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Wyszkolą siatkarzy, 
siatkarki i piłkarzy

Mamy ćwiczą 
z maluchami
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Ruszają zapisy do czwartych klas 
sportowych w jaworznickich pod-
stawówkach. O zakwalifi kowanie 
się do któregoś z oddziałów mogą 
starać się uczniowie, zainteresowani 
szkoleniem siatkarskim i piłkarskim. 
Klasy sportowe funkcjonują w trzech 
placówkach – Szkole Podstawowej nr 
7, Szkole Podstawowej nr 15 i Szkole 
Podstawowej nr 16.

W Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Jaworznie wystartowały zajęcia – 
„Fitness dla mam z dziećmi”. 

To propozycja aktywnego spę-
dzania czasu dla wszystkich kobiet, 
które chcą ćwiczyć wspólnie ze 
swoimi pociechami. Zajęcia odby-
wają się w ramach przedsięwzię-
cia pod nazwą „Twórczość w Hali 
MCKiS”.



Osoby, które nie przepadają za robakami, mogą prze-
kazać 5 dolarów na zakup warzyw lub 25 dolarów na 
gryzonia. Każdy darczyńca dostanie w podziękowaniu 
wirtualną kartkę na Dzień św. Walentego. Dodatkowo 
można zamówić materiał fi lmowy, na którym zakupiony 
„towar” zostanie skonsumowany przez zwierzaka. Zemsta 
ostateczna! Pewnie cieszy mnie to, bo jestem dziaders, 
zauważam to coraz częściej, mając okoliczność obcowa-
nia z ludnością młodszą. 

Tak też było w ostatni weekend, kiedy to nie zważając 
na dramatyczne podwyżki cen PKP, wybrałem się na szybki 
wyjazd na Pomorze. Lubię jeździć pociągiem, można nogi 
wyprostować i jeszcze baton Mars za dwie dychy z Warsa 
przytulić. Zobaczyć kraj z okna pociągu, odwrotnie niż 
autostradą, bo tam tylko widzisz tunele z paneli dźwięko-
chłonnych. A tu patrzysz i różności dostrzegasz.

Zauważyliście, że często można spotkać blisko torowisk 
ogródki działkowe? Z podwyższenia nasypu kolejowego 
wyglądają trochę jak slumsy w Bombaju, tylko takie bar-
dziej cywilizowane, bo zamiast namiotów, królują sztuko-
wana blacha trapezowa i eternit. Ot, mokry sen mieszkańca 
blokowiska o powrocie na wieś.

W podróży ciekawie ludzi poobserwować, wciągnąć aro-
mat kanapki z jajcem na twardo albo kiełbachy wiejskiej. 
Szczytem buractwa są rozmowy przez telefon. Czasem 
ktoś odbierze i konspiracyjnym głosem poinformuje, że 
jedzie pociągiem i oddzwoni, lecz najczęściej można spo-
tkać się z brakiem jakichkolwiek hamulców. Rozmowa na 
temat grzybicy miejsc intymnych u Dżesiki oraz opowieść 
o podbojach seksualnych Brajanka z Wąbrzeźna to stan-
dard. Oczywiście nikt nie zwraca uwagi na przekleństwa, 
a lecą bez ograniczeń. Posłuchasz także na głos polskiego 
hip-hopu, który działa na mój mózg niczym cegła na uzę-
bienie – destrukcyjnie. 

Nie bardzo umiem zrozumieć nagminne łamanie zakazu 
używania papierosów elektronicznych (500 zł mandatu). 
Banda cielęcinek mamla te chemiczne wynalazki  i wy-
puszcza wyziew w powietrze, najczęściej o zapachu  – jak 
się dowiedziałem – arbuzowym. Śmierdoli to niczym pla-
stikowa wata cukrowa. Na próbę zwrócenia uwagi, że to 
zakazane, można dostać zestawem wyzwisk, więc wszyscy 
siedzą cicho. Konduktor jest zbyt pijany, aby to zauważyć.

Od 1 marca PKP cofnie podwyżki, bo premier kazał. 
W roku wyborczym wszystko jest możliwe, byle pozyskać 
elektorat, ale potem jak nam przyłożą, to jeszcze zatęsk-
nimy za biletem do Warszawy za 69 zł. Taką kwotę sobie 
przypominam, pewnie przez te walentynki.

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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Moje rozważania wzięły się stąd, że za moment kolejne 
walentynki. Na szczęście z wiekiem człowiek trzeźwieje 
i zaczyna negować takie twory świąteczne, przecież na 
początku chodziło o wysłanie kartki z wyrazami sympatii 
(często anonimowej, chociaż dzisiaj nazywamy to mole-
stowaniem), a obecnie to pokaz marketingowej żonglerki 
handlowej, ciśnienie na prezenty oraz festiwal kulinarnych 
propozycji z afrodyzjakiem w tle (taaaak, krewetka jest 
takim przykładem!). W każdym razie tyle zostało z po-
czątkowego zamysłu, co z rodzinnych świąt grudniowych, 
czyli kac tygrysi, chociaż lepiej tutaj nawiązać do walenia, 
takiego wieloryba dużego. 

Spotykam coraz więcej antywalentynek, tak w Polsce, 
jak i świecie. Przykład krajowy: koncert wymyślony przez 
członków pewnego zespołu o oryginalnej nazwie „Sekcja 
Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn”. 
Już jakiś czas temu wyszli z inicjatywą „Walentynki Gru-
bych, Smutnych i Samotnych” i z taką imprezą krążą po 
scenach, wywołując uśmiech na twarzach gawiedzi. Mnie 
pomysł wielce przypadł do gustu i polecam wszystkim, 
mającym zdrowy dystans, podobno można uczestniczyć 
w parach i to najdziwniejszych. Myślę, że tam widok re-
kina z tygrysem nikogo nie zaskoczy.

Chyba najlepszą informacją dotyczącą pomysłu na świę-
towanie walentynek, jest ta, która dotarła z amerykańskiego 
San Antonio. Otóż tamtejszy ogród zoologiczny wyszedł 
(po raz kolejny zresztą, w poprzedniej edycji wzięło udział 
9 tys. osób) z nietypową propozycją dla tych, którzy mają 
złamane serca. Oferuje, by z okazji walentynek nazwać 
imieniem byłego/byłej… karalucha, szczura albo głowę 
kapusty!

Doprecyzowując: za 10 dolarów zoo w San Antonio 
w USA oferuje, że nazwie karalucha imieniem byłego 
partnera/partnerki osoby, która pieniądze te wpłaci. Czyli 
po taniości możesz zemścić się i przy okazji zrobić dobry 
uczynek, albowiem w ten sposób ogród zoologiczny chce 
zebrać fundusze na wsparcie „wizji zoo dotyczącej zabez-
pieczenia przyszłości dzikiej przyrody w Teksasie”.

Krewetka arbuzowa w Intercity
Wojciech P. KnapikFe
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Pogoda nas ostatnio nie rozpiesz-
cza. Zima w takiej odsłonie nie może 
się podobać. Dni są wyjątkowo po-
chmurne, temperatura niska, za to 
bardzo wysokie ciśnienie. I do tego 
wiatr. Takie warunki są bardzo uciąż-
liwe dla meteopatów, ale jeszcze bar-
dziej cierpią osoby pozbawione dachu 
nad głową. Dla nich takie warunki 
wiążą się z ogromnym ryzykiem.

To właśnie dlatego strażnicy miej-
scy, policjanci i pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej regularnie 
odwiedzają jaworznickie pustostany 
czy działkowe altanki, w których ko-
czują bezdomni. Lista takich miejsc 
niestety nie jest krótka, bo żeby spać 
w noclegowni, trzeba spełnić warunek. 
Jest nim trzeźwość, która dla wielu 
osób bywa nieosiągalna.

Mundurowi u bezdomnych poja-
wiają się z informacjami na temat 
pomocy, o jaką osoby bez dachu nad 
głową mogą się starać. Formy wspar-
cia są różne. To może być nocleg, 
ciepły posiłek czy możliwość kąpieli 
i wyprania swoich rzeczy. Jeśli ktoś 
wyrazi taką chęć, to urzędnicy poma-
gają też osobom bezdomnym wrócić 
na prostą, wyrobić dokumenty i na 
nowo odnaleźć się w świecie, któ-
ry chyba też każdemu z nas czasem 
wydaje się po prostu nieprzyjazny 
i niezrozumiały.

Mundurowi niezmiennie apelują do 
nas o empatię i zgłaszanie sytuacji, 
w których osoby bezdomne narażone 
są na śmierć z powodu wyziębienia. 
Od naszej wrażliwości może napraw-
dę wiele zależeć.

Zależni od empatii

Badanie nie boli

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Statystyki wskazują, że rak szyjki 
macicy co dwie minuty zabija jedną 
kobietę na świecie. Niestety Polska 
ma jeden z najwyższych w Euro-
pie wskaźników zachorowalności 
i umieralności z powodu tej cho-
roby. Dlatego też medycy przypo-
minają, by jaworznianki regularnie 
poddawały się badaniom i nie bały 
się cytologii.

W Jaworznie regularnie reali-
zowane są populacyjne badania 
cytologiczne kobiet. Medycy ape-
lują, by każda kobieta poddawała 
się cyklicznym badaniom kontro-
lnym, a takowe wykonać można 
m.in. w POZ w Szczakowej (ul. Ko-
szarowa 2) w czwartki w godzinach 
15-17. Na badania zarejestrować się 

można pod nr. telefonu 32 616 34 
79 lub 512 371 809. 

Statystyki pokazują, że wczesne 
wykrycie raka szyjki macicy daje 
ogromne szanse na  wyzdrowienie. 
Uważa się też, że jednym ze skutecz-
niejszych sposobów zapobiegania tej 
poważnej chorobie  jest szczepienie 
przeciw wirusowi brodawczaka, czyli 
HPV. To właśnie on powoduje raka 
szyjki macicy. Szczepienie zostało 
włączone do kalendarza szczepień, 
jako zalecane i zostało objęte 50-pro-
centową refundacją. 

Program, realizowany w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej, adre-
sowany jest do kobiet w wieku 25-59 
lat, które nie wykonały badania cytolo-
gicznego w ciągu ostatnich trzech lat.  
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Krewetka tygrysia... Ta nazwa zawiera wiele py-
tań: czy tygrys i krewetka byli szczęśliwi? Czy 
to dziecko z legalnego związku? Czy wie o tym 
ksiądz proboszcz z Bydgoszczy i co na ten temat 
sądzi? A istnieje także rekin tygrysi, więc co to 
była za impreza, to ja nie chcę wiedzieć...

Defetyzm nie buduje
Jan KleszczSzpilki w bruku

W północno-zachodniej części miasta, przy węźle A4 z S1, 
ruszyły prace związane z przygotowaniem terenu pod działal-

ność Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. To przedsięwzięcie, któremu warto 
kibicować, bo może okazać się kołem zamachowym dla gospodarki naszego miasta 
i całego regionu. Na działce inwestycyjnej, na której zlokalizowana ma być fabryka 
samochodów elektrycznych marki IZERA, trwa właśnie wycinka drzew. To kolejny 
etap prac. Niezbędny, by JOG mógł powstać, działać i odwrócić niekorzystne dla mia-
sta i mieszkańców tendencje gospodarcze, które będą wynikiem realizacji postulatów 
polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

Zapowiadana transformacja energetyczna dla Jaworzna, gdzie od lat działają ko-
palnia i elektrownie, dające prace i utrzymanie wielu rodzinom, bez wątpienia będzie 
ogromnym wyzwaniem. To właśnie JOG może być szansą uniknięcia najtrudniejszych 
skutków tych przemian, jak choćby bezrobocia. Z szacunkowych danych wynika 
bowiem, że na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego powstać może nawet 
około 12 tysięcy nowych miejsc pracy.

Nowa strefa przemysłowa to także szansa dla miasta, bo po pełnym zagospoda-
rowaniu działek przewidywane roczne przychody z tytułu podatków gruntowych 
to około 60 mln zł. To pieniądze, które pozwolą zapobiec regresowi i utrzymać sto-
sunkowo dobrą ofertę społecznych usług, jakie teraz realizuje miasto. Chodzi tu na 
przykład o komunikację publiczną, stan miejskich dróg i chodników czy miejsca wy-
poczynku i rekreacji. 

Mimo tych oczywistości w sieci znów wywołano dyskusję nad wycinanymi drze-
wami. Tam gdzie chodzi o zwykły defetyzm, trudno walczyć za pomocą merytorycz-
nych argumentów. I chyba nawet nie trzeba, bo przecież w badaniach ankietowych 
ponad 77 proc. mieszkańców naszego miasta poparło utworzenie Jaworznickiego 
Obszaru Gospodarczego.

ruszyły prace związane z przygotowaniem terenu pod działal-
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ku w dłuższej perspektywie czasowej – tłumaczy 
Trajan Szuladziński. 

Grażyna Dębała

W Jaworznie nie stwierdzono do-
tąd przypadku ASF | fot. Natalia 
Czeleń

Jaworzno 
w strefi e

Nasze miasto objęte zostało nie-
bieską strefą afrykańskiego pomoru 
świń. Decyzję podjęto po tym, jak 
w Będzinie stwierdzono przypadek tej 
choroby u dzika. To element szeroko 
zakrojonych działań prewencyjnych, 
bo w Jaworznie nie stwierdzono do-
tąd przypadku tej choroby u dzika czy 
trzody chlewnej. Ważne jest też to, że 
ludzie nie mogą zarazić się wirusem 
ASF, toteż choroba ta nie stwarza 
zagrożenia dla naszego zdrowia lub 
życia. – Wprowadzenie niebieskiej stre-
fy w Jaworznie nie oznacza bezpośred-
niego zagrożenia ASF. Jeden zarażony 
osobnik został znaleziony w powiecie 
będzińskim – potwierdza Zbigniew 
Piątek, naczelnik Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego w jaworznickim 
Urzędzie Miejskim. 

Sytuacja w naszym mieście na 
bieżąco monitorowana jest przez 
powiatowego lekarza weterynarii 
w Tychach. Przekazał on zalecenia 
i wytyczne postępowania do kół ło-
wieckich, które działają w naszym 
mieście, bo Jaworzno jest miastem 
granicznym województwa. 

Afrykański pomór świń to choro-
ba dzików i trzody chlewnej. Świnie 
zakażone wirusem ASF miewają go-
rączkę, wybroczyny, odznaczają się 
apatią. Zdarzają się też poronienia. 
Choroba jest dla świń wyjątkowo 
groźna. Śmiertelność zwierząt sięga 
nawet 100 procent. Ludzie nie są jed-
nak wrażliwi na zakażenie wirusem 
ASF, wirus nie jest też groźny dla 
innych gatunków zwierząt.

Specjaliści przypominają, by nie 
zbliżać się do chorych i padłych zwie-
rząt. – Prosimy o zachowanie ostroż-
ności, a w razie niepokojących zjawisk 
o poinformowanie właściwych służb – 
apelują urzędnicy z jaworznickiego 
magistratu.

Niepokojące sygnały można zgła-
szać do Straży Miejskiej w Jaworznie 
(tel. 32 618 16 18), Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego lub bezpośrednio 
do powiatowego lekarza weterynarii 
Łukasza Ciupka (tel. 691 486 102).

Zgłoszenia można dokonać również 
przez aplikację ZIPOD – „Zintegrowa-
ny Interfejs Padłych i Odstrzelonych 
Dzików”, która po zainstalowaniu na 
urządzeniu mobilnym wskaże odpo-
wiednim służbom dokładną lokaliza-
cję padłego zwierzęcia.               GD

Są pieniądze na kompleksową przebudowę ulicy Szczakowskiej. Jaworzniccy urzędnicy już przygotowują przetargi na to zada-
nie. Inwestycja będzie kosztowała 25 mln zł, ale połowę pokryje dofi nansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  We 
wtorek, 8 lutego, Mateusz Morawiecki, premier RP, wraz z Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury, ogłosili listę do-
fi nansowanych projektów. Wśród nich znalazło się Jaworzno i przebudowa ulicy Szczakowskiej.

