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Spełniają marzenia
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Wnioski w ramach Modułu I wydawane 
i przyjmowane będą w trybie ciągłym od 
dnia 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Moduł I składa się z 15 zadań, w ramach 
których osoby niepełnosprawne mogą 
ubiegać się o dofi nansowanie m.in. do za-
kupu sprzętu elektronicznego, do zakupu 
i montażu oprzyrządowania do posiadane-
go samochodu, do uzyskania prawa jazdy, 
zakupu wózka inwalidzkiego lub skutera, 
protez kończyn na III poziomie jakości, 
a także do pobytu dziecka w przedszkolu 
czy żłobku itp.

Wnioski w zakresie Modułu II – pomoc 
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym: dla wniosków dotyczących roku 
akademickiego 2022/2023 wydawane 
i przyjmowane będą od dnia 01.03.2023 r.
do 31.03.2023 r. dla wniosków dotyczących 
roku akademickiego 2023/2024 wydawane 
i przyjmowane będą od dnia 20.09.2023 r. 
do 10.10.2023 r.

Moduł II adresowany jest do osób ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, pobierających naukę 
w szkole policealnej, w kolegium, w szkole 
wyższej, a także do osób, które przewód 
doktorski otworzyły poza studiami dok-
toranckimi. Dofi nansowaniu lub refun-
dacji podlega opłata za naukę (czesne), 
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, 
a także dodatek na uiszczenie opłaty za 
przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Wnioski w powyższym terminie moż-
na składać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w formie papierowej, jak rów-
nież za pomocą platformy SOW /www.
sow.pfron.org.pl/ umożliwiającej osobom 
niepełnosprawnym aplikowanie o środki 
PFRON bez wychodzenia z domu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie 
informuje, że w roku bieżącym kontynuuje realizację 

programu „Aktywny Samorząd”.



25. Aha, spoko. Naprawdę w tym roku luz, bo twierdzi, 
że w ubiegłym i minus 40 bywało, pod płotem się nie wy-
sikasz i raczej czapkę nawet w pomieszczeniach nosisz. 
Za to alkohol szybko się chłodzi. I opowiada mi, że tam 
puby są oblegane cały czas, bo półroczna noc polarna nie 
sprzyja dobremu humorowi i trzeba się napić.

Poczytałem trochę o życiu na Grenlandii, nie wygląda 
to różowo. Mamy blade pojęcie, jak to wygląda. Według 
większości – stereotypowy mieszkaniec tamtego regionu 
to Eskimos, mieszkający w lodowym igloo, mający futro 
z foki i jedzący mięso wieloryba. 

A tu jest inaczej: mają zwykłe domy, jedzą pożywienie 
kupione w markecie (chociaż na wieloryby dalej się po-
luje) i ubierają się, kupując lokalnie w sklepach. Inuici, 
czyli rdzenni mieszkańcy wyspy, borykają się jednakże 
z poważnymi problemami społecznymi: odsetek samo-
bójstw jest jednym z najwyższych na świecie, szacuje 
się, że nawet co piąty mieszkaniec próbował zamachu na 
swoje życie. Aż 34 proc. dziewczynek przed 15. rokiem 
życia padło ofi arą gwałtu lub molestowania seksualnego. 
Z kolei wskaźnik morderstw jest na Grenlandii 16-krotnie 
wyższy niż w Danii. 

Koszmarem jest także alkoholizm. Szacuje się, że ilość 
rocznego spożycia czystego alkoholu na osobę może wy-
nosić ponad 20 litrów (od roku 2010 praktycznie nie ma 
odrębnych statystyk, gdyż średnia spożycia sumuje się 
Danią). Dla porównania, w roku 2021 z danych wynika, 
że przeciętny Polak wypił 10 litrów czystego alkoholu. 
To wysoki wynik w skali Europy, plasujący nas około 10 
miejsca w tym rankingu. Cieszę się jednak, że nie jeste-
śmy na podium. Według danych zebranych przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO), krajem europejskim, 
w którym mieszkańcy piją najwięcej, są... Czechy. Dorosły 
obywatel tego kraju spożywa w skali roku średnio 14,45 
litrów czystego alkoholu, czyli niemal dwie butelki wina 
tygodniowo. Kolejnymi krajami Europy w rankingu są 
kolejno Litwa, Niemcy, Irlandia i, zamykająca pierwszą 
piątkę, Łotwa. 

Według innych statystyk – wśród grup zawodowych, 
najczęściej nadużywających alkohol, są: twórcy, artyści, 
literaci, dziennikarze (21,5 proc.) lekarze, weterynarze, 
dentyści (12,6 proc.).  

I w tej zadumie zostawiam was, przerażony, piszący 
te słowa dziennikarz, ale także grafi k i amator-muzyk... 
Natomiast nie zgadzam się z tymi procentami, sądzę, 
że statystyki nie objęły księży, w końcu oni codziennie 
wino mszalne.

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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Pewien mieszkaniec Jaworzna zauważył w stacyjce 
fi ata punto, zaparkowanego przed sklepem, tkwiące 
kluczyki. Wykorzystał ten fakt i ukradł pojazd, jednak-
że po jakimś czasie zdziwił się, gdy na tylnym siedzeniu 
zauważył pijanego pasażera. Ten akurat obudził się, po 
czym wymamrotał, aby go wysadzić. Złodziej spełnił jego 
prośbę i odjechał. Po kilku dniach odnaleziono samochód 
i sprawcę, okazało się, że w międzyczasie pojazd został 
sprzedany znajomemu rzezimieszka.

Wiosnę czuć tuż za rogiem, dokładnie za rogiem pra-
wilności koło mojego domu, lokalna żulernia w dalszym 
ciągu niespłoszona, chleje wińsko i tanie piwsko, waląc 
z partytury bezpośrednio w gardziel i dyskutując o tym, 
w sposób jakże pełen zawiłych, polskich powiedzonek. 
Siedzą w słowiańskim przykucu na brzegu chodnika u zbie-
gu ulic Traugutta i Staszica od lat. Nie pomagają prośby 
i groźby, także patrol policji nie stanowi problemu, nie 
ma monitoringu, więc nie udowodnisz, że to oni robią syf.

Kiedyś pojawiły się plakaty, nawołujące do zabierania 
ze sobą śmieci po spożyciu specjałów płynnych, akcja jed-
nak nie przyniosła skutku, za to wściekle pilnowali, aby 
rozwieszane hasło „Tylko małe ptaszki zostawiają puste 
fl aszki” szybko znikało ze słupów. Sąsiadka sprząta po 
łachudrach, bo co ma zrobić. Nie do ogarnięcia temat, 
a odezwać się boi, bo jej płot połamią albo może i butel-
ką walną w okno. 

W parku Angielskim dewastują ławki i elementy in-
frastruktury, ostatnio ucierpiała nawet altanka. Agresja 
poalkoholowa + niewyżyte fi zycznie młode cielaki, na-
buzowane sterydami i procentami. Ta banda bezmyśl-
nych jełopów jest większym zagrożeniem dla parku niż 
watahy dzików.

Temat pogody i alkoholu to nie tylko wesołe historyjki 
z menelami w tle, w innych miejscach na świecie ludzie 
borykają się z problemami, jakich my nie znamy. Spotka-
łem znajomego, który pracuje na Grenlandii. I pytam, czy 
mu tam nie jest za zimno, a on, że generalnie to spoko 
i radzi sobie, lato wszystko rekompensuje, jest cudow-
nie zielono, nie ma czegoś takiego jak wypalone trawy 
czy suche liście. I w krótkim rękawku można pochodzić. 
Pytam, ile jest w lecie, no to on z dumą, że nawet 15-18 
w porywach, ale w słońcu wyżej odczuwalna. A ile ma 
tam teraz? Teraz jest nawet nie najgorzej, bo jakieś minus 

Polacy poza podium 
Wojciech P. KnapikFe
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Za nami pierwszy etap miejskiej 
akcji realizowanej pod hasłem „Wi-
dzimy się na pasach”. W ramach tego 
przedsięwzięcia policjanci i strażni-
cy miejscy przez pięć dni na pięciu 
wybranych przejściach dla pieszych 
przypominali niezmotoryzowanym 
uczestnikom ruchu, a także kierow-
com, o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa, jakich przestrzegać na-
leży na drodze. Akcja prowadzona 
była między innymi przy centrum 
przesiadkowym, w Szczakowej, na 
Osiedlu Stałym, Osiedlu Gagarina 
czy na osiedlu Podłęże.

Zasadniczo chodziło o to, by uwraż-
liwić wszystkich uczestników ruchu 
na zachowanie szczególnej ostrożno-
ści, zwłaszcza w okolicy przejść dla 
pieszych i skrzyżowań.

Aby na pasach w naszym mieście 
było bezpieczniej, drogowcy od dawna 
wykorzystują możliwości, jakie daje 
im infrastruktura. Przejścia są więc od-
powiednio oznakowane i doświetlane. 
Wystarczy wspomnieć, że w Jaworznie 
takich doświetlonych przejść mamy 
dziś ponad pięćdziesiąt.

O własne bezpieczeństwo zatrosz-
czyć się mogą również piesi. Odło-
żenie komórki to podstawa. Do tego 
wystarczy niewielki odblaskowy ele-
ment w widocznym miejscu, by kie-
rowca mógł zauważyć, że do przejścia 
zbliża się pieszy i odpowiednio na to 
zareagować.

Nic jednak nie zastąpi ostrożności 
i to najlepiej po obu stronach, toteż 
warto pamiętać, że kierowcy i piesi 
zwykle „Widzą się na pasach”.

Ostrożnie na pasach

Byle do wiosny

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Co jest zwiastunem wiosny? Kro-
kusy, pierwiosnki, przebiśniegi, ba-
zie, skoki narciarskie w Planicy... 
Bo jak tylko pojawia się zapowiedź 
zbliżającego się konkursu w tej sło-
weńskiej miejscowości, to znak, że 
sezon zmagań na skoczniach po-
woli dobiega końca. A to oznacza 
z kolei, że kończy się też zima. Co 
prawda, za nami dopiero turniej 
mistrzostw świata w Planicy, a Pu-
char Świata dopiero pod koniec 
marca. Jednak, przynajmniej dla 
mnie, już sama zapowiedź ostat-
niego konkursu skoczków sprawia, 
że czuję powiew wiosny.

Ciepłych dni nie mogą się już 
doczekać także m.in. jaworznic-
cy rowerzyści, którzy zapraszają 

wszystkich chętnych na rajd „Że-
gnamy zimę, witamy wiosnę”. Ro-
werowa wycieczka została zapla-
nowana na 19 marca. Szczegóły 
na Fb Niepokonanych Jaworzno.

Oczywiście wiosenna aura, jak 
zwykle, będzie zależała od pogody. 
I może być tak, że śnieg zaskoczy 
drogowców i kierowców na Wiel-
kanoc, a dzieci znów będą lepić 
śnieżnego zajączka.  Opady śniegu 
mogą zdarzyć się również w maju. 
W takiej aurze wielu Polaków spę-
dziło np. majówkę w 2021 roku.

Jak to się mówi, taki mamy kli-
mat i nic na to nie poradzimy. W ta-
kich sytuacjach, mimo wszystko, 
po prostu warto zachować pogo-
dę... ducha.
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Dziś tekst komiczno-tragiczny, w tej kolejności. 
A wszystko zaczęło się od pewnego newsa...

Rozwaga, nie histeria
Jan KleszczSzpilki w bruku

Chuligani, niszczący miejską infrastrukturę, budzą złość 
wśród mieszkańców. Trudno się dziwić. Połamane ławki, spa-

lone kosze na śmieci czy pomazane sprayem elewacje nie mogą się podobać. Pra-
cownicy miejskich służb cierpliwie naprawiają, malują i czyszczą, ale to wszystko 
kosztuje i to wcale niemało.

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej też było o wandalizmie. Temat nośny 
i pozwalający zbijać polityczny kapitał, zwłaszcza wśród osób, które, mówiąc 
oględnie, nie wiedzą zbyt dużo o przedmiocie dyskusji. Są takie miejsca w Ja-
worznie, które celem wandali padają szczególnie często. To na przykład przystań 
kajakowa na brzegu Białej Przemszy w Długoszynie. Regularnie niszczona jest też 
infrastruktura w parku Angielskim. W lutym ucierpiały kosze na śmieci i parkowe 
altany. Częstym celem wandali padają też punkty odpoczynkowe rozmieszczone 
wzdłuż tras rowerowych. 

Złość w tej sytuacji jest uzasadniona i zrozumiała. Szukanie pomysłów na to, 
jak się uporać z problemem również. Jednak trudno uwierzyć, że kamery zamon-
towane w każdym zakątku miasta, rozwiązałyby wszystkie problemy. Sprzęt, 
jego montaż i konserwacja kosztują. Obraz z kamer ktoś musi na bieżąco śledzić, 
trzeba też mieć do dyspozycji osoby, które w razie potrzeby można wysłać na in-
terwencję. I tak przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. To gigantyczne koszty, 
a przedsięwzięcie i tak może zakończyć się fi askiem. Wystarczy, że interweniujący 
zespół nie zdąży dojechać na czas, by gagatków zatrzymać na gorącym uczynku.

W budżecie miasta przeznaczono natomiast środki na realizację programu po-
prawy bezpieczeństwa Tarcza. Pieniądze pozwolą na dodatkowe patrole policyjne 
w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych. Obecność mundurowych 
może okazać się skutecznym straszakiem dla wandali. Nasza reakcja, choćby 
w formie powiadomienia o sprawie odpowiednich służb, również. Warto spróbować.

wśród mieszkańców. Trudno się dziwić. Połamane ławki, spa-
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| fot. Materiały KMP Jaworzno

Konferencja Miasta Idei była świetną okazją do poznania opinii młodzieży na temat Jaworzna | fot. Natalia Czeleń

W Jaworznickim Labora-
torium Biznesu odbyła się 
kolejna konferencja z cy-
klu Miasta Idei. Tym ra-
zem dyskutowano o stra-
tegii rozwoju Jaworzna, 
wybiegającej poza 2030 
rok. W poniedziałkowym 
wydarzeniu uczestniczyli 
eksperci, przedstawiciele 
władz miasta i młodzież.

Ważne decyzje 
podczas lutowej sesji Rady Miejskiej

Dobre wiadomości dla mieszkańców Jaworz-
na przyniosła lutowa sesja Rady Miejskiej. 
Radni zaakceptowali propozycję Pawła Silber-
ta, prezydenta miasta, dotyczącą utworzenia 
kolejnego w naszym mieście Klubu Senior+. 
Trzecie miejsce spotkań jaworznian w jesieni 
życia powstanie w Szczakowej. Radni zgodzili 
się też na przekazanie środków na program 
Tarcza, dokumentację projektową dla dworca 
kolejowego i zakup wozu pożarniczego dla 
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. 
Będą też pieniądze na dalsze remonty dróg 
gruntowych i wymianę nawierzchni znisz-
czonych jezdni.

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej ślubo-
wanie złożył i pracę radnego rozpoczął Jerzy
Nieużyła. Dołączył on do składu jaworznickiej 
Rady po śmierci Grzegorza Piętaka. Jerzy 

Nieużyła ma spore doświadczenie, bo funkcję 
radnego pełnił już w poprzednich kadencjach.

Lutowa sesja była też okazją do aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta 
Jaworzna, zatwierdzenia sprawozdań z działal-
ności stałych komisji Rady Miejskiej w Jaworznie 
w 2022 roku oraz zmiany uchwały dotyczącej 
powołania komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, 
ich działania oraz składu osobowego.

Podczas sesji, na wniosek prezydenta miasta 
Pawła Silberta i po głosowaniu radnych, zapadła 
decyzja o tym, że Miejski Zarząd Dróg i Mo-
stów nadal realizował będzie prace na drogach 
gruntowych w Jaworznie. Drogowcy pojawią 
się m.in. na ulicy Mały Dół, Wielkich Łowów, 
Pszenicznej czy Bażantów. To w ramach pro-
gramu „Czas na gruntówki”. Wymieniona zosta-

nie też nawierzchnia najbardziej zniszczonych 
fragmentów ulic Armii Krajowej, Emilii Plater, 
Górnośląskiej, Batorego i Krakowskiej. W rejo-
nie garaży przy ulicy Wilczej powstaną nowe 
miejsca postojowe. W mieście przybędzie też 
bezpiecznych i wygodnych chodników. 

Z miejskiego budżetu 200 tys. zł przeznaczo-
no na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo 
– gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej 
w Jaworznie. – To bardzo ważne wsparcie, które 
przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców Ja-
worzna i strażaków – ocenia st. bryg. Patrycjusz
Fudała, komendant miejski PSP w Jaworznie.

Z miejskiego budżetu opłacone zostaną rów-
nież ponadwymiarowe godziny służby poli-
cjantów z KMP Jaworzno w ramach programu 
bezpieczeństwa Tarcza. – Dzięki tym środkom do-
datkowe patrole policyjne dbają o bezpieczeństwo 

mieszkańców. Takie działania prowadzone są od 
2006 roku. Dodatkowe patrole będą uruchamiane 
w godzinach popołudniowych, wieczornych i noc-
nych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z pro-
wadzonych analiz. Do pełnienia służby kierowani 
są funkcjonariusze uzyskujący najlepsze wyniki 
i wyróżniający się w codziennej pracy – infor-
muje Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie.

Kwotą ponad 200 tys. zł dofi nansowane zo-
stanie utworzenie Klubu Senior+ w osiedlu 
Szczakowa. Podobna kwota przeznaczona zo-
stanie na dokumentację projektową dla dworca 
kolejowego, jego okolic oraz drogi łączącej Ob-
wodnicę Północną z ulicą Sobieskiego, w związ-
ku z ustaleniami zespołu pracującego w ramach 
programu „Jaworzno w dyskusji”.              

Grażyna Dębała

Pomysły na miasto

Debatę ekspertów, z udziałem 
wiceprezydenta Jaworzna Łukasza
Kolarczyka, poprzedziły warsztaty 
dla młodzieży, bo zdaniem włodarzy 
miasta – to dobry moment na roz-
mowę z młodymi ludźmi o tym, ja-
kie powinno być ich miasto. Udział 
w warsztatach wzięli m.in. radni 
Młodzieżowej Rady Miasta, którzy 

wraz z ekspertami rozważali różne 
scenariusze rozwoju miasta. – Każ-
da z trzech grup skupiła się na innych 
perspektywach i innej przyszłości Ja-
worzna – wspomina Szymon Cichoń
z Młodzieżowej Rady Miasta.

Pierwsza grupa zajęła się two-
rzeniem wizji miasta dynamicznie 
się rozwijającego. Druga omówiła 
model, w którym sytuacja fi nansowa 
miasta znacznie się pogarsza, a trze-
cia przedstawiała miasto znajdują-
ce się w stanie stagnacji. Młodzież 
rozmawiała o fi nansach i rzeczy-
wistych możliwościach miasta oraz 
o tym, jak gmina może zwiększać 
swoje dochody, by pokryć rosną-
ce wydatki. Uczestnicy warsztatu 
sporo uwagi poświęcili też zagad-
nieniom związanym z wydatkami 
miasta, oceniając, które z nich są 
najwłaściwsze.

Młodzi jaworznianie podkreślali, 
że w naszym mieście powinno po-
wstać więcej miejsc pracy. – Pro-
ponowaliśmy też otworzenie uczelni 

wyższej, by młodzi nie musieli wyjeż-
dżać z miasta, by się wykształcić. Poza 
tym Jaworzno powinno być miastem 
przyjaznym młodym rodzinom – prze-
konuje Szymon Cichoń.

Zdaniem uczestników warsztatu, 
Jaworzno potrzebuje przede wszyst-
kim więcej żłobków i przedszkoli. 
Pojawiła się też propozycja powoła-
nia „socjalnych niań”, które zadba-
łyby o jaworznickie maluchy, osoby 
niepełnosprawne, a także seniorów. 
Młodzież chciałaby też w mieście 
więcej wydarzeń rozrywkowych, 
skierowanych do młodych, oraz 
darmowej komunikacji miejskiej.

W ramach poniedziałkowej konfe-
rencji Miasta Idei odbyła się również 
otwarta dla wszystkich mieszkań-
ców debata. Eksperci dyskutowali 
o przyszłości Jaworzna i wyzwa-
niach dla miast. W debacie udział 
wzięli: wiceprezydent Jaworzna 
Łukasz Kolarczyk, prof. Jacek Szoł-
tysek z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, prof. Michał

Stangel, urbanista, ekspert ds. roz-
woju miast z Politechniki Śląskiej, 
oraz Kamil Gałuszka i Szymon Ci-
choń z Młodzieżowej Rady Miasta 
Jaworzna. – Świetne warsztaty i de-
bata o przyszłości miasta, o tym jak, 
sprawić, żeby młodzi ludzie chcieli 
zostać w Jaworznie, żeby to było ich 
miejsce. Dziękuję za entuzjazm i gło-
sy. Podziękowania dla ekspertów. To 
było dobre wejście w tok prac nad 
Strategią Rozwoju Miasta Jaworzno 
2030+ – mówi wiceprezydent Ja-
worzna Łukasz Kolarczyk.

Konferencje z cyklu Miasta Idei 
były już organizowane w naszym 
mieście kilkukrotnie. W pierwszych 
edycjach goście debatowali m.in. 
o polityce rowerowej w miastach, 
rekomunalizacji usług, e-mobilności, 
inwestowaniu w zieleń i rekreację, 
a także przemianie ulicy Sienkie-
wicza oraz roli handlu w mieście 
czy też zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

Natalia Czeleń

Ukradł 
samochód 

z pasażerem
Do niecodziennej sytuacji doszło 

na parkingu pod jednym ze sklepów 
w naszym mieście. 37-latek, korzysta-
jąc z tego, że kierowca zostawił klu-
czyki w stacyjce, ukradł fi ata punto. 
Po kilku kilometrach jazdy kradzio-
nym wozem zorientował się, że na 
tylnym siedzeniu śpi pijany mężczy-
zna. Pasażer po przebudzeniu też był 
zaskoczony i zdezorientowany.

– Niezrozumiale poprosił sprawcę, aby 
ten go wysadził. Sprawca do tej prośby 
się przychylił, po czym odjechał dalej
– opowiada sierżant sztabowy Justy-
naWiszowaty z Komendy Miejskiej 
Policji w Jaworznie.

Kryminalni z jaworznickiej komen-
dy ustalili jednak, którędy poruszał 
się skradziony fi at. W czynnościach 
operacyjno-rozpoznawczych pomógł 
policjantom monitoring miejski. Po 
kilku dniach policjanci odzyskali skra-
dzione auto i zatrzymali sprawcę, 
którym okazał się 37-letni mieszka-
niec Jaworzna. Niestety, ponieważ 
w samochodzie były również doku-
menty, to złodziej zdążył już sprze-
dać skradzionego fi ata znajomemu. 
Odzyskany samochód wraz z kluczy-
kami został przekazany właścicielowi.

Zatrzymany 37-latek trafi ł do poli-
cyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty w tej 
sprawie. Grozi mu kara do 5 lat po-
zbawienia wolności. O jego dalszym 
losie zdecyduje sąd. 

Grażyna Dębała
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Mysłowicka farma niebawem zyska połączenie z jaworznicką elektrow-
nią | fot. Materiały prasowe Grupy Tauron

AU TO P R O M O C J A

Kapelan z medalem
Kapelan Komendy Miejskiej Policji 

w Jaworznie, ks. Mariusz Olejnik, 
znalazł się w gronie osób uhonorowa-
nych Medalem Stulecia Odzyskania 
Niepodległości. Odznaczenie prezy-
denta RP, Andrzeja Dudy, wręczyli 
mu w Katowicach: wojewoda śląski, 
Jarosław Wieczorek, oraz doradca 
społeczny prezydenta RP, Agnieszka
Lenartowicz-Łysik.

Kapelan jaworznickiej policji otrzy-
mał nagrodę przyznawaną obywate-
lom polskim, którzy przyczyniali się 
do budowania i wzmacniania suwe-
renności, niepodległości, kulturowej 
tożsamości i materialnej pomyślności 
Rzeczypospolitej. Medal ten ustano-
wiono w 2018 r. – Zupełnie nie spodzie-
wałem się takiego wyróżnienia. Jestem 
z tego powodu bardzo dumny – mówi 
ks. Mariusz Olejnik.

Kapelan Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie otrzymał  to wyróżnie-
nie za swoją wieloletnią działalność.

– Dał się poznać jako autor wielu cen-
nych inicjatyw, propagujących przede 
wszystkim w środowisku młodzieży 
szkolnej województwa śląskiego, hi-

storię policji II RP, udziału jej funkcjo-
nariuszy w II wojnie światowej oraz ich 
martyrologii, jako ofi ar terroru sowiec-
kich komunistów i niemieckich nazistów
– opowiada ofi cer prasowy podkom. 
Michał Nowak z KMP w Jaworznie.

Ponadto kapelan od 2017 r. 
współorganizuje na terenie diecezji 

sosnowieckiej program edukacyjny: 
„Policjanci w służbie historii”, który 
powstał dzięki współpracy Komendy 
Głównej Policji z Instytutem Pamię-
ci Narodowej oraz Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 
1939 r. –  Kapelanem jestem od 23 
lat, a od wielu lat współpracuję też 
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Ro-
dzina Policyjna 1939 r. Ta współpra-
ca układa nam się naprawdę bardzo 
dobrze – mówi ks. Olejnik.

Kapelan był również współor-
ganizatorem Katyńskiego Marszu 
Pamięci Służb Mundurowych Woje-
wództwa Śląskiego ulicami Katowic 
z okazji rocznic Zbrodni Katyńskiej 
w latach 2010 i 2015.

Ks. Mariusz przekonuje, że za 
jego sukcesem stoją też inne oso-
by. – Myślę, że jest tu duża zasługa 
całego stowarzyszenia i komendanta 
jaworznickiej policji, który poprzez 
swoją działalność naukową i histo-
ryczną sprawił, że staliśmy się bardziej 
widoczni w regionie – podkreśla ks. 
Mariusz Olejnik.

Natalia Czeleń

Kapelan Komendy Miejskiej Po-
licji w Jaworznie, ks. wikariusz 
Mariusz Olejnik, został odznaczo-
ny Medalem Stulecia Odzyskania 
Niepodległości | fot. Materiały 
Komendy Miejskiej Policji

Energia ze Słońca
popłynie 

do Jaworzna
Pod nasypem kolejowym, ulicą 

Promienną i Przemszą, będzie prze-
syłana do jaworznickiej elektrowni 
energia z farmy fotowoltaicznej, 
która powstaje właśnie w Mysło-
wicach. Przewiert pod rzeką zo-
stał już zrealizowany. Mysłowicka 
farma to kolejna inwestycja Zielo-
nego Zwrotu TAURONA. Pierwszy 
taki obiekt powstał w Jaworznie, 
na terenie po dawnej Elektrowni 
Jaworzno I.

– Przewiert pod Przemszą ma dłu-
gość 104 m i przebiega 3 metry po-
niżej dna rzeki. Dzięki zatrudnie-
niu wyspecjalizowanej fi rmy całość 
prac wykonano w ciągu jednego dnia. 
Średnica przewiertu wynosi około 40 
cm – informuje Wojciech Przepa-
dło, wiceprezes TAURON Inwe-
stycje. – W miejscach, gdzie kabel 
układany będzie w wykopie, do tej 
pory ułożono 2 km rur osłonowych, 
do których zostaną wciągnięte ka-
ble 110 kV. Na terenie samej farmy 
układane jest okablowanie niskiego 
oraz średniego napięcia. Zakres oka-
blowania niskiego napięcia wykonano 
w 95 procentach, ułożono również 
rury osłonowe, do których wciągnięte 
zostaną kable średniego napięcia, ich 
dostawa na teren budowy planowa-
na jest na drugą połowę lutego. Na 
farmie trwa również montaż inwer-
terów, dotychczas zamontowano ich 
80 ze 140 – tłumaczy.

Powstająca od zeszłego roku far-
ma fotowoltaiczna w Mysłowicach 
zyska docelowo moc około 100 
MW. W pierwszym etapie urucho-
mione zostanie w tym roku 37 MW. 
Budowa odbywa się na zrekulty-
wowanym składowisku odpadów 
paleniskowych, tuż przy granicy 
z Jaworznem. Od lipca zeszłego 
roku zamontowano już ponad 60 
tys. paneli fotowoltaicznych.

Mysłowicka farma zostanie 
przyłączona do rozdzielni elektro-
energetycznej 110 kV Elektrowni 
Jaworzno trzema równoległymi 
liniami kablowymi 110 kV. W ca-
łości będą one poprowadzone pod 
ziemią. – W tym celu konieczne jest 
wykonanie przewiertów, m.in. pod 
nasypem kolejowym, ulicą Promienną 
w Jaworznie oraz rzeką Przemszą, 
która biegnie w pobliżu farmy – in-
formują pracownicy koncernu.

Farma w Mysłowicach jest kolejną 
ekologiczną inwestycją Grupy Tau-
ron. Pierwszy taki obiekt powstał 
w Jaworznie, przy ul. Sportowej. 
Ma moc 5 MW i składa się z ponad 
12 tysięcy modułów fotowoltaicz-
nych. Został oddany do użytku pod 
koniec grudnia 2020 roku. Kolejne 
dwa ekologiczne przedsięwzięcia 
Tauron przeprowadził też w woj. za-
chodniopomorskim. Koncern oddał 
w tamtym miejscu do użytku elek-
trownię fotowoltaiczną Choszczno 
II o mocy 8 MW. Jest tam też nieco 
mniejsza elektrownia, Choszczno I, 
która ma moc 6 MW.  Pierwsza część 
farmy w Mysłowicach ma zostać 
uruchomiona jeszcze w tym roku. 

– Przyspieszamy realizację założeń 
Zielonego Zwrotu TAURONA, w tej 
chwili w budowie mamy cztery farmy 
wiatrowe o łącznej mocy ponad 140 
MW i dwie fotowoltaiczne o łącz-
nej mocy niemal 150 MW – mówi 
Paweł Szczeszek, prezes zarządu 
TAURON Polska Energia. – Przy-
wracanie terenom poprzemysłowym 
ich wcześniejszej funkcji przynosi 
podwójną korzyść środowiskową. 
Z jednej strony tereny, które dotych-
czas funkcjonowały jako nieużytki, 
zyskują kolejne życie, z drugiej, peł-
nią istotną rolę w procesie produkcji 
zielonej energii – dodaje.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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O samoakceptacji, emo-
cjach oraz bezpieczeństwie 
i kulturze w komunikacji 
miejskiej mówią, w ra-
mach olimpiady „Zwol-
nieni z Teorii”, uczniowie 
Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego 
w Jaworznie.

AU TO P R O M O C J A

Zwolnieni z teorii

Ogólnopolska inicjatywa polega na 
tym, że młodzi ludzie tworzą projekty 
społeczne, realizują je i zbierają cenne 
punkty. Dzięki temu nabywają kom-
petencje, które pomogą im w dostaniu 
się na studia i odnalezieniu się na ryn-
ku pracy. A dodatkowo, przekazują 
swoim rówieśnikom cenną wiedzę, 
dotyczącą różnych dziedzin życia.

– Uczniowie naszej szkoły realizują 
trzy wartościowe kampanie społeczne, 
„Poza Kanonem”, „Brain maze” i „Bu-
safe” – wymienia Anna Kosobudz-
ka, nauczycielka, sprawująca pieczę 
nad projektami młodzieży z CKZiU. 
– W ramach projektu „Poza Kanonem” 
jego pomysłodawczynie mówią o tym, 
jak zaakceptować samego siebie. Prze-
konują, że każdy z nas jest wyjątkowy 
i wartościowy. „Brain maze” dotyczy 
świadomego panowania nad emocja-
mi, radzenia sobie ze stresem. Nato-
miast w ramach kampanii społecznej 
pn. „Busafe” uczniowie chcą promować 
wśród mieszkańców Jaworzna właściwe 
zachowania w środkach komunikacji 
miejskiej – opowiada nauczycielka.

Uczestnicy „Zwolnionych z Teorii” 
działają w mediach społecznościo-
wych – na Facebooku, Instagramie 
i Tik Toku. Tam publikują posty i fi l-
miki. Udzielają się też w przestrzeni 
miejskiej, organizując spotkania, pre-
lekcje i rozmaite wydarzenia. Wszy-
scy są uczniami 4. klasy na kierunku 
technik reklamy.

Autorkami projektu „Poza Kano-
nem” jest sześć uczennic. To Wik-
toria Patucha, Julia Szuster, Julia
Kamińska, Kinga Głodek, Milena
Kopciak i MarcelinaRybak. – Nasz 
projekt ma uświadomić młodym lu-
dziom, że nie trzeba wpisywać się w ka-
nony piękna XXI wieku, aby czuć się 
ze sobą dobrze. Internet bardzo wpływa 
na postrzeganie samego siebie. Chcemy 

uświadomić, jak bardzo media wpływa-
ją na człowieka i jakie mogą być tego 
konsekwencje – podkreślają uczennice 
i zachęcają, by razem z nimi postawić 
pierwszy krok na drodze do samoak-
ceptacji. W ramach projektu nasto-
latki zorganizowały m.in. spotkania 
z ekspertkami i warsztaty z robienia 
makijażu, pielęgnacji twarzy i do-
boru kosmetyków. Do współpracy 
zaprosiły m.in. Barbarę Gędłek, nie-
zależną dyrektor MaryKay, Stowarzy-
szenie Amazonek, Piotra Czarnotę, 
prowadzącego blog pt. „Życie kołem 
się toczy”.

Projekt „Brain maze” to z kolei 
kampania, która ma pokazać mło-
dzieży, jak świadomie panować nad 
emocjami, rozumieć siebie. Jej au-
torami są Anna Bień, Kinga Dziur-
dzikowska i Patryk Grabania. – 
Kierujemy nasze działania głównie do 
młodzieży, która z powodu trudności 
związanych z wejściem w dorosłość, 
często ma problem z zapanowaniem nad 
swoimi uczuciami – wyjaśniają. – Brak 
opanowania strefy emocjonalnej może 
powodować wiele trudności w życiu 
dorosłym. Jest to problem, który doty-
ka większości z nas. Jest on związany 
z hormonami, stresem, sytuacjami ro-
dzinnymi – tłumaczą.

W ramach „Brain maze” uczniowie 
nawiązali współpracę z brainolożką 
Marzeną Grochowską, Fundacją 
Dobra Porażka i prof. MarkiemKacz-
marzykiem. Na facebookowym pro-
fi lu projektu publikują też różne po-
rady, dotyczące emocji, przeżywania 

porażek, radzenia sobie ze stresem. 
Informacja o ich projekcie pojawiła 
się nie tylko na polskich stronach in-
ternetowych, ale również za granicą. 
Kampanię młodzieży z CKZiU wsparła 
bowiem Dana Foundation, czyli or-

ganizacja, która prowadzi globalną 
kampanię Brian Awareness Week. Jej 
celem jest zwiększenie świadomości 
społecznej na temat postępów i ko-
rzyści płynących z badań nad funk-
cjonowaniem mózgu.

Trzeci z projektów nosi nazwę „Bu-
safe” i realizują go SzymonBarański, 
Kamil Dyba, Andrzej Kuś. – Chce-
my naświetlić problem braku kultury 
w transporcie publicznym i wpoić na-
szym rówieśnikom zasady zachowania 
bezpieczeństwa w podróży – wyjaśniają 
uczniowie. Swój projekt realizują we 
współpracy z PKM-em Jaworzno. 
Porady na temat kultury i bezpie-
czeństwa w autobusach umieścili 
w mediach społecznościowych i na 
plakatach. Zaprezentowali tam zasady 
obowiązujące podczas jazdy komuni-
kacją publiczną i podczas oczekiwa-
nia na autobus na przystankach, np. 
to, że w ich obrębie nie wolno palić 
papierosów. Z kolei w autobusach 
należy trzymać się poręczy.

Uczestnicy „Zwolnionych z Teo-
rii” zostaną fi nalistami olimpiady 
i otrzymają międzynarodowy certy-
fi kat z zarządzania projektami, wy-
dawany przez Project Management 
Institute ATP. Autorzy najlepszych 
projektów zostaną także nagrodzeni 
„Złotymi Wilkami”.                 AZ-H

Autorki projektu „Poza Kanonem”  
| fot. Materiały CKZiU Jaworzno

„Busafe” to kampania nt. kultury i bezpieczeństwa w komunikacji pu-
blicznej  | fot. Materiały CKZiU Jaworzno

Projekt „Brain maze” dotyczy zagadnień związanych 
z emocjami | fot. Materiały CKZiU Jaworzno

NR 08/2023      2 MARCA 2023 5LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



R E K L A M A

Szalet miejski przy Rynku 
nieczynny do odwołania

Wycinka 
na cmentarzu

W wyniku licznych dewastacji znisz-
czeniu uległa ubikacja, oświetlenie 
i czujniki obecności osoby.

Miejski Zarząd nieruchomości Komunalnych 
aktualnie zajmuje się wyceną kosztów i wyłonie-
niem wykonawcy naprawy. Do momentu wyko-
nania niezbędnych prac szalet będzie nieczynny.

Apelujemy, aby w przypadku zauważenia nisz-
czenia mienia gminnego (szaletu, ławek, koszy 
na śmieci, wyposażenia placów zabaw itp.) po-
wiadamiać Straż Miejską lub Policję.

Na cmentarzu komunalnym w Szczakowej 
przeprowadzono wycinkę drzew, które zagra-
żały bezpieczeństwu ze względu na stan fi to-
sanitarny.

Walczą o czyste miastoPozbądź się 
azbestu

Grupa Plogging Jaworzno wystar-
towała z akcją pn. „Nie bądź obojęt-
ny! Zbierz codziennie jeden śmieć”. 
Każda osoba, która przyłączy się do 
tego przedsięwzięcia, przez 30 dni po-
winna podnieść z ulicy przynajmniej 
jeden śmieć i wrzucić go do kosza na 
odpady. – Przynajmniej tyle możemy 
zrobić. Zapalić światełko – mówi Prze-
mysław Starzycki, założyciel grupy 
Plogging Jaworzno.

Można już składać wnioski o sfi -
nansowanie usunięcia azbestu. Pomoc 
przeznaczona jest dla osób fi zycznych, 
które posiadają tytuł prawny do wła-
dania nieruchomością, na której znaj-
dują się wyroby zawierające azbest 
i które w 2023 roku planują ich usu-
nięcie. Dofi nansowanie realizowane 
jest w ramach zadania „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Miasta Jaworzna w 2023 
roku”. Do dofi nansowania kwalifi kują 
się koszty związane z usunięciem wy-
robów zawierających azbest, znajdują-
cych się na budynkach mieszkalnych 
i gospodarczych oraz usunięciem od-
padów zawierających azbest, składo-
wanych na nieruchomościach. Koszty 
związane z zakupem i montażem no-
wych pokryć dachowych, pokrywa-
ją już właściciele nieruchomości we 
własnym zakresie.

Zainteresowani mogą się zgłaszać 
do siedziby Urzędu Miejskiego w Ja-
worznie (Plac Górników 5, Biuro Go-
spodarki Komunalnej, pokój 110). 
Wnioski można składać do 31 marca. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat 
usunięto już blisko 6 tys. ton odpa-
dów azbestowych, na co przeznaczo-
no ponad 1,5 mln złotych z budżetu 
miasta.                                          GD

Udział w akcji może wziąć każdy 
mieszkaniec. Aby wesprzeć inicjaty-
wę, trzeba dołączyć do wydarzenia 
„Zbierz codziennie jeden śmieć” na 
Facebooku. Następnie należy udostęp-
nić publicznie post na temat akcji, by 
zachęcić znajomych do dołączenia do 
niej. Warto też polubić stronę Plog-
ging Jaworzno na Fb.

Przedstawiciele grupy sami dają 
dobry przykład. W niedzielę, 19 lu-

tego, grupa Plogging biegała w stru-
gach deszczu i zbierała śmieci w  
okolicy starej fontanny na Osiedlu 
Stałym. Udało się zebrać 15 wor-
ków z odpadami, głównie plastiko-
wych i szklanych butelek. Co cieka-
we, grupa sprzątała te okolice także 
w ubiegłym roku. Wtedy zebrano aż 
50 worków śmieci. – Były to głównie 
butelki szklane i puszki – wspomina 
pan Przemysław.

Grupa Plogging Jaworzno działa od 
kwietnia 2019 r. Regularnie organi-
zuje zbiórki minimum raz w miesiącu 
w niedzielę o godz. 10. i za każdym 
razem w innym miejscu. Jej działal-
ność powoli przynosi efekty.

– Aktywność ekologiczno-ruchowa, 
jaką jest plogging, polega na zbieraniu 
śmieci w biegu. Możemy robić to w bie-
gu, ale możemy też maszerować – wy-
jaśnia Przemysław Starzycki.

Zdaniem szefa grupy – w niektó-
rych dzielnicach naszego miasta wi-
dać znaczącą poprawę, ale niestety 
są jeszcze dzielnice, w których ilość 
rozrzuconych odpadów jest zatrwa-
żająca.

Jaworznianin zachęca wszystkich 
mieszkańców do udziału w kolejnych 
akcjach. – Zapraszamy całe rodziny, 
które chcą aktywnie spędzić czas ra-
zem, a przy tym wzmacniać postawy 
proekologiczne. Zapraszamy szkoły 
z nauczycielami, którzy również poza 
szkolnymi murami chcą uczyć odpowie-
dzialności podczas wspólnej aktywno-
ści – zachęca Przemysław Starzycki.

Członkowie Plogging Jaworzno 
planują jeszcze kilka projektów.

– Mamy kolejne ekologiczne pomy-
sły, którymi podzielimy się ze wszyst-
kimi mieszkańcami niebawem – zapo-
wiada Przemysław Starzycki. 

Natalia CzeleńGrupa Plogging Jaworzno zebrała na Osiedlu Stałym 15 worków pełnych śmieci | fot. Dariusz Golik Fotografi a

6 NR 08/2023            2 MARCA 2023LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



W fundacji bardzo ważne są rozmowy i wspólnie spędzany czas 
| fot. Materiały fundacji „Mój Czas Dla Seniora”

Budki lęgowe wiszą już m.in. 
w parku w Centrum 
| fot. Natalia Czeleń

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

Якщо штраф не спрацює, вам 
не залишиться нічого іншого, як 
розрахувати загальну заробітну 
плату самостійно.

До якого числа роботодавець 
видає PIT-11?  

Заповнення роботодавцем PIT-
11 та видача його працівникові 
має бути не пізніше останнього 
числа лютого, що настає за роком 
виконання роботи. На практиці це 
виглядає так:

PIT-11 за 2022 рік повинен 
надійти до вас не пізніше 28 
лютого 2023 року.

Так само і в наступні роки 
– якщо це не високосний рік, в 
якому лютий має більше днів.

Що робити з PIT-11 громадянину 
України? Відповідь проста: 
нічого. Чому? Бо це не податкова 
декларація, а лише інформація, 
на підставі якої складається 
відповідна декларація, наприклад 
PIT-36 або PIT-37.

PIT-11 для українців у 2022 році: 
PIT-36 чи PIT-37?

Як уже згадували, на основі 
інформації, що міститься в PIT-11, 
кожна особа повинна скласти та 
подати одну з декларацій (PIT-36 
або PIT-37) у відповідну податкову 
інспекцію у встановлений термін. 

Що таке PIT-11 
та що з ним робити

Але яку форму вибрати? Це 
залежить від вашої індивідуальної 
ситуації.

Якщо ви маєте статус 
польського податкового резидента 
(перебуваєте в Польщі протягом 
року понад 183 днів або маєте 
в цій країні центри життєвих 
інтересів, наприклад квартиру) 
і влаштувалися на роботу в 
польську компанію, ви повинні 
використовувати PIT-37.

Однак, якщо ви відповідаєте 
умовам податкового резидентства, 
але окрім заробленої винагороди 
за роботу ви також отримували 
дохід від своєї підприємницької 
діяльності, ви повинні 
заповнювати форму PIT-36.

Способи подачі PIT-37 до 
податкової інспекції: паперовий. 
Піти в податкову інспекцію (Urząd 
Skarbowy) та подати документ.

Електронний. Декларація 
подається через інтернет, що 
дозволяє зробити це швидше, а 
також у будь-який день та час 
(наприклад, у вихідний). Щоб 
розрахувати ПІТ-37 онлайн, 
потрібно мати Profi l Zaufany.

Чимало поляків уміють це 
робити, а для нас, біженців, то 
уперше. Якщо ви є громадянином 

податкового року ви повинні 
отримати PIT-11 (ви не повинні 
подавати будь-які заявки для його 
отримання).

Може статися так, що 
роботодавець, у якого ви 
працювали, чомусь запізнюється 
з наданням PIT-11 або взагалі не 
видасть його і не надішле на вашу 
адресу. Як діяти?

Перший спосіб – спроба 
вияснити: слід звернутися до 
роботодавця/у відділ кадрів 
компанії та повідомити, що ви не 
отримали цей документ. У цьому 
випадку варто запитати, з чим це 
пов’язано – можливо, декларація 
PIT-11 була згенерована, але її 
забули відправити, або вона 
загубилася під час пересилання. 
Попросіть ще раз видати PIT-
11 або вислати. Якщо це не 
допоможе, надішліть нагадування 
рекомендованим листом (з 
повідомленням про вручення).

Що робити, якщо роботодавець 
все одно не видає PIT-11? Якщо 
це не допомагає, залишається 
другий варіант – звернутися у 
податкову. У такому випадку 
виконавчий орган може накласти 
на роботодавця/підприємство 
фінансовий штраф.

Громадяни України, які 
легально працюють у Польщі, 
наприкінці податкового року 
отримують PIT-11, тобто базову 
інформацію про доходи, 
прибуток та авансові внески на 
податок з прибутку. Що таке PIT-
11? Де взяти цей документ, і що 
з ним робити? Про це розповіли 
на сайті pitbot.pl.

PIT-11 – це документ, що 
містить інформацію про доходи, 
прибутки, витрати, а також взяті 
авансові платежі з податку на 
доходи фізичних осіб. Видається 
цей документ організаціями 
– податковими агентами, які 
виплачують заробітну плату 
легально працевлаштованим 
працівникам (на підставі 
трудового договору, договору 
про надання послуг, договору-
підряду). Зазвичай його 
надсилають поштою або видають 
особисто (може бути в паперовому 
вигляді чи електронному).

Обов’язок видавати його 
покладений на організацію 
– податковий агент, тобто 
роботодавець, у якого ви 
працювали. Тому, якщо протягом 
року ви працювали на польському 
підприємстві, наприкінці 

Czas na budkiIntegracja 
poprzez zrozumienie

W fundacji „Mój Czas Dla Seniora” 
im. Wandy i Józefa startuje nowy 
cykl tematycznych spotkań. Wszyst-
kie przebiegać będą pod nazwą „Mój 
Czas – od przedszkola do seniora”. 
Celem projektu jest  integracja osób 
w jesieni życia z przedstawicielami 
młodszych pokoleń.

Najnowszy projekt fundacji „Mój 
Czas Dla Seniora” będzie kontynu-
acją działań pod hasłem „Człowiek 
dla człowieka", które realizuje ona 
od początku swojego istnienia, czyli 
od 9 lat. 

W ramach przedsięwzięcia stałych 
bywalców fundacji ponownie odwie-
dzać będą przedszkolaki, uczniowie 
jaworznickich podstawówek i liceali-
ści. Będą inspirujące spotkania i wie-
czorki tematyczne. 

Integracja w ramach projektu 
przyniesie korzyści obu stronom. 
Organizatorzy wierzą, że wymia-
na doświadczeń stanie się źródłem 
lepszego zrozumienia, przyjaź-
ni i radości. – Tym projektem chcę 
zwrócić szczególną uwagę na nasze 
zachowania względem siebie i dru-
giego człowieka, uczucia, które nami 
kierują i to, jak na nie odpowiadamy 

Przyrodnicy przypominają, że bu-
dowa budek lęgowych jest świetnym 
sposobem na zaproszenie owadożer-
nych ptaków, które pomogą w walce 
m.in. ze szkodnikami niszczącymi ro-
śliny oraz uciążliwymi komarami czy 
meszkami. Zdaniem MarcinaToszy, 
właśnie zaczyna się najlepszy czas na 
ich budowę. Jaworznicki przyrodnik 
poprowadzi w marcu warsztaty, na 
których mieszkańcy będą samodziel-
nie tworzyć takie budki. – Starych 
drzew ubywa, a z nimi znikają wszelkie 
dziuple i szpary, które wcześniej ptaki 
wykorzystywały do zakładania gniazd. 
Prace termomodernizacyjne, mimo że 
są bardzo potrzebne, też skutkują ogra-
niczeniem miejsc do złożenia jajek. Dla-
tego, żeby cieszyć się już od rana śpie-
wem, ćwierkaniem, piskaniem i trelami, 
powinniśmy na każdym drzewie wieszać 
substytuty dziupli, czyli właśnie budki
– tłumaczy Marcin Tosza.

Budki mogą być miejscem gniaz-
dowania ptaków oraz zapewnić im 
schronienie na kolejną zimę. Budowa 
nie wymaga wielkich nakładów fi nan-
sowych. Trzeba jednak pamiętać, że 
budki powinny mieć odpowiednie 
wymiary. Aby spełniały swoje za-
danie, muszą też zostać zawieszo-
ne w sposób zapewniający ptakom 
bezpieczeństwo. Nie można zapo-
mnieć o tym, że budki powinny być 

– mówi Renata Talarczyk, założy-
cielka fundacji.

Pomysłodawczyni projektu zależy 
na tym, by każdy z seniorów wyszedł 
z tych spotkań bogatszy w wiedzę 
o samym sobie. Uczestnicy spotkań 
odpowiedzą sobie na wiele ważnych 
i trudnych pytań. 

– Sens tego projektu opieram na pew-
nym cytacie, który mówi, że trzeba po-

czyszczone raz w roku, by ochronić 
ptactwo przed groźnymi chorobami.

Budowanie budek lęgowych przy-
nosi wiele korzyści. W niektórych 
częściach naszego miasta chętnie po-
jawiają się np. jerzyki, które są nie-
zwykle pożyteczne. Najnowsze bada-
nia dowodzą, że tylko jeden osobnik 
może w ciągu doby zjeść nawet 20 
tysięcy drobnych owadów latających, 
w tym bardzo dokuczliwych dla czło-
wieka komarów oraz meszek. – Obec-
nie ptaki gniazdują wszędzie. W miej-
scu, w którym mieszkam, mają gniazda 
w szparze pod dachem, w rurze słupka. 
Kiedyś założyły je w starej oponie, która 
wisiała na ganku – opowiada Marcin 
Tosza.                                          NC

znać uczucia innych, a wtedy może 
dojdzie do wzajemnego zrozumienia
– mówi pani Renata.

Założycielka fundacji chce też po-
kazać młodym ludziom, że jesień ży-
cia może być fantastycznym czasem.

Fundacja „Mój Czas Dla Seniora” 
im. Wandy i Józefa mieści się przy ul. 
11 Listopada 4c na Podwalu.

Natalia Czeleń

України і потребуєте допомоги в 
поданні податкової декларації, то 
можна скористатися на сервісах 
E-pity.pl. Також PIT онлайн – Pit-
Bot. Також послугу пропонують на 
сайті multi-viza.com.ua (обійдеться 
це 60-80 злотих). Або ж можна піти 
в ужонд скарбовий (Urząd Skarbo-
wy w Jaworznie,  Grunwaldzka 274), 
де вам допоможуть.
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Odbudowa 
po wielkim pożarze

Po wielkim pożarze wsi w 1874 
roku obszar dzisiejszego centrum 
Jaworzna stanowiły niemal same 
zgliszcza. W ogniu spłonął dobytek 
rodzin, które mieszkały po północ-
nej stronie Rynku. W proch ob-
róciły się 142 domy, w tym za-
budowania dworskie i karczma, 
i  grubo ponad 200 zabudowań 
gospodarczych, w tym 163 stodo-
ły. Jaworzno trzeba było budować 
niemalże od nowa. I tak się właśnie 
stało. Ale, w przeciwieństwie do 
jego wyglądu sprzed pożaru, po 
odbudowie w niczym nie przypo-
minało już biednej galicyjskiej wsi 
z drewnianymi chałupami pokry-
tymi strzechą. Przeciwnie, nowo 
wytyczone ulice i murowane bu-
dynki sprawiły, że Jaworzno coraz 
bardziej zaczęło przypominać nie 
wieś, a miasteczko.

Plany nadania praw miejskich 
Jaworznu sięgają pierwszej poło-
wy XIX wieku. Powoli traciło swój 
rolniczy charakter, a stawało się 
miejscowością mocno uprzemy-
słowioną. Przybywało ludności. 
Władze Rzeczpospolitej Krakow-
skiej postanowiły więc zmienić 
jej status z wiejskiego na miejski. 
Dlatego już w tamtym okresie Ja-
worzno przechodziło wizualną me-
tamorfozę. Stworzono plan miej-
skich ulic. Remontowano budynki. 
Domom mieszkalnym i siedzibom 
różnych instytucji nadawano nu-
mery. Powstały też plany rozbu-
dowy Jaworzna. Według nich, jego 
nowa cześć miała pojawić się na 
60 morgach po prawej stronie dro-
gi do Krakowa. Teren podzielono 
na kilkaset działek budowlanych. 
Starania jaworznian zahamowała 
jednak rewolucja krakowska. 

Jeszcze przed wielkim pożarem 
układ jaworznickich zabudowań był 
bardzo chaotyczny. Chałupy stały 

bardzo blisko siebie, przez co za-
grożenie pożarowe całej wsi było 
bardzo poważne. W końcu, w lipcu 
1874 roku, doszło do tragedii. Jej 
skutki mieszkańcy usuwali aż przez 
ponad 25 lat.

Jak twierdzą historycy, to przy-
kre wydarzenie w dużym zakresie 
wpłynęło na zmianę układu urba-
nistycznego Jaworzna – w głównej 
mierze terenów znajdujących się 
ponad dzisiejszym Rynkiem. Jak 
podkreśla Adrian Rams z Muzeum 
Miasta Jaworzna, który przed kilku 
laty przygotował wystawę, dotyczącą 
straży pożarnych w Jaworznie pn. 
„Bogu na chwałę, ludziom na poży-
tek”, w stworzonym studium urba-
nistycznym na nowo rozplanowano 
ulice i rozmieszczono domy.

– Opracowany plan zakładał utwo-
rzenie trzech nowych ulic prostopadłych 
do rynku, prowadzących do szosy kra-
kowskiej i jednej ulicy równoległej do 
tejże szosy – opisuje muzealnik. – Plan 
nie został całkowicie zrealizowany, 
jednak jego główne założenia znalazły 
swoje odzwierciedlenie w uchwalonym 
„Planie regulacji spaleniska w Jaworz-
nie” – stwierdza.

Plan zatwierdziła jaworznicka 
Rada Gminy. – Wyrys obszaru, za-
wartego pomiędzy dzisiejszymi uli-
cami świętego Wojciecha, Krzywej 
oraz  3  Maja, sporządzony został 
w dniu 1 maja 1899 roku. Przedstawio-
no na nim proponowane zalążki dwóch 
z nich – ulicy Krzywej oraz 3 Maja – 
opisuje Piotr Burczy, jaworznicki 
muzealnik i autor artykułów na por-
talu gistoria.pl, na którym zaprezen-
tował starą mapę ze zbiorów MMJ. 
Jest na niej zaznaczony, na czerwono 
i różowo, obszar spalonej zabudowy. 
Na tym obszarze Jaworzno w pierw-
szej kolejności zyskało prawdziwie 
miejski charakter.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Ulica Słowackiego to jedna z powstałych po pożarze uliczek nad jaworz-
nickim Rynkiem | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

R E K L A M A
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Kazimiera 
Czupryńska

Zofi a 
Dziewońska

Helena 
Stankowska

Do klubu Senior+ na Podwalu nale-
żę od pierwszego dnia jego istnienia 
i uważam, że przyjście tu było bardzo 
dobrą decyzją. Możemy pochwalić 
się wspaniałą atmosferą. Mamy też 
fantastyczne kierowniczki. Krysia 
i Monika są empatyczne i rozumie-
ją nasze problemy, zawsze znajdą 
dla nas czas. W klubie mamy cieka-
wą ofertę zajęć i warsztatów. Sama 
staram się korzystać ze wszystkiego 
i jestem bardzo aktywna.

Do tego klubu trafi łam około roku 
temu. Wcześniej zgłosiłam się do 
klubu pod Arkadami, ale tam nie 
było wolnych miejsc. Cieszę, że tu 
przyszłam, bo to dla mnie duża mo-
tywacja do wyjścia z domu i okazja 
do kontaktu z innymi ludźmi. Sa-
motność jest straszna. Dzięki temu, 
że regularnie się spotykamy i spę-
dzamy wspólnie popołudnia, wieczo-
ry, czujemy się mniej samotne. Czas 
płynie nam tu miło i kreatywnie.

Wstąpiłam do tego klubu już na sa-
mym początku jego istnienia. To był 
dobry krok, bo bardzo podoba mi 
się tu różnorodność zajęć. Każdy 
może znaleźć coś dla siebie. Panuje 
miła, przyjazna atmosfera. Nasze 
kierowniczki są świetnymi organi-
zatorkami, które przy planowaniu 
wspólnych zajęć zawsze biorą pod 
uwagę nasze sugestie i marzenia. Za-
wsze cieszę się na kolejne spotkanie 
w naszym gronie.

Bywalcy Klubu Senior+, 
który działa na Podwalu, 
świętowali trzecią rocznicę 
powołania placówki. Był 
tort, goście, dobre życzenia 
i mnóstwo wzruszeń. Świę-
towanie odbyło się w ponie-
działek, 27 lutego. 

Seniorzy świętowali urodziny 
swojego klubu

Serdeczne życzenia złożył wszyst-
kim klubowiczkom wiceprezydent 
Jaworzna Łukasz Kolarczyk. – 
Chcemy, żeby seniorzy dobrze się czu-
li w naszym mieście. To osoby, które 
przepracowały sporą część swojego 
życia, tworząc fundamenty tego mia-
sta, za co jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni – podkreśla Łukasz Kolarczyk.

Na imprezie urodzinowej pojawi-
ły się także Mariola Zych-Walasz-
czyk, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Patrycja 
Drobniak-Wasilewska, koordy-
nator projektu MOPS, oraz prze-
wodnicząca Rady Seniorów Zofi a
Orzechowska. – Naszym zadaniem, 
jako Rady Seniorów, jest wsłuchi-
wanie się w potrzeby seniorów oraz 
przekazywanie ich włodarzom miasta. 
Cieszymy się, że miasto na te potrze-
by odpowiada. Cieszy nas również 
to, co dzieje się w klubach seniora, 
jaworznickiej bibliotece, MCKiS. Ileż 
radości przyniosła seniorom ostatnia 
zabawa karnawałowa – opowiada 
Zofi a Orzechowska.

O oprawę artystyczną wydarze-
nia zadbała obecna radna Ewa Zu-
ber wspólnie z uczennicami I Li-
ceum Ogólnokształcącego. Seniorki 
z okazji „urodzin” klubu napisały 
wiersz, który zaprezentowały go-
ściom. – Jesteśmy bardzo wdzięczne 
władzom miasta za otworzenie tego 
klubu. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy nas do tej pory wspierali – mówi 
Krystyna Janicka, szefowa klubu 
na Podwalu.

Klub seniora w wieżowcu Sło-
neczna przy ul. Bocznej 7k otwar-
to 26 lutego 2020 r. To miejsce 
od razu stało się przyjazną prze-
strzenią do spotkań dla osób w je-
sieni życia. Od początku istnienia 
placówki regularnie odbywają się 
tutaj zajęcia. Wśród propozycji są 
m.in. gimnastyka, zajęcia taneczne, 
rękodzielnicze, kulinarne. Prowa-
dzona jest też edukacja zdrowot-
na. Seniorzy mają okazję, by się 
spotkać, porozmawiać, wymienić 
doświadczeniami. Organizują też 
wspólne wyjścia.

W ciągu tych trzech lat istnienia 
klubu zawiązały się tu przyjaźnie, 
także polsko-ukraińskie. Bywal-
cy klubu podczas zajęć tworzą rę-
kodzieło, którym obdarowują bli-
skich, jaworznickie przedszkolaki 
czy pacjentów hospicjum. W klu-

bowej kuchni wypiekają słodkości 
oraz świąteczne specjały, których 
mieszkańcy skosztować mogli m.in. 
na jaworznickich jarmarkach. Pa-
nie biorą udział w warsztatach ku-
linarnych i wspólnych kolacjach. 
Spotykają się też z psychologiem 
oraz dbają o sprawność fi zyczną. 
Uczestniczą w  treningach zumby, 
lekcjach tańca, gimnastyki i w za-
jęciach z fi zjoterapeutą. Często 
maszerują też z kijkami do nordic 
walking. – Te trzy lata minęły bar-
dzo szybko. Nigdy się razem nie nu-
dzimy. Mamy sporo zainteresowań 
i zajęć. Cały czas staram się wsłu-
chiwać w prośby moich pań z klubu 
i dostosowuję do nich harmonogram 
naszych popołudni – opowiada Kry-
styna Janicka.

Klub czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach popołu-
dniowych. Bywalcy często bardzo 
niecierpliwie czekają na klubowe 
zajęcia. – Gdy przychodzi weekend, 
wszyscy czekamy na poniedziałek 
z utęsknieniem. Sama tęsknię za pa-
niami z klubu, kiedy jestem na urlopie
– zdradza pani Krystyna.

Klub dla seniorów na Podwalu 
nie jest jedyną tego typu placówką 
w naszym mieście. Na podobnych 
zasadach od 1 marca 2018 r. dzia-
ła Klub Senior+ przy ul. Matejki 
24d. Wkrótce placówka świętować 
będzie 5-lecie swojej działalności.

Zajęcia w klubie pod Arkadami 
odbywają się przez 5 dni w tygo-
dniu w godz. od 16 do 20 i na pod-
stawie sugestii samych seniorów. 
Powstaje tam rękodzieło, grywa 
się w karty i planszówki. Seniorów 
w klubie odwiedza fi zjoterapeuta, 
psycholog i terapeuta manualny. 
Zdarzają się też odwiedziny cieka-
wych gości. Klubowicze wychodzą 
też do kina, na wydarzenia kultu-
ralne do biblioteki czy jeżdżą na 
wycieczki. – Nasza oferta jest bardzo 

atrakcyjna dla seniorów. Każdy może 
znaleźć coś dla siebie. Są zajęcia zor-
ganizowane, spontaniczne aktywności 
i spotkania z interesującymi ludźmi
– wymienia Bronisława Zarzecz-
na, szefowa klubu pod Arkadami.

Jaworznickie kluby dla seniorów 
cieszą się wielkim zainteresowa-
niem w mieście. Niestety liczba 
miejsc jest ograniczona, ale już 
wiadomo, że kolejny klub dla se-
niorów powstanie w Szczakowej. 

– Bardzo się z tego powodu cieszę, 
bo w naszym mieście seniorów i osób 
samotnych jest bardzo wiele. Takie 
kluby to dla nich szansa na pozo-
stanie w dobrej kondycji duchowej 
i fi zycznej – przekonuje Bronisława 
Zarzeczna.

Natalia Czeleń

Seniorki hucznie świętowały 3. urodziny swojego klubu na Podwalu | fot. Natalia Czeleń

Był tort, goście, dobre życzenia i mnóstwo wzruszeń | fot. Natalia Czeleń
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Michalina Macek zachęca, by nie ignorować sygnałów, które mogą sugerować depresję  | fot. Natalia Czeleń

W czwartek, 23 lutego, obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Depresją. To szczególnie ważna 
data dla osób cierpiących na depresję, ale również dla tych, którzy towarzyszą swoim bliskim 
w walce z chorobą ciała i duszy. Statystyki wskazują, że w Polsce na depresję cierpi około 4 mi-
lionów osób. Chorych w błyskawicznym tempie przybywa też wśród dzieci i młodzieży.

Stop depresji

– Jak podaje Światowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO), depresja jest 
czwartą najpoważniejszą chorobą 
cywilizacyjną, na którą choruje już 
łącznie 350 milionów ludzi –  mówi 
Michalina Macek, kierownik i te-
rapeuta środowiskowy w Poradni 
Psychologicznej dla Dzieci i Mło-
dzieży „Azymut”.

Zdaniem specjalistki, Światowy 
Dzień Walki z Depresją był ideal-
nym momentem do pogłębienia  
wiedzy na temat zaburzeń depre-
syjnych i pokazania, że niezależ-
nie od płci, wieku czy też statusu 
społecznego, ta choroba może do-
sięgnąć każdego.

– Z depresją należy walczyć, a wal-
ka będzie tym bardziej skuteczna, 
im szybciej podejmiemy stosowne 
działania w postaci podjęcia leczenia 
psychoterapeutycznego i psychiatrycz-
nego, bardzo często z włączeniem 
farmakologii – przekonuje pani Mi-
chalina.

Celem ustanowienia Światowego 
Dnia Walki z Depresją jest też za-
chęcenie do zdobywania  wiedzy 
w tym obszarze. Jego inicjatorzy 
chcieli też skłonić do szczególnej 
refl eksji, bo osoby cierpiące na 
depresję potrzebują zrozumienia, 

wsparcia i bliskości. – Światowy 
Dzień Walki z Depresją daje osobom 
ciepiącym  nadzieję, że ich wysiłek 
w tej walce przyniesie sukces, czyli 
wyzdrowienie – mówi Michalina 
Macek.

Objawami stanów depresyjnych 
mogą być: obniżenie nastroju, głę-
boki smutek, rozpacz, poczucie 
beznadziejności, poczucie pustki, 
utrata dotychczasowych zaintere-
sowań, apatia oraz zahamowanie 
aktywności, niechęć i niemożność 
podejmowania decyzji. – Bardzo 
często u osoby chorej spada poczucie 
własnej wartości, zaniża się samooce-
na – tłumaczy specjalistka.

Mogą również występować zabu-
rzenia snu, nadmierny apetyt bądź 
jego brak. Jeśli stan taki utrzymuje 
się przez minimum dwa tygodnie, 
jest to znak, że powinniśmy udać 
się po pomoc do specjalisty.

– U dziecka bądź nastolatka wraz 
z depresją może pojawić się lęk, spo-
wolnienie lub, wręcz przeciwnie, po-
budzenie psychoruchowe, agresja, 
kłótliwość czy wchodzenie w konfl ikty 
rówieśnicze lub z rodzicami – opo-
wiada Michalina Macek.

Tych sygnałów nie wolno baga-
telizować. Pracownicy działającej 

od 2020 r. poradni „Azymut” za-
uważyli w naszym mieście znacz-
ny wzrost liczby diagnozowanej 
depresji u dzieci. 

– Z informacji uzyskanych od le-
karza psychiatry dziecięcego, pracu-
jącego w tutejszej poradni, wynika, 
że jest to wzrost kilkusetprocentowy
– mówi Michalina Macek.

Poziom zachorowania dzieci na 
depresję bardzo wzrósł po trwają-
cej izolacji społecznej, wynikającej 
z pandemii koronawirusa. 

– Tendencja ta jest i wciąż będzie 
wzrostowa. Osoby dotknięte depresją 
wycofują się z życia społecznego, po-
zostają same, często dochodzi u nich 
do bezradności, a ta prowadzi bardzo 
często do samookaleczeń, popadania 
w różnego rodzaju uzależnienia czy 
też w najgorszym wypadku do myśli 
i prób samobójczych – mówi tera-
peutka środowiskowa.

Na stronie internetowej ZLO 
przeczytać można artykuł napi-
sany przez Michalinę Macek wraz 
z psychologiem i psychoterapeutą 
Poradni „Azymut” Anną Jaromin-
-Ryczek oraz lekarzem psychiatrą 
dziecięcym Łukaszem Boryczko. 
Warto się zapoznać.

Natalia Czeleń

Kiedy dzwonić 
pod 112?

Zbadają słuch

Po raz kolejny obchodzimy rocz-
nicę istnienia ratunkowej infolinii. 
To okazja, by przypomnieć, w jakich 
sytuacjach należy dzwonić na numer 
112. – Numer 112 to system powiada-
miania ratunkowego, funkcjonujący na 
terenie kraju. Składa się z 17 centrów 
powiadamiania ratunkowego, po jednym 
w każdym mieście wojewódzkim oraz 
w Radomiu. Od stycznia 2019 cen-
tra powiadamiania ratunkowego ob-
sługują numer alarmowy policji, czyli 
997 – opowiadają pracownicy ZLO 
w Jaworznie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji uruchomiło też spe-
cjalną aplikację mobilną Alarm112 
do wysyłania zgłoszeń alarmowych 
do Centrum Powiadamiana Ratun-
kowego. Umożliwia ona przekazanie 
zgłoszenia alarmowego w sytuacji 
zagrożenia życia, zdrowia, mienia, 
środowiska, bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego. To wygodna opcja 
dla osób, które nie mogą w danym 
momencie wykonać połączenia głoso-
wego, w szczególności osoby głuche 
i niedosłyszące. 

W aplikacji Alarm112 poprzez wy-
bór odpowiednich piktogramów moż-
liwe jest określenie rodzaju i miejsca 
zdarzenia oraz wskazanie służby, któ-
rej pomoc jest konieczna. Operator 
Numerów Alarmowych przekazuje 
zdarzenia do odpowiednich służb ra-
tunkowych. Aby skorzystać z aplikacji, 
należy ją pobrać i dokonać rejestracji. 
Dostępna jest ona dla dwóch syste-
mów operacyjnych: Android i iOS. – 
Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 
tylko w sytuacji zagrożenia! Korzystaj 
z numeru alarmowego 112 odpowie-
dzialnie! Gdy zgłaszasz zdarzenia, które 

PRO-FAMILIA-MED zaprasza na 
bezpłatne badanie słuchu. Oferta 
skierowana jest do osób od 50. roku 
życia. Badania wykonywane będą 
w piątek, 10 marca, od godz. 13 do 
18 w szczakowskiej przychodni przy 
ul. Jaworznickiej 35.

Na bezpłatne profi laktyczne prze-
siewowe badanie słuchu zgłaszać się 
mogą mieszkańcy po ukończonym 
50. roku życia. Badaniu poddać się 

nie są alarmowe, w tym samym czasie 
ktoś inny może potrzebować pomocy – 
przypominają pracownicy ZLO.

Operatorzy numerów alarmowych 
w CPR obsługują zgłoszenia dotyczą-
ce m.in.: zagrożenia życia, zdrowia 
i bezpieczeństwa, mienia i środowi-
ska, czyjejś wolności, przestępstw lub 
zakłócania porządku publicznego, 
kiedy niezbędne jest natychmiastowe 
działanie policji, straży pożarnej lub 
ratownictwa medycznego. Dzwonić 
powinniśmy tylko w nagłych, wyma-
gających interwencji służb ratowni-
czych sytuacjach, takich jak: wypadki 
drogowe, silne krwawienia i uszko-
dzenia ciała, omdlenia i utrata świa-
domości, pożary, przypadki porażenia 
prądem, kradzieże, włamania, rozboje 
i inne przypadki użycia przemocy, po-
dejrzenie prowadzenia pojazdu pod 
wpływem środków odurzających, roz-
poznania osoby poszukiwanej przez 
policję lub inna sytuacja nagłego za-
grożenia życia, zdrowia, środowiska, 
mienia, bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego.

Niestety codziennie do operato-
rów numerów alarmowych trafi ają 
tysiące niezamierzonych połączeń 
kierowanych na numer alarmowy 
112. – Są to przypadkowe połączenia 
wywołane przez odblokowany telefon 
znajdujący się w kieszeni, bawiące się 
aparatem telefonicznym dzieci czy ce-
lowe zachowania nastolatków i doro-
słych – opowiadają pracownicy ZLO 
w Jaworznie.

Za umyślnie i nieuzasadnione blo-
kowanie numerów alarmowych grozi 
kara aresztu, ograniczenia wolności 
lub do 1,5 tys. zł grzywny.           

Natalia Czeleń

powinny zwłaszcza osoby, które cho-
rują na cukrzycę, przebyły COVID-19 
lub odczuwają szumy uszne. – Za-
praszamy do rejestracji – zachęcają 
pracownicy przychodni PRO-FA-
MILIA-MED.

Zapisy na badania przyjmowane 
są pod nr 32 616 22 37 lub 573 176 
630. Zapisywać się można także dro-
ga mailową: profamiliamed@wp.pl.

Natalia Czeleń
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Uczniowie SP 8 liczą na głosy internautów  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W drugim etapie konkursu młodzi skrzypkowie wystąpią w przesłuchaniach z orkiestrą  
| fot. Materiały ATElier Kultury

Do niedzieli, 5 marca, 
można wesprzeć uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 8 
w głosowaniu na najlep-
szy taneczny występ grupy 
uczniowskiej w Polsce.

Roztańczeni proszą o głosy

Dzieci i młodzież z jaworznickiej 
podstawówki biorą udział w drugiej 
edycji konkursu „You Can Dance!”, 
który jest wspólną inicjatywą Tele-
wizji Polskiej i Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki. Młodzi tancerze pod 
wodzą wuefi sty i choreografa, Ma-
riusza Kowalskiego, nagrali fi lmik 
z oryginalną choreografi ą, który 
teraz można zobaczyć na stronie 
internetowej telewizyjnego talent 
show. Konkurencja jest spora, po-
nieważ do rywalizacji zgłoszono 
prawie 350 fi lmików. Głosować 
można za darmo.

– Jesteśmy jedyną szkołą z Ja-
worzna, która przystąpiła do tego 
konkursu. Dlatego liczymy na głosy 
mieszkańców całego naszego miasta
– podkreśla Mariusz Kowalski. – 
Głosować można codziennie z każ-
dego urządzenia w domu – telefonu, 
tabletu czy laptopa. Najlepiej wyłą-
czyć WiFi i zagłosować z telefonu 
z danych komórkowych. W ten sposób 
każdy domownik może oddać głos. 
Każdy głos jest powiązany bowiem 
z adresem IP – wyjaśnia.

Motywem przewodnim fi lmi-
ku uczniów jaworznickiej SP 8 są 
taneczne popisy jednej z uczen-
nic, Aleksandry Kaszuby z kla-
sy 6a, która, wędrując po szkole, 

porywa do tańca napotkanych po 
drodze kolegów i koleżanki. W ta-
necznych popisach biorą udział 
młodsze i starsze dzieci, a także 
ich wuefi sta.

– Na nagranie fi lmiku i jego zmon-
towanie mieliśmy bardzo mało czasu, 
ponieważ późno dowiedzieliśmy się 
o możliwości udziału w konkursie. 
Poinformowała mnie o tym mama 
jednej z uczennic. Szybko przygoto-
waliśmy fajną choreografi ę i przy-
stąpiliśmy do intensywnych prób, 
a później nagrań. W tym tanecznym 
przedsięwzięciu wzięli udział ucznio-
wie, trenujący w dwóch grupach, które 
prowadzę, „Hulaj dusza u Mariusza” 

dla uczniów z klas 4-6 i „Kropki nad 
i” dla dzieci z klas 1-3 – opowiada 
Mariusz Kowalski.

Jak podkreśla, przystępując do 
konkursu, wyznaczył sobie trzy 
główne cele. Po pierwsze, chodzi 
o zachęcenie uczniów do aktywno-
ści fi zycznej, zaszczepienia w nich 
potrzeby ruchu, zamiłowania do 
tańca. Drugi cel wiąże się z pierw-
szym, ponieważ udział w konkursie 
i szansa na spotkanie z gwiazdami 
telewizyjnego show są motywacją 
do działania. Trzeci cel to promocja 
aktywnego stylu życia wśród innych 
uczniów. – Po tym, jak ogłosiliśmy na-
sze uczestnictwo w konkursie, zaczęli 

zgłaszać się do nas kolejni chętni do 
udziału w naszych tanecznych zaję-
ciach – stwierdza wuefi sta.

Przygotowania do nagrania kon-
kursowego fi lmiku ruszyły pełną 
parą. Dzieci pilnie pracowały na po-
rannych zajęciach SKS-u, a także na 
lekcjach i na przerwach. Jak przy-
znają tancerze – stworzenie fi lmu 
nie było łatwym zadaniem, ale była 
to jednocześnie świetna przygoda. – 
Nagrania trwały nawet kilka godzin. 
Było sporo powtórzeń. Mimo zmęcze-
nia świetnie się bawiliśmy – stwierdza 
Amelia Norman, uczennica klasy 
4b. – Co prawda, z powodu choroby 
mogłam wziąć udział tylko w jednym 

dniu zdjęciowym, ale bardzo się cieszę, 
że się udało – dodaje.

Mali tancerze przyznają, że po 
cichu liczą na wysokie miejsce, ale 
podkreślają jednocześnie, że naj-
ważniejsza była wspaniała zabawa.

– Spędziliśmy razem czas, mamy 
fajne wspomnienia i pamiątkę w po-
staci nagrania – stwierdzają siostry, 
Lilla i Maja Kowalskie, uczennice 
klasy 4b i 1a. 

