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Więcej na str. 8-9

Muzyczna uczta

Drogowcy
nie odpuszczają

Kończą się prace na ulicy
Martyniaków. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, to
od połowy marca kierowcy
będą mogli korzystać z przebudowanego odcinka tej ulicy. – Prace na ul. Martyniaków
od skrzyżowania z ul. Wojska

Polskiego do Promiennej dobiegają końca. Do wykonania pozostało ułożenie ostatnich warstw
nawierzchni jezdni, gdzie zabudowywana była kanalizacja
sanitarna, dokończenie ułożenia
obramowań jezdni, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu
oraz prace wykończeniowe i porządkowe – wyjaśnia Andrzej
Kramarz, kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich UM.
Więcej na str. 4-5

Biegają i…
sprzątają

Grupa Plogging Jaworzno
zrzesza osoby, które skutecznie łączą to, co przyjemne
z tym co pożyteczne. W tym

przypadku to jogging i dbanie o środowisko. Członkowie
grupy w trakcie przebieżek
lub spacerów zbierają śmieci z okolicznych parków i lasów. W niedzielny poranek,
9 stycznia, grupa jaworznian
już po raz 31. uprawiała zorganizowany plogging. Tym
razem śmieci zbierali w parku
na Osiedlu Stałym. Do ich worków trafiły m.in. plastikowe
i szklane butelki, a nawet sofa
czy elementy samochodowe.
Więcej na str. 4

| fot. Andrzej Pokuta

Lider z jedną
przegraną

Pierwszą porażkę w ligowych zmaganiach mają na
koncie siatkarze MCKiS Jaworzno. Grający w 2. lidze jaworznicki zespół uległ 8 stycznia we własnej hali UMKS-owi
Kęczanin Kęty. Tydzień później Sokoły wygrały w wyjazdowym meczu z siatkarzami
Karpat Krosno.
Do końca 2021 roku team
z Jaworzna nie zaliczył ani
jednej przegranej. Nasza drużyna niemal bez problemów
wygrywała kolejne ligowe me-

cze, przegrywając zaledwie
trzy sety w rundzie jesiennej
i kończąc tę część siatkarskich
zmagań na pozycji samodzielnego lidera grupy.
Więcej na str. 13

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

PiC na wodę, fotomontaż

To nie będzie wesołkowaty felieton, do jakiego przyzwyczaiłem
czytelników. Rok 2022 nie zaczął się
optymistycznie – już prawie półtora
roku szaleństwa koronawirusowego
za nami, a końca dalej nie widać.
Okrzyknięta w lecie ostatnia prosta
okazała się tylko wjazdem do tunelu, niby jedziemy prosto, a jakoś
nie dojeżdżamy do światełka. Lekarze wirusolodzy straszą kolejnymi
wariantami, umieralność wysoka,
a nawet najwięksi fani szczepionek
zaczynają się zastanawiać, ile jeszcze dawek trzeba będzie przyjąć,
bo już ręce pokłute jak u heroinisty.
Wiecie o tym, że mężczyźni dobrze
znoszą nagły stres (sytuacje kryzysowe, wypadkowe), a w przypadku stresu o niskim napięciu, ale długotrwałym, padają emocjonalnie i nerwowo?
Dokładnie odwrotnie niż kobiety.
One uczą się żyć z problemem i po
pierwszym wybuchu płaczu i paniki,
przyzwyczajają się do sytuacji negatywnej i po prostu z nią żyją. Może
kobiety powinny nami rządzić? Pewnie już by było po pandemii. One by
po pierwszym ataku znerwicowania
ogarnęły się w końcu, i złe, że muszą
z dziećmi siedzieć 24h, odwołałyby
pandemię i z głowy.
Ja, niestety, jako zwykły facet, źle
znoszę tę utrzymującą się atmosferę
potencjalnej choroby, braku pracy, sytuacji na wschodzie (w ogóle macie pojęcie, co się wyrabia na
Ukrainie???). Do tego afery w kra-

Szpilki w bruku

ju, z którymi już nawet nikt się nie
kryje, bo przykryte ściemą z TVN
oraz aborcyjnymi zamieszkami. Sylwester w Dwójce cały rok, sialalala,
łohohoho. No i ogólna rozwałka
ekonomiczna. Dziś przyszedł towar - segregatory, teczki, zszywki,
skoroszyty, pisaki, klej i takie tam.
Wprowadzam w system, faktura
wyświetla się według cen z ostatniej
dostawy (grudzień) - 512 zł. Poprawiam ceny na bieżące - 788 zł. Czyli
przyrost o 54%. Obłęd w kropki.
Podobno 8.6% inflacja. Ale czy
na pewno? A koszty nieładu to nieważne? Firma, która zatrudnia kilkadziesiąt osób, musi podnieść ceny,
bo z samej kwestii ZUS-u, którego
nie mogą wliczyć w koszt działalności, tracą dziesiątki tysięcy. A kto za
to zapłaci docelowo? Ja, pan, pani
i ten sąsiad spod dwójki, ucieszony,
bo dostał 200 zł więcej emerytury,
lecz nie ma pojęcia, że sam koszt
pieczywa i ogrzewania dobije go
już w pierwszym miesiącu poboru
świadczeń.
Ale dopóki wódka tania, to naród
jakoś przełknie porażki i upokorzenia. Pijany naród to podatny na
manipulację. Dalej u nas się sprzedaje kilka milionów małych butelek
dziennie. Widzę to po skrzyżowaniu,
obok mojego domu, fani tzw. zoologicznej przyjemności, czyli popularnych „małpek”, zostawiają po każdej
posiadówce na krawężniku kilka
pustych butelek. Nie wiem, czemu
nie kupią od razu jednej większej
pojemności, to wychodzi zawsze
ekonomicznie korzystniej, ale skoro
te dzbany nie potrafią ze sobą zabrać pustej butelki, to czemu mają
mieć jakiekolwiek podstawy ekonomii w swoich baniakach? Klasyczny przykład ob-leśnego dzbana,
któremu się coś do karku przykleiło

Jan Kleszcz

Spisek czy pandemia?
Najbardziej depresyjny dzień roku za nami. Tradycyjnie już
przyjmuje się, że to trzeci poniedziałek stycznia. Wybór nie dziwi.
Po pierwsze to poniedziałek. Poza tym od początku roku minęło już wystarczająco
dużo czasu, aby mieć pewność, że nie uda nam się dotrzymać noworocznych postanowień, a ci, którzy zadłużyli się, by kupić bożonarodzeniowe prezenty, zaczynają
spłacać raty. Na dodatek zima trwa już od dawna i potrwa jeszcze długo. Dni nadal
są krótkie, a brak słońca dla wielu wiąże się z kiepskim nastrojem. Czyli nic miłego.
W tym roku depresyjnych motywów jest jeszcze więcej, a podwyżki cen w sklepach
to tylko jeden z licznych problemów. Przede wszystkim wciąż mamy pandemię i to,
niestety, w kolejnym rozkwicie. Przybywa osób zakażonych, znów zapełniają się
szpitalne oddziały, lawinowo rośnie liczba osób objętych kwarantanną, a codzienne
raporty mówią o kolejnych ofiarach groźnego wirusa. Sytuacja nie wygląda dobrze.
Medycy niestrudzenie apelują, żeby przeciwko COVID-19 się szczepić. Zachęcają
do tego, by do gabinetów przyprowadzać również dzieci. Od kilku tygodni jest już
taka możliwość, by szczepieniami objąć nawet pięciolatki. W Jaworznie zainteresowanie jest. W naszym mieście stopniowo przybywa osób w pełni zaszczepionych.
Szczepienie za sobą ma też coraz więcej dzieci. Staranne mycie rąk weszło nam
już chyba w nawyk.
Mimo to wciąż zdarzają się osoby, które twierdzą, że pandemia to wymysł i spisek, że maseczki ograniczają wolność, a decyzja o nieszczepieniu się skutkuje sanitarnym wykluczeniem i społecznym ostracyzmem.
Medycy z jaworznickiego szpitala są jednak innego zdania. Z ich codziennych
doświadczeń wynika, że COVID to groźna choroba. Przytaczają dane, z których
wynika, że 90 procent pacjentów pod respiratorami to osoby niezaszczepione. Warto
wziąć to pod uwagę, rozważając decyzje o szczepieniu.

(i fajnie, bo jest czym kręcić na boki
i nie pada do środka). I będzie ich
więcej, gdy lato przyjdzie. Lato ob-leśnych ludzi, oczywiście.
W tym dziwnym czasie najgorsze
jest to, że nie widać optymizmu.
Wszystko jest jak kabaret w Polsacie, bez poziomu i świeżości.
Jesteśmy atakowani taką ilością
negatywnych oraz bzdurnych informacji dziennie, że wspomniany wcześniej konflikt na Ukrainie
kompletnie przepada medialnie.
Być może jesteśmy w najgorszej
sytuacji politycznej w tej części
świata od roku 1939, ale gdy we
wtorek spojrzałem na 20 tematów
informacji na jednym z większych
portali, to wszystko było zasłonięte
naparzanką polityczną w kraju i covidem. Tak jakby któraś nacja była
lepsza: wybór między rządzącymi
a opozycją jest jak między tyfusem
a cholerą. I nie pojawia się nikt, kto
może coś zmienić. Historia zatoczyła
koło i „szlachcice” się żrą niczym
psy, zaraza szaleje, ciemnota pije,
a wrogowie się czają za płotem.
Chociaż... jest jedna iskra nadziei
na ten rok: może tym razem Polska
wygra mistrzostwa w piłce nożnej?
Czy stać nas na taki cud, bo przecież Nawałka ma wrócić? W 1982
roku, będąc w stanie wojennym
(tak, jeszcze trwał) nasi wywalczyli
w dobrym stylu 3. miejsce na świecie. Może i tym razem się chłopaki
wkurzą? Chociaż nie, oni za dobrze
zarabiają i martwią się tylko, aby
im wiatr nie zburzył nażelowanych
fryzur. Nadzieja umiera ostatnia,
po ostatnim skoku Kamila Stocha,
a my potrzebujemy jakichkolwiek
sukcesów, choćby sportowych, bo
oszalejemy. Tak więc zapytam kulturaśnie na koniec: ŁAD the f***ck?
Quo vadis, świecie?
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Wiosna i tak przyjdzie

Grażyna Dębała

Zima znów sobie o nas przypomniała. Po kilku spokojnych tygodniach
w pogodzie zaszły zmiany. Temperatura oscyluje wprawdzie w okolicach
zera, ale silny wiatr i wilgoć w powietrzu sprawiają, że nasze odczucia są
nieco inne. Wydaje się po prostu, że
jest znacznie zimniej. Spore wrażenie
i mnóstwo komplikacji na drogach
zrobiła też burza z grzmotami, błyskawicami i opadami śniegu, która nad
Jaworznem przeszła w poniedziałek.
To nie jest łatwy czas dla kierowców. Samochody ślizgają się na lodzie, a kierowcy miewają spore kłopoty z ruszaniem pod górkę. Lekko
nie mają też piesi. Trzeba bardzo
ostrożnie stawiać kolejne kroki, by
nie zaliczyć upadku. Droga do pracy
chyba wszystkim ostatnio się nieco
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Nad Polską załamała się
pogoda. Próbowano ją
pocieszyć, ale nic to nie
dało, posypała się po całości.
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wydłużyła. Takie już są uroki zimy
w naszej szerokości geograficznej.
Ręce pełne roboty mają też służby
odpowiedzialne za Akcję Zima. Ich
samochody jeżdżą po jaworznickich
drogach niemal bez przerwy. Pracownicy odśnieżają, sypią solą i piaskiem
i… wyglądają odwilży.
Chyba tylko dzieci cieszą się z powrotu śnieżnej zimy. I w sumie to
trudno im się dziwić. W końcu wcale
nieczęsto mają okazję, by rzucać się
śnieżkami, albo zjeżdżać na sankach
z osiedlowych pagórków. Może to
właśnie z najmłodszych trzeba teraz
wziąć przykład. Zamiast narzekać
i z utęsknieniem wyglądać wiosny,
maksymalnie wykorzystać to, co
w pogodzie jest. Można pójść tą drogą. Wiosna w końcu i tak przyjdzie.

