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Więcej na str. 3

Budżet
na trudne czasy

Ruszyły szczepienia
dzieci

204 w pierwszym tygodniu
i ponad 160 w drugim. Tyle
dzieci w wieku od 5 do 11 lat
zapisali ich rodzice na szczepienie przeciwko COVID-19

w Jaworznie. Rozpoczęta kilka
dni przed świętami Bożego Narodzenia akcja szczepionkowa
dla tej grupy wiekowej cieszy
się w naszym mieście sporym
zainteresowaniem.
– Szczepienia odbywają się
w przychodni Zespołu Lecznictwa Otwartego przy al. Piłsudskiego 80 na Podłężu. O kwalifikacji dzieci zawsze decyduje
lekarz – podkreśla Grażyna
Koszowska z jaworznickiego ZLO.
Więcej na str. 5

Koncertowo
w kolejny rok
Piękne, operowe głosy usłyszą mieszkańcy Jaworzna podczas zaplanowanego na 16
stycznia o godz. 17 Jubileuszowego Koncertu Noworocznego.

Na scenie Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS wystąpią
sopranistki, mezosopranistki,
alcistka, tenorzy i barytoniści. Zagrają też utalentowani
muzycy, którzy pod dyrekcją
Woytka Mrozka przeniosą widownię najpierw do Wiednia,
a następnie do Hoolywood.
Organizowany przez Miejskie
Centrum Kultury i Sportu, 20.
już koncert na powitanie Nowego Roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Więcej na str. 9

| fot. Andrzej Pokuta

Dobry sezon
Sokołów

Komplet zwycięstw w rundzie jesiennej i już dwie
wygrane w rundzie rewanżowej mają na koncie siatkarze drugoligowej drużyny
MCKiS Jaworzno. Jaworznickie Sokoły w świetnym
stylu kończą zatem 2021
i w nowy rok wchodzą z niegasnącą nadzieją na kolejne
wygrane.
W ostatnim grudniowym
meczu podopieczni trenera
Tomasza Wątorka zwyciężyli 3:0 z MKS-em Andrychów

– 25:19 w pierwszym, 25:21
w drugim i 25:21 w trzecim
secie.
Więcej na str. 13

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Ekwadorska petarda

Janusz snuł się między półkami
i wrzucał do koszyka, co popadnie:
chipsy, paluszki, piwko w puszce
oraz inne smakołyki. Zatrzymał
się przy dziale alkoholowym, tam
zabawił najdłużej. W końcu ilość
w ostatni dzień roku musi się zgadzać na tyle mocno, aby o poranku
nie trzeba było brać dawki przypominającej.
Przy stoisku ze sztucznymi ogniami dyżurowała drobna dziewczyna,
pilnowała, aby fajerwerki nie trafiły
do niepowołanych rąk. Co jakiś czas
demaskowała nastolatka, który zakryty maseczką obniżał głos i udawał
starszego, niż był w rzeczywistości.
Sama nie była zwolenniczką huku
w noc sylwestrową. Kolorowe światełka na niebie dawno już przestały
ją cieszyć, za to martwiła się o strach
zwierząt tak domowych, jak i dzikich.
W dzielnicy, w której mieścił się sklep
i w której też mieszkała, rozpościerały się tereny leśne, zamieszkałe przez
wiele dzikich gatunków.
Janusz podszedł do stoiska i pieczołowicie wybrał kilka fajerwerków. Były niewielkie, o małym zasięgu, ale też i kilka pokaźnych,
dających wielostopniowe fontanny
i kaskady świateł oraz efekt dźwiękowy, o bardzo dużej mocy. I gigant
nad giganty – Crazy Dragon, mercedes wśród fajerwerków, o mocy tak
dużej, że miał przyćmić wszystkie
inne puszczone w okolicy. Sprzedawczyni popatrzyła z niesmakiem
na wybrany zestaw, ale przemilczała
wybór klienta, w końcu co dozwolone, to nie jest zabronione...

Szpilki w bruku

Janusz zerknął na listę zakupów,
jeszcze tylko brakowało owoców,
podszedł więc na dział i zaczął przebierać pośród dostępnych cytrusów
i jabłek, podeszła do niego pracownica z działu fajerwerków i z uśmiechem zapytała: – A może weźmie pan
trochę bananów, świeża dostawa i promocyjna cena? – Janusz wziął sporą
kiść i wrzucił do koszyka.
Wieczór mijał spokojnie. Janusz
rozsiadł się przed telewizorem i oddał
relaksowi, popijając piwko z puszki
i zakąszając bananem, bo lubił ten
owoc najbardziej. Zasnął w fotelu,
telewizor wyłączył się samoistnie po
kilku godzinach...
Minęła północ, gdy pośród zimowej nocnej ciszy rozległo się głośne
walenie do drzwi. Obudził się, nie
wiedząc przez chwilę, gdzie jest i co
się dzieje. Dobijanie do drzwi nie
ustawało.
– Kogo licho niesie po nocy? - wstał
z fotela i podszedł do drzwi – Kto tam?
– zapytał. Nikt nie odpowiedział, za
to rozległ się ponownie łomot. Wkurzony otworzył drzwi, ale za nimi
nikogo nie było.
– Co jest grane? Co to za głupie żarty? – zdążył pomyśleć, gdy na jego
głowę założono worek i nagły cios
pozbawił go przytomności.
Obudził się skostniały z zimna. Próbował się poruszyć, ale był mocno
przywiązany przodem do drzewa. –
Hej! Co tu się dzieje?! Wypuście mnie!
– wrzasnął. Odpowiedziało mu tylko echo. Próbował wypatrzeć coś
w ciemności, ale ewidentnie znajdował się w środku lasu. Widział tylko
kontur drzewa przed nim, gdyż niebo było mocno zachmurzone. Wyczuł jednak za plecami jakiś ruch.
Ktoś ewidentnie majstrował przy jego
spodniach, w konsekwencji opuszczając je wraz z majtkami do kostek.

Jan Kleszcz

Z korzyścią dla zdrowia
Chłodniejsze dni w grudniu przyniosły alarmujące wprost
informacje o jakości powietrza w naszym regionie. Dopuszczalne normy były zdecydowanie przekroczone, a aktywność fizyczna czy choćby
spacery na „świeżym” powietrzu odradzane przez lekarzy. Powód takiej sytuacji
jest oczywisty. Pogoda nie sprzyja. Brak wiatru i niskie temperatury to mieszanka
mocno niekorzystna.
Niskie temperatury sprawiają, że domy trzeba mocniej ogrzać. Niestety, węgiel słabej
jakości w zestawieniu z tym, co wciąż trafia do wielu pieców, to często i tak rarytas.
Wśród spalanych śmieci do najgorszych dla naszego zdrowia należą między innymi lakierowane meble czy pianki tapicerskie, wykorzystywane na przykład do
produkcji kanap czy foteli. Spalając w domowym piecu takie sprzęty, do powietrza
wysyłamy trujące substancje. Mniej więcej takie, jakie w czasie II wojny światowej
wykorzystywano do masowego trucia więźniów. Są tylko w mniejszym stężeniu,
ale to podobne specyfiki. To dlatego tego procederu zabraniają surowo przepisy,
a strażnicy miejscy kontrolują, co wkładamy do pieców. Mandaty i grzywny nie
wszystkich jednak odstraszają.
Urzędnicy liczą na to, że podziałają pieniądze i proponują dotacje do wymiany
kotłów na ekologiczne. Nabór wniosków na kolejny rok ruszy już 3 stycznia. To
jakaś szansa na poprawę sytuacji.
Stan powietrza jakim oddychamy, to jednak nie tylko wina tych, którzy palą
śmieci. Zamiast wytykać błędy innym, sami też możemy wydatnie przyczynić się
do tego, czym oddychamy. Wystarczy zmiana kilku nawyków. Zacząć można od
razu, choćby od tego, że na zakupy do pobliskiego sklepu pójdziemy pieszo, a nie
podjedziemy autem. Dalej można się wybrać miejską komunikacją. Z korzyścią dla
naszej planety i dla zdrowia.

Próbował się szarpać i krzyczeć, ale
strach i zimno sparaliżowały mu głos.
Za to ktoś odezwał się za plecami.
Głos był stłumiony, ale przesłanie
wyraźne:
– My leśne zwierzęta, za lata katowania nas w sylwestrową noc hukiem
fajerwerków, skazujemy cię na odpalenie petardy w... – Janusz nie dosłyszał
w czym, ale mógł się domyśleć.
– Ej! Co wy robicie, co to za wkrętka?
Zwierzęta nie mówią ludzkim głosem!
– w emocjach odzyskał mowę. Ale
nikt nie odpowiedział, jedynie poczuł,
jak między pośladkami jest mocowany ładunek, po czym błysnął ogień...
i tylko kątem oka zobaczył dziwnie
kudłatą rękę, która trzymała zapaloną
zapałkę, po czym zemdlał.
Rano Janusz obudził się w swoim
fotelu. Wszystko było z nim w porządku, to był tylko dziwny sen, ale
na tyle realny, że cały ranek nie mógł
się z niego otrząsnąć. W końcu bijąc
się z myślami, spakował zakupione
dzień wcześniej fajerwerki i pojechał
do sklepu, sprzedawczyni powitała
go wielkim uśmiechem, gdy wszedł
i oświadczył, że chce wszystko oddać.
Zwróciła pieniądze, klient wyszedł,
ale powoli domykające się drzwi sklepu wpuściły trochę lodowatej masy
powietrza.
– Brrrr, ale zimno! - stwierdziła na
głos, wkładając dziwne kudłate rękawiczki, imitujące zwierzęcą łapę...
Epilog (autentyk, informacja
z 26.12.2021): Pewien sklep spożywczy w Jaworznie – Ciężkowicach
otrzymał nietypową dostawę bananów. Razem z bananami do spożywczego trafiło około 8 kg kokainy.
Pozostańcie w zdrowiu w tym nowym
roku. I nie strzelajcie w sylwestra, bo to lipa
straszna jest. No i na banany uważajcie.
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Optymizmu i zdrowia!

Grażyna Dębała

Ostatnie dwanaście miesięcy nie
należało do łatwych. Pandemia, związane z nią ograniczenia, trudne informacje o kolejnych zakażeniach
i zgonach, stres i zmęczenie mocno
wpisały się w ten czas. I choć bardzo
byśmy sobie życzyli, aby koronawirusa nie zabierać w nowy rok, to już
wiadomo, że to niemożliwe. Groźny
wirus i jego kolejne mutacje będą
nam pewnie jeszcze towarzyszyć.
Medycy zachęcają do szczepień. To
ma być sposób na walkę z pandemią.
Zainteresowanie jest, ale nie tak duże,
by z zarazą szybko się uporać. No
cóż, może uda się w przyszłym roku.
Ale ostatni rok to przecież nie tylko pandemia. Mimo niej udało się
nam wiele zdziałać. Jaworzno nadal
się zmieniało, stając się wygodnym
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Dzień przed sylwestrem
w sklepie osiedlowym
panował duży ruch.
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i dobrze zorganizowanym miejscem
do życia. Jaworznianie osiągali sukcesy na różnych polach, realizując
swoje zawodowe i prywatne ambicje
i pasje, i jednocześnie rozsławiając
nasze miasto. Na świat przychodziły wyczekane dzieci, żegnaliśmy też
bliskich nam ludzi.
Trudno zgadywać, jaki będzie kolejny rok. Na wiele wydarzeń nie
mamy wpływu. Jedyne co możemy
skutecznie zmieniać, to samych siebie. Znawcy obiecują, że ta praca nad
niedoskonałościami charakteru przynosi zaskakująco dobre efekty. No bo
nawet jeśli nasza zmiana nie odmieni
świata, to z pewnością odmieni to,
jak go postrzegamy. A to pierwszy
krok, by widzieć go w jaśniejszych
barwach, czego wszystkim nam życzę.

Piromani, uważajcie
Natalia Czeleń

Kolorowe, głośne i iskrzące się na
niebie fajerwerki o tej porze roku to
tradycja. Wystrzały słychać już na
kilka dni przed sylwestrem.
Jaworzniccy policjanci zalecają
jednak ostrożność podczas zabawy
z fajerwerkami. Przed ich użyciem
warto zapoznać się z instrukcją obsługi, by nie narażać życia i zdrowia.
Mundurowi przypominają też o zakazie sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat
18. Sprzedawcy, którzy naruszą ten
zakaz, muszą liczyć się z karą.
Huk petard jest uciążliwy nie
tylko dla osób, które chciałyby się
najzwyczajniej wyspać przed kolejną zmianą w pracy. Szkodzi on też
zwierzętom domowym i tym wolno
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żyjącym. Zwierzaki tracą poczucie
bezpieczeństwa, orientację, wpadają
w panikę i uciekają. Złośliwi podpowiadają, by pupilom podawać tabletki
uspokajające, ale lekarze weterynarii
coraz częściej zalecają odejście od
tego procederu.
W tym okresie trudno zaplanować
spacer z psem, bo żadna pora nie
jest właściwa. Huk petard słychać
od rana do późnego wieczora. Nadchodzi trudny czas, w którym psy
będą zrywać się ze smyczy i uciekać
przed potencjalnym zagrożeniem,
a ptaki rozbijać się o szyby i ekrany akustyczne w mieście itd. Warto
więc zastanowić się, czy petardy to
naprawdę dobry sposób, by fetować
Nowy Rok.
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Będzie
nam ich
brakować

Plan ﬁnansowy na rok 2022 zakłada dalszy rozwój miasta| fot. Andrzej Pokuta

Budżet na trudne czasy

Podczas grudniowej sesji
radni przyjęli budżet na
rok 2022. To nie będzie
łatwy rok. Stale rosnące
ceny towarów i usług
sprawiają, że rosną
koszty funkcjonowania
miasta, tymczasem
wpływy z podatku PIT
są niższe. Pandemia
odciska swoje piętno
również na finansach
samorządów. Mimo to
plan finansowy miasta
został tak opracowany, by
rozwój miasta nie zwolnił,
a w przyszłym roku
realizowane będą ważne
inwestycje.
– Rok 2022 będzie niewątpliwie
ciekawy, ale i pełen niepewności. Dla
wszystkich samorządów w kraju będzie
wyzwaniem. Od wielu lat Jaworzno jest
miastem, które inwestuje bardzo dużo
i tego trendu nie zmieniamy, zapewniając 14 proc. całego budżetu na wydatki
majątkowe. Postrzegamy miasto jako

| fot. Materiały UM Jaworzno

złożony organizm, który musi ciągle
się rozwijać – mówi Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna.
W budżecie Jaworzna na rok 2022
po stronie wydatków zapisano kwotę
624.535.476,20 zł, a po stronie dochodów 580.000.000,00 zł. Gwarancją dalszego rozwoju miasta mają być
inwestycje. Największą, jaka obecnie
jest prowadzona, jest budowa byczyńskiej estakady. Wartość zadania to
35,5 mln zł. Budowa nowego śladu
Drogi Krajowej 79 wraz z estakadą
ma być zakończona w 2023 roku,
a pieniądze na tę inwestycję pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa
i środków własnych miasta.
Powoli kończą się prace na ulicy
Martyniaków. Odcinek od skrzyżowania z Wojska Polskiego do krzyżówki
z Promienną został rozebrany i zbudowany właściwie od podstaw, razem
z systemem odwodnienia. Wartość
zadania to 10,5 mln zł.
Na początku roku drogowcy pojawią się na ulicy Katowickiej. W ramach zadania zostanie wybudowana
sieć kanalizacji deszczowej, odprowadzająca wody opadowe z pasa drogowego oraz odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Górników z Danuty
i drogi gruntowej przy cmentarzu na
Łubowcu. Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej do wykonania to
ponad 2,6 km. Ostatni etap przebu-

| fot. Materiały UM Jaworzno

dowy ulicy Katowickiej potrwa do
końca listopada 2023 roku i będzie
kosztował 18,5 mln zł.
Prace realizowane będą też na Nowodługoszyńskiej. Powstanie tu około
sześciu kilometrów sieci kanalizacji
deszczowej, a później odtworzona
zostanie nawierzchnia drogi. Planowany termin zakończenia tych prac
to 30 października 2022 r.
W przyszłym roku rozpocząć się
może budowa ulicy Nowoszczakowskiej. Będzie to przedłużenie północnej obwodnicy miasta. Powstać ma
jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa o szerokości 7 metrów, skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, chodniki i droga dla rowerów. Wszystkie
potrzebne pozwolenia już udało się
zdobyć. Trzeba jeszcze postarać się
o zewnętrzne środki na realizację tej
inwestycji.
W 2022 roku kontynuowane będą
też prace drogowe na ul. Grunwaldzkiej. Powstanie też droga dojazdowa
do nowego osiedla Skałka. Planowana
jest też przebudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Cegielnianą do skrzyżowania z al.
Piłsudskiego. To odcinek w ciągu DK
79 o długości około 240 metrów.
W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni wraz z całą
jej konstrukcją, wyremontowane zostaną również chodniki i zjazdy oraz
infrastruktura podziemna.

