyny Serafi ńskie. 
Tamtejszy młyn od dawien dawna po-
siadała rodzina Pytlików. Potomek 
wcześniejszych młynarzy z tego rodu, 
Stanisław Pytlik, wykupił w 1606 
roku od starosty będzińskiego, za 120 
zł, dodatkową gwarancję na pozosta-
wienie młyna w rękach jego potom-
ków. Nie miał już bowiem męskiego 
dziedzica i musiał przepisać obiekt 
wnuczce Dorocie, która wyszła za 
Mateusza Chechelskiego.

– Rodzina Chechelskich kontynuowa-
ła zawodowe tradycje Pytlików i utrzy-
mała w swoich rękach ciężkowicki młyn 
aż  do połowy XX wieku. Z czasem po-
wstała oddzielna, młynarska gałąź tego 
rodu. Przez pewien czas jej członkowie 
używali przydomka „Serafi n”, co zo-
stało utrwalone w nazwie miejscowej 
Młyny Serafi ńskie – podkreśla Maria 
Leś-Runicka.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W Galerii Pustej cd. sporo będzie się działo także i w tym roku  
| fot. Natalia Czeleń

"Żywy skansen fotografi i" ma już duże grono sympatyków  
| fot. Natalia Czeleń

Założyciele Galerii Pustej cd. podsumowali kolejny rok swojej działalności i wydali nowy katalog 
wystaw. Wernisaże fotografi czne i branżowe rozmowy przy herbacie odbywają się tu od ponad 8 
lat. Właściciel galerii już planuje kolejne zaskakujące wystawy.

W przeciwieństwie do długiego 
metrażu, seriale w kinematografi i 
australijskiej mają się dobrze i nie-
zmiennie trzymają całkiem nie-
zły poziom. Każdy znajdzie tu coś 
dla siebie pod względem gatunku 
i opowiadanych historii.

Australijczycy mają specyfi czne 
poczucie humoru, sporo dystan-
su do siebie i umiejętność wyko-
rzystania ironii. Równie dobrze 
budują zabawną atmosferę w ko-
mediach, jak i mroczną, przytła-
czającą atmosferę w kryminałach 
czy thrillerach. Podobnie jak w peł-
nych fabułach istotnym elemen-

Córki McLeoda, reż. Australia 2001-2008
Danger 5, twórcy: David Ashby, Dario Russo, Australia 2011 – 2015
Miłość w spektrum - dokument, reż. Cian O’Clery, Australia 2019 – 2021
Mr Inbetween, reż. Nash Edgerton i inni Australia 2018 – 2021
Mystery road, reż. Rachel Perkin i inni, Australia 2018-2020
Owieczki boże, reż. Jeff rey Walker Australia 2019
Patolog, reż. Tony Krawitz i inni, Autralia 2018 – 2021
Pine gap, reż. Mat King i inni, Australia 2018
Please like me, reż. Josh Thomas i inni, Australia 2013-2016
Ptaki ciernistych krzewów, reż. Daryl Duke,  Australia 1983

Film
ografi a

Kino antypodów 
cz. 3 – seriale

tem, wspierającym i kształtującym 
świat przedstawiony w serialach, 
jest położenie geografi czne, kra-
jobraz oraz przestrzeń wielkiego 
kontynentu. Dzięki temu osadzone 
są one w specyfi cznym klimacie 
i poetyce. 

W ostatnich latach obejrzałam 
sporo seriali australijskich i w więk-
szości przypadków się nie zawio-
dłam, a niektóre wzbudziły wręcz 
mój zachwyt. Zatem zwróćcie szcze-
gólną uwagę na: Wolf like me, Wolf 
creek, Top of the lake, The let down, 
Pine Gap. Wszystkie są dostępne na 
platformach streamingowych.  KP

Fotografi a 
w herbacianym pawilonie

Galerię Pustą cd. znajdziemy w ma-
łym, drewnianym domku przy ul. 
Fabrycznej 37 na Starej Hucie. 

Jej założycielami są Jakub Byr-
czek i Krzysztof Szlapa. Tak na-
prawdę powstała ona już w 1993 r. 
w Katowicach, ale w styczniu 2014 
r. panowie postanowili ją reaktywo-
wać i przenieść do Jaworzna. Od tej 
pory działają pod szyldem Galeria 
Pusta Ciąg Dalszy. Galeria zmieniła 
przestrzeń funkcjonowania i swoją 
formę. Stała się bardziej kameralna. 
Zespół kuratorski do prezentacji wy-
biera niewielkie zestawy w niewiel-
kim formacie. Miłośnicy tego miejsca 
nazywają je „herbacianym pawilo-
nem” lub też „żywym skansenem 
fotografi i”. – To miejsce jest głównie 
prezentacją sztuki fotografi cznej – za-
znacza Jakub Byrczek.

Galeria współpracuje ze Szkołą Fil-
mową w Łodzi, Szkołą Filmową im. 
Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, Związ-
kiem Polskich Artystów Fotografi ków 
Okręgu Śląskiego i Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie.

W Galerii podziwiać można prace 
wybitnych fotografi ków i debiutan-
tów. – Od ponad 8 lat prowadzimy 
działalność nieprzerwanie. Rok 2022 
poświęcony był głównie twórczości stu-
dentów łódzkiej Szkoły Filmowej, ale 
był przeplatany prezentacją twórczo-
ści autorów bardziej doświadczonych 
i ugruntowanych – mówi Krzysztof 
Szlapa. – Wszystkie łódzkie zdarzenia 
miały tytuł „Serendypie”, co znaczy 
miłe zaskoczenia, odkrycia – dodaje 
Jakub Byrczek.

W 2022 roku w galerii odbyły się 
liczne wystawy. Podziwiać można 

było prace Pauliny Liberek, Alicji
Lesiów, Bartosza Fatka, Estelli Dan-
dyk, Katarzyny Łukasik, Pauliny
Byczek i Klaudiii Kopczyńskiej, 
Hanny Nawrot, Wioletty Kulas
i Julii Bright. Zaprezentowane zo-
stały  prace jaworznianki, Magda-
leny Hałas. Był też wernisaż  entu-
zjastów fotografi i robionej na dużym 
formacie negatywu, czyli grupy  999. 
Działa ona od ponad 10 lat, a tworzą 
ją Jakub Byrczek, Jaroslav Beneš, 
Barbara Górniak, Ryszard Kacz-
marski, Andrzej Jerzy Lech, Hali-
na Morcinek, Kamil Myszkowski, 
Konrad Pollesch, Krzysztof Szlapa, 
Marzena Wesołowska, Marek We-
sołowski i Janusz Wojcieszak. Kon-

rad Pollesch należy do grupy od roku, 
ale świetnie się w niej odnajduje. – 
Podzielam sposób patrzenia na świat 
i fotografowania pozostałych człon-
ków grupy – zapewnia. Krakowianin 
ma 85 lat, a do fotografi i w dalszym 
ciągu podchodzi z ogromnym zapa-
łem. W 2022 roku został laureatem 
nagrody prezydenta Krakowa. Na 
nowy rok zaplanował już trzy wy-
stawy, w tym jedną w Galerii Pustej 
cd. w Jaworznie. – Jeśli człowiekowi 
chce się coś robić, to znaczy, że chce 
mu się żyć, a ja chcę żyć – zapewnia 
pan Konrad.