Na zdrowie
Natalia Czeleń

Jaworzniccy radni zatwierdzili
program naprawczy dla naszego
szpitala. Jednym z ważniejszych
założeń programu jest dążenie do
optymalnego zarządzania ryczałtem
i świadczeniami. To ma pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową
placówki.
Szpital ma powrócić też do udzielania tych świadczeń, które wstrzymał z powodu COVID-19. Wydłużą
się godziny pracy na bloku operacyjnym. Planowane jest większe
wykorzystanie jego potencjału. Liczba zabiegów operacyjnych zostanie zoptymalizowana. Zwiększy się
liczba personelu na bloku. Wdrożone zostaną oszczędne technologie
(w tym odnawialne źródła energii).

kreskaPULSU

Felieton
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Wprowadzone zostanie rozliczenie
zużycia leków bezpośrednio na pacjentów oraz bieżące monitorowanie
zapasów na oddziałach. Nadgodziny
personelu będą ograniczone do minimum. Zwiększy się liczba świadczeń
ponadlimitowych. By uniknąć dodatkowych kosztów związanych z hospitalizacją poszczególnych pacjentów,
z oddziałów szpitalnych na poradnie
specjalistyczne scedowane zostaną
wybrane procedury medyczne.
Szpital wprowadzi też większą dbałość o sprzęt medyczny. Stary sprzęt
będzie stopniowo wymieniany.
Zmian szykuje się całkiem sporo.
Szpital przejdzie swoistego rodzaju
rewolucję. Najważniejsze, by wyszło
to wszystkim na zdrowie.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Wielkie zainteresowanie
nowym osiedlem

Szczepienia odbywają się w wielu ośrodkach zdrowia w Jaworznie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Mniej hospitalizowanych,
choruje coraz więcej dzieci

10 pacjentów na 38
dostępnych „covidowych”
łóżek, w tym troje
pod respiratorami.
Tylu chorych na
COVID-19 przebywało
jeszcze we wtorek, 18
stycznia, w Szpitalu
Wielospecjalistycznym
w Jaworznie.
Jak podkreśla Wiesław Więckowski, lekarz naczelny jaworznickiej lecznicy, hospitalizacji
potrzebują w większości osoby
niezaszczepione. Wśród pacjentów naszego szpitala stanowią oni
grubo ponad 90 procent.
– I to oni przechodzą chorobę
najciężej, a umieralność wśród nich
wzrasta. Tymczasem do rzadkości
należą sytuacje, że pod respirator
trafiają ci, którzy są w pełni zaszczepieni. Widać więc bardzo dobrze, że
szczepionka chroni przed ciężkim

przebiegiem COVID-19 – podkreśla
Wiesław Więckowski.
Jako ordynator oddziału pediatrii, zwraca jednocześnie uwagę,
że obecnie choruje o wiele więcej
dzieci niż w poprzedniej fali. Przypadki ciężkiego przebiegu choroby
są na szczęście rzadkością. W jaworznickim szpitalu był jednak
jeden młody pacjent, który musiał
zostać podłączony do respiratora.
Nastolatek jest już zdrowy.
– Obecnie dzieci, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem,
a które wymagają hospitalizacji, są
przewożone do szpitali w Chorzowie,
Jastrzębiu i Częstochowie – informuje dalej lekarz naczelny. – Małym
pacjentom mogą towarzyszyć rodzice
– uspokaja.
W naszym mieście potwierdzono
od początku pandemii do wtorku,
18 stycznia, 10059 przypadków
zakażenia koronawirusem. Zmarło 305 osób.
Cały czas można się zaszczepić
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
W pełni zaszczepionych jaworznian było jeszcze we wtorek, 18

stycznia, 51038, co wynosi 56,5
proc. mieszkańców naszego miasta.
Jaworznianie chętnie poddają się
też szczepieniom uzupełniającym.
W Jaworznie punktów szczepień nie brakuje, są m.in. dwa powszechne punkty, na Leopoldzie
i na Osiedlu Stałym. Szczepionki
aplikowane są też w poszczególnych ośrodkach zdrowia i aptekach. W kilku z nich można też
zaszczepić dzieci, które mają od
5 do 11 lat. Taka możliwość oferowana jest przez NZOZ „MEDICUS” (al. Piłsudskiego 46), NZOZ
Centrum Promocji Zdrowia (ul.
Paderewskiego 43), Zespół Lecznictwa Otwartego i PŚZiPZ Elvita
Jaworzno III. Program szczepień
dzieci do 11. roku życia ma też niebawem rozpocząć NZOZ „Soteria”
(ul. Grunwaldzka 104).
Warto przypomnieć, że dzieci
we wspomnianym przedziale wiekowym otrzymują dwie 10-miligramowe dawki szczepionki firmy Pfizer. Każdy mały pacjent jest
najpierw badany przez pediatrę.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Remont szkoły trwa
W budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie
rozpoczął się demontaż parkietów i stolarki drzwiowej.
Trwają też przygotowania do ułożenia nowej instalacji
elektrycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to
już kolejny rok szkolny uczniowie z Byczyny rozpoczną
w siedzibie swojej szkoły przy ul. Nauczycielskiej. Zakończenie wszystkich prac remontowych planowane jest
bowiem przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.
Prace remontowe w siedzibie szkoły ruszyły pod koniec ubiegłego roku. Wcześniej przeprowadzono prace
wzmacniające i uszczelniające górotwór pod budynkami
szkoły. Prace te były warunkiem koniecznym, by przywrócić odpowiednie parametry gruntu, co pozwoli na
bezpieczne funkcjonowanie szkoły po wykonaniu prac
remontowych.

Zakres remontu jest duży. Projekt przewiduje między
innymi rozbiórkę uszkodzonej ściany sali gimnastycznej wraz z wykonaniem jej wzmocnienia, wykonanie
nowych schodów, przeprowadzenie prac naprawczych
popękanych ścian i sufitów, uzupełnienie ubytków
tynku, wykonanie nowej posadzki w piwnicy, montaż
nowej stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian
i naprawę uszkodzeń na dachu. Przeprowadzić też
trzeba będzie prace naprawcze elewacji, zamontować
rynny i balustrady.
Szkoła Podstawowa nr 20 od listopada 2018 roku
wyłączona jest z użytkowania. Eksperci potwierdzili,
że w budynku występują liczne uszkodzenia, które
powstały w wyniku prowadzonej bezpośrednio w jego
sąsiedztwie eksploatacji górniczej.
GD

Ogromnym zainteresowaniem
cieszy się najnowsza inwestycja
Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Chodzi
o budowę osiedla Sfera Południe.
W pierwszym etapie inwestycji powstanie 38 mieszkań. Nabór wniosków od zainteresowanych kupnem tych lokali zakończył się 10
stycznia. Dokumenty aplikacyjne
złożyło aż 198 osób. Losowanie
kolejności podpisywania umów deweloperskich odbyło się w piątek,
14 stycznia. – W ramach pierwszego
przedsięwzięcia inwestycyjnego wybudowane zostaną cztery budynki
wielorodzinne oraz 57 miejsc, parkingowych. Roboty budowlane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zostaną zakończone do 30
października 2022 r. – zapowiadają
pracownicy JTBS.

Mieszkania mają zostać przekazane do eksploatacji już w listopadzie. Najmniejsze będą miały nieco ponad 37 m kw, a największe
powyżej 63. Każde będzie miało
balkon. Warto śledzić informacje
na temat tej inwestycji, bo to nie jej
koniec. Zgodnie z planem w ciągu
5 lat powstać ma tam 240 lokali
mieszkalnych, toteż będzie jeszcze
szansa na zamieszkanie na osiedlu
Sfera Południe.
Mieszkania w tej okolicy cieszą
się ogromnym zainteresowaniem.
W listopadzie 2021 roku zakończył
się ostatni etap rozbudowy osiedla Sfera. Wszystkie mieszkania
od dawna były zarezerwowane.
Osiedle Sfera również powstawało
etapami. Przez ostatnich pięć lat
JTBS zbudowało tam 375 mieszkań.
Grażyna Dębała

Kosztowne parkowanie
Na parkingu pod Halą Widowiskowo-Sportową ponownie uruchomiono system płatności. Od
poniedziałku, 10 stycznia, za postój w tym miejscu w dni robocze
w godzinach od 6 do 18 trzeba już
zapłacić. Koszty zależą od czasu, na
jaki pozostawimy tam auto. Postój
do 2 godzin jest bezpłatny. Jeśli zostawimy auto na dłużej, to zapłacić
trzeba będzie 6 zł za każdy dzień.
– Przypominamy, że płatności za
korzystanie z parkingu można uiszczać tylko bezgotówkowo – podkreśla Izabela Miszczyk, rzeczniczka
jaworznickiego Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów.
Na parkingu pod halą jest miejsce
dla blisko 100 aut, w tym 6 przeznaczonych jest dla osób z niepełnosprawnościami, a na 3 doładować
można samochody elektryczne i hybrydowe typu plug–in.
Z analiz MZDiM, który administruje parkingiem, wynika, że jaworzniccy kierowcy polubili to miejsce i chętnie z niego korzystają.
Często zresztą udaje im się zmieścić
w bezpłatnym czasie parkowania.
Nieco inaczej sytuacja wygląda
na prywatnych parkingach, gdzie
obowiązują nie tylko przepisy prawa
o ruchu drogowym, ale i wewnętrzne regulaminy. Tak jest m.in. przy
niektórych jaworznickich marketach, Pawilonie Handlowym 72 na
Podłężu czy na parkingu przy ulicy
Matejki. Na jaworznickich portalach
kierowcy ostrzegają się wzajemnie przed kosztami, z jakimi wiąże
się nieregulaminowe skorzystanie
z postoju.
– Zaparkowałam w centrum, niedaleko jednego z marketów i poszłam
do sąsiadującej z parkingiem apteki.
Po powrocie okazało się, że muszę
zapłacić duży mandat, bo parking,
na którym zostawiłam auto, to teren

prywatny, przeznaczony wyłącznie
dla klientów marketu. Wjeżdżając
tam po prostu nie zwróciłam uwagi na
tablicę z informacją o tych zasadach.
Koszt to 150 zł – opowiada jedna
z internautek.
Zgodnie z regulaminem, jeśli
mandat nie zostanie zapłacony
w ciągu 7 dni, to do zapłaty będzie
już nie 150 zł, a 450 zł. Jaworzniccy
policjanci potwierdzają, że kierowcy
zgłaszali im takie sprawy.
– Jeżeli to prywatny teren, z regulaminem w widocznym miejscu, to jego
właściciel ma prawo do takich rozwiązań. Jeżeli wjeżdżamy na ten teren, to
należy stosować się do zapisów regulaminu – podkreśla sierżant Anna
Tyma-Świerczyńska z Komendy
Miejskiej Policji w Jaworznie. GD

Parkowanie niezgodne z regulaminem może być kosztowne.
| fot. Natalia Czeleń
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Z kartą wielodzietnej
rodziny taniej
Wielodzietne rodziny mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny. Daje
ona wiele korzyści i uprawnia do
zniżek. Wystarczy złożyć stosowny
wniosek w Dziale Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaworznie (ul.
Północna 9B). Karta wydawana jest
do dwóch miesięcy od daty złożenia
wniosku i można z niej korzystać
dzięki aplikacji mObywatel.
– Posiadanie Karty wiąże się z realną pomocą, polegającą na wielu ułatwieniach, zwolnieniach lub zniżkach
na terenie kraju, jak również przyznawanych lokalnie, na obszarze gminy.
Wachlarz usług objętych rabatami dla
posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest
bardzo szeroki i obejmuje m.in. ulgi
na przejazdy transportem kolejowym,
niższe opłaty za wydanie paszportu,
zniżki w opłacie za wywóz nieczystości, rabaty w sklepach, sieciach
sklepów oraz na stacjach benzynowych, preferencyjne opłaty za wstęp
na różnorodne wydarzenia sportowe
i kulturalne, korzystanie z ośrodków
rekreacyjnych, basenów i bawialni dla
najmłodszych oraz kursy zawodowe
– wylicza Agnieszka Jabłońska,
kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych jaworznickiego MOPS-u.
Kartę Dużej Rodziny honoruje
m.in. Miejskie Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie. Jej posiadacze
mogą skorzystać z 50 procentowej
zniżki podczas zajęć tanecznych,
plastycznych i ceramicznych prowadzonych w placówkach MCKiS.
Połowę ceny zapłacą też za bilety
wstępu na wybrane imprezy.
Kartę Dużej Rodziny uwzględnia
też Muzeum Miasta Jaworzna. Jej

posiadacze płacą połowę ceny za
bilety wstępu i udział w zajęciach
organizowanych w tej placówce.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
posiadacze karty mogą skorzystać
z bezpłatnych zajęć w ramach realizowanego programu kulturalnego, a w przypadku usług płatnych,
otrzymają rabat. Na występy Orkiestry Kameralnej Archetti można
otrzymać 50 proc. zniżki do biletu
ulgowego. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje też zniżka
na imprezy organizowane przez
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział Jaworzno i Oddział PTTK
w Jaworznie.
To nie wszystko. W wybranych
placówkach medycznych z kartą
uzyskać można zniżki na konsultacje
okulistyczne dla wszystkich członków rodziny, szczepienia ochronne
przeciwko grypie oraz pneumokokom, komercyjne konsultacje psychologiczne dla dzieci czy komercyjne konsultacje dietetyczne dla
wszystkich członków rodziny. Ponadto korzystać można z bezpłatnych przejazdów w soboty, niedziele
i święta na całym obszarze obsługiwanym przez PKM w Jaworznie,
a to wciąż nie wszystkie korzyści,
jakie daje posiadanie karty.
W ubiegłym roku rządowym programem Karta Dużej Rodziny objętych było aż 1912 rodzin z terenu Jaworzna. Przeważały rodziny
z trojgiem dzieci, których jest 1549,
następnie z czworgiem – 275 rodzin,
pięciorgiem dzieci – 60 rodzin, sześciorgiem dzieci – 20 rodzin oraz siedmiorgiem i więcej dzieci – 8 rodzin.
Natalia Czeleń

Budynki i obiekty kolidujące z budową nowego śladu DK 79 w Byczynie zostały rozebrane
| fot. Grażyna Dębała

Mimo zimy drogowcy ni

Kończą się prace na
ulicy Martyniaków.
Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to od
połowy marca kierowcy
będą mogli korzystać
z przebudowanego odcinka
tej ulicy.
– Prace na ul. Martyniaków od
skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego
do Promiennej dobiegają końca. Do
wykonania pozostało ułożenie ostatnich warstw nawierzchni jezdni, gdzie
zabudowywana była kanalizacja sanitarna, dokończenie ułożenia obramowań jezdni, wprowadzenie docelowej
organizacji ruchu oraz prace wykończeniowe i porządkowe – wyjaśnia
Andrzej Kramarz, kierownik Re-

feratu Przygotowania i Realizacji
Inwestycji w Wydziale Inwestycji
Miejskich UM.
Roboty te mają się zakończyć do
15 marca. Wtedy też przywrócony
zostanie ruch dwukierunkowy.
Kierowcy, rowerzyści i piesi odczują różnicę. W ramach prac ważny odcinek drogi został rozebrany
i zbudowany od podstaw, razem
z systemem odwodnienia. Dodatkowo drogowcy dodali pas do skrętu
na obwodnicę Dąbrowy Narodowej
w kierunku Katowic. Wybudowano
też asfaltową drogę dla rowerów
od ul. Wojska Polskiego do Energetyków.
To jednak nie koniec prac w tym
rejonie. Czeka nas jeszcze budowa
kanalizacji deszczowej w ul. Martyniaków na odcinku od Promiennej
do Moniuszki wraz z budową zbiornika rozsączającego i odtworzeniem
nawierzchni. W związku z tym eta-

pem robót kierowcy muszą się liczyć
z utrudnieniami w ruchu na wspomnianym odcinku ulicy Martyniaków aż do grudnia.
Roboty drogowe trwają też w Byczynie. Budowa nowego śladu DK 79
wraz z obiektem inżynierskim, jakim
jest estakada, to złożone zadanie. –
Wykonawca w ubiegłym roku przygotował teren pod przebieg drogi poprzez
wykonanie robót rozbiórkowych budynków i obiektów kolidujących z inwestycją. Wycięta została też zieleń
oraz zdjęta warstwa humusu, czyli
ziemi urodzajnej. Wykonano również
wstępną niwelację terenu – informuje
Andrzej Kramarz.
Poza tym rozpoczęły się przebudowy sieci kolidujących z nowym
przebiegiem drogi oraz roboty fundamentowe dla estakady.
– Przed nami rozpoczęcie właściwych robót drogowych i inżynierskich
w wyniku, których powstanie nowy

Biegają i… sprzatają
Grupa Plogging Jaworzno zrzesza osoby, które skutecznie łączą to,
co przyjemne z tym co pożyteczne.
W tym przypadku to jogging i dbanie o środowisko. Członkowie grupy
w trakcie przebieżek lub spacerów
zbierają śmieci z okolicznych parków i lasów. W niedzielny poranek,
9 stycznia, grupa jaworznian już po
raz 31. uprawiała zorganizowany
plogging. Tym razem śmieci zbierali w parku na Osiedlu Stałym. Do
ich worków trafiły m.in. plastikowe
i szklane butelki, a nawet sofa czy
elementy samochodowe.
Grupa powstała w kwietniu 2019
roku. Jej pierwszy plogging zorganizowano wiosną tego samego roku.
Wtedy trasa biegu prowadziła przez
velostradę. W kolejnych miesiącach,
w ramach treningów, jaworznianie
zbierali też śmieci na Pszczelniku,
Niedzieliskach, Geosferze, w okolicach działek na Osiedlu Stałym,
Chrząstówce, Wilkoszynie, Leopoldzie i w wielu innych miejscach na

terenie naszego miasta. Początkowo
w grupie było około 15 osób, teraz
jest ich już prawie 400. W ploggingu udział biorą całe rodziny. Czasem
w inicjatywę udaje się nawet zaangażować przypadkowo napotkanych
mieszkańców miasta.
Ostatnim celem grupy Plogging
Jaworzno było sprzątanie parku na

Osiedlu Stałym. Najpierw przeprowadzono rozpoznanie, by sprawdzić,
gdzie śmieci jest najwięcej, a następnie grupa zaopatrzona w odpowiednie worki na śmieci i jednorazowe
rękawice, ruszyła w teren. A było
co zbierać… – W parku były najróżniejsze śmieci, to duże gabaryty, szkło,
plastik. Na drzewach i krzakach nie ma

Kolejna akcja ploggingu zakończona sukcesem | fot. Natalia Czeleń

liści, więc dobrze widać było wszystkie
śmieci – mówi Przemysław Starzycki, organizator akcji. Warunki do
wspólnego sprzątania rzeczywiście
były doskonałe, toteż udało się zebrać
sporo śmieci. – Przeraża mnie to, jaką
ilość śmieci ludzie porzucają w takich
miejscach. Dzisiaj znalazłam pomiędzy
drzewami lustro. Szokuje mnie to, że
ktoś zamiast wyrzucić je do śmietnika, niósł je aż tutaj do parku, mijając
kosze, kontenery i dopiero tu wyrzucił.
Myślę jednak, że takie akcje, jak te,
które organizuje Przemek Starzycki,
wpływają pozytywnie na świadomość
ludzi – podkreśla Weronika Werni,
uczestniczka niedzielnej akcji.
Wszyscy członkowie grupy Plogging
Jaworzno deklarują, że tego typu inicjatywy w mieście są bardzo potrzebne. – Takich ploggingów potrzeba jeszcze
bardzo wiele. W akcji uczestniczyłem
z żoną i córkami. Tym razem znaleźliśmy
części z mikrofalówek, elementy samochodowe, kanapę i mnóstwo szkła ozdobnego – opowiada Mariusz Kowalski.

Organizator kolejnego ploggingu każdą akcję zgłasza wcześniej
w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów oraz Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Biegacze sortują śmieci
i wkładają je do odpowiednich kolorowych worków, które układane
są w alejce z łatwym dojazdem dla
samochodów. – Służby miejskie zawsze bez problemu odbierają worki
z odpadami przez nas zebranymi –
mówi pan Przemysław.
Trener założył grupę na Facebooku, w której informuje o terminach
kolejnych akcji. – Wystarczy wpisać
w wyszukiwarkę na Facebooku nazwę
„Plogging Jaworzno” i dołączyć do
grupy, a zrobić to może każdy. Na
dzisiejszym ploggingu były i dzieciaki
i osoby starsze. Można biegać, czy maszerować, dlatego każdy bez względu
na swoją sprawność fizyczną może do
naszych akcji dołączyć – zapewnia
Przemysław Starzycki.
Natalia Czeleń
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Pomogą w planowaniu kariery

Na Grunwaldzkiej drogowcy równolegle przebudowują sieć kanalizacyjną i wodociągową | fot. Grażyna Dębała

ie odpuszczają
ślad drogi oraz przebudowane zostanie
starodroże ulicy Krakowskiej. Istniejące skrzyżowania Krakowskiej z Abstorskich i Gwardzistów zastąpi nowe
rozwiązanie drogowe, a przestrzeń centrum Byczyny otrzyma nowy kształt –
zapowiada pan Andrzej.
Pełne ręce roboty maja też drogowcy, którzy przebudowują odcinek
ulicy Grunwaldzkiej. Równolegle
prowadzona jest tu przebudowa sieci
wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w prawym pasie ulicy.
Prace postępują powoli, ale zgodnie
z planem. Ostrożność i staranność są
tu szczególnie ważne, bo kolektory
wodociągowy i kanalizacyjny mają
duże średnice. Drogowcy zapowiadają, że obowiązująca w tym miejscu
tymczasowa organizacja ruchu pozostanie w obecnym kształcie jeszcze
przez kilka miesięcy.
Kompleksową przebudowę zaplanowano też na ulicy Katowickiej.

To ostatni etap robót drogowych
na tej ulicy po wcześniejszej modernizacji uzbrojenia podziemnego
w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Pierwszą fazą
prac budowlanych będzie tu budowa
zbiornika infiltracyjno-retencyjnego,
który stanie się odbiornikiem wód
deszczowych z całej ul. Katowickiej.
Zbiornik zlokalizowany zostanie za
łubowieckim cmentarzem. Następnie
wzdłuż ulicy budowana będzie kanalizacja deszczowa od tego zbiornika
w kierunku Osiedla Stałego wraz
z równoczesnym odtwarzaniem nawierzchni. Efektem przeprowadzonych robót drogowych będzie nowa
nawierzchnia jezdni wyposażona
w pasy rowerowe. Powstaną nowe
chodniki, zjazdy i przystanki autobusowe, a infrastruktura drogowa tej
ulicy zostanie wzbogacona o doświetlenie przejść dla pieszych.
Grażyna Dębała

Doposażają place
Pracownicy Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie już przygotowują place zabaw do kolejnego sezonu. Starają się
je doposażać i usuwać ewentualne
usterki. Jeszcze w grudniu na placu
przy Szkole Podstawowej nr 1 przy
ul. Matejki wymieniono część wyposażenia. Pojawiły się nowe urządzenia, takie jak: zestaw sprawnościowy
do wspinaczki i duży zestaw zabawowy z wieżami, zjeżdżalnią oraz
drabinkami.
– W 2021 roku doposażyliśmy jeszcze w bujak sprężynowy plac przy ul.
Broniewskiego i w huśtawkę podwójną
plac na ul. Matejki. Poza tym zbudowaliśmy i doposażyliśmy kilka placów
i siłownię w ramach Jaworznickiego
Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu
powstała m.in. „Strefa aktywności ruchowej” – siłownia zewnętrzna „Pod
chmurką” przy ul. Szymanowskiego
oraz „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów” przy ul. Wandy – wymienia

Piotr Jamróz z Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie.
Ponadto doposażono plac zabaw na
Pszczelniku przy skrzyżowaniu ulic
Jarzębinowej i Wrzosowej, w Dąbrowie Narodowej przy ul. Długoszyńskiej powstał „Mini ogród doświadczeń”. Zbudowano też nowoczesny
i bezpieczny plac zabaw wraz z ogrodzeniem w dzielnicy Dobra.
– W tym roku w planach mamy jeszcze budowę 3 placów zabaw z JBO.
W większości są to projekty, których
nie udało się zrealizować w ubiegłym
roku: „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach" i „Centrum aktywności rodzinnej w okolicach
przedszkola i interwencji kryzysowej
w Szczakowej". Doposażymy też plac
w rejonie rynku kultury i rozrywki na
Niedzieliskach i na Dobrej. W ramach
JBO planujemy też doposażenie placu
zabaw przy ul. Wandy – zapowiada
Piotr Jamróz.
Natalia Czeleń

Jaworzniccy ósmoklasiści otrzymają fachowe wsparcie w podjęciu
decyzji, co do kierunku dalszej nauki. W ramach warsztatów zawodoznawczych, młodzież ma okazję,
by poznać specyfikę pracy technika
reklamy, grafika, elektryka, technika fotografii i multimediów oraz
programisty. Zajęcia prowadzone
są przez wykwalifikowanych specjalistów i mają ułatwić uczniom
trafne planowanie przyszłości.
Zajęcia będą odbywać się raz
w miesiącu, w soboty, w jaworznickiej filii Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej im. Lompy ( Rynek
Główny 17, II piętro Miejskiej Biblioteki Publicznej). 5 lutego ósmoklasiści poznają tajniki grafiki i poligrafii cyfrowej. W marcu można
będzie wziąć udział w zajęciach dla
elektryków, w kwietniu uczniowie
poznają zawód technika fotografii

i multimediów, a w maju technika
programisty.
– Na spotkaniu w lutym, poświęconym zawodowi technika grafiki i poligrafii cyfrowej, planujemy wykonywanie przez uczestników prac z użyciem
techniki sitodruku. Wszystko zależy
od tego, co możemy zabrać z pracowni zawodowych na zajęcia w bibliotece, by zaprezentować uczniom, jaki
sprzęt jest możliwy do przewiezienia
i uruchomienia oraz na ile wystarczą te materiały do zaangażowania
uczniów w konkretne działania –
tłumaczy Teresa Mulka-Łuszcz,
nauczyciel języka polskiego, doradca zawodowy i doradca kariery w
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie.
Zajęcia zawodoznawcze pod nazwą „Zawodowcy w Centrum" są
organizowane w ramach wspólnego
projektu Wojewódzkiej Biblioteki

Pedagogicznej im. J. Lompy w Katowicach filia w Jaworznie oraz
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie. Oferta
skierowana jest do uczniów, którzy
chcą poznać konkretny zawód lub
mają wątpliwości, jaki kierunek
kształcenia wybrać po ukończeniu
szkoły podstawowej. – Nasi nauczyciele przedmiotów zawodowych
przybliżają ich specyfikę, informują
o przedmiotach, jakich będzie się uczyć
młody człowiek, podają szczegóły,
dotyczące egzaminów zawodowych i
realizowanych praktyk zawodowych.
Odpowiadają też na pytania uczestników oraz w zależności od prezentowanego zawodu pokazują np. jak
tworzyć program sterujący pracą urządzenia, symulacje działania czujników,
urządzeń. Przeprowadzają symulacje
załadunku i rozładunku towaru – wylicza Teresa Mulka-Łuszcz.
NC

Koty z Jaworznickiego Kociego Domu Tymczasowego czekają na wirtualnych opiekunów | fot. Natalia Czeleń

Zaadoptuj wirtualnie

Jaworznicki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wprowadził możliwość wirtualnej adopcji swoich kocich podopiecznych.
Adopcja polega na comiesięcznym
wsparciu finansowym konkretnego
kota. Opiekun otrzyma informacje
na temat stanu zdrowia kota oraz
jego potrzeb, a darowane przez
niego fundusze przeznaczone zostaną na leczenie i podstawowe
utrzymanie zwierzęcia. Wirtualny
opiekun może też pomóc w szukaniu realnego domu adopcyjnego dla
swojego podopiecznego.
– W pierwszej kolejności środki
przeznaczane są na opiekę weterynaryjną, czyli ewentualne leczenie
i profilaktykę, a następnie na karmę
i żwirek – mówi Marta Wrońska,
sekretarz zarządu jaworznickiego

oddziału Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami.
Osoba adoptująca wirtualnie
zwierzaka może go także odwiedzić po wcześniejszym ustaleniu
terminu. Adopcji wirtualnej może
dokonać też firma, instytucja publiczna, cała klasa albo szkoła. Taka
opieka trwa do czasu znalezienia
nowego domu dla kota. Opiekun
może też w każdej chwili zrezygnować z adopcji.
– Przybliżona kwota utrzymania
kota w Jaworznickim Kocim Domu
Tymczasowym to około 80 zł. Mam
tu na myśli dobrą gatunkowo karmę
i żwirek. Zdajemy sobie sprawę, że to
dla kogoś może być spora kwota, dlatego też proponujemy minimalną kwotę za adopcję wirtualną w wysokości
40 zł – tłumaczy Marta Wrońska.

Wirtualnie można adoptować
jednego kota lub cały miot, ale
liczyć się wtedy trzeba z większymi kosztami utrzymania zwierząt. Większe koszty wystąpią też
w przypadku adopcji kota chorego, wymagającego leczenia lub
operacji.
Aby wirtualnie adoptować kota,
należy wybrać go z ogłoszeń adopcyjnych na stronie TOZ w Jaworznie lub fanpage’u na Facebooku.
Następnie trzeba skontaktować się
mailowo z pracownikami TOZ, pisząc na adres jaworzno@toz.pl.
– Adopcja wirtualna to świetne
rozwiązanie dla każdego kto pragnie
wesprzeć naszych kocich podopiecznych w trakcie ich pobytu w Jaworznickim Kocim Domu Tymczasowym
– podkreśla Marta Wrońska. NC
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Warto zacząć od małych zmian
W styczniu siłownie
i kluby fitness przechodzą
prawdziwe oblężenie.
To efekt noworocznych
postanowień. Aktywność
fizyczna, zbilansowana
dieta i zdrowy styl życia
to nasze najczęstsze
postanowienia.
Zwolennicy zdrowego stylu życia
wylewają siódme poty, głodzą się,
odmawiają sobie wszelkich przyjemności po to, by do lata stać się fit. Ten
zapał na ogół mija gdzieś w połowie
stycznia. Taka sytuacja powtarza
się każdego roku. Trenerzy fitness
i psycholodzy sportu przekonują,
że nie tędy droga.
– Chwilę po Nowym Roku ludzie
budzą się i stwierdzają, że po świątecznych ucztach trzeba zrzucić kilka
kilogramów. Ale wiele osób ma błędne przekonanie, że wrócą do formy
przez trenowanie nawet siedem razy
w tygodniu i głodzenie się. To nie tak
powinno wyglądać – podkreśla Aneta Szczyrzyca, instruktorka aerobiku dla seniorów i tańca dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w Miejskim
Centrum Kultury i Sportu. – Najlepiej jest wprowadzać treningi powoli,
by nie opaść z sił, ćwiczyć od dwóch
do maksimum pięciu razy w ciągu tygodnia i dobrać taką aktywność, która
będzie dla nas właściwa. Może to być
jazda na rowerze, mogą to być zajęcia
fitness albo np. dłuższy spacer, najlepiej
w towarzystwie innych osób. W grupie
raźniej – stwierdza.

Aneta Szczyrzyca z MCKiS zachęca, by postanowienia realizować małymi krokami | fot. Archiwum prywatne

Tego samego zdania jest jej koleżanka po fachu, Judyta Fidzińska,
również instruktorka fitness i tańca
w MCKiS.
– Ja zawsze doradzam, żeby nie
wprowadzać ogromnych rewolucji
w swoim życiu, lecz wdrażać zmiany stopniowo. Nie znam nikogo, kto
próbował wdrażać takie diametralne
zmiany i one zagościłyby u niego na
stałe – przekonuje. – Na początek
proponuję, by zadbać o nawodnienie
i ograniczenie cukru, a także poszukać

Piękniejsze kolędowanie
Michał Lech z Młodzieżowego
Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, student
Akademii Muzycznej im. Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, otrzymał nagrodę grand prix Diecezjalnego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota
Kantyczka”. Koncert finałowy kolędowych zmagań odbył się 15 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury
w Jaworznie. Muzyczna rywalizacja
była etapem Międzynarodowego FeREKLAMA

stiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks.
Kazimierza Szwarlika w Będzinie.
W Złotej Kantyczce, zorganizowanej tradycyjnie przez jaworznicki MDK i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, wzięło
udział ponad 100 tzw. podmiotów
wykonawczych. To soliści, duety,
zespoły i chóry. Uczestnicy festiwalu
rywalizowali w kilku grupach wiekowych, a laureaci wystąpili w gali
finałowej. – Bardzo się cieszymy, że
nasz festiwal wciąż budzi takie zainteresowanie. Choć w nazwie ma słowo
„diecezjalny”, to wśród uczestników nie
brakuje mieszkańców z innych diecezji.
W tym roku w konkursie wzięli udział
wokaliści z woj. śląskiego, małopolskiego
i dolnośląskiego – podkreśla Renata
Gacek, która zajmuje się organizacją Złotej Kantyczki od jej pierwszej
edycji. Jeszcze wcześniej prowadziła
też podobny, międzyszkolny konkurs
kolęd i pastorałek. – Poziom naszego
festiwalu z roku na rok jest coraz wyższy. W tym roku komisja konkursowa
miała duże trudności z wyborem laureatów – dodaje.
AZ-H

odpowiedniej dla siebie aktywności. Te
proste zmiany mogą stać się furtką do
kolejnych. Po ich wprowadzeniu, na
pewno odczuwalna stanie się różnica
w samopoczuciu i wyglądzie. Powodzenia! – zachęca.
Małe kroki nie udadzą się jednak
bez determinacji. Zdaniem Karoliny
Kaczmarczyk, psychologa sportu,
każdy z nas chce być lepszą wersją
siebie. Ale aby się udoskonalić, trzeba znaleźć w sobie wielkie pokłady
energii do działania. To nie jest ła-

twe zadanie, dlatego się poddajemy. – Chociaż to banalne, to trzeba
wpoić sobie, że nawet małe kroki są
lepsze od ciągłego mówienia „zacznę
wkrótce”. Bo kiedy niby nadejdzie to
„wkrótce”? – pyta psycholożka. – To,
co należy zrobić najpierw, to ustalić
cel, który spełnimy w określonym przez
nas czasie. Niech ten cel nie będzie ani
za trudny, ani bardzo łatwy. Dzięki
temu unikniemy szybkiego poddania
się. Warto zapisać wszystkie wytyczne. Bardzo pomocną metodą na orga-

nizację czasu są medytacje, które nas
wyciszą i pozwolą mądrze zarządzać
naszymi emocjami. Ważne jest też to,
aby realizacja celu nie była zagłuszana
innymi bodźcami, takimi jak np. telefon
czy telewizja – tłumaczy.
Jak dodaje, to tylko od nas samych
zależy, ile włożymy pracy w zdobywanie celu i ile z tego otrzymamy.
– Droga będzie wyboista i kręta, ale
smak zwycięstwa będzie najlepszy –
kwituje.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Ruszają nabory do szkół
i przedszkoli
W poniedziałek, 17 stycznia, ruszyła
rekrutacja do pierwszych klas szkół
podstawowych na rok 2022/2023.
Z kolei 31 stycznia rozpocznie się
nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.
Wnioski będzie można składać do
maksymalnie trzech placówek w preferowanej przez siebie kolejności.
System do naboru pierwszoklasistów z obwodu został otwarty w poniedziałek, o godz. 8. Będzie działał
do piątku, 28 stycznia, do godz. 15.
W tym czasie rodzice będą mogli zalogować się na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl i wypełnić
formularz. Później trzeba go jeszcze
wydrukować i złożyć jak najszybciej
w sekretariacie preferowanej szkoły.
Od 1 do 14 lutego trwać będzie rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej
spoza obwodu szkoły.
Rodzice bez dostępu do internetu,
mogą poprosić o pomoc w sekretaria-

cie jaworznickich szkół. Pracownik
placówki pomoże uporać się z formalnościami. Rekrutacja uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych
będzie przeprowadzona oddzielnie.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością
mogą zgłosić się do Wydziału Edukacji przy ul. Stefana Dwornickiego 5
do pokoju nr 9. Z kolei do kancelarii
Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej 33 muszą dostarczyć pobrany i wypełniony wniosek
o zapewnienie odpowiedniej formy
kształcenia.
Od 31 stycznia do 11 lutego będzie
trwał nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na
wolne miejsca. Wnioski składać mogą
rodzice dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat,
zamieszkałych na obszarze Jaworzna.

W rekrutacji mogą wziąć udział także
dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka
do oddziału ogólnodostępnego. Wniosek o przyjęcie dziecka rodzic będzie
mógł wypełnić elektronicznie poprzez
logowanie na stronie: https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno. System go
automatycznie zarejestruje. Potem
trzeba jeszcze wniosek wydrukować,
podpisać i dostarczyć do przedszkola
pierwszego wyboru. Jeśli rodzic nie
posiada dostępu do internetu, może
poprosić o pomoc w sekretariacie
przedszkola pierwszego wyboru.
Wszelkie pytania na temat naboru
w procesie rekrutacyjnym lub uzupełniającym czy wymaganych dokumentów kierować można do wybranego
przez siebie przedszkola, szkoły lub do
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
w Jaworznie pod nr tel. 32 61 81 972.
Natalia Czeleń
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Talent, pasja i… pieniądze
Gra na skrzypcach to jej wielka
pasja, a to, że ma talent, udowadnia na każdym kroku. Jaworznianka,
Magdalena Tokarz, wygrała międzynarodowy konkurs Golden Classical Music Awards i w nagrodę ma
wystąpić w koncercie w prestiżowej
sali Carnagie Hall w Nowym Jorku.
Problemem w realizacji marzeń są
dla pani Magdaleny pieniądze. Koszt
podróży i pobytu w Stanach Zjednoczonych przekracza możliwości
skrzypaczki. Dlatego jaworznianka
poprosiła o pomoc internautów. Za
pośrednictwem założonej przez nią,
na portalu zrzutka.pl, podstrony, ludzie mogą wpłacać pieniądze na jej
wyjazd do USA.
– Ta nagroda to dla mnie ogromne
wyróżnienie i radość, zwłaszcza że marzyłam o takiej okazji przez długi czas.
Po przeliczeniu kosztów wyjazdu (loty,
zakwaterowanie, jedzenie, testy, przejazdy na miejscu, koszty związane z występem) okazało się, że jest to bardzo
duża suma, której nie jestem w stanie
pokryć sama – podkreśla skrzypaczka.
W tym roku pani Magdalena skończy studia magisterskie na Akademii

Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Gra na skrzypcach
od 17 lat. Jej droga do muzycznych
sukcesów okazała się jednak niełatwa.
– Spotkałam się wielokrotnie z brakiem wiary w moje powodzenie ze strony
nauczycieli, rodziny i znajomych. Czasami nawet sama nie wierzyłam, że mogę
spełnić swoje marzenia – wspomina.
– Mimo to nie poddawałam się i wkładałam dużo wysiłku i pracy w udoskonalanie mojej gry. Mocno wierzyłam
w to, że z czasem przyniesie to efekty.
Po wielu latach zmagań w moim życiu
zaczęły pojawiać się nowe możliwości
i powolutku zaczęły się spełniać marzenia – podkreśla.
Jaworznianka ma na koncie liczne występy, w tym w duetach. Gra
też w Litewsko-Polskiej Orkiestrze
Młodzieżowej. Wzięła także udział
w koncertach z duńską orkiestrą Det
danske Ungdomsensemble. Prowadzi
również kanał na YouTube poświęcony grze na skrzypcach.
Jest laureatką kilku prestiżowych
nagród. W tamtym roku, oprócz wygranej w nowojorskiej rywalizacji,
stawała też na podium, m.in. w kon-

kursach na Węgrzech i w Hiszpanii.
Była też druga w muzycznej rywalizacji 21st Century Talents w Kanadzie.
– Wszystkie konkursy odbyły się na
odległość. W tym, zorganizowanym
w Stanach Zjednoczonych, zaprezentowałam „Syncopation” Fritza Kreislera i „III Koncert Skrzypcowy G-dur KV
216, część 2.” Wolfganga Amadeusza
Mozarta. Ten drugi utwór wysłałam
też do Kanady – wymienia pani Magdalena.
Została zaproszona na koncerty
finałowe do Nowego Jorku i Ottawy. Kanadyjski odbędzie się dopiero
po zniesieniu covidowych obostrzeń
w tamtym kraju. Nowojorski jest zaplanowany natomiast na 7 marca.
Czasu na zebranie pieniędzy na podróż jaworznianka ma więc coraz
mniej.
– Dlatego zwracam się o pomoc, ponieważ tylko dzięki wsparciu darczyńców będę mogła spełnić swoje marzenia
i tym samym zainspirować innych do
tego, aby biec za marzeniami, wierzyć
w siebie, słuchać głosu swojego serca
i nigdy się nie poddawać – podkreśla.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Nowa płyta i koncerty
Zespół „Cronica” z Jaworzna niebawem ogłosi premierę swojego
najnowszego albumu pt. „Ukony".
Muzycy, grający heavyfolk, wykorzystują pieśni ludowe, podania,
legendy, mitologie, a nawet żeglarskie pieśni. Ich wizytówką jest połączenie mocnego brzmienia z delikatnymi nutami fletu, skrzypiec,
keyboardu, liry korbowej i sopiłki
oraz charyzmatyczny wokal.
– Ta płyta różni się od pozostałych. Jest bardzo spójna brzmieniowo,
a słuchacze znajdą na niej mocniejszą muzykę – zapowiada Dawid
Dubiel, menager zespołu i autor
tekstów. Tytuł nowej płyty, „Ukony”, to stare słowo oznaczające
obowiązki. – Stanowią one wspólny mianownik wszystkich tekstów
napisanych na tę płytę – zdradzają
muzycy.
Płyta powstawała prawie 5 lat,
a na jej okładce znajdują się przedmioty, nawiązujące do poszczególnych utworów. Zdjęcie stworzyła
Magdalena Hałas, skrzypaczka
z zespołu.
Zespół „Cronica” powstał w 2014
roku w Jaworznie. – Główny trzon
zespołu to rodowici jaworznianie,
czyli ja, Dariusz Dąbek i Magdalena
Hałas, a jeszcze do niedawna grał
z nami Remigiusz Majcher – opowiada Dawid Dubiel. Muzycy tworzyli
zespół „Załoga Andrzeja.” – Wraz
ze wzrostem naszych umiejętności
instrumentalnych i świadomości muzycznej postanowiliśmy, że zrobimy
coś innego. Zależało nam na połączeniu mocnych brzmień z folkiem. Za
nasz początek można uznać moment,

W lutym zespół "Cronica" rozpoczyna nową trasę koncertową
| fot. Archiwum prywatne

w którym nasz skład się wyklarował
– wspomina pan Dawid.
Muzycy swoją nazwę zaczerpnęli
ze średniowiecznych utworów dziejopisarskich, a inspirują się muzyką
tradycyjną Europy oraz Skandynawii. Aktualnie „Cronicę” tworzy
siedem osób: Dariusz Dąbek, Katarzyna Cisek, Magdalena Hałas,
Adrianna Kania, Maciej Balcar,
Maciej Rzyman oraz Dawid Dubiel. Niektórzy członkowie zespołu
zaczęli grać już w wieku 15 lat i są
muzycznymi samoukami. – Dla każdego z nas muzyka jest czymś innym.
Dla mnie jest to przestrzeń na odreagowanie – zdradza Dawid Dubiel.
Dotychczas „Cronica” wydała dwa
albumy: „Świt historii” z 2015 r.
i „Na tej ziemi” z 2016 r. Zamierzeniem zespołu było wejście na
rynek z nowym materiałem i granie
koncertów. – Nie wiedzieliśmy, czego
możemy się spodziewać. Sporo teraz
gramy i to daje nam radość – mówi
Dawid Dubiel.
Muzycy początkowo często grali
w Jaworznie. Jednak zespół potrze-

bował coraz większego zaplecza
muzycznego. Usłyszeć ich można
było między innymi w Warszawie,
Poznaniu, Wrocławiu. Grali też
w Niemczech. Bardzo miło wspominają występ na Woodstocku.
„Cronica” odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej. Zespół występuje z zagranicznymi sławami
muzyki folkmetalowej. – Ważnym
momentem było dla nas otrzymanie
zaproszenia na suport zespołu Arkona
z Rosji – wspomina menager grupy.
Jeden z utworów grupy pojawił
się na składance „Podróż", na której
znalazły się muzyczne kawałki zespołów Closterkeller, NeraNature,
Velesar, Eier, Iscariota, Killsorrow,
MOYRA. Ponadto ich utwory coraz
częściej można usłyszeć w rozgłośniach radiowych.
Zespół „Cronica” rozpoczyna
właśnie trasę koncertową. 5 lutego muzycy wystąpią w Folk Metal Night w Warszawie. 11 lutego
zagrają w Chorzowie, a 19 lutego
będzie można posłuchać ich w Poznaniu.
NC

Soliści i orkiestra symfoniczna pod batutą Woytka Mrozka porwali jaworznicką p
| fot. Andrzej Pokuta

Mu

Najpiękniejsze arie
oraz duety operowe
i operetkowe, muzyczne
przeboje ze słynnych,
amerykańskich filmów,
noworoczny toast
i zaręczyny. Jubileuszowy
Koncert Noworoczny
obfitował w emocje, które
jaworznickiej widowni
zapewnili muzycy i soliści,
skupieni wokół maestro
Woytka Mrozka. 20. już
edycja wydarzenia odbyła
się w niedzielę, 16 stycznia,
w odnowionej Hali
Widowiskowo-Sportowej,
i nosiła tytuł „Viva Wiedeń
- Viva Hollywood”.
– Jako gospodarz tego miejsca mam
niezwykłą przyjemność i zaszczyt powitać państwa na Jubileuszowym Koncercie Noworocznym – zwrócił się do
melomanów Sebastian Kuś, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. – Historia tego koncertu związana
jest z ludźmi, którzy go zainicjowali i co
roku organizowali, z wybitymi artystami,
którzy występowali na deskach tej sceny,
oraz z ludźmi, którzy przez dwie dekady
nas wspierali, nie tylko finansowo, ale
też dobrą radą, dobrym słowem. Ale tak
naprawdę tego jubileuszu nie byłoby,
gdyby nie państwo, nasza sprawdzona
i wierna publiczność. Jesteście dla nas
motywacją i nagrodą – podkreślił.
Przypomniał też, że pierwsze edycje
jaworznickiego Koncertu Noworocznego nie wróżyły imprezie tak wielkiego sukcesu i popularności, jaką
cieszy się ona obecnie. Na pierwszym
wydarzeniu zebrało się bowiem zaledwie 170 osób.

– Wydawało się, że ta historia wcale nie będzie tak długo pisana. Ale to
nie zniechęciło pracowników MCKiS-u,
a wręcz zmotywowało ich do dalszej
pracy, bowiem już trzy lata później mieliśmy komplet publiczności. Przez dwie
dekady naszych koncertów wysłuchało
ponad 20 tys. melomanów. Są wśród
nich również osoby, które nie opuściły
żadnej edycji naszego muzycznego wydarzenia – zaznaczył Sebastian Kuś.
Podczas jubileuszowego koncertu
melomani bawili się zarówno przy
utworach wielkich operowych kompozytorów (Straussa, Lehára, Kalmana, Offenbacha, Lary, Denza
i Verdiego), jak i przy kawałkach,
znanych z kinowych hitów. Nie zabrakło przebojów, jak m.in. tych
z filmów „Pretty Women”, „Ojciec
Chrzestny”, „Titanic”, „Evita” czy
„Greace”, a także motywów muzycznych, w tym z „Gwiezdnych wojen”,
„Bonanzy” i „Indiany Jonesa”.
Na jaworznickiej scenie wystąpili
utalentowani soliści: Agnieszka Grabowska, Edyta Piasecka, Justyna
Gęsicka, zespół Ladies Trio, Michał
Kutnik, Sławomir Naborczyk, Maksymilian Mrozek, Kenny Hooster
oraz Vincenty Schirrmacher z Opery
Wiedeńskiej, który za swoje występy otrzymał największe owacje publiczności. Śpiewakom towarzyszyła
orkiestra symfoniczna pod batutą
Woytka Mrozka.
– To orkiestra, z którą pracuję zazwyczaj, kiedy są bardzo ważne koncerty,
takie jak ten w Jaworznie. W jej skład
wchodzą świetni muzycy, którzy z powodzeniem mogliby występować również solo – podkreśla maestro. – Do
udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy też
znakomitego śpiewaka sceny wiedeńskiej, Vincentego Schirrmachera, oraz
solistów młodej generacji, którzy bardzo
dobrze radzą sobie na scenach polskich
i międzynarodowych, wygrywają konkursy wokalne. Są wśród nich artyści,
którzy na co dzień śpiewają w Operze
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LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

Jednym z solistów Koncertu Noworocznego był tenor, Sławomir Naborczyk | fot. Andrzej Pokuta
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Występowi muzyków towarzyszył zespół taneczny ATELIE
| fot. Andrzej Pokuta

uzyczna uczta i wielkie emocje
Kameralnej w Warszawie, w Operze
Bydgoskiej, Operze Białostockiej. Wystąpiły także członkinie lwowskiej grupy
Ladies Trio, Olga Verkholyak, Khrystyna Dutchak i Ivanka Savyuk, które koncertują na całym świecie – wymienia
Woytek Mrozek, który jest również
kompozytorem, producentem i wirtuozem klarnetu. Podczas jaworznickiego koncertu zagrał motyw z filmu
„Dawno temu w Ameryce”. O oprawę
taneczną zadbali tancerze z krakowskiej grupy ATELIE.
Tuż przed końcem pierwszej części wydarzenia na scenę zaproszono
Pawła Silberta, prezydenta Jaworzna, który złożył mieszkańcom noworoczne życzenia i wzniósł tradycyjny
toast lampką szampana. – Rok 2022
niech będzie dla państwa po prostu dobry, szczęśliwy, by nie brakowało codziennego, rodzinnego, przyjacielskiego
szczęścia. Aby państwo skończyli ten

rok tak, jak go zaczynacie, zadowoleni,
szczęśliwi – powiedział Paweł Silbert.
– Mam też do państwa prośbę, byśmy
spotkali się w przyszłym roku w takim
samym składzie. Życzę więc przede
wszystkim zdrowia, bo, szczególnie teraz, jest ono najważniejsze – dodał.
W przerwie na dorosłych widzów
czekał szampan. Melomani mogli
obejrzeć także wystawę plakatów
i zdjęć z poprzednich Koncertów Noworocznych. Podczas imprezy odbyła
się też kwesta na rzecz małego jaworznianina, Maksa Tomali. Wielką niespodzianką koncertu były natomiast
zaręczyny. O rękę swojej wybranki poprosił jeden z solistów, Kenny
Hooster. Zaskoczona wybranka jego
serca z wielkim entuzjazmem, powiedziała tak, a wokalista, przy gromkich
owacjach publiczności, włożył na jej
palec zaręczynowy pierścionek.
Anna Zielonka-Hałczyńska

W przerwie goście mogli obejrzeć wystawę plakatów i zdjęć z poprzednich edycji Koncertu Noworocznego
| fot. Andrzej Pokuta

Beata
Wójcik

Ewa
Wiwat

Grażyna i Andrzej
Świerczyńscy

Nikolina Kołodziej
i Bartłomiej Gorczyca

Na Koncercie Noworocznym jestem
kolejny raz. Bardzo mi się podoba. To prawdziwa duchowa uczta,
podczas której człowiek może zapomnieć o codzienności i skupić
się na muzycznych doznaniach.
Wciąż nie mogę wyjść z podziwu,
że w takich małych ścianach mogą
się mieścić tak potężne głosy, które wywołują u słuchaczy ciarki
na plecach.

Szczególnie podobały mi się słynne
utwory pt. „Wielka sława to żart”
i „Usta milczą, dusza śpiewa”. Jestem na Koncercie Noworocznym
po raz czwarty. Na pierwszy poszłam za namową koleżanek i od
tej pory staram się pojawić na każdym kolejnym. W tamtym roku
koncert nie odbył się z powodu pandemii. Cieszę się, że znów mogliśmy
się tu spotkać.

To pierwszy Koncert Noworoczny,
na którym jestem. Namówiła mnie
koleżanka i jestem jej za to bardzo
wdzięczna. Muzycy i soliści są bardzo utalentowani. To dla mnie niesamowite przeżycie. Z tych emocji
nogi i ręce chodzą mi same, serce
wali w piersi jak oszalałe. Czuję
się tak, jakbym była w innym wymiarze. Jestem szczęśliwa, że się
tu znalazłam.

Staramy się uczestniczyć w Koncercie
Noworocznym praktycznie co roku.
Zapewne są tacy, którzy brali udział
we wszystkich edycjach. My byliśmy
na większości z nich. Rok temu do
koncertu nie doszło z powodu pandemicznych obostrzeń i bardzo nam
brakowało tej imprezy. Uwielbiamy
tego typu okazje, dlatego na podobne koncerty jeździmy również do innych miast.

Na Koncercie Noworocznym jesteśmy
po raz pierwszy. Dowiedzieliśmy się
o nim dzięki plakatowi na przystanku
autobusowym i postanowiliśmy kupić
bilety. Bardzo dobrze się bawimy. To
zupełnie coś innego, gdy artystów
można posłuchać na żywo, a nie za
pośrednictwem telewizji czy z płyt.
Taki koncert pozwala się odprężyć
i dobrze bawić w otoczeniu innych
melomanów.

Barbara
Bachowska-Cabaj

ZDROWIE I URODA
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Sposób na zdrowie, dobry nastrój i zabawę

Regularne wizyty na
basenie poprawiają
kondycję, pobudzają
krążenie, korygują wady
postawy, pozwalają
zrzucić zbędne kilogramy
i poprawiają nastrój.
Trudno przecenić
korzyści, które wiążą się
z pływaniem. Specjaliści
radzą, by na basen
zabierać już niemowlaki.
Specjalne kursy adaptacji
niemowląt i małych dzieci
w środowisku wodnym
cieszą się w Jaworznie
sporym zainteresowaniem.
– Syn brał udział w zajęciach nauki
pływania od kiedy skończył 5 miesięcy. Teraz ma 14 miesięcy, a my nadal
tam chodzimy. To nie tylko nauka, ale
i świetna zabawa dla małych szkrabów.
Jestem naprawdę zadowolona i bardzo
polecam takie zajęcia. Mój syn dzięki
nim szybko zaakceptował wodę – podkreśla Patrycja Figura, jaworznianka.
Zajęcia adaptacji do środowiska
wodnego dla niemowląt i małych
dzieci mają formę kursów dwumiesięcznych. Na ogół jest to 7 lub 8 zajęć. Każde zajęcia trwają 30 minut.
– W przypadku niemowląt jest to mak-

Justyna Drabińska zachęca, by na basen zabrać już niemowlaka
| fot. Archiwum prywatne

symalny czas, podczas którego dziecko potrafi aktywnie współpracować.
Ważne jest, aby nie przeciągać czasu
na pływalni powyżej pół godziny, aby
maluszek nie wyszedł przebodźcowany.
Czas lekcji dla małych dzieci jest również odpowiednio dostosowany. To 30
minut. Chodzi o to, by maksymalnie
wykorzystać czas koncentracji dziec-

ka oraz możliwości przyswojenia przez
niego nowych umiejętności – tłumaczy
Justyna Drabińska, założycielka
i instruktorka Szkoły Pływania dla
Niemowląt i Dzieci Baby Sharks.
W Jaworznie w zajęciach adaptacji
w środowisku wodnym uczestniczyć
mogą już niemowlęta i dzieci od 3.
miesiąca do 4. roku życia. – Ważna

jest umiejętność stabilnego trzymania
główki przez malucha. Przeciwwskazaniami do udziału w zajęciach są na
pewno niektóre zmiany skórne, nawracające zapalenie układu moczowego
oraz wszelkie infekcje. Bardzo ważne
jest, aby rodzic skonsultował możliwość
udziału w zajęciach z pediatrią, a także
z innymi specjalistami, jeżeli dziecko
pozostaje pod ich kontrolą – podkreśla
instruktorka.
Kurs adaptacji w środowisku wodnym warto zacząć przed 6. miesiącem
życia malucha, bowiem do tego czasu
ma on odruch nazywany odruchem
pływania. Jeśli dziecko położymy
brzuchem na wodzie, zacznie pracować naprzemianstronnie kończynami.
W tym samym czasie wypuści powietrze lub wstrzyma oddech. – Odruch
pływania u niemowlaka jest powrotem
do tego, jak czuł się w brzuchu u mamy.
Po zanurzeniu dziecko wstrzymuje oddech, a rączki i nóżki wykonują swobodne ruchy. Bardzo istotne jest to, że
nie każde niemowlę do 6. miesiąca życia
takie odruchy będzie miało zachowane.
I takie próby należy wykonywać tylko
i wyłącznie pod okiem wykwalifikowanego instruktora, po wcześniejszym
przygotowaniu dziecka – mówi pani
Justyna.
W trakcie prób u niemowlaka
czy dziecka zajdą takie procesy jak:
wstrzymanie oddechu, spowolnienie pracy serca, spowolnienie krążenia krwi w kończynach, spada też
tętno, głośnia odruchowo się zamyka, a woda wpływa bezpośrednio

Leczą
osoczem

REKLAMA

Jaworznickie wieże
triangulacyjne
Zakładanie reperów - geodezyjnych punktów
pomiarowych - na terenie Jaworzna można
wiązać z pracami związanymi z pomiarami
dla celów katastru galicyjskiego. Dla okolicy
Jaworzna założenie trwałego katastru gruntowego przypadło na 1848 rok. Wtedy to na
terenie miasta pojawiła się sieć wież triangulacyjnych.
Chociaż pewne wielkoskalowe opracowania
topograﬁczne dla Jaworzna wykonano już na
początku XIX wieku (np. w ramach kartowania w latach 1801-1804 Galicji Zachodniej
przez niejakiego Mayera von Heldensfelda),
to dopiero prace związane z tworzeniem map
dla celów ewidencyjno-podatkowych, z uwagi na oparcie ich o znormalizowaną osnowę
matematyczną, niosły za sobą konieczność
organizacji trwałej pomiarowej sieci triangulacyjnej. W procesie projektowania osnowy,
istotne było oznaczenie w terenie reperów
(punktów pomiarowych). Oprócz utrwalenia
ich lokalizacji w gruncie, ważne było również
takie ich rozmieszczenie, by z pozycji jednego repera można było dostrzec – ponad linią
ukształtowania terenu, lasu czy zabudowy
– inne, najbliższe punkty sieci bazowej. Stąd
wymóg wznoszenia nad reperami wysokich
wież, z których dawny geodeta, z użyciem
stolika mierniczego i przyrządów optycznych,

mógł w razie potrzeby orientować pomiary
w oparciu o widoczne w oddali i opisane w tabelach podobne punkty bazowe, zwieńczone
krzyżami pomiarowymi.
Wieża triangulacyjna składała się zazwyczaj
z dwóch oddzielnych rusztowań-statywów. Niższa konstrukcja służyła jako podest dla mierniczego. Wyższa, zwieńczona daszkiem z sygnałem (krzyżem), umocowanym na długiej belce
(świecy), oddzielona była od stanowiska pomiarowego w celu ograniczenia przenoszonych
drgań. Drewniana (najczęściej z sosnowych,
okorowanych okrąglaków), kratowa konstrukcja wież wynikała głównie z czynników ekonomicznych. Trwałość takiej konstrukcji szacowano na około 20-30 lat. W drugiej połowie XX
wieku wieże drewniane zaczęto uzupełniać lub
zastępować trwalszymi konstrukcjami żelbetowymi, często w postaci niewielkich trójnożnych
konstrukcji.
Na terenie Jaworzna znajdowało się kilka takich
konstrukcji. Wieże triangulacyjne górowały między innymi nad oddalonymi od zabudowań częściami Jelenia-Dębu, Długoszyna czy Jeziorek.
Wieże utraciły stopniowo swoje znaczenie w latach 80. i 90. XX wieku, kiedy do powszechnego
użycia – najpierw w pracach geodezyjnych, a następnie w powszechnym użytku publicznym –

przez przełyk do żołądka. Ten odruch
obronny ma oszczędzić tlen dla serca
i spowolnić zjawisko hipoksji, czyli
niedoboru tlenu w obrębie całego
organizmu. Zanika on mniej więcej
w 6. miesiącu.
Ćwiczenia w wodzie mają także
często charakter rehabilitacyjny i…
towarzyski. – Wyrównujemy deficyty
rozwojowe, a zajęcia stają się uzupełnieniem głównej rehabilitacji. Bardzo ważny jest również kontakt z rówieśnikami
już od najmłodszych lat. Dzieci kształtują charaktery, stają się pewniejsze siebie
i łatwiej nawiązują kontakty – wylicza
Justyna Drabińska.
Najbardziej wyczekiwanym przez
rodziców etapem kursu jest moment
nurkowania. Specjaliści odradzają
jednak rodzicom samodzielne próby
nurkowania z niemowlakami. Obawa i strach przed zanurzeniem to coś
zupełnie naturalnego. Warto więc
poprosić o pomoc eksperta, który
przygotuje zestaw ćwiczeń odwrażliwiających, następnie odpowiednio
przygotuje rodziców, a dopiero na
końcu, gdy wszyscy będą gotowi,
nauczy malucha nurkowania.
Zajęcia na basenie to jednak przede
wszystkim doskonała zabawa. – Przez
zabawę, kolorowe przybory, kontakt
z rówieśnikami najmłodsi uczą się miłości i szacunku do wody. Przy okazji
pracujemy nad kontrolą oddechu, leżeniem na grzbiecie oraz piersiach, zanurzaniem twarzy, nurkowaniem, nauką
prawidłowego oddychania w wodzie –
wylicza pani Justyna.
NC

Nieistniejąca już wieża triangulacyjna
w Długoszynie, lata 80. XX wieku. Widoczna
konstrukcja statywu ze stolikiem obserwacyjnym pod oddzielnym rusztowaniem,
zwieńczonym celem pomiarowym. Pod konstrukcją dodatkowy, trwalszy sygnał żelbetowy nad reperem.
weszło, ograniczone do tej pory do celów wojskowych, pozycjonowanie z użyciem systemów
GPS i GLONASS.
Piotr Burczy

Terapia osoczem bogatopłytkowym to skuteczna metoda leczenia
schorzeń ortopedycznych z użyciem płytek krwi pobranych od
pacjenta. Skorzystać z niej będą
mogli pacjenci w szczakowskiej
przychodni Pro-Familia-Med ( ul.
Jaworznicka 35).
Do sporządzenia jednej dawki
preparatu potrzeba 15ml krwi żylnej pacjenta. Krew po pobraniu
jest wirowana w specjalnej tubie.
Następnie lekarz podaje przygotowane osocze w uszkodzone miejsce.
Zawarte we krwi czynniki wzrostu
stymulują w naturalny sposób procesy naprawcze oraz regeneracyjne
tkanek po ich uszkodzeniu. Terapia
sprawdza się w przypadku m.in.
uszkodzeń mięśni i ścięgien, zmian
zwyrodnieniowych, ostróg piętowych oraz przyspiesza gojenie ran.
Zabieg przeprowadzać będą lekarz specjalista dr Mahdi Al-Jeabory oraz dr Wojciech Kania.
Pierwszy wolny termin wypada
28 stycznia. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 32
616 22 37, 573 176 630.
Natalia Czeleń
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Ekologicznie
i anielsko

Muzyka ﬁlmowa
Muzyka stanowi integralną część filmowej tkanki, tworząc
wraz z warstwą wizualną i dźwiękową narrację i dramaturgię filmu. Muzyka filmowa jest jednym
z gatunków muzyki, który komponowany jest specjalnie na potrzeby filmu. Ma ona funkcję ilustracyjną lub dopełniającą, może
być też swoistym kontrapunktem
dla obrazu.
Muzyka towarzyszy filmowi niemal od początku jego istnienia.
W erze kina niemego wykonywana
była na żywo podczas seansu. W zależności od statusu kina, muzykę
odgrywał taper, kameralne zespoły lub większe orkiestry. Muzykę
do orkiestrowych wykonań często
pisali na zamówienie uznani kompozytorzy. Taperzy natomiast wykorzystywali utwory już istniejące.
Istotną rolę pełniły w tym wydaw-

nictwa nutowe, które pomagały
w doborze muzyki do dramaturgii
filmu i różnego charakteru scen
rodzajowych. Oczywiście tę epokę
zakończył film dźwiękowy.
Obecnie muzyka filmowa czerpie
inspiracje ze wszystkich odmian
muzyki współczesnej oraz muzyki
klasycznej różnych epok. Głównym
założeniem jej twórców jest jak
najdokładniejsze oddanie świata
przedstawionego. Muzyka powinna być zgodna z miejscem, czasem
oraz treścią opowiadanej historii.
Motywy muzyki filmowej bardzo
często wpisują się w nurt kultury
popularnej, są na tyle charakterystyczne, że funkcjonują niezależnie
od filmu.
Muzyka filmowa jest oczywiście nagradzana. Muzyczne trofea to między innymi Grammy,
Oscary i Złote Globy, a nazwiska

kompozytorów i kompozytorek
są powszechnie rozpoznawalne.
Nie sposób wymienić wszystkich,
ale najważniejsze z nich to: Michael Kamen, John Williams,
Enio Morricone, Zbigniew Preisner, Wojciech Kilar, Krzysztof
Komeda, Abel Korzeniowski,
Michał Lorenc, Hans Zimmer,
Angelo Badalamenti, Zygmunt
Konieczny, Vangelis, Alexandre
Desplat, Thomas Newman, Nino
Rota, James Horner, Howard
Shore, Jan A. P. Kaczmarek,
Lesley Barber, Kathryn Bostic,
Wendy Carlos, Joanna Bruzdowicz-Tittel, Michel Legrand,
Hildur Guðnadóttir, Rachel
Portman, Maurice Jarre, Jerry
Goldsmith.
A jaka jest Wasza ulubiona muzyka filmowa?
Katarzyna Pokuta

Wybrana
ﬁlmograﬁa

Amelia, reż. Jean-Pierre Jeunet, muz. Yann Tiersen, Francja 2001
Drakula, reż. Francis Ford Coppola, muz. Wojciech Kilar, USA 1992
Dziecko Rosemary, reż. Roman Polański, muz. Krzysztof Komeda, USA 1968
Gwiezdne Wojny, reż. George Lucas, muz. John Williams, USA 1977-2019
Indiana Jones, reż. Steven Spielberg, muz. John Williams, USA 1981-2023
Król lew, reż. Robb Minkoﬀ/Roger Allers, muz. Hans Zimmer, USA 1994
Łowca androidów, reż. Ridley Scott, muz. Vangelis USA/Wielka Brytania 1982
Miasteczko Twin Peaks, reż. David Lynch, muz. Angelo Badalamenti, USA 1990-1991
Misja, reż. Roland Joﬀe, muz. Enio Morricone, Wielka Brytania 1986
Ojciec Chrzestny, reż. Francis Ford Coppola, muz. Nino Rota, USA 1972-1990
Ostatni Mohikanin, reż. Michael Mann, muz. Trevor Jones, USA 1992
300 mil do nieba, reż. Maciej Dejczer, muz. Michał Lorenc, Polska/Dania 1989
Władca Pierścieni, reż. Peter Jackson, muz. Howard Shore, Nowa Zelandia/USA 2001-2003

Agnieszka Guja, jaworznicka artystka, zaprezentowała swój najnowszy ekologiczny projekt „Skrzydlate
bliżej natury”. Wszystko w ramach
wystawy „Dwa Światy”, prezentowanej w galerii ProFormat w Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej (ul. Jagiellońska 3). Uroczysty
wernisaż wystawy odbył się 13 stycznia. Artystyczną instalację podziwiać
można będzie do 9 lutego od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy
DK od 8 do 20. – Anioły to istoty, które
są obecne w naszym życiu. Z reguły są
one niewidzialne, więc nadaję im ciało, by stały się widzialne i namacalne
–wyjaśnia Agnieszka Guja.
Jej najnowsze rzeźby zrobiły
niemałe wrażenie na publiczności.
Wszystkie mają charakter florystyczny. Do ich utworzenia potrzebne były
m.in. liście, gałązki i kora z drzew.
Anielice zdają się wyłaniać z natury.
Każda z nich w dalszym ciągu ma postać kobiety. – Cały czas powtarzam,
że to kobieta jest aniołem – przekonuje
autorka rzeźb.
Jaworznianka anioły tworzy od
2017 r. – Pani Agnieszka używa materiałów naturalnych, takich jak: bawełna, jedwab. Pozyskuje je na przykład
z odzieży używanej, z recyklingu, i my-

Publiczność była pod wrażeniem
anielic | fot. Natalia Czeleń

ślę, że jest to postawa godna pochwały
– mówiła na wernisażu Angelina
Więckowska, instruktorka Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
Jaworznicka artystka łączy te tkaniny z tzw. „zimną porcelaną”. Anioły
wykonuje także na zamówienie. Do
niedawna sama nadawała imiona
swoim projektom, ale zdecydowała,
że wybierać powinni je nowi właściciele. Autorkę rzeźb oraz piękne anielice poznać można na facebookowym
blogu „Anioł w podróży”.
Jaworznianka stale ma głowę pełną
pomysłów. – Być może za kilka lat pojawi się instalacja „Anioły dookoła świata” – zapowiada pani Agnieszka. NC

Logiquest

Łamigłówki od Rebela

Logiquest to nowa seria gier logicznych od
gdańskiego wydawnictwa Rebel, która ukazała się na przełomie 2021 i 2022 roku. Czym
jest Logiquest? To jednoosobowe łamigłówki
o prostych zasadach, które idealnie sprawdzają się również w gronie rodzinnym. Każdy tytuł z serii skupia się na innym temacie
i posiada unikalny mechanizm. Wraz z wysokiej jakości elementami gracze otrzymują
ok. 40 zagadek o zróżnicowanym poziomie
trudności, które wystarczają na wiele godzin
doskonałej zabawy.
Do tej pory ukazały się trzy tytuły jednoosobowych łamigłówek: Zip City, Shadow Glyphs
oraz Wsiąść do Pociągu: Zmiana Toru.

Zip City
W pierwszej łamigłówce gracz wciela się
w rolę bota – automatycznego kontrolera ruchu,
którego zadaniem jest kierowanie transportem i przenoszenie dzielnic, aby pasażerowie
poruszający się w zip sferach – toczących się
kulach, dotarli szybko i bezpiecznie do miejsc
docelowych.
Karty zadań określają jakich kafelków dzielnic należy użyć w danym wyzwaniu, a także
przedstawiają pozycje startowe i końcowe kul,
zablokowane kafle i poziom trudności zadania.
Kiedy graczowi uda się zbudować tor z dostępnych kafli, wystarczy zwolnić blokadę kul i zobaczyć, czy dzięki pochyłej planszy sfery dotarły
do wyznaczonych miejsc.
Dodatkowo na kartach zadań znajdują się
wskazówki, które mogą pomóc graczowi w prawidłowym ułożeniu kafli.

Shadow Glyphs
Tym razem gracz wciela się w rolę odkrywcy
starożytnych świątyń cieni. Jego zadaniem jest
przywrócenie na swoje miejsce zrabowanych
i porozrzucanych za ich murami czterdziestu
kamieni szlachetnych. W tym celu gracz będzie
układać kamienne bloki, tworząc w ten sposób
cienie, pasujące do wzorów na kartach wyzwań.
Karty, poza poziomem trudności, zawierają informację, których bloków należy użyć, a także
jaki wzór cienia powinien znaleźć się na ścianie.
W tym celu gracz musi umieścić kartę wyzwania
w szczelinie w murze, następnie ułożyć bloki
na kamiennej posadzce i zapalić lampkę. W ten
sposób można porównać cień rzucany przez
kamienne bloki, z cieniem na karcie wyzwania.
W grze znajdziemy również tryb przygodowy, który polega na zdobyciu jak najwyższego
wyniku, przez rozwiązanie łamigłówek, po-

święcając na to, jak najmniej dni. Każdy dzień
w grze liczony jest przez jedno zapalenie lampki.

Wsiąść do Pociągu:
Zmiana Toru
Ostatnia dostępna łamigłówka Logiquest,
której premiera miała miejsce w styczniu, to
„logiczne pociągi”, czyli gra nawiązująca bezpośrednio do popularnej serii Wsiąść do Pociągu. Gracz wcielając się w dyżurnego manewrowego, musi ustawić załadowane wagony na
odpowiednich torach i wyprawić lokomotywy,
tak aby wyjechały ze stacji o czasie.
Tym razem otrzymujemy kompaktowe pudełko z szufladką, w której mieszczą się lokomotywy, wagony i znaczniki zamkniętych odcinków
torów, a także karty wyzwań. W górnej części
karty przedstawiono rozłożenie początkowe
elementów, natomiast w dolnej efekt końcowy.
Karty wyzwań posiadają również trzy poziomy
oceny umiejętności – im mniej ruchów gracz
potrzebuje na rozwiązanie układu, tym jego
ocena jest wyższa. Liczba ruchów odmierzana jest na zegarze w centralnej części planszy.
Dodatkowo na odwrocie kart zapisano rozwiązania łamigłówek.
Wszystkie trzy tytuły prezentują się bardzo
dobrze, a ich odmienne mechanizmy zachęcają
do spróbowania swoich sił. Jednak na pierwszy
raz polecam WdP: Zmianę Toru, i to nie tylko
ze względu na nawiązanie do gry planszowej,
ale także na ciekawą tematykę i kompaktowe
wykonanie. Najbardziej wymagające wyzwania
według mnie znajdują się w Shadow Glyphs,
głównie ze względu na możliwość układania

kamieni na kamieniach, a także konieczność
grania w określonych porach dnia lub zaciemnionym pokoju.
Radosław Kałuża | HKG Gildia
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Twórczość dojrzewa
wraz z autorem

Aktorzy z Trzebińskiego Centrum Kultury oczarowali jaworznicką publiczność | fot. Natalia Czeleń

Salwy śmiechu

Na scenie Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej gościła grupa teatralno-kabaretowa „Przy Pałacu” z Trzebińskiego Centrum Kultury.
Artyści zaprezentowali przewrotną
komedię pt. „Jeden dzień w domu
niespokojnej starości — przystanek
w drodze do św. Piotra”. Aktorzy
bardzo szybko weszli w interakcję
z jaworznicką publicznością, która chętnie i aktywnie uczestniczyła
w przedstawieniu.
Sztuka opowiada o tym, jak zabawne i zarazem smutne potrafi być
mieszkanie w domu spokojnej starości. W domu starców „Pod baldachimem” każdy z pensjonariuszy żyje swoim życiem. Są aktorka,
nauczycielka, trenerka, psychiatra,
gangsterka, nerwowy dyrektor, lekarz i bojaźliwy terapeuta. Każdy
z podopiecznych placówki jest obciążony innym bagażem życiowych
doświadczeń. Łączy ich jedno – wszyscy pragną zachować to, co utracili
w związku z wiekiem.
– Wystawiamy sztukę przedstawiającą jeden dzień z życia w domu spokojnej
starości. Poprzez naszą komedię, chce-

my pokazać, że pobyt w takim domu,
to nie koniec życia – wyjasnia Teresa
Celarek, reżyserka spektaklu.
Grupa teatralno-kabaretowa przy
Pałacu z Trzebińskiego Centrum Kultury istnieje już 6 lat. Skupia w swych
szeregach dzieci, młodzież oraz seniorów w myśl łączenia pokoleń. W jej
strukturach działa też klub literacki
„Skryba”. – W grupie są osoby, które
piszą wiersze, ja natomiast piszę fraszki. Organizujemy spotkania literackie.
Wystawiamy sztuki. Na swoim koncie
mamy już adaptację: „Ślubów panieńskich” i kilka sztuk mojego autorstwa.
Występujemy z teatrem, kabaretem i bawimy ludzi – mówi pani Teresa.
Występ grupy spotkał się z ciepłym
przyjęciem jaworznickiej publiczności. Wkrótce aktorzy ponownie
wystąpią na scenie w Domu Kultury
w Szczakowej, ale tym razem z innym
przedstawieniem.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni grupie teatralno-kabaretowej przy Pałacu z Trzebińskiego Centrum Kultury za przyjęcie
naszego zaproszenia i tak znakomity
występ – mówi Marcin Miliński z DK
w Szczakowej.
NC

Szansa dla ﬁlmowców
Do 28 lutego można składać prace w ramach XII edycji Szkolnego
Konkursu Filmowego „Wylęgarnia”.
Wśród konkursowych kategorii wyróżniono: film fabularny lub dokumentalny, scenariusz filmowy, plakat filmowy, fotoreportaż filmowy
i muzykę filmową.
„Wylęgarnia” powraca po 2 latach
przerwy. Jej głównym celem jest zachęcenie utalentowanej młodzieży
do kreatywnego wyrażenia myśli
i emocji poprzez techniki audiowizualne. – Konkurs, którego początki
sięgają 2008 roku, stopniowo zwiększał swój zasięg, od miejskiego, przez
regionalny, ogólnopolski do międzynarodowego. Z każdą kolejną edycją
„Wylęgarni” przybywało uczestników
zainteresowanych wszystkimi kategoriami konkursowymi – wspomina Celina
Waśko, pomysłodawczyni i koordynator konkursu. – Dumą „Wylęgarni”
było i jest profesjonalne konkursowe

jury, które powiększało swoje grono
wraz z pojawianiem się kolejnych kategorii konkursowych. Niektórzy jego
członkowie sekundują konkursowi od
początku jego istnienia. W obecnej edycji skład jury będzie następujący: Basia Trzetrzelewska, Ewa Sałużanka,
Alina Musiał, Edyta Kaszyca, Ryszard
Czernow i Antoni Kreis – zdradza pani
Celina Waśko.
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie,
III Liceum Ogólnokształcące im. Orła
Białego w Jaworznie oraz Wydział
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego w Jaworznie. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął
Minister Edukacji i Nauki oraz prezydent jaworzna Paweł Silbert. Partnerami i patronami „Wylęgarni” są
m.in. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa
Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach i Instytucja Filmowa
„Silesia Film”.
NC

Jacek Maliszczak swoje
pierwsze wiersze długo
pisał do szuflady. Myślał
o karierze sportowca.
Przez 20 lat grał
w siatkówkę. Jednak 17
lat temu otworzył się na
czytelników oraz słuchaczy
i zaczął organizować
wieczorki poetyckomuzyczne zatytułowane:
„Cisza, która w nas...",
„Cisza górami rozwiana"
i „Pośrodku życia polana".
To był zaledwie jeden
z etapów jego poetyckiej
drogi.
– Musiałem znaleźć sposób wyciągnięcia z siebie emocji. Próbowałem sobie pomóc. Nie chodziło mi o to, by ktoś moje
wiersze przeczytał, ocenił, pochwalił czy
skrytykował. Pisanie traktowałem jako
pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa,
który pozwalał mi iść do przodu – opowiada jaworznicki poeta.
Kiedy pan Jacek dojrzał artystycznie, poprosił przyjaciela, Mirosława
Graczka, by przeczytał jego wiersze.
– Zaczęliśmy rozmawiać o nich i o życiu.
Miało to na mnie dobry wpływ. Przestałem tłamsić w sobie emocje, zacząłem je uzewnętrzniać i dzielić się nimi
– wspomina jaworznianin.
Z czasem poezja stała się sposobem na życie, postrzeganie świata
i wyrażenie tego, co interesuje czy
zachwyca. – Cieszę się, że czytelnicy
odnajdują w moich wierszach cząstkę
siebie. Twórczość rozwija się wraz z jej
autorem. W każdym etapie swojego
życia tworzymy inne dzieła. Nasze samopoczucie, emocje, wydarzenia mają
wpływ na to, co tworzymy – tłumaczy
Jacek Maliszczak.
Na efekty artystycznej pracy nie
trzeba było długo czekać. Już w 2007
r. jaworznianin został laureatem 3.
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego „O Złotą Lirę”. W tym
samym roku zaczął współtworzyć
programy w telewizji lokalnej. Dwa
lata później podjął współpracę z Wielozadaniową Grupą Teatralną dr Ewy
Sałużanki, która jest reżyserem filmowym i teatralnym. W latach 2009
i 2012 uzyskał wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im.
Władysława Sebyły. Pierwsze sukcesy
ośmieliły poetę i w 2008 r. wydał
swój pierwszy tomik „Ufam i cichnę". Potem ukazały się jeszcze m.in.
„Niedokończony czas”, „To szczęście”,
„Milczenie i słowa” i wydany w 2021
r. tomik „Jestem”.
– Pandemia pokrzyżowała moje plany
i tomik czekał w szufladzie na wydanie
dwa lata. Być może za jakiś czas wy-

Jacek Maliszczak zachęca, by dzielić się swoim talentem | fot. Natalia Czeleń

dam kolejny, a być może któregoś dnia
usiądę i w trakcie pisania uświadomię
sobie, że to już było. Trzeba będzie wtedy
odpocząć i zaczekać – twierdzi poeta.
Wiersze jaworznianina publikowane były na poetyckim portalu Emultipoetry.eu. Wyświetlano je nawet na
murach przy ul. Brackiej w Krakowie,
a także umieszczano w zbiorowych
publikacjach.
Pan Jacek jest też jednym z liderów i autorem wszystkich piosenek
zespołu muzycznego „A Jednak Ty",
założonego w 2008 roku. – Ostatnio
piszę znacznie więcej tekstów piosenek,
niż wierszy – przyznaje jaworznianin.
Pomysł na utworzenie zespołu
zrodził się, gdy Mirosław Graczek,
przeczytał wiersze pana Jacka. Panowie połączyli siły i grają wspólnie
do dzisiaj. Poezja śpiewana i autorska
w wykonaniu zespołu spotkała się
z ciepłym przyjęciem w Jaworznie
i nie tylko. – Nie jesteśmy zespołem,
który regularnie koncertuje. Zazwyczaj
występujemy na zaproszenia – mówi
Jacek Maliszczak.
W wolnych chwilach poeta utrwala
chwile w obiektywie swojego aparatu.
– Jestem typem samotnika i bardzo lubię
spędzać czas w górach. Miałem okazję
zobaczyć piękne miejsca. Zmobilizowało
mnie to do uwiecznienia ich na fotografiach – wspomina jaworznianin.
Jego zdaniem najwdzięczniejszym obiektem do zdjęć jest natura.
W czerwcu 2021 r. został nawet jednym z laureatów piątej edycji konkursu fotograficznego, organizowanego pod hasłem „Byczyna – gdzie
to jest?”. Ponadto artysta swoją prywatną kolekcję fotografii zaprezentował w październiku przy okazji
koncertu, promującego jego ostatni
tomik poezji.
Od lat Jacek Maliszczak związany
jest ze Stowarzyszeniem Twórców

Kultury w Jaworznie, a od kwietnia
2014 roku pełni funkcję jego prezesa.
Artyści mogą liczyć na jego pomoc.
– Wsparcie jest istotne, by ludzie się
nie zamykali, by rozwijali swoje pasje,
talent. Nie zapominajmy, że tworzenie
to wyciąganie z siebie emocji, często
także tych trudnych – opowiada poeta.
Pan Jacek organizuje też konkursy,
pozwalające wyłonić nowe talenty.
Jego twórczość artystyczna i wkład
w upowszechnianie kultury na terenie Jaworzna zostały zauważone
i docenione. W 2011 r. otrzymał
nagrodę Prezydenta Miasta Jaworzna. W 2015 r. został powołany do
Jaworznickiej Rady Kultury przy
Urzędzie Miejskim. Powołano go też
do Kapituły Nagród Prezydenta Miasta Jaworzna. Jest jej członkiem już
drugą kadencję. – Naszym zadaniem
jest ocenianie nie tylko pracy, ale i całokształtu twórczości autorów. Każdy
z nas się wypowiada, potem dyskutujemy i przedstawiamy kandydaturę, ale
decydujący głos ma prezydent miasta
– wyjaśnia pan Jacek.
Jacek Maliszczak zachęca utalentowane osoby, by dzieliły się swoimi
artystycznymi osiągnięciami. – Warto
pokazać swoje dzieła najpierw jakiejś
bliskiej osobie. Wtedy nie musimy obawiać się krytyki – tłumaczy prezes STK.
Pan Jacek zachęca też do przyjścia
na spotkanie STK. – Warto zobaczyć,
co robimy, jak działamy. Każdy z nas
tak samo zaczynał. Targały nami te
same emocje – mówi.
Członkowie Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie spotykają
się w każdy drugi wtorek miesiąca
w Klubie Relaks przy ul. Szczakowskiej 35b. Zebrania są okazją, by
wymienić się doświadczeniami i informacjami o zbliżających się konkursach czy plenerach.
Natalia Czeleń
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Lider z jedną przegraną

Pierwszą porażkę
w ligowych zmaganiach
mają na koncie siatkarze
MCKiS Jaworzno. Grający
w 2. lidze jaworznicki
zespół uległ 8 stycznia we
własnej hali UMKS-owi
Kęczanin Kęty. Tydzień
później Sokoły wygrały
w wyjazdowym meczu
z siatkarzami Karpat
Krosno.
Do końca 2021 roku team z Jaworzna nie zaliczył ani jednej przegranej. Nasza drużyna niemal bez
problemów wygrywała kolejne ligowe mecze, przegrywając zaledwie
trzy sety w rundzie jesiennej i kończąc tę część siatkarskich zmagań na
pozycji samodzielnego lidera grupy. Noga powinęła się Sokołom za
to podczas ostatniego w 2021 roku
towarzyskiego meczu, który pod-

MCKiS przegrało z Kęczaninem Kęty pierwszