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Więcej na str. 4

Pokonać falę

Skromna Barbórka,
duża produkcja

W sobotę obchodzić będziemy Barbórkę. W tym roku górnicze święto celebrowane bę-

dzie skromnie ze względu na
rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem i związane z pandemią zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa. – Ze względów profilaktycznych w TAURON Wydobycie nie odbędzie
się w tym roku tradycyjna akademia barbórkowa, a obchody
ograniczą się jedynie do wewnętrznego spotkania dla pracowników – zapowiada Daniel
Iwan, rzecznik prasowy TAURON Wydobycie.
Więcej na str. 3

Dzielenie się
dobrem
Jedzenie, którego mamy
nadmiar i zapewne nie uda
się nam go zjeść przed końcem
terminu ważności, wcale nie
musi lądować w śmietniku.
W Jaworznie powstanie ja-

dłodzielnia, w której będzie
można zostawić nadmiar żywności. Jaworznianie chcą zebrać pieniądze, dzięki którym
będzie możliwe funkcjonowanie takiego miejsca.
Pomóc w tym ma m.in.
koncert charytatywny, który
zaplanowano na piątek, 17
grudnia, i odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury
na Osiedlu Stałym. Początek
o godz. 18. Będzie to międzypokoleniowe wydarzenie.
Więcej na str. 5

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Nowy samochód
dla strażaków

Strażacy ochotnicy z Osiedla Stałego zyskali nowy wóz.
Przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 13.290
z napędem 4x4 odbyło się
w piątek, 26 listopada, przed
siedzibą OSP Osiedle Stałe.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele miejskich
i wojewódzkich zarządów PSP
i OSP, parlamentarzyści i samorządowcy, w tym Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna, i Dariusz Starzycki,

wicemarszałek województwa
śląskiego.
Nowy wóz strażacki zastąpił wysłużonego już renaulta
midlinera z 2001 roku.
Więcej na str. 6

Grudzień to szczególny
miesiąc, pełen klimatu
świątecznego. W związku
z tym, zamiast felietonów,
opowiem kilka historii,
powiedzmy, że nastrojowych... inaczej.
Halina nie lubiła niespodzianek
od czasu, gdy w wieku 9 lat weszła
do domu, a jej ojczym, który obiecał
jej klauna na urodziny, spał w fotelu
pijany w takim właśnie przebraniu.
Jeszcze to, że zastała go nieprzytomnego, nie spowodowało problemu
w dziecięcej główce, dopiero stało się
tak, gdy zauważyła elementy klauna,
które powinny być pod ubraniem,
a nie były. Od tej pory nienawidziła klaunów, przebierańców i przede
wszystkim niespodzianek, także prezentów na mikołajki czy pod choinką.
Szkolna tradycja z losowaniem osoby
w klasie, której miało się wręczyć
prezent, była dla małej Halinki koszmarem, bowiem dziewczę o dobrym
serduszku zawsze starało się, aby kupić w kiosku „RUCH-u” jakiś atrakcyjny przedmiot, a sama dostawała
puste pudełko, kamień porysowany
pisakami, który miał imitować klejnot, a nawet raz zdechłą i wysuszoną
żabę. Wtedy też straciła zamiłowanie
do kuchni francuskiej, ale to zupełnie
inna opowieść.
Już dorosła Halina miała poczucie,
że prezenty są za karę, nie odczuwała
radości z ich otrzymywania. Mąż Janusz regularnie ją wyposażał w promocyjne sprzęty AGD, zakupione na
wyprzedażach w marketach. Siódmy
blender i trzeci toster były lekkim
przegięciem, chociaż zestaw znakomitych noży kuchennych, inspiro-

Szpilki w bruku

wanych japońską szkołą samurajską,
sprawiał jej w kuchni niezłą frajdę.
Janusz generalnie nie był zbyt rozgarnięty, od lat całymi popołudniami
oglądał „Ukrytą Prawdę” i temu podobne programy. Raz zainspirowany
„Pamiętnikami z wakacji” zabrał Halinę na romantyczny wyjazd – niespodziankę, ale z marzeń, że będzie to
wypad w egzotyczne miejsce, zostały
tylko wióry, bo szanowny małżowin,
traktowany od tamtego momentu już
tylko jako chorobę współistniejącą,
ostro zaoszczędził. I tak spędzili tydzień w domku szwagra, prawie nad
Soliną. To „prawie” to zaledwie 38
kilometrów od zalewu, bez zasięgu
na telefonie i bez internetu. Las tak
głęboki, że w momencie, gdy zabrakło
wina (jedynego pocieszyciela w tej
sytuacji) to łatwiej było nazbierać
leśnych owoców i spróbować coś upędzić, niż jechać do sklepu.
I tak toczyło się życie Haliny bez
żadnych widocznych wzlotów, ale za
to z lekkimi upadkami. Wieczorem,
5 grudnia, położyli się jak zwykle do
łóżka, przykryci osobnymi kołdrami
i odwróceni tyłkami, pomimo że pani
domu silnie w młodości ugruntowała
cnoty niewieście, ale życie ją nauczyło
asertywności. Już prawie zasypiała,
gdy Janusz nachylił się do ucha i szepnął: Tym razem Mikołaj przyniesie ci
coś naprawdę wspaniałego!
Ta, jasne... – pomyślała i zasnęła.
Przyśnił jej się Mikołaj, wyglądał okazale: wielka, siwa broda, strój wręcz
lśnił na czerwono, worek wypchany
prezentami, a głos niski i potężny,
którym huknął: HO HO HO! Czy są
tu jakieś grzeczne dzieci? Po czym
wręczył jej pudełko, wewnątrz którego lśnił piękny pierścień z brylantem.
Sen był bardzo plastyczny, wręcz
miała wrażenie, że na jawie. Obudziła
się, czując podekscytowanie, emocje

Jan Kleszcz

Zaskoczą zimę?
Pierwsze nieśmiałe opady śniegu już za nami. Biały puch
z różnym natężeniem pojawiał się w ciągu kilku ostatnich
dni i nocy. Nie utrzymał się zbyt długo, ale wystarczyło, by ucieszyć najmłodszych. Wystarczyło też, by pracownicy Wodociągów Jaworzno, którzy w tym
roku prowadza Akcję Zima, wyjechali nowymi samochodami na drogi.
Wodociągowcy poinformowali, że w nocy z piątku na sobotę, gdy temperatura spadła poniżej zera, piaskarki wyjechały na ulice miasta. Objechały główne
drogi oraz newralgiczne punkty. Tym razem sytuacja pogodowa w Jaworznie
okazała się jednak niegroźna. Opady były niewielkie i padał głównie deszcz.
Pracownicy jaworznickich Wodociągów deklarują, że cały czas obserwują
i monitorują sytuację, śledzą prognozy i są w pełnej gotowości. Wygląda na
to, że tym razem to drogowcy zaskoczyli zimę.
Wodociągi Jaworzno nieźle radzą sobie już nie tylko z dostarczaniem nam
wody. Równie dobrze idzie im odbiór odpadów komunalnych. Choć kiedy
miejska spółka przejmowała to zadanie, to sceptyków takiego rozwiązania nie
brakowało. Jednak poprawę jakości świadczonych usług wszyscy zauważyli.
Odpady odbierane są regularnie, a śmieci nie zalegają już na stanowiskach
kontenerowych.
Od miesiąca wodociągowcy prowadzą Akcję Zima. Trudno dziś zgadywać,
jak będą sobie radzić z odśnieżaniem ulic i chodników, kiedy zima pokaże swoje
mroźne i śnieżne oblicze. Trzeba jednak przyznać, że tym razem sceptycznych
głosów jest zdecydowanie mniej. W powierzeniu tego zadania miejskiej spółce
wielu jaworznian widzi szansę. Mieszkańcy liczą na to, że tej zimy biały puch
nie stanie się utrapieniem pieszych i kłopotem kierowców, a jedynie radością
dla dzieciaków. Być może zima dla wodociągowców zaskoczeniem nie będzie.

w niej buzowały niczym ogórek kiszony przepity szampanem. Rozejrzała się, obok niej chrapał rozwalony na wznak Janusz, z interesem na
wierzchu. Odwróciła z niesmakiem
głowę, przypominając sobie scenę
z dzieciństwa. Za to na szafce leżał
prezent - grube zimowe skarpety z nadrukiem świątecznym, zapakowane
we wstążkę...
Tego było już za dużo, krew Halinie uderzyła do głowy, emocje wzięły
górę. Z uszu poszła para – Ja ci dam
wspaniały prezent, poczekaj! – stwierdziła pod nosem, po czym otworzyła
okno i wywaliła przez nie skarpety
– Czekaj no tylko, już ja ci tak dzwonko wyfiletuję, że podadzą cię zamiast
karpia na wigilię! – warknęła i poszła
do kuchni po ulubiony, japoński nóż...
Kilka dni później w siedzibie Świętego Mikołaja w Laponii zadzwonił
telefon. Mikołaj odebrał, swoim: HO
HO HO! – i dodał: jak mogę pomóc?
W słuchawce po krótkiej chwili odezwał się nieśmiały głos, mówiący falsetem:
– Mikołaju... Tu Janusz, wiesz, ten
od Haliny. Pamiętasz?
– Jak mogę nie pamiętać, co tam
drogi przyjacielu?
– Otóż powiedz mi, czemu nie przyniosłeś Halinie tego pierścienia z brylantem, tylko parę zimowych skarpet?
– Oczywiście, że dałem, skarpety były
świątecznym opakowaniem, pierścień
został ukryty dla większej niespodzianki w środku!
– A niespodzianka... No super...
Epilog: Żul Mirosław bardzo ucieszył
się ze znalezienia ciepłych, nowych, zimowych skarpet, w dodatku mających
piękne zdobienia świąteczne. Chodził
w nich codziennie. Wprawdzie coś od
kilku dni go kłuło w stopę, ale kto by
się tam jakimś odgniotem przejmował...

Moje 3 grosze

Wojciech P. Knapik
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Dobry czas

Grażyna Dębała

W kalendarzu już grudzień. W pogodzie zresztą też. Wokół mnóstwo
sygnałów, że zbliża się Boże Narodzenie. Na jaworznickim Rynku stanęła
choinka. Świąteczne drzewko wkrótce zyska piękne ozdoby w centrum
naszego miasta zrobi się naprawdę
świątecznie i klimatycznie.
To nie koniec. Święty Mikołaj (lub
jego pomocnicy) w piątek odwiedzi
szczakowski Dom Kultury, w niedzielę będzie w Hali Widowiskowo-Sportowej, a w poniedziałek zajrzy
też na byczyński Rynek. Okazji, by go
spotkać będzie więc sporo. W planie
na grudzień jest też kolędowanie na
Rynku i przekazanie Betlejemskiego
Światła Pokoju. Atrakcje związane
z nadchodzącymi świętami powoli
wypełniają nasze kalendarze.
Komentarz tygodnia

Nietuzinkowy ﬁlet dzwonko

Nim siądziemy przy wigilijnym
stole i rozpoczniemy rodzinne świętowanie, to czekają nas jeszcze pewnie
porządki, strojenie choinki, zakupy,
no i pakowanie prezentów. Wszystko
zgodnie z tradycją i przyzwyczajeniami. Czasu jest jeszcze wystarczająco
dużo, by zdążyć odhaczyć wszystkie
punkty z powyższej listy, toteż możemy śmiało, z zapałem i zaangażowaniem godnym lepszej sprawy, oddać
się porządkom. Albo zakupom. Albo
porzucić to wszystko i zrobić coś, co
sprawi, że te święta będą wyjątkowe.
Można wesprzeć potrzebujących, zrobić zakupy chorej sąsiadce, albo zawieźć karmę do schroniska dla psów.
Można też zadbać o dobrą atmosferę
wśród najbliższych. Ważne, by dobrze
wykorzystać ten czas.

Sardynki bez masek
Anna Zielonka-Hałczyńska

Już ponad 83 tysiące. Tylu w Polsce zmarło chorych na COVID-19.
To tak, jakby opustoszało miasto
tylko ciut mniejsze niż Jaworzno.
Fala zachorowań i zgonów znów
jest bardzo wysoka, w szpitalach
pod respiratorami walczą o życie
rzesze pacjentów. Wśród zmarłych
przez koronawirusa są nasi krewni,
przyjaciele, znajomi. Tragedia jest
tym większa, gdy komuś w przeciągu zaledwie kilku dni umiera
nie jeden rodzic, ale oboje. Znam,
niestety, przynajmniej dwa takie
przypadki.
Tymczasem wielu Polaków nadal lekceważy sytuację i nie dość,
że się nie szczepi, to chodzi bez
masek tam, gdzie są one wymaga-
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ne. Choćby w komunikacji miejskiej.
Przykładów nie trzeba daleko
szukać. Na jednym z jaworznickich
przystanków wsiadł do autobusu
ostatnio cały tabun uczniów jednej ze szkół ponadpodstawowych.
O dystansie społecznym nie mogło
być mowy, bo pasażerowie cisnęli
się niczym sardynki w puszce. Co
gorsza, żaden z nastolatków nie
miał maski. Bo niby po co, skoro
nie wierzą w koronawirusa? A jeśli nawet on istnieje, to przecież
młodym nie zagraża… Ci uczniowie zmienią zdanie chyba dopiero
wtedy, gdy w męczarniach, dusząc
się, będą konać ich babcie i dziadkowie. Oby tak się nie stało!
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Skromna Barbórka,
ale produkcja na pełnych obrotach
W najbliższą sobotę, czyli
4 grudnia, obchodzić
będziemy Barbórkę.
W tym roku górnicze
święto celebrowane będzie
skromnie ze względu na
rosnącą liczbę zakażeń
koronawirusem i związane
z pandemią zalecenia
dotyczące bezpieczeństwa.