Mimo rozmaitych trudności Jakub 
Byrczek planuje kolejne spotkania 
w galerii. Nie jest to łatwe, infl acja 
bowiem dosięgła także artystów. Po-
nadto ze swej funkcji zrezygnował do-
tychczasowy kurator galerii, Krzysz-
tof Szlapa. Decyzja ta podyktowana 
została ogromem nowych projektów, 
jakich podjął się utalentowany foto-
grafi k i technik katowickiej fi lmówki. 

– Moim kręgosłupem jest własna 
działalność artystyczna, a wokół tej 
osi kręci się działalność edukacyjna 
we współpracy z różnymi instytucjami, 
a także praca kuratora przy organiza-
cji różnego rodzaju wystaw w regionie. 
Chciałbym podziękować autorom, z któ-
rymi miałem zaszczyt współpracować, 
wiernej publiczności Galerii Pustej oraz 
prof. Jakubowi Byrczkowi – podkreśla 
Krzysztof Szlapa.

Galeria jest otwarta dla każdego od 
poniedziałku do niedzieli. Zetknie-
my się tutaj ze sztuką, znajdziemy 
sporą dawkę inspiracji i wypijemy 
dobrą herbatę w wyśmienitym to-
warzystwie.

Natalia Czeleń

AU TO P R O M O C J A
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Zespół Wokalny Nelja, 
działający przy Funda-
cji Singart Gliwice, został 
laureatem Złotej Kantycz-
ki, głównej nagrody XX 
Jubileuszowego Diece-
zjalnego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Jaworznie. 
W muzycznej rywaliza-
cji wzięli udział miesz-
kańcy kilku województw. 
Laureaci poszczególnych 
kategorii awansowali do 
fi nału Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek im. ks. Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie. 
Jaworznickie wydarzenie 
jest bowiem jego etapem 
rejonowym.

Rekordowa 
„Złota Kantyczka”

Organizatorami „Złotej Kantycz-
ki” są co roku Młodzieżowy Dom 
Kultury w Jaworznie i Wydział 
Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 
w Sosnowcu. Główną nagrodę fun-
duje sosnowiecki biskup pomocni-
czy, ks. Piotr Skucha.

– Polskie kolędy i pastorałki są 
piękne, a my, Polacy, bardzo lubimy 
śpiewać. Śpiew nas łączy – podkreśla 
bp Piotr Skucha. – Gdy studiowałem 
w Palestynie, pewnego razu studenci 
różnych narodowości śpiewali kolę-

dy ze swoich krajów. Podczas gdy 
większość śpiewających umiała za-
śpiewać tylko po jednej zwrotce, to 
polska grupa dała prawdziwy popis 
– wspomina.

Jubileuszowy festiwal w Jaworz-
nie cieszył się ogromną popularno-
ścią. Jak podkreślali organizatorzy, 
w kolędowych zmaganiach zmie-

rzyła się rekordowa liczba tzw. 
podmiotów wykonawczych (czyli 
solistów, duetów, tercetów, chó-
rów, zespołów itd.).

– O Złotą Kantyczkę walczyło po-
nad 160 tych podmiotów, w tym po-
nad 800 osób. Przyjechali do nas 
z Wrocławia, Limanowej, Raciborza, 
Żywca, Bielska-Białej, Studzienic k. 
Pszczyny, Sławkowa, Bytomia, Ka-
towic, Karniowic, Gliwic, Olkusza,  
Chrzanowa, Sosnowca czy Dąbrowy 
Górniczej. Byli też oczywiście wy-
konawcy z Jaworzna – wymienia 
Renata Gacek, która „Złotą Kan-
tyczkę” organizuje od pierwszej 
edycji konkursu. – Inicjatorką fe-
stiwalu była przed laty pani Elżbie-
ta Fudro, ówczesna dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 6. A mnie przypadła 
organizacja tego wydarzenia. Warto 
podkreślić, że historia naszej kolędo-
wej rywalizacji ma już ponad 20 lat, 
ponieważ na początku odbywały się 
konkursy międzyszkolne, a dopiero 
później diecezjalne. Od 2005 roku 
Kantyczka jest organizowana w ra-
mach MDK-u – wspomina.

To, co najbardziej cieszy orga-
nizatorów to na pewno to, że, już 
od kilku lat, jaworznicki festiwal 
wykracza poza granice diecezji. 
Dowodem na to jest uczestnictwo, 
w różnych edycjach, wykonawców 
z odleglejszych części Polski, np. 
z Łodzi, Wrocławia czy spod Li-
manowej. Rywalizacja odbywa się 
zawsze z podziałem na wiek. Wyko-
nawcy zmagali się w dwóch kate-
goriach: soliści i duety oraz zespo-
ły. W ramach 20. festiwalu w kat. 
przedszkola wygrali Julia Żurawik

z PM 15 w Jaworznie oraz Zespół 
„Iskierki” z jaworznickiego PM 4. 
W kat. klas I-III szkoły podstawo-
wej pierwsze miejsca zdobyły ex 
æquo dwie wrocławianki - Berna-
deta Dąbrowska i Kalina Kozioł
ze Szkoły Muzycznej I stopnia we 
Wrocławiu. Zwycięskim zespołem 
była grupa pn. „Serduszka Radości” 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Dobieszowicach. W kat. klas IV-
-VIII szkoły podstawowej zwycię-
żyła Milena Kluczyńska, również 
z wrocławskiej Szkoły Muzycznej 
I stopnia. Wśród zespołów jury wy-
brało „Pozytywki” z Pracowni Po-
zytywka w Bolesławiu.

W kat. szkół ponadpodstawowych 
wygrała Julia Mika z II LO w So-
snowcu, a wśród zespołów - „Mało 
Popularni” z MOPT w Dąbrowie Gór-
niczej. W kat. dorosłych pierwsze 
miejsce przypadło dwóm podmiotom 
- Natalii Siekierce z MDK w Zespole 
Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach 
i Duetowi „Cud” z GOK w Dobrej.

Z kolei „Złotą Kantyczkę”, czy-
li grand prix festiwalu, odebrały 
z rąk bpa Piotra Skuchy, członki-
nie zespołu Nelja - Anna Laskow-
ska, Laura Folwaczny i Paulina
Łechtańska. Przyznano też nagro-
dę, ufundowaną przez prezydenta 
Jaworzna. Otrzymała ją Rozalia
Dessauer z Pracowni Pozytywka 
w Bolesławiu. Nagrodę wręczyła 
laureatce Ewa Sidełko-Paleczny, 
sekretarz miasta.

Gwiazdą festiwalu była Mag-
da Anioł, wokalistka, śpiewająca 
utwory o tematyce chrześcijańskiej.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Laureatkami „Złotej Kantyczki” zostały Anna Laskowska, Laura Folwaczny i Paulina Łechtańska  
| fot.  Anna Zielonka-Hałczyńska

Agnieszka Kiecana ma już pokaźną 
kolekcję własnoręcznie wykonanych 
torebek | fot.  Archiwum prywatne

Julia Żurawik z PM 15 w Jaworznie zaśpiewała kolędę "Gdy śliczna Pan-
na" | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Szydełkowa 
pasja

Jaworznianka, Agnieszka Kie-
cana, świetnie łączy obowiązki 
mamy z pracą na etat i realizo-
waniem swojej szydełkowej pasji. 
Mimo wielu codziennych zadań 
stara się znaleźć też czas dla sie-
bie. Jej przygoda z szydełkiem trwa 
już rok, a technika i warsztat są 
coraz precyzyjniejsze. – Z szydeł-
kiem zetknęłam się jeszcze w szkole 
podstawowej. Chodziłam wtedy na 
dodatkowe zajęcia z szydełkowania 
i to wtedy nauczyłam się podstaw. 
Zrobiłam nawet swoją pierwszą to-
rebkę – wspomina pani Agnieszka.

Z  czasem szkolne obowiązki 
i inne zainteresowania sprawiły, 
że jaworznianka przestała szydeł-
kować, ale po latach na nowo od-
kryła rękodzielniczą pasję.

– Rok temu, pod koniec swojego 
urlopu macierzyńskiego, zobaczyłam 
w telewizji dwie młode dziewczyny, 
które robiły przepiękne rzeczy na dru-
tach. Wtedy właśnie przypomniałam 
sobie, jak bardzo to lubiłam – opo-
wiada pani Agnieszka.

Jaworznianka odszukała swo-
je stare szydełko i przystąpiła do 
pracy. Szybko okazało się, że mimo 
przerwy nie zapomniała techniki, 
a pasja całkowicie ją pochłonę-
ła. Dziś Agnieszka Kiecana bardzo 
lubi tworzyć na szydełku torebki. 
Większość z nich to jej autorskie 
projekty, ale zdarza się jej także 
szukać inspiracji w internecie. Jak 
sama przyznaje, początki wcale nie 
były łatwe.

– Nie wszystko od razu wychodziło 
mi tak, jak chciałam. Były poprawki 
i chwile zastanowienia, w jaki sposób 
coś z czymś połączyć. Jednak z każ-
dą kolejną torebką było coraz lepiej. 
Powoli szlifowałam swoje umiejętno-
ści – wspomina pasjonatka.

Na swoim koncie pani Agniesz-
ka ma już sporą kolekcję torebek. 
Zaczęła także wykonywać różnego 
rodzaju koszyki i małe dodatki do 
domu, a w głowie ma już kolejne 
pomysły. Swoimi projektami chęt-
nie dzieli się w mediach społecz-
nościowych. Dzięki szydełkowej 
pasji czuje się spełniona.

– To mój mały świat, który daje 
mi uspokojenie i wyciszenie – mówi 
pani Agnieszka.

Natalia Czeleń
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wtedy następuje koniec gry i wygrywa osoba, 
która zebrała najwięcej punktów.

Limitowana wersja posiada jeszcze dwa dodat-
kowe warianty gry. Wystarczy obrócić plansze 
graczy na drugą stronę, aby otrzymać możli-
wość lepszego planowania swoich kolejnych 
działań podczas układania płytek. Pudełko nie 
narzuca nam miejsc, w których mają znaleźć 
się konkretne czekoladki. Drugim wariantem 
jest zastosowanie specjalnych fabryk. W tym 
przypadku obracamy niektóre z żetonów fabryk 
na stronę złotą i stosujemy się do wskazanych 

Azul: Mistrz Czekolady i Kryształowa Mozaika

Czekoladowe szaleństwo 

efektów. Ten wariant skutecz-
nie pomaga graczom, którzy mogliby się już 
znudzić zwykłym Azulem.

Obok Mistrza Czekolady Rebel wydał także 
dodatek do oryginalnej pierwszej wersji Azula 
– Kryształowa Mozaika. W rozszerzeniu otrzy-
mujemy plansze gracza z nowymi wytyczny-
mi układania płytek oraz z innym sposobem 
przyznawania punktów. Ponadto w pudełku 
znajdziemy cztery plastikowe nakładki, które 
zapobiegają przesuwaniu się zarówno płytek 
na planszy, jak i znacznika punktacji. Wspo-

mniane nakładki pasują również do plansz z limitowanej 
czekoladowej edycji, a jak się sprawdzają? Swoją funkcję 
spełniają bardzo dobrze, chociaż według mnie mogłyby 
lepiej przylegać do planszy. Jest to jednak duża pomoc 

przy niespodziewanym potrąceniu stołu, a plan-
sze z nowymi zasadami ożywią rozgrywkę 
w klasycznego Azula.

Obecnie na rynku znajdują się cztery 
wersje Azula: zwykły, Witraże Sintry, Letni 
Pawilon i Ogrody Królowej, dwa dodatki 
oraz opisana powyżej edycja limitowana. 
Oba dodatki zawierają nowe plansze gra-
czy i przezroczyste nakładki zapobiegające 
przesuwaniu się elementów – Kryształowa 
Mozaika do Azula oraz Lśniący Pawilon do 
Letniego Pawilonu. Na stronie wydawcy 
można znaleźć również dodatkowe kafel-
ki: czerwone i niebieskie, które wizualnie 
wzbogacają pierwszego Azula, a także ka-
felki jokera wprowadzające jeszcze jeden 
wariant rozgrywki.

Którą wersję wybrać? Ja najchętniej się-
gałem zawsze po trzeci Azul, czyli Letni 
Pawilon, natomiast ani Witraże Sintry, ani 

Ogrody Królowej nigdy nie mogły się u mnie 
przebić. Ogrody również pod względem wykona-
nia są u mnie na ostatnim miejscu ze wszystkich 
wersji. Pierwszy Azul również miał trudność z do-
staniem się na stół – dodatkowe warianty fabryk 
i plansze graczy dużo zmieniły. Niemniej warto 
mieć na półce chociaż jedną wersję Azula, więc 
dlaczego nie limitowaną 
edycję i nie pobawić się 
w wytwórcę czekolady?

Artykuł powstał przy 
współpracy z wydawnic-
twem Rebel.

Radosław Kałuża
Galeria: HarcMepel

Muzycy z Mandragory zaliczyli bardzo udany sceniczny debiut | fot. Natalia Czeleń

Słownik w wersji 
elektronicznej

Można już korzystać z cyfrowej wersji 
Jaworznickiego Słownika Biografi cznego. 
Dostępna jest ona na stanowiskach kompu-
terowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
i w jej fi liach, a także online na stronie www.
biblioteka.jaw.pl. – Pragniemy przybliżyć lo-
kalną historię w jeszcze bardziej przystępnej 
formie. Zachęcamy do zgłębiania wiedzy o za-
służonych dla miasta postaciach – mówi Anna
Ptaszkiewicz-Godzina, instruktor metodycz-
ny jaworznickiej biblioteki.

Wersja elektroniczna wzbogacona jest 
o większą liczbę zdjęć z różnorodnymi ścież-
kami wyszukiwania. Biogramy można prze-
glądać poprzez wybór jednej z szesnastu ka-
tegorii lub też indeks alfabetyczny. 

– Wyświetlenie zawartości na ekranie kom-
putera daje szansę powiększenia tekstu uła-
twiającego odbiór treści osobom, dla których 
wielkość liter w wersji tradycyjnej stanowiła 
przeszkodę – tłumaczy pani Anna.

Wydane drukiem egzemplarze pierwsze-
go tomu są wciąż w sprzedaży w Punkcie 
Informacji Turystycznej, znajdującym się 
w Bibliotece Głównej. Słownik miał swoją 
premierę w 2021 roku przy okazji obchodów 
120-lecia Jaworzna. Publikacja jest owocem 
pracy zespołu redakcyjnego pod przewodnic-
twem Marii Leś-Runickiej.

Natalia Czeleń

Grają, by leczyć dusze
Jaworznicki zespół Mandragora po raz pierw-

szy wystąpił ofi cjalnie na scenie. Koncert „Daj 
się ponieść dźwiękom” zagrali w Klubie Relaks 
w piątek, 13 stycznia. Publiczność dopisała 
i świetnie się bawiła. – Graliśmy na rzecz Sto-
warzyszenia „Betlejem”, a także na cześć mamy 
naszego perkusisty Maćka, która niedawno odeszła
– mówi Karol Kudrej.

Dochód z koncertu muzycy przeznaczą na po-
trzeby Stowarzyszenia  z Dąbrowy Narodowej.

– „Betlejem” pomaga wielu ludziom, jaworz-
nianom i uchodźcom z Ukrainy. Dlatego zdecy-
dowaliśmy się wesprzeć jego działalność – mówi 
Robert Polak.

Na koncercie nie mogło zabraknąć delegacji 
ze Stowarzyszenia „Betlejem”. Udział w spotka-
niu wzięli ks. Mirosław Tosza, opiekun wspól-
noty, i kilku mieszkańców domu. – Zawsze jest 
nam bardzo miło, gdy ktoś o nas pamięta i chce 
nas wspomóc. Sporo się u nas teraz dzieje i każdy 
grosz nam się przyda – mówi ks. Mirosław Tosza.

Koncert bardzo podobał się publiczności. 
Świetnie bawił się m.in. Zygmunt Drożdżak, 
który sam należy do zespołu śpiewaczego Ja-
worznianki. – O zespole Mandragora dowiedziałem 
się niedawno, ale ich muzyka bardzo mi się podoba. 
Można powiedzieć, że to muzyka dla każdego. Jest 
wyjątkowa – opowiada jaworznianin.

 Mandragora powstała rok temu i gra muzykę 
eklektyczną. Muzycy nie zamykają się jednak na 
inne muzyczne nurty. Mają też ambicje, by ich 
muzyka była dla słuchaczy nie tylko rozrywką.

– Mandragora to pierwsze zioło wymienione 
w Księdze Rodzaju. Ma ono właściwości lecz-
nicze. Naszym zadaniem jest leczenie depresji, 
stanów lękowych, natręctw poprzez muzykę. Je-
steśmy lekarzami dusz – mówi Robert Polak, 
założyciel grupy.

Kapelę tworzą czterej muzycy: Robert „GORA” 
Polak, Arkadiusz Majer, Karol Kudrej i Maciej
Jakub Pierzchała. 

– Każdy z nas od dawna działał w środowisku 
muzycznym. Spotkaliśmy się i choć każdy z nas 
tworzył coś zupełnie innego, znaleźliśmy wspólny 

mianownik. Wszyscy mamy dużą motywację i chęć 
tworzenia – opowiada Arkadiusz Majer.

Artyści sami piszą teksty piosenek i tworzą 
muzykę. Po raz pierwszy ofi cjalnie swoją pra-
cą pochwalili się właśnie w czasie piątkowego 
koncertu „Daj się ponieść dźwiękom”.

– Nasze teksty opowiadają o życiu,  o tym, co nas 
otacza. W niedalekiej przyszłości chcemy nagrać 
płytę – zapowiada Maciej Pierzchała. 

Wkrótce zespół Mandragora zagra w Tar-
nowie, ale w planach ma też kolejne występy.

Natalia Czeleń

Azul powrócił! Ponownie mamy moż-
liwość rozłożenia pierwszego Azula, lecz 
tym razem wydanego przez gdańskie wy-
dawnictwo Rebel w limitowanej wersji – 
czekoladowej. W porównaniu do swoje-
go pierwowzoru, w samej grze wiele się 
nie zmieniło – zamiast dekorować ściany 
pałacu królewskiego, wcielimy się w naj-
znamienitszych mistrzów czekolady, aby 
stworzyć niezwykłe pudełka z czekolad-
kami.