Jak głosować na SP 8? Jak tłu-
maczy Mariusz Kowalski, głoso-
wanie odbywa się na stronie inter-
netowej www.youcandance.tvp.
pl. Trzeba na niej kliknąć zakładkę 
„konkurs”, a następnie zakładkę 
„zagłosuj tutaj”. Kolejnym ruchem 
jest znalezienie podstrony ze szko-
łami z woj. śląskiego i odszukanie 
fi lmiku  uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 8 im. Janusza Korczaka 
w Jaworznie. W głosowaniu należy 
oddać trzy głosy na trzy dowolne 
fi lmiki, a na koniec zaznaczyć, któ-
remu fi lmikowi chcemy przyznać 
podwójne punkty.

– Bardzo liczymy na to, że tym fi l-
mikiem będzie właśnie nasz – pod-
kreśla Mariusz Kowalski.

W konkursie zwycięży 10 szkół, 
które do 5 marca do godz. 23.59 
zdobędą największą liczbę głosów. 
Laureaci pierwszego miejsca zy-
skają 15 tys. zł, drugiego 9 tys. zł, 
a trzeciego 8 tys. zł. Za zajęcie ko-
lejnych miejsc nagrodą będzie, od-
powiednio, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 tys. 
zł. Dodatkowo szkołę, której fi lmik 
zdobędzie największe poparcie, od-
wiedzą gwiazdy telewizyjnego pro-
gramu „You can dance”.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Znów powalczą na smyczki
ATElier Kultury w Jaworznie zaprasza do 

udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodego Skrzypka „Archetti”. Od 27 
do 29 kwietnia spod smyczków uczestników 
muzycznej rywalizacji będą się rozchodzić 
piękne melodie, skomponowane m.in. przez 
Jana Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego 
czy Niccolo Paganiniego. Zgłoszenia trwają 
do 8 marca.

Konkurs Młodego Skrzypka Archetti odby-
wa się co dwa lata w sali koncertowej ATElier 
Kultury, która znajduje się przy ul. Wiosny 
Ludów 1 w Jeleniu. – Nasz konkurs składa się 
z dwóch etapów. W pierwszym młodzi muzycy 
prezentują solo swoje umiejętności, w drugim 
mają możliwość gry z profesjonalną orkiestrą, 
dzięki czemu uczą się współpracy z większym 
zespołem i dyrygentem – podkreśla Marzenna
Synowiec, dyrektor ATElier Kultury w Ja-
worznie. – Wielkim atutem tego konkursu jest 
również to, że zaszczycą nas swoją obecnością 
muzyczne autorytety, profesorowie akademii 
muzycznych w Katowicach, Łodzi i Warszawie, 
którzy zasiądą w jury. Przewodniczącym komi-
sji konkursowej będzie prof. dr. hab. Szymon 
Krzeszowiec z katowickiej Akademii Muzycznej. 
Członkowie jury poprowadzą również lekcje mi-
strzowskie dla uczestników konkursu – dodaje.

Młodzi muzycy będą rywalizować w jed-
nej z dwóch grup wiekowych. W tym roku 
w grupie I znajdą się uczniowie urodzeni 
w latach 2009-2011, a w grupie II – młodzież 
z roczników 2006-2008. W pierwszym etapie 
młodsi skrzypkowie zagrają jedną z wybranych 
etiud, autorstwa R. Kreutzera, Ch. Dancli, 
J. Donta lub dwie kontrastujące części jednej 
z 12 Fantazji Georga Philippa Telemanna. 
Skrzypkowie, którzy przejdą do drugiego 
etapu, będą musieli wykonać jeden z wybra-
nych koncertów, skomponowanych przez D. 
Kabalewskiego, A. Komarowskiego lub A. 
Vivaldiego.

W pierwszym etapie grupy II młodzi muzycy 
mają do wyboru jeden z dowolnie wybranych 
kaprysów lub etiud: N. Paganiniego, H. Wie-
niawskiego, J. D. Allarda lub P. Rode’a. Za-
daniem skrzypków będzie też zagranie jednej 
z 12 Fantazji Georga Philippa Telemanna lub 
jednej z sonat Jana Sebastiana Bacha. W dru-
gim etapie uczestnicy konkursu będą mieć do 
wyboru koncerty: M. Brucha, F. Mendels-
sohna-Bartholdy’ego i H. Wieniawskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-
-mail: dyrekcja@atelierkultury.pl, wpisując 
w temacie: III Ogólnopolski Konkurs Młodego 
Skrzypka „Archetti”.

Przesłuchania w pierwszym etapie zapla-
nowano na 27 kwietnia. W jego ramach zo-
staną wybrani muzycy, którzy będą zmagać 
się w etapie drugim. 28 kwietnia uczestnicy 
zakwalifi kowani do drugiego etapu będą mieli 
próby z orkiestrą, zaś osoby niezakwalifi kowa-
ne wezmą udział w warsztatach prowadzonych 
przez jurorów. Organizator zaprasza także do 
uczestnictwa w spotkaniu z psychologiem i do 

konsultacji psychologicznych. Tego samego 
dnia w godzinach wieczornych odbędzie się 
koncert Orkiestry Kameralnej Archetti. W dru-
gim etapie konkursu, 29 kwietnia, młodzi 
skrzypkowie wystąpią w przesłuchaniach z or-
kiestrą, po czym nastąpi ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród. Zwieńczeniem konkursu 
będzie koncert laureatów.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Maria Kocot zaprasza na spotkanie | fot. Archiwum prywatne

R E K L A M A

ATElier Kultury w Jaworznie serdecznie zaprasza w nowym roku na wyjątkowe wydarzenia artystyczne. 
Informacje na plakatach, stronie www.atelierkultury.pl

i https://www.facebook.com/atelierkulturywjaworznie oraz tel. 32 762 91 42 w.11

Gwiazdy w Szczakowej

Powalczą o złote pióra

Wieczór z autorką

Można jeszcze zgłaszać chęć udziału w 21. edycji Kon-
kursu Mini Playback Show. Lista uczestników zamknięta 
zostanie 6 marca. Konkurs odbędzie się w piątek, 17 marca, 
na scenie Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej. 
Organizatorem wydarzenia jest Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu. – Do udziału w muzycznej zabawie zapraszamy za-
równo solistów, jak i całe zespoły – zachęcają organizatorzy.

Zadaniem młodych artystów jest przygotowanie pokazu 
muzyczno-tanecznego wzorowanego na występie wybranej 
gwiazdy muzyki polskiej lub zagranicznej. Podczas pre-
zentacji uczestnicy wykorzystują autentyczne utwory jako 
playback. Młodzi artyści występują w przygotowanych we 
własnym zakresie strojach. Na scenie wykorzystać mogą 
też własne rekwizyty. Jury konkursu oceniać będzie dobór 

Startuje 27. edycja Ogólnopolskie-
go Konkursu Literackiego o „Złote 
Pióro Prezydenta Jaworzna”. Udział 
w literackiej rywalizacji mogą wziąć 
dzieci, młodzież i dorośli. Utwory po-
etyckie i prozatorskie składać można 
do piątku, 31 marca. – Do udziału 
w rywalizacji serdecznie zapraszamy 
dzieci, młodzież oraz dorosłych, któ-
rzy samodzielnie napiszą i prześlą do 
biblioteki tekst poetycki bądź prozator-
ski, zgodnie z wymogami regulaminu, 
który dostępny jest we wszystkich pla-
cówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie – mówi Anna Ptaszkie-
wicz-Godzina, instruktor metodycz-
ny jaworznickiej książnicy.

Organizatorami wydarzenia są: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ja-
worznie, Wydział Promocji, Kultury 
i Sportu oraz Wydział Edukacji Urzę-
du Miejskiego w Jaworznie. 

– Podejmując się organizacji tak wy-
jątkowej dla nas inicjatywy, pragnie-
my przyczynić się do integracji środo-
wisk pasjonujących się sztuką literacką, 
promować czytelnictwo oraz wspierać 

Już 17 marca o godzinie 18 w pod-
cieniach Hali Widowiskowo-Spor-
towej Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie odbędzie się 
spotkanie autorskie z Marią Kocot, 
autorką cieszących się dużym po-
wodzeniem powieści historycznych.

Pani Maria zajmuje się problemami 
ekonomii, jest pracownikiem nauko-
wym i wykładowcą na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowicach, 
jednak jej ogromną pasją jest two-
rzenie prozy. Jej najnowsza książ-
ka, „Kolaborantka”, to wzruszająca 
opowieść, w której miłość przeplata 
się z wojennym koszmarem. Jest to 
kolejna historia spod pióra tej autor-
ki, osadzona w mrocznych i trudnych 
czasach drugiej wojny światowej. 
Miłość głównych bohaterów zostaje 
wystawiona na wielką próbę.

Pochodząca z Bytomia pisarka jest 
laureatką wielu prestiżowych ogólno-

repertuaru, podobieństwo do oryginalnego wykonania, 
kostiumy, charakteryzację, choreografi ę, a także ogólny 
wyraz artystyczny. 

Pamiętać należy, że jest to konkurs dla dzieci i mło-
dzieży, dlatego też repertuar muzyczny powinien być 
stosowny do ich wieku.

Zgłoszenia organizatorzy przyjmować będą do 6 mar-
ca. Wysyłać je należy na adres: Dom Kultury im. Z. Kru-
dzielskiego, Jaworzno ul. Jagiellońska 3. Kartę zgłoszenia 
można wysyłać także e-mailem na adres: domkultury@
mckis.jaworzno.pl Regulamin konkursu i kartę zgłosze-
niową znaleźć można na Facebooku oraz stronie interne-
towej MCKiS. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 32 617 
75 38.                                                                         NC

twórców w rozwoju ich talentu. W prze-
konaniu o słuszności podejmowanych 
działań utwierdza nas fakt niesłabną-
cego zainteresowania uczestników, co 
rokrocznie przekłada się na liczbę zgło-
szonych prac poetyckich i prozatorskich
– mówi Monika Rejdych, dyrektor 
jaworznickiej biblioteki.

Patronat merytoryczny nad przed-
sięwzięciem objęli: Biblioteka Ślą-
ska, Fundacja Wisławy Szymborskiej, 
Fundacja ABC XXI Cała Polska czyta 
dzieciom i Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich Oddział Kraków. 

Tradycyjnie, patronat honorowy 
nad przedsięwzięciem objął prezydent 
Jaworzna, fundator nagród głównych: 
złotego, srebrnego i brązowego pióra 
oraz kałamarzy. 

Nagrodzone i wyróżnione utwo-
ry zostaną opublikowane w książ-
ce: Ogólnopolski Konkurs Literacki 
o „Złote Pióro Prezydenta Jaworz-
na”: laureaci.

Uroczysta gala fi nałowa odbędzie 
się w czerwcu podczas obchodów 
Dni Jaworzna.                              NC

polskich konkursów literackich, m.in. 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackie-
go im. Marii Komornickiej czy Ogól-
nopolskiego Konkursu Mieczysława 
Stryjewskiego organizowanego przez 
Marszałka Województwa Pomorskie-
go. Jak sama podkreśla – inspiracje 
do swoich książek czerpie z kontaktu 
z naturą. Przy tworzeniu postaci zaś 
inspiruje się wydarzeniami i postacia-
mi historycznymi, chociaż każdego 
bohatera buduje według własnego 
uznania. Najczęściej są to postacie 
wielowymiarowe i stawiane przed 
dramatycznymi decyzjami. Pisząc, 
odcina się od rzeczywistości i stapia 
ze swoimi bohaterami, dlatego ich rys 
psychologiczny jest tak rozbudowany, 
zaś czytelnik może odbyć fascynującą 
podróż w głąb psychiki i serca postaci.

Wstęp na spotkanie autorskie jest 
wolny.

Monika Kuś
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Bezkresne równiny pampy
jętne pozbywanie się krów o niskich wartościach 
oraz o rozbudowywanie stacji kolejowych w celu 
pozyskania stałych bonusów. 

GWT Argentyna przewidziana jest na maksymal-
nie cztery osoby, z możliwością zagrania całej partii 
solo. W moim przypadku były to głównie rozgrywki 
dwuosobowe i tutaj gra całkiem dobrze się spraw-
dzała – można było skupić się na swoim rozwoju 
i łatwo kontrolować czas gry – ten jest uzależniony 
od liczby uruchomień akcji w Buenos Aires, ponie-
waż dokładanie nowych robotników w ramach tych 
akcji do rynku pracy powoduje przesunięcie żeto-
nu rynku pracy, a ten z kolei wskazuje, kiedy gra 
dobiegnie końca. Jedynym mankamentem przy 
grze z mniejszą liczbą graczy było systematycz-
ne wybieranie dróg bez rolników, co pozwalało 
na unikanie uiszczania obowiązkowej opłaty, 
bo przy korzystaniu z akcji, polegających na 
pomocy wybranym rolnikom, gracz mógł zdo-
być mniej peso. W całej mechanice jeszcze 
jeden element bardzo przypadł mi do gustu 
– możliwość rozwoju swojej planszy. Pod-
czas rozbudowy stacji kolejowych, załadun-
ku krów na statki czy zajmowaniu nabrzeży 

w trzech europejskich miastach, należy użyć 
jednego wybranego dysku ze swojej planszy. 
Ta czynność pozwala m.in. na odblokowanie 
nowych akcji, zwiększenie siły, punktów ruchu 
czy liczby kart na ręce.

Niewątpliwie GWT jest jednym z tych tytu-
łów, którymi warto się 
zainteresować, zwłasz-
cza w najnowszej wer-
sji Argentyna.

Artykuł powstał przy 
współpracy z wydaw-
nictwem Rebel.

Radosław Kałuża
Galeria: HarcMepel
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pozyskania stałych bonusów. 
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nie cztery osoby, z możliwością zagrania całej partii 
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jednego wybranego dysku ze swojej planszy. 
Ta czynność pozwala m.in. na odblokowanie 
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Spotkanie z Magdaleną Węgrzynowicz–Plichtą | fot. Natalia Czeleń

łów, którymi warto się 

Artykuł powstał przy 

postępu okazuje się, że rozgrywka 
jest dość prosta, a wspomniane akcje łatwe do 
zapamiętania. Na turę gracza składają się trzy 
fazy: ruch, wykonanie akcji pola, na których 
zatrzymał się pion gracza oraz uzupełnienie 
kart na ręce. Warto wspomnieć, że sama akcja 
ruchu jest ważna ze względu na wybór trasy – 
na planszy mamy wiele rozgałęzień, które dają 
możliwość wykonania innych akcji, a w miarę 
postępów w grze na naszej trasie będą pojawiać 
się nowe pola, czy to rolnicy potrzebujący po-
mocy, czy też budynki nasze i innych graczy.

Great Western Trail: Argentyna

Jak przystało na grę euro, GWT ma wiele 
sposobów na zdobywanie punktów. Grając, 
dobrze byłoby prowadzić zrównoważony roz-
wój swojej planszy – dbać o zakup robotników 
pomagających przy lepszym i tańszym zakupie 
bydła, szybszym przemieszczaniu pociągu, zdo-
bywaniu większej ilości zboża czy pozwalających 
na budowę budynków z ciekawszymi akcjami 
pola. Niestety nie na wszystko wystarczy peso, 
a każde przebycie drogi z punktu startowego 
do Buenos Aires staje się trudniejsze w miarę 
rozwoju planszy. Myślę, że najważniejsze jest 
dbanie o liczbę dobrych kart w talii, czyli umie-

Pomiędzy słowami Szukając 
ideałuW salce Muzeum Miasta Jaworzna odbył się 

wieczór poetycki Magdaleny Węgrzynowicz–
Plichty – cenionej poetki, socjolożki, pedagożki, 
redaktorki oraz wydawczyni. Spotkanie odbyło 
się w ramach projektu realizowanego przez Re-
natę Batko. Uczestniczyli w nim członkowie jej 
grupy „Pomiędzy słowami”, a także artyści ze 
Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Wieczór poetycki z Magdaleną Węgrzyno-
wicz–Plichtą zrobił na jaworznianach niemałe 
wrażenie. Pani Magdalena na swoim koncie 
ma już 9 tomów poetyckich, a nowe wiersze 
wciąż powstają.  Renata Batko czytała wybrane 
przez siebie wiersze, a literatka chętnie dzieliła 
się swoimi odczuciami i emocjami, które towa-
rzyszyły jej, gdy te wiersze powstawały. Dawała 
też cenne rady młodym literatom.

– Kiedy wychodzimy ze szkoły średniej, posiada-
my głównie podstawową umiejętność czytelniczą, 
potrafi my napisać prosty esej, jakiś krótki tekst. Na-
tomiast napisanie wiersza, bardzo dobrego wiersza, 
może już nastręczać dużo trudności. Pisanie wierszy 
jest pewnego rodzaju kontemplacją, nie tylko ćwi-
czeniem umysłu, ale też i zaglądaniem we własne 
emocje oraz emocje innych. Dlatego  uważam, że 
poeci powinni spotykać się z młodzieżą. Mamy już 
pewne doświadczenie, które warto przekazywać – 
mówi  Magdalena Węgrzynowicz–Plichta.

W spotkaniu z poetką uczestniczył m.in. Szy-
mon Bombol, który poezją pasjonuje się od 
wielu lat. – O grupie pani Renaty Batko usłyszałem 
od mojej szkolnej polonistki i bardzo ucieszyła mnie 

Na deskach Domu Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego w Szczakowej wystąpią aktorzy 
Stowarzyszenia Projekty Edukacyjno-Kultural-
ne PEK. Tym razem artyści wspólnie z Miej-
skim centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 
zapraszają na spektakl komediowy pod tytu-
łem „Biuro (nie)matrymonialne”. – Chciała-
bym  bardzo serdecznie zaprosić mieszkańców 
naszego miasta na komedię pod tytułem  „Biuro 
(nie)matrymonialne”. Spektakl zaplanowano 
na niedzielę, 12 marca. Początek o godzinie 17 
oczywiście w Domu Kultury im. Zdzisława Kru-
dzielskiego przy ul. Jagiellońskiej 3 – informuje 
Agata Stelmachów, kierownik zespołu obiek-
tów kulturalnych w MCKiS. 

Scenariusz spektaklu powstał na podstawie 
tekstu Andrzeja Dembończyka. Akcja dzie-
je się w tytułowym biurze matrymonialnym, 
w którym trzy różne pod względem osobowości 
i charakteru kobiety oczekują błyskawicznego 
spełnienia marzeń o partnerze idealnym. 

– Gwarantujemy dużą dawkę śmiechu i zapra-
szamy do zakupu biletów. Liczymy na to, że nasza 
publiczność nas nie zawiedzie i sala teatralna bę-
dzie wypełniona do ostatniego miejsca – podkreśla 
Agata Stelmachów. 

Bilety w cenie 40 zł w ramach przedsprzedaży 
i 50 zł w dniu wydarzenia dostępne są na stro-
nie www.mckis.jaworzno.pl.                       GD

ta wiadomość. Od dawna szukałem właśnie takiej 
grupy. Zawsze interesowałem się poezją, a wiersze 
piszę od około 3 lat – opowiada Szymon.

Zdaniem młodego poety, powstanie tej grupy 
było fantastycznym pomysłem. – Mam okazję 
szlifować tu swój warsztat i dzięki pani Reni zro-
biłem duże postępy w pisaniu. Chętnie wysyłam 
jej próbki swoich tekstów, a pani Renia zawsze 
znajdzie czas, by je przeczytać, doradzić i podpo-
wiedzieć, co mógłbym zmienić, którą drogą warto 
pójść – mówi Szymon Bombol.

„Pomiędzy słowami” to pierwsza taka grupa 
poetycka w naszym mieście. Zrzesza młodych 
ludzi pasjonujących się poezją. Inicjatorką 
i opiekunką grupy jest Renata Batko. Działania 
grupy wspierają: Muzeum Miasta Jaworzna 

oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury w Ja-
worznie. Patronat nad grupą obejmuje Funda-
cja Gra/nice, tworzona przez aktorów, w tym 
z Jaworzna.

Spotkania grupy odbywają się w każdy ostat-
ni czwartek miesiąca w jaworznickim muzeum 
przy Rynku o godz. 17. Zajęcia są bezpłatne.

– Zapraszam do grupy chętną młodzież od 15. 
roku życia. Zachęcam do kontaktu również oso-
by dorosłe, które jeszcze nie publikowały swoich 
wierszy lub publikują je wyłącznie w internecie, aby 
dołączyły do grupy jako sympatycy. Będą miały 
one okazję uczestniczyć w wybranych wydarze-
niach – zachęca Renata Batko.

Zainteresowani mogą się kontaktować pod nr. 
tel.: 604 308 392.                                                       NC

Great Western Trail na polskim rynku doczekał 
się zarówno pierwszej, jak i drugiej edycji za 
sprawą nieistniejącego już wydawnictwa Lacer-
ta. Obecnie prawo do wydania GWT przejęło 
gdańskie wydawnictwo Rebel, dzięki któ-
remu w lutym fani wypasania bydła mogli 
cieszyć się nowym, samodzielnym tytułem 
tej serii - Great Western Trail: Argentyna.

Nowe wydanie GWT stoi na dość wysokim 
poziomie. Wewnątrz znajdują się m.in.: głów-
na plansza, dwuwarstwowe planszetki graczy, 
karty, tekturowe znaczniki i drewniane dyski 
wraz z pionkami. Insert jest dobrze przemyśla-
ny, lecz po zapakowaniu tekturowych kafelków 
do woreczków miałem problem z odpowiednim 
ułożeniem ich we wskazanym miejscu, więc 
część plansz wylądowała na wierzchu kompo-
nentów – dzięki temu dociskają planszę główną 
i reszta nie przemieszcza się. W przeciwnym 
wypadku należałoby pod insert włożyć puste 
tekturowe wypraski, ale ostatecznie wieko 
jest ładnie domknięte. Swoją drogą, czasem 
również warto zajrzeć pod wypraskę przy 
rozpakowywaniu nowej gry – w moim przy-
padku spora część elementów właśnie tam 
się znajdowała i na szczęście udało mi się to 
odkryć przed napisaniem do wydawcy z in-
formacją o brakach. Jeżeli chodzi o wygląd, 
to według mnie najciekawszym elementem 
są drewniane meple z nałożonymi plastiko-
wymi kapeluszami w kolorze graczy – dodają 
klimatu, no i oczywiście jestem wielkim fanem 
dwuwarstwowych planszetek.

Przechodząc do rozgrywki, GWT Argentyna 
nie należy do najłatwiejszych tytułów, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o przebrnięcie przez liczbę 
opisanych w instrukcji akcji. Sama instrukcja 
jest obszernie wypełniona tekstem, a jej lektu-
ra może początkowo zniechęcić, lecz w miarę 
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remisem) mecze turnieju Lokomoty-
wa Cup w Chrzanowie. Tam najlep-
szym zawodnikiem został okrzyknięty 
Miłosz Szatkowski.

              
Halowe zmagania 
po 7. kolejce

Zespół No Name pro-
wadzi w rozgrywkach Jaworznickiej 
Ligi Futsalu Salos. W ubiegłą niedzielę 
odbyła się siódma kolejka ligi. Dru-
żyna PSV Podłęże wygrała 5:1 z Eko 
Świrami, team pn. Pulmon Negro 
zwyciężył 5:1 z MCKiS-em Jaworzno, 
a Hammer pokonał 4:2 FC Mysłowi-
ce. Z kolei mecz, w którym zmierzyły 
się Lambada z Aliasem, zakończył się 
wynikiem 4:3 dla pierwszego z wy-
mienionych zespołów. Natomiast 5:3 
wygrała drużyna No Name z Jago Pro. 
W ligowej tabeli, po jej wspomnia-
nym liderze, czyli zespole No Name, 
drugie miejsce zajmuje ekipa MCKiS-
-u Jaworzno. Na trzecim plasuje się 
natomiast drużyna Pulmon Negro. 
JLS składa się z 11. kolejek. Ostatnia 
jest zaplanowana na 26 marca.

Kolejne medale

Wojownicy z Jaworzna 
nie zwalniają tempa. Za-

wodnicy dwóch jaworznickich klu-
bów sportowych znów przywieźli do 
domu medale z Ogólnopolskiej Ligi 
Ju-Jitsu w Katowicach. Przedstawi-
ciele KS Sparta stawili się na turnie-
ju w okrojonym składzie. Mimo to 
zdobyli 19 medali w tym dziewięć 
złotych, sześć srebrnych i cztery brą-
zowe. 16 krążków wywalczyli nato-
miast wojownicy KSW Satori, z czego 
dziewięć było złotych, trzy srebrne 
i cztery brązowe.                     AZ-H

To był bardzo nerwowy pojedy-
nek, który, szczególnie pod koniec, 
przysporzył kibicom koszykar-
skiej drużyny MCKiS Jaworzno 
niebywałych emocji. Trzecioligo-
wy zespół, zmagający się w fazie 
play-off  w grupie śląsko-opolskiej, 
wygrał dwumecz z MKS-em Smyk 
Prudnik. Rewanżowe spotkanie 
w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Jaworznie zostało zwieńczone 
wynikiem 62:60.

Oddali pierwszy set, 
wygrali trzy kolejne

Siatkarze MCKiS-u Ja-
worzno dopisali do swojego konta 
kolejne ligowe zwycięstwo. W ramach 
18. kolejki 2. ligi Sokoły pokonały 3:1 
drużynę TKS-u Tychy. Jednak zanim 
sięgnęły po wygraną, najpierw prze-
grały pierwszy set. Zakończył się on 
dla nich wynikiem 23:25. Kolejne 
partie były już dla nich szczęśliwe. 
Podopieczni trenera Tomasza Wą-
torka zwyciężyli je, kolejno, 25:18, 
25:20 i 25:12.

Runda rozgrywkowa drugoligowej 
grupy, w której zmaga się jaworznicki 
zespół, składa się z 22 kolejek, a to 
oznacza, że przed teamem z nasze-
go miasta jeszcze cztery pojedynki 
rewanżowe. Sokoły nadal są lide-
rami tabeli, więc mają duże szanse 
na awans do turnieju półfi nałowego 
o mistrzostwo 2. ligi i awans do ligi 1. 
W sobotę, 11 marca, MCKiS Jaworz-
no zagra wyjazdowy mecz z KS-em 
Ropczyce.

Zwycięstwa młodych 
piłkarzy

Młodzi piłkarze z Cięż-
kowic dopisali do swojego konta nowe 
sukcesy. Trampkarze LKS-u Ciężko-
wianka Jaworzno zdobyli mistrzo-
stwo Podokręgu Sosnowiec rocznika 
2008. Ich starsi o rok koledzy z bo-
iska zajęli drugie miejsce na turnieju 
w Katowicach i trzecie w końcowej 
klasyfi kacji Katowickiej Ligi Halowej. 
Ciężkowicki piłkarz, KamilDrabik, 
znalazł się w drużynie Gwiazd Ligi. 
Świetnie poradziły sobie też dzieci 
z roczników 2015 i 2016, które wy-
grały niemal wszystkie (poza jednym 

Zwycięski dwumecz koszykarzy

– To był horror zakończony happy endem – 
podsumowali podopieczni trenera Michała
Brzozowskiego. – Licznie zgromadzonym ki-
bicom w hali przy ul. Grunwaldzkiej dziękujemy 
za doping i nerwy ze stali – podkreślili.

Przypomnijmy. Koszykarze MCKiS Jaworzno 
zakończyli rozgrywki w rundzie zasadniczej na 
trzecim miejscu trzecioligowej grupy śląskiej. 
To pozwoliło im na awans do fazy play-off  3. 

ligi koszykówki. Lepsze od Sokołów były dru-
żyny MUKS-u Sari Żory i KTK-u JS Invest. One 
zakwalifi kowały się do play-off ów z pierwszego 
i drugiego miejsca.

W ramach pierwszej rundy fazy play-off , 
zespoły musiały zmierzyć się z jednym prze-
ciwnikiem w systemie do dwóch zwycięstw. 
Rywalem jaworznian została drużyna MKS-

-u Smyk Prudnik, która zajęła drugie miejsce 
w rozgrywkach grupy opolskiej. Pierwszy po-
jedynek Sokołów z prudniczanami, 18 lutego, 
zakończył się wynikiem 75:65. By awansować 
do drugiej rundy, jaworznianie musieli wygrać 
również mecz rewanżowy. Gdyby go przegrali, 
musieliby rozegrać z Prudnikiem jeszcze trze-
cie spotkanie.

Na szczęście jaworzniccy koszykarze sta-
nęli na wysokości zadania i walczyli zacięcie 
do ostatniej sekundy rewanżu w hali MCKiS. 
I wygrali, ale tylko dwoma punktami.

Koszykarska drużyna z Jaworzna gra w 3. 
lidze od swojej reaktywacji w 2021 roku. Zespół 
stworzyli wychowankowie klubu. Trenerem 
Sokołów został Michał Brzozowski, były zawod-
nik drugoligowego zespołu MCKiS Jaworzno.

W poprzednim sezonie jaworznickim koszy-
karzom nie udało się awansować do play-off ów. 
Szansę przekreśliło zwycięstwo drużyny KKS-
-u Mickiewicz Romus Katowice z  Redwoodem 
Stela Cieszyn. Przez to katowiczanie znaleźli 
się wyżej w ligowej tabeli niż jaworznianie. 
W tym sezonie Sokołom poszło znacznie lepiej 
i teraz walczą o mistrzostwo w fazie play-off .

Po zwycięskim dwumeczu MCKiS weźmie 
udział (od 10 do 12 marca) w turnieju fi nało-
wym makroregionu śląsko-opolskiego. Przeciw-
nikami jaworznian będą koszykarze z Jełowej, 
Knurowa i Żor. Kolejnymi etapami zmagań 
o mistrzostwo 3. ligi i walki o awans do ligi 
2. będą ogólnopolskie półfi nały i turniej fi na-
łowy. Wezmą w nich udział najlepsze drużyny 
zawodów makroregionalnych.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Koszykarze z Jaworzna wygrali dwumecz z Prudnikiem. Teraz szykują się na fi nał makrore-
gionu śląsko-opolskiego | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Ostatnie sukcesy podopiecznych  GujaKan Jaworzno 
dowodzą, że warto trenować od najmłodszych lat 
| fot. Materiały prywatne GujaKan Jaworzno

Są wolne miejsca 
na bezpłatne treningi

Powitają wiosnę!

Centrum Mistrzostwa Sportowego GujaKan Jaworzno  
organizuje nabór dzieci w wieku 5-6 lat do sekcji judo & 
zapasy. Zajęcia będą bezpłatne. 

Zajęcia sekcji judo & zapasy ukierunkowane będą na 
podnoszenie ogólnej sprawności fi zycznej dzieci. Odby-
wać się będą we wtorki oraz czwartki w godz. 16-17 przy 
ul. Grunwaldzkiej 67. Rodzice małych zawodników będą 
obecni na sali treningowej przez cały czas trwania zajęć.

– Prosimy, aby na pierwsze treningi ubierać dzieci  w ba-
wełniane spodnie dresowe i koszulki. Potem będą już treno-
wać w kimonach – mówi Tomasz Guja, trener GujaKan 
Jaworzno.

Podobna grupa powstała w jaworznickim Centrum Mi-
strzostwa Sportowego GujaKan już kilka lat temu.

– Dzisiaj dzieci, które należały do tej grupy, notują świetne 
wyniki na zawodach. Aby osiągać sukces w sportach olimpij-
skich, trzeba bardzo wcześnie zacząć trenować. Wiek pomiędzy 
5 a 6 lat to idealny moment. Na zawodach, mistrzostwach 
zaobserwować można, że przykładowo dzieci 10- letnie wal-
czą już jak dorośli. Poziom tych zawodników jest naprawdę 
wysoki – opowiada Tomasz Guja.

Jaworznicka szkoła samoobrony i walki wręcz pro-
wadzona jest przez Tomasza Guję od 1990 roku. Mistrz 

„Żegnaj zimo, witaj wiosno!”- takie hasło towarzyszyć 
będzie imprezie sportowej, organizowanej przez grupę 
rowerzystów Niepokonani Jaworzno. Cykliści wystartu-
ją w  niedzielę, 19 marca, o godz. 12 z jaworznickiego 
Rynku. – Chociaż wielu rowerzystów nie robi sobie przerwy 
zimowej w jeździe, to jednak wiosna i lato to czas, który ko-
chamy najbardziej. Chcemy przywitać wiosnę wyjątkowo! 
Zapraszamy na rowerową wycieczkę po Jaworznie – zachę-
cają mieszkańców członkowie grupy.

Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w wy-
darzeniu tylko pod opieką dorosłych. Uczestnicy imprezy 
zobowiązani są do przestrzegania przepisów drogowych. 

zwyciężał w prestiżowych światowych turniejach Sport 
Jujitsu-Free Style Fighting Format. Teraz Tomasz Guja 
trenuje zawodników młodego pokolenia.

Szczegółowe informacje na temat zajęć uzyskać można 
pod nr. tel.: 505 444 000. 

Natalia Czeleń

Cykliści przypominają także o obowiązku posiadania kasku 
na głowie podczas jazdy. – Dajemy dobry przykład. Pamię-
tajcie też, by rower był sprawny – przestrzegają rowerzyści.

Zimą Niepokonani Jaworzno chętnie także morsują na 
Sosinie. Kąpiel w lodowatej wodzie relaksuje ich po ro-
werowych eskapadach czy marszu wokół zalewu. – Mor-
sowanie wyzwala endorfi ny i daje dużo energii – przekonują.

Niedawno Niepokonani wraz z grupą Morsy Jaworz-
no morsowali, kwestując na rzecz jaworznianki, która 
walczy o zdrowie po operacji z powodu nowotworu kąta 
mózgowo-móżdżkowego. W czasie akcji na rehabilitację 
udało się zebrać ponad 5 tys. zł.                                   NC
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Stypendystom pogratulował Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna  | fot. Materiały UM Jaworzno

Najlepsi jaworzniccy sportowcy po 
raz kolejny otrzymali stypendia od 
prezydenta Jaworzna. W tym roku 
przyznano je 3 szermierzom, 14 ju-
dokom, 8 lekkoatletom, 11 bokse-
rom, 1 sztangiście, 2 badmintonistom 
i 8 siatkarzom. Zawodnicy, którzy 
uprawiają sport w ramach dyscyplin 
indywidualnych, będą dostawać sty-
pendia przez 12 miesięcy. Sportowcy, 
grający w zespołach, otrzymają fi -
nansowe wparcie przez pięć miesięcy, 
czyli od stycznia do maja.

Sportowi stypendyści

Uroczystość związana z nadaniem sty-
pendiów odbyła się w sali obrad Urzędu 
Miejskiego. Gości przywitał Łukasz Kolar-

Szkoła krav magi „El Krav” prowadziła już 
lekcję pokazową samoobrony w czasie Ty-
godnia Seniora | fot. Natalia Czeleń

Uczestniczki przebiegną 
lub przemaszerują wokół Sosiny 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Nauczą samoobrony Kobiece zmagania
Szkoła krav magi  „El Krav” zaprasza jaworz-

nianki na darmowy dwugodzinny trening samo-
obrony z okazji Dnia Kobiet. Zajęcia „Silniejsza 
niż myślisz!” odbędą się w czwartek, 9 marca, 

Zbliża się druga edycja „Piątki dla Kobiet”. 
Jaworznianki wezmą udział w wyzwaniu bie-
gowym oraz marszu nordic walking w sobotę, 4 
marca. Impreza odbędzie się na Sosinie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Jej organiza-
torem jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu. 

– Podobnie jak w ubiegłym roku, impreza cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem. Lista uczestni-
czek jest więc już zamknięta – informuje Grze-
gorzGębski, kierownik działu sportu MCKiS.

Wciąż są jednak szanse na udział w sporto-
wej imprezie. Organizatorzy ustalili limit 150 
biegaczek i 100 chodziarek.

– Często w dniu wydarzenia zwalniają się miej-
sca, zapewne będzie więc jeszcze możliwość za-
pisania się w biurze zawodów – mówi Grzegorz 
Gębski.

Start i meta zlokalizowane będą  w pobliżu 
strefy sportowej przy dolnym parkingu. Naj-
pierw, o godz. 11, rozpocznie się bieg. 15 minut 
później w trasę wyruszą chodziarki. Wszystkie 
zawodniczki będą miały do pokonania 5-kilo-
metrową pętlę wokół zalewu Sosina. Najszybsze 
biegaczki otrzymają nagrody. Spacer z kijkami 

czyk, zastępca prezydenta Jaworzna, który 
gratulował zebranym wysokich wyników.

– Sukces w sporcie to zawsze kompilacja 
wielu czynników. Talent i ciężka praca to 
jedno, jednak bez odpowiednich nakładów 
fi nansowych trudno o rozwój i motywację do 
dalszej pracy – podkreśla jaworznicki wice-
prezydent. – Za sukcesem sportowym muszą 
stać nakłady odpowiednich funduszy, dlatego 
też nasze miasto kolejny rok z rzędu uhonoro-
wało stypendiami najlepszych jaworznickich 
sportowców – dodaje.

O stypendium mógł ubiegać się zawodnik 
należący do jaworznickiego klubu sportowe-
go, uprawiający dyscyplinę sportu zaliczaną 
do programu igrzysk olimpijskich i mający 
wysoki wynik sportowy w dyscyplinach 
indywidualnych lub zespołowych. O przy-
znaniu fi nansowego wsparcia decydowała 
specjalna komisja, w której zasiedli Łukasz 
Kolarczyk (przewodniczący), radny Mariusz
Kowalski, przewodniczący Komisji Kultury 

i Sportu Rady Miejskiej, radny Janusz Pa-
puga, Anna Władyga, kierownik Referatu 
Kultury i Sportu Wydziału Promocji Kultury 
i Sportu UM Jaworzno, i Łukasz Warchoł
z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Komisja zdecydowała, że stypendia otrzy-
mają szermierze Patrycja Haręza, Krystyna
Rachel-Świrska i Szymon Lazar, judowcy 
Aleksandra Masternak, Alicja Surowiak, 
Hanna Kałuża, Adela Niciarz, Julia So-
śniak, Patryk Urban, Bartosz Machna, 
Dawid Kajdy, Łukasz Proksa, Marek Ta-
rabura, Adam Łąka, Nikodem Łukajczyk, 
Szymon Kałuża i Szymon Łąka, lekkoatleci 
Patrycja Włodarczyk, Alicja Włodarczyk, 
Ewa Brych-Pająk, Adrianna Olechno, Julia
Frąckowiak, Patryk Górski, Piotr Kuzak
i Zbigniew Kalinowski, pięściarze Gabriela
Wawszczyk, Dorota Wawszczyk, Martyna
Jarząbek, Zuzanna Orłowska, Kornelia
Pulchny, Jakub Wawszczyk, Mateusz Szu-
bielski, Damian Nicpoń, Marcel Ptak, Szy-

mon Kajda i Jędrzej Ratajczak, sztangista 
Robert Studziżba, badmintoniści Karolina
Siodłak i Dariusz Opatrzyk oraz drugoligo-
wi siatkarze, Oskar Wojtaszkiewicz, Karol
Borończyk, Mateusz Pietras, Jakub Dur-
ski, Paweł Żeliński, Cristiano Gutt, Marek
Polok i Dominik Bąk.

W tym roku gmina przyznała też, oprócz 
stypendiów, dotacje dla jaworznickich klu-
bów sportowych. A obecnie trwa nabór 
wniosków o Sportowe Nagrody i Wyróż-
nienia Miasta Jaworzna za osiągnięcia na 
zawodach międzynarodowych i krajowych 
w 2022 roku, udokumentowane przez Polski 
Związek Sportowy. O nagrody mogą ubiegać 
się sportowcy, którzy mieszkają w Jaworz-
nie lub są reprezentantami klubu mającego 
siedzibę w naszym mieście. Nabór trwa do 
31 marca. Więcej szczegółów można zna-
leźć na miejskiej stronie internetowej www.
jaworzno.pl.

Anna Zielonka-Hałczyńska

o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 15 w Ja-
worznie przy ul. Leśnej 49. 

– Trening z okazji Dnia Kobiet to świetna okazja, 
by sprawdzić samą siebie pod kątem świadomości 
własnego bezpieczeństwa. Na treningu będą przed-
stawione oraz omówione sytuacje, na które bardzo 
często narażone są kobiety – zapowiadają trenerzy.

Organizatorzy treningu proszą, by wszystkie 
uczestniczki przygotowały wygodny strój sporto-
wy i butelkę wody do picia. Włosy muszą mieć 
upięte, a biżuteria powinna być zdjęta.

Krav maga to system walki opracowany do 
samoobrony. Składa się on z kombinacji tech-
nik wywodzących się z: boksu, jiu-jitsu, judo, 
muay thai, zapasów i innych sztuk walki. Spe-
cjaliści mówią, że w przeciwieństwie do mie-
szanych sztuk walki, krav maga skupia się na 
rzeczywistych sytuacjach i najskuteczniejszych 
kontratakach, łącznie z obronami trwale uszka-
dzającymi agresora.

Liczba miejsc na trening krav magi ogra-
niczona jest do 40 kobiet. Zapisy na trening 
przyjmowane będą mailowo: biuro@elkrav.pl.

Natalia Czeleń

nordic walking będzie miał natomiast charakter 
rekreacyjny i pozbawiony będzie rywalizacji.

Więcej informacji na temat imprezy można 
znaleźć na stronie internetowej MCKiS Ja-
worzno.

Natalia Czeleń
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Ulica, której patronuje GustawMorcinek, zlokalizowana 
jest na Osiedlu Stałym. Droga biegnie równolegle do ulicy 
św. Maksymiliana Kolbego i łączy się z Aleją Tysiąclecia. 
Jej patronem jest nauczyciel, działacz i pisarz związany ze 
Śląskiem Cieszyńskim oraz Górnym Śląskiem. 

Gustaw Morcinek, a właściwie Augustyn Morcinek uro-
dził się w 1891 r. w Karwinie. Był 
synem Józefa Morcinka. Spośród 
czwórki rodzeństwa był najmłod-
szy. Po śmierci ojca pomagał matce 
w utrzymaniu licznej rodziny, pra-
cując w kopalni. Miał wtedy zale-
dwie 16 lat. 

Dzięki pomocy fi nansowej gór-
ników udało mu się kontynuować 
naukę. Gustaw wstąpił do Polskie-
go Seminarium Nauczycielskiego 
w Białej. Ukończył je w 1914 r. 

Po wybuchu I wojny światowej 
Morcinek został włączony do służby 
wojskowej w austriacko-węgierskim 
garnizonie w Cieszynie. Od 1919 r. 
pracował jako nauczyciel w Skoczowie. 

Gustaw Morcinek za działalność antyniemiecką został 
zatrzymany przez gestapo. Zarzucano mu głoszenie pro-
pagandowych odczytów dla Polaków w Westfalii, wyśmie-
wanie niemieckiego kółka śpiewackiego oraz nazwanie Bi-
smarckiem psiego bohatera z jednego ze swoich utworów. 
Morcinek trafi ł za to do obozu koncentracyjnego. W zamian 
za uwolnienie proponowano mu podpisanie volkslisty, ale 
dumny Polak się na to nie zgodził.

Zaangażowany 
działacz i pisarz

Patroni 
naszych 
ulic

Morcinek angażował się w politykę. Brał nawet udział 
w przewrocie Polskiej Rady Narodowej Księstwa Cieszyń-
skiego w 1918 r. Chciał się przyczynić do przyłączenia 
do Polski części  Księstwa Cieszyńskiego, zamieszkiwanej 
przez ludność polskojęzyczną. Po wojnie Gustaw związał 
się ze Stronnictwem Demokratycznym. Został też posłem.

Gustaw Morcinek był cenionym 
pisarzem. Pisał książki i utwory  pu-
blicystyczne, w których prezentował 
swoje poglądy polityczne i społecz-
ne. Za jego debiut uznaje się artykuł 
z 1918 r. „Wspomnienia z przewro-
tu w listopadzie 1918 r.”, który uka-
zał się w „Dzienniku Cieszyńskim”. 
Pisał też pod szyldem redakcji „Zara-
nia Śląskiego”. Najbardziej cenione 
dziś utwory napisał na przełomie lat 
20. i 30. XX wieku. Morcinek słynie 
ze zbioru nowel „Serce za tamą”, 
powieści „Wyrąbany chodnik”, „Na-
rodzin serca”  i „Łyska z pokładu 
Idy”. Morcinek pisał też powieści dla 

dzieci i młodzieży, powieści historyczne, baśnie oraz listy. 
Jego dzieła chętnie czytano również za granicą.

Morcinek otrzymał wiele nagród. W 1951 r. uhonorowa-
no go Nagrodą Państwową II stopnia. Otrzymał też Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Order Sztandaru 
Pracy I i II klasy.

Zmarł na białaczkę 20 grudnia 1963 r. w Krakowie. Pi-
sarza pochowano na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.

Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 07 (293)

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 21 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
7 (293): Nie wskrzesi racja 
zguby. Hasło dzisiejszej krzy-
żówki oraz prawidłowo wypeł-
niony diagram sudoku opubli-
kujemy w kolejnym wydaniu 
„Pulsu Jaworzna”. Życzymy 
miłej lektury i przyjemnej za-
bawy.

W pierwszy piątek marca obchodzić 
będziemy Dzień Doceniania Pracow-
nika. Jego pomysłodawcą jest Bob
Nelson, założyciel fi rmy szkoleniowo-
-konsultingowej z siedzibą w San Die-
go w Kalifornii, amerykański mówca 
motywacyjny i autor cenionych ksią-
żek o zarządzaniu. Jest też autorem 
bestsellerowej książki „1001 sposo-
bów na nagradzanie pracowników”.

Bob Nelson przekonuje, że doce-
nianie pracowników jest niezwykle 
ważne, a piątkowe święto ma być 
ku temu najlepszą, choć niejedyną, 
okazją. Pracodawcy skarżą się czę-
sto na dużą rotację wśród pracow-
ników. Specjaliści od rynku pracy 
przekonują, że wynika ona właśnie 
z braku satysfakcji wśród zatrudnio-
nych. Tymczasem badania wskazu-
ją, że to bezpośredni przełożony ma 
największe znaczenie w budowaniu 
zaangażowania pośród swoich pra-
cowników, a satysfakcja z pełnionych 
obowiązków niejako kaskadowo spły-
wa na cały zespół. Istnieje wiele spo-
sobów, także pozapłacowych, które 
motywują do lepszej pracy. Wśród 
nich są mądre pochwały. 

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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