– Ze względów profilaktycznych
w TAURON Wydobycie nie odbędzie
się w tym roku tradycyjna akademia
barbórkowa, a obchody ograniczą się
jedynie do wewnętrznego spotkania
dla pracowników, którzy otrzymali
odznaczenia państwowe i branżowe. Wydarzenie odbędzie się w przestrzeni i w formule zapewniającej
zachowanie bezpiecznych odległości,
a wszyscy jego uczestnicy będą przy
wejściu proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie
– zapowiada Daniel Iwan, rzecznik prasowy TAURON Wydobycie.
Już w ubiegłym roku w kopalniach wchodzących w skład spółki
TAURON Wydobycie, w tym w jaworznickim Zakładzie Górniczym
Sobieski, z powodu pandemii Bar-

bórka była bardzo skromna. Zrezygnowano z uroczystych akademii
i karczm piwnych, a obchody ograniczono do mszy świętej. Początkowo planowano, że teraz uda się
zorganizować centralną akademię
barbórkową jednak rosnąca liczba
zachorowań zmusiła górników do
weryfikacji tych planów.
– Dzięki wzmożonym środkom bezpieczeństwa górnicy z zakładów w Jaworznie, w Libiążu i w Brzeszczach
mogli dotychczas efektywnie pracować
pomimo sytuacji pandemicznej. Zależy
nam na dalszym minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, stąd tegoroczne obchody barbórkowe w spółce będą miały charakter
symboliczny. Bezpieczeństwo górników
stawiamy zawsze na pierwszym miejscu – podkreśla Jacek Pytel, prezes
zarządu TAURON Wydobycie.
A pracy górnicy mają sporo. Właśnie zwiększono do siedmiu liczbę frontów wydobywczych, realizujących produkcję w kopalniach
w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach.
W Zakładzie Górniczym Sobieski
uruchomiono nowy front wydobywczy w partii Brzezinka. Złoże
mieści się pod obszarami leśnymi,
a jego zasoby przemysłowe to 21
mln ton, natomiast zasoby operatywne to około 12 mln ton.
– Obecnie jaworznicka kopalnia
prowadzi eksploatację trzema ścia-

Inwestycja na ﬁniszu
Kanalizacja w Dąbrowie Narodowej jest już niemal gotowa. Trwają procedury związane z odbiorami
technicznymi. Wodociągowcy chcą
uzyskać pozwolenie na użytkowanie
tej części sieci, która jest już gotowa.
To rozwiązanie pozwoli na wszczęcie
procedur związanych z przyłączeniem
do sieci i korzystaniem z kanalizacji
sanitarnej. Mieszkańcy będą mogli
przyłączać do miejskiej sieci swoje domy już od lutego. Nieco dłużej
potrwają tylko prace przy ulicy Brzozowej, gdzie podczas prac natrafiono
na skały. Tutaj do sieci można będzie
się przyłączyć latem. – Wszystkie dotychczasowe prace budowlane i odtworzeniowe w Dąbrowie Narodowej zakończyły się zgodnie z planem. Jednak
w rejonie ulicy Brzozowej, na trasie
budowanej kanalizacji, natrafiono na
przerost skalny. Spowolniło to znacznie
prace kanalizacyjne oraz wymusiło na
wodociągach podjęcie zmian w projekcie
i w samym wykonawstwie – wyjaśnia
Sławomir Grucel, rzecznik prasowy
Wodociągów Jaworzno.
Aby ominąć skały i jednocześnie
zachować wszystkie parametry potrzebne do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji, konieczna okazała

się budowa najazdowej pompowni.
Urządzenie pozwoli wykonać kanalizację sanitarną w ulicy Brzozowej, ale
dodatkowe prace wydłużą całe przedsięwzięcie. Kanalizacja w tym rejonie będzie gotowa do końca czerwca
2022 roku. Mieszkańcy ulicy Brzozowej swoje przyłącza kanalizacyjne
będą mogli wykonywać w wakacje.
Budowa kanalizacji w Dąbrowie
Narodowej była ostatnim zadaniem,
realizowanym przez Wodociągi Jaworzno w ramach unijnego projektu
„Modernizacja i rozbudowa systemu
kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza
VI”. Na terenie Dąbrowy Narodowej
od początku 2020 roku wybudowano
kanalizację sanitarną o długości 19
kilometrów oraz zmodernizowano
sieć wodociągową o długości ponad
14 kilometrów. Z tej infrastruktury
korzystać będzie ponad 500 gospodarstw domowych.
Dodatkowe informacje na temat
inwestycji można uzyskać w jaworznickich Wodociągach. Kontaktować
się można z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt, dzwoniąc na
numer 32 318 60 74, a także mailowo pisząc na adres jrp@wodociagi.
jaworzno.pl.
GD

Pracownicy dyspozytorni kontrolują ruch zakładu górniczego
| fot. Materiały TAURON Wydobycie

nami. Eksploatacja pokładu Brzezinka 1 w połączeniu z procesem
wzbogacania w zmodernizowanym

zakładzie przeróbczym ZG Sobieski
umożliwia produkcję surowca o najlepszych oczekiwanych parametrach

dla energetyki – podkreśla Roman
Gąska, wiceprezes zarządu ds.
technicznych spółki wydobywczej
Spółka odnotowuje ostatnio
znacznie większe zapotrzebowanie
na swoje produkty i to zarówno dla
dużych podmiotów gospodarczych,
jak i dla klientów indywidualnych.
– W ostatnich miesiącach wzrosło
zapotrzebowanie na węgiel, co również przełożyło się na wysoki poziom
sprzedaży naszych produktów paliwowych. Tegoroczna produkcja węgla będzie w Spółce wyższa o ponad
500 tysięcy ton w stosunku do roku
2020. Dzięki dobrej koniunkturze
rynkowej ograniczyliśmy ilość węgla
zalegającego na zwałach i można
spodziewać się, że wpłynie ona na
znaczący wzrost przychodów w 2022
roku – mówi Jacek Pytel.
Grażyna Dębała
REKLAMA
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Zaszczepieni chorują lżej
Ponad 460 przypadków zakażenia koronawirusem i pięć zgonów
zanotowano w Jaworznie w ciągu
minionego tygodnia (czyli od 26 listopada). Od początku pandemii w naszym mieście potwierdzono chorobę
u ponad 8 tys. jaworznian. Zmarło
niemal 240 osób. W środę, 1 grudnia,
na kwarantannie przebywało prawie
1850 mieszkańców naszego miasta,
a w Szpitalu Wielospecjalistycznym
w Jaworznie wszystkie 35 covidowych łóżek było zajętych.
– Ośmioro pacjentów znajduje się
pod respiratorami. Żaden z nich nie
poddał się wcześniej szczepieniu przeciwko COVID-19 – informuje Wiesław Więckowski, lekarz naczelny
szpitala. – Wśród wszystkich pacjentów
covidowych, leczonych w naszej placówce, jest 20 proc. osób zaszczepionych
i 80 proc. niezaszczepionych. Z naszych
obserwacji wynika, że chorzy, którzy
przeszli cykl szczepień, o wiele łagodniej
znoszą chorobę – dodaje.
Duże wskaźniki zachorowań powodują, że wiele jaworznickich szkół
i przedszkoli pracuje zdalnie lub hybrydowo. Obecnie zdalnie nauczanie
odbywa się w sześciu szkołach: SP
15, SP 13, SP 7, SP 6, I LO i CKZiU.
Nauczanie hybrydowe prowadzone jest w 11 miejskich placówkach
oświatowych i dotyczy 18 oddziałów.

Większe restrykcje
W związku z dużymi wskaźnikami zakażeń w naszym kraju, rząd
wprowadził szereg obostrzeń, które
mają przede wszystkim przypomnieć
o pandemicznym zagrożeniu.
Zmianie uległy zasady dla podróżnych. Polska wprowadziła zakaz lotów z państw, w których wykryto
przypadki nowej odmiany koronawirusa, czyli omikronu. Zakaz ten
obowiązuje od 30 listopada do 13
grudnia i dotyczy Botswany, Eswa-

Dorota Knapik przygotowuje kolejne dawki szczepionki
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

tini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe. Z kolei osoby,
które wróciły z tych krajów, muszą
odbyć 14-dniową kwarantannę. Podobny obowiązek mają podróżni,
przyjeżdżający z państw spoza strefy
Schengen.
Od 1 do 17 grudnia obowiązują
nowe limity osób w miejscach publicznych takich, jak kościoły, lokale
gastronomiczne, hotele, kina, teatry,
opery, filharmonie, domy i ośrodki
kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, wesołe miasteczka, baseny i aquaparki. Mogą mieć one tylko 50 proc.
obłożenia.
W zgromadzeniach, weselach, stypach, spotkaniach i dyskotekach może
brać udział maksymalnie 100 osób.
Limit uczestników wydarzeń sportowych, poza obiektami sportowymi, wynosi z kolei 250. Natomiast
w budynkach użyteczności publicznej może przebywać 1 osoba na 15
m kw. Ten przepis dotyczy siłowni,
klubów i centrów fitness, hazardu,
kasyn, muzeów, galerii sztuki, tar-

gów, wystaw, kongresów, konferencji,
sklepów, galerii handlowych, domów
i ośrodków kultury, pokoi zagadek,
sal zabaw i bibliotek.
Ważna informacja jest taka, że do
tych limitów nie są wliczane osoby
zaszczepione przeciw COVID-19.

Przeciw covidowi
i grypie
By zwiększyć swoją odporność
i ustrzec się przed ciężkim przebiegiem choroby, zaszczepieni mogą
przyjmować dawkę przypominającą
szczepionki przeciwko COVID-19.
Taką możliwość mają w poszczególnych ośrodkach zdrowia, a w tym
tygodniu ponownie uruchomiony
został powszechny punkt szczepień
w hali sportowej MCKiS na Leopoldzie. Już w pierwszych dniach zgłaszało się tam po około 200 pacjentów dziennie. – Możliwość przyjęcia
szczepionki przypominającej mają osoby, które zaszczepiły się wcześniejszy-

mi dawkami i od ostatniego podania
minęło minimum 6 miesięcy. Szczepienia przypominające dostępne są
dla wszystkich w pełni zaszczepionych
osób pełnoletnich. To najskuteczniejsza
broń w walce z ciężkim przebiegiem
choroby oraz śmiercią – podkreślają pracownicy Zespołu Lecznictwa
Otwartego, który obsługuje punkt
szczepień w hali na Leopoldzie.
Drugi powszechny punkt szczepień, prowadzony przez firmę
Pro4Med, znajduje się przy ul. Inwalidów Wojennych 5 i sąsiaduje
z remizą OSP Osiedle Stałe.
Poza tym szczepienia odbywają
się też w 13 jaworznickich przychodniach, w tym dziewięciu, należących do ZLO (Kościuszko, Podwale, Podłęże, Osiedle Stałe, Łubowiec,
Byczyna, Jeleń i Szczakowa), a także w CMR Medicus, PŚZiPZ Elvita,
NZOZ Pro-Familia-Med i ośrodku
GLAMED.
W tych wszystkich miejscach nadal
mogą szczepić się też osoby, które
dopiero decydują się na pierwszą
dawkę szczepionki.
Trwają też szczepienia przeciwko
grypie, które od 23 listopada są bezpłatne dla wszystkich osób pełnoletnich. Wcześniej z takiej możliwości
mogli skorzystać tylko m.in. pracownicy służby zdrowia, nauczyciele,
seniorzy i żołnierze. Teraz każdy,
kto ukończył 18 lat, może zaszczepić
się za darmo. W Jaworznie jest to
możliwe np. w powszechnym punkcie szczepień ZLO. Nie trzeba mieć
recepty. Obowiązują jednak zapisy
pod numerem 32 616 34 79 i przez
Internetowe Konto Pacjenta.
Pracownicy ZLO szczepią też,
przeciw COVID-19 i grypie, pacjentów leżących, którzy nie opuszczają
swoich domów. W tej sprawie też
należy zadzwonić pod wskazany
wyżej numer telefonu.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Jaworznianie znów pomogą
Szlachetna Paczka, zbiórki żywności i mikołajkowe inicjatywy. Jak
co roku, przed Bożym Narodzeniem
jaworznianie organizują pomoc dla
ubogich rodzin z naszego miasta. Akcje charytatywne przeprowadzają
m.in. strażacy, rowerzyści i grupa
niezrzeszonych jaworznian.
Już 5 grudnia cykliści z ekipy Niepokonanych Jaworzno przekażą prezenty dzieciom z kilku jaworznickich
placówek. W ramach przedsięwzięcia
pn. „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” trwa zbiórka puzzli, gier planszowych i materiałów do prac plastycznych. Przynosić je mogą wszyscy
chętni. Rowerzyści będą czekać na
darczyńców na Rynku 2 i 3 grudnia,
w godz. 17-18. Jeśli ktoś chciałby
przekazać upominki, a nie może pojawić się w tych godzinach w Centrum, może skontaktować się w tej
sprawie z członkami Niepokonanych,

Gabrielą Brodzik i Łukaszem Dubielem (kontakt przez Fb). – Pamiętaj,
i ty możesz zostać świętym Mikołajem,
a radość naszych podopiecznych będzie
ogromna – zachęca Gabriela Brodzik.
To już kolejna mikołajkowa akcja
Niepokonanych. W ubiegłym roku
rowerzyści zbierali słodycze, które
rozwieźli do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Jana
Pawła II, Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych i jaworznickiego domu
dziecka. Słodkie prezenty były darem
od mieszkańców Jaworzna i sąsiednich miast.
Dużą przedświąteczną zbiórkę
ogłosili też strażacy ochotnicy z OSP
Osiedle Stałe. W ramach „Strażackiej
paczki” zbierają artykuły spożywcze
o długim okresie przydatności, środki
czystości i kosmetyki. – Potrzebujemy
herbat, cukru, konserw rybnych i mię-

snych, makaronów, mąki, kaszy, ryżu,
oleju, dżemów, gotowych dań w słoikach, warzyw w puszkach, kawy, słodyczy, proszków do prania, płynów do
mycia naczyń, płynów uniwersalnych,
wszelakiego rodzaju płynów czyszczących, żelów myjących, past do zębów,
szczoteczek do zębów, szamponów i papieru toaletowego – wymieniają druhowie. – Przyda się wszystko, czego
potrzebuje każdy z nas, każda rodzina, do codziennego funkcjonowania
– tłumaczą.
Kontakt z organizatorami zbiórki
jest możliwy pod numerami telefonów 501 208 177 i 721 350 888.
Kolejną inicjatywą jest Jaworznicka Bożonarodzeniowa Paczka.
Organizuje ją grupa mieszkańców,
którzy zachęcają do udziału w akcji
klientów kilku marketów. To oddolna
inicjatywa, która ma na celu udzielenie pomocy osobom potrzebującym,