Szczakowską czeka przebudowa

– Mamy duże doświadczenie w pro-
jektach zewnętrznych i przebudowie 
arterii miejskich. Jeśli to możliwe, ko-
rzystamy z programów i dofi nansowań 
zewnętrznych. Moi współpracownicy 
przygotowali wniosek do Ministerstwa 
Infrastruktury, który uzyskał akcep-
tację, i tym samym otrzymaliśmy po-
nad 12,5 mln zł fi nansowego wsparcia 
– potwierdza prezydent Jaworzna, 
Paweł Silbert.

Ulica Szczakowska jest ważnym 
elementem drogowego układu mia-
sta. Ruch jest tu bardzo duży. Drogą 
codziennie jeżdżą samochody osobo-
we, ciężarowe, autobusy komunikacji 
miejskiej i rowerzyści. Droga jest już 
mocno wyeksploatowana, a plano-
wana przebudowa znacznie poprawi 

Przebudowa ulicy Szczakowskiej będzie kosztowała 25 mln zł, z czego 12,5 mln zł to dofi nansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | fot. Andrzej Pokuta

komfort kierowców i bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników.

– Przebudowa Szczakowskiej jest 
bardzo potrzebna. Często korzystam 
z tej drogi i ruch jest tu zazwyczaj 
naprawdę duży. Dobrze, że udało się 
zdobyć pieniądze na ten remont – pod-
kreśla Marcin Duszczyk, kierowca 
z Jaworzna.

W ramach zadania ulica Szczakow-
ska zostanie kompleksowo wyremon-
towana. Nowe rondo połączy ulice: 
Miodową, Chropaczówkę, Wachlow-
skiego i Górnośląską. Piesi zyskają 
wygodny i bezpieczny chodnik po 
obu stronach drogi. Od nowego ron-
da pobiegnie droga dla rowerzystów, 
która połączona zostanie z tą, która 
biegnie wzdłuż ulicy Wachlowskiego.

Poprawę odczują też pasażerowie 
komunikacji miejskiej. Na trasie re-
montowanej drogi wybudowanych 
zostanie dziewięć przystanków auto-
busowych. Pięć z nich będzie miało 
zatoki, a pozostałe będą po prostu 
peronami z oświetleniem. Wzrośnie 
bezpieczeństwo pieszych. W ramach 
zadania powstanie bowiem 19 do-
świetlonych przejść dla pieszych.

Łatwiej będzie też zaparkować, 
bo inwestycja obejmuje wykonanie 
placu postojowego, który powstanie 
na skrzyżowaniu z ulicą Kasprza-
ka, obok Szkoły Podstawowej nr 3. 
Ten plac przeznaczony będzie do 
obsługi transportu szkolnego, ale 
naprzeciw Klubu RELAX powstanie 
10 miejsc postojowych poza pasem 

ruchu, w tym jedno dla osób niepeł-
nosprawnych.

 Co ważne, cała ta inwestycja zo-
stała tak zaprojektowana, by uzu-
pełniać się z planowaną obwodnicą, 
czyli ulicą Nowoszczakowską, która 
powstać ma w kolejnych latach.

– Dzięki rządowemu wsparciu i środ-
kom z budżetu gminy - realizacja tego 
zadania wkrótce trafi  na ścieżkę po-
stępowania zamówień publicznych, 
a następnie wyłoniony zostanie wyko-
nawca inwestycji przewidzianej na lata 
2023-2025. Liczymy na pozytywne roz-
strzygnięcie przetargu i realizację tego 
zadania drogowego, ważnego dla miesz-
kańców Niedzielisk i północnych części 
miasta – zapowiada Paweł Silbert. 

Grażyna Dębała

Negocjacje w toku
Do 8 marca TAURON i Rafako powstrzymają 

się od dochodzenia wzajemnych roszczeń, zwią-
zanych z licznymi awariami jaworznickiego blo-
ku energetycznego o mocy 910 MW. Jest więc 
szansa, że do tego czasu strony sporu wspólnie 
ustalą harmonogram oraz sposób zakończenia 
prac naprawczych i strojeniowych przy bloku 
910 MW, a także metodę dokonania rozliczeń.

Przypomnijmy, że jako przyczyny kłopotów 
z działaniem bloku energetycznego Rafako, głów-
ny wykonawca inwestycji, wskazuje nieodpo-
wiednią jakość węgla dostarczanego do bloku 
przez TAURON. Natomiast przedstawiciele ener-
getycznego giganta przekonują, że przyczynami 
awarii są wady konstrukcyjne. 

– Zawarte porozumienie pozwoli na zweryfi ko-
wanie parametrów kontraktowych bloku, co jest 
warunkiem kluczowym zminimalizowania roszczeń 
fi nansowych. Zgodnie z ustaleniami z Rafako zamie-
rzamy to zrobić przy wykorzystaniu certyfi kowanej 

fi rmy zewnętrznej – zapowiada Trajan Szuladziń-
ski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

W styczniu TAURON wezwał Rafako do za-
płaty kar umownych i odszkodowania. W sumie 
chodzi o ponad 1,3 mld zł. Roszczenia energe-
tycznego gigantyczna to dla raciborskiej spół-
ki zawrotna kwota, toteż zarząd spółki Rafako 
w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, ogłosił 
decyzję o rozpoczęciu przygotowań do złożenia 
wniosku o upadłość. Jest jednak szansa, że uda 
się tego uniknąć.

– Ostatnie tury negocjacji prowadzonych z udzia-
łem mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej RP otwierają możliwość wypracowania 
ugody zawierającej konkretny harmonogram prac 
strojeniowych i naprawczych. Prace te powinny 
pozwolić na osiągnięcie przez blok 910 MW para-
metrów gwarancyjnych, nie później niż do końca 
2023 roku. Naprawa usterek i wad jest istotna dla 
poprawienia sprawności oraz ekonomiki pracy blo-

TAURON i Rafako wciąż szukają sposobu na 
rozwiązanie konfl iktu | fot. Materiały TAU-
RON Wytwarzanie
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Na terenie parku Gró-
dek powstaną moduło-
we, terenowe pracownie 
edukacyjne, nazywane 
EDUboxami. Korzystać 
z nich będą mogli ucznio-
wie z całego kraju. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to modułowe 
pracownie w jaworznic-
kim parku będą gotowe 
już we wrześniu. 

HALO TAXI
JAWORZNO

szybko, tanio
i bezpiecznie

32 411 88 99

AU TO P R O M O C J A

R E K L A M A R E K L A M A

MotoPomocni 
na drodze

50 motocyklistów z całego Ślą-
ska wzięło udział w szkoleniu, które 
w sobotę, 4 lutego, przeprowadzili 
w naszym mieście, razem z przed-
stawicielami Fundacji MotoPomocni, 
policjanci z komendy w Jaworznie 
i z wojewódzkiego garnizonu w Ka-
towicach. Zajęcia odbyły się także 
we współpracy z Komendą Główną 
Policji w Warszawie. Szkolenie pt. 
„Bezpieczny i Motopomocny motocy-
klista” skupiło członków i członkinie 
klubów „Motocykliści Jaworzno”, 
„Motocykllove Śląskie Motocyklistki” 
i „Woman of South Tychy”.  – Moto-
cykliści postanowili podnieść swoją wie-
dzę w zakresie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, zwłaszcza swoje umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy w wypad-
kach komunikacyjnych – informuje 
sierż. szt. Justyna Wiszowaty z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Wśród poruszonych zagadnień zna-
lazły się te, dotyczące przepisów ru-
chu drogowego dla motocyklistów, 
konsekwencji popełnianych wykro-
czeń oraz kultury w ruchu drogowym. 

Odbył się też konkurs z nagrodami, 
w którym wyłoniono motocyklistów 
z najlepszym czasem reakcji.

Nie zabrakło też gościa specjalnego. 
Był nim Marek Suslik, w środowisku 
motocyklowym znany jako White 
Wolf. – Podczas spotkania nasz gość 
zdradził tajniki swoich mroźnych wy-
praw. Każdy z nas miał okazję zobaczyć 
jedyny na świecie kask, przystosowa-
ny do jazdy motocyklem w temperatu-
rze -60 stopni Celsjusza – opowiadają 
członkowie MotoPomocnych.

Fundacja organizuje prelekcje w ca-
łej Polsce. Jej misją jest prowadzenie 
szkoleń dla motocyklistów  w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy w wy-
padkach drogowych, psychologii za-
chowań, techniki jazdy na motocyklu, 
bezpieczeństwa czynnego i biernego 
(czyli odpowiedniego doboru odzie-
ży i akcesoriów motocyklowych), 
aspektów prawnych ruchu drogowe-
go, technologii oraz innych ważnych 
zagadnień, związanych z ruchem dro-
gowym.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Szkolenie odbyło się w jednej z jaworznickich szkół | fot. KMP Jaworzno

Park Gródek cieszy się wielką popularnością wśród jaworznian i gości 
spoza miasta m.in. ze względu na walory przyrodnicze 
| fot. Natalia Czeleń

Portal dla mieszkańców
Urzędnicy z magistratu zachęca-

ją do korzystania z Jaworznickiego 
Portalu Mieszkańca. To internetowa 
platforma, na której można znaleźć 
informacje o podatkach i opłatach 
lokalnych. To także wygodna for-
ma komunikacji z urzędem i moż-
liwość regulowania swoich rachun-
ków z gminą. Z portalu korzysta już 
blisko 500 mieszkańców.

– Każdy podatnik może mieć swoje 
konto na platformie eUrzędu (Por-
talu Mieszkańca). Jest to platforma 
internetowa, która stanowi kolejne 
narzędzie do komunikacji elektro-
nicznej mieszkańców z urzędem. To 
też źródło informacji na temat stanu 
zobowiązań poszczególnych podatków 
i opłat wnoszonych do gminy: podatku 
od nieruchomości od środków trans-
portowych, rolnego, leśnego użytko-

wania wieczystego, dzierżawy oraz 
odsetek od zaległości i innych – wyli-
cza Magdalena Mistarz, naczelnik 
Wydziału Budżetowo-Finansowego 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Warunkiem korzystania z portalu 
jest złożenie wniosku o konto na 
platformie eUrzędu. Taki wniosek 
znaleźć można na ePUAP-ie. Pra-
cownicy Urzędu Miejskiego do 14 
dni zweryfi kują podane informacje, 
a wnioskodawca otrzyma dostęp do 
konta na platformie eUrzędu.

Wtedy właściciel konta będzie 
już mógł, nie wychodząc z domu, 
sprawdzić wysokość lokalnych po-
datków, swoje zobowiązania i płat-
ności. – Zaletą systemu jest możliwość 
wykonania opłaty online, podobnie 
jak podczas internetowych zakupów. 
W chwili dokonania płatności miesz-

kaniec otrzyma na adres mailowy in-
formację o wszczęciu procedury prze-
kazania pieniędzy na rzecz gminy. 
Informacja o dokonanej płatności na 
portalu będzie dostępna w momencie 
zaksięgowania kwoty na koncie Urzę-
du Miejskiego – tłumaczą urzędnicy.

Za przelewy dokonywane poprzez 
platformę doliczana jest kwota 0,59 
zł brutto prowizji, którą pobiera 
Krajowa Izba Rozliczeniowa. Więcej 
informacji  na temat Jaworznickiego 
Portalu Mieszkańca znaleźć moż-
na na stronie internetowej eurzad.
um.jaworzno.pl. Urzędnicy chętnie 
pomogą też w procedurze rejestracji 
na Portalu Mieszkańca. Skontakto-
wać się z nimi można telefonicznie, 
pod numerami 32 61 81 686 lub 32 
61 81 648. 

Grażyna Dębała

Nowe atrakcje w Gródku

Pracownicy Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego, który jest admini-
stratorem parku Gródek, potwier-
dzają plany uruchomienia nowego 
projektu edukacyjnego, adresowa-
nego przede wszystkim do uczniów. 
Na miejsce jego realizacji wybrano 
jaworznickie arboretum. Młodzi 
ludzie będą tam poznawać zalety 
i znaczenie bioróżnorodności.

– W ramach inwestycji powstanie 
między innymi sala edukacyjna, w któ-
rej, w ramach specjalnego programu, 
prowadzone będą edukacyjne zajęcia 
i wykłady dla zorganizowanych grup
– zapowiada Patryk Bubła, wicedy-
rektor ds. administracyjno-technicz-
nych Śląskiego Ogrodu Botaniczne-

go. Zajęcia w nowoczesnej terenowej 
pracowni prowadzić będą edukato-
rzy ŚOB we współpracy z pracowni-
kami jaworznickiej GEOsfery. Korzy-
stanie z edukacyjnej atrakcji będzie 
bezpłatne. 

To nie koniec inwestycyjnych 
planów. W Gródku powstaną także 
zaplecze techniczne i dostępne dla 
wszysykich odwiedzających toalety, 
których dotąd tu brakowało. W pla-
nach jest także budowa nowych scho-
dów prowadzących do zbiornika. 

Administratorzy terenu planują także 
sadzenie roślin chronionych.

Park Gródek to miejsce zrekul-
tywowane po terenie poprzemy-
słowym. Kiedyś mieściły się tu za-
kłady dolomitowe. Dzisiaj jest to 
jedno z najchętniej odwiedzanych 
przez turystów miejsc w regionie. 
Turyści, którzy odwiedzają nasz 
park, nie bez powodu nazywają go 
„Polskimi Malediwami” lub „Śląską 
Chorwacją”.  

Natalia Czeleń
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Ruszają zapisy do czwartych klas sportowych w jaworznickich podstawówkach. O zakwalifi kowanie się do któregoś z oddziałów 
mogą starać się uczniowie zainteresowani szkoleniem siatkarskim i piłkarskim. Klasy sportowe funkcjonują w trzech placówkach 
– Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 15 i Szkole Podstawowej nr 16.

Wyszkolą siatkarzy, 
siatkarki i piłkarzy

– Nabór do oddziałów sportowych 
klas czwartych ruszy w poniedzia-
łek, 13 lutego. Uczniowie będą mogli 
wybrać siatkówkę oraz piłkę nożną. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lu-
tego – informuje Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W SP 7 na Podłężu i SP 16 na 
Podwalu czwartoklasiści i czwar-
toklasistki będą trenować siatków-
kę. W SP 15 powstanie klasa dla 
piłkarzy.

Wnioski o przyjęcie do klas spor-
towych można składać do piątku, 
24 lutego, do godz 15. Tego sa-
mego dnia o godz. 9 kandydaci 
poznają termin przeprowadzenia 
prób sprawności fi zycznej. Testy 
sprawnościowe odbędą się od 1 do 
6 marca. Lista kandydatów, którzy 
pomyślnie przejdą próby, zostanie 
podana do publicznej wiadomości 
7 marca o godz. 9. Jednocześnie 
kandydaci dowiedzą się, czy za-
kwalifi kowali się do klasy spor-
towej. Jeśli tak się stanie, to ich 
rodzice będą musieli potwierdzić 
wolę uczęszczania swojego dziec-
ka do takiej klasy. Będą mieli na 
to czas do 10 marca do godz. 15. 
Listę kandydatów przyjętych i nie-
przyjętych poznamy natomiast 14 
marca o godz. 9.

Odbędzie się też postępowa-
nie uzupełniające. Rozpocznie się 
ono 12 kwietnia o godz. 8, a lista 
przyjętych i nieprzyjętych zostanie 
opublikowana 15 maja o godz. 9. 

Drewniane altanki w parku Angiel-
skim zostały wyłączone z użytku 
| fot. Materiały MZDiM

Młode siatkarki z klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w trakcie gry
| fot. Andrzej Pokuta 

Wandale 
w parku 

Angielskim
W parku Angielskim znów pojawili 

się wandale. Tym razem ucierpiały 
dwie altany,  w których zniszczono 
stoliki. Uszkodzono także kosze na 
śmieci. Pracownicy Miejskiego Za-
rządu Dróg i Mostów w Jaworznie 
posprzątali i zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia. Altany zostały jednak wy-
łączone z użytku. – Park Angielski 
cieszy się popularnością wśród miesz-
kańców. Niestety zdarzają się tam też 
akty wandalizmu. Cierpią na tym inni 
bywalcy tego miejsca – mówi Izabela
Miszczyk, rzeczniczka Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów.