Ważnym zadaniem dla przyszłości
miasta i mieszkańców będzie przygotowanie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Na tym terenie
powstać ma między innymi fabryka
samochodów elektrycznych IZERA,
a kolejne działki w tym rejonie już
budzą zainteresowanie inwestorów.
Teren trzeba jednak odpowiednio
przygotować. Konieczna będzie na
przykład przebudowa układu drogowego, modernizacja ul. Wojska
Polskiego oraz doprowadzenie potrzebnych mediów.
Część budżetowych pieniędzy trafi do jaworznickich stowarzyszeń,
fundacji, instytucji zajmujących się
pomocą społeczną i zdrowiem. W sumie to około 2,2 mln zł. Na finansowe wsparcie liczyć mogą też kluby
sportowe. Znajdą się też pieniądze
na działania związane z poprawą bezpieczeństwa w mieście. Sfinansowane
zostaną dodatkowe patrole policyjne.
Część budżetowych pieniędzy przeznaczona zostanie na działania realizowane w ramach programu Jaworzno Wspiera Rodziny oraz Jaworzno
Przyjazne Seniorom.
– Każdy z nas, mieszkańców Jaworzna, w jakiś sposób skorzysta z tych pieniędzy. W budżecie są środki przeznaczone na działania dla seniorów, osób
w wieku produkcyjnym i dzieci – zapewnia Dorota Kuczera, skarbnik miasta.
Grażyna Dębała

Końcówka roku przyniosła trudne
informacje o śmierci dwójki jaworznian. We wtorek, 21 grudnia, w wieku
91 lat, zmarł podpułkownik Stanisław Pakuła ps. Krzewina, żołnierz
organizacji Wolność i Niezawisłość,
społecznik, inicjator powstania pomnika górników z Danuty w Dąbrowie Narodowej. W piątek, 24 grudnia,
zmarła Magdalena Ossysek, wieloletnia prezes Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Jaworzna.
Stanisław Pakuła urodził się 2 lutego 1930 roku w Wytycznie koło
Włodawy. Służył w zgrupowaniu
partyzanckim „Jeszcze Polska nie
zginęła” płk. Roberta Satanowskiego, a później również w 49 Pułku
Piechoty. Z tą jednostką przeszedł
w okolice Drezna, gdzie toczyły się
walki w ostatnich dniach II wojny
światowej. Jako niespełna osiemnastolatek został aresztowany i sądzony we Włodawie. Odmawiał zeznań
obciążających swoich dowódców,
a podczas procesu Włodawa Feliksa
Majewskiego, komendanta Rejonu II
Obwodu WiN zeznawał tak, aby zdjąć
odpowiedzialność z dowódcy. Sam
w areszcie spędził osiem lat, m.in.
na Zamku w Lublinie, we Wronkach
i Jaworznie, gdzie pracował w jaworznickich kopalniach. Więzienie opuścił 4 marca 1955 r. Wtedy osiedlił
się w Jaworznie i w naszym mieście
spędził resztę życia. Pracował w kopalniach węgla kamiennego. Co roku
organizował uroczystości ku czci poległych górników z Danuty.
Magdalena Ossysek od lat związana
była z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Jaworzna. – Dla nas była i w naszej
pamięci pozostanie ciepłym i życzliwym
człowiekiem, na którego zawsze można było liczyć. Zawsze uśmiechnięta,
radosna. Nie było tematu, którego by
nie można z nią poruszyć – wspomina Marcin Miliński z Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Jaworzna.
Od lat aktywnie działała na rzecz
upowszechniania kultury. W 2007
roku otrzymała za tę działalność nagrodę Prezydenta Miasta Jaworzna.
Angażowała się w pracę nad upamiętnieniem zamordowanych w Szczakowej kolejarzy. Pracowała przy organizacji uroczystości związanych
z kolejnymi rocznicami bitwy pod
Grunwaldem. Związana była też z Domem Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej.
Magdalena Ossysek działała
w Miejskim Zespole Nazewnictwa
Obiektów Publicznych w Urzędzie
Miejskim w Jaworznie. Była też uwielbianym przez młodzież nauczycielem.
Ostatnio uczyła matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie. Związana była również ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
- była członkiem Zarządu Miejskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
a w ZSP nr 3 w Jaworznie pełniła stanowisko Prezesa Ogniska ZNP. GD
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Bez ograniczeń
przy stole

Koło Łowieckie „Kozioł” także i w tym roku nie zapomniało o mieszkańcach DPS | fot. Natalia Czeleń

Radość i wzruszenia – paczki
traﬁły do potrzebujących

Sporo wzruszeń towarzyszyło uczestnikom grudniowych spotkań, podczas których przekazywano
świąteczne upominki potrzebującym
jaworznianom. Pracownicy Działu
Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz
strażnicy miejscy obdarowali paczkami osoby bezdomne. Członkowie
Koła Łowieckiego „Kozioł” przekazali na ręce dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Jaworznie paczkę z materiałami opatrunkowymi, a strażacy
ochotnicy z Dąbrowy Narodowej
wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 8, członkami Rio Grappling Club Jaworzno oraz parafią
Matki Boskiej Anielskiej przygotowali niespodziankę dla mieszkańców
dzielnicy i Domu Samotnej Matki
w Sosnowcu.
Osoby pozbawione dachu nad
głową otrzymały paczki, w których
znalazły się produkty pierwszej potrzeby. Pracownicy MOPS odwiedzili
bezdomnych razem z funkcjonariuszami straży miejskiej. Przy okazji informowali o formach pomocy,

z jakiej warto skorzystać. To między
innymi pobyt w noclegowni, ciepły
posiłek czy kąpiel. – Miejsca przebywania osób bezdomnych ustalane są na
bieżąco przez wyznaczonego strażnika
na podstawie informacji uzyskanych od
patroli straży miejskiej, realizujących
zadania w terenie. Miejsca te wskazywane są także przez mieszkańców
zgłaszających interwencje w przedmiotowym zakresie – tłumaczy Piotr
Majta ze Straży Miejskiej. Dzięki
pomocy strażników w Jaworznie
udało się rozdać 9 paczek osobom
bezdomnym. – To była pierwsza taka
akcja, ale będziemy ją kontynuować
w kolejnych latach – twierdzą pracownicy z MOPS w Jaworznie.
Swoją paczkę przygotowali też
myśliwi z jaworznickiego Koła Łowieckiego „Kozioł”. Przekazali ją
na ręce dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Jaworznie. Placówkę
odwiedzili we wtorek, 21 grudnia.
– Przed świętami staramy się pomóc
ludziom potrzebującym. Dlatego także
i w tym roku ufundowaliśmy paczkę dla
podopiecznych DPS w Jaworznie. Jesteśmy radzi, że mogliśmy ją przekazać

– mówi Szymon Kozioł, prezes Koła
Łowieckiego „Kozioł” w Jaworznie.
Członkowie Koła Łowieckiego
poprosili dyrektora jaworznickiego
DPS-u o sporządzenie listy najpotrzebniejszych dla pacjentów sprawunków. Na liście znalazły się głównie środki opatrunkowe, takie jak
gaziki i bandaże. Myśliwi dokonali
ich zakupu, a na ten cel przeznaczyli kwotę tysiąca złotych. – Jesteśmy
bardzo wdzięczni mieszkańcom miasta
za pamięć i pomoc. Takie środki są
nam bardzo potrzebne – komentuje Sławomir Łuszcz, dyrektor DPS
w Jaworznie.
Strażacy z Dąbrowy Narodowej,
uczniowie jaworznickiej SP nr 8,
członkowie Rio Grappling Club Jaworzno oraz parafia Matki Boskiej
Anielskiej przygotowali z kolei
„Paczkę od Sąsiada". Paczki zawierały artykuły spożywcze, produkty
na świąteczny stół, przybory szkolne, zabawki, chemię gospodarczą
i słodycze. Niespodzianki trafiły do
najbardziej potrzebujących mieszkańców Dąbrowy Narodowej i do Domu
Samotnej Matki w Sosnowcu. NC

W sylwestra, mimo że wypada
w piątek, wierni, przebywający
na terenie diecezji sosnowieckiej,
będą mogli jeść mięso. Tak zdecydował bp Grzegorz Kaszak, który
dał dyspensę swoim diecezjanom
i ich gościom. Tegoroczny sylwester
wypada bowiem w dniu tygodnia,
w którym praktykujący katolicy
mają zachowywać wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
– Z uwagi na charakter piątku, przypadającego na dzień 31 grudnia 2021
roku, który dla wielu w tym roku jest
dniem wolnym od pracy i dniem odpoczynku; dla dobra duchowego wszystkich wiernych, pragnących uszanować
zasady religijne i moralne, udzielam
wszystkim diecezjanom oraz wiernym, przebywającym tego dnia na
terenie diecezji sosnowieckiej, dyspensy od obowiązku zachowania w tym

dniu wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych i innych form pokuty – deklaruje ks Grzegorz Kaszak, biskup
sosnowiecki.
Piątki to czas, gdy katolicy nie
jedzą mięsa, a zasada ta dotyczy
wszystkich, którzy ukończyli 14
lat. Obowiązku wstrzemięźliwości
nie muszą zachowywać osoby, które np. korzystają z punktów zbiorowego żywienia lub podróżują.
Muszą jednak w zamian podjąć
inną formę piątkowej pokuty, np.
pomodlić się lub wesprzeć osobę
potrzebującą.
Od 2013 roku wstrzemięźliwość
nie dotyczy zabawy. Udział w imprezach nie jest bowiem zakazany. Ale
nie można na nich jeść mięsa. Wyjątkiem są te piątki, w które wypada
święto kościelne lub na które biskup
udzieli wiernym dyspensy. AZ-H

Po 500+ do ZUS
Od stycznia Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w Jaworznie przejmie
od gminy przyjmowanie wniosków
o nowe świadczenia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.
Będzie je też wypłacał. Co ważne,
świadczenia będą wypłacane już
wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer
rachunku bankowego.
– Stopniowe przejęcie realizacji
programu Rodzina 500+ przez ZUS
oznacza, że gminy będą kontynuowały
wypłatę świadczeń do końca okresu,
na jaki zostały przyznane, czyli do
końca maja 2022 roku. Po dodatkowe informacje w tych sprawach nadal
należy zgłaszać się do pracowników
gmin – informuje Beata Kopczyń-

ska, regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa śląskiego.
Rodzic, który jeszcze nie pobiera
świadczenia 500+ na swoje dziecko, aby uzyskać do tego prawo na
okres od 1 stycznia do 31 maja 2022
r., musi złożyć wniosek do jaworznickiego ZUS. Wnioski o przyznanie
świadczenia będzie można przesyłać
tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS, portalu Empatia lub poprzez
bankowość elektroniczną.
Wszyscy rodzice, którzy już otrzymują świadczenie 500+, wnioski na
nowy okres świadczeniowy, czyli
od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja
2023 r., mogą składać elektronicznie
dopiero od 1 lutego 2022 r.
NC

Kolęda tylko na zaproszenie
W tym roku kolęda, czyli tradycyjna wizyta duszpasterska, będzie
miała inną formułę. Wszystko z powodu pandemicznych ograniczeń.
W niektórych parafiach księża odwiedzą tylko te rodziny, które ich do
siebie zaproszą. Będą też odprawiane
msze św. dla mieszkańców konkretnych ulic, podczas których wiernym
zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo.
W diecezji sosnowieckiej forma
kolędy zależy od ustaleń administratorów poszczególnych parafii.
– W związku ze zbliżającą się wizytą duszpasterską Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że obecny
stan prawny nie zawiera formalnego
zakazu odwiedzin w domach. Decy-

zja o przeprowadzeniu i ewentualnej
formie wizyty duszpasterskiej zostaje
pozostawiona więc roztropności księży
proboszczów – potwierdza ks. Przemysław Lech, dyrektor biura prasowego diecezji sosnowieckiej. – Przy
podejmowaniu decyzji należy wziąć
pod uwagę obowiązujące restrykcje
sanitarne, bieżącą sytuację w parafii,
jej specyfikę oraz oczekiwania wiernych – dodaje rzecznik.
Niektórzy jaworzniccy kapłani
poinformowali już swoich parafian
o tym, jak będzie wyglądać kolęda
na ich terenie. Na przykład w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
na Osiedlu Stałym będą dwie możliwości. Kapłani zaproszą wiernych
z poszczególnych ulic do kościoła na

wyznaczone dla nich msze św. i nabożeństwa. Będą też odwiedzać parafian, ale tylko tych, którzy wyrażą
taką chęć. – Wierni, którzy zdecydują,
aby kapłan do nich przyszedł z błogosławieństwem, proszeni są o zgłoszenie się
do zakrystii, kancelarii lub telefonicznie,
podając adres zamieszkania i numer telefonu w celu umówienia się na kolędę
– informują księża z jaworznickiego
sanktuarium.
Podobnie będzie w parafii w Ciężkowicach (również pw. MBNP),
w której kapłani zapraszają wszystkie rodziny w wyznaczonych dniach
na wieczorną mszę świętą i kolędową
modlitwę za rodziny. Odwiedziny
w domach też są możliwe, ale tylko
na wyraźne zaproszenie.

Kolędowe spotkania w kościele
przewiduje też ks. Piotr Niedziela,
proboszcz parafii pw. św. Karola Boromeusza w Starej Hucie. – Wizyta
duszpasterska będzie wyglądać podobnie, jak w ubiegłym roku, czyli odbędzie
się w formie mszy św. dla mieszkańców
poszczególnych ulic – informuje kapłan.
Niewykluczone jednak, że kolęda
odbędzie się też w domach parafian,
którzy zaproszą księdza do siebie.
Z decyzją o tym, jak ostatecznie
będzie wyglądać plan wizyty duszpasterskiej, czekają z kolei kapłani
z parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej
w Szczakowej.
– Obecnie wierni mogą składać ankiety, w których wyrażają chęć spotkania
z nami w swoich domach. Liczba zapro-

szeń wpłynie następnie na decyzję, dotyczącą organizacji mszy św. kolędowych
– tłumaczy ks. Józef Gut, proboszcz
szczakowskiej parafii. – Czekamy też
na to, jak będzie wyglądać sytuacja epidemiologiczna po 10 stycznia. Jeśli się
poprawi, to być może będzie możliwość
powrotu do tradycyjnej formy wizyty
duszpasterskiej – podkreśla.
Zaproszenia na kolędę wierni mogą
zgłaszać przez wpisanie swoich nazwisk, adresów i numerów telefonów
na kartkach, które znajdą pod kościelnym chórem, a które należy wrzucić
do drewnianej skarbony. Mogą też
wypełnić ankietę na stronie internetowej parafii, klikając ikonkę „Kolęda 2022”.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ruszyły szczepienia dzieci

204 w pierwszym tygodniu i ponad 160 w drugim. Tyle dzieci w wieku od 5 do 11 lat zapisali ich rodzice na szczepienie przeciwko
COVID-19 w Jaworznie. Rozpoczęta kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia akcja szczepionkowa dla tej grupy wiekowej
cieszy się w naszym mieście sporym zainteresowaniem.
– Szczepienia odbywają się w przychodni Zespołu Lecznictwa Otwartego
przy al. Piłsudskiego 80 na Podłężu.
O kwalifikacji dzieci zawsze decyduje lekarz. Opiekun dziecka musi przed badaniem wypełnić kwestionariusz wstępnego
wywiadu przesiewowego. Kwestionariusz
będzie dla lekarza podstawą decyzji, czy
dziecko może być zaszczepione danego
dnia – podkreśla Grażyna Koszowska
z jaworznickiego ZLO.
Rejestracja dziecka na szczepienie
odbywa się przez Internetowe Konto
Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub
telefonicznie pod ogólnopolskim numerem 989, albo pod numerem rejestracji centralnej ZLO 32 616 34 79.
W tym tygodniu szczepienia dzieci,
podobnie jak dorosłych, odbywają
się tylko do czwartku, 30 grudnia.
W sylwestra będzie przerwa, ale po
szczepionkę będzie można przychodzić już od poniedziałku, 3 stycznia.
Szczepienia dzieci, które skończyły
5 lat, ruszyły w Polsce 16 grudnia.
Swoje dwie córki, w wieku 5 i 12 lat,
zaszczepiła mieszkająca w Jaworznie pani Renata. – Sama bardzo źle
przeszłam covid, dlatego chcę uchronić
przed tą chorobą swoje dzieci. Również
ja i mąż jesteśmy zaszczepieni, podobnie jak najstarsza córka, która jest już
pełnoletnia – podkreśla pani Renata.
– Dziewczęta nie miały żadnych proble-

Sylwia Szymiec-Fedko przygotowuje kolejną dawkę szczepionki
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

mów po szczepieniu. Ani nie bolała je
ręka, ani nie miały gorączki – dodaje.
Mali pacjenci otrzymują dwie dostosowane do ich wieku dawki szczepionki firmy Pfizer. Dla tych z grupy
5-11 lat to 10 mikrogramów/dawkę
(0,2 ml z ampułki 10-dawkowej),
a dla młodzieży od 12 roku życia – 30
mikrogramów. Jeżeli pomiędzy podaniem obu dawek dziecko ukończy
12 lat, personel medyczny powinien
podać drugą z nich już w ilości dostosowanej dla 12-latków. Dopuszczalne
jest też szczepienie dzieci jednocześnie preparatem przeciw COVID-19
i innymi szczepionkami, aplikowa-

nymi dzieciom w ramach Programu
Szczepień Ochronnych. Jest tylko
jeden warunek – szczepionki muszą
być podane w dwie różne okolice
ciała, czyli np. jedna w lewe, a druga
w prawe ramię.
– Szczepienie jest jak najbardziej bezpieczne. Szczepionki dla grupy wiekowej 5-11 lat są najlepiej przebadanymi
preparatami w dziejach. Pomimo że
powstały w ekspresowym tempie, to
jednak to, jak wiele firm i jak wielu
naukowców z uniwersytetów na całym świecie zaangażowało się w tworzenie szczepionek, sprawia, że są one
naprawdę bezpieczne. Pokazuje to też

mała liczba niepożądanych odczynów
poszczepiennych w Polsce, na około 46
mln podanych dawek odnotowano około
17 tys. przypadków NOP-ów, z czego
15 tys. miało łagodne objawy, jak przedłużająca się gorączka czy bolesność
ramienia w miejscu wkłucia – zapewnia Igor Czerwieniec, lekarz, który
na zlecenie ZLO kwalifikuje małych
jaworznian do podania szczepionki przeciw COVID-19. – Szczepienie
chroni nas przed ciężkim przebiegiem
COVID-19, a w przypadku dzieci stanowi też ochronę przed pocowidowymi powikłaniami, czyli przed zespołem
PIMS – zaznacza.
Badanie przed szczepieniem polega
na sprawdzeniu stanu zdrowia małego
pacjenta. Lekarz m.in. osłuchuje go,
ogląda gardło, sprawdza węzły chłonne. A po szczepionce zaleca rodzicom,
by przez kilka dni bardziej dbali o to,
by dziecko się nie przeziębiło.
Od początku stycznia tego roku do
19 grudnia ZLO zaaplikowało pacjentom (dzieciom i dorosłym) ponad 41
700 dawek szczepionki przeciwko
COVID-19: w swoich przychodniach
ponad 9600, w masowym punkcie
szczepień na Leopoldzie (od kwietnia) - 30 tys. dawek. Pozostałe dawki
zostały podane podczas wyjazdowych
akcji do domów pacjentów.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Czad może zabić. Czujki na ratunek!
1187 poszkodowanych i 43 ofiary
śmiertelne. Tak wyglądał smutny bilans zatrucia tlenkiem węgla podczas
ubiegłorocznego sezonu grzewczego w Polsce. Czad to cichy zabójca,
bowiem atakuje niepostrzeżenie.
Tlenku węgla nie czuć, nie widać
i nie słychać, ale może doprowadzić do tragedii. Strażacy radzą, by
zachować czujność i zaopatrzyć się
w specjalne czujniki.
Zatrucie dymami i toksycznymi
produktami spalania, w tym tlenkiem
węgla, jest najczęstszą przyczyną
śmierci ofiar pożarów. To około 70
proc. przypadków.
– W ubiegłym sezonie grzewczym,
czyli od 1 października 2020 do przełomu kwietnia i maja wezwań, związanych z podejrzeniem obecności tlenku węgla, było w Jaworznie 9. Jedno
okazało się fałszywe. Poszkodowane zostały trzy osoby. Nie było ofiar
śmiertelnych. W trwającym sezonie
grzewczym odnotowaliśmy 4 zgłoszenia. Poszkodowana została jedna osoba
– informuje asp. Michał Dyl z Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie.
Do objawów zatrucia czadem należą duszności, nudności, wymioty,

bóle i zawroty głowy, osłabienie,
oszołomienie, przyspieszone bicie
serca i oddech. Pierwsza czynność,
jaką należy zrobić, gdy podejrzewamy, że w pomieszczeniu jest tlenek
węgla, to otwarcie okien. Następnie jak najszybciej trzeba opuścić
mieszkanie. Resztą zajmą się strażacy. Natomiast domownicy, narażeni
na działanie czadu powinni zostać
zbadani przez lekarza.

Michał Dyl zachęca do montażu
czujników | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

– W takich przypadkach najczęściej
wzywa nas pogotowie. Strażacy sprawdzają obecność i stężenie tlenku węgla
za pomocą specjalnych mierników. Następnie szukają źródła, z którego wydobywa się czad. Może to być np. piec
grzewczy albo kominek. Musi zostać
wyłączony i wygaszony, a lokatorzy
dostają informację o tym, że urządzenie
nie może zostać uruchomione do czasu
kontroli przez kominiarza, serwisanta
– wyjaśnia dalej asp. Dyl.
Na gromadzenie się tlenku węgla w pomieszczeniu wpływają
niesprawne przewody kominowe,
wentylacyjne i dymowe. Dzieje się
tak, gdy są one wadliwie wykonane,
nieszczelne, a także gdy nie są konserwowane i czyszczone. Problem
z wentylacją może pojawić się też
w przypadku, gdy w budynku zostaną wymienione okna i drzwi i okazują się zbyt szczelne w stosunku
do istniejącego systemu wentylacji.
Tragedii można jednak zaradzić,
przede wszystkim dzięki regularnym
kontrolom i konserwacjom przewodów kominowych i wentylacyjnych,
które, w razie awarii, trzeba wymienić na sprawne technicznie. Należy

też pamiętać o tym, by nie zasłaniać
i przykrywać urządzeń grzewczych,
nie powinno się również zaklejać
i zasłaniać kratek wentylacyjnych,
co niestety często się zdarza. Jeśli
wymienimy okna na nowe, musimy sprawdzić poprawność działania
wentylacji. Warto też zaopatrzyć się
w specjalne urządzenia, które rejestrują obecność czadu, dymu i gazu.
Takie czujki zaalarmują mieszkańców o niebezpieczeństwie sygnałem
dźwiękowym i optycznym.
Czujniki tlenku węgla najlepiej
zamontować w pomieszczeniu z kominkiem, piecem grzewczym, junkersem, a także w sypialni. Urządzenie
jest w stanie wykryć już nawet minimalne stężenie czadu, które jeszcze nie zagraża życiu domowników.
Urządzenia trzeba poddawać cyklicznym konserwacjom i pamiętać
o wymianie baterii.
Cena czujki to około 70-100
zł. Strażacy przekonują, że koszt
wyposażenia mieszkania w takie
urządzenie jest niewspółmiernie
niski do korzyści, jakie daje ich
stosowanie.
Anna Zielonka-Hałczyńska

5

Dziki
w odwrocie
Tylko 9 zgłoszeń o obecności dzików w osiedlach mieszkaniowych
wpłynęło w grudniu do Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Jaworznie. To zdecydowanie mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu. To znaczy, że współpraca
miasta z Kołem Łowieckim Słonka
przynosi oczekiwane efekty.
Na mocy umowy zawartej z myśliwymi na terenie Jaworzna miały
powstać nęciska, gdzie dziki były wabione rozkładanym tam pożywieniem.
W okolicach większych osiedli mieszkaniowych powstało w sumie 10 takich nęcisk, a regulowany, bezpieczny
odstrzał zaczął się na przełomie września i października. Do 30 listopada
wykonano pełny limit założonego
odstrzału, to znaczy 50 sztuk. Pomimo wyczerpania limitu współpraca
była kontynuowana i do 20 grudnia
odstrzelono jeszcze 32 dziki.
– Do Wydziału Zarządzania Kryzysowego wpływają obecnie pojedyncze zgłoszenia tylko z Osiedla Stałego,
w związku z tym Słonka zorganizowała dodatkowe nęcisko w okolicach ulic
Storczyków i Długoszyńskiej, gdyż to
z tamtego rejonu dziki wchodzą na teren Osiedla Stałego. Gmina otrzymała
zapewnienie od Głównego Łowczego
Koła Łowieckiego Słonka, że odstrzał
będzie prowadzony do skutku – informuje Katarzyna Sikora z Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
GD

Wycinka
pod drogę
Jaworznian zaniepokoiła wycinka drzew prowadzona w rejonie
Łubowca i Dąbrowy Narodowej.
Okazuje się jednak, że prace, które
wskazywano, prowadzone są przez
Nadleśnictwo Chrzanów już na terenie Sosnowca.
Natomiast w tej samej okolicy na
zlecenie Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego realizowane
są prace związane z przygotowaniem
śladu nowej drogi. Tu też prowadzona
jest wycinka drzew w pasie drogowym o szerokości 20 m ulicy Nowodługoszyńskiej.
Droga ta i prace związane z jej
uzbrojeniem, są zapisane w dokumentach planistycznych. Nowa droga to spora szansa rozwojowa dla tej
okolicy. Ulica Nowodługoszyńska
umożliwi uruchomienie terenów prywatnych i gminnych pod zabudowę
mieszkaniową. Jest to jedno z ważnych zadań, realizowanych w ramach
inwestycji „Poprawa infrastruktury
drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna - ul.
Nowodługoszyńska, ul. Rejtana, ul.
Syrokomli i ul. Storczyków”.
Dodatkowo przy ul. Katowickiej
przeprowadzona została pielęgnacja
drzewostanu.
GD
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Ewa Zuber i Łukasz Kolarczyk do klubów przywieźli świąteczne upominki | fot. UM Jaworzno

Goście w Klubach Senior+

Niecodziennych gości mieli bywalcy jaworznickich Klubów Senior+.
Placówki odwiedzili Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna
i Ewa Zuber, radna. Goście przywieźli świąteczne upominki i życzenia dla bywalców klubu i ich bliskich.
Spotkanie było też okazją, by podziękować za pracę i zaangażowanie
osobom opiekującym się klubami
seniora w mieście.
Jaworznickie kluby od początku
działalności cieszą się wielką popularnością wśród seniorów. Mieszkańcy miasta chętnie odwiedzają
te miejsca, korzystają z fizjoterapii,
wsparcia psychologa, uczestniczą
w prowadzonych regularnie zajęciach, wspólnie jeżdżą na wycieczki,
rozwijają zainteresowania i pasje,
dyskutują i przyjaźnią się. Przedstawiciele władz miasta przyznają,
że podobne placówki są w Jaworznie bardzo potrzebne. – To miejsca,
w których seniorzy znów czują się

potrzebni, odnajdują przyjaźń i drugi
dom. Gmina będzie aplikowała o kolejne środki na utrzymanie obecnych
klubów, a w przyszłości także będziemy starali się o stwarzanie możliwości
do powstawania nowych placówek.
To ważne działanie, ponieważ ożywa
cała okolica przy takich miejscach.
Kluby są bezpieczną przystanią dla
osób starszych, a szeroka oferta spotyka się z wielkim zainteresowaniem
seniorów – podkreśla Łukasz Kolarczyk.
Dziś w Jaworznie działają dwa
Kluby Senior+. Pierwszy otwarto
w marcu 2018 roku przy ulicy Matejki. – Lata funkcjonowania klubu to
czas radości, szczęścia a czasem także
smutku z powodu odejścia naszych
klubowych przyjaciół. Jednak ten czas,
zarówno dla nas jak i jaworznickich
seniorów jest pełen wzruszeń, emocji
i wspomnień – mówi Bronisława Zarzeczna, kierownik Klubu Senior +
„Pod Arkadami”.

Zainteresowanie zajęciami w klubie wśród jaworznickich seniorów
było tak duże, że szybko rozpoczęły
się starania o otwarcie kolejnego.
W lutym 2020 roku działalność
rozpoczęła placówka na Podwalu.
Klub otrzymał świetną lokalizację
w wieżowcu Słoneczna. Tutaj też
listy uczestników szybko się zapełniły.
– Dzięki wsparciu miasta, wiele
samotnych, starszych osób odnalazło miejsce, w którym może oderwać się od prozy codziennego życia.
Patrząc na to jak rozwijają się nasi
podopieczni po kilku miesiącach pobytu w klubie, mogę z całą pewnością powiedzieć, że nie ma lepszego
lekarstwa na wszystkie dolegliwości,
zarówno te fizyczne jak i te spowodowane samotnością i odizolowaniem
społecznym – podkreśla Krystyna
Janicka, kierownik Klubu Senior
+ z Podwala.
Grażyna Dębała
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Dzielą się czasem
i doświadczeniem

Fundacja Mój Czas dla Seniora
im. Wandy i Józefa działa już od
8 lat. Jubileuszowe spotkanie dla
wszystkich uczestników było okazją do refleksji, wspomnień i rozmów. Dla założycielki fundacji,
Renaty Talarczyk, był to też czas
szczególnej dumy, bowiem fundacji
udało się zgromadzić ludzi, którzy
odzyskali wiarę w siebie i w to, że
są potrzebni.
Renata Talarczyk założyła fundację Mój Czas Dla Seniora im.
Wandy i Józefa z myślą o osobach
starszych. – Byt tych osób, ich potrzeby i sposób ich widzenia świata
jest mi znany i bliski – mówi pani
Renata. Jaworznianka była bardzo
zżyta ze swoimi rodzicami, którymi opiekowała się do ich ostatnich
dni. 8 lat temu postanowiła założyć
fundację poświęconą ich pamięci.
Jej siedziba mieści się w mieszkaniu po rodzicach pani Renaty przy
ul. 11 Listopada 4c. – Nie jest to
klub. Nie jest to też sposób na zabicie
nudy. W naszej fundacji odbywają
się spotkania, które organizujemy,
by stwarzać okazje do poszukiwania
wartości w nas samych i w innych
ludziach. Każde spotkanie ma nam
coś dać. Uczymy się słuchać innych
i wsłuchiwać w samych siebie. Cały
czas uczymy się budowania relacji.
Trzeba pamiętać, że żeby dać czas
komuś innemu, musimy go dać też
samym sobie – przekonuje pani Renata.
W siedzibie fundacji seniorzy
spotykają się na długie rozmowy
przy herbatce. Uczestniczą też
w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, z psychologiem, biorą udział

w koncertach, wycieczkach, rozwijają pasje na tematycznych warsztatach. Na spotkaniach prowadzona
jest też edukacja prozdrowotna.
W grudniu w siedzibie fundacji
odbyły się warsztaty kulinarne,
które poprowadziła Ewa Zuber,
jaworznicka instagramerka i radna. W grudniowe wtorki i niedziele
w fundacji Mój Czas dla Seniora
im. Wandy i Józefa odbywały się
spotkania „Grudniowa cisza”, na
których zgromadzeni dyskutowali na temat świąt. Wymieniali się
doświadczeniami i rozważali, po
co tak naprawdę są święta.
– Nie zarabiam na działalności tej
fundacji. Działamy dzięki sile ducha,
nie pieniądza. Fundusze pozyskuję
z rożnych źródeł. Na rzecz fundacji
można oddawać 1 procent podatku.
Fundusze zdobywam też dzięki salonowi fryzjerskiemu czy dobrym ludziom – zdradza Renata Talarczyk.
Renata Talarczyk poprzez swoją
fundację stara się integrować seniorów z osobami młodszymi. Jej
zdaniem ich spotkania niosą obopólne korzyści. Młodzi przekazują
starszym energię, natomiast seniorzy chętnie dzielą się z młodszymi
doświadczeniem.
Ideą fundacji jest przede wszystkim zachęcenie społeczeństwa,
a zwłaszcza młodzieży, do darowania chociaż części swojego czasu
osobom starszym. – Chcę, by to, co
robimy w fundacji, zostało przekazane dalej. Chodzi o to, by każdy
człowiek, który widzi kogoś samotnego, chciał poświęcić mu swój czas
– wyjasnia pani Renata.
Natalia Czeleń

Poprawiają bezpieczeństwo
Członkowie społecznego portalu informacyjno-ratowniczego Jaworzno112.pl zachęcają mieszkańców miasta do noszenia odblasków.
Na ich stronie internetowej, a także
na facebookowym profilu grupy,
znaleźć można szereg wiadomości
o tym, jak należy poruszać się po
ulicach, szczególnie jesienią i zimą.
Jak podkreśla redaktor jaworznickiego serwisu, Bartłomiej Lesiak, odblaski są obowiązkowe
w terenie niezabudowanym, ale
najlepiej nosić je wszędzie, również gdy poruszamy się po mieście.
– Warto mieć choćby mały element odblaskowy, który znacznie
poprawia naszą widoczność, przez co
stajemy się zauważalni dla kierowcy
samochodu. Szczególnie ważne jest to
w trwającym sezonie jesienno-zimowym, gdy warunki atmosferyczne są

bardzo trudne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego – wyjaśnia.
W Polsce co roku wydarza się
wiele wypadków, do których dochodzi właśnie dlatego, że piesi
nie są widoczni dla kierowców.
Ciemne kolory kurtek, spodni i innych części zimowej garderoby,
a do tego brak elementów odblaskowych sprawiają, że przechodnie „zlewają się” z otoczeniem.
Dodatkowo, szybko zapadający
zmrok i nierzadko złe warunki
atmosferyczne ograniczają kierowcom pole widzenia.
– Pieszy podczas złej pogody, ubrany w ciemny strój, zostaje dostrzeżony
przez kierującego samochodem dopiero z odległości około 20 metrów.
Jeśli zaś ma na sobie jasne ubranie,
jest widoczny z 50 metrów. Ale to za
mało, by kierowca zdążył zatrzymać

samochód. Bowiem droga hamowania auta, jadącego z prędkością 50
km/h, wynosi 30 metrów. Natomiast
przy prędkości 100 km/h ta droga
wydłuża się już do 80 metrów – tłumaczy Jarosław Klimczyk z Jaworzno112.pl. – Tymczasem jeśli
pieszy ma odblask, nawet mały, to
będzie widoczny z odległości większej
niż 150 metrów. To pozwoli kierowcy
bezpiecznie ominąć osobę, poruszającą się poboczem drogi – podkreśla.
Odblaski należy nosić w taki sposób, aby spełniały swoje zadanie.
Nie mogą więc być zakryte jakąś
częścią garderoby i znajdować się
np. pod szalikiem albo pod rękawem. Najlepiej umieścić je np. na
kostce, ramieniu, przy torebce lub
zamku plecaka. Im więcej odblasków, tym bezpieczniej.
Anna Zielonka-Hałczyńska

W fundacji Mój Czas dla Seniora im. Wandy i Józefa celebrowano 8 urodziny | fot. Materiały Fundacja Mój Czas dla Seniora im. Wandy i Józefa
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Betlejem świętowało jubileusz

Grupa teatralna Mumio ze swoim
słynnym spektaklem „Kabaret
Mumio” i kolędnicy z Kapeli Fedaków
zawładnęli w poniedziałek, 27
grudnia, sceną sali widowiskowej
w Młodzieżowym Domu Kultury.
Artyści pojawili się tam na zaproszenie
wspólnoty Betlejem, która świętuje
w tym roku swoje 25-lecie.
Betlejemskie stowarzyszenie organizuje poświąteczne imprezy z kolędowaniem w roli
głównej już od kilku lat. W tym roku „betlejemczycy” postawili zarówno na kolędników
(w tej roli właśnie rodzina Fedaków), jak i na
sporą dawkę dobrego, abstrakcyjnego humoru.

Mieszkańcy Betlejem w jadalni
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

– Dlaczego zaprosiliśmy grupę teatralną Mumio?
Bowiem ma ona sporo wspólnego z naszym Betlejem
– tłumaczył tuż przed spektaklem pt. „Kabaret
Mumio” ks. Mirosław Tosza, prezes jaworznickiego stowarzyszenia. – Ze wspólnotą jest jak
z drzewem. Ma ono ukryte korzenie, bez których
nie może istnieć. Dla osób, związanych z Betlejem
od 25 lat, właśnie Mumio jest jednym z takich korzeni. Sposób widzenia świata, nieprzewidywalność,
dystans do siebie i do rzeczywistości, jakie wyraża
ta grupa, bardzo nam pomogły w tworzeniu życia
wspólnotowego z osobami ubogimi – stwierdził.
Poniedziałkowa impreza była połączona
z kiermaszem pięknego rękodzieła, tworzonego przez mieszkańców domu wspólnoty w tamtejszej pracowni Tabga.
Wspólnota Betlejem istnieje już ćwierć wieku. Swój początek miała 14 lutego 1996 roku.
Zaczęło się od rozmowy księdza Mirka z ks.
Józefem Lendą, proboszczem parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu Stałym
o potrzebie powstania domu dla osób bezdomnych. Dwa lata później ks. Tosza uzyskał zgodę
ówczesnego biskupa Adama Śmigielskiego
na utworzenie wspólnoty. O znalezienie i kupno odpowiedniego lokum zadbało stowarzyszenie „Dobroczynność”. Budynek, w którym
mieści się dom wspólnoty, przy ul. Długiej 16,
został zbudowany w 1913 roku. Przez 85 lat
był siedzibą dąbrowskiej szkoły. Gdy placówka
została przeniesiona w inne miejsce, w szkolnych murach zamieszkali bezdomni, osoby po
przejściach, często uzależnione od używek, osamotnieni mężczyźni i kobiety, szukający nowej
drogi życiowej. Pierwsi lokatorzy wprowadzili
się w 2001 roku.
Betlejem jest miejscem, w którym „odnalazło się” już wiele osób. To nie tylko ci, którzy

Mumio dało wspaniały występ
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

wprowadzają się do tego domu, ale też liczni przyjaciele wspólnoty, w tym mieszkańcy
Jaworzna i okolicznych miast, a także znane
postaci, jak m.in. podróżnik Jasiek Mela oraz
reżyserzy Agnieszka Holland i Robert Gliński. W Betlejem odbywają się msze święte,
spotkania, warsztaty, wydarzenia kulturalne.
Ks. Mirek i inni domownicy mają też na koncie
liczne inicjatywy i pielgrzymki, rowerową do
Ziemi Świętej, pieszą do Watykanu i Lisieux,
dokąd jechali też na dwóch kółkach i na małych traktorkach.
Na terenie należącym do stowarzyszenia,
mieszkańcy utworzyli Betlejemski Ogród Biblijny, a sam budynek przeszedł metamorfozę,
zarówno w środku, jak i na zewnątrz, i przypomina teraz budowle, tworzone przez słynnego
austriackiego architekta, Friedensreicha Hundertwassera. Trwa też przebudowa opuszczo-

nego domu przy ul. Długiej 12. Tam powstaną
kawiarnia i taras w stylu hundertwasserowskim,
a także pokoje gościnne i te dla mieszkańców
wspólnoty. Stowarzyszenie wydzierżawiło też
budynek przy ul. Dąbrowskiej. Powstają w nim
kolejne pokoje, magazyn, pracownia mozaiki
i sala do organizacji imprez okolicznościowych,
która będzie także stołówką dla osób ubogich.
Po poniedziałkowej imprezie „betlejemczycy”
zapraszają na ciąg dalszy kolędowania. W czwartek, 30 grudnia, o godz. 17.30 w kościele Matki
Bożej Anielskiej w Dąbrowie Narodowej będzie
można ponownie spotkać Kapelę Fedaków.
Zmienił się natomiast termin koncertu pt. „Kolęda tu i tam”, w którym wystąpią T.Etno - Tomek Drozdek i Przyjaciele. Na to wydarzenie
Betlejem zaprasza 5 stycznia o godz. 17.30, też
do dąbrowskiego kościoła. Artyści zaśpiewają
kolędy z całego świata.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Japońska szopka na wystawie w oratorium
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
REKLAMA
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Koncertowo w kolejny rok
Piękne, operowe głosy będą mogli usłyszeń mieszkańcy Jaworzna podczas zaplanowanego na 16 stycznia o godz. 17 Jubileuszowego Koncertu Noworocznego. Na
scenie Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS wystąpią sopranistki, mezosopranistki, alcistka, tenorzy i barytoniści. Zagrają też utalentowani muzycy, którzy pod
dyrekcją Woytka Mrozka przeniosą widownię najpierw do Wiednia, a następnie do Hoolywood.
Organizowany przez Miejskie
Centrum Kultury i Sportu, 20.
już koncert na powitanie Nowego
Roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Bilety na to oczekiwane przez jaworznian wydarzenie
są już niemal wyprzedane, dlatego
nie warto zwlekać, ale jak najszybciej zapewnić sobie miejsce
na widowni.
– W świat wiedeńskiego walca,
popisowych arii i duetów ze znanych
oper i operetek wprowadzą publiczność soliści oraz znakomici muzycy
orkiestry symfonicznej pod batutą

maestro Woytka Mrozka – informują organizatorzy koncertu.
Zebrani w hali MCKiS, melomani usłyszą sopranowe wykonania
Agnieszki Grabowskiej i Edyty Piaseckiej, mezosopran Justyny Gęsickiej, a także piękne
głosy członkiń Ladies Trio (Olga
Verkholyak – sopran, Khrystyna
Dutchak – mezzosopran i Ivanka
Savyuk – alt), lwowskiej grupy,
reprezentującej muzykę retro-jazz,
pop, folk-cover i electro-swing. Na
jaworznickiej scenie nie zabraknie
również panów, w tym barytonisty

Michała Kutnika, tenorów - Sławomira Naborczyka i Vincentego Schirrmachera, który należy
do czołówki Opery Wiedeńskiej.
Wystąpią również Maksymilian
Mrozek i Kenny Hooster. Dyrektor koncertu, Woytek Mrozek, to
znany dyrygent, kompozytor, wirtuoz klarnetu i producent, który
na jaworznickiej scenie pojawiał
się już kilkukrotnie.
– Tradycją stało się już, że rok
kalendarzowy w Jaworznie inaugurowany jest Koncertem Noworocznym. Ten niezwykły wieczór, wzo-

rowany oczywiście na wiedeńskim
odpowiedniku, każdego roku gromadzi komplety publiczności. Rok 2022
jest jednak wyjątkowy, gdyż jest to
dwudziesta, jubileuszowa odsłona
naszego koncertu. Z tej okazji do
Jaworzna zaproszono znakomitych
artystów, w wykonaniu których usłyszymy największe przeboje Wiednia
– centrum świata operowych i operetkowych arii, a w drugiej części do
stolicy światowego kina – Hollywood za sprawą znanych muzycznych
motywów filmowych – informuje
Barbara Halaś, kierownik działu

Kultury Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
Bilety na Jubileuszowy Koncert
Noworoczny kosztują 120 złotych
i są do nabycia na stronie bilety.
mckis.jaworzno.pl oraz w godz.
7-15 w kasie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej
80, i na fakturę, w Dziale Kultury
MCKiS przy ul. Krakowskiej 8.
Poniżej prezentujemy sylwetki
artystów, których można będzie
usłyszeć podczas jubileuszowego
Koncertu Noworocznego.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Edyta
Piasecka

Agnieszka
Grabowska

Justyna
Gęsicka

Vincent
Schirrmacher

Sławomir
Naborczyk

Sopran – solistka Opery Narodowej
w Warszawie, laureatka wielu prestiżowych nagród. Występuje m.in. na scenach warszawskiego Teatru Wielkiego
Opery Narodowej, Teatru Wielkiego
w Łodzi, Opery Krakowskiej, Opery
Bałtyckiej, Opery Wrocławskiej, Opery
i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku,
a także w Teatrze Wielkim w Budapeszcie. Występowała też w Belgii, Holandii,
Niemczech, Stanach Zjednoczonych,
Danii, Kuwejcie i we Włoszech.