samotnie wychowującym dzieci, rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
i bezdomnym.
Zbiórka żywności, artykułów przemysłowych, higienicznych i odzieży
zimowej odbędzie się od 16 do 19
grudnia w sklepach sieci Biedronka,
Carrefour, Lidl i Kaufland. Tam popołudniami będą czekać wolontariusze, którzy przygotują później paczki
świąteczne. Dary trafią do osób potrzebujących 22 i 23 grudnia.
W weekend 11 i 12 grudnia, odbędzie się finał tegorocznej edycji
Szlachetnej Paczki. To ogólnopolskie
przedsięwzięcie, jak co roku, jest organizowane również w Jaworznie.
Do tej pory wolontariusze znaleźli
już niemal 30 darczyńców dla jaworznickich rodzin. Wciąż można jednak
dołączyć do akcji. Szczegóły tego,
jak pomóc, można znaleźć na stronie www.szlachetnapaczka.pl. AZ-H
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Pows
dziele
Jedzenie, którego mamy
nadmiar i zapewne nie
uda się nam go zjeść przed
końcem terminu ważności,
wcale nie musi lądować
w śmietniku. W Jaworznie
powstanie jadłodzielnia,
w której będzie można
zostawić nadmiar
żywności. Jaworznianie
chcą zebrać pieniądze,
dzięki którym będzie
możliwe funkcjonowanie
takiego miejsca.
Pomóc w tym ma m.in. koncert
charytatywny, który został zaplanowany na piątek, 17 grudnia, i odbędzie się w Młodzieżowym Domu
Kultury na Osiedlu Stałym. Początek
o godz. 18. Będzie to międzypokoleniowe wydarzenie. Wystąpią bowiem
artyści w różnym wieku.
– Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej
woli, by dołączyli się do naszej inicjatywy. Ambasadorami naszego przedsięwzięcia zostało już wielu znanych
jaworznian, w tym tacy artyści, jak np.
Anna Kadulska, Jan Wolański, Aleksander Brzezińki, Basia Janyga, Marek Długopolski, Marian Folga, Natalia Urant,
Jacek Gąsior i Eugeniusz Puchalski. Są
też z nami uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15, Urząd Miejski w Jaworznie,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
i wiele innych instytucji oraz osób, również przedsiębiorcy – wymienia Edyta
Lesiak, prezeska tworzącej się właśnie Fundacji „Kobieca Przystań”.
Jadłodzielnia to miejsce, w którym można zostawić zarówno chleb,
mąkę, masło, śmietanę, wędlinę czy
ser, jak i gotowe potrawy, przygotowane w domu. Muszą być one
jednak szczelnie zapakowane. Każdy pakunek powinien być też do-

Złodzi
Na 10 lat do więzienia trafić może
40-latek z Jaworzna, którego zatrzymano na próbie kradzieży. Aby uniknąć kłopotów, chciał przekupić policjantów.
Do zdarzenia doszło 26 listopada.
Mundurowych wezwano do sklepu
przy ulicy Kolbego. Pracownicy sklepu złapali klienta na kradzieży. Mężczyzna ukradł kosmetyki i artykuły
spożywcze o łącznej wartości nieco
ponad 100 zł. 40-latek był arogancki
i twierdził, że znalezione przy nim
rzeczy kupił wcześniej, w innym sklepie. – Mundurowi obejrzeli zapis moni-
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stanie miejsce
enia się dobrem

Przystanek na Sferze
Od soboty, 4 grudnia, osiedle Sfera będzie miało swój
przystanek autobusowy. Przez Sferę przejeżdżać będą autobusy linii 307. Warto prześledzić rozkład jazdy, bo wraz
ze zmianą trasy zmienią się też godziny odjazdów autobusów z tym numerem. – W celu zapewnienia lepszej obsługi
komunikacyjnej dla nowego, dużego osiedla mieszkaniowego
oraz w celu polepszenia oferty dla mieszkańców Góry Piasku
do obsługi włączony zostanie nowy przystanek Osiedle Sfera,
który zlokalizowany będzie przy ulicy Wachlowskiego oraz
przystanek Góra Piasku Kaliska – wyjaśnia Maciej Zaremba, rzecznik prasowy PKM Jaworzno.

Od najbliższej soboty autobusy linii 307 nie będą obsługiwały przystanku Górnośląska, gdzie ruch pasażerów był
niewielki. Przystanek przy Wachlowskiego to odpowiedź
na potrzeby mieszkańców Sfery. To nowe i duże osiedle,
gdzie Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
wybudowało w sumie 375 mieszkań. Klucze do ostatnich
lokali w tym osiedlu przekazano pod koniec listopada.
Osiedle Sfera to największa inwestycja mieszkaniowa realizowana w Jaworznie od czasów budowy osiedla Gigant,
które powstawało w latach 80. i 90. XX w. Łącznie JTBS
zbudowało już w naszym mieście 1008 mieszkań.
GD

Dzików jest mniej
Jadłodzielnia będzie działa przy ul. Paderewskiego
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

kładnie opisany. W opisie należy
zawrzeć informacje z jakich składników danie powstało, kiedy zostało przygotowane. W jadłodzielni są
dwie sekcje, na produkty suche i te,
które wymagają przechowywania
w lodówce. Takie jedzenie można
wziąć sobie za darmo.
– Chcemy, by jaworznicka jadłodzielnia, która powstanie przy ulicy Paderewskiego 15, stała się miejscem, gdzie
każdy z nas będzie mógł podzielić się
dobrem – zaznacza Edyta Lesiak. – Ideą
jadłodzielni jest bowiem nie tylko pomoc
potrzebującym, ale i solidarność z bliźnimi, wzajemne wsparcie, dzielenie się
z innymi nadwyżką jedzenia – dodaje.
Z takiego założenia wyszli też nasi
sąsiedzi z dzielnicy Mysłowic Brzęczkowice, którzy kierowali się słowami
Jana Pawła II, dotyczącymi wyobraźni miłosierdzia.
Mysłowicka Dobrodzielnia powstała przy parafii Matki Bożej Bolesnej.
Ma kilka sektorów. Pierwszym z nich
jest jadłodzielnia, która znajduje się
w małym budynku w pobliżu kościoła. Jest też książkodzielnia, w której
można zostawić książki i płyty. Powstała także infodzielnia, którą jest
tablica ogłoszeń. Tam mieszkańcy

zamieszczają informacje, że chcą pozbyć się jakichś rzeczy i chętnie oddadzą je innym. Ostatnia sekcja to
zniczodzielnia. Znajduje się na pobliskim cmentarzu parafialnym. Służy
temu, by osoby, odwiedzające groby
bliskich, pozostawiały tam używane
już znicze, które jeszcze mogą nadać
się do użytku.
Jaworznicki koncert charytatywny
to jedno z trzech wydarzeń, organizowanych w ramach akcji Fundacji
„Kobieca Przystań”. Zbiórki pieniędzy
na powstanie jadłodzielni odbędą
się też 6 grudnia podczas spotkania
ze św. Mikołajem w Pawilonie 72
na Podłężu i 18 grudnia w Galenie.
W ramach koncertu w MDK i w galerii Galena odbędą się też kiermasze ekozabawek, stworzonych przez
wolontariuszy.
– Jadłodzielnia to niesamowicie potrzebny i ważny projekt, któremu z całego serca kibicuję. Zapraszamy na koncert. Najpierw my podzielimy się z wami
muzyką i postaramy się zachęcić was,
abyście do nas dołączyli i podzielili się
w jadłodzielni z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują – podkreśla piosenkarka Basia Janyga.
Anna Zielonka-Hałczyńska

iej już w areszcie
toringu, który nie pozostawiał żadnych
złudzeń, że artykuły zostały skradzione
właśnie w tym sklepie. W trakcie kontroli
plecaka okazało się, że mężczyzna ma
w nim nowe przedmioty z metkami, a nie
posiadał na nie żadnych rachunków.
Gdy mundurowi zaczęli zadawać mu
pytania dotyczące pochodzenia tych rzeczy, 40-latek, chcąc uniknąć kłopotów,
zaproponował policjantom, że mogą sobie zabrać połowę fantów w zamian za
odstąpienie od dalszych czynności w tej
sprawie – opowiada Michał Nowak,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jaworznie.

Na taki układ policjanci nie poszli.
Mężczyzna trafił do aresztu. Funkcjonariusze ustalili, że rzeczy, które
przy nim znaleźli, zostały skradzione
ze sklepów mieszczących się na terenie galerii w centrum naszego miasta.
Skradzione towary warte były w sumie ponad 700 złotych. Jaworznianin usłyszał zarzut korupcji oraz kradzieży. Sąd przychylił się do wniosku
śledczych i prokuratora i zadecydował
o zastosowaniu wobec 40-letniego
mężczyzny środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. GD

Współpraca miasta z Kołem Łowieckim „Słonka” będzie
kontynuowana. Myśliwi nadal będą pracować nad rozwiązaniem problemu obecności dzików w mieście. Umowę z kołem podpisano w lipcu. Myśliwi we wskazanych
miejscach mieli wybudować nęciska i tam odstrzelić dziki.
Tak też się stało. Pierwszy okres obowiązywania umowy
Słonka poświęciła na przygotowanie karmisk, czyli budowę, oznaczenie, zakup wysiadek i kukurydzy oraz nęcenie
dzików. Regulowany, bezpieczny odstrzał zaczął się na
przełomie września i października.

– W umowie, która obowiązywała do 30 listopada, wykonano
pełny limit założonego odstrzału, to znaczy 50 sztuk. Pomimo
wyczerpania limitu dodatkowa współpraca jest kontynuowana,
a działania Koła trwają nadal. "Słonka" dokonuje odstrzału
w uzgodnionych miejscach. Już udało się rozwiązać problem
w centrum miasta, w następnej kolejności sytuacja powinna się
poprawiać w pozostałych dzielnicach – informuje Katarzyna
Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Poprawę sytuacji już widać. Dziki rzadziej zapuszczają
się na jaworznickie osiedla.
GD
AU TO P R O M O C J A
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Nowy samochód dla strażaków
Strażacy ochotnicy z Osiedla Stałego zyskali nowy wóz. Przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM
13.290 z napędem 4x4 odbyło się
w piątek, 26 listopada, przed siedzibą OSP Osiedle Stałe. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
miejskich i wojewódzkich zarządów
PSP i OSP, parlamentarzyści i samorządowcy, w tym Łukasz Kolarczyk,
wiceprezydent Jaworzna, i Dariusz
Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.
Nowy wóz strażacki zastąpił wysłużonego już renaulta midlinera z 2001
roku. – To nasz kolejny nowy wóz.
W 2018 roku zyskaliśmy nowy, lekki
samochód na podwoziu opla z napędem
4x2. Mamy też na stanie starego lublina,
który służy do celów transportowych –
wymienia Jarosław Nelec, naczelnik i wiceprezes OSP Osiedle Stałe,
który podczas uroczystości otrzymał
za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Srebrny Krzyż
Zasługi, przyznany przez Andrzeja
Dudę, prezydenta RP. – Jestem bardzo
dumny z tego odznaczenia. Motywuje
mnie ono do jeszcze większego zaangażowania na rzecz naszej jaworznickiej
społeczności – przyznaje.
Nowy wóz strażacki to auto o pojemności 3 tys. litrów wody. Sa-

Jarosław Nelec odbiera Srebrny Krzyż Zasługi
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

mochód kosztował blisko 850 tys.
złotych, z czego jednostka wydała
z własnego budżetu 48.700 zł, a pozostałe środki pochodziły z dotacji:
gminnej (300 tys. zł), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
(100 tys. zł) i Komendy Głównej PSP
(400 tys. zł).
Strażacka jednostka z Osiedla Stałego jest siódmą w Jaworznie, która
w ostatnim czasie zyskała fabrycznie

Strażacy zaprezentowali nowy wóz gościom
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

nowy pojazd do swoich działań operacyjnych. Tej jesieni odbyło się też
przekazanie wozu strażackiego OSP
Ciężkowice. Tamtejsza jednostka zyskała średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA.
Zakup wozów odbył się w ramach
gminnego programu, dotyczącego
doposażenia i wymiany samochodów
pożarniczych i modernizacji obiektów
w jednostkach ochrony przeciwpoża-

rowej w latach 2015 – 2021. W ramach tego przedsięwzięcia wszystkie
jaworznickie OSP zyskały już nowe
wozy bojowe.
Jak informują urzędnicy z UM,
przez sześć lat trwania programu
ochotnicze straże pożarne z naszego
miasta otrzymały wsparcie w kwocie
ponad 6,4 mln złotych. Oprócz zakupu wozów strażackich, strażacy
ochotnicy otrzymali też pomoc fi-

nansową w remoncie strażnic i wymianie sprzętu pożarniczego, a także
środki na szkolenia młodych adeptów z młodzieżowych drużyn pożarniczych. Razem z magistratem,
program wspierali również: Urząd
Marszałkowski, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej.
– Chcę podziękować za zaangażowanie każdemu, kto przyczynił się do tego,
że potrzeby OSP, jeśli chodzi o sprzęt bojowy, są spełnione – podkreślił Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna.
Podczas piątkowej uroczystości
wicemarszałek Starzycki podkreślił
z kolei dobrą współpracę w zakresie
doposażania jaworznickich OSP m.in.
z posłem na Sejm RP Waldemarem
Andzelem i gen. Jackiem Kleszczewskim, śląskim komendantem
wojewódzkim PSP. Wyraził też nadzieję na rychłe uruchomienie nowego programu, pozwalającego na
dalszy rozwój OSP.
– Jestem przekonany, że nadchodzący okres będzie obfitował w nowe
rozwiązania, służące umacnianiu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta – podkreślił.
Anna Zielonka-Hałczyńska

REKLAMA

Program oddłużeniowy ratuje przed eksmisją
W maju 2021 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie został ponownie wdrożony Program Pomocy Osobom Zagrożonym
Eksmisją, zwany popularnie „programem oddłużeniowym”. Jest on skierowany do rodzin, które z uwagi na trudną sytuację
życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania.
Do programu mogą przystąpić osoby, które na dzień 31
grudnia 2020 roku miały zaległości za okres co najmniej
6 miesięcy i zajmują lokal mieszkalny należący do Gminy
Miasta Jaworzna.
- Utrzymano zasadę, że nie będzie możliwości całkowitego umorzenia długu. Byłoby to społecznie niesprawiedliwe. Dlatego też najważniejszym elementem programu jest
tzw. kontrakt socjalny z rodziną i jej deklaracja współpracy. Program to swoistego rodzaju koło ratunkowe dla
osób, które są w naprawdę trudnej sytuacji, ale przede
wszystkim chcą to zmienić i chcą podjąć współpracę – wyjaśnia Tomasz Jewuła, Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
Należy pamiętać, że uczestnictwo w programie jest dobrowolne i można przystąpić do niego tylko raz. Rodziny,
które zdecydują się na współpracę i wywiążą się z umowy
mogą liczyć na dwie formy pomocy:
- możliwość umorzenia 100 proc. odsetek i 50 proc. długu
podstawowego, jeśli wszystkie opłaty będą wnoszone
regularnie przez 24 miesiące oraz uregulowane zostanie
przynajmniej 10 proc. zaległości. Umorzenie nastąpi po
upływie 24 miesięcy.
- umorzenie 100 proc. odsetek osobom, które przez 12
miesięcy regularnie będą wnosić opłaty bieżące za zajmowany lokal, w tym opłaty za media i związane z nimi
rozliczenia. Umorzenie nastąpi po spłacie zadłużenia
podstawowego.

Dodatkowo podczas realizowania kontraktu socjalnego
następuje odstąpienie lub zawieszenie egzekucji komorniczej z tytułu zaległości czynszowych.
Z programu nie mogą skorzystać osoby, które w wyniku
realizacji wcześniej obowiązującego Programu Oddłużeniowego uzyskały ulgę umorzenia należności pieniężnych
przewidzianą tym programem lub korzystały co najmniej
raz z umorzenia należności pieniężnych na podstawie
obowiązujących dotychczas uchwał podjętych przez Radę
Miejską w Jaworznie.

Dodatkowe
informacje
Informacje nt. programu oddłużeniowego można uzyskać w Dziale Gospodarki Lokalowej MZNK w Jaworznie,
pod numerem telefonu (32)
615 50 30 wew. 459, e-mail:
bozena.szyszko@mznk.jaworzno.pl.
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Ciągle w drodze, tym razem Afryka!
Jessika Klaudia Kaczmarczyk to jaworznianka i zapalona podróżniczka. Jest autorką praktycznego przewodnika po Południowej Finlandii, krainie Muminków. Właśnie spełniła
kolejne podróżnicze marzenie. Wróciła z podboju Afryki, gdzie przemierzała tereny Kenii, Tanzanii i Zanzibaru. Na afrykańską wyprawę Jessika wyruszyła wraz z grupą
„Soliści – podróże poza utartym szlakiem”. Ich przygoda zaczęła się w kenijskiej metropolii, Nairobi. – Tu przekonałam wszystkich, że warto odwiedzić dom słynnej pisarki
Karen Blixen. W dzieciństwie mama zaraziła mnie miłością do filmu „Pożegnanie z Afryką”, dlatego marzyłam, by odwiedzić farmę słynnej Dunki – mówi podróżniczka.
Soliści spędzili trzy dni na safari.
Na rowerach jeździli po Parku Narodowym Hell’s Gate. To niezwykłe miejsce, gdzie oglądać można
dzikie zwierzęta w ich naturalnym
środowisku. Na terenie Hell’s Gate
żyją między innymi lwy, żyrafy,
antylopy gnu czy słonie. – Celem
safari jest zobaczenie wielkiej piątki
Afryki, czyli pięciu gatunków dużych
ssaków. Należą do nich słoń sawannowy, czarny nosorożec, lampart,
bawół afrykański i oczywiście lew.
Niestety nam nie było dane zobaczyć
nosorożca ani lamparta – opowiada
Jessika Kaczmarczyk.
Udało jej się za to zobaczyć słonie,
lwice i liczne stado bawołów, z których jeden nawet zagrodził turystom
drogę. Na szczęście skończyło się
tylko na adrenalinie.
– Z tej podróży zapamietałam
ogromne baobaby, które jako dziecko poznałam za sprawą Małego Księcia. Nie sposób, było przejść obok
nich obojętnie. Te kolosalne, wiekowe
drzewa, rozczulały nie tylko mnie,
ale i uczestników mojej wyprawy.
Towarzyszyły nam w parku Tarangire na każdym kroku – wspomina
jaworznianka.
Jessika gościła też w wiosce Masajów, półkoczowniczego plemienia
Tanzanii. Masajowie bardzo ciepło
powitali podróżników, co – jak się
później okazało – jest stałym elementem wizyt turystów. Było więc

Jaworznianka uczestniczyła w kilkudniowym fotograﬁcznym safari | fot. Archiwum prywatne

uroczyste powitanie, prezentacja
strojów lokalnych i kolorowych
paciorków noszonych na szyjach.
Następnie goście zostali wciągnięci
w tańczący tłum. Kolejnym etapem
wizyty u Masajów była konkurencja
w skokach.

Podróż do Afryki przyniosła Jessice Kaczmarczyk sporo nowych doświadczeń
| fot. Archiwum prywatne

– Pomimo różnic, jakie między
nami istnieją, czyli koloru skóry, różnic w edukacji, podejściu do życia
i kwestii materialnych, przez tych kilka
chwil byliśmy razem. Taniec, śpiew
i wspólna zabawa zatarły na chwilę te,
wszystkie odmienności. Radość z życia
tak charakterystyczna dla Masajów,
i ich umiłowanie prostoty skłaniają do
refleksji – opowiada wędrowniczka.
Z tej wizyty jaworznianka przywiozła sporo radosnych wspomnień,
ale i bolesnych prawd. Okazuje się
bowiem, że rdzenna ludność tej części Afryki żyje w zdecydowanie gorszych warunkach, niż prezentuje to
turystom wioska Masajów. – Część
ludzi, którzy oprowadzali nas po wiosce, żyje w znacznie prymitywniejszych
osadach, rozrzuconych w górach, skąd
daleko jest do sklepów i dostępu do
wody czy leków – opowiada.
Grupa zwiedziła też wyspę Crescent, którą zamieszkuje wiele gatunków roślinożernych zwierząt.
Podróżnicy zażywali kąpieli w gorących źródłach Kikuletwa. – To
było wspaniałe doświadczenie. Moja
grupa, po intensywnych dniach w podróży, niezwykle doceniła ten przystanek. Spędziliśmy tam pół dnia.
Skakaliśmy z liany do wody i kosztowaliśmy lokalnej kuchni – zdradza
jaworznianka.
Soliści spędzili też noc w namiocie w samym sercu Parku Narodowego Tarangire. Namioty uprzednio zostały przygotowane przez
przewodników na terenie nieogrodzonym żadnym płotem ani siatką.
Nad bezpieczeństwem podróżników

czuwał strażnik. – Obiady i kolacje
jedliśmy w … klatce! To było zaskakujące i niecodzienne doświadczenie.
Klatka postawiona jest tam z dwóch
ważnych powodów. Po pierwsze, by
dzikie zwierzęta nie ukradły posiłków.
Po drugie, by w razie zagrożenia istniała szansa schronienia się. A groźnie
bywa. Nocą zagubiona lwica krążyła
wokół naszego obozowiska – wspomina Jessika.
Podróżniczka i blogerka relaksowała się też na rajskich plażach
Zanzibaru, gdzie smakowała pysznych owoców morza. – Zanzibar
jest bajeczny. Woda ma lazurowy
kolor. Piasek jest czysty i biały, dokoła piękne kurorty. Ja nie do końca
potrafię się odnaleźć w hotelowym
klimacie, ale byłam pod wrażeniem.
Można tam sporo zobaczyć. Jest rezerwat małpek, które żyją tylko tam,
sanktuarium żółwi na Prison Island.
Można też skorzystać z Blue Safari,
czyli rejsu statkiem na lazurową wyspę – wylicza podróżniczka.
Jessika zobaczyła również Stone
Town, miasto które kiedyś słynęło
z handlu niewolnikami. – W Stonetown widać spotkanie dwóch kultur,
arabskiej i afrykańskiej. To fascynujące miejsce, szczególnie dla fanów
architektury, sztuki, miast i Freddiego Mercurego – opowiada Jessika.
Podróż po Afryce przyniosła też
sporo odkryć kulinarnych. Okazuje
się, że mięso w Afryce jest drogie,
więc zazwyczaj jada się dania bezmięsne, ale to nie problem. – Smaku
bananów, mango i innych owoców
rosnących lokalnie, nie da się opisać.

Różnią się od tych, które my możemy
kupić w naszych sklepach. Bez wątpienia zapamiętam naleśniki z owocami
serwowane na śniadanie, stek z tuńczyka zjedzony na Zanzibarze, sałatkę
z mango i awokado. Próbowaliśmy też
lokalnych potraw, przypominających
nieco zlepioną kulę rozgotowanego
ryżu. Muszę przyznać, że to pożywne
i sycące danie, ale zazdrościłam przez
moment tym, którzy w tym miejscu
zdecydowali się na frytki – zdradza
jaworznianka.
W czasie podróży po Afryce grupa
nierzadko spała w hotelach otoczonych murem, zakończonych drutem kolczastym, szczególnie w Kenii.
Wszystko to ma zapewnić turystom
bezpieczeństwo. – Niestety, potęguje to
wrażenie segregacji i pokazuje różnice
klasowe między białymi odwiedzającymi i lokalnymi mieszkańcami. Chociaż
standard tych miejsc jest doskonały,
pozostaje ukłucie w sercu. My siedzieliśmy w dobrobycie, za murami z drutem
kolczastym, odgrodzeni od biedniejszej
części miasta – wyjaśnia Jessika.
Kilka lat temu w głowie jaworznianki zrodziła się myśl, by zamieszkać na kilka miesięcy w innym miejscu. – Jeśli los skieruje mnie
na jakąś afrykańską misję, to przyjmę
to z radością. Potraktuję jako tymczasową przygodę. Chciałabym zobaczyć
wszystko, jednak mój dom jest w Polsce. To tu chcę wracać z końca świata
– kwituje wędrowniczka.
Jaworznianka słynie z miłości do
chłodnych klimatów Skandynawii.
Mimo to świetnie odnalazła się też
w gorącej i suchej Afryce.
– Skandynawia, Wielka Brytania,
wietrzne wrzosowiska, to są moje klimaty. Jednak powtarzam nieustannie
za Susan Sontag, że nie byłam wszędzie, ale wszędzie na pewno jest na
mojej liście. Czasem trzeba nastroić się pozytywnie, dobrze przygotować technicznie. Tu mam na myśli,
osłonięcie twarzy, nakrycie głowy.
Właściwy strój zabezpieczający przed
poparzeniem słońcem i zapas filtrów
przeciwsłonecznych są niezbędne. Kenia i Tanzania pod kątem klimatu
dostarczają nam wielu wrażeń: zimne
poranki i noce oraz gorące popołudnia.
Warto mieć z sobą na noc wełniane
skarpety – opowiada podróżniczka.
Jessika Klaudia Kaczmarczyk
wciąż żyje na wysokich obrotach.
Ledwie wróciła z gorącej Afryki, by
ponownie zatopić się w chłodnych
klimatach Islandii. Za rok, jesienią,
poprowadzi trip American Dream
i przez tydzień przemierzać będzie
amerykańskie bezdroża. O jej fascynujących podróżach można przeczytać więcej na blogu: Buszujacwcodziennosci.com oraz na stronie
https://tryalternative.pl/.
Natalia Czeleń
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Bo ważne
jest, by
zachować
radość
Laureaci konkursu plastycznego
„Zdrowa głowa to szczęśliwa głowa"
w piątek, 26 listopada, odebrali swoje
nagrody. Organizatorzy otrzymali aż
60 prac od dzieci i młodzieży z całego miasta. – To pierwszy konkurs plastyczny organizowany w naszej poradni
i nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania. W ostatnich tygodniach
napłynęło naprawdę dużo prac. W sumie
otrzymaliśmy ich 60 od 59 dzieci. Były
to zgłoszenia ze szkół, rożnych instytucji,
ale też i indywidualne. Prace są bardzo
różnorodne i kolorowe – mówi Michalina Bębenek, terapeutka środowiskowa i kierownik Poradni Zdrowia
Psychicznego dla dzieci i młodzieży
AZYMUT.
Udział w plastycznej zabawie mogły wziąć dzieci i młodzież w wieku
od 7 do 16 lat. Prace miały pokazywać, jak zachować radość, pogodę
ducha i spokój pomimo rożnych przeciwności losu. Technika wykonania
konkursowych dzieł była dowolna.
Nagrody wręczono w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii 7-11
lat pierwsze miejsce zajęła Sara Blin,
drugie Maria Góralczyk, a trzecie
Maria Maler. W przedziale wiekowym 12-16 lat pierwsze miejsce należy do Patrycji Jaworskiej, drugie
do Julii Mierzchwały, a trzecie do
Marii Ryszki. Wyróżniono też prace plastyczne Natalii Zając, Kaliny
Sikory, Grzegorza Merty i Amelii
Kowalczyk. Dodatkowe wyróżnienie
od Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dostała
Natalia Zając.
Laureaci otrzymali cenne nagrody
rzeczowe. Wśród nich aparat natychmiastowy, smartband, słuchawki,
plecaki sportowe, gry i wiele innych.
Nagrody zostały sfinansowane przez
prezydenta Jaworzna ze środków
pochodzących z opłat na wydanie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu. –
Konkurs „Zdrowa głowa to szczęśliwa
głowa" był naszą pierwszą tego typu
inicjatywą, ale mamy już nowe pomysły na przyszły rok. Mam nadzieję, że
nam się uda je zrealizować – dodaje
Michalina Bębenek.
Tymczasem podziwiać można
konkursowe prace plastyczne. Wywieszono je na korytarzu w poradni
AZYMUT.
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”
prowadzi swoją działalność w Zespole
Lecznictwa Otwartego w Jaworznie
przy Placu Górników. Finansowana
jest przez gminę ze źródeł pochodzących z opłat za sprzedaż napojów
alkoholowych. Poradnia świadczy
usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie
ochrony zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży.
NC
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Książki od św. Mikołaja?
Najlepiej autorstwa jaworznianek
Co podarować dziecku
z okazji zbliżających
się mikołajek? Nic nie
stoi na przeszkodzie,
by prezentem od św.
Mikołaja było coś do
czytania, tym bardziej jeśli
autorką tekstu jest któraś
z jaworznickich pisarek.
Podpowiedzi, którą
dziecięcą lekturę wybrać
na prezent, można szukać
w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Jaworznie.
W jej głównej siedzibie,
przy Rynku, bibliotekarze
przygotowali właśnie
wystawę książek sześciu
jaworznianek.
Pracownicy biblioteki zachęcają do czytania książeczek jaworznickich autorek | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

– Warto promować jaworznickich
autorów, a w tym przypadku same autorki, które piszą również dla najmłodszych – podkreśla Karin Wawrzynek z Działu Informacji Regionalnej
jaworznickiej książnicy. – Wystawa
potrwa do piątku, 3 grudnia, i została
zatytułowana „Świat bajek jaworznickich pisarek”. W jej przygotowaniu
pomagały mi koleżanki z pracy, Katarzyna Zięba i panie z Oddziału dla
Dzieci i Młodzieży – dodaje.
Ekspozycja składa się z bajek,
wierszy, powieści i książeczek,
których autorkami są Ewa Musiorska, Izabela Mikrut, Urszula
Kępka, Martyna Broda, Agnieszka Kaźmierczyk i zmarła 10 lat
temu Anna Sokół. O każdej z pisarek można też przeczytać krótkie
notki, przygotowane przez panią
Karin. Z kolei ich książki można
nabyć różnymi drogami. Te, autorstwa Izabeli Mikrut, Ewy Musiorskiej, Martyny Brody i Agnieszki Kaźmierczyk, można znaleźć
m.in. w księgarniach stacjonarnych
i internetowych. Bajki Anny Sokół
i książeczka z wierszykami Urszuli
Kępki są do nabycia w jaworznickiej bibliotece.