To nie pierwszy taki incydent 
w tym miejscu. We wrześniu ubie-
głego roku, w trakcie objazdu po-
rządkowego w parku Angielskim, 
pracownicy MZDiM zastali zniszczoną 
dolną altanę. Wówczas blat drew-
nianego stołu oderwano, a niektóre 
deski połamano. Kosze na śmieci po-
przekrzywiano.                           NC

Czujni też po pracyLaboratorium zaprasza
O tym, że policjantem jest się nie tylko na 

służbie, udowadniają stróże prawa z Komen-
dy Miejskiej Policji w Jaworznie. Ostatnio 
dwóch z nich doprowadziło do zatrzyma-
nia ściganych przestępców. Sierż. Konrad
Białas i podkom. Dominik Białas (mimo 
identycznych nazwisk nie są spokrewnieni 
– przyp. red.) zachowali czujność w czasie 
wolnym od pracy.

Sierż. Konrad Białas doprowadził do za-
trzymania 27-letniego jaworznianina, po-
szukiwanego listem gończym.

– Policjant w czasie wolnym, jadąc prywat-
nym samochodem, zauważył świecące się świa-
tło w mieszkaniu przy ul. Piekarskiej, w któ-
rym mógł przebywać poszukiwany mężczyzna. 
Dzięki podjętej przez sierż. Białasa interwencji, 
27- latek najbliższe 8 miesięcy spędzi w zakła-
dzie karnym – informuje sierż. szt. Justyna
Wiszowaty  z KMP Jaworzno. – Policjant 
w przeszłości, w trakcie służby, wielokrotnie 
prowadził czynności, zmierzające do ustalenia 
miejsca pobytu tej osoby, gdyż poszukiwany 

Jaworznickie Laboratorium Biznesu zaprasza 
na kolejne spotkanie „FuckUp Nights”. Plano-
wane jest na piątek, 24 lutego. Początek o godz. 
18. W trakcie spotkania będzie też czas na za-
dawanie pytań. – FuckUp Nights, czyli inaczej 
FUN, to globalny ruch, organizujący spotkania, 
na których chętni opowiadają o swoich porażkach 
w biznesie lub projektach – mówią organizatorzy 
wydarzenia.

To tylko jedna z najnowszych propozycji Ja-
worznickiego Laboratorium Biznesu. W siedzibie 
placówki wystartowały dyżury konsultantów 
Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii 
Społecznej. Odbywają się one w każdy trzeci 
czwartek miesiąca w godzinach od 10 do 13. Naj-
bliższy dyżur przypada na czwartek, 16 lutego.

W czasie konsultacji można porozmawiać 
o ekonomii społecznej, uzyskać informacje 
o szkoleniach, konsultacjach czy dotacjach, 
umówić się na wspólne projekty, warsztaty. 
Udział w spotkaniach wziąć mogą przedstawicie-
le organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw 
społecznych, osoby zainteresowane założeniem 

celowo ukrywał się przed organami ścigania 
w innym kraju, a tylko sporadycznie przyjeżdżał 
do Polski. Sierżant przez jakiś czas obserwował 
to mieszkanie i zauważył zmierzającą do niego 
konkubinę poszukiwanego – opowiada.

Funkcjonariusz od razu zadzwonił do dy-
żurnego jaworznickiej komendy. Następnie 
poszedł za wspomnianą kobietą. Ta zapu-
kała do drzwi obserwowanego mieszkania. 
Otworzył je poszukiwany 27-latek. Sierż. 
Białas zatrzymał mężczyznę i przekazał go 
policyjnemu patrolowi.

Rotę policyjnego ślubowania wypełnił też, 
poza służbą, podkom. Dominik Białas. Poli-
cjant wracał właśnie z pracy, gdy napotkał 
przy al. Piłsudskiego na Podłężu poszukiwa-
nego 49-latka. Od razu przeszedł do działania 
i zatrzymał mężczyznę. Następnie przekazał 
go wezwanemu patrolowi. 49-latek został 
przewieziony do Zakładu Karnego w Woj-
kowicach, w którym musiał odbyć 15 dni 
zastępczej kary aresztu.

Anna Zielonka-Hałczyńska

takich instytucji oraz lokalni biznesmeni czy 
działacze społeczni.

Chętni do udziału w FUN lub konsultacjach 
zapisywać się mogą telefonicznie, dzwoniąc 
pod nr 730 198 003.

Powiatowy Urząd Pracy otworzył Jaworz-
nickie Laboratorium Biznesu jesienią ubiegłego 
roku. Przestrzeń powstała na Podwalu, w budyn-
ku przy ul. Bocznej 7k. Składa się z trzech stref: 
kreatywności, co-working oraz informacji. Każda 
z nich cieszy się zainteresowaniem jaworznian.  
Celem jaworznickiego laboratorium jest budo-
wanie przestrzeni biznesowej na lokalnym rynku 
pracy i przetestowanie jej działalności. Osoby, 
które planują otworzyć swój własny biznes, 
mogą zasięgnąć tu rad specjalistów. Dowiedzą 
się od czego zacząć. Laboratorium ma być za-
chętą dla młodzieży do podejmowania wyzwań 
przedsiębiorczych oraz wsparciem w realizacji 
pomysłów biznesowych. Osoby, które chciałyby 
zmienić ścieżkę zawodową, przebranżowić się, 
uczestniczyć mogą  w inspirujących spotkaniach 
z ludźmi, którym się to udało.                     NC

Szczegółowy harmonogram nabo-
ru uzupełniającego można znaleźć 
na stronie internetowej www.ja-
worzno.pl.

W każdym ze sportowych od-
działów dzieci będą szkolone 
przez wykwalifi kowanych trene-
rów. W „piętnastce” zajmą się tym 
szkoleniowcy z piłkarskiej Akade-
mii 2012. Trenowanie młodych 
siatkarzy w SP 7 i SP 16 będzie 
zadaniem trenerów z UKS-u Jedyn-

ka Jaworzno. Siatkarki z „siódem-
ki” i „szesnastki” będą z kolei pod 
opieką instruktorów Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu, które 
prowadzi w swoich strukturach 
żeńską sekcję siatkówki i patronuje 
oddziałom siatkarskim w szkołach.

– Dziewczynki zainteresowane na-
uką w klasach sportowych powinny 
spełniać trzy podstawowe kryteria. 
Są nimi bardzo dobry stan zdrowia, 
wysoki poziom sprawności fi zycznej 

i brak problemów w nauce – wymie-
nia Mariusz Łoziński, koordyna-
tor szkolenia siatkarskiego kobiet 
w MCKiS Jaworzno. – Lista uczniów 
przyjętych do klas sportowych bę-
dzie ustalona na podstawie wyników 
przeprowadzonych prób sprawności 
fi zycznej – dodaje.

Trenerzy MCKiS-u mają już wstęp-
ne rozeznanie co do umiejętności 
i kondycji trzecioklasistek z jaworz-
nickich podstawówek. Już w czasie 
trwającego roku szkolnego poszuki-
wali siatkarskich talentów w szko-
łach na terenie Jaworzna, w których 
przeprowadzali testy sprawnościo-
we. Najzdolniejsze dziewczęta 
zaprosili do udziału w zajęciach 
„MCKiS - Lubimy sport!”. To mię-
dzy innymi uczestniczki tych zajęć 
będą teraz aplikować do klas spor-
towych. –  Na podstawie testów wyse-
lekcjonowaliśmy i zaprosiliśmy grupę 
ok. 50 dziewczynek z klas 3. na zaję-
cia „MCKiS - Lubimy sport!”. Dalszy 
etap szkolenia przewiduje połączenie 
edukacji i sportu w klasach sportowych 
o profi lu piłka siatkowa dziewcząt – 
podkreśla trener Łoziński.

Więcej szczegółów na temat na-
boru do klas sportowych można 
uzyskać, dzwoniąc do jaworznic-
kich szkół. Telefon do SP 7 to 32 
762 91 80. Z SP 15 można skon-
taktować się pod numerem  32 616 
34 76, a do SP 16 można się do-
dzwonić, wybierając 32 616 37 61.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Niskie temperatury, z ja-
kimi mamy do czynienia 
od kilku dni, są szczegól-
nie niebezpieczne dla osób 
pozbawionych dachu nad 
głową. To właśnie dlatego 
przedstawiciele jaworznic-
kich służb mundurowych 
regularnie kontrolują pu-
stostany w poszukiwaniu 
osób bezdomnych, które 
instruują, gdzie mogą zna-
leźć pomoc. 

R E K L A M A

Wrażliwość może ratować życie

Strażnicy miejscy wspólnie z pra-
cownikiem jaworznickiego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej odwie-
dzają miejsca, gdzie zazwyczaj ko-
czują osoby bezdomne. Informują je 
o możliwościach i formach pomocy. 
To nie tylko schronienie, ale i ciepły 
posiłek, możliwość wyprania swoich 
rzeczy czy kąpieli.

W tym trudnym czasie osobom 
bezdomnym zagraża wychłodzenie 
organizmu, czyli hipotermia. Towa-
rzyszy jej spadek temperatury ciała 
poniżej 35 stopni Celsjusza. Objawa-
mi mogą być przede wszystkim silne 

dreszcze, senność, dezorientacja, nie-
miarowe tętno. Gdy dojdzie do ostrej 
hipotermii, osoba traci przytomność, 
jej oddech jest płytki i bardzo wolny,  
a skóra zimna. Ten stan prowadzić 
może do śmierci. Hipotermią zagrożo-
ne są również osoby samotne, starsze, 
a także pod wpływem alkoholu. Mun-

durowi proszą mieszkańców o czuj-
ność i zgłaszanie sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia innych osób. – Jeśli 
widzisz osobę potrzebującą pomocy, po-
wiadom dyżurnego Straży Miejskiej pod 
bezpłatnym numerem telefonu 986 lub 
zadzwoń pod ogólnopolski numer alar-
mowy 112 – proszą strażnicy.

Kwestowali 
dla schroniska

Ponad 700 zł zebrali jaworzniccy 
radni z Młodzieżowej Rady Miasta 
na rzecz schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, które działa w Chełmku. Na 
rzecz zwierzaków młodzi jaworznia-
nie kwestowali przed wejściem do 
Hali Widowiskowo-Sportowej w dniu 
Koncertu Noworocznego.  Datki ze-
brane przed wydarzeniem zostały już 
przekazane do schroniska. – Uczestni-
cy koncertu byli naprawdę hojni – mówi 
Kamil Łach, opiekun Młodzieżowej 
Rady Miasta.

Radni Młodzieżowej Rady Mia-
sta dziękują wszystkim darczyńcom 
za wsparcie akcji. Zachęcają też, by 
wspierać tę placówkę również na 
inne sposoby. Mile widziana jest po-

moc rzeczowa. Do schroniska moż-
na przynosić w godzinach otwarcia: 
dobrej jakości karmy suche i mokre 
dla psów i kotów, koce, ręczniki, smy-
cze, obroże i szelki, żwirek dla kotów 
(najlepiej bentonitowy), środki czy-
stości, płyny do szyb, naczyń, podłóg, 
ręczniki papierowe, rękawiczki jed-
norazowe i wielorazowe (rozmiary 
M-L), kuwety, transportery dla kotów. 
Można także przekazać 1,5 procen-
ta podatku na rzecz schroniska lub 
zostać wolontariuszem i pomagać 
w wyprowadzaniu zwierząt na spa-
cery czy sprzątaniu ich kojców.

To nie jedyna akcja, w jaką zaanga-
żowali się jaworzniccy młodzieżowi 
radni. Z puszkami na datki spotkać 
ich można było także w czasie fi nału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Wiosną planują zorganizować 
kolejną akcję charytatywną. Przygo-
towują też nowe projekty. Planują 
m.in. organizację wydarzenia kultu-
ralnego i rozpoczynają współpracę 
z GEOsferą. Deklarują, że efekty tej 
współpracy poznamy niebawem. – 
Zapraszamy również do korzystania ze 
wsparcia emocjonalnego za pośrednic-
twem discordowego kanału Tajemniczy 
Przyjaciel – zachęca opiekun Młodzie-
żowej Rady Miasta.                     NC

Mundurowi regularnie kontrolują pustostany i radzą osobom bezdom-
nym, gdzie szukać pomocy | fot. Materiały Straży Miejskiej

Do schroniska przekazano już pie-
niądze zebrane podczas zbiórki  
| fot. Materiały MRM
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Uczestnicy rajdów nie tylko aktywnie spędza-
ją czas, ale też poszerzają wiedzę na temat 
przyrody czy historii | fot. Mateusz Sarna

Jaworznicka Komisja Turystyki Pieszej PTTK 
zachęca do udziału w rajdach i wycieczkach  
| fot. Mateusz Sarna

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

виплачується щомісячно, у 
розмірі 500 злотих на дитину. 

Програма «Добрий старт 
300+» («Dobry Start 300+»). 
Пільга виплачується раз на 
рік для придбання шкільного 
набору. При поданні заяви 
також не враховується дохід 
родини. Заявки можна подавати 
лише онлайн також через сайт 
ZUS. Документи розглядають 
до листопада.

Допомога 300+ нараховується 
на кожну дитину, яка навчається 
в школі з першого класу, до 
досягнення 20 років, (або до 
24 років, якщо дитина має 
інвалідність).

«Капітал піклування родини» 
або «Rodzinny Kapitał Opiekuń-
czy».

Із 2022 року в Польщі діє 
програма «Rodzinny Kapitał 
Opiekuńczy». У межах програми 
батькам виплачується допомога 
на другу народжену дитину та 
наступних дітей віком від 12 
місяців до трьох років. Згідно 
з програмою, гроші мають 
йти на догляд за дитиною або 
оплату послуг няні. Пільга 
нараховується у розмірі 500 
або 1000 злотих на дитину в 

родині у місяць. Загальна сума 
виплаченого капіталу не може 
перевищувати 12 000 злотих 
на одну дитину. Заявку можна 
подати онлайн. Допомога також 
не залежить від доходу родини. 

«Родинна допомога», або «Za-
siłek rodzinny» призначається 
для часткового покриття витрат 
на утримання дитини. Поріг 
доходу переглядається кожні 
три роки. Батьки отримують 
цей вид допомоги, якщо дохід 
родини не перевищує 674 
злотих або 764 злотих на члена 
родини, та якщо членом родини 
є дитина з інвалідністю. 

Розмір допомоги у 2023 
році коливається від 95 до 135 
злотих залежно від віку дитини. 
Заявки на новий період пільг 
2023/2024 можна складати з 
1 липня. 

Заяви на виплату допомоги 
подаються в мерії вашого міста, 
Urząd miasta Jaworzno (aдреса: 
Grunwaldzka 33, 43-600 Ja-
worzno) чи центрі соціального 
захисту населення вашого міста 
(MOPS), у Явожному офіс у 
районі Подвале:  Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Jaworz-
nie. Ulica Północna 9b, Jaworz-

З квітня біженці з України зможуть подаватися 
на карти побиту

no. Kontakt telefoniczny: (32) 
618-18-40. Також інформаційну 
підтримку щодо виплат можна 
отримати в ZUS (Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych), адреса: 
Grunwaldzka 274, 43-600 Jaworz-
no. Kontakt telefoniczny: (22) 
560-16-00.

Тільки в особливих випадках 
заявників можуть викликати 
на особистий візит до уженду 
воєвудського.

500+ і не тільки: 
на які ще пільги 

мають право родини 

Сім’ї в Польщі, серед них і 
українські, які мають статус 
UKR (отримали тимчасовий 
прихисток в цій країні), можуть 
подавати заявки на отримання 
різних пільг на різних етапах 
розвитку дитини чи дітей. На 
які пільги можна подавати 
заявки у 2023 році та які суми 
будуть призначені? 

Програма «Родина 500+». 
«Rodzina 500 plus» – це основна 
форма державної підтримки у 
Польщі. Вона доступна всім 
дітям до 18 років. Дохідний 
критерій при розгляді заяви не 
враховується. Заява подається 
в електронному вигляді через 
сайт ZUS. З січня 2023 року 
можна подавати заяви на 
дітей, які народилися цього 
року, і на тих, хто раніше не 
отримував пільгу. Ця допомога 

З 1 квітня 2023 року деякі 
категорії біженців з України 
в Польщі зможуть подавати 
заяви на отримання карт 
тимчасового побиту. Однак 
мова йде не про всіх українців, 
котрі мають прихисток у цій 
країні.

Це передбачено в новому 
законі, який президент Польщі 
Анджей Дуда підписав 23 січня.

Новий закон чітко визначає 
категорії біженців з України, які 
зможуть подаватися на карти 
тимчасового побиту. Це ті, хто: 

– офіційно працевлаштовані/
працевлаштуються в Польщі, 

– виконуватимуть тут 
висококваліфіковану роботу 
(науковці, інженери, айтішники 
і т.д),

– відкриють чи вже відкрили 
підприємницьку діяльність.

Закон також визначає, що для 
отримання карти тимчасового 
побиту біженцям достатньо 
буде подати лише заяву та 
супроводжуючі документи. 
На відбитки пальців їх не 
викликатимуть, оскільки ті 
братимуть з реєстру PESEL. 
Отже, це має дещо прискорити 
процедуру отримання рішення. 

Wrażliwość może ratować życie
O wrażliwość na takie sytuacje do 

mieszkańców apelują także jaworznic-
cy policjanci. – Przypominamy, że do 
31 marca działa specjalna całodobowa 
infolinia, obejmująca teren całego wo-
jewództwa śląskiego. Pod numerem te-
lefonu 987 można uzyskać informację 
o możliwościach pomocy dla osób bez-
domnych. Informacje na temat pomocy 
bezdomnym można także znaleźć na 
stronie internetowej Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego – mówi sierżant szta-
bowy Justyna Wiszowaty z Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie.

Pod numerem 987 dowiedzieć się 
można między innymi o wolnych 
miejscach noclegowych czy możli-
wościach zdobycia żywności dla osób 
bezdomnych na terenie naszego wo-
jewództwa.

Skorzystać można też z policyjnej 
platformy - Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Aby za jej pośred-
nictwem przekazać informację o oso-
bach bezdomnych potrzebujących 
pomocy, należy wybrać kategorię 
zgłoszenia o nazwie „bezdomność”. 
– Nie bądźmy obojętni i alarmujmy po-
licję za każdym razem, kiedy ktoś jest 
narażony na wychłodzenie organizmu. 
Wystarczy jeden telefon, aby uratować 
komuś życie – apeluje ofi cer prasowy 
jaworznickiej policji.

Natalia Czeleń

Zapraszają na szlaki
Przedstawiciele Komisji Turystyki Pieszej PTTK 

Jaworzno zachęcają mieszkańców naszego miasta 
do udziału w wycieczkach po nizinnych szlakach 
Jaworzna i nie tylko. Udział w rajdach może wziąć 
każdy. Wystarczy zapał, dobry nastrój i wygodne 
obuwie. Z planem tegorocznych wypraw zapoznać 
się można na stronie internetowej jaworznickiego 
oddziału PTTK. – Pragniemy zachęcić wszystkich do 
udziału w naszych turystycznych przedsięwzięciach. 
Działalność PTTK nie skupia się tylko na wyprawach 
w góry. Wędrujemy także po naszym mieście, miastach 
ościennych, malowniczej i nieodległej Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej – opowiada Mateusz Sarna
z jaworznickiego PTTK.

Starty w rajdach są świetną okazją do zawar-
cia nowych znajomości i miłego spędzenia czasu 

w gronie ludzi z podobną pasją. – W czasie rajdów 
zawsze znajdą się ciekawe tematy do rozmów. Można 
też wspólnie podziwiać krajobrazy i piękno przyrody – 
przekonuje pan Mateusz. Za udział w wydarzeniach 
organizowanych przez komisję zdobywać można 
różne odznaki turystyki kwalifi kowanej. W ubiegłym 
roku Terenowy Referat Weryfi kacyjny zweryfi ko-
wał pozytywnie 95 takich odznak. – Ich zbieranie 
to dobra zabawa nie tylko dla najmłodszych turystów, 
ale też i dla dorosłych – przekonuje Mateusz Sarna. 

W ubiegłym roku komisji udało się zorganizo-
wać aż 26 dni rajdowych. Frekwencja dopisywała, 
a miłośnicy turystyki pieszej pokonali razem w tym 
czasie 298 km. – We wszystkich wydarzeniach orga-
nizowanych przez nas w minionym roku udział wzięło 
łącznie 919 uczestników – opowiada Mateusz Sarna.

Młodzież stanowiła prawie połowę tych uczestni-
ków. Członkowie jaworznickiej Komisji  Turystyki 
Pieszej PTTK mają nadzieję, że tegoroczna oferta 
turystyczna także przypadnie jaworznianom do 
gustu. Wiele atrakcji zaplanowano na najbliższe 
tygodnie. 

W sobotę, 11 lutego, chętni wezmą udział 
w rajdzie górskim. Wędrowcy dotrą na Beskid 
Żywiecki, m.in. na Rysiankę. Na niedzielę, 12 
lutego, zaplanowano wycieczkę krajoznawczą, 
a jej celem będzie Kopalnia Guido w Zabrzu oraz 
Planetarium w Chorzowie. W sobotę, 18 lutego, 
będzie zabawa karnawałowa, a w niedzielę, 19 
lutego, planowany jest wyjazd do teatru. W sobo-
tę, 25 lutego, jaworzniccy spacerowicze wezmą 
udział w 31. Rajdzie Tropami Sarenek KTP, a 
w niedzielę w XVI Rajdzie Jurajskim Szlakiem, 
czyli wyruszą do Doliny Będkowskiej. Sporo bę-
dzie się też działo wiosną. Będzie nawet relaks 

na termach. Ponadto zgodnie z tradycją, także 
i w tym roku jaworzniccy turyści wystartują 
w rajdzie kwalifi kowanym, który zazwyczaj trwa 
trzy dni i odbywa się zwykle na terenie jakiegoś 
parku krajobrazowego. 

– Zdeptaliśmy na tych rajdach już wszystkie parki 
w województwach śląskim i opolskim. Na szczęście Pol-
ska jest duża i mamy jeszcze wiele miejsc do zbadania. 
Do zobaczenia na szlaku! – zachęca pan Mateusz.

Natalia Czeleń
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Czasy 20-lecia międzywojennego. Szczakowscy strażacy podczas ćwiczeń z ratownictwa chemicznego | fot. ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna

Ochotnicza Straż Pożarna Fabryki Portland Cementu w Szczakowej. Zdjęcie zrobione w 1903 roku
| fot. ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna

Historia ochotniczych 
straży pożarnych z Ja-
worzna sięga drugiej 
połowy XIX wieku. Na 
terenie miasta mamy 
obecnie sześć OSP. Cztery 
z nich (Byczyna, Dąbro-
wa Narodowa, Długoszyn 
i Osiedle Stałe) zostały 
włączone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. Dwie pozostałe 
(te z Ciężkowic i Jelenia) 
znajdują się poza tym sys-
temem. Istniała też kiedyś 
szczakowska OSP, która 
działała przy cementowni 
w Pieczyskach. Nie prze-
trwała jednak do czasów 
nam współczesnych.

Strażacy ochotnicy – zawsze na służbie

Obowiązkowa obrona 
ogniowa

W XIX wieku jaworznickie wsie, 
podobnie jak inne miejscowości 
Galicji, nieraz były dotykane po-
żarami. Ich gaszenie często utrud-
niał stan, w jakim znajdowały się 
domy mieszkalne. We wsiach były 
to drewniane i pokryte strzechą cha-
łupy, przeważnie budowane blisko 
siebie. Ogień trawił przez to dobytek 
wielu rodzin.

By zapobiegać podobnym trage-
diom, mieszkańcy regionu, zmoty-
wowani przez rządzących, zaczęli 
szukać rozwiązań tego problemu. 

Poszukiwali ich także jaworznianie. 
– W 1867 roku jaworznicka zwierzch-
ność gminna uchwaliła „Regulamin 
ochrony pożarowej”, w którym zde-
cydowano, że „każdy mężczyzna 
w wieku od lat 18 do 42, zamiesz-
kały w gminie Jaworzno, o ile nie 
jest dotknięty kalectwem, należy do 
obrony ogniowej obowiązkowej i wi-
nien w miesiącach: maju, czerwcu, 
lipcu, sierpniu i wrześniu, w pierw-
szą niedzielę każdego miesiąca (...) , 
po nieszporach o wyznaczonej godzi-
nie stawić się w Urzędzie Gminnym 
celem odbycia ćwiczenia w służbie 
obrony pożarowej, a nadto ma na nią 
zgłosić się bezzwłocznie w razie poża-
ru" – cytuje Adrian Rams, kustosz 

z jaworznickiego muzeum, który 
przed kilku laty stworzył wystawę 
pt. „Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek. Historia straży pożarnych 
w Jaworznie”. – Od tego obowiązku 
zwolniono wojskowych w służbie czyn-
nej, duchownych wszystkich obrząd-
ków oraz mieszkańców wskazanych 
przez naczelnika gminy. Za niewy-
pełnianie obowiązku groziła sankcja 
karna. Straż ogniowa została podzie-
lona na dwa oddziały: ratunkowy, do 
ratowania ludzi, dobytku i budynków, 
oraz wodny, do służby przy sikawce 
i dostarczania wody – opowiada.

Zorganizowana w ten sposób, 
ochrona pożarowa okazała się jed-
nak mało skutecznym rozwiąza-

niem, co pokazał wielki pożar Ja-
worzna w 1874 roku (o historii tego 
pożaru pisaliśmy w poprzednim 
numerze Pulsu Jaworzna). Płomie-
nie pochłonęły wtedy prawie 150 
domów mieszkalnych i około 250 
budynków gospodarczych. Zginęło 
kilkoro dzieci i jeden mężczyzna. 
Dach nad głową straciło około ty-
siąca osób.

Pierwsza OSP 
powstała w Jeleniu

Na pomoc pogorzelcom pospie-
szyli ludzie dobrej woli i wiele in-
stytucji. W tamtym czasach w Ga-
licji działało już też Towarzystwo 
Ubezpieczeń od Ognia, do którego 
przystępowało coraz więcej miesz-
kańców. Organizacja pomagała po-
gorzelcom fi nansowo. Wyszła też 
z propozycją utworzenia w Krako-
wie pierwszej w regionie Ochotni-
czej Straży Ogniowej. Jednostka zo-
stała zorganizowana w 1865 roku. 
Szybko zaczęły powstawać podobne 
grupy w innych miejscowościach, 
również w jaworznickich wsiach.

– Utworzone w drugiej połowie XIX 
wieku i na początku XX wieku, jed-
nostki ochotniczych straży pożarnych 
na stałe wpisały się w krajobraz spo-
łeczny jaworznickich wsi – podkre-
śla Adrian Rams z Muzeum Miasta 
Jaworzna. – Najstarszą jednostką 
ochotniczą w Jaworznie i jedną z naj-
starszych w Galicji jest OSP Jeleń, 
która powstała w 1869 roku, a więc 
bezpośrednio po powstaniu w Krako-
wie Ochotniczej Straży Ogniowej. OSP 
Długoszyn powstała w 1894 roku, 
OSP Dąbrowa Narodowa w 1900 
roku, OSP Byczyna w 1902 roku, 
a OSP Ciężkowice w 1905 roku, czy-
li po powołaniu Krajowego Związku 
OSP. Trwałość idei ochotniczej po-
mocy w walce z pożarami podkreśla 
utworzenie kolejnej jednostki, w Osie-
dlu Stałym w 2000 roku – wylicza 
muzealnik. 

Na terenie dzisiejszego Jaworzna 
funkcjonowała też kiedyś jeszcze 
jedna OSP, przy Przedsiębiorstwie 
Wapna i Cegieł Pierwszej Galicyjskiej 
Fabryki Portland Cementu w Szcza-
kowej. Jednostka została utworzona 
w 1886 roku. Służyła zarówno ce-
mentowni, jak i szczakowskiej spo-
łeczności.

– Rozwój przemysłu był drugim, obok 
drewnianego budownictwa, kluczowym 
problemem dla bezpieczeństwa poża-
rowego Jaworzna i okolicznych wsi. 
Kopalnie, huty, zakłady chemiczne 
i cementownia, w związku z technologią 
produkcji, były szczególnie narażone 
na pojawienie się ognia, a ich usytu-
owanie zagrażało sąsiednim osiedlom 
mieszkalnym. By przeciwdziałać niebez-
pieczeństwu pożaru, tworzyły własne 
zakładowe straże pożarne oraz inwe-
stowały w nowoczesny sprzęt gaśniczy
– wyjaśnia Adrian Rams.

Szczakowska OSP była bardzo 
dobrze wyposażona. Do strażackie-
go sprzętu należała między innymi, 
znajdująca się obecnie w Centralnym 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowi-
cach, sikawka konna fi rmy Wilhelm 
Knaust z 1899 roku.

Jednostka w Szczakowej została 
zlikwidowana wraz z zamknięciem 
cementowni, a strażacki sprzęt i do-
kumentacja trafi ły do muzeów w My-
słowicach i Alwerni. 

Jak podkreślają historycy, OSP 
z terenu dzisiejszego Jaworzna od 
początku odgrywały rolę zarówno 
w zakresie bezpieczeństwa pożaro-
wego, jak i pełniły funkcje społeczne. 
To one skupiały wokół siebie lokalną 
społeczność, gromadziły mieszkań-
ców na różnych wydarzeniach. Po-
dobne funkcje jednostki ochotnicze 
spełniają do dziś. A dla zawodowych 
strażaków z Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej druhowie 
ochotnicy są wielkim wsparciem 
podczas akcji ratunkowych na te-
renie Jaworzna i w regionie.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Jaworz-
nie wystartowały zaję-
cia – „Fitness dla mam 
z dziećmi”. To propozycja 
aktywnego spędzania cza-
su dla wszystkich kobiet, 
które chcą ćwiczyć wspól-
nie ze swoimi pociecha-
mi. Zajęcia odbywają się 
w ramach przedsięwzięcia 
pn. „Twórczość w Hali 
MCKiS”.

AU TO P R O M O C J A

Mamy ćwiczą z maluchami

– Zapraszamy wszystkie mamy, 
zwłaszcza te, które chcą zadbać o for-
mę, ale trudno im pogodzić ćwicze-
nia na siłowni z opieką nad dziećmi. 
Wychodzimy im naprzeciw i zachęca-
my do licznego udziału w treningach
– podkreśla Monika Komańska, 
pełnomocnik ds. organizacyjnych 
Miejskiego Centrum Kultury i Spor-
tu w Jaworznie.

„Fitness dla mam z dziećmi” od-
bywa się co środę o godz. 12 w Hali 
Widowiskowo-Sportowej przy ul. 
Grunwaldzkiej 80 w Centrum. Za-
jęcia prowadzi instruktorka MCKiS, 
Judyta Fidzińska.

– Głównym celem naszych spotkań 
jest to, aby mamy wyszły z domu, 
zrobiły coś dobrego dla ciała i dla 
ducha, i by miały przy tym zadowo-
lone dziecko – tłumaczy trenerka. – 
W treningach mogą brać udział mamy 
z niemowlętami, a także z dziećmi 2, 
3 i 4-letnimi. Zajęcia muszą być więc 
bardzo elastyczne. Staram się dobie-
rać takie ćwiczenia, jakie są w danej 
chwili najbardziej adekwatne. Jeśli 
dziecko chce być cały czas przy ma-
mie, może ćwiczyć razem z nią i peł-
nić funkcję naturalnego obciążenia, 
np. mama może je podnosić niczym 
piłkę lub ciężarek. Ale jeśli maluch 
nie jest zainteresowany treningiem, 
to też żaden problem. U nas można 

ćwiczyć zarówno ze swoimi pocie-
chami, jak i w pojedynkę, a dzieci 
mogą się w tym czasie bawić w po-
bliżu. Cały czas mamy je oczywiście 
na oku – podkreśla.