Azul na dobre wdarł się do kategorii ty-
tułów idealnych na rozpoczęcie przygo-
dy z grami planszowymi – proste zasady, 
szybka rozgrywka, uniwersalna tematyka 
i chęć rozegrania kolejnej partii, właśnie 
tak można opisać tytuł wydawany wcze-
śniej przez wydawnictwo Lacerta, a teraz 
kontynuowany przez Rebel. Co w takim ra-
zie będą robić gracze po rozłożeniu Azula?

Podczas przygotowania rozgrywki każ-
dy z graczy otrzymuje swoją planszę oraz 
kosteczkę do oznaczania punktów. Na-
stępnie na środku stołu wystarczy umieścić 
tekturowe fabryki czekolady na niebieskiej 
stronie. Ich liczba zależy od liczby graczy. 
Na każdej kładziemy jeszcze cztery wylo-
sowane z woreczka płytki czekolady i można 
rozpocząć grę.

W swojej turze gracz będzie musiał wybrać 
jedną z fabryk, zabrać wszystkie płytki w tym 
samym kolorze i ułożyć je na swojej planszy. 
Pozostałe płytki z tej fabryki lądują na środ-
ku stołu, trafi ając do wspólnej puli. Kiedy już 
wszystkie płytki zostaną zebrane, przystępujemy 
do układania czekoladek w pudełku, zliczania 
punktów i przygotowania do kolejnej rundy. 
Całość powtarzamy do momentu, gdy jeden 
z graczy nie zapełni całego rzędu pudełka – 

wtedy następuje koniec gry i wygrywa osoba, 
która zebrała najwięcej punktów.

Limitowana wersja posiada jeszcze dwa dodat-
kowe warianty gry. Wystarczy obrócić plansze 
graczy na drugą stronę, aby otrzymać możli-
wość lepszego planowania swoich kolejnych 

Czekoladowe szaleństwo 

efektów. Ten wariant skutecz-
nie pomaga graczom, którzy mogliby się już 
znudzić zwykłym Azulem.

Obok Mistrza Czekolady Rebel wydał także 

mniane nakładki pasują również do plansz z limitowanej 
czekoladowej edycji, a jak się sprawdzają? Swoją funkcję 
spełniają bardzo dobrze, chociaż według mnie mogłyby 
lepiej przylegać do planszy. Jest to jednak duża pomoc 

przy niespodziewanym potrąceniu stołu, a plan-
sze z nowymi zasadami ożywią rozgrywkę 
w klasycznego Azula.

Obecnie na rynku znajdują się cztery 
wersje Azula: zwykły, Witraże Sintry, Letni 
Pawilon i Ogrody Królowej, dwa dodatki 
oraz opisana powyżej edycja limitowana. 
Oba dodatki zawierają nowe plansze gra-
czy i przezroczyste nakładki zapobiegające 
przesuwaniu się elementów – Kryształowa 
Mozaika do Azula oraz Lśniący Pawilon do 
Letniego Pawilonu. Na stronie wydawcy 
można znaleźć również dodatkowe kafel-
ki: czerwone i niebieskie, które wizualnie 
wzbogacają pierwszego Azula, a także ka-
felki jokera wprowadzające jeszcze jeden 
wariant rozgrywki.

Którą wersję wybrać? Ja najchętniej się-
gałem zawsze po trzeci Azul, czyli Letni 
Pawilon, natomiast ani Witraże Sintry, ani 

Ogrody Królowej nigdy nie mogły się u mnie 
przebić. Ogrody również pod względem wykona-
nia są u mnie na ostatnim miejscu ze wszystkich 
wersji. Pierwszy Azul również miał trudność z do-

Azul powrócił! Ponownie mamy moż-
liwość rozłożenia pierwszego Azula, lecz 
tym razem wydanego przez gdańskie wy-
dawnictwo Rebel w limitowanej wersji – 
czekoladowej. W porównaniu do swoje-
go pierwowzoru, w samej grze wiele się 
nie zmieniło – zamiast dekorować ściany 
pałacu królewskiego, wcielimy się w naj-
znamienitszych mistrzów czekolady, aby 
stworzyć niezwykłe pudełka z czekolad-

Azul na dobre wdarł się do kategorii ty-
tułów idealnych na rozpoczęcie przygo-
dy z grami planszowymi – proste zasady, 
szybka rozgrywka, uniwersalna tematyka 
i chęć rozegrania kolejnej partii, właśnie 
tak można opisać tytuł wydawany wcze-
śniej przez wydawnictwo Lacerta, a teraz 
kontynuowany przez Rebel. Co w takim ra-
zie będą robić gracze po rozłożeniu Azula?

Podczas przygotowania rozgrywki każ-
dy z graczy otrzymuje swoją planszę oraz 
kosteczkę do oznaczania punktów. Na-
stępnie na środku stołu wystarczy umieścić 
tekturowe fabryki czekolady na niebieskiej 
stronie. Ich liczba zależy od liczby graczy. 
Na każdej kładziemy jeszcze cztery wylo-
sowane z woreczka płytki czekolady i można 

W swojej turze gracz będzie musiał wybrać 
jedną z fabryk, zabrać wszystkie płytki w tym 
samym kolorze i ułożyć je na swojej planszy. 
Pozostałe płytki z tej fabryki lądują na środ-
ku stołu, trafi ając do wspólnej puli. Kiedy już 
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Piłkarze jaworznickich 
klubów sportowych roz-
poczęli już przygotowa-
nia do wiosennej części 
sezonu. Treningi wzno-
wili już między innymi 
zawodnicy LKS-u Zgoda 
Byczyna, LKS-u Ciężko-
wianka Jaworzno i Vic-
torii 1918 Jaworzno. 
Drużyny ćwiczą zarówno 
na boiskach, jak i w sa-
lach gimnastycznych. 
Byczynianie mają już za 
sobą pierwszy sparing.

Kęty pokonane

3:1 wygrali siatka-
rze MCKiS-u Jaworzno 

z drużyną UMKS-u Kęczanin Kęty. 
Grające w 2. lidze Sokoły podjęły 
przeciwnika we własnej hali w so-
botę, 14 stycznia. Podopieczni tre-
nera Tomasza Wątorka przegrali 
z Kętami pierwszy set 26:28, ale 
poradzili sobie za to w kolejnych 
trzech, zwyciężając je 25:21, 25:22 
i 25:20. Najwięcej punktów dla ja-
worznickiego zespołu zdobyli Ja-
kub Grzegolec (21 pkt.), Patryk
Strzeżek (13 pkt.) oraz, po 12 pkt., 
Dominik Bąk i Paweł Żeliński. 
W najbliższy weekend Sokoły ro-
zegrają wyjazdowy mecz z Karpa-
tami Krosno.

Wygrana koszykarzy

Trzecioligowi koszyka-
rze MCKiS Jaworzno 

wygrali w niedzielę, 15 stycznia, 
mecz z Pogonią Ruda Śląska. Po-
jedynek, który odbył się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Cen-
trum, zakończył się wynikiem 
66:61. W pierwszej kwarcie Sokoły 
górowały nad rudzianami 16:11, 
a w drugiej 16:14. Jaworznicka 
drużyna oddała jednak przeciwni-
kom trzecią kwartę, przegrywając 
11:17. Straty odrobiła w czwartej 
części spotkania, wygrywając ją 
23:19. Dzięki zwycięstwu Sokoły 
wskoczyły na drugie miejsce w li-
gowej tabeli. Mają na koncie 19 
punktów, 8 wygranych i 3 porażki.

Najlepsi 
darterzy

Zakończył się siódmy 
sezon Jaworznickiej Ligi Darta Sa-
los. W 1. lidze wygrał Tobiasz Fu-
czek. Drugie miejsce zajął Marcin
Błaszkiewicz, a na trzecim znalazł 

Kinga 
Kopacz

Anna 
Szeja

Nadia 
Pikuta

Na zawody do stadniny w Ciężko-
wicach przyjechałam z Chrzanowa. 
Jest to już mój siódmy start w tego 
typu zawodach. Hobby horsing to nie 
tylko świetna zabawa, ale i dobra 
okazja, by zadbać o swoje zdrowie 
oraz kondycję. Wiem, że niektórzy 
nie traktują poważnie tej dyscypliny 
sportowej, ale nie każdy zdaje so-
bie sprawę z tego, ile trzeba w nią 
włożyć wysiłku. Musimy regularnie 
trenować, biegać, skakać. 

Jestem mieszkanką Imielina, a hobby 
horsing trenuję od 3 lat. Bardzo cie-
szę się, że miałam okazję sprawdzić 
się w zawodach Hobby Horse w Ja-
worznie. Miłośników tej dyscypliny 
sportowej ciągle przybywa. Sama 
trenować staram się jak najczęściej, 
nawet w domu. Układam sobie róż-
ne przeszkody w domu i staram się 
podnosić poprzeczkę coraz wyżej. 
Każdy progres sprawia mi  wiele 
radości i satysfakcji.

W hobby horsing ważne jest, by cały 
tor pokonać na „czysto”. To znaczy, 
że zawodnik nie może mieć na swo-
im koncie żadnych zrzutek, za które 
przyznawane są punkty karne. Każda 
przeszkoda musi być pokonana bez-
błędnie. Ważny jest też czas, w którym 
pokonamy tor. To dyscyplina sportowa 
dla każdego. Młodsi zawodnicy poko-
nują niższe wysokości. Ja trenuję od 
3 lat i moim rekordem jest pokonanie 
przeszkody o wysokości 120 cm.

Dzieciaki się spisały
W Ośrodku Jeździeckim w Ciężkowicach odbyły się 

w sobotę, 14 stycznia, ogólnopolskie zawody Hobby Hor-
se. Zadania uczestników sobotniego konkursu polegały na 
pokonywaniu przeszkód z kukiełką konia na kiju. Udział 
w zmaganiach wzięły dzieci oraz młodzież z całej Polski. 
Wszyscy zawodnicy i kibicujący im bliscy świetnie się 
bawili. – Była to już druga odsłona zawodów Hobby Hor-
se w naszym ośrodku. Pierwsze zorganizowaliśmy na próbę 
w ubiegłym roku z okazji Halloween i cieszyły się żywym za-
interesowaniem. Jednak frekwencja w tej edycji przeszła nasze 
najśmielsze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się aż takiego 
odzewu – przyznaje Bartosz Polewka, prezes Stowarzy-
szenia Ośrodek Jeździecki Ciężkowice.

Hobby horsing to zabawa, która ma zachęcać do aktyw-
ności fi zycznej, biegania, skakania czy innych akrobacji. 
Regularne treningi pozwalają poprawić ogólną sprawność 
i kondycję. Do zabawy potrzebna jest zabawkowa głowa 
konia na patyku. Wkłada się ją między nogi, a następnie 
przeskakuje z nią przeszkody. Trend dotarł do Polski kilka 
lat temu z mroźnej Finlandii.

Organizatorzy sobotniego konkursu w ciężkowickiej 
stadninie przygotowali dla uczestników 6 konkursów. 
Dzieci biegały i skakały z zabawkowym koniem na kiju, 
pokonując przeszkody ustawione na różnych wysoko-
ściach. Tor wyścigowy był rozbudowany, a stopień trud-
ności zależał od wieku uczestników. Najmłodsi zawodnicy, 
czyli tacy w wieku 5 lat, do pokonania mieli przeszkody 
ustawione na wysokości 30 cm. Starsi rywalizowali, po-
konując przeszkody na wysokościach: 60, 80, 90 lub 100 
cm. Najbardziej zaawansowani zmierzyli się w wyzwa-

niu nazywanym „Potęgą skoku”. Niektórzy startowali we 
wszystkich konkursach.

Na starcie ciężkowickich zawodów stanęło ponad 150 
młodych zawodników. Wśród nich było wielu zaawan-
sowanych, ale nie brakowało także amatorów, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z końmi. Udział 
w zabawie wzięła m.in. jaworznianka, Maja Baran. – To 
był mój pierwszy start w zawodach Hobby Horse. Trenuję od 
roku, ale zdecydowałam się wystartować w kategorii 60 cm. 
Hobby Horse to fantastyczna forma zabawy i świetna okazja 
do zadbania o kondycję – mówi Maja.                          NC

Hobby horsing wymaga od zawodników dobrej kon-
dycji fi zycznej | fot. Natalia Czeleń

Na starcie zawodów w Ośrodku Jeździeckim w Ciężkowicach stanęło 150 zawodników | fot. Natalia Czeleń

Zawodnicy Ciężkowianki rozpoczęli treningi na boisku 
| fot. Materiały LKS Ciężkowianka Jaworzno

Wiosna na murawie 
coraz bliżej

W sobotę, 14 stycznia, Zgoda zmie-
rzyła się z LKS-em Bobrek. Spotka-
nie okazało się jednak pechowe dla 
jaworznian, którzy przegrali je 1:2. 
Pierwsza porażka jednak o niczym 
nie świadczy i byczynianie już pla-
nują kolejne mecze kontrolne. Naj-
bliższy odbędzie się 21 stycznia 
o godz. 11 w Trzebini. Byczyński 
team zmierzy się tam z trzebińskim 
MKS-em. Harmonogram sparingów 
Zgoda zaplanowała do połowy mar-
ca. Terminy spotkań podała już na 
swoim Facebooku.

W czwartek, 12 stycznia, przy-
gotowania do piłkarskiej wiosny 
rozpoczęli też zawodnicy Ciężko-
wianki, którzy trenują na boisku 
pod okiem trenera Szymona Piecz-
ki. W hali sportowej spotkali się 
natomiast piłkarze Victorii 1918 

Jaworzno. Jak informują trenerzy, 
na pierwszych zajęciach stawiło 
się 20 zawodników, w tym kilka 
nowych twarzy.

Wymienione jaworznickie zespo-
ły grają w jednej lidze, którą jest 
wadowicka okręgówka. W rundzie 
jesiennej najlepiej poszło Victorii, 
która zajęła 10. miejsce w tabeli, ze 
zdobytymi 20 punktami. Jaworz-
nianie wygrali 6 spotkań, przegrali 
7 i zremisowali 2.

Na 11. pozycji uplasowała się by-
czyńska Zgoda, która uzbierała 17 
punktów, wygrywając 5 meczów, 
przegrywając 8 i remisując 2. Z ko-
lei Ciężkowianka znalazła się na 16., 
ostatniej pozycji, z zaledwie 8 punk-
tami. Ciężkowicka drużyna, która po 
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Jaworznianie najlepsi
Z workami medali wrócili do domu zawodnicy dwóch 

jaworznickich klubów, Satori i Sparty. Trofea zgroma-
dzili na mistrzostwach Śląska w ju-jitsu, które odbyły 
się w miniony weekend w Mysłowicach. Wojownicy 
z Jaworzna odebrali też puchary za dwa pierwsze 
miejsca w klasyfi kacji drużynowej Ogólnopolskiej Ligi 
Dzieci i Młodzieży w Ju-jitsu w 2022 roku.

Na mistrzostwach Śląska zawodnicy Sparty zgroma-
dzili aż 23 złote medale, 8 srebrnych i 8 brązowych.

– Śmiało można powiedzieć, że to był chyba najbardziej 
udany turniej w całej naszej historii. Dzięki świetnej po-
stawie naszych reprezentantów zajęliśmy pierwsze miejsce 
w klasyfi kacji drużynowej – podkreślają trenerzy Sparty.

Wojownicy z Satori zdobyli z kolei 11 złotych krąż-
ków, 6 srebrnych i 4 brązowe.

Podczas mistrzostw odbyło się też wręczenie pucha-
rów najlepszym w klasyfi kacji drużynowej klubom, 
które rywalizowały w ubiegłorocznej Ogólnopolskiej 
Lidze Ju-Jitsu. Spartanie znaleźli się na drugim miej-
scu. Najważniejsze trofeum odebrali natomiast przed-
stawiciele Satori. – To był dla nas naprawdę udany 
rok. W jego trakcie ponad 40 zawodników z Jaworzna 
startowało w kilkudziesięciu turniejach, podczas których 
wielokrotnie stawało na podium w cyklu Ogólnopolskich 
Turniejów Dzieci i Młodzików w Judo oraz w Ogólno-
polskiej Lidze Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu – zaznacza 
trener Łukasz Proksa. – Największe sukcesy zawodni-

cy z Jaworzna odnosili na zawodach rangi mistrzowskiej 
w kraju oraz poza jego granicami, w tym na mistrzostwach 
oraz pucharach Polski, Europy i świata w ju-jitsu. Stawa-
liśmy też na podium na mistrzostwach i pucharach Polski 
w judo, na mistrzostwach Europy judo kata i Pucharze 
Polski Południowej w MMA – wylicza.                 AZ-H

Pierwsze i drugie miejsce na podium przypadło ja-
worznickim klubom | fot. Materiały Satori JaworznoZawodnicy Ciężkowianki rozpoczęli treningi na boisku 

| fot. Materiały LKS Ciężkowianka Jaworzno

Trening zawodników byczyńskiej 
Zgody | fot. Materiały LKS Zgoda 
Byczyna

się Krystian Cebula. Zwycięzcą 2. 
ligi okazał się Michał Golański. 
Drugie miejsce podium zajął Zbi-
gniew Piputa, a trzecie Grzegorz
Golański. Razem z nimi do 1. ligi 
awansował jeszcze jeden zawodnik, 
Sebastian Ruczyński. Pierwsze 
miejsce w grupie A 3. ligi przypadło 
Michałowi Cikale. Drugi był Mi-
chał Ciślak. Trzecie miejsce zajął 
Damian Hajduk. W trzecioligo-
wej grupie B najlepszy okazał się 
Marek Kozakiewicz. Na drugim 
miejscu znalazł się Piotr Kwie-
ciński, a na trzecim Przemysław
Ruczyński.

Trwają już zapisy do ósmego 
sezonu Jaworznickiej Ligi Darta 
Salos. Rozgrywki wystartują 6 lu-
tego. Jak informują organizatorzy 
darterskich zmagań, mecze będą 
się odbywać od poniedziałku do 
czwartku – w poniedziałek i wtorek 
będą zmagać się trzecioligowcy, 
w środę gracze w ramach 2. ligi, 

a w czwartki darterzy grający w 1. 
lidze. Planowane jest też otworze-
nie ligi dla kobiet. Więcej na temat 
zapisów można znaleźć na facebo-
okowym profi lu JLD Salos. 

Gimnastyczki 
na podium

Same medalowe 
miejsca zdobyły zawodniczki 
Akademii Gimnastyki Górnika 
Jaworzno podczas III Ogólno-
polskich Zawodów w Gimnasty-
ce Artystycznej „Olimpiada Ma-
rzeń”. Medale wywalczyły Lila, 
Hania, Olga, Maja, Iza, Antosia
i dwie Pole. Wydarzenie odbyło 
się w minioną sobotę, 14 stycznia, 
w Mysłowicach, a jego organizato-
rem było Studio Gwiazd - Gimna-
styka Artystyczna. W rywalizacji 
zmierzyły się zawodniczki z 16 
klubów z całej Polski. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Wiosna na murawie 
coraz bliżej

udanym sezonie w chrzanowskiej 
A klasie awansowała w zeszłym roku 
do wadowickiej okręgówki, wygrała 
w niej tylko 2 mecze, a przegrała 11, 
2 kolejne zremisowała. 

O wiele lepiej w jesiennej części 
sezonu poszło dwóm innym piłkar-
skim drużynom z naszego miasta, 
grającej w 1. grupie 4. ligi śląskiej 
Szczakowiance i, występującemu 
w sosnowieckiej B klasie, Górniko-
wi Jaworzno.

Po piłkarskiej jesieni Drwale plasu-
ją się na 3. miejscu w tabeli. Wygrali 
10 spotkań, przegrali 5.

Również trzecia w swojej lidze jest 
drużyna Górnika Jaworzno. Jaworz-
nianie mają na koncie 24 punkty. 
Wygrali 8 i przegrali 3 mecze.

Runda wiosenna ma ruszyć w li-
gach w drugiej połowie marca. 
W wadowickiej okręgówce pierw-
sze mecze zostały zaplanowane na 
weekend, 18 i 19 marca.

Ciężkowianka zagra z Victorią Ja-
worzno, a Zgoda zmierzy się z Hej-
nałem Kęty.

Szczakowianka wróci do ligowych 
zmagań już tydzień wcześniej. Mecze 
16. kolejki zostały bowiem zaplano-
wane na weekend, 11 i 12 marca. 
Drwale powalczą wtedy ze Śląskiem 
Świętochłowice.

Z kolei piłkarze Górnika Jaworz-
no zagrają pierwszy wiosenny mecz 
z Wartą II Zawiercie. Termin pierw-
szego spotkania nie został jeszcze 
zaplanowany.

W sosnowieckiej B klasie sezon 
będzie liczyć 26 kolejek. Po 30 me-
czów rozegrają z kolei pozostałe ja-
worznickie zespoły.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Patronami jednej z osiedlowych dróg na Podwalu są 
Stanisława i Franciszek Mazurowie, uczestnicy ruchu 
oporu w latach okupacji hitlerowskiej. 

Franciszek Mazur (ps. „Marcin”, „Górnik”) urodził się 27 
stycznia 1897 r. w Woli Batorskiej. Był synem Kazimierza
i Anny. Przed wojną działał w PPS. Później był przewodni-
czącym Obwodowego Komitetu Robotniczego PPS WRN. 

Franciszek uczestniczył w strajkach robotniczych. Po-
czątkowo był tajnym łącznikiem, a  z czasem współorgani-
zatorem i organizatorem strajków. 
Pracował w kopalni węgla „Kry-
styna” w Tenczynku, później zaś 
w jaworznickich kopalniach „Ko-
ściuszko” i „Piłsudski”. Uczestniczył 
w powołaniu pierwszej Gromady 
Czerwonych Harcerzy. Pozwoliła 
ona na organizowanie obozów har-
cerskich i zbudowanie biblioteki, 
którą prowadziła Stanisława Mazur.

Franciszek działał w grupie po-
magającej zagrożonym Polakom. 
Jej działacze przeprowadzali ich 
do Generalnej Guberni, dostarczali lekarstwa i żywność 
więźniom obozu KL Auschwitz-Birkenau oraz do obozu 
w Sosnowcu. Organizowali też ucieczki więźniów, sabo-
towali ruch zakładów pracy.

Stanisława Mazur (ps. „Marcinowa”) była łączniczką 
Obwodowego Komitetu Robotniczego PPS WRN i Gwardii 
Ludowej PPS. Odbierała od Jana Nosala grypsy przeka-
zywane przez Józefa Cyrankiewicza i przewoziła je do 
Jaworzna. 4 sierpnia 1943 r. udała się do domu Nosalów 

Zaangażowani 
w walkę o wolność

Patroni 
naszych 
ulic

w Brzeszczach. Chciała ich ostrzec. Niestety sama wpadła 
w zasadzkę i została aresztowana przez Gestapo. 13 sierp-
nia przewieziono ją do KL Auschwitz. W obozie oznaczona 
została  jako więźniarka polityczna nr 54723.  Zginęła 27 
grudnia 1943 r. 

Franciszka poszukiwano listem gończym. Wyjechał więc 
z dziećmi: Franciszką, Haliną oraz Stanisławem na teren 
Generalnej Guberni. Nie przestał jednak działać. Pomagał 
likwidować konfi dentów oraz odbierać hitlerowcom kon-

tyngenty. Z czasem powrócił na 
teren Jaworzna. Po wyzwoleniu 
miasta w 1945 r. zajął się powo-
łaniem Zarządu Miejskiego oraz 
kierownictwa zakładów pracy z ra-
dami zakładowymi. Został wicedy-
rektorem Kopalni „Jaworzno” oraz  
przewodniczącym Miejskiego KPPS. 
Kiedy 15 grudnia 1948 r. partie 
PPS i PPR się połączyły, Franciszek 
został członkiem nowego tworu. 
I otrzymał mandat w Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej, Central-

nym Związku Górników, Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację oraz sądownictwie. W 1952 r. przeszedł na 
rentę inwalidzką. 

W styczniu tego samego roku został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy WUB. Skazano go na karę 6 miesięcy obozu 
pracy za używanie obelżywych słów pod adresem Józefa 
Stalina. Franciszek został zwolniony 19 lipca 1952 r. Podjął 
pracę jako stróż przy Siłowni Jaworzno II, a potem w Kopalni 
„Kościuszko-Nowa”. Zmarł 6 maja 1967 r. w Jaworznie.  NC

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 01 (287)

Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym 
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym 
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie 
może być wpisana tylko raz. 

Litery z pól oznaczonych 
numerami od 1 do 22 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
1 (287): Miłość to pragnie-
nie dobra. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Przed nami naprawdę miłe świę-
to. W sobotę, 21 stycznia, wypada 
Międzynarodowy Dzień Przytula-
nia. Pomysł na to święto narodził 
się w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
uznano, że okres pomiędzy Nowym 
Rokiem a Walentynkami dla niektó-
rych może być dość przygnębiający. 
Zmienić to miało właśnie przytulanie. 
Pomysłodawcom chodziło o to, by 
zachęcić Amerykanów do częstszego 
okazywania sobie ciepłych uczuć. Po 
raz pierwszy świętowano 21 stycznia 
1986 roku, a pomysł, by celebrować 
Dzień Przytulania, szybko zyskał zwo-
lenników również poza USA.

Świętować na pewno warto i są na 
to jednoznaczne wyniki naukowych 
badań. Wynika z nich, że przytulanie 
ma naprawdę wiele zalet, bo stymu-
luje proces wytwarzania przez orga-
nizm oksytocyny, nazywanej często 
hormonem miłości. Przytulanie po-
prawia samopoczucie, wzmacnia 
odporność, a także łagodzi napięcie 
i stres. Co ciekawe, przytulanie ma 
również pozytywny wpływ na na-
szą samoocenę, zapobiega arytmii 
i zawałom serca.  

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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