Mania, Frania
i inne wiersze
Dobrze znaną małym jaworznianom poetką jest Urszula Kępka, która
od lat pisze wiersze dla dzieci. Maluchy pamiętają ją przede wszystkim
z bibliotecznych spotkań pt. „Wierszyki na drugie śniadanie”. Wydała
książkę „Mania i Frania”, która jest
zbiorem jej poetyckich utworów,
takich jak m.in. „Kalosze”, „Ślimaczki”, „Kurka – damulka” i tytułowe
„Mania i Frania”. Pani Urszula publikowała też swoje wiersze w lo-

kalnej prasie i czasopiśmie fachowym „Bliżej Przedszkola”, a także
w broszurach, wydawanych przez
Stowarzyszenie Twórców Kultury
w Jaworznie. Jaworznianka jest dyplomowaną nauczycielką wychowania przedszkolnego i jej wiersze
są skierowane właśnie do przedszkolaków. Poezja pani Urszuli jest
pełna humoru i wesołych przygód.
Zawsze niesie ze sobą jakieś ważne
przesłanie.

Wierszem i prozą
Dla dzieci pisze też Ewa Musiorska. Z wykształcenia polonistka,
przez wiele lat pracowała w szkole
jako nauczyciel języka polskiego,
a następnie jako szkolna bibliotekarka. W jej pisarskim dorobku są
m.in. opowiadania i baśnie dla dzieci i młodzieży, które jaworznianka pisze zarówno prozą, jak i wierszem. Opowieści pani Ewy pokazują
młodym ludziom, które wartości
są najważniejsze, a są nimi dobroć,
miłość, przyjaźń, empatia, pomoc
potrzebującym i troska o przyrodę.
Autorka wydała kilka opowiadań,
w tym „Spadającą gwiazdę”, „Gdzie
kropeczki biedroneczki”, „Serduszka miłości”, „Konwaliową Damę”,
„Niezwykłe spotkanie z Jezusem”
i „Tajemnicę zbójeckiej groty”. Ewa
Musiorska ma też wspaniały kontakt
ze swoimi małymi czytelnikami i już
nieraz spotkała się z nimi w przedszkolach, szkołach i bibliotekach.

Jej książki
uczą najmłodszych
Sporą liczbę wydanych książeczek dla dzieci ma też na swoim
koncie Izabela Mikrut. Pochodząca z Jaworzna satyryczka, badacz-

ka humoru, recenzentka i tekściarka, współpracowała swego czasu
z Kabaretową Sceną Trójki w Katowicach i Bielską Sceną Kabaretową. Swoje teksty zamieszczała
w różnych czasopismach. Dla najmłodszych współtworzy edukacyjne
książeczki. Wśród nich są m.in. te
pt. „Traktor Stasia. Nauka liczenia z okienkami”, „Opowiem ci,
mamo, co robią konie”, „ Opowiem
ci, mamo, co robią narzędzia” „Disney uczy. Przygoda z czytaniem”,
„Co się zdarzyło w piórniku” czy
„Co dziś zjadło abecadło”.

Ania, która
napisała bajki
Na bibliotecznej wystawie prezentowane są też bajki autorstwa śp.
Anny Sokół. Jaworznianka skończyła Uniwersytet Jagielloński Wydział
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Dużo pisała, w tym felietony, które ukazywały się w czasopiśmie „Sokół”, oraz artykuły m.in.
do „Czaty”, „Magazynu Szkolnego”
i do gazet lokalnych. Napisała też
jedną powieść i pełne interesujących
historii, i mądrych morałów, opowiastki dla najmłodszych, takie jak
m.in. „Samochodzik Edzio”, „Strzykawka Ewka” czy „Słonik Marcel”,
które zostały zebrane w publikacji pt. „Ania bajki pisze”, wydanej
w kilkunastu językach. Zarówno
tę pozycję, jak i powieść pt. „Ikar
wciąż żyje”, rodzice pani Anny wydali po śmierci córki.
– Nasza Ania zmarła 28 listopada
2011 roku. Minęło więc już 10 lat.
Bardzo nam jej brakuje. Cieszymy się,
że twórczość naszej córki jest znana
mieszkańcom Jaworzna, szczególnie
tym najmłodszym – podkreśla Krystyna Sokół.

Relaksacje dla maluchów
i nie tylko
Autorką relaksacyjnych opowieści
dla młodszych i nieco starszych czytelników jest natomiast Martyna Broda. Napisała dwie książki pt. „Jesteś
kimś wyjątkowym. Relaksacje dla
dzieci”. Pierwsza część skierowana
jest do tych w wieku od około 4 do
8 lat, a druga do dzieci, które mają
od 6. do 12. roku życia.
Jaworznianka jest z zawodu coachem i trenerką umiejętności miękkich. W pracy wykorzystuje m.in.
wizualizację, obrazy, pozytywne
afirmacje. Swoje doświadczenie postanowiła wykorzystać również na
gruncie rodzinnym. Napisała więc
opowiadania dla córki i syna. Znajomi namówili ją, by je wydała. Historie pani Martyny służą kojeniu
smutków, odstresowują i dowartościowują małych czytelników. Mają
pomóc znaleźć im sposób na wyciszenie, relaks i odpoczynek po trudach
mijającego dnia.

Pisze dla młodych
duchem czytelników
Ostatnią autorką, której twórczość
jest adresowana do młodego pokolenia, jest Agnieszka Kaźmierczyk.
Zdobywająca coraz większa popularność jaworznicka powieściopisarka wydała do tej pory takie książki,
jak „Rusałka”, „Księżyc nad Świtezią”, „Topielica ze Świtezi” „Klątwa
sióstr” i „Epidemia uczuć”. Powieści pani Agnieszki są zaliczane do
gatunku young adult i adresowane
do młodego duchem czytelnika (jej
bohaterami są młodzi ludzie). Ale
historie pisane przez jaworzniankę
przyciągają też dorosłych.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Moc grudniowych atrakcji

Mnóstwo mikołajkowych i świątecznych atrakcji czeka na
nas w grudniu. Na Rynku już stanęło świąteczne drzewko.
Na razie ozdobiono je tylko światełkami, ale dekorowanie
choinki planowane jest na koniec tygodnia. Do Jaworzna
przybędzie święty Mikołaj, w planach jest też kolędowanie na
jaworznickim Rynku z przekazaniem Betlejemskiego Światła
Pokoju i sporo wydarzeń, które skutecznie wprowadzą nas
w bożonarodzeniowy klimat.
W piątek, 3 grudnia, w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego
obejrzeć można będzie spektakl teatralny „Koncert świętych Mikołajów”. – Duzi i mali będą się znakomicie bawić, oglądając dowcipkujących
oraz prezentujących pantomimiczne
scenki św. Mikołajów. Wystąpieniom
towarzyszą znane utwory muzyczne, które pozwalają widowni wejść
w niesamowity świat. Na koniec zaplanowana jest wielka niespodzianka.
Mikołaje rozpoczyną zabawę z publicznością i wprowadzą prawdziwie
świąteczną atmosferę – zapowiada
Agata Stelmachów z Domu Kultury w Szczakowej.
Wstęp jest wolny, ale na to wydarzenie obowiązują wejściówki, które odebrać można w szczakowskim
Domu Kultury (ul. Jagiellońska 3).
Już w najbliższą niedzielę, 5
grudnia, w godzinach od 13 do
19, w Hali Widowiskowo-Sportowej (ul. Grunwaldzka 80) gościć
będzie święty Mikołaj. Będzie okazja, by zrobić sobie zdjęcie i porozmawiać z sympatycznym świętym.
W programie spotkania są też szaleństwa na dmuchańcach, głośne
czytanie bajek, malowanie chatek,
fabryka ozdób świątecznych, drobne upominki i piernikowe wypieki.
W hali działać też będzie strefa pozytywnych emocji i dobrych relacji
z grami profilaktycznymi.
Podczas trwania imprezy odbędzie się zbiórka charytatywna
przeznaczona dla Maksa Tomali,
nastolatka z Jaworzna, który cierpi
na dziecięce porażenie mózgowe
i padaczkę lekooporną. Kręgosłup
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chłopca krzywił się tak szybko, że
miażdżył organy wewnętrzne, powodując ogromny ból. Pod koniec
listopada Maks przeszedł w Stanach
Zjednoczonych skomplikowaną operację ortopedyczną. Czekają go jednak kolejne zabiegi i rehabilitacja.
W poniedziałek, 6 grudnia, święty
Mikołaj odwiedzi Byczynę. Spotkanie z nim odbędzie się na rynku.
Początek o godzinie 16.30. – Oprócz
tego zapraszamy do Klubu Niko, do
naszych Pracowni Świętego Mikołaja, w których instruktorzy prowadzić
będą warsztaty dla dzieci od lat 6. Na
te zajęcia obowiązują zapisy, a liczba
miejsc jest ograniczona – mówi Ewelina Ogiołda, kierownik zespołu
obiektów kulturalnych w Miejskim
Centrum Kultury i Sportu.
W piątek, 10 grudnia, w Domu
Kultury w Szczakowej odbędzie się
festiwal RegionALE. Na scenie wystąpią jaworznickie zespoły śpiewacze i goście zza Czarnej Przemszy.
Wejściówki na festiwal dostępne są
w szczakowskim DK. Liczba miejsc
jest ograniczona. Warto się zdecydować na udział, bo RegionALE
to wyjątkowe spotkanie tradycji
i folkloru.
Ważnym punktem przygotowań
do świąt Bożego Narodzenia będzie kolędowanie na Rynku. Zaplanowano je na 18 grudnia. Tego
wieczoru harcerze przekażą mieszkańcom Betlejemskie Światło Pokoju. Ogień co roku przywożony
jest z Groty Narodzenia Pańskiego
w Betlejem.
W tym roku nie zdecydowano
się na organizację Jarmarku Świą-

Kolędowanie na Rynku to jeden z punktów grudniowego kalendarium
| fot. Archiwum MCKiS Jaworzno

Już w niedzielę święty Mikołaj odwiedzi halę MCKiS | fot. Archiwum MCKiS

tecznego. Nie będzie też lodowiska.
Wszystko z powodu pandemii.
– Staramy się pracować w taki sposób, by zapewnić mieszkańcom jak
najwięcej atrakcyjnych wydarzeń, ale

priorytetem pozostaje bezpieczeństwo.
Jeśli jesteśmy w stanie zadbać o przestrzeganie sanitarnych obostrzeń, czyli
dezynfekcję rąk, zasłanianie ust i nosa
oraz zachowanie dystansu, to wyda-

rzenia się odbywają. Na lodowisku
trudno jednak przestrzegać sanitarnego reżimu, a dodatkowo sytuacja
pandemiczna wciąż jest niepewna –
podkreśla Sebastian Kuś, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
W razie zwiększonej liczby zachorowań część wydarzeń można
po prostu przełożyć. Inaczej jest,
gdy chodzi o lodowisko. Miesięczne utrzymanie obiektu to około 100
tys. zł, a jeśli rząd ze względów
bezpieczeństwa zadecyduje o zawieszeniu działalności podobnych
obiektów, to koszty i tak trzeba będzie ponieść. Stąd decyzja, by w tym
roku nie ryzykować.
– Zapraszamy do udziału we wszystkich naszych imprezach. Zapewniamy
doskonałą zabawę, świetną atmosferę
i mnóstwo atrakcji, ale prosimy uczestników o przestrzeganie sanitarnych obostrzeń i odpowiedzialność. W czasie
pandemii to naprawdę ważne – podsumowuje dyrektor MCKiS.
Grażyna Dębała
AU TO P R O M O C J A
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Nowa
odsłona
Wielka szansa dla młodych filmowców. Miejska Biblioteka Publiczna
w Jaworznie zorganizuje II Międzynarodowy Szkolny Konkurs Filmowy
„Wylęgarnia”. To przedsięwzięcie adresowane do uczniów wyższych klas
szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy zainteresowani są filmografią. – W celu rozbudzenia w młodych
ludziach zainteresowania tajnikami tworzenia profesjonalnych dzieł filmowych,
proponujemy uczestnictwo w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie szkół
podstawowych i średnich będą mogli
zaprezentować swoje własne realizacje
w pięciu kategoriach: film fabularny,
dokumentalny i animowany, scenariusz
filmowy, plakat filmowy, fotoreportaż
i muzyka filmowa – wylicza Monika
Rejdych, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaworznie.
Konkursowe prace oceniać będzie
jury w składzie: Basia Trzetrzelewska, polsko-brytyjska wokalistka
o międzynarodowej sławie, Ewa Sałużanka, reżyser i wykładowca Szkoły
Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Antoni Kreis, artysta fotografik,
wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego
Związku Polskich Artystów Fotografików, Ryszard Czernow, artysta multimedialny, profesor Szkoły Filmowej
im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Edyta
Kaszyca, filmoznawca, pracownik
Pracowni Medialnej Pałacu Młodzieży
w Katowicach, oraz Alicja Musiał,
muzyk, instrumentalista, instruktor
zespołów muzycznych i nauczyciel
przedmiotów artystycznych.
Zwieńczeniem konkursu będzie
finałowa gala, która planowana jest
na kwiecień. Warto już myśleć o konkursowych dziełach. O szczegółach
napiszemy w kolejnych wydaniach
Pulsu Jaworzna.
GD