Jak przyznaje dalej trenerka, do-
bór ćwiczeń wymaga dużej kre-
atywności, zauważania potrzeb 
i szybkiego reagowania.

– Dzieci szybko się nudzą, więc cały 
czas musi się coś dziać. Ważne jest 
też dobre gospodarowanie czasem, 
aby zrobić kompletny trening, któ-
ry kończy stretching (rozciąganie – 
przyp. red.) i z którego wszyscy będą 
zadowoleni – zaznacza. –  Podczas 
zajęć szczególną uwagę chciałabym 
zwrócić na ćwiczenia ukierunkowane 
na zdrowy kręgosłup. Uczestniczki 
treningów to bowiem przede wszyst-
kim mamy, które niedawno rodziły, 
których kręgosłupy są zaniedbane, 
obolałe od ciągłego noszenia dzie-
ci – dodaje. 

Mam chętnych do wspólnych 
ćwiczeń nie brakuje. W treningu, 
który odbył się 1 lutego, wzięła 
udział m.in. Kamila Fornal, mama 
7-miesięcznej Jagódki.

– To moje pierwsze zajęcia. Dowie-
działam się o nich w ostatniej chwili, 
z postu na Facebooku – przyznaje 
jaworznianka. – Zdecydowałam się 
na udział w treningach, ponieważ 
chcę zadbać o kondycję. Cieszę się, 
że MCKiS wyszło naprzeciw oczeki-
waniom mam – dodaje.

Zajęcia odbywają się w podcie-
niach hali MCKiS. Udział jest płat-
ny. Jednorazowe wejście kosztuje 
15 zł. Obowiązują zapisy: 32 745 
10 30 wew. 52 i 57, w godz. 7-15.

Podobne zajęcia odbywają się np. 
na niektórych jaworznickich siłow-
niach i w klubach fi tness. Z kolei 
ATElier Kultury zaprasza na wspól-
ne ćwiczenia dla mam z dziećmi 
powyżej 6. roku życia. Treningi 
prowadzi Joanna Kulawik. Zajęcia 
odbywają się w poniedziałki o 17 
przy ul. Wiosny Ludów 1 w Jele-
niu. Udział jest płatny.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Ćwiczenia to frajda dla najmłodszych  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Mamy mogą ćwiczyć same lub z dziećmi  
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zespół Lecznictwa Otwartego na Podwalu zaprasza na darmowe konsultacje dietetyczne dla 
dzieci. Wizyty można umówić przez rejestrację ZLO Podwale (nr tel. 32 616 35 65). Skierowa-
nia nie są wymagane.

Mówią „NIE” otyłości

Na wizyty zgłaszać można dzieci 
w wieku od 5 do 18 lat. W razie po-
trzeby przyjęte zostaną także młod-
sze dzieci, po ukończeniu 3. roku 
życia. Konsultacje poprowadzi We-
ronika Sapeta, dietetyczka klinicz-
na i pediatryczna, która przyjmuje 
w każdy piątek od godz. 8 do 15/16. 
Specjalistka przeprowadzi dokładny 
wywiad medyczny i wykona analizę 
masy oraz składu ciała. Na ich pod-
stawie wyda indywidualne zalecenia 
żywieniowe każdemu pacjentowi. 
Badani otrzymają również przykła-
dowy jadłospis. 

Dzięki regularnym wizytom kon-
trolnym pacjenci zyskają niezbędne 
wsparcie we wdrożeniu planu diete-
tycznego oraz uzyskaniu założonych 
efektów. W czasie kolejnych wizyt 
omówione zostaną  wprowadzone 
zmiany.

Celem dietetycznych konsultacji 
jest zmiana nawyków żywieniowych 
u dzieci z nadwagą, otyłością czy nie-
dowagą, a także  cierpiących na cho-

roby wymagające leczenia dietetycz-
nego. Na konsultacje dzieci stawić 
muszą się z pełnoletnim opiekunem. 

– Problem nadwagi i otyłości niejedno-
krotnie dotyczy całej rodziny, nie tylko 
dziecka, dlatego w zmianie jego nawy-
ków żywieniowych powinien uczest-
niczyć przynajmniej jeden z rodziców 
– mówi pani Weronika.

Z otyłością i nadwagą u dzieci wal-
czą także dietetyczki z „Palety Diet”. 
Nadal skorzystać można z ich darmo-
wego szkolenia online. Programem 
„Stop Otyłości Dziecięcej” objęte zo-
stały dzieci i młodzież w wieku od 
11 do 15 lat. – Szkołom, które zgłoszą 
chęć udziału w akcji, udostępnimy ma-
teriały składające się z nagrania video 
połączonego z prezentacją wizualną. 
Nauczyciele z kolei udostępnią je ro-
dzicom oraz starszym uczniom – za-
powiada Patrycja Kłósek-Bzowska
z „Palety Diet”.

Każda szkoła, która weźmie udział 
w  szkoleniu, otrzyma certyfi kat 
„Szkoły dbającej o zdrowie uczniów”.

O prawidłowe wskaźniki wagowe 
u dorosłych dbają w mieście medycy 
ze Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie. Od czerwca 2022 r. 
w strukturach Oddziału Chirurgii 
Ogólnej, Endokrynologicznej i On-
kologicznej działa Odcinek Baria-
tryczny. Przyjmowani są tu pacjenci 
do chirurgicznego leczenia otyło-
ści. Leczenie prowadzone jest w ra-
mach Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Operacja bariatryczna pozwala 
nie tylko na utratę wagi, lecz także 
zmniejsza ryzyko chorób związanych 
z otyłością, takich jak nadciśnienie 
czy cukrzyca.

Walkę z otyłością wśród jaworz-
nian podejmie także przychodnia 
PRO-FAMILIA-MED w Szczakowej, 
która właśnie uzyskała Akredytację 
Polskiego Towarzystwa Badań nad 
Otyłością – profesjonalne leczenie 
nadwagi i otyłości.

– Przychodnia starała się o akre-
dytację przez około 2 lata, ponieważ 
program obejmuje certyfi kację leka-
rzy oraz certyfi kację ośrodka – mówi 
Monika Maciejowska z PRO-FA-
MILIA-MED.

W tym czasie wdrożono w przy-
chodni standardy wymagane do 
udzielenia takiej akredytacji. Prze-
szkolono też lekarzy i dostosowano 
infrastrukturę przychodni. 

– Cieszymy się, że nasze starania 
o poprawę jakości usług przychodni 
zostały docenione przez prezes PTBO 
prof. dr hab. n. med. Magdalenę Olsza-
necką-Glinianowicz. Sukces jest zwień-
czeniem pracy wszystkich pracowników 
przychodni, a będzie on służył naszym 
pacjentom czyli głównie mieszkańcom 
Jaworzna – mówi pani Monika. 

Natalia Czeleń
Walkę z otyłością mieszkańców podejmują m.in. medycy z  PRO-FAMI-
LIA-MED  | fot. Materiały PRO-FAMILIA-MED

Badanie piersi przeprowadza się mammografem  
| fot. Materiały Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

Badaj się i żyj!
W Jaworznie znów pojawi się 

mammobus. 16, 17 i 20 lutego 
kobiety, mające od 50 do 69 lat 
(z roczników od 1954 do 1973), 
będą mogły, za darmo, zbadać swo-
je piersi. Na badania zapraszają 
specjaliści z gliwickiego oddziału 
Państwowego Instytutu Badawcze-
go, który działa w strukturach Na-
rodowego Instytutu Onkologii im. 
Marii Skłodowskiej-Curie. Mammo-
bus będzie czekać na placu przed 
wejściem głównym do galerii Ga-
lena (ul. Grunwaldzka 59), 16 i 17 
lutego w godz. 10-17 i 2 lutego od 
godz. 8.30 do 15.30.

By móc poddać się bezpłatnej 
mammografi i, trzeba najpierw się 
na nią zapisać. Zgłoszenia przyj-
mowane są pod numerem telefonu 
32 278 98 96 w godz. od 7 do 15.

– Prosimy pamiętać o zabraniu ze 
sobą dowodu osobistego oraz zdjęć 
z poprzedniej mammografi i, jeżeli 
była wykonana. Bezpłatne badanie 
przysługuje co 2 lata. Mammografi a 
fi nansowana jest przez NFZ w ramach 
„Programu profi laktyki raka piersi” – 
informują pracownicy Narodowego 
Instytutu Onkologii.

Instytut oferuje pacjentkom moż-
liwość wykonania badania przy 
użyciu najnowszej generacji cy-
frowego mammografu Mammomat 
Inspiration, pozwalającego uzyskać 
najwyższą jakość obrazu przy za-
stosowaniu bardzo niskiej dawki 
promieniowania. Zdjęcia z mam-
mografi i są opisywane przez mini-
mum dwóch lekarzy z Narodowego 
Instytutu Onkologii w Gliwicach, 
specjalistów w dziedzinie radiologii 
i diagnostyki obrazowej, i cyfrowo 
archiwizowane, dzięki czemu leka-
rze mają możliwość porównania 
wyników badań. Jeśli wyniki wska-
zują na nieprawidłowości w pier-
siach, pacjentki zyskują bezpłatną 
opiekę i dalsze niezbędne badania 
w gliwickim NIO.

Przyjazd mammobusu będzie dla 
jaworznianek kolejną okazją do 
kontroli stanu zdrowia. Autobusy 
z mammografem pojawiają się bo-
wiem przed Galeną dość regularnie.

Bezpłatną mammografi ę miesz-
kanki Jaworzna mogą też wykonać 
w placówkach medycznych na te-
renie miasta.                        

Anna Zielonka-Hałczyńska

Edukacja i… świetna zabawa Profi laktyka 
to podstawaPracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-

-Epidemiologicznej w Jaworznie zachęcają 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych do udziału w wojewódzkim konkur-
sie na najlepszy fi lm, prezentujący szkolną 
aktywność fi zyczną uczniów.

Konkurs pod nazwą „Szkolna aktywność 
fi zyczna” organizowany jest przez Śląskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego oraz Akademię Wychowania 
Fizycznego w Katowicach. Partnerem jest 
śląski kurator oświaty w Katowicach. 

Celem konkursu jest promowanie i upo-
wszechnianie aktywnego trybu życia wśród 
uczniów, zachęcenie ich do wykonania pro-
stych ćwiczeń w czasie lekcji oraz na prze-
rwach.

– Do udziału zgłaszać można fi lmy prezen-
tujące szkolną aktywność fi zyczną uczniów 
podejmowaną w trakcie lekcji lub w trakcie 
przerwy w zależności od wybranej kategorii 

Rak szyjki macicy wciąż jest bardzo częstą 
przyczyną umieralności kobiet na świecie. – 
Zabija jedną kobietę co dwie minuty, a Polska 
ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników 
zachorowalności i umieralności z powodu raka 
szyjki macicy – mówi Anna Pieczara, edukator 
promocji zdrowia Zespołu Lecznictwa Otwar-
tego w Jaworznie.

Medycy ze ZLO dają kobietom możliwość 
wczesnego wykrycia choroby. Profi laktyka obej-
muje szczepienia przeciw HPV oraz populacyj-
ne badania cytologiczne. Pacjentki zgłaszać się 
mogą do gabinetu położnej POZ w Szczakowej 
(ul. Koszarowa 2), w czwartki w godz. 15 – 17. 
Rejestracja na badania pod nr. telefonu 32 616 
34 79 lub 512 371 809. Skierowanie nie jest 
wymagane. Informacje o szczepieniach na por-
talu www.szczepieniainfo.pl.                        NC

konkursowej. Proponowane zestawy ćwiczeń 
powinny zostać przeprowadzone na terenie 
szkoły, a fi lm  opatrzony krótkim komenta-
rzem wprowadzającym. Taki komentarz musi 
zawierać główne cele ćwiczeń z uzasadnieniem 
ich wyboru. Pracę konkursową zamieścić trzeba 
najpierw na stronie internetowej swojej szkoły, 
a potem podać adres linku w karcie zgłoszenia 
szkoły – tłumaczą organizatorzy.

Karty zgłoszeń należy przesłać do 26 maja 
na adres konkurs.wsse.katowice@sanepid.
gov.pl w tytule wiadomości wpisując „Szkolna 
aktywność fi zyczna” z oznaczeniem- Szkoła 
Podstawowa (SP) lub Szkoła Ponadpodsta-
wowa (SPP).

– Prowadzimy obecnie siedzący tryb życia. 
Dlatego tak ważne jest budowanie dobrych na-
wyków od najmłodszych lat. Wdrażanie codzien-
nej aktywności fi zycznej i wykorzystywanie do 
tego przerwy od nauki jest właśnie takim dobrym 
nawykiem – mówi Justyna Więcławek z ja-

worznickiego sanepidu. Jej zdaniem, aktyw-
ność śródlekcyjna może przynieść uczniom 
wiele korzyści.

– Dzięki lepszemu dotlenieniu mózgu, może 
poprawić się ich koncentracja. Taka aktywność 
może też rozładować napięcie i agresywne za-
chowania – podkreśla pani Justyna.

Pracownica sanepidu, podczas prowa-
dzenia zajęć w jaworznickich szkołach, za-
uważyła też, że większość uczniów  przyj-
muje w ławkach nieprawidłową postawę. 
Przyczynia się to niestety do powstawania 
wad postawy.

 – Aktywne spędzanie przerwy może zapo-
biec temu zjawisku i pozytywnie wpłynąć na 
sylwetkę ucznia. Konkurs jest pierwszym kro-
kiem do wprowadzenia na stałe w placówkach 
szkolnych krótkich, atrakcyjnych przerywników 
ruchowych w trakcie zajęć – mówi Justyna 
Więcławek.  

Natalia Czeleń
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Już w najbliższy wtorek, 
14 lutego, świętować będą 
zakochani. Z okazji Wa-
lentynek w naszym mie-
ście odbędą się między in-
nymi koncerty i maraton 
fi lmowy. Warto zapoznać 
się z propozycjami.

pozyskania pożywienia i złota, rekrutowania 
chochlików czy zakupu pułapek, po łagodzenie 
nastrojów w sąsiedzkim miasteczku. To ostat-
nie ma na tyle duże znaczenie, że po uzyskaniu 
zbyt wysokiego poziomu na specjalnym torze 
zwanym „złomierzem”, do naszych drzwi może 
zapukać paladyn, który jest jednoosobową dru-
żyną zaawansowanych poszukiwaczy przygód. 

Na przygotowanie się do najazdu mamy cały 
rok, lecz w wykonaniu naszych rozkazów sku-
tecznie mogą przeszkadzać inni gracze, którzy 
również będą chcieli jak najlepiej rozstawić 
swoje sługi na planszy głównej. Trzeba zatem 

Władcy Podziemi

Ciężki żywot mrocznego władcy

uważnie obserwować poczynania innych, za-
planować swoje działania i zabezpieczyć pod-
ziemia, a na to wszystko mamy ograniczoną 
liczbę ruchów. Ostatecznie czeka nas walka 
o utrzymanie każdego pomieszczenia i w efek-
cie zdobycie jak największej liczby punktów.

Siadając do Władców Podziemi, miałem wiel-
kie oczekiwania, ponieważ długo polowałem na 
ten tytuł. Czy się zawiodłem? Nie. Jest oczywi-
ście kilka rzeczy, które wymagałyby poprawy, 
jak np. grubość kart czy słabo docięte żetony 
w wypraskach, przez co trzeba uważać, aby 
przy wypychaniu nie naderwać grafi k. Jednak 

Życie mrocznego władcy podziemi nie należy 
do najłatwiejszych – od wyznaczania kierunków 
kopania nowych korytarzy i zlecania budowy po-
trzebnych komnat, poprzez najmowanie potworów 
(i duchów, bo duchy to nie potwory) i wypłacania 
im pensji, po użeranie się z Ministerstwem Podziemi 
wraz z ich rosnącymi roszczeniami podatkowymi… 
Na domiar złego, zawsze trafi ą się jacyś samozwańczy 
bohaterowie, którzy chcą dla „pokoju na świecie” 
zniszczyć to, co było tak skrzętnie budo-
wane. Tak, mroczny władca nie ma lekko. 
Jeszcze trudniej jest takiemu, który stara 
się o licencję, więc musi spełnić wszystkie 
rygorystyczne wymagania ministerstwa.

Gra Władcy Podziemi autorstwa Vlaada
Chvatila już dawno cieszyła się dużym za-
interesowaniem na polskim rynku, i to do 
tego stopnia, że prawie stała się „białym 
krukiem”, niedostępnym w sklepach i cie-
szącym się coraz wyższą ceną na rynku 
wtórnym. Jednak w ubiegłym roku wy-
dawnictwu Rebel udało się ponownie 
wypuścić wspomniany tytuł, który był 
często porównywany do komputerowe-
go Dungeon Keeper’a (gra o zarządza-
niu podziemiami – przyp. autor). Od 
teraz każdy, kto nie załapał się na wcześniejsze 
wydanie, może cieszyć się swoim własnym eg-
zemplarzem, zakupionym po regularnej cenie. 
Czy jednak po prawie 10 latach gra dalej za-
pewnia dobrą zabawę?

W grze wcielamy się we władcę podziemi. Do 
głównych zadań gracza należą między innymi 
budowa pomieszczeń, rekrutowanie potworów 
(i duchów) i walka z ekipą poszukiwaczy przy-
gód. Całość rozgrywki trwa dwa lata, a każdy 
rok kończy się potyczką z najeźdźcami. Gra 
opiera się na mechanice zarządzania swoimi 
„robotnikami”, którym wydajemy rozkazy: od 

całość prezentuje się bardzo dobrze, fi gurki chochlików świetnie 
wpisują się w klimat, a płynność rozgrywki sprawia, że gra nie jest 
aż tak długa i można zasiąść szybko do kolejnej partii. 

Tytuł często był chwalony za swoją instrukcję, która skutecznie 
mnie odstraszała ze względu na długość i gęstość małej czcionki. Jed-

nak jest na tyle zrozumiale napisana oraz opatrzona zabaw-
nymi komentarzami, że sam nie wiem, kiedy upłynął 
mi czas na jej czytaniu. Bardzo dobrym rozwiąza-
niem są symulacje walk na odwrocie plansz graczy 

– można w ten sposób szybciej zrozumieć cel, 
jaki powinien nam przyświecać podczas etapu 
budowy. Komu nie uda się wygrać symulacji, 
może sięgnąć po rozwiązanie do instrukcji. 
Gra ma również tryb pełny, który zaleca się 
dopiero po rozegraniu uproszczonej wersji. 
A jak z rozgrywką dla dwóch osób? Różnie.

Gra najlepiej będzie się sprawdzać przy 
4 osobach, które mogą jednocześnie roze-
grać etap walki, więc nikt nie powinien 
narzekać na zbyt długi okres bezczyn-
ności. Przy grze w duecie trzeba posił-
kować się „fi kcyjnymi graczami”, czyli 
zarządzać rozkazami w celu rozloko-
wania pozostałych sług. Z początku 

może to przeszkadzać, ale potem staje się 
dość mechaniczne, więc nie ma problemu przy 
skupieniu się nad swoją planszą.

W ostateczności gra, pomimo iż nie najnow-
sza, to wciąż potrafi  cieszyć i sprawiać sporo 
kłopotów taktycznych. Ach, i nie ma co się przej-
mować utratą któregoś z pomieszczeń – prak-
tycznie niemożliwe jest 
tak ukończyć grę, aby nie 
stracić żadnego z tuneli.

Artykuł powstał przy 
współpracy z wydawnic-
twem Rebel.

Radosław Kałuża
Galeria: HarcMepel

Zapraszają zakochanych

W Domu Kultury w Szczakowej 
(ul. Jagiellońska 3) w niedzielę, 19 
lutego, o godz. 18  odbędzie się kon-
cert pt. „Sezony Miłości”. Na scenie 
zaprezentują się młodzież i trenerzy 
ze studia muzycznego ProJazz.

– Zespół wokalno-instrumentalny 
złożony ze studentów i trenerów, dzia-
łający przy studiu ProJazz w Trzebini, 
wraz z solistami, zaprasza na muzycz-
ną ucztę – mówi Agata Stelmachów 
z MCKiS.

Publiczność usłyszy znane utwory 
miłosne w autorskich aranżacjach. 
Na wydarzenie obowiązują bezpłat-
ne wejściówki, które można ode-
brać w godzinach otwarcia domu 
kultury. Szczegółowe informacje 

uzyskać można pod numerem 32 
617 75 38.

Walentynkową muzyczną ucztę 
szykuje także ATElier Kultury (ul. A. 
Mickiewicza 2). W piątek, 17 lutego, 
o godz. 19 odbędzie się tu koncert 
Doroty Ignacak-Augustynek, zaty-
tułowany „Najdalej pojutrze”. Poza 
wokalistką wystąpią także Roman
Jońca (fortepian), Marcin Majche-
rek (gitara basowa) oraz Tomasz

Starowicz (perkusja). Bilety w cenie 
30 zł kupić można w ATElier Kultury 
i na kupbilecik.pl. Przed koncertem 
obejrzeć będzie można wystawę fo-
tografi i Anny Nalepy-Jaśko.

W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej (Rynek Główny 17) w piątek, 
10 lutego, o godz. 17.30 wystartuje 
walentynkowa noc. – Tego roku wa-
lentynki spędzimy razem z największą 
ikoną popkultury - z Marilyn Monroe. 

Uczestnicy obejrzą 3 fi lmy z udziałem 
aktorki. Będą to: „Pół żartem, pół se-
rio”, „Słomiany wdowiec” oraz „Mój 
tydzień z Marilyn” – zapowiadają 
bibliotekarze.

Dodatkowe informacje i zapisy 
w Dziale Multimedialnym (I piętro) 
lub pod nr. tel. 32 751 91 92, wew. 
2 227. Liczba miejsc ograniczona.

Także w jaworznickiej książnicy 
we wtorek 14 lutego, o godz. 17, 

odbędzie się koncert walentynko-
wy „Pukam do drzwi twego snu” 
zespołu Ballabard. 

– W wykonaniu muzyków usłyszymy 
utwory z repertuarów m.in. Tadeusza 
Nalepy, Ani Wyszkoni, Marka Dyjaka 
oraz zespołów: Maanam, Wilki czy 
Ziyo – opowiada Anna Ptaszkie-
wicz-Godzina, instruktor metodycz-
ny jaworznickiej książnicy.

Formacja Ballabard istnieje od 7 
lat, a obecnie tworzą ją: założyciel 
zespołu Marek Długopolski (gita-
ra, śpiew), Kinga Jędrzejek (śpiew, 
fl et, ukulele),  Bartek Paluch (in-
strumenty klawiszowe), Jacek Ma-
liszczak (cajon, instrumenty klawi-
szowe),  Mariusz Stadler (gitara 
basowa), Igor Stadler (perkusja), 
Mateusz Adamczyk (gitara elek-
tryczna). Wejściówki na koncert ode-
brać można w Punkcie Informacji 
Turystycznej w bibliotece głównej.

Walentynki to już tradycyjnie 
święto zakochanych. Przypadają 
14 lutego. Nazwa tego święta po-
chodzi od św. Walentego, którego 
wspomnienie liturgiczne w Kościele 
katolickim obchodzone jest właśnie 
tego dnia. 

Natalia Czeleń

Święto zakochanych celebrować można będzie m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
| fot. Materiały MBP w Jaworznie

pozyskania pożywienia i złota, rekrutowania 

Ciężki żywot mrocznego władcy

uważnie obserwować poczynania innych, za-

Życie mrocznego władcy podziemi nie należy 
do najłatwiejszych – od wyznaczania kierunków 
kopania nowych korytarzy i zlecania budowy po-
trzebnych komnat, poprzez najmowanie potworów 
(i duchów, bo duchy to nie potwory) i wypłacania 
im pensji, po użeranie się z Ministerstwem Podziemi 
wraz z ich rosnącymi roszczeniami podatkowymi… 
Na domiar złego, zawsze trafi ą się jacyś samozwańczy 
bohaterowie, którzy chcą dla „pokoju na świecie” 
zniszczyć to, co było tak skrzętnie budo-
wane. Tak, mroczny władca nie ma lekko. 
Jeszcze trudniej jest takiemu, który stara 
się o licencję, więc musi spełnić wszystkie 
rygorystyczne wymagania ministerstwa.

Vlaada
 już dawno cieszyła się dużym za-

interesowaniem na polskim rynku, i to do 
tego stopnia, że prawie stała się „białym 
krukiem”, niedostępnym w sklepach i cie-
szącym się coraz wyższą ceną na rynku 
wtórnym. Jednak w ubiegłym roku wy-
dawnictwu Rebel udało się ponownie 
wypuścić wspomniany tytuł, który był 
często porównywany do komputerowe-
go Dungeon Keeper’a (gra o zarządza-
niu podziemiami – przyp. autor). Od 
teraz każdy, kto nie załapał się na wcześniejsze 

całość prezentuje się bardzo dobrze, fi gurki chochlików świetnie 
wpisują się w klimat, a płynność rozgrywki sprawia, że gra nie jest 
aż tak długa i można zasiąść szybko do kolejnej partii. 

Tytuł często był chwalony za swoją instrukcję, która skutecznie 
mnie odstraszała ze względu na długość i gęstość małej czcionki. Jed-

nak jest na tyle zrozumiale napisana oraz opatrzona zabaw-
nymi komentarzami, że sam nie wiem, kiedy upłynął 
mi czas na jej czytaniu. Bardzo dobrym rozwiąza-
niem są symulacje walk na odwrocie plansz graczy 

– można w ten sposób szybciej zrozumieć cel, 
jaki powinien nam przyświecać podczas etapu 
budowy. Komu nie uda się wygrać symulacji, 
może sięgnąć po rozwiązanie do instrukcji. 
Gra ma również tryb pełny, który zaleca się 
dopiero po rozegraniu uproszczonej wersji. 
A jak z rozgrywką dla dwóch osób? Różnie.

Gra najlepiej będzie się sprawdzać przy 
4 osobach, które mogą jednocześnie roze-
grać etap walki, więc nikt nie powinien 
narzekać na zbyt długi okres bezczyn-
ności. Przy grze w duecie trzeba posił-
kować się „fi kcyjnymi graczami”, czyli 
zarządzać rozkazami w celu rozloko-

może to przeszkadzać, ale potem staje się 
dość mechaniczne, więc nie ma problemu przy 
skupieniu się nad swoją planszą.
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Wiktor współpracował m.in. z Jarosławem Pytlem, 
Anną Kosobudzką i Wiolettą Matusiak (po prawej)  
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Od wielu lat jestem wielbicielką 
i wyznawczynią Toni Colette. Uwa-
żam, że jest jedną z najlepszych au-
stralijskich aktorek, odnajdujących się 
w szerokim wachlarzu ról. Podobnie 
jak w przypadku innych aktorów, jej 
talent został doceniony poza Austra-
lią, dzięki czemu zagrała w licznych 
produkcjach o światowym zasięgu. 
Od 1992 roku zagrała w blisko osiem-
dziesięciu fi lmach i serialach. 

„Wesele Muriel”, jeden z pierw-
szych w fi lmów Toni Colette, w któ-
rym powierzono jej główną rolę. I wła-
ściwie od tej roli zaczęło się moje 
zainteresowanie i wielka sympatia dla 
aktorki. Tytułowa Muriel jest prostą, 
nieco zakompleksioną dziewczyną 

Co z nich wyrośnie, reż. Emanuel Hoss-Desmarais, Kanada 2018
Diana i ja, reż. David Parker, Australia 2007 
Hotel Splendide, reż. Terence Gross, Francja/Wielka Brytania 2000
Już za Tobą tęsknię, reż. Catherine Hardwicke, Wielka Brytania 2015
Madame, reż. Amanda Sthers, Francja 2017
Mała Miss, reż. Jonathan Dayton,Valerie Faris, USA 2006 
Mamuśki mają wychodne, reż. Alethea Jones, USA 2017 

Film
ografi a

Kino antypodów 
cz. 4 – Toni Colette

z australijskiej prowincji, której je-
dynym marzeniem jest zamążpójście 
i bajkowy ślub. Muriel jest także wiel-
bicielką Abby, a twórczość tego zespo-
łu jest znakomitym tłem muzycznym 
dla fabuły. Muriel posuwa się do kra-
dzieży, by spełnić swoje fantazje oraz 
by wyrwać się z narzuconych norm, 
toksycznych relacji rodzinnych i spo-
łecznych. Początkowo wydaje nam 
się, że oglądamy pastiszową komedię, 
ale „Wesele Muriel” to dramat będą-
cy trafną diagnozą społeczną. Cięż-
ką i przytłaczającą atmosferę budują 
zdjęcia, światło i bardzo wiarygodna 
kreacja aktorska Toni Colette. Jedy-
nymi przebłyskami lekkości i radości 
są utwory Abby.                          KP

Wcielą się 
w muzycznych idoli

Zaprezentował 
swój lotniczy projekt

Do poniedziałku, 6 marca, przyj-
mowane będą zgłoszenia do udziału 
w 21. edycji Konkursu Mini Playback 
Show. Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu zaprasza do zabawy wszyst-
kie dzieci z jaworznickich przed-
szkoli oraz szkół podstawowych. 
Podobnie jak w ubiegłych latach 
odbędzie się ona w Domu Kultury 
im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej. 

Zadaniem młodych artystów bę-
dzie przygotowanie występu mu-
zyczno-tanecznego. Uczestnicy będą 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się we wtorek, 
7 lutego, fi nisaż wystawy zdjęć lotniczych Wiktora Pa-
wuski. Maturzysta z klasy na kierunku technik fotogra-
fi i i multimediów w Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego jest licencjonowanym pilotem turystycz-
nym i lata samolotami Cesna 150 i 152. Razem ze swoją 
nauczycielką, Anną Kosobudzką, zrealizowali autorski 
projekt pt.  „Lądowanie na ekranie z Wikipedią”. Powstał 
on w ramach Funduszu Uczniowskiego w ramach progra-
mu Wikiszkoła, zainicjowanego przez stowarzyszenie Wi-
kimedia Polska. Program ten ma zachęcić młodych ludzi 
do współtworzenia Wikipedii.

Lotnicze zdjęcia Jaworzna Wiktor zamieścił, razem 
z panią Anną, w Wikipedii, na licencji Creative Commons.

– Taka licencja pozwala użytkownikom internetowej en-
cyklopedii na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych 
w niej zasobów. Warunkiem jest to, aby internauta uwzględ-
nił prawa autorskie. Na Wikimedia Comons jest specjalna 
zakładka „kopiuj autora” – podkreśla Wioletta Matusiak
ze stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Wikipedystki nie zabrakło też na fi nisażu wystawy. 
Wśród gości znaleźli się także m.in. Jarosław Pytel, pilot, 
który sterował Cesną podczas lotniczej sesji zdjęciowej, i, 
w imieniu wiceprezydenta Jaworzna Łukasza Kolarczyka, 
Anna Władyga z Urzędu Miejskiego. – Nie spodziewałem 
się aż tak dużego zainteresowania naszą wystawą. Bardzo się 
cieszę i dziękuję, że jesteście tu ze mną – przyznał Wiktor.

Maturzysta, który cenne doświadczenie lotnicze zdoby-
wa obecnie w Szkole Pilotów Air4,  opowiedział o swojej 

musieli jak najwierniej odtworzyć 
występ gwiazd muzyki polskiej lub 
zagranicznej, wcielając się w ich 
role. Uczestnicy konkursu będą 
imitować śpiew, wykorzystując au-
tentyczne nagrania jako playback. 
Warto zadbać także o stroje i układ 
taneczny. 

W tym roku prezentacje konkur-
sowe odbędą się w piątek 17 mar-
ca. Uczestnicy wystąpią na scenie 
w kategoriach wiekowych: dzieci 
przedszkolne, uczniowie klas I – 

III oraz dzieci i młodzież z klas 
IV – VIII. 

Jury konkursu oceni dobór re-
pertuaru, podobieństwo do orygi-
nalnego wykonania, kostiumy, cha-
rakteryzację, choreografi ę, a także 
ogólny wyraz artystyczny. 

Zgłoszenia do zabawy przyjmowa-
ne będą do 6 marca na adres: Dom 
Kultury im. Z. Krudzielskiego, Jaworz-
no ul. Jagiellońska 3. Kartę zgłoszenia 
można wysyłać także e-mailem na 
adres: domkultury@mckis.jaworzno.
pl. Regulamin konkursu i kartę zgło-
szeniową znaleźć można na Facebo-
oku oraz stronie MCKiS. Szczegółowe 
informacje pod nr. tel. 32 617 75 38.

W tym roku odbędzie się 21. edy-
cja konkursu. Mini Playback Show 
na stałe wpisał się w kalendarz kul-
turalnych imprez miejskich. – Inicja-
tywa rozpoczęła się w nieistniejącym 
już klubie MCKiS Podłężu. Ponieważ 
z roku na rok konkurs zyskiwał coraz 
większą liczbę odbiorców, wydarzenie 
przeniesiono na scenę szczakowskiego 
Domu Kultury. Od tej pory konkurs 
jest tu z powodzeniem organizowany 
co roku – opowiada Agata Stelma-
chów, kierownik zespołu obiektów 
kulturalnych w MCKiS. 

W ubiegłorocznym Mini Play-
back Show na scenie Domu Kultu-
ry w Szczakowej zaprezentowało 
się 151 uczestników. 

Natalia Czeleń
Mini Playback Show to okazja do zaprezentowania się na scenie i świet-
na zabawa | fot. Natalia Czeleń

lotniczej pasji i o projekcie, związanym z Wikipedią. – Nie 
ma wspanialszego momentu dla nauczyciela, gdy widzi, jak 
jego uczeń, i prawie absolwent, rozwija swoje talenty i pasje
– pochwaliła maturzystę Simona Smugowska, dyrek-
torka CKZiU.

Dumna z Wiktora jest także Anna Kosobudzka. – Jest 
utalentowany i kreatywny. Jestem bardzo zadowolona z na-
szej współpracy – przyznała nauczycielka. 

Ekspozycję można obejrzeć do 11 lutego.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Jaworzniccy seniorzy potrafi ą się świetnie bawić. 
Tak było m.in. w czasie imprezy andrzejkowej w hali 
MCKiS  | fot. Natalia Czeleń

AU TO P R O M O C J A

Dla małych artystów

Spotkanie z grafi ką

Wykłady w książnicy

Karnawał dla seniorów

W klubie Pod Skałką w Długoszynie 
ruszył cykl warsztatów plastycznych 
„Kreatywny miesięcznik”. To propo-
zycja dla najmłodszych jaworznian. 
W zajęciach mogą wziąć udział dzieci 
od 6. roku życia. – Klub Pod Skałką za-
prasza do udziału w kreatywnych warsz-
tatach plastycznych – zachęca Ewelina
Karweta, instruktorka w Miejskim 
Centrum Kultury i Sportu.

Najbliższe zajęcia planowane są 
na wtorek, 14 lutego. Potrwają one 
od godz. 15.30 do 17.  W czasie 
zajęć dzieciaki wykonają walentyn-

ATElier Kultury w Jaworznie i Ga-
leria Kameralna zapraszają na wysta-
wę grafi k Magdaleny Palmowskiej. 
Ekspozycja pn. „Ciało jako zbiór ele-
mentów” czekać będzie w Galerii 
Kameralnej przy ul. Mickiewicza 2. 
Wernisaż planowany jest na czwar-
tek, 16 lutego, na godz. 18.

– Punktem wyjściowym cyklu jest 
istota ludzka, jej wygląd zewnętrzny. 
Artystka podejmuje zabawę z fragmen-
taryzacją wizerunków swoich modeli. 
Posuwa się dalej, zaczyna łączyć po-
szczególne członki, jakby chciała na-
prawić wcześniejszą decyzję, ale ze-
stawia je, na pozór - błędnie. Stara się 
skupić uwagę na mikrokosmosie naszej 
konstrukcji. Ręce, nogi, palce, brzuchy, 
piersi stosuje wymiennie w swoich asam-
blażach – opowiada Paulina Śląska, 
kurator wystawy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ja-
worznie zaprasza czytelników w pią-
tek, 17 lutego, o godz. 17 na wykład 
ks. dr. Lucjana Bielasa. Rozpocznie 
on nowy cykl, zatytułowany „Wokół 
sakramentów". Pierwsza z cyklu pre-
lekcja poświęcona zostanie obrzędowi 
chrztu. – Kontekstem do rozważań na 
temat teologii i historii tego sakramentu 
będą ubiegłoroczne wykłady poświęcone 
nauce św. Pawła – zapowiada Anna
Ptaszkiewicz-Godzina, instruktor 

Prezydent Paweł Silbert oraz Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu zapraszają wszystkich seniorów na zabawę 
karnawałową, która odbędzie się w czwartek, 16 lutego, 
w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS (ul. Grunwaldzka 
80). Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie można już 
odebrać w hali MCKiS w godzinach od 7 do 20. – Podczas 
ostatniego „Tygodnia Seniora” sporo rozmawialiśmy o ak-
tywności seniorów, o tym, jak spędzają czas w mieście, jak 
z utęsknieniem czekają na swoje coroczne święto. Seniorzy 
są inspiracją do działań, dlatego wspólnie z MCKiS Jaworz-
no organizujemy dla nich kwartalne wydarzenia - zabawy 
taneczne z dobrą muzyką, wygodnym parkietem i miejscem 
do spotkań – mówi Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent.

Impreza rozpocznie się o godz. 17. Koniec zaplanowano 
na 20. Dla każdego uczestnika przewidziano drobny po-
częstunek, a także ciepły napój. – Przygotowaliśmy kolejne 
wydarzenie, aby wspólnie cieszyć się trwającym karnawa-
łem. Lekka muzyka, łatwo wpadająca w ucho, sprawi, że 
nogi same poniosą każdego do tańca – przekonuje Monika
Komańska, pełnomocnik ds. organizacyjnych MCKiS.

Jaworzniccy seniorzy już przygotowują się do udziału 
w czwartkowym balu. Udział w zabawie wezmą między 
innymi panie z klubu Senior+, który działa na Podwalu. 
– Panie już nie mogą się doczekać imprezy. Bilety zarezer-
wowałyśmy w tym samym dniu, w którym ogłoszono termin 
potańcówki. Jest nam bardzo miło, że po raz kolejny miasto 
o nas zadbało i znów będziemy miały okazję do świetnej za-
bawy. Niedawno brałyśmy udział w imprezie andrzejkowej 

kowe stworki z pomponów. Kolejne 
warsztaty plastyczne w ramach tego 
cyklu odbędą się w następny wtorek, 
21 lutego. Tym razem uczestnicy 
wykonają breloczki. Kolejne zajęcia 
planowane są na wtorek, 28 lutego, 
w ich trakcie  powstaną organizery 
z serduszkiem.

Koszt udziału w zajęciach to 15 
zł. Obowiązują zapisy. Szczegółowe 
informacje na temat zajęć zdobyć 
można w klubie Pod Skałką lub te-
lefonicznie, pod numerami 660 01 
46 lub 32 617 75 38.                NC

Pracom grafi cznym towarzyszy 
publikacja książki artystycznej pt. 
„Twarze”. Będzie ją można zobaczyć 
w czasie wernisażu. 

Magdalena Palmowska to absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Ło-
dzi. Ukończyła studia ze specjalizacją 
grafi ka warsztatowa. W 2020 roku 
uzyskała tytuł magistra sztuki. Zreali-
zowana przez nią praca dyplomowa 
została nagrodzona złotym medalem, 
w konkursie najlepszych dyplomów 
„Prime Time 2020”. Część główna 
dyplomu powstała w pracowni sito-
druku pod kierunkiem prof. nadzw. 
Agaty Stępień. W swoich dziełach 
Magdalena porusza tematykę spo-
łeczną, łączy w nich różne dziedzi-
ny sztuki.               

Natalia Czeleń

metodyczny jaworznickiej książni-
cy. Prelekcje  odbywać się będą raz 
w miesiącu, w audytorium Biblioteki 
Głównej przy ul. Rynek Główny 17.

– Wykłady ks. dr. Lucjana Bielasa 
to jeden z popularniejszych projektów 
w naszej bibliotece. Od wielu lat cieszy 
się on  niesłabnącym zainteresowaniem 
mieszkańców i dlatego zdecydowaliśmy 
się go kontynuować także i w tym roku – 
zdradza Anna Ptaszkiewicz-Godzina. 

Natalia Czeleń

W klubie Pod Skałką rusza cykl inspirujących i kreatywnych warsztatów 
plastycznych dla najmłodszych | fot. Natalia Czeleń

i było fantastycznie – wspomina Krystyna Janicka, sze-
fowa klubu Senior+ z Podwala.

Zabawa Karnawałowa dla Seniorów jest organizowana 
w ramach kampanii Jaworzno Przyjazne Seniorom. Jej 
pomysłodawcami są jaworzniccy seniorzy oraz wicepre-
zydent Łukasz Kolarczyk. Impreza dofi nansowana będzie 
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia można 
uzyskać pod numerem telefonu: 32 745 10 32 wew. 72.

Natalia Czeleń
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Dominik Jastrząb zmagał się z najlepszymi 
bilardzistami świata  
| fot. Materiały prywatne Niedzielny rajd nordic walking odbył się nad Sosiną  | fot. Materiały MCKiS

W ostatnim sparingowym spotkaniu wzięło udział prawie 30 zawodni-
ków  | fot. Alicja Pawłowska

Zagrają o mistrzostwo 3. ligi

Wymieniają się doświadczeniem

Maszerowali wokół Sosiny

Koszykarze MCKiS Jaworzno awansowali 
do fazy play-off  3. ligi koszykówki, do której 
przechodzą cztery najlepsze zespoły z naszego 
województwa. Po rundzie zasadniczej Sokoły 
znalazły się bowiem na trzecim miejscu w ta-
beli swojej grupy. Na awansie jaworznian nie 
zaważyła nawet ostatnia porażka w rozgryw-
kach, jaką był mecz z MUKS-em Sari Żory.

Ostatni pojedynek koszykarskich rozgrywek 
team z Jaworzna zagrał na wyjeździe. Żor-
ska drużyna nie dała na własnym parkiecie 
wygrać swoim gościom i zwyciężyła 70:63. 
W pierwszej kwarcie żorzanie prowadzili 
27:15. Drugą wygrali 18:15. W trzeciej części 
spotkania to jaworznianie przejęli pałeczkę 
i wygrali 20:14. Sokołom powiodło się też 
w ostatniej partii. Drużyna MCKiS Jaworzno 

Jaworznicki Klub Bokserski JaworTeam kontynuuje organizację 
sparingów, na które zaprasza pięściarzy z całego regionu. Pojedynki 

Grupa Nord Walkers Jaworzno zorganizo-
wała otwarty trening nad zalewem Sosina. 
W niedzielę, 5 lutego, uczestnicy wspólnego 
marszu pokonali dystans ponad 10 km. Mimo 
mrozu humory dopisały. 

– Tym razem uczestnicy rajdu wykonali dwie 
pętle wokół zbiornika. Frekwencja dopisała, pogo-
da nam sprzyjała. Zapraszamy na kolejne rajdy
– zachęca Kinga Jończyk, instruktorka z Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu.

Nord Walkers Jaworzno to grupa miłośników 
maszerowania z kijkami. Obecnie liczy ona już 
40 członków i sympatyków. Treningi odbywają 
się w każdy wtorek. Zbiórki mają miejsce przed 
klubem Niko w Byczynie, przy ul. Na Stoku 
14. Treningi przeznaczone są dla osób pełno-
letnich, jednak w marszach tematycznych czy 
eventach integracyjnych udział mogą brać całe 
rodziny. Zajęcia prowadzi instruktorka Kinga 
Jończyk, związana z tym sportem od 9 lat. To 
właśnie ona dba o komfort i bezpieczeństwo 
uczestników tych sportowych wydarzeń. Każ-
dą wyprawę poprzedza solidna rozgrzewka. 

– Jest ona stałym elementem naszych spotkań. 
Rozgrzewkę wykonujemy głównie po to, by przy-
gotować ciało do aktywności i w konsekwencji 
zmniejszyć ryzyko kontuzji. Najczęściej pojawia-
ją się ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz te, które 
nacisk kładą na pracę ramion, nóg, nadgarstków
– opowiada Kinga Jończyk.

Dominik Jastrząb, młody zawodnik ja-
worznickiego UKS-u Fair Play, zmierzył się 
z najlepszymi bilardzistami pod słońcem na 
mistrzostwach świata w bilardzie, które od-
bywały się w ostatnich dniach w Kielcach. 
Niespełna 18-letni, wychowanek Bogdana
Wołkowskiego, wielokrotnego mistrza w tri-
kach bilardowych, wziął udział w zmaganiach 
w odmianie 9 bil. I choć nie zajął wysokiego 
miejsca, to i tak uważa, że gra ze światową 
elitą była dla niego ogromnym wyróżnieniem.

– Możliwość zagrania z najlepszymi zawod-
nikami na świecie przysporzyła mi ogromnych 
emocji i dała motywację do treningów – przy-
znaje Dominik. – Czuję, że poziom mojej gry 
był wysoki. Jestem z siebie zadowolony. Zabrakło 
jednak skuteczności w kluczowych momentach. 
Była to jednak cenna lekcja tego, co powinienem 
poprawić i jak sprawić, żeby następnym razem 
móc rozstrzygać takie mecze na swoją korzyść 
– podkreśla.

Dominik uważa, że mistrzostwa odbyły się 
na bardzo wysokim poziomie.

– Jak na imprezę tej rangi przystało, przedsię-
wzięcie zostało zorganizowane z pełnym profe-
sjonalizmem. Można było poczuć się trochę jak 
w fi lmie – dodaje.

Mistrzostwa świata w bilardzie w odmia-
nie 9 bil odbyły się w Polsce po raz pierw-
szy. Wzięło w nich udział 128 najlepszych 
zawodników z 47 krajów. Polacy niestety nie 
dotarli do fi nałowego etapu. Mistrzem świata 
został Hiszpan Francisco Sanchez Ruiz, który 
w ostatecznej potyczce wygrał z Syryjczykiem 
Mohammadem Soufi m.

Oprócz Dominika Jastrzębia, w mistrzo-
stwach świata wzięła udział także inna ja-
worznicka bilardzistka, Beata Humańska. 
Nie występowała jednak jako zawodniczka, 
ale jako sędzia.

UKS Fair Play Jaworzno, prowadzony przez 
Bogdana Wołkowskiego, skupia dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Klub ma swoją siedzibę przy 
ul. 11 Listopada 4. Bilardziści biorą udział 
w licznych turniejach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. Zawodnicy zmagają się także 
w rozgrywkach ligowych. W minionym sezonie 
pierwsza drużyna Fair Play awansowała do 
bilardowej ekstraklasy. Z kolei drugi zespół 
starał się o wejście do 1. ligi. Niestety młodej 
ekipie to się jeszcze nie udało.

Anna Zielonka-Hałczyńska

wygrała 13:11. Ale to jednak gospodarze zdo-
byli w całym meczu więcej punktów. MUKS 
Sari awansował do play-off ów z pierwszego 
miejsca. – Nasza drużyna musi zadowolić się 
trzecią lokatą w tabeli, co jest bardzo dobrym 
osiągnięciem i premiuje nas do gry w fazie play-
-off  w strefi e śląsko-opolskiej – podkreślają ja-
worznickie Sokoły.

W trakcie rundy zasadniczej team z nasze-
go miasta wygrał 9 meczów, a przegrał 5. 
Jaworznianie zgromadzili 23 duże punkty. 
To tylko o dwa mniej od lidera tabeli i jeden 
od zespołu, który zajął drugie miejsce – KTK-
-u JS Invest Knurów (z którym Sokoły wygrały 
w rewanżu 82:74).

W czasie rundy zasadniczej nasi koszykarze 
uzbierali w rzutach do kosza w sumie 1054 

punkty. Z kolei rywale zgromadzili podczas 
pojedynków z jaworznianami łącznie 964 punk-
ty. Najwięcej dla drużyny MCKiS-u „zarobił” 
Maksymilian Stadler (211 punktów). Drugi 
w tym rankingu jest Michał Matysiak (209 
pkt.). Z kolei na trzeciej pozycji uplasował się 
Michał Brzozowski (171 punktów).

Teraz przed naszymi koszykarzami kolejne 
ważne zadanie. Od 18 lutego będą rywalizo-
wać, w ramach play-off ów, z drugą drużyną 
województwa opolskiego w systemie do dwóch 
zwycięstw. To, z kim zagrają Sokoły, będzie 
wiadome w przyszłym tygodniu.

– Przegrany z tej potyczki pożegna się z moż-
liwością awansu do 2. ligi – przyznają koszyka-
rze MCKiS-u.

Anna Zielonka-Hałczyńska

dla miłośników boksu odbywają się w hali sportowej MCKiS na Le-
opoldzie. Ostatnie miały miejsce pod koniec stycznia i wzięło w nich 
udział prawie 30 zawodników, chcących, jak mówią organizatorzy 
wydarzenia, wymienić bokserskie uprzejmości. – W tym bokserskim 
spotkaniu uczestniczyli zawodnicy klubu Czapla Boxing Team, szkoleni 
przez trenera Daniela Pilca, a także pięściarze z Mysłowic, podopieczni 
trenera Krzysztofa Kowalskiego. Nie zawiódł również zaprzyjaźniony 
Klub Sportowy Sparta Jaworzno, którego zawodnicy systematycznie po-
jawiają się na naszych sesjach sparingowych – podkreślają członkowie 
JaworTeamu.

Cykl pn. „Boxing Sparring Friday” odbywa się od jesieni ubiegłego 
roku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich 
sił na ringu. W sparingach biorą udział zarówno amatorzy, jak i za-
wodowi bokserzy, a także sportowcy trenujący inne sporty walki.

Walczą na dwóch wydzielonych matach, imitujących bokserskie 
ringi. Zmagania są sędziowane przez wykwalifi kowanych sędziów. 
Zwycięzcy nie są jednak wyłaniani. Najważniejsza jest wymiana do-
świadczeń.                                                                             AZ-H

Zmierzył się 
z najlepszymi

Nordic walking to dyscyplina, która cieszy 
się wśród jaworznian coraz większą popu-
larnością. – To dlatego, że Jaworzno to raj dla 
miłośników nordic walkingu, spacerowiczów czy 
biegaczy. Mamy naprawdę świetne trasy. Ja po-
lecam szczególnie tereny Byczyny oraz Ciężkowic 
– mówi pani Kinga.

Osoby, które jeszcze nie miały okazji spró-
bować swoich sił w nordic walkingu będą 
mogły to wkrótce nadrobić. Najbliższa okazja 
nadarzy się już w sobotę, 11 lutego. Będzie to 
pierwszy Miejski Zimowy Rajd Nordic Walking 

w Ciężkowicach. Impreza odbędzie się pod ho-
norowym patronatem prezydenta Jaworzna, 
Pawła Silberta. Na starcie rajdu stanąć może 
200 miłośników spacerów z kijkami. – Nie 
może nas tam zabraknąć. Na liście uczestników 
już widnieje sporo osób z naszej grupy – mówi 
szefowa grupy Nord Walkers Jaworzno.

Grupa zaprasza też na kolejne tematyczne 
marsze z kijkami. Pierwszy planowany jest na 
4 marca nad Sosiną, a drugi odbędzie się 18 
marca w Byczynie.

Natalia Czeleń

14 NR 05/2023            9 LUTEGO 2023SPORT



Dwie wygrane, 
dwie porażki

Piłkarze z jaworznic-
kich drużyn nadal próbują swoich 
sił w sparingach, które przygotowują 
ich do zbliżającej się rundy wiosennej 
w ich ligach. W miniony weekend 
4-ligowa Szczakowianka Jaworzno 
przegrała kontrolny mecz z GKS-em 
II Tychy. Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 0:1. Sparing z Zatorzan-
ką Zator wygrała natomiast, grająca 
w wadowickiej okręgówce, drużyna 
Ciężkowianki Jaworzno. Wynik spo-
tkania to 3:2. Zwycięstwo odnoto-
wała także ligowa koleżanka teamu 
z Ciężkowic, Victoria 1918 Jaworzno. 
Zespół pokonał 2:0 team MKS-u Lę-
dziny. Porażkę ponieśli natomiast 
zawodnicy LKS-u Zgoda Byczyna (też 
grający w lidze okręgowej Wadowi-
ce), którzy zmierzyli się z drużyną 
Nadwiślanina Gromiec. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 2:4.

Gimnastyczki na podium

Z medalami wróciły do 
domu zawodniczki Aka-

demii Gimnastyki Górnika Jaworzno 
z Międzynarodowego Turnieju o Lśnią-
cą Gwiazdę, który odbył się w minio-
ny weekend w Gliwicach. W kategorii 
tanecznej dziewczęta zajęły wysokie 
miejsca, w tym pierwsze (Pola), drugie 
(Hania) i trzecie (Ola). Inne jaworz-
nickie gimnastyczki uplasowały się na 
czwartej (Maja N.), piątej (Maja S.), 
szóstej (Olga) i ósmej pozycji (Iza). 
W kategorii z obręczą na najwyższym 
stopniu podium stanęły Matylda i Zo-
sia. Z kolei w konkurencji z piłką trze-
cią pozycję wywalczyły Nadia i Lena. 
Emilia była czwarta.                AZ-H

Rok temu odbyła się pierwsza edycja „Piątki”  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Miłośniczki aktywnego trybu ży-
cia znów będą mogły świętować 
Międzynarodowy Dzień Kobiet na 
sportowo.

Wojownicy 
w akcji

Z sukcesami rozpoczę-
li tegoroczny sezon Ogólnopolskiej 
Ligi Ju-Jitsu w Katowicach zawod-
nicy jaworznickich klubów spor-
tów walki. Wojownicy ze Sparty 
i Satori przywieźli sporo medali 
z pierwszego turnieju organizo-
wanego przez Polski Związek Ju-
-Jitsu Sportowego i Śląski Związek 
Ju-Jitsu. Zawodnicy zmagali się 
w konkurencjach Ne Waza Gi, Ne 
Waza NoGi i Fighting.

Wojownicy z Klubu Sportowego 
Sparta Jaworzno zdobyli 27 medali, 
w tym 14 złotych, 12 srebrnych i 1 
brązowy. Podopieczni Klubu Sportów 
Walki Satori zgromadzili z kolei 15 
krążków. W tej puli było 9 złotych, 
4 srebrne i 2 brązowe.

Pojedynku 
nie było

Nie doszła do skutku 
sobotnia walka jaworznianina Prze-
mysława Gorgonia z Jamesem Kra-
ftem. Pojedynek, który miał odbyć 
się w niemieckim Ludwigshafen, był 
szansą na zdobycie pasa WBC In-
ternational wagi półciężkiej. Walka 
została odwołana z powodu choroby 
Krafta. Rywal Polaka zmaga się bo-
wiem z grypą. Przemysław Gorgoń, 
szkolony przez Dariusza Snarskiego
z Chorten Boxing Production, ma już 
na koncie 15 zwycięstw, 10 pora-
żek i 1 remis. Kraft wygrał 21 walk. 
Przegrał jedną i jedną zremisował. 
W Jaworznie Gorgoń jest znany nie 
tylko jako zawodnik, ale również 
jako trener. Szkoli m.in. pięściarzy 
JaworTeamu.              

AU TO P R O M O C J A

Sportowe święto pań

W sobotę, 4 marca, odbędzie się bowiem 
druga edycja „Piątki” dla Kobiet. Impre-
zę zorganizuje Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu. Zapisy odbywają się elektronicznie 
i potrwają do 26 lutego.

– W ramach „Piątki” dla Kobiet uczestniczki 
będą mogły wybrać sportową rywalizację w bie-
gu na 5 km lub rekreacyjne przejście nordic 
walking na tym samym dystansie, w niezwykle 
ciekawym krajobrazowo terenie, wokół zbior-
nika wodnego Sosina – podkreśla Radosław
Lemański z działu sportu MCKiS Jaworzno. 
– W biegu będzie mogło wziąć udział do 150 
zawodniczek. Zapisy odbywają się poprzez stro-
ny www.mckis.jaworzno.pl oraz www.timing4u.
pl. W marszu nordic walking limit uczestniczek 
wynosi 100. W tym przypadku można się zapi-
sać przez stronę www.mckis.jaworzno.pl. Start 
w obu przypadkach jest bezpłatny – informuje.

Zgodnie z nazwą imprezy, zarówno bie-
gaczki, jak i chodziarki, będą miały do po-
konania 5 km. Trasa, podobnie jak rok temu, 
będzie wiodła wokół zalewu. Nie będzie za-
mknięta dla innych użytkowników.

Start i meta będą zlokalizowane w pobliżu 
strefy sportowej przy dolnym parkingu. Biu-
ro zawodów będzie czynne w godz. 9-10.35 

uczestniczka, która dotrze na metę, otrzyma 
pamiątkowy medal.

Najszybsze biegaczki otrzymają bony po-
darunkowe. Klasyfi kacja będzie prowadzona 
w kat. open i z podziałem na wiek: K16 to 
kategoria dla pań od 16. do 35. roku życia 
(roczniki 2007-1988), K36 – biegaczki, ma-
jące od 36 do 49 lat (roczniki 1987-1974), 
K50: kobiety, która mają 50 lat i więcej (1973 
i starsze). Laureatki klasyfi kacji generalnej 
nie będą dodatkowo nagradzane w klasyfi -
kacjach wiekowych. Dekoracja odbędzie się 
około godz. 12.

– Zapraszamy do udziału w „Piątce” miesz-
kanki całego regionu, które mają minimum 16 
lat. Będzie to już druga edycja tej sportowej 
imprezy. W ubiegłym roku na starcie stanęło 
ponad 120 uczestniczek. Co ciekawe, połowa 
z nich przyjechała do Jaworzna z innych miej-
scowości, m.in. z Krakowa, Gliwic, Sosnowca 
i Bytomia – podkreśla Dariusz Chrapek, 
wicedyrektor ds. sportu MCKiS Jaworzno.

W tamtym roku w klasyfi kacji generalnej 
wygrała jaworznicka biegaczka, Paulina
Gaj, z sekcji lekkiej atletyki jaworznickie-
go MCKiS-u.

Anna Zielonka-Hałczyńska

dla biegaczek i 9-11 dla uczestniczek mar-
szu z kijkami. Bieg rozpocznie się o godz. 
11. Marsz nordic walking wystartuje 15 mi-
nut później. Jego uczestniczki staną na nim 
z własnymi kijkami (nie będzie możliwości 
wypożyczenia sprzętu). Chodziarska część 
imprezy będzie mieć charakter rekreacyjny, 
co oznacza, że nie będzie wyścigiem. Każda 
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Ulica Czesława Miłosza znajduje się między ulicami 
Elektryków i Obrońców Września 1939 roku. Jej patro-
nem jest polski noblista, poeta, prozaik, eseista, prawnik, 
znawca historii literatury.

Czesław Miłosz herbu Lubicz urodził się 30 czerwca 
1911 roku w Szetejniach (w powiecie kowieńskim), dzie-
dzicznym majątku swojej matki, Weroniki z domu Kunat. 
Ojcem przyszłego laureata Nagrody Nobla był Aleksander
Miłosz, inżynier dróg i mostów. Czesław miał młodszego 
brata, Andrzeja.

Patron jaworznickiej ulicy uczył 
się w I Gimnazjum Męskim w Wil-
nie. Następnie studiował na tamtej-
szym Uniwersytecie Stefana Bato-
rego, najpierw, krótko, polonistykę 
na Wydziale Humanistycznym, a na-
stępnie prawo na Wydziale Nauk 
Społecznych.

Miłosz należał do Akademickiego 
Klubu Włóczęgów Wileńskich. Był 
też jednym z założycieli Klubu Inte-
lektualistów i członkiem poetyckiej 
grupy Żagary. Pracował w Polskim Radiu Wilno. 

Na początku II wojny światowej Czesław Miłosz prze-
dostał się do Rumunii. Wrócił jednak do Wilna i po wkro-
czeniu radzieckich wojsk przyjął litewskie obywatelstwo.

Następnie przeprowadził się do Warszawy. Pracował jako 
woźny w Bibliotece Uniwersyteckiej. Działał w podziemiu, 
gdzie publikował swoje utwory. Z bratem Andrzejem po-
mogli w ucieczce z getta małżeństwu Trossów, a także Fe-
licji Wołkomińskiej, jej siostrze i bratowej. W 1989 roku 

Ceniony poeta, 
laureat Nagrody Nobla

Patroni 
naszych 
ulic

bracia Miłoszowie otrzymali tytuły Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata, nadane im przez Instytut Jad Waszem.

W 1944 roku Czesław Miłosz ożenił się z Janiną z domu 
Dłuską. Mieli dwoje dzieci, Anthony’ego i Piotra. Poeta 
nie był jednak wiernym mężem. Miał kilka romansów. 
Mimo to nie rozwiódł się z Janiną.

Po wojnie pracował jako attaché kulturalny w dyplomacji 
polskiego rządu we Francji i w USA. W 1951 roku poprosił 
o azyl polityczny. Ukrył się u Jerzego Giedroycia, redak-

tora „Kultury”. To właśnie Giedroyc 
zgłosił kandydaturę Czesława Miło-
sza do Literackiej Nagrody Nobla. 
Za jego sprawą Instytut Literacki 
wydał też esej poety pt. „Zniewolo-
ny umysł”. Od 1960 roku Czesław 
Miłosz mieszkał w USA. Wykładał 
literaturę słowiańską na Uniwersy-
tecie Kalifornijskim.

W Polsce został uznany za zdrajcę, 
a jego twórczość była zakazana. Nie-
przychylnie wypowiadała się o nim 
także część polskiej emigracji, która 

zarzucała Miłoszowi to, że po wojnie popierał komunizm.
W 1980 roku Czesław Miłosz otrzymał Literacką Nagro-

dę Nobla. Wtedy zarówno emigracja, jak i polskie władze 
zaczęły patrzyć na poetę przychylnym okiem. Po śmierci 
żony związał się z amerykańską historyczką Carol Thigpen, 
z którą ożenił się w 1992 roku. Rok później na stałe wrócił 
do Polski. Zamieszkał w Krakowie. Zmarł 14 sierpnia 2004 
roku. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

Anna Zielonka-Hałczyńska

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 04 (290)

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 24 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 4 
(290): Kto czyta żyje wie-
lokrotnie. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Choć w badaniach ankietowych 
wciąż deklarujemy, że rodzina jest 
dla nas najważniejsza, to wszystko 
wskazuje na to, że znaczenie samego 
małżeństwa spada. Pary coraz rza-
dziej decydują się na sformalizowa-
nie związku i nie zmienia tego nawet 
pojawienie się dziecka. Rośnie za to 
liczba rozwodów. W Polsce rozpada 
się teraz co trzecie małżeństwo, a co 
czwarte dziecko na świat przycho-
dzi w związku nieformalnym. Stąd 
pomysły, by małżeństwo dowarto-
ściować.

Idea, by docenić rangę małżeń-
stwa, pojawiła się już w latach osiem-
dziesiątych XX wieku, a w roku 1993 
ówczesny papież, Jan Paweł II, ini-
cjatywie pobłogosławił. Od tego 
czasu Światowy Dzień Małżeństwa 
obchodzimy w drugą niedzielę lu-
tego. W tym roku święto wypada 
12 lutego.

To doskonała okazja, by docenić 
współmałżonka i wspólnie święto-
wać. Pogoda nie zachęca do space-
rów, ale wypad do kina, na koncert 
czy do kawiarni może okazać się 
doskonałym rozwiązaniem. 

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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