Sopran – ukończyła studia magisterskie
w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest laureatką międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych. Do jej sukcesów
należy m.in. I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka w Warszawie. W czasie
nauki w Akademii Muzycznej otrzymywała stypendium „Nagroda Rektora”
przeznaczone dla najwybitniejszych
studentów.

Mezzosopran – znakomita śpiewaczka operowa, która czaruje swoim
głosem, jest rodowitą Kujawianką,
urodzoną w Lipnie. Ukończyła śpiew
klasyczny na Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wyśpiewała już między innymi
Małgorzatę w operetce „Bal w operze” R. Heubergera, Zefira w „Apollo i Hiacyncie” W. A. Mozarta czy
partię Papageny w „Czarodziejskim
flecie” W. A. Mozarta.

Pierwszy tenor Opery Wiedeńskiej. Od
1996 studiował edukację muzyczną
w Royal Academy of Music w Londynie oraz w Juilliard School w Nowym
Jorku. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem, śpiewu uczył się prywatnie w Saarbrücken w klasie profesora
Raimunda Gilvana. W 2006 roku za
wybitne osiągnięcia otrzymał „Medal
Gottlob Frick". To artysta międzynarodowego formatu o niezwykłej
barwie głosu.

Tenor – absolwent bydgoskiej Akademii
Muzycznej. Debiutował w 2011 roku
rolą Basilia w „Weselu Figara" Mozarta w Operze Nova w Bydgoszczy. Kreował także Kowala w „Krótkim życiu
de Falli" i partię tytułową w „Studencie
żebraku" Millockera. Współpracuje
z Operą Śląską i Filharmonią Zabrzańską oraz zespołem Musica Viva Artysta
ma w swoim dorobku wiele nagród i jest
zwycięzcą ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów wokalnych.

Michał
Kutnik

Ladies
Trio

Kenny
Hooster

Maksymilian
Mrozek

Woytek
Mrozek

Baryton - solista Opery Krakowskiej,
ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest laureatem krajowych i zagranicznych konkursów wokalnych. Współpracuje z Krakowską Operą Kameralną,
Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Śląską
w Bytomiu i Filharmonią Warmińsko-Mazurską w Olsztynie. Wykonuje również muzykę oratoryjno-kantatową oraz
pieśni. Występował m.in. w Niemczech,
Szwajcarii, we Włoszech, w Norwegii,
Finlandii, Mołdawii, na Litwie.

Ladies TRIO to zespół ze Lwowa, który ma w swoim repertuarze utwory
z takich gatunków, jak retro-jazz,
pop, folk-cover i electro-swing. Do
grupy należą Olga Verkholyak – sopran, Khrystyna Dutchak – mezzosopran i Ivanka Savyuk – alt. Podczas
jaworznickiego koncertu utalentowane lwowianki wykonają najpiękniejsze
pieśni światowej sceny, największe
światowe przeboje musicalu, muzyki
filmowej i muzyki pop.

Utalentowany wokalista, finalista programu The Voice of the Ukraine, czyli
odpowiednika naszego The Voice of
Poland. Młody artysta ujął jurorów talentem, barwą głosu i wokalnymi umiejętnościami. Jego muzyczna kariera
szybko się rozpędza, a znawcy wróżą mu
sukcesy. Kenny Hooster wziął już udział
w projekcie The Queen Symphonika,
z nowymi aranżacjami utworów grupy
Queen, które wiernie oddają bogactwo
brzmienia, rytmu, harmonii ich muzyki.

Młody i bardzo zdolny wokalista.
Podczas jaworznickiego Koncertu
Noworocznego w jego wykonaniu
usłyszymy między innymi kompozycję H. Manciniego Moon River.
Maksymilian Mrozek należy do artystów młodego pokolenia. Jego muzyczna kariera rozwija się jednak już
teraz bardzo obiecująco. Przy muzycznych przedsięwzięciach młody
muzyk współpracował ze znanymi
i cenionymi artystami.

Dyrygent, wirtuoz klarnetu, kompozytor i producent. Należy do
najwybitniejszych współczesnych
klarnecistów i producentów, znany jest publiczności całego świata.
Z właściwą sobie dynamiką wykracza poza schematy dzielące muzykę na popularną i elitarną. Artysta
słynie z niekonwencjonalnych pomysłów i nieposkromionej wyobraźni.
W muzyce nieustannie poszukuje
nowych środków wyrazu.
GD
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Problem z płodnością dotyczy coraz większej liczby par. Według deﬁnicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), niepłodność to niemożność zajścia w ciążę, pomimo regularnego współżycia seksualnego utrzymywanego powyżej 12 miesięcy. Przypadek ten uznawany jest za chorobę społeczną, możliwą do
wyleczenia dzięki farmakoterapii lub interwencji chirurgicznej. Bezpłodność z kolei to trwała niezdolność do zostania rodzicem. Na temat niepłodności
rozmawialiśmy z dr Esterą Kłosowicz, specjalistką położnictwa i ginekologii, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności.

Diagnostyka i leczenie dają szansę na ciążę

Niepłodność i bezpłodność to
terminy często mylnie stosowane zamiennie, choć jest między
nimi zasadnicza różnica. Dlaczego tak jest?
Bezpłodność i niepłodność to dwa
różne pojęcia medyczne. Bezpłodność jest stanem nieodwracalnym,
podczas gdy niepłodność można
skutecznie leczyć. O bezpłodności
mówimy wtedy, kiedy jest się niezdolnym do spłodzenia potomstwa.
Taki stan wynika m.in. z braku lub
niedorozwoju narządów płciowych,
po przebytych chorobach w dzieciństwie, które dają trwałe następstwa,
mechanicznych urazach narządów
płciowych, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia lub utraty
narządów płciowych (np. usunięcie
jajników, usunięcie macicy, utrata
jąder itp.). Z kolei niepłodność jest
chorobą, którą można skutecznie leczyć. Jest to sytuacja, gdy ciąża nie
pojawia się w ciągu roku regularnego współżycia przez parę bez stosowania środków antykoncepcyjnych.
Niepłodność może być spowodowana
wieloma różnymi czynnikami, np.
niewłaściwą gospodarką hormonalną, przebytymi infekcjami narządów
rodnych, chorobami przewlekłymi
(np. cukrzyca, otyłość, nadciśnienie
tętnicze), a także stosowaniem używek, czynnikami immunologicznymi
czy brakiem owulacji.
Czy dużo jest par z takimi problemami?
W takiej sytuacji znajduje się blisko 20 proc. par w Polsce. Warto
podkreślić, że niepłodność została
uznana przez WHO za chorobę cy-

wilizacyjną. Aktualnie, w całej Europie, blisko 30 mln osób cierpi na
problemy związane z płodnością.
W Polsce z problemem niepłodności
boryka się ok. milion par, z czego
większość nie pozostaje pod opieką
specjalistycznych ośrodków zajmujących się kompleksową diagnostyką
i leczeniem zaburzeń płodności. Pary
dotknięte tymi problemami boją się
mówić o nich głośno. Obawiają się
stygmatyzacji. Nierzadko boją się
nawet szukać pomocy. Tymczasem
najgorszą rzeczą jest zabranie czasu
reprodukcyjnego. W takich sytuacjach
nie należy zwlekać.
Podstawowym źródłem informacji
dla wielu pacjentów na temat problemu niepłodności pozostaje internet.
W naszym kraju jedynie 20 proc. par
zwraca się po pomoc medyczną, podczas gdy w Europie Zachodniej pary
borykające się z problemem płodności
wykorzystują techniki wspomaganego
rozrodu aż w 50 proc. przypadków.
Dlatego tak ważna jest edukacja. Im
większa będzie świadomość społeczeństwa na temat tych problemów, im
większe zrozumienie otoczenia, tym
więcej par odważy się szukać pomocy.
Kiedy należy się zgłosić do
specjalisty po pomoc? Czy
uprzednio należy wykonać
jakieś wstępne badania?
Okres bezskutecznych starań o ciążę, po którym para powinna skorzystać ze specjalistycznej konsultacji,
zależy od wieku kobiety, przebiegu
jej cykli, przebytych operacji w obrębie miednicy, wielkości rezerwy
jajnikowej oraz planów prokreacyjnych. U pacjentek w wieku poniżej
35 lat, bez obciążeń w wywiadzie,

jajnikowej oraz przebiegu dotychczasowego leczenia.
W przypadku bezpłodności nie
ma żadnych szans na ciążę?
Bezpłodność oznacza niezdolność
do poczęcia potomstwa. Natomiast
leczenie niepłodności jest jak najbardziej możliwe.
Niektórzy twierdzą, że wieloletnie stosowanie antykoncepcji hormonalnej powoduje późniejszą niepłodność lub
bezpłodność. To fakt czy mit?

dr Estera Kłosowicz | fot. Natalia Czeleń

rozpoczęcie diagnostyki w kierunku
niepłodności wskazane jest po roku
regularnego współżycia, natomiast
u kobiet po 35. roku życia – po 6.
miesiącach, zaś u pacjentek po 40.
roku życia – niezwłocznie. Warto
podkreślić, że diagnostyka i leczenie
niepłodności wymagają holistycznego
podejścia do problemu. Ze względu
na stres, jaki dotyka niepłodną parę
w okresie oczekiwania na dziecko,
należy rozważyć konsultację psychologiczną. Istotne jest również zalecenie zdrowego trybu życia obojgu
partnerom, a w szczególności wyeliminowanie szkodliwych czynników
(tj. niewłaściwej diety, tytoniu i nad-

miaru alkoholu). W pierwszej kolejności diagnostyka powinna obejmować ocenę czynności jajników (czy
występują cykle owulacyjne), oceny
rezerwy jajnikowej – AMH, anatomii
żeńskiego układu rozrodczego (czy
są drożne jajowody i prawidłowa
jama macicy) oraz badanie nasienia (czy są prawidłowe parametry
nasienia).
Ile czasu może trwać leczenie?
Leczenie powinno być dostosowane indywidualnie – w zależności od
przyczyny niepłodności, czasu starań
o ciążę, wieku kobiety, jej rezerwy

Oczywiście jest to mit. Jeśli antykoncepcja została wdrożona u zdrowej
kobiety, to jest to metoda zapobiegania
ciąży jedynie podczas jej stosowania,
nie ma wpływu w żaden sposób na
ograniczenie płodności ani na zajście
w ciążę w przyszłości. Podkreślam, że
chodzi o sytuację, która dotyczy kobiety bez zaburzeń miesiączkowania. Jeśli
takowe występują, wówczas powinno
się wykonać diagnostykę hormonalną
i prawidłowo zdiagnozować przyczynę
zaburzeń miesiączkowania, zaburzeń
hormonalnych. Niejednokrotnie pacjentki otrzymują tabletki antykoncepcyjne na tego typu zaburzenia, bez
wykonywania badań, które wskażą
przyczyny nieregularnych miesiączek
i stosują antykoncepcję przez wiele lat,
a niezdiagnozowany problem wciąż
pozostaje i po odstawieniu antykoncepcji, gdy napotykają problemy z zajściem w ciążę, obwiniają stosowanie
antykoncepcji, a nie brak diagnostyki.
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

Wielkie sylwestrowe morsowanie

Morsy z Jaworzna zapraszają do wspólnych
kąpieli w Sosinie | fot. Materiały Niepokonani Jaworzno

Morsy z Jaworzna zapraszają nad Sosinę.
Wspólna kąpiel w lodowatej wodzie zaplanowana jest na sylwestrowy piątek, 31 grudnia, o godz. 9. To będzie już kolejne morsowanie w tym sezonie. Mimo dużego mrozu
śmiałkowie zanurzyli się w wodach Sosiny
w świąteczną niedzielę, 26 grudnia. – Mroźna
i słoneczna bożonarodzeniowa niedziela, toteż
żal było nie wykorzystać. Wykorzystaliśmy
ją więc na maksa. Dla nas morsowanie jest
super i możemy zaliczyć je do sportów wyczynowych – mówi Gabriela Brodzik z grupy
Niepokonani Jaworzno, która uczestniczyła
w morsowaniu.
Morsy zapraszają wszystkich miłośników
wodnego hartowania organizmów do wspólnej kąpieli w sylwestrowy poranek. – Zapraszamy na Sylwestrowe Morsowanie. Dobrze
wymoczyć z rana stopy przed całonocnymi
tańcami – przekonują z usmiechem.

Morsowanie ma mnóstwo zdrowotnych zalet.
Daje też pozytywne efekty sportowe. Przyczynia się do zwiększenia odporności organizmu,
poprawy wydolności układu sercowo-naczyniowego, poprawy krążenia i lepszego ukrwienia
skóry. Powoduje też szybszą regenerację i odżywienie organizmu, a także wspomaga leczenie chorób dermatologicznych i alergicznych.
Pomaga w walce z reumatyzmem. Regularne
morsowanie rozbija też tkankę tłuszczową i pozwala zmniejszyć cellulit.
Miłośnicy zimnych kąpieli przestrzegają jednak, że nim podejmiemy pierwsze próby, należy
pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Podczas zanurzenia w lodowatej wodzie dochodzi
do skurczu powierzchniowych naczyń krwionośnych. Krew dociera wtedy głębiej i poprawia
krążenie w narządach wewnętrznych oraz we
wszystkich tkankach ciała. Dlatego tak ważna
jest wizyta u lekarza, aby wykluczyć problemy

kardiologiczne, będące poważnym przeciwwskazaniem do morsowania.
Grupa Morsy Jaworzna przestrzega też, by nie
kapać się w pojedynkę i pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. – Skorzystaj z towarzystwa
doświadczonych morsów, a przed kąpielą koniecznie
przeprowadź porządną rozgrzewkę. Nie bij rekordów czasowych, przebywając w wodzie. Początkującym wystarczy kilka sekund – podkreślają.
Każdy powinien dostosować czas kąpieli w lodowatej wodzie do swojego stanu zdrowia. Kąpiel powinna trwać od 3 do 5 minut. Jeśli jest
to pierwszy raz, wystarczy jedno zanurzenie się.
Należy też uważnie obserwować reakcję swojego organizmu i nie ignorować niepokojących
objawów. Ważne jest także ciepłe ubranie na
zmianę i gorąca herbata w termosie. Podczas
wejścia do wody trzeba mieć czapkę na głowie
i rękawiczki na dłoniach, strój kąpielowy oraz
buty, najlepiej neoprenowe.
NC
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Konkursowe kolędowanie

Sylwestrowe
przeboje
Co można robić w Sylwestra? Można wybrać się na bal, prywatkę, albo
skorzystać z opcji domowej, kameralnej kolacji i projekcji filmów. Dlatego
warto przygotować się do tego szczególnego wieczoru w sposób metodyczny i przemyślany, by wybrane
filmy nas bawiły, a nie nudziły.
Nie ma zbyt wielu produkcji, które w całości dotyczyłyby ostatniego
dnia roku, wyjątkiem jest „Sylwester
w Nowym Yorku”. Jednak w wielu
obrazach ten dzień lub zabawa sylwestrowa stanowią kluczowe i rozpoznawalne sceny istotne dla fabuły.
Według twórców tego filmu, nie
ma bardziej magicznego miejsca na
powitanie Nowego Roku na świecie
niż Nowy Jork, a dokładnie Times
Square na Manhattanie. „Sylwester
w Nowym Jorku” to refleksyjna komedia, będąca mozaiką różnych historii, w której losy bohaterów przeplatają się i łączą właśnie w ostatni dzień
roku. „Sylwester w Nowym Jorku” to
pozycja warta obejrzenia, szczególnie

dla fanów filmów romantycznych,
a jednym z jej atutów oprócz fabuły
jest obsada aktorska.
Jedynym filmem w przygotowanym rankingu nie traktującym o sylwestrze, jest „Wielkie piękno Paolo
Sorrentino”. Film będący celebracją
życia i zabawy, opowiadający historię starzejącego się dziennikarza, wydaje się być idealną propozycją na
zakończenie roku. To nostalgiczna
podróż przez życie i wspomnienia.
Za pośrednictwem historii jednostki, reżyser pokazuje nam świat klasy
wyższej: utracjuszy, poetów i pisarzy,
ekscentrycznych artystów. Ich życie
to nieustający karnawał, erotyczne
rozpasanie i hedonizm posunięty do
granic możliwości. W filmie nie ma
zbędnych elementów, jest niezwykle
estetyczny, a każdy kadr dopracowany. Sorrentino nie podsuwa oczywistych rozwiązań, nie ocenia, a refleksję pozostawia widzom. No i jak
zawsze zachwyca.
Katarzyna Pokuta

Wybrana
ﬁlmograﬁa

Bulwar zachodzącego słońca, reż. Billy Wilder, USA 1950
Dziennik Bridget Jones, reż. Sharon Maguire, Wielka Brytania 2001
Dziwne dni, reż. Kathryn Bigelow, USA 1995
Garsoniera, reż. Billy Wilder, USA 1960
Gorączka złota, reż. Charlie Chaplin, USA 1925
Kiedy Harry poznał Sally, reż. Rob Reiner, USA 1989
Ocean’s Eleven, reż. Lewis Milestone, USA 1960

11

W styczniu w naszym mieście odbędą się przesłuchania w ramach III
Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd
i Pastorałek dla Solistów - „Hej kolęda, kolęda” oraz finał XIX Diecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Złota Kantyczka 2022”.
Organizatorem konkursu „Hej kolęda, kolęda” jest ATElier Kultury. Nagrania bożonarodzeniowych utworów
można przesyłać do 30 grudnia. Do
muzycznej rywalizacji są zaproszone
dzieci i młodzież. Konkurs odbędzie
się w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych z klas I-III i IV-VIII
oraz uczniów szkół średnich.
Nagrania, przesyłane na konkurs,
muszą zawierać dwa utwory. Pierwszym jest kolęda, przypisana do danego przedziału wiekowego (dla kat.
I ma to być „Przybieżeli do Betlejem”,
dla kat. II - „Wśród nocnej ciszy”, dla
kat. III - „Do szopy hej pasterze”, a dla
kat. IV - „Nie było miejsca”). Drugim utworem może być inna kolęda,
pastorałka lub piosenka świąteczna
(w języku polskim) o kontrastującym
charakterze. – Soliści wyłonieni z etapu
pierwszego zaprezentują wcześniej wybrane utwory na scenie ATElier Kultury
26 stycznia 2022 roku. W przypadku
niemożliwości przeprowadzenia drugiego etapu, związanej z ewentualnymi
obostrzeniami, jury konkursu wyłoni

zwycięzców z pierwszego etapu – informują organizatorzy.
W styczniu odbędzie się finał Złotej
Kantyczki, konkursu, który jest regionalnym etapem Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks.
Kazimierza Szwarlika w Będzinie.
Jaworznickie przesłuchania zorganizowały Młodzieżowy Dom Kultury
i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. W konkursie
wzięły udział 102 podmioty wykonawcze, czyli soliści, duety, zespoły
i chóry m.in. z woj. śląskiego i małopolskiego. Wyniki są już znane, ale
tego, kto dostanie nagrodę grand prix,
dowiemy się dopiero 15 stycznia podczas uroczystej gali o godz. 11 w sali
widowiskowej jaworznickiego MDK-u.
W kat. przedszkolaków zwyciężyły
ex aequo Zespół Wesołe Jedyneczki
z Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach i Kornelia Gęborska z Przedszkola Miejskiego nr 18 w Jaworznie. Dwa pierwsze
miejsca przyznano też w kat. klas I-III szkół podstawowych. Zdobyły je
Hanna Nowak z MOKSiR w Chrzanowie i Paulina Knapik ze Studia
Artystycznego „Banda Rabanda”.
Po trzech laureatów najwyższych
miejsc komisja konkursowa wyłoniła natomiast w kat. klas IV-VIII SP,
szkół ponadpodstawowych i wśród
dorosłych.

W gronie wykonawców z klas IV-VIII najbardziej podobały się występy
Emily Gogwim z chrzanowskiego
MOKSiR-u, Zespołu Cantito z Zabrza
i Karoliny Siudyki ze Studia Efendi
Clue z Łobzowa. W kat. szkół średnich triumfowały Kinga Kasprzyk
z SOSW z Dąbrowy Górniczej, Aleksandra Jedyńska z MDK-u Zespołu
Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
i Helena Czech XVII LO we Wrocławiu. Wśród dorosłych pierwsze miejsce zajęły Natalia Siekierka z MOPT
w Dąbrowie Górniczej, Daria Porębska z katowickiego MDK-u i Żeński
Zespół Wokalny Bytomskie Ognisko
Artystyczne.
Wyłoniono także laureatów nagród specjalnych. Tę od prezydenta
Jaworzna, Pawła Silberta, otrzymała
Maria Urbanik z jaworznickiej SP 15.
Natomiast zdobywczyniami nagrody,
przyznanej przez wicemarszałka woj.
śląskiego, Dariusza Starzyckiego,
zostały Hanna Paszyn i Emilia Zych
z MOPT Dąbrowa Górnicza.
Jury zdecydowało też, kto spośród zwycięzców zakwalifikował
się do udziału w międzynarodowym
etapie festiwalu w Będzinie. O laury powalczą Michał Lech, z MDK
w Zespole Szkół i Placówek nr 2 Katowice, a także tegoroczni laureaci
pierwszych miejsc jaworznickiego
konkursu.
AZ-H

Kroniki zamku Avel

Wspólnie pokonamy monstrum

Kraina Avel. Kraina, po której nieboskłonie
przemieszczają się dziesiątki księżyców, pozwalających na tkanie zaklęć przez magów,
czy obdarzających druidów mocą, niezbędną
do pomagania rolnikom. Niestety spokojne
dni dobiegają końca, a to ze względu na zbliżający się Czarny Księżyc – Kurodar. Na ten
znak krainę zaczęły nękać niebezpieczne stwory, dotychczas ukryte w puszczach i grotach. Kiedy
Czarny Księżyc osiągnie w pełni
swą moc, a jego odłamek upadnie na ziemię, wszystkie kreatury,
a wraz z nimi potężne Monstrum,
ruszą na zamek, siejąc spustoszenie. Czy dzielnym śmiałkom uda
się uchronić Avel od zagłady? Tak,
o ile będą ze sobą współpracować.
Współpraca – to słowo klucz
w najnowszej grze od Rebel Studio, autorstwa Przemka Wojtkowiaka. Gracze nie znajdą tutaj nic
z rywalizacji ani tym bardziej z negatywnej interakcji. Wręcz przeciwnie. Bardzo ważnym aspektem gry
jest wspólne dążenie graczy do zrealizowania
jednego celu: obrony zamku przed zbliżającymi
się stworami. Wykonanie, a zwłaszcza ilustracje
Bartłomieja Kordowskiego, doskonale oddają
klimat gry, zwłaszcza kafle Avelu i wizerunki
potworów. Ale zacznijmy od początku.
Przed rozłożeniem heksagonalnej planszy
według zamieszczonego w instrukcji schematu, gracze otrzymują nadruki z wizerunkami
swoich bohaterów. Ponieważ docelowo gra
skierowana jest do młodszych graczy, to karty

bohaterów mogą zostać pokolorowane. Mamy
tu również miejsce na własny herb rodu oraz
imię bohatera. Jeżeli mamy problem z wymyśleniem imienia, to autor gry przychodzi z pomocą w postaci gwiezdnej mapy imion. Wystarczy wybrać stronę z imionami męskimi lub
żeńskimi i rzucić dwiema kośćmi. W ten sposób

do Avelu może zawitać Jagna Roztropna, Sława z Dębowego Lasu czy Mieszko z Chochlą.
Bloczek z arkuszami bohaterów jest dość spory, więc nie trzeba się martwić o jego szybkie
wykorzystanie. Kiedy nowy bohater będzie już
kompletny, wkładamy kartę do planszetki gracza
i przykrywamy ją specjalną nakładką z otworami na znaczniki wytrzymałości, elementami
ekwipunku czy plecakiem. Nie ukrywam, że
tworzenie własnej postaci sprawia dzieciom,
a także dorosłym, największą frajdę, a przecież

sama gra jeszcze się nie rozpoczęła. Świetnym
rozwiązaniem okazała się również nakładka
na planszetkę gracza, ponieważ ogranicza ona
pojemność plecaka – trzeba nieraz się dobrze
nakombinować, aby zmieścić kolejny pozyskany topór lub chociażby złotą monetę czy eliksir.
Kiedy bohater jest już gotowy, to umieszczamy
jego mepla w zamku, otrzymujemy
jedną monetę i losujemy element
ekwipunku.
Zadaniem graczy będzie obrona zamku przed stworami, które
w końcowej fazie gry przystąpią
do powolnego szturmu. W tym celu
bohaterowie będą odkrywać nowe
lokacje, gdzie będą mieli możliwość zarówno zakupu, ulepszenia
swojego ekwipunku, jak i pokonania pojawiających się stworów, co
również prowadzi do pozyskania
np. nowego topora lub zarobienia
kilku groszy. Każdy z graczy będzie mógł wykonać w swojej turze
dwie akcje, od ruchu i odpoczynku,
w którym regenerujemy dwa punkty wytrzymałości, po wykonanie akcji miejsca
lub stoczenie walki. Sama walka składa się
z trzech starć, które możemy przerwać, jeżeli
poziom wytrzymałości niebezpiecznie zbliży
się do zera. Walka prowadzona jest za pomocą
kości. Dzięki posiadanym przedmiotom, gracze
będą mogli użyć dodatkowych kości lub przerzucić kości potworów.
W końcowej fazie gry do natarcia wkracza
Monstrum, którego poziom wybierany jest przed
rozpoczęciem gry. Z każdą kolejną turą Mon-

strum i wszystkie inne potwory, poruszają się
o jedno pole w kierunku zamku. Jeśli choćby
jeden z nich dostanie się na kafel zamku, gracze
przegrywają. Ważne zatem jest, aby w trakcie
gry stale się komunikować, wymieniać sprzętem
i umocnić zamek poprzez zakup dodatkowych
murów czy rozstawienie zasieków.
Oprócz podstawowej gry, na rynku ukazał
się dodatek z nowym ekwipunkiem, kaflami
krainy, potworami i żetonami zwierzęcych pomocników. Można również zakupić specjalnie
przygotowane naklejki na meple bohaterów.
Kiedy osiągniemy już spore doświadczenie
w grze, można ją urozmaicić. Autor przygotował kilka schematów krainy, które pozwalają na
zwiększenie poziomu trudności. Znajdziemy tu
również wariant solo, który różni się tylko tym,
że gracz zamiast dwóch, wykona cztery akcje.
Kroniki zamku Avel na pewno świetnie się
sprawdzą przy wspólnej grze z dziećmi, a i starsi gracze mogą mieć problem z pokonaniem
Monstrum. Zatem do broni!
Radosław Kałuża | HKG Gildia
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Sztuka, która wycisza i uspokaja

Tworzenie rękodzieła
relaksuje i uspokaja. Tego
zdania jest Marta Figura,
która świetnie posługuje
się wieloma technikami
rękodzielniczymi. Haftuje
krzyżykami, koralikami,
haftem gobelinowym,
cieniowanym i złotym.
Wykonuje frywolitkę
i koronkę klockową.
Chętnie nosi haftowane
przez siebie ubrania
i piękną biżuterię, którą
wyplata z koralików.
– Tworzenie takich prac to mój
sposób na wyciszenie się i walkę ze
stresem. Stwarza to też możliwość
poznania wspaniałych ludzi, którzy
również pasjonują się rękodziełem,
a wartością dodaną jest samorozwój, poczucie, że zdobyło się kolejną umiejętność, że ma się wiedzę,
potrafi się wykonać to i owo. Jeżeli
się te elementy połączy to otrzymujemy cudowny sposób na kreatywne
i wartościowe wykorzystanie wolnego
czasu – przekonuje jaworznianka.
Marta Figura jest dyrektorem
Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
w skład którego wchodzi III Liceum
Ogólnokształcące im. Orła Białego oraz Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła
Białego. Praca zawodowa pochłania
jej sporo czasu, ale pani Marta na
swoje pasje zawsze znajdzie chwilę.
Rękodziełem interesowała się
od dzieciństwa. – Na przestrzeni
lat zmieniały się tylko techniki na
bardziej zaawansowane, od robótek
szydełkowych i na drutach, do koronki frywolitkowej czy haftu malarskiego – mówi jaworznianka. Aby
udoskonalić technikę i poszerzyć
wiedzę, jaworznianka ukończyła
szkołę haftu Krystyny Duchniak
w zakresie podstaw haftu, a obec-

Rękodzieło przynosi artystce sporo frajdy i wyciszenie | fot. Natalia Czeleń

Marta Figura z dumą prezentuje jedną ze swoich prac artystycznych
| fot. Natalia Czeleń

nie doskonali umiejętności, ucząc
się haftu malarskiego cieniowanego
oraz haftu złotego.
Według niej haftu krzyżykowego
czy gobelinowego nie trzeba się
uczyć. Wystarczy trochę poćwiczyć.
Haftu koralikowego również nauczyła się sama. – Natomiast haftów
bardziej zaawansowanych dobrze jest
uczyć się pod okiem mistrza, ponieważ taka nauka powoduje, że mamy
możliwość szybkiej korekty ewentualnych błędów i dlatego wsparcie
mentora, który pokazuje i podpowiada rozwiązania, jest tutaj bezcenne.
Hafciarstwo to rodzaj rzemiosła, które umiejętnie wykorzystywane, może
rozwinąć się w sztukę – tłumaczy.

W swoich pracach najczęściej wykorzystuje motywy kwiatowe. Zdobi
nimi nie tylko obrazy, ale i garsonki, sukienki oraz bluzki. W tym celu
stosuje haft koralikowy. Największy
projekt, który wykonała, wymagał
przyszycia ponad 80 tysięcy sztuk
drobnych koralików o średnicy około
2 mm. – Była to garsonka wykonywana na uroczystość nadania szkole,
którą kieruję, imienia oraz sztandaru.
Praca nad nią trwała 2 lata. Do tej
pory garsonka założona została już
wiele razy i zawsze wzbudza zachwyt.
Wyhaftowałam sobie także kilka sukienek i bluzek, a aktualnie wyszywam
kolejną sukienkę, tym razem w piwonie
– opowiada pani Marta.

Marta Figura słynie też z pięknych
frywolitek, wykonywanych za pomocą drewnianych lub plastikowych
czółenek. Koronkę klockową robi
za pomocą wałka i drewnianych
klocków, a do wyplatania biżuterii z koralików wystarczy jej tylko
igła. Korzysta też z szydełka, które
traktuje jako uzupełniające narzędzie. – Trzeba się nim posługiwać tak,
jak nożyczkami czy igłą. Wyćwiczenie
i utrwalenie sekwencji ruchu następuje automatycznie. To tak, jak z jazdą
na rowerze, tego się nie zapomina –
uśmiecha się artystka.
Pani Marta od kwietnia 2017
roku jest członkinią Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Jaworznie. –
Szukałam osób podobnie czujących
i myślących, aby wspólnie spędzać
czas, wymienić się uwagami i doświadczeniami. Obserwując środowisko Jaworzna, przyglądałam się
działającym w mieście podmiotom
i spodobała mi się formuła STK. Zostałam tu przyjęta z życzliwością
i otwartością – wspomina artystka.
Aktywnie uczestniczy w plenerach, spotkaniach oraz wystawach
zbiorowych. Przekonuje, że działa tutaj efekt synergii, a poczucie
przynależności i wspólnoty dodaje
twórcom skrzydeł.
Pani Marta nie poprzestaje na
rękodziele. Jest autorką utworów

poetyckich. – Piszę, ale radość pisania nie zawsze idzie w parze z publikacjami, wszystko ma swoje miejsce i czas, dlatego niewykluczone, że
kiedyś podzielę się swoimi pracami
w tym obszarze, koniecznie z adnotacją, że wszelkie podobieństwo
do osób i faktów jest przypadkowe
– zapowiada jaworznianka. Na tegoroczną edycję Ogólnopolskiego
Konkursu Plastyczno-Literackiego
„Znaszli ten kraj” w kategorii poezja i proza napisała opowiadanie.
Była to słowna ilustracja wyhaftowanego obrazu. Praca zachwyciła
konkursowe jury i przyniosła pani
Marcie drugie miejsce.
Artystka stara się zachęcać swoich uczniów do rozwijania pasji,
poszukiwania wartościowych zainteresowań. Jej zdaniem dzieci
i młodzież to świetni obserwatorzy. – Wystarczy przejść szkolnym
korytarzem w wyhaftowanym stroju lub mieć własnoręcznie wykonaną biżuterię. Natychmiast pojawiają
się pytania, jak daną rzecz zrobić,
i to często jest początkiem fascynacji
rękodziełem młodych osób. Wbrew
obiegowym opiniom, młodzi ludzie
także lubią tworzyć, szydełkować,
koralikować. Mają różne ukryte talenty i rozwijają je. Mocno im kibicuję – mówi Marta Figura.
Natalia Czeleń

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka
Courtney Cole
Świąteczna sukienka
Klimatyczna powieść osadzona w okresie bożonarodzeniowym. To historia przyjaźni Meg
i, wynajmującej w jej budynku apartament,
starszej mieszkanki, Ellie. Ellie przeprowadza
się do domu starców, więc robi przegląd swoich
rzeczy. Znajduje przepiękną sukienkę, która jest
symbolem najlepszej, jak i najgorszej nocy w jej
życiu. Ofiaruje ją Meg pod warunkiem, że ta założy ją dopiero w wieczór bożonarodzeniowy.

Muzyka
Męskie Granie 2021
Koncerty Męskiego Grania cieszą się ogromną
popularnością, a płyty live osiągają status platynowych. Tegoroczne koncerty poprowadzili
Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito
Bambno, którzy zaczarowali publiczność hymnem skomponowanym przez Bartosza Dziedzica i Aleksandra Krzyżanowskiego – „I Ciebie
też”. Artyści zagrali w czterech miastach – Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Żywcu.

Wystawa
Biennale Plakatu
Polskiego
To wieloletnia tradycja – wystawa plakatów
tych, którzy za pomocą tego trudnego medium
chcą przekazać coś istotnego, co się wydarzyło
ważnego na polu kultury, ruchów społecznych
czy polityki. Od 28 grudnia w Galerii Sztuki
Współczesnej BWA w Katowicach oglądać będzie
można wystawę 27. Biennale Plakatu Polskiego.
W tym roku prezentowanych jest 286 z 640 nadesłanych prac. Wystawa potrwa do 27 lutego.

Teatr
Skazani na bluesa
Od premiery minęło 7 lat, a ten muzyczny spektakl nadal cieszy się ogromną popularnością.
Kilkunastu aktorów Teatru Śląskiego, grająca
na żywo kapela, klimat śląskich malarzy naiwnych i nieśmiertelne piosenki Dżemu, układają
się w poruszającą historię o przyjaźni, wolności
i miłości, lecz przede wszystkim o nie zawsze
wygranej walce z samym sobą. Spektakl grany
13-16 stycznia.
ES
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Wywiad z Tomaszem Wątorkiem, pierwszym trenerem siatkarskiej drużyny MCKiS Jaworzno

Mamy nadzieję na awans

Jaworznickie Sokoły wygrały
wszystkie dotychczasowe mecze sezonu. Idziecie jak burza.

na jedną kartę i atakują z całych sił.
Gramy jednak na tyle skutecznie, że nie
ulegliśmy do tej pory ani razu.

Po prostu gramy dobrą siatkówkę.
Utrzymujemy dobry poziom, nawet
mimo problemów zdrowotnych kilku
naszych zawodników. W całej rundzie
jesiennej straciliśmy tylko trzy sety i ani
jednego meczu.

Za wami już dwa spotkania rundy rewanżowej. Oba wygrane,
i to z mocnymi zespołami.

Jaka jest recepta na ciągłe wygrywanie?
Mamy bardzo dobrych zawodników,
z lepszymi umiejętnościami i warunkami fizycznymi. Trenujemy też więcej od
innych i poziom naszego szkolenia jest
wysoki. Dlatego w meczach wszystkie
atuty są po naszej stronie. Może się wydawać, że zwycięstwa łatwo nam przychodzą. Ale to nie do końca prawda,
ponieważ przeciwnicy stawiają wszystko

Złota i srebrna
Izabela
Tytuły mistrza i wicemistrza Polski w bilardzie dopisała do
swojego sportowego portfolio Izabela
Łącka, zawodniczka UKS-u Fair Play
Jaworzno, czyli klubu prowadzonego
przez mistrza świata w trikach bilardowych, Bogdana Wołkowskiego.
Bilardzistka wygrała w odmianie 10
bil, z kolei w 8 bilach wywalczyła
srebrny medal, ulegając w finale 4:5
Oliwii Zalewskiej.
Mistrzostwa Polski w Bilardzie odbyły się w Kielcach. Podczas zawodów
została też zorganizowana ceremonia
wręczenia pamiątkowych statuetek
dla medalistów mistrzostw świata
i Europy. Wśród nagrodzonych znalazł się wychowanek Bogdana Wołkowskiego, Dominik Jastrząb, który
w tym roku zdobył w kategorii juniorów młodszych tytuły mistrza Polski,
mistrza Europy i mistrza świata.
Wygrana
w 6. kolejce
Zawodnicy LKS-u Zgoda
Byczyna zakończyli już rozgrywki rundy jesiennej 4. ligi Śląskiego
Związku Tenisa Stołowego. Na koniec tej części zmagań triumfowali
w meczu szóstej kolejki, który rozegrali 14 grudnia z UKS-em Huragan
Sosnowiec II. – Pojedynek rozgrywany
na wyjeździe zakończył się zwycięstwem naszego zespołu 8:2. Na podkreślenie jednak zasługuje bardzo dobra
dyspozycja i postawa młodzieży, reprezentującej zespół z Sosnowca, która
pozwoliła stworzyć, wbrew wynikowi,
niezwykle ciekawe widowisko – przyznaje Józef Lenartowicz, zawodnik
jaworznickiego LKS-u.
Po sześciu spotkaniach drużyna Zgo-

Mamy tak ustalony kalendarz rozgrywek, że na początku każdej rundy gramy z dobrymi drużynami. Za
nami zwycięskie mecze z UKS-em Kępa
MOSiR Dębica i MKS-em Andrychów.
Szczególnie cieszymy się ze zwycięstwa
z tym drugim rywalem, którego pokonaliśmy na jego parkiecie, czyli w słynnej
andrychowskiej hali. Ciężko się w niej
gra, ponieważ jest bardzo niska. Poza
tym andrychowianie zawsze mają mocny doping kibiców. Tymczasem zagraliśmy ostatnio bardzo dobre spotkanie
i, co najważniejsze, zwyciężyliśmy je
3:0. To, jak do tej pory, pierwszy raz,

dy zajmuje trzecie miejsce w ligowej
tabeli. Liderem jest zespół AZS-u UJD
Częstochowa, a tuż za nim plasuje
się GLKS LOT Konopiska.
Porażka
z Bytomiem
18 punktami przegrali
swój ostatni mecz (18 grudnia) trzecioligowi koszykarze MCKiS Jaworzno. Spotkanie z BS-em Polonia Bytom
zakończyło się wynikiem 88:70 na
rzecz bytomskiego zespołu. W pierwszej kwarcie jaworznianie ulegli 8:27.
Nieco lepiej poszło im w drugiej części spotkania, która wprawdzie zakończyła się porażką, ale wynik był
dla MCKiS-u korzystniejszy – 15:19.
Trzecia kwarta była zwycięska dla
Sokołów – 24:17. Wynik czwartej to
23:25 na rzecz bytomian. Wcześniejszy mecz, 11 grudnia, z Knurowskim
Towarzystwem Koszykówki JS Invest
jaworzniccy koszykarze zakończyli
natomiast zwycięsko. Wygrali 88:59
(20:20, 15:13, 29:15, 24:11).
Turniej młodych
piłkarzy
Niemal setka dzieci z całego regionu wzięła udział w I Turnieju Klubów Partnerskich GKS-u Tychy. Imprezę zorganizował
w naszym mieście trener KS-u Górnik Jaworzno, Filip Koralik. Zmagało się 5 drużyn z rocznika 2011
i trzy z rocznika 2014. O prym na
boisku walczyli zawodnicy Górnika
Jaworzno, tyskiego GKS-u i MUKP
Dąbrowa Górnicza. Nie było jednak klasyfikacji końcowej, ponieważ turniej miał na celu prezentację umiejętności małych piłkarzy
i dobrą zabawę.
Anna Zielonka-Hałczyńska

gdy MCKiS nie stracił w Andrychowie
żadnego seta.
Zespół Sokołów z 44 punktami
jest obecnie samodzielnym liderem w swojej grupie. Dobrze
też wypadacie w całej 2. lidze.
Obawiacie się którejś z drużyn
z innych grup?
Nie analizowałem jeszcze dokładnie
wszystkich wyników, ale, po udanej
rundzie jesiennej i pierwszych wygranych w rundzie rewanżowej, jesteśmy
na dość bezpiecznej pozycji. Natomiast
trudno mi jeszcze oceniać, jak radzą
sobie zespoły w innych grupach. Nasza
jest liczniejsza od pozostałych, dlatego
też mamy za sobą więcej meczów. Ale,
moim zdaniem, w Polsce jest przynajmniej kilku groźnych przeciwników.
W grupie mazowieckiej to na pewno
Arka Tempo Chełm, BAS Białystok,
Metro Warszawa i Grodzisk Mazowiecki, który otwarcie mówi, że chce
walczyć o awans do 1. ligi. W kolejnej grupie mocne są Astra Nowa Sól
i Anioły Toruń. W grupie trzeciej liderem jest AZS Częstochowa, spadkobierca niegdyś plusligowego zespołu.
Częstochowianie chcą odbudowywać
dawne tradycje. Wyzwaniem jest też
WKS Wieluń, z którym przegraliśmy
w Pucharze Polski. Ale myślę, że mamy
spore szanse wygrać z tą drużyną. Na
pewno półfinały będą ciekawe i walka o awans do 1. ligi będzie zacięta.
Przed nami jednak runda rewanżowa
i najpierw ją musimy dobrze zakończyć.
Jak pan ocenia pracę z drużyną
MCKiS?
Zawsze powtarzam, że w Jaworznie mam świetne warunki do pracy,
za co dziękuję dyrekcji i osobom, które były i są w sztabie szkoleniowym.
Z roku na rok dobrze rozbudowywały

| fot. Andrzej Pokuta

jaworznicką siatkówkę. Jak na drugą
ligę, jesteśmy wzorowo zorganizowani
i możemy trenować na poziomie pierwszoligowym. Dlatego mamy nadzieję, że
uda się nam jak najszybciej wrócić do
1. ligi. Jestem zadowolony też z drużyny i z pracy wszystkich chłopaków.
Staraliśmy się tak dobrać zawodników,
żeby dopasowali się do siebie charakterami. Udało się to nam. W zespole
i w sztabie szkoleniowym panuje super
atmosfera. Wiadomo, że mają na nią
wpływ także wyniki, ale chłopaki naprawdę dobrze się dogadują. Świetnie

to widać na treningach i w czasie kolejnych meczów.
A jak podoba się panu Jaworzno?
To naprawdę fajne miasto, w którym mieszka wielu fanów siatkówki.
Mamy nadzieję, że kibice znów zaczną licznie przychodzić na mecze.
Serdecznie zapraszamy. Postaramy
się odwdzięczyć dobrą grą.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Dobry sezon Sokołów
Komplet zwycięstw w rundzie jesiennej i już dwie wygrane w rundzie
rewanżowej mają na koncie siatkarze
drugoligowej drużyny MCKiS Jaworzno. Jaworznickie Sokoły w świetnym
stylu kończą zatem 2021 i w nowy
rok wchodzą z niegasnącą nadzieją
na kolejne wygrane.
W ostatnim grudniowym meczu
podopieczni trenera Tomasza Wątorka zwyciężyli 3:0 z MKS-em Andrychów – 25:19 w pierwszym, 25:21
w drugim i 25:21 w trzecim secie.
Wyjazdowe spotkanie z wiceliderem
czwartej grupy było 15. wygraną jaworznian w trwającym sezonie. Wcześniej, w pierwszym meczu rundy rewanżowej, MCKiS pokonał, również
3:0 (25:11,25:20,25:20), UKS Kępa
MOSiR Dębica.
Grający od tego sezonu na drugoligowych parkietach zespół z Jaworzna

stawia sobie za cel awans do 1. ligi,
z której odpadł po zeszłorocznych,
fatalnych dla Sokołów rozgrywkach.
Zawodnicy MCKS-u wygrali wtedy
w ciągu rundy zasadniczej i rewanżowej tylko cztery mecze. Pod koniec pierwszej części sezonu z funkcji
trenera zrezygnował Mariusz Syguła. Zastąpił go Dariusz Parkitny.
Zmiana szkoleniowca nie uratowała
jednak zespołu przed spadkiem do
niższej ligi.
Od lipca nowym trenerem siatkarzy
MCKiS-u jest Tomasz Wątorek, który
wcześniej pracował w kadrze szkoleniowej SMS-u PZPS Spała. Zmienił
się też znacznie skład jaworznickiego
zespołu. W drużynie pozostali Paweł
Żeliński, Mateusz Pietras, Jakub
Janicki, Oskar Wojtaszkiewicz, Karol Borończyk i Jakub Grzegolec.
Do drużyny dołączyli Patryk Strze-

żek (kapitan), Przemysław Gepfert,
Szczepan Czerwiński, Kamil Poręba, Kacper Komar, Dominik Bąk
i Jakub Buczek.
Sokoły wygrały wszystkie, jak do
tej pory mecze, straciły tylko trzy
sety, w tym dwa w pojedynku z Kęczaninem Kęty i jeden w spotkaniu
z TKS-em Tychy. Jaworznicki team
ma na koncie 44 punkty i zajmuje pozycję samodzielnego lidera w czwartej grupie 2. ligi. Drugi w tabeli MKS
Andrychów zgromadził 36 punktów.
MCKiS czeka na trzecie spotkanie rundy rewanżowej. Odbędzie się
ono w sobotę, 8 stycznia, o godz. 17
w Hali Widowiskowo-Sportowej
MCKiS w Jaworznie. Jeśli Sokoły
utrzymają dobrą passę, to przejdą do
półfinałów, gdzie spotkają się z najlepszymi drużynami trzech pozostałych grup 2. ligi.
AZ-H
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Zawodnicy klubu Satori zdobyli worek medali na Mistrzostwach Polski w Ju-Jitsu
| fot. Materiały KSW Satori Jaworzno
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Wojownicy Sparty stanęli na podium na mistrzostwach Europy ALMMA
| fot. Materiały KS Sparta Jaworzno

Waleczni jaworznianie z medalami

Końcówka roku przyniosła jaworznickim sportowcom sporo sukcesów. Zawodnicy Klubu Sportów
Walki „Satori” mają na koncie tytuły mistrzów Polski. Judocy Klubu
Sportowego „Sparta” zdobyli z kolei laury na mistrzostwach Europy. Podopieczni obu jaworznickich
szkół przywieźli też do domu worki
medali z mistrzostw Śląska.
Zawodnicy Satori wzięli udział
w sobotę, 18 grudnia, w Mistrzostwa
Polski w Ju-Jitsu. W hali MOSiR-u w Katowicach o laury walczyło
kilkaset osób z klubów z całej Polski. Jaworznianie zdobyli 10 medali
w konkurencjach fighting i newaza.

Złote krążki mają na koncie Adela
Niciarz (U14, w kat. +57kg), która
zdobyła aż trzy pierwsze miejsce,
a także Hanna Kałuża (U16, kat.
-63kg) i Aleksandra Masternak
(U18 i U21, w kat. -48kg). Srebro
wywalczyli Szymon Łąka ( U14,
kat. -60kg), Ksawery Żurawik (U18
i U21, kat. -81kg) i senior Patryk
Urban (w kat. -69kg). Brązowy medal zdobył junior młodszy Jakub
Wojcieszak (kat. +71kg).
Zwycięstwa w Katowicach wojownicy Satori poprzedzili innymi
sukcesami. W niedzielę, 12 grudnia,
trenerzy Satori, Bartosz Machna
i Dawid Kajdy, zdobyli w Pucha-

Przy tarczach
Do 9 stycznia trwają zapisy do udziału w szóstej edycji Jaworznickiej Ligi Darta. Niebawem
ruszą także rozgrywki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Oba sportowe wydarzenia
organizuje PSS Salos Jaworzno. – Zapisywać się
do JLD można drogą mailową salos.jaworzno@
gmial.com lub telefonicznie 602 152 459 – informuje Marcin Sikorski, prezes Salosu. – Sezon
będzie się składał z 20 sesji, które będą odbywały
się popołudniami, w poszczególne dni tygodnia.
Na wtorki zostały zaplanowane rozgrywki trzeciej ligi, na środy drugiej, a na czwartki pierwszej.
Okres od piątku do poniedziałku będzie okazją do
indywidualnych meczów – zaznacza i dodaje, że
szczegółowe informacje na temat organizacji
Jaworznickiej Ligi Darta można znaleźć na
Facebooku.
W zakończonej niedawno piątej edycji JLD
wzięło udział 38 zawodników. Mistrzem pierwszej ligi został Krystian Cebula. W drugiej
triumfował Marcin Sikorski, a w trzeciej Paweł Ruczyński.
Oprócz rozgrywek Ligi Darta, Salos rozpocznie
w styczniu również kolejną edycję Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Zmagania odbędą
się na parkiecie Hali Widowiskowo-Sportowej
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Na kwiecień Salos planuje z kolei start piłkarskiej Jaworznickiej Ligi Szóstek na orliku.
AZ-H

rze Polski Judo Kata w Łodzi złote
medale. Z kolei młodzi zawodnicy
tego jaworznickiego zajęli miejsca
na podium na Mistrzostwach Śląska
w Ju-jitsu. W kategoriach od U8
do U14 mistrzami zostali Kacper
Pniak, Julia Sośniak, Alicja Surowiak i Szymon Kałuża. Srebrne
krążki wywalczyli Kuba Poniatowski, Liliana Jasicka i Adam Łąka,
a brązowe Zuzanna Potocka-Dalka
i Nikodem Łukajczyk. W kategoriach U16, U18 i wśród seniorów
mistrzowskie tytuły zdobyli Karol
Durlak, Adela Niciarz, Hanna Kałuża i Aleksandra Masternak. Na
drugim miejscu podium stanęli

Szymon Łąka i Patryk Urban, a na
trzecim Jakub Wojcieszak i Ksawery Żurawik.
Grudzień był też pomyślny dla
zawodników Klubu Sportowego
„Sparta”. Na mistrzostwach Europy
ALMMA brązowy medal wywalczył
Gracjan Bąk w kat. junior Pierwszy Krok -66 kg. Z kolei Marcel
Hulbój został wicemistrzem Europy ALMMA w kat. Junior -61 kg.
Tymczasemt trener Tomasz Martyka ukończył kurs sędziego MMA.
„Spartanom” dobrze poszło także
na wspomnianych Mistrzostwach
Śląska w Ju-Jitsu. Zdobyli tam 26
medali, w tym 6 złotych, 12 srebr-

nych i 8 brązowych. Mistrzami zostali Julia Cieślak, Elżbieta Bułaś
(dwa złote krążki), Marianna Prokurat, Liliana Pawłowska i Zuzanna Warzecha. Srebro wywalczyli
Lena Dubiel, Kamil Cieśla, Marianna Prokurat, Oliwier Gołębiowski (zajął dwa drugie miejsca),
Zuzanna Imbor, Liliana Pawłowska, Artur Cieślak, Łukasz Szczypuła (dwa medale) i Marcel Hulbój
(też dwa krążki). W brąz wzbogacili
się Lena Dubiel, Julia Cieślak, Kamil Cieśla, Oliwia Cieślak, Zuzanna
Imbor, Gracjan Bąk (dwa brązowe
krążki) i Filip Gąska.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Klub z Ciężkowic na podium
LKS Ciężkowianka Jaworzno znalazła się
w gronie stowarzyszeń, które, zdaniem Krajowego Zrzeszenia LZS, najlepiej poradziły
sobie w tym roku z organizacją sportowych
przedsięwzięć, adresowanych do lokalnej społeczności. Dzięki wysokiej ocenie jury, ciężkowicki klub zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie zatytułowanym „Promowanie
i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów”.
Pozycję na podium zapewnił Ciężkowiance
23. Memoriał Jana Ciołczyka, który odbywał
się 28 i 29 sierpnia na klubowym stadionie
i przy siedzibie stowarzyszenia.
Nagrodę za drugie miejsce przedstawiciele ciężkowickiego klubu odebrali na Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie,
gdzie od 10 do 12 grudnia odbywała się gala,
podsumowująca kolejny rok działalności
Krajowego Zrzeszenia LZS. Konkurs na najlepsze projekty został dofinansowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
– Nasz klub zakwalifikował się do ogólnopolskiej rywalizacji po wygraniu konkursu na
szczeblu województwa śląskiego. Tegoroczny Memoriał Jana Ciołczyka był połączony
z 70-leciem Ciężkowianki, która swój jubileusz
miała, co prawda, w zeszłym roku, ale z racji pandemicznych obostrzeń impreza została

przeniesiona na ten rok. Podczas memoriału
świętowaliśmy też 75-lecie Zrzeszenia LZS,
120-lecie nadania Jaworznu praw miejskich
i setną rocznicę zwycięskiego trzeciego powstania śląskiego – wymienia Janusz Ciołczyk,
prezes LKS-u Ciężkowianka Jaworzno.

Nagrodę przedsawiciele klubu odebrali w
Uniejowie | fot. Materiały LKS Ciężkowianka Jaworzno

28 sierpnia odbyły się mecze trampkarzy
i seniorów, z kolei 29 sierpnia klub przygotował trzy strefy, w tym konkurencje sportowe (piłka nożna, nordic walking), festyn
rodzinny i punkt zdrowia i bezpieczeństwa,
w którym mieli swoje stanowiska członkowie
jaworznickiego PCK, policjanci i strażacy
OSP Ciężkowice.
W tegorocznym konkursie Krajowego Zrzeszenia LZS jury wyłoniło najlepsze projekty
sportowe spośród 43 zgłoszeń. Ciężkowiankę
wyprzedził tylko LKS Markam Wiśniowa-Osieczany. Małopolski klub, którego wychowankami są czołowe zawodniczki kadry
narodowej w biegach narciarskich, Sylwia
Jaśkowiec i Marcelina Marcisz, wygrał,
dzięki świetnej organizacji Festiwalu Sportowego im. Kazimierza Bubuli. Trzeci na
podium był natomiast LKS Ina Ińsko z województwa zachodniopomorskiego.
Podczas spotkania w Uniejowie odbyły się
też zawody sportowo-rekreacyjne dla przedstawicieli poszczególnych klubów. Członkowie Ciężkowianki wygrali w klasyfikacji
drużynowej, m.in. dzięki pierwszemu miejscu, które zdobył Piotr Żabicki w rzutkach
do tarczy, i zwycięstwu Wandy Ciołczyk
w slalomie z rakietką.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Złoty Wiek
Jagiellonów

Ulica Jagiellońska znajduje się w Szczakowej i jest jedną
z głównych dróg w tej dzielnicy Jaworzna. Prowadzi do
dworca kolejowego.
Jej nazwa pochodzi od dynastii Jagiellonów, czyli rodu
królewskiego, który władał w Polsce od 1386 do 1572 roku,
na Litwie w latach 1377–1401 i 1440-1572, w Czechach od
1471 do 1526, a także na Węgrzech
(1440–1444 i 1490–1526). Jagiellonowie panowali w Polsce przez
prawie 200 lat i były to czasy, zwane
polskim Złotym Wiekiem. Nasz kraj
przeżywał bowiem kulturalny i naukowy rozkwit. W czasie jagiellońskich rządów Polska była ważnym
państwem na mapie Europy.
Dynastię zapoczątkował Władysław II Jagiełło, który był wielkim księciem litewskim i, po ślubie
z Jadwigą Andegaweńską, zasiadł
na polskim tronie. Jagiełło przyjął
chrzest w Krakowie, przez co doprowadził do chrystianizacji Litwy. Panował do 1434 roku. Po jego śmierci królem
został jego syn, Władysław III Warneńczyk. Jego rządy
trwały jednak tylko 10 lat. Młody król zginął z rąk Turków
w bitwie pod Warną 10 listopada 1444 roku. Ciało władcy
nie zostało jednak nigdy odnalezione.
Przez trzy następne lata panowało bezkrólewie. Kazimierz
IV Jagiellończyk, brat Warneńczyka, zasiadł na polskim
tronie w 1447 roku i panował do 1492. Wsławił się m.in.
jako władca, który po zwycięskiej wojnie trzynastoletniej
z Krzyżakami, odzyskał dla Polski Pomorze Gdańskie.

Po jego śmierci polski tron przypadł Janowi I Olbrachtowi. Syn Kazimierza Jagiellończyka rządził tylko przez 9
lat. Za swoich rządów wzmocnił pozycję szlachty. Usiłował
przyłączyć do Polski Mołdawię. Turcy rozgromili jednak
polską armię, od czego wzięło się powiedzenie „Za króla
Olbrachta wyginęła szlachta”.
Następnie królem został jego brat,
Aleksander Jagiellończyk. Za jego
panowania została uchwalona przez
sejm w Radomiu konstytucja Nihil
novi, która ograniczała kompetencje
władcy na rzecz szlachty. Aleksander
Jagiellończyk zmarł w 1506 roku.
Polski tron przypadł wtedy Zygmuntowi I Staremu. Królował on od
1507 do 1548 roku. Jednym z najważniejszych jego dokonań było
rozgromienie Zakonu Krzyżackiego
i doprowadzenie do hołdu pruskiego
w 1525 roku.
Miejsce Zygmunta Starego zajął po jego śmierci Zygmunt
II August, koronowany vivente rege już w 1530 roku, czyli
za życia swojego ojca. Faktyczne rządy objął jednak w 1548
roku. Zmarł w 1572. August połączył Polskę z Litwą. Tak
powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Ostatnią osobą z rodu Jagiellonów, która zasiadła na polskim tronie, była córka Zygmunta Starego, Anna Jagiellonka.
Panowała od 1575 do 1587. Wyszła za mąż za Stefana Batorego, który przejął rządy w kraju. Po jego śmierci królem
został siostrzeniec Anny Jagiellonki, Zygmunt III Waza.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 26 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 45
(237): Zaślepieni skaczą sobie do oczu.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

Zanim przywitamy nowy rok,
spróbujmy ostatni dzień starego
roku świętować z przymrużeniem
oka…bez bielizny. 31 grudnia przypada właśnie Dzień bez Bielizny. To
święto wszystkich tych, którzy czują się skrępowani jej noszeniem. Panie mogą bezkarnie uwolnić biust
od stanika z twardymi fiszbinami, a panowie nie muszą ściskać
swojego przyrodzenia sztucznymi
slipami. Pierwsze dni stycznia warto świętować czymś słodkim, np.
ptysiami. 2 stycznia swoje święto
obchodzą fani tego lekkiego, rozpływającego się w ustach deseru,
mającego swoich zwolenników na
całym świecie. W Dzień Ptysia możemy tym ciastkiem objadać się
bezkarnie, a kalorie i tak zostaną
spalone w trakcie realizacji noworocznych postanowień. Zawsze
można jeszcze bez wyrzutów sumienia urozmaicić ten deser bitą
śmietaną. 5 stycznia obchodzimy
Dzień Bitej Śmietany. Święto to
wypada w dniu urodzin Aarona
S.”Bunny” Lapina – wynalazcy bitej
śmietany w sprayu.
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 45 (237)
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