Jubileusz
Sokolni
W tym roku świętować będziemy
jubileusz Sokolni, czyli 115 lat dawnej
siedziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Z tej okazji w czwartek,
9 grudnia, w budynku przy ul. Mickiewicza 2 odbędą się jubileuszowe
obchody. W programie jest wykład
Marii Leś-Runickiej, która opowie
o historii budynku jaworznickiego
Sokoła. Będzie też wystawa fotografii
związanych z budynkiem. Początek
obchodów zaplanowano na godz. 18.
Budynek przy Mickiewicza 2 to
jedna z perełek jaworznickiej architektury. Jego fasadę zdobi miedziana
sylwetka sokoła. Tu mieściła się siedziba Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”.
GD

Alicja Bąk zajęła I miejsce w kategorii soliści do lat 15 | fot. Andrzej Pokuta

Grupa "Smile" ze swoją nagrodą | fot. Andrzej Pokuta

„Barka” znów na fali

Znamy laureatów siódmej
edycji Festiwalu Piosenki
Chrześcijańskiej „Barka”.
Finałowe występy
zorganizowano na deskach
sceny Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego
w Szczakowej. Odbyły się
w piątek, 26 listopada.
W tym roku imprezie
przyświecało motto
zaczerpnięte z homilii,
jaką podczas pielgrzymki
do Polski w 1979 roku
wygłosił Jan Paweł II:
„Niech zstąpi duch Twój
i odnowi oblicze ziemi”.
– Zainteresowanie udziałem w festiwalu jak zawsze było duże. Zgłosiło
się 40 podmiotów wykonawczych,
a to około 200 uczestników. Niestety,
nie wszyscy dotarli, bo sporo spośród
młodych artystów trafiło ostatnio na
kwarantannę – mówi Agata Stelmachów, kierownik zespołu obiektów
kulturalnych w Miejskim Centrum
Kultury i Sportu.
Ostatecznie w ramach festiwalu zaprezentowało się blisko 30
podmiotów - w tym soliści, duety
i zespoły. Liczebną przewagę wśród
uczestników mieli oczywiście jaworznianie, ale nie zabrakło też
mieszkańców okolicznych miast.
Młodzi artyści na festiwal przyjechali między innymi z Katowic,
Bytomia, Piekar Śląskich, Rybnika,
Kłobucka, Sosnowca i Czechowic.
Pandemia wymusiła również drobne zmiany w przebiegu festiwalu,
ale samą imprezę udało się zorganizować tradycyjnie, choć organizatorzy byli przygotowani również
na wersję online.
– Wiedzieliśmy, że końcówka listopada to taki czas, kiedy zakażeń
znów może być więcej, toteż byliśmy
przygotowani na każdą ewentualność.

Na szczęście, choć z pewnymi ograniczeniami, to jednak udało nam się
spotkać w szczakowskim Domu Kultury – podkreśla Agata Stelmachów.
Uczestników festiwalu oceniało
jury, w skład którego weszli Michał Wasik, Radosław Kałuża
i Ewelina Karweta.
– To bardzo budujące, że znalazło
się tylu młodych ludzi, którzy zdecydowali się na udział w festiwalu. Dziś
dużo się mówi o tym, że telewizja
i internet skutecznie zajmują uwagę
dzieci i trudno ich od tych rozrywek
odciągnąć. Tymczasem na nasz festiwal przyjechało wielu młodych ludzi
i są świetnie przygotowani – podkreślał Michał Wasik, przewodniczący jury.

Jurorzy nie mieli łatwego zadania, bo uczestnicy spisali się znakomicie. Mimo to nagrody przyznano w czterech festiwalowych
kategoriach. I tak, wśród solistów
do lat 15 jurorzy najwyżej ocenili
występ Alicji Bąk.
– Na festiwal Piosenki Chrześcijańskiej „Barka” przyjechałam już
po raz drugi. W tym roku przygotowałam utwór pod tytułem „Nasz
Bóg”. Z występu jestem zadowolona. Wszystko poszło dobrze. Cieszę
się, że przyjechałam, bo bardzo lubię
śpiewać – mówi Alicja Bąk.
W kategorii zespołów do lat 15
miejsce pierwsze przyznano grupie
„Smile” z Młodzieżowego Domu
Kultury w Bytomiu. Wśród solistów

Jurorzy wysoko ocenili występ Zuzanny Madej
| fot. Andrzej Pokuta

powyżej 16 lat jurorom najbardziej
podobał się występ Zuzanny Madej z Pracowni Wokalnej Intonacja w Piekarach Śląskich, a wśród
zespołów w tej kategorii wiekowej
najlepiej zaprezentował się zespół
z Jaworzna „Pod wezwaniem”.
Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej „Barka” zorganizowały:
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Jana
Pawła II i Urząd Miejski w Jaworznie. Honorowy patronat nad imprezą objęli Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna, oraz Grzegorz Kaszak,
biskup sosnowiecki.
Grażyna Dębała

Zosia Tabak wyśpiewała II miejsce
| fot. Andrzej Pokuta

Jaworznicki zespół "Pod wezwaniem" z jurorami | fot. Andrzej Pokuta
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Motocyklistki charytatywnie
Stowarzyszenie Śląskich Motocyklistek już od 6 lat wydaje kalendarz
ze zdjęciami miłośniczek motocykli.
Fotografie łączą w sobie motoryzacyjną pasję i kobiece piękno. Premiera
szóstego już kalendarza planowana jest na sobotę, 4 grudnia. Udział
w przygotowaniu tej publikacji mają
też jaworznianie.
Okładkę do najnowszej edycji kalendarza oraz bodypainting na niej
widoczny wykonał Marian Folga,
utalentowany jaworznicki artysta.
Malarz tworzy swoje dzieła na ludzkim ciele. Na arenie międzynarodowej zdobył już wiele prestiżowych
nagród w bodypaintingu. Sesja fotograficzna odbyła się w Muzeum
Hutnictwa Cynku "Walcownia" w Katowicach, gdzie znajduje się zbiór
zabytkowych motocykli.
– Projekt miał być w całości związany
z bodypaintingiem, a zaprosiła mnie do
niego Katarzyna Pietra. Zabrakło nam
jednak czasu, więc w kalendarzu bodypainting prezentowany jest tylko na
okładce. Modelką jest Dagmara Mordarska z grupy Śląskie Motocyklistki. Przy
pracy pomagały mi podopieczne z Młodzieżowego Domu Kultury - Aleksandra
Widzisz i Oliwia Surmacz. Całość miała
mieć charakter i klimat industrialny.
Malowaliśmy więc i robiliśmy zdjęcia
w Starej Walcowni w Szopienicach –
opowiada Marian Folga.
Stowarzyszenie Śląskie Motocyklistki działa od listopada 2018 roku
w Tychach. Miłośniczki jednośladów
wiele lat temu wpadły na pomysł, by
zrobić kalendarz dla siebie. Później
stwierdziły, że warto tę inicjatywę
wykorzystać na cele charytatywne

World od Warcraft: Wrath of the Lich King

Pandemia w Azeroth

Jaworznianin Marian Folga wykonał okładkę oraz bodypainting do tegorocznej edycji kalendarza SŚM | fot. Marian Folga

i w ten sposób pomóc innym. I tak
już od lat wydają kalendarz, a cel jest
za każdym razem inny.
Tegoroczne zyski z motokalendarza zostaną przekazane na Fundację
Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Pierwsza edycja kalendarza wsparła Oddział Noworodkowy
w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu.
Drugi kalendarz powstał z myślą
o kobietach walczących z chorobą
nowotworową w Szpitalu Miejskim
w Tychach. Trzecie wydanie wsparło
mamy z niepełnosprawnymi dziećmi
z Domu Kulejących Aniołów w Piasku
koło Pszczyny. Wydanie czwarte kalendarza wsparło finansowo Oddział
Ginekologiczno-Położniczy Szpitala
Wojewódzkiego w Tychach.

Poprzednie edycje kalendarza cieszyły się sporym zainteresowaniem.
– W tym roku wydrukowaliśmy ponad
2 razy mniej kalendarzy niż w roku
ubiegłym. Względy ekonomiczne dopadły też nas. Jednak dalej pomagamy
najmocniej jak się da – mówią Śląskie
Motocyklistki.
Jak same przyznają, wszystko robią
same. Wymyślają koncepcję kalendarza, szukają fotografa, wybierają
dziewczyny jeżdżące na motocyklach,
które pozują do zdjęć. W grupie jest
ich ponad tysiąc. Cały sztab ludzi,
który pomaga, robi to charytatywnie.
Na Facebooku stowarzyszenia ruszyły już zapisy na wysyłkę kalendarza.
Natalia Czeleń

Filmowe czary i wróżby
Koniec listopada, a co za
tym idzie katarzynki i andrzejki,
są okazją do spotkań towarzyskich
i wróżb. Przy tej sposobności warto
również zadbać o stosowny repertuar filmowy. Tematy związane z czarami, magią, astrologią i wróżbami
znajdują się w kręgu zainteresowań
filmowców, a tym samym dają nam
możliwość oderwania się od codzienności i przeniesienia w inną,
magiczną rzeczywistość, szczególnie
w długie jesienne wieczory. Większość tego typu filmów wpisuje się
gatunkowo w nurt fantasy lub realizm magiczny, bez względu na realia epoki w jakiej toczy się fabuła.
Alice, główna bohaterka serialu
pt.: „Astrologiczny przewodnik po
złamanych sercach”, jest zodiakalną wagą. Jest inteligentna, bystra, pracowita, niezwykle urocza,
odnosi sukcesy zawodowe, ale za
to kompletnie nie ma szczęścia
w miłości. Wszystko zmienia się,
gdy Alice poznaje specjalistę od
astrologii. Od tego czasu spogląda
na swoje życie i sercowe wybory
właśnie z astrologicznej perspektywy, po to, by znaleźć idealnego
partnera i miłość.

Serial pełen jest pozytywnego humoru, nieoczekiwanych zwrotów
akcji i miłosnych perypetii. Ciekawym zabiegiem, który ucieszy miłośników astrologii, są wnikliwe
analizy poszczególnych znaków zodiaku. Astrologiczny przewodnik po

złamanych sercach to romantyczna
komedia obyczajowa, nakręcona
na podstawie powieści o tym samym tytule. Tak samo dobrze czyta
się książkę, jak i ogląda serial, bez
względu na kolejność.
Katarzyna Pokuta

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Czarownica, reż. Nora Ephron, USA 2005
Czarownice z Eastweek, reż. George Miller, USA 1987
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, reż. David Yates, USA/
Wielka Brytania 2016
Hokus pokus, reż. Kenny Ortega, USA 1993
Gwiezdny pył, reż. Matthew Vaughn, USA/Wielka Brytania 2007
Jeździec bez głowy, reż. Tim Burton, USA 1999
Kocie wiedźmy - serial USA 2021
Labirynt fauna, reż. Guillermo del Toro, Hiszpania 2006
Labirynt, reż. Jim Henson, USA 1986
Niekończąca się opowieść, reż. Wolfgang Petersen, USA 1984
Ożeniłem się z czarownicą, reż. R. Clair , USA 1942
Sabrina, nastoletnia czarownica, reż. Tibor Takacs, USA 1996
Szkoła czarownic, reż. Andrew Fleming, USA 1996
Tajemnice lasu, reż. Rob Marshall, USA 2014

Już jutro, 3 grudnia, będzie miała miejsce premiera najnowszej gry
gdańskiego wydawnictwa Rebel, które wraz z Z-Man Games i Blizzard Entertainment zabiorą graczy do świata jednej z najpopularniejszych gier
komputerowych – Warcraft. Tym
razem, bazując na systemie klasycznej gry planszowej Pandemic, gracze
wcielą się w legendarnych bohaterów,
by wyruszyć na Północną Grań i wyzwać na pojedynek Króla Lisza. Czy
uda się wedrzeć do Cytadeli Lodowej
Korony i raz na zawsze zapewnić bezpieczną, wolną od nieumarłej plagi,
przyszłość w Azeroth?
Wrath of the Lich King to kolejna
gra planszowa, po m.in. Small World
of Warcraft, w której wykorzystany
zostaje sprawdzony system klasycznej gry i zaadaptowany na potrzeby
uniwersum Warcrafta. Dla graczy znających gry z serii Pandemic zasady
nowego tytułu Rebela nie powinny
stanowić problemów, zresztą reguły
są dość proste i przystępnie opisane w bogato ilustrowanej instrukcji,
a sama rozgrywka nie wymaga długich godzin zastanawiania się nad
kolejnym ruchem, co sprawia, że gra
bardziej skierowana jest do graczy
początkujących i fanów Warcrafta.
W skrócie – gracz ma do wykonania cztery akcje, które mogą się powtarzać: ruch, atak, wykonanie misji
lub odpoczynek. W przypadku ataku
wykorzystywane są ładnie wykonane
kości, a walczyć będzie można z ghulami i plugastwem, pojawiającymi się
na planszy. Do odpoczynku również
wykorzystywane są kości, które tym
razem wskazują, ile punktów życia jest
regenerowanych. Co do samych misji,
to można je wykonać albo poprzez
rzuty kośćmi albo przy użyciu kart ataku. Kiedy uda się wykonać wszystkie

trzy misje, Cytadela Lodowej Korony
zostaje odblokowana i teraz gracze
mogą zmierzyć się z Królem Liszem.
Wrath of the Lich King na pewno
może pochwalić się pięknym wykonaniem. Szczegółowe figurki Króla
Lisza, Plugastwa i bohaterów dodają grze klimatu. Ghule są nieco słabiej wykonane, ale za to dają lepszy
efekt niż np. kartonowe żetony lub
kostki używane w innych grach. Na
pochwałę zasługują także grafiki na
kartach i projekt planszy. Ciekawym
pomysłem jest użycie suwaków ze
specjalnymi wycięciami do nałożenia na karty bohaterów i śledzenia
punktów życia. Warto zauważyć, że
autorzy przewidzieli możliwość gry
jednoosobowej, w której gracz steruje
trzema bohaterami.
Jak wypada gra na tle innych pandemiców? Gracze, którzy wcześniej
nie mieli styczności z Pandemic System, nic nie tracą. Klimatycznie gra
broni się sama, a fani Warcrafta jeszcze chętniej sięgną po ten tytuł. Osobiście u mnie na pierwszym miejscu
wciąż znajduje się pandemic w klimatach prozy H.P. Lovecrafta, czyli
Czas Cthulhu, ale to ze względu na
fascynację światem przedwiecznych,
jednakże prędzej sięgnę po Wrath of
the Lich King niż po standardowy
Pandemic. Wszystko kwestia gustu.
Na koniec bonus: wszystkim, którzy już kupili w przedsprzedaży lub
dopiero planują zakup swojego egzemplarza, polecam zostawienie dowodu zakupu, ponieważ wydawca
przygotował dla tych osób zestaw
promocyjny Brann Miedziobrody,
w którym znajdują się figurka i karta bohatera. Zestaw można otrzymać
m.in. w jaworznickim sklepie Mgła,
mieszczącym się przy ul. Farnej 6.
Radosław Kałuża HKG Gildia
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Sztuka jest po to, aby niepokoić

Grażyna Łazarczyk-Głowacka jest autorką niesamowitych obrazów, zegarów i prac ze skóry o charakterze płaskorzeźb. Jej płaskorzeźby powstają przez
komponowanie różnych elementów, gatunków oraz kolorów skóry. Dzieła te podziwiać mogą nawet osoby niewidome, które poznają je przez dotyk. Pani Grażyna ze
skóry wykonuje też drobne gadżety i biżuterię.
Jaworznicka artystka urodziła się w Poznaniu. Dzieciństwo spędziła w Sosnowcu,
a obecnie mieszka w Szczakowej. To właśnie
tutaj realizuje swoje marzenia i cele. Prace
wykonuje na wystawy, konkursy i indywidualne zamówienia.
– Od najmłodszych lat lubiłam malować i rysować. Uzdolnienia plastyczne odkryto u mnie
już w szkole podstawowej – wspomina pani
Grażyna.
Sztuka jest jej pasją do dzisiaj. Malarka
ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Potem także Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na kierunku
plastyczno-pedagogicznym. Dyplom magistra
uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Pedagogiki. Uczyła się
od najlepszych artystów: Henryka Wańka,
Norberta Witka i Lecha Niekrasza. Po uzyskaniu dyplomu pracowała jako nauczyciel
plastyki i metodyki w Studium Wychowania
Przedszkolnego w Mysłowicach.
– Podziwiam i fascynuję się twórczością Matejki, Wyspiańskiego, Rembrandta, Moneta i Picassa. Kocham przyrodę, która inspiruje mnie do
własnych wypowiedzi plastycznych w różnych
tematach i technikach plastycznych – mówi
pani Grażyna.
Do ulubionych tematów jej prac należą:
portrety, pejzaże, zwierzęta, martwa natura,
kwiaty, architektura, anioły i postacie bajkowe. Preferuje takie techniki malarskie jak:
farby olejne, akrylowe, akwarele. Maluje też
farbami do szkła, ceramiki i tkanin. Stosuje
także techniki graficzne takie jak: rysowanie
ołówkiem, piórkiem, węglem i pastelą.
Najbardziej znane prace pani Grażyny to:
„Słoneczniki”, „Polne kwiaty”, „Konie” czy
wykonane ołówkiem, węglem i pastelami
portrety znajomych i przyjaciół.
– Gdy przeszłam na emeryturę, poszerzyłam
zakres swoich zainteresowań plastycznych o nową
technikę - modelowanie w skórze. Ze skóry wykonałam takie dzieła, jak: „Wiejska chata”, „Refleksja”, „Słoneczniki”, „Czarodziejski ogród”.
Stworzyłam też całą gamę zegarów ze skóry o klasycznej formie z elementami ornamentów w postaci stylizowanych róż – opowiada artystka.

Grażyna Łazarczyk–Głowacka ma pełno pomysłów | fot. Archiwum prywatne

Prace ze skóry odznaczają się bogatą fakturą: szorstkością, delikatnością, wypukłością,
wklęsłością. Charakterystyczną ich cechą
jest światłocień i autentyczny kolor naturalnej skóry.
Grażyna Łazarczyk-Głowacka projektuje
i wykonuje też unikatową biżuterię ze skóry i kamieni naturalnych oraz sznurka. Jest
autorką kompozycji nie tylko o charakterze
dekoracyjnym, ale i użytkowym. Zdobi kapelusze, berety, szale, podkoszulki, tuniki,
a także torby. Projektuje i wykonuje również
maskotki dla dzieci.
Swoje prace chętnie eksponuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych, w galeriach i na kiermaszach rękodzieła artystycznego na terenie kraju. Chętnie organizuje
wystawy swoich prac. W latach 2008-2017
zorganizowała aż 19 indywidualnych wystaw,
w tym m.in. Jaworznie, Będzinie, Bukownie,
Trzebini, Bolesławiu, Sosnowcu, Sławkowie,
na zamku w Ojcowie, a nawet w Czechach.

– Większość moich prac jest sprzedawana przez
Cepelię. Dzięki fundacji trafiły już do różnych
zakątków Polski, a także za granicę: do Holandii, Niemiec, Włoch, Czech i USA – wymienia
pani Grażyna.
Jaworznianka często uczestniczy w różnych
konkursach ogólnopolskich i lokalnych, zdobywając nagrody. Na jej koncie są między
innymi pierwsze miejsce w zdobieniu kapeluszy z dawnych epok oraz drugie i trzecie za
realistyczne portrety osób w technice pastel.
Artystka od 2008 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie
i w jego szeregach promuje kulturę i sztukę. Wciąż doskonali swój warsztat twórczy
o nowe treści i formy poprzez uczestnictwo
w wernisażach koleżanek i kolegów oraz
znanych artystów współczesnych i dawnych.
Współpracuje też ze znanymi plastykami,
a Alicja Dudek, jaworznicka poetka, zainspirowana jej obrazami ze skóry, napisała
do nich przepiękne wiersze.

Obrazy artystki charakteryzują się różnorodnością technik | fot. Archiwum prywatne

Grażyna Łazarczyk-Głowacka bywa też na
spotkaniach z seniorami, dziećmi i młodzieżą
w szkołach. Czasami prowadzi warsztaty, szkoląc w zakresie różnych technik plastycznych.
W życiu i twórczości kieruje się słowami Georgesa Braquea, francuskiego malarza, grafika
i rzeźbiarza: „Sztuka jest po to, aby niepokoić,
wiedza umacnia”. – Chciałabym, aby moje prace
przekazywały wszystkie moje odczucia, marzenia
i stały się źródłem radości i zadumy oraz kontemplacji dla odbiorcy – zdradza utalentowana artystka.
Natalia Czeleń

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka
Magdalena Kordel
A ja na Ciebie zaczekam
Rozgrzewająca serca opowieść o miłości, nadziei
i cudach, na które nigdy nie jest za późno. Emilia
budzi się w szpitalu, mówi w niezrozumiałym
języku. Jedyną osobą, która ją rozumie, jest
młoda pielęgniarka z Polski. Ernestyna wraca
myślami do Warszawy. Postanawia znowu się
tam znaleźć i wypatrywać zbłąkanego wędrowca. Anastazja ma znowu kłopoty. Dzieli je wiek
i odległość, ale łączy jedno – w Wigilię będą
potrzebować prawdziwego cudu.

Muzyka
Sting
The Bridge
Legenda muzyki rockowej, 17-krotny laureat
Grammy, Sting wydał kolejny album, który
powstał w czasie pandemii. Opowiada na nim
o osobistych stratach, zamknięciu i sytuacji
społecznej. Na płycie znajduje się 10 utworów,
które artysta nagrał z wieloma znakomitymi
muzykami i które prezentują jego niedościgniony talent kompozytorski. Również i ta
płyta jest dowodem, jak świetnie Sting porusza
się w różnych stylach i gatunkach.

Koncert
Muzyczne opowieści
NOSPR zaprasza 5 grudnia na wyjątkowy
koncert w ramach rodzinnego koncertowania. Tym razem to tradycyjny, ludowy, wywodzący się z naszych korzeni obraz świąt
i przedświątecznych przygotowań, a którego
tematem będzie motyw tradycji i zabaw. Będą
to muzyczne opowieści o świętym Mikołaju, pieśni adwentowe. Muzycy zaproszą do
wspólnego śpiewania, różnorodnych sposobów składania życzeń.

Wystawa
Polskie style narodowe
1890-1918
W Muzeum Narodowym w Krakowie dostępna jest do końca stycznia nietypowa
wystawa, na którą złożą się cztery ekspozycje, poświęcone poszukiwaniu oryginalnych wzorów modernizacyjnych w sztuce,
designie i architekturze polskiej XX i XXI
wieku. Pierwsza z nich zawiera blisko 500
obiektów: obrazy, rzeźby, grafiki, rysunki,
meble, zdjęcia, stroje i tkaniny, a dotyczy
przełomu XIX i XX wieku.
ES
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Miasto wesprze sportowców

Trwa nabór wniosków
o gminne dotacje dla
jaworznickich klubów
sportowych na 2022
rok. Z kolei utalentowani
jaworzniccy sportowcy
mogą ubiegać się
o stypendia sportowe
prezydenta Jaworzna.

W ramach dotacyjnego konkursu
o finansowe wsparcie mogą wnioskować kluby, które nie działają w ramach sektora finansów publicznych
i nie mają zysków ze swojej działalności. Nie mogą też mieć zaległości
względem ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Muszą natomiast należeć do
jednego z polskich związków sportowych i brać udział w sportowej
rywalizacji.
Gmina może przyznać im dotacje
na prowadzenie programów szkolenia sportowego, doposażenie bazy
w niezbędny sprzęt sportowy, opłacenie kosztów organizacji zawodów
sportowych i uczestnictwa w takich
zawodach, a także na opłacenie wynajmu obiektów sportowych oraz
na stypendia i na pensje dla kadry
szkoleniowej.

– Najbardziej pożądane są projekty, których realizacja wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu
w jaworznickich klubach sportowych,
biorących udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez
uprawnione do tego polskie związki
sportowe. Ważnym elementem przedsięwzięć powinno być również zwiększenie dostępności społeczności lokalnej
do działalności sportowej prowadzonej
przez dany klub – tłumaczą jaworzniccy urzędnicy.
O dotacje kluby mogą wnioskować
tylko do 10 grudnia. Więcej czasu
mają z kolei na składanie wniosków
o stypendia dla swoich zawodników,
którzy zaszli wysoko we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym, w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych, znajdujących
się w programie igrzysk olimpijskich.
Wśród sportowców indywidualnych szansę na finansowe wsparcie mają ci, którzy zajęli miejsca od
pierwszego do dziesiątego w klasyfikacji igrzysk olimpijskich, mistrzostw
świata, akademickich mistrzostw
świata lub pucharów świata, a także sportowcy, którzy uplasowali się na
miejscach od pierwszego do piątego
na uniwersjadach oraz mistrzostwach
Europy i Polski.
Członkowie zespołów sportowych
mogą starać się natomiast o stypendia, jeśli zakwalifikowali się do kadry

pierwszego zespołu reprezentującego klub w oficjalnych rozgrywkach
ligowych ekstraklasy oraz 1. lub 2.
ligi o zasięgu ogólnopolskim.
Ich osiągnięcia muszą być udokumentowane przez polskie związki sportowe, które organizują i prowadzą współzawodnictwo o tytuły
mistrza Polski i puchar Polski oraz
które mogą powoływać kadrę narodową i przygotowywać ją do olimpiad, paraolimpiad, igrzysk głuchych,
mistrzostw świata i Europy.
Po więcej informacji na temat dotacji dla klubów i stypendiów można
zwrócić się do pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, który
mieści się przy ul. Dwornickiego 5.
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Wśród dotowanych klubów jest m.in. UKS Fair Play
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Można skontaktować się z nimi również pod numerem tel. 32 618 17 55.
Dokumenty należy natomiast składać

Ponad 1,5 mln zł na sport

w kancelarii Urzędu Miejskiego przy
ul. Grunwaldzkiej 33.
Anna Zielonka-Hałczyńska

W mijającym roku gmina przekazała na działania, związane ze sportem i szkoleniem dzieci i młodzieży,
w tym na dotacje dla klubów, stypendia oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe, ponad 1,5
mln złotych.
Na początku roku prezydent Jaworzna przyznał stypendia (w sumie ponad 250 tys. złotych) 33 jaworznickim zawodnikom. Do 23 klubów (m.in. piłkarskich, bokserskich, siatkarskich, sztuk walki, bilardowych
czy lekkoatletycznych) trafiła z kolei prawie milionowa dotacja.
Z kolei na sportowe nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w 2020 roku magistrat przeznaczył 64 tysiące
złotych. Te pieniądze zostały rozdzielone między 30 utalentowanych jaworznickich sportowców.
Szansą na zdobycie środków był też konkurs pt. „Profilaktyka nie musi być nudna”, zorganizowany przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pula wyniosła 250 tys. złotych. 160 tys. zł
trafiło do klubów sportowych na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Marsz z kijami
i konkursy
„Życzę Ci zdrowia” – pod takim hasłem
odbędzie się w sobotę, 4 grudnia, Mikołajkowy Marsz Nordic Walking z grupą Nord
Walkers. Chodziarze, zrzeszeni przy Klubie
Niko Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
zapraszają do udziału wszystkich miłośników spacerów z kijkami. Obowiązują jednak zapisy (pod numerem telefonu 32 616
17 53), więc warto się pospieszyć. Impreza
jest częścią kampanii „Jaworzno mówi STOP
cyberprzemocy”.
– Zbiórka o godz. 10 przed Niko w Byczynie
– informuje Kinga Jończyk, instruktorka
nordic walkingu. – Rekreacyjna trasa, którą
pokonamy, liczy 6-8 km. Po marszu odbędzie
się rozstrzygnięcie konkursów dla dzieci i dorosłych – zaznacza.
Organizatorzy zachęcają najmłodszych do
zrobienia kartki świątecznej w formacie A4,
koniecznie z życzeniami. Swoją pracę należy
dostarczyć do klubu Niko do 2 grudnia do
godz. 20. Z kolei dorośli są zaproszeni do
konkursu na najciekawszy strój o świątecznej lub zimowej tematyce. Wygra ta osoba,
która zbierze najwięcej głosów od uczestników marszu.
Sobotnia impreza to jednak niejedyna propozycja instruktorów klubu Niko w mikołajkowych klimatach. W poniedziałek, 6
grudnia, na Rynku w Byczynie odbędzie
się spotkanie ze św. Mikołajem. Początek
o godz. 16.30. Odbędą się też mikołajkowe
warsztaty, na które trzeba się zapisać. AZ-H

W turnieju wzięło udział 15 drużyn ze Śląska i Małopolski | fot. Materiały LKS Cieżkowianka Jaworzno

Niedziela piłkarskich emocji

150 młodych piłkarzy rywalizowało w minioną niedzielę, 28 listopada, podczas XII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci Jaworzno
2021. Zmagania na parkiecie Hali Widowiskowo-Sportowej zostały zorganizowane przez
LKS Ciężkowianka i Miejskie Centrum Kultury
i Sportu. O prym walczyło 15 drużyn z woj.
śląskiego i małopolskiego. Były to zespoły z Jaworzna, Trzebini, Czeladzi, Bukowna, Olkusza,
Alwerni, Libiąża, Okleśnej, Borka Szlacheckiego i Luszowic.
– Turniej odbywał się w trzech kategoriach wiekowych – relacjonuje Janusz Ciołczyk, prezes
klubu z Ciężkowic. – Jako pierwsze do rywalizacji
przystąpiły drużyny trampkarzy. Po rozegraniu 10

spotkań, które odbywały się systemem każdy z każdym, liderem tej kategorii okazała się Akademia
Piłkarska MGHKS Bukowno, przed jednym z zespołów Ciężkowianki, zielonym, i MKS-em Triumf
Alwernia – wylicza.
W kategorii żaków z rocznika 2013 i młodszych, czyli najmłodszych adeptów piłkarstwa,
zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Piłki
Nożnej, nie było klasyfikacji. Liczyły się za to
uczestnictwo i dobra zabawa. Wszystkie drużyny
dostały zatem puchary, a zawodnicy medale.
– Z kolei wśród młodzików, z rocznika 2010
i młodszych, ze zwycięstwa cieszyli się zawodnicy
UKS-u Górnik Libiąż. Zgromadzili wprawdzie tyle
samo punktów co JSP Szczakowianka, ale przy

bezbramkowym remisie obu zespołów liczyły się
bramki z całego turnieju. Piłkarze ze Szczakowej zajęli więc drugie miejsce. Na trzecim stanęli
zawodnicy APN-u Czeladź – informuje prezes
Ciężkowianki.
Zawody odbyły się w ramach obchodzonego od roku 70-lecia Ciężkowianki, a także
75-lecia Zrzeszenia LZS, 100-lecia trzeciego
powstania śląskiego i 120 lat od nadania Jaworznu praw miejskich. Turniej był współfinansowany przez Ciężkowiankę, Urząd Miejski
w Jaworznie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Zrzeszenie LZS
i prywatnych sponsorów.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Szachowy
turniej
W piątek, 3 grudnia, odbędzie
się finałowy turniej Grand Prix Jaworzna w Szachach. Podczas tego
wydarzenia zostanie wyłoniony
zwycięzca całego cyklu. Liderem
szachowej tabeli jest katowiczanin
Maciej Malik. Na drugim miejscu
plasuje się jaworznianka Jolanta
Guzik, a po niej jest Jacek Stachańczyk.
Zmagania przy szachownicach
odbędą się w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 (na pierwszym piętrze). Początek o godz. 16.30.
– Do tej pory sklasyfikowanych
zostało aż 80 szachistów, którzy zanotowali już punkty do końcowego
rankingu – informuje Paweł Wróbel z działu sportu MCKiS. – Rywalizacja do końca zapowiada się
niezwykle emocjonująco, a każdy
zdobyty punkt może okazać się bezcenny – ocenia.
AZ-H
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Bokserzy znów na podium
Jaworzniccy pięściarze znów z sukcesami. W ogólnopolskich zawodach
świetnie poradzili sobie zarówno zawodnicy JaworTeamu, jak i Akademii
Boksu Roberta Gortata.
Wysoko na mistrzostwach Polski
seniorów w Wałbrzychu uplasował
się Damian Nicpoń z Jaworznickiego
Klubu Bokserskiego „JaworTeam”.
Sportowiec, szkolony przez trenera
Arkadiusza Małka, został wicemi-

strzem. W półfinale pokonał jednogłośnie na punkty Kacpra Pazdeja
z WKS-u Sokół z Piły. W finałowej
walce uległ z kolei 0:5 Maciejowi
Jewdokinowi z Klubu Bokserskiego
Legia Warszawa.
Srebro to dla Damiana Nicponia
kolejne ważne bokserskie osiągnięcie
w tym roku. Pięściarz ma też na koncie tytuł młodzieżowego mistrza Polski, który zdobył w Wałczu. W finale

Gabriela Wawszczyk po zwycięskiej walce | fot. Akademii Boksu Roberta Gortata

pokonał Emiliana Dudajka z Radomskiego Klubu Bokserskiego „Boxing”
Radom. Walkę w kategorii do 52 kilogramów jaworznianin wygrał jednogłośnie na punkty. – Inne kluby mogą
nam pozazdrościć takiego zawodnika,
jak Damian. Bowiem w jednym roku
dwa razy stawał na podium mistrzostw
Polski. Złoto i srebro mówią same za
siebie – mówi z dumą Włodzimierz
Kromka, prezes JaworTeamu.
Z kolejnych sukcesów w ostatnim
czasie cieszą się też zawodnicy innej
pięściarskiej szkoły w Jaworznie Akademii Boksu Roberta Gortata.
Gabriela Wawszczyk i Miłosz Majewski triumfowali na ringach w Gierałtowicach i w Bytomiu.
Występująca w kategorii młodziczek Gabriela wygrała jednogłośnie
na punkty z Eliską Gubovą z Box
Prostejov podczas Memoriału Bokserskiego im. Tadeusza Łady i 10-lecia
Gardy Gierałtowice. Jaworznianka
została też okrzyknięta najlepszym
technikiem w kategorii młodzik, za
co otrzymała puchar. – To była fajna

niespodzianka. Gabrysia rzeczywiście
świetnie poradziła sobie technicznie.
Stoczyła ładną walkę – chwali swoją
zawodniczkę trener Robert Gortat.
Z wygranych pojedynków podczas
XV Memoriału Leszka Błażyńskiego
w Bytomiu cieszą się z kolei dwaj
inni uczniowie jaworznickiego mistrza. Powody do radości ma przede
wszystkim Miłosz Majewski, który
wygrał najpierw z Oskarem Hibnerem z klubu Spartan Knurów, a następnie pokonał swojego klubowego
kolegę Szymona Bajdę.
Przed podopiecznymi obu jaworznickich klubów sportowych ostatnie zawody w tym roku. W grudniu
pięściarze Akademii planują udział
w turnieju w Opocznie, z kolei zawodnicy JaworTeamu szykują się
do walk na ringu Złotej Rękawicy
w Krakowie. Tymczasem treningi
pięściarzy tego drugiego klubu, z racji uruchomienia masowego punktu
szczepień w hali sportowej na Leopoldzie, zostały przeniesione do
Szkoły Podstawowej nr 7.
AZ-H
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Porażka z rudzianami
Trzecioligowi koszykarze
MCKiS Jaworzno przegrali mecz z KS-em Pogoń Ruda Śląska.
Pojedynek z rudzianami zakończył
się dla Sokołów wynikiem 60:75.
W pierwszej kwarcie jaworznianie
wygrali 20:15, ale w drugiej i trzeciej przegrali, kolejno: 13:19 i 8:26.
Czwarta część spotkania zakończyła
się remisem 19:19. Zdaniem zawodników z Jaworzna, mecz był trudny, ponieważ przeciwnicy stosowali
agresywną obronę. Sokoły zamierzają jednak zrewanżować się już
w najbliższą sobotę, 4 grudnia. Mecz
Jaworzno-Ruda Śląska odbędzie się
w jaworznickiej Hali Widowiskowo-Sportowej o godz. 11.
11. zwycięstwo
Siatkarze MCKiS Jaworzno wygrali 11. z rzędu
mecz w ramach drugoligowych rozgrywek. W sobotnim pojedynku pokonali 3:0 Akademię Talentów Jastrzębski Węgiel. W pierwszym secie
Sokoły wygrały do 16, w drugim do
19, a w trzecim do 17. Najwięcej
punktów dla drużyny, po osiem, zdobyli Szczepan Czerwiński, Paweł
Żeliński i Dominik Bąk.
Sukcesy „spartan”
Zwycięstwo, trzecie miejsce i sędziowski certyfikat. To efekt zmagań jaworznickich
zawodników KS Sparta Jaworzno
na Pucharze Europy Amatorskiego
MMA w Bydgoszczy. Marcel Hulbój,
walczący w kategorii junior - 61 kg
zwyciężył przed czasem wszystkie

swoje walki i został laureatem Pucharu Europy. Z kolei Gracjan Bąk,
debiutujący w MMA, zajął trzecie
miejsce w kategorii junior - 66 kg
Z certyfikatem sędziego po kursie sędziowskim MMA powrócił do Jaworzna natomiast trener Tomasz Kulig.
Dobry weekend
siatkarek
Piątoklasistki, grające
w barwach MCKiS Jaworzno, wygrały siatkarski turniej Jastrzębie Cup
w kategorii trójek. Zawody odbyły
się w minioną niedzielę, 28 listopada. Dzień wcześniej rywalizowały
uczennice czwartych klas w zespołach
dwuosobowych. Najlepsze jaworznianki z MCKiS-u zajęły w Jastrzębiu
7. miejsce. Siatkarki z naszego miasta
wzięły też udział w XVII Mikołajkowym Turnieju Minisiatkówki Trójek
w Chrzanowie, gdzie najlepszy team
z Jaworzna zajął 5. miejsce.
Darterzy próbowali
swoich sił
Zawodnicy Jaworznickiej
Ligi Darta Salos zmagali się w miniony
weekend w V Indywidualnych Mistrzostwach Śląska i Drużynowych
Mistrzostwach Śląska. W rywalizacji
indywidualnej 5. miejsce, na 101 zawodników, zajął jaworznianin Tobiasz
Fuczek. Mniej szczęścia darterzy mieli
w zawodach drużynowych. Oba zespoły z Jaworzna odpadły z turnieju w eliminacjach. Pierwsza z ekip wygrała
pierwszy mecz, ale w dwóch kolejnych
uległa przeciwnikom. Druga drużyna przegrała z kolei wszystkie swoje
pojedynki i zajęła ostatnie miejsce
w grupie.
AZ-H

NR 43/2021

Patroni
naszych
ulic

2 GRUDNIA 2021

15

PO GODZINACH

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Wybitny poeta
i honorowy żołnierz

Ulica Zbigniewa Herberta jest jedną z nowo wybudowanych dróg w rejonie „Strefy Przemysłowej”, znajdującej się pomiędzy Osiedlem Stałym a Łubowcem. Ma wlot
i wylot od ulicy Stanisława Lema. Co ciekawe, patronami
nowych ulic w tym rejonie na ogół są właśnie literaci.
Zbigniew Herbert urodził się
w 1924 r. we Lwowie. Był polskim
poetą, eseistą, dramaturgiem, twórcą cyklu poetyckiego „Pan Cogito”
i autorem słuchowisk. Był doskonale wyedukowany. Posiadał wykształcenie ekonomiczne, prawnicze i filozoficzne. Jego twórczość
szybko zyskała uznanie. Był laureatem ponad dwudziestu nagród
literackich, a książki jego autorstwa
przetłumaczono na 38 języków.
Rodzina Zbigniewa Herberta
przybyła do Galicji z Wiednia,
a miała pochodzenie angielskie.
Ojciec, Bolesław, półkrwi Ormianin, legionista i obrońca Lwowa,
z wykształcenia był prawnikiem.
Pracował w banku, w którym był
dyrektorem. Matka poety, Maria, pochodziła z rodziny
Kaniaków. Zbigniew Herbert miał dwoje rodzeństwa,
brata Janusza (1931−1943) i siostrę Halinę Żebrowską (1923−2017).
Zbigniew w czasie wojny był żołnierzem AK. Jako poeta
zadebiutował w 1950 roku, ale pierwszą książkę poetycką „Struna światła” wydał dopiero w 1956 r.

Po wojnie dużo podróżował. Odbył liczne podróże zagraniczne. Przebywał we Francji, Anglii, Włoszech, Grecji
i Niemczech.
Od końca lat 60. XX w. był jednym z najpoważniejszych
pretendentów do Literackiej Nagrody Nobla.
W 1986 r. ożenił się z Katarzyną
Dzieduszycką, z którą żył aż do
swojej śmierci. Osiadł na jakiś czas
w Berlinie. Mieszkał też w Warszawie, w Grecji i w Niemczech.
W 1986 r. wyjechał do Paryża,
gdzie współpracował z „Zeszytami Literackimi”. W 1989 r. wstąpił
do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Do Polski wrócił 3 lata później.
Jego nazwisko znalazło się na
specjalnej liście, na której umieszczono autorów pod szczególnym
nadzorem peerelowskiej cenzury.
W 1994 r. odbył swoją ostatnią
podróż, do Holandii. Napisał potem „Martwą naturę z wędzidłem”.
Ostatni tomik poezji, „Epilog burzy”, ukazał się przed jego śmiercią.
Jednym z jego najserdeczniejszych przyjaciół był Czesław Miłosz.
Herbert zmarł 28 lipca 1998 w Warszawie i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. 30 lipca 1998
ówczesny prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.
Natalia Czeleń

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 29 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 42
(234): Dobro i piękno to dzieci
jednej matki.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

W kalendarzu nietypowych świąt
widnieje święto, o którym warto pamiętać. 3 grudnia, w piątek, przypada Światowy Dzień Majsterkowicza.
Poświęcony jest osobom, które lubią naprawiać i tworzyć przedmioty
codziennego użytku. To pasjonaci,
którzy potrafią coś zrobić z niczego.
Święto to ma docenić nie tylko takich
ludzi, ale zachęcić do majsterkowania, które uczy kreatywnego myślenia i poprawia zdolności manualne. Inicjatywa Dnia Majsterkowicza
narodziła się w Polsce i zbiega się
z dniem urodzin Adama Słodowego, który jest legendą telewizyjną,
gdzie przez 24 lata prowadził program „Zrób to sam”. Dwa dni później
swoje święto obchodzą wolontariusze. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypada 5 grudnia i jest
ukoronowaniem i podkreśleniem, jak
w istocie bezcenna jest praca tych,
którzy pomagają innym za darmo,
z potrzeby serca. Święto to powstało z inicjatywy ONZ i obchodzone
jest od 1986 roku. Na całym świecie
miliony ludzi dobrej woli czynnie
uczestniczą w działaniach charytatywnych prowadzonych m.in. przez
Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy
UNICEF. Szacuje się, że obecnie ok.
10 procent Polaków jest lub bywa
wolontariuszami.
Not. Ewa Szpak

SUDOKU
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.

Rozwiązanie
z PJ 42 (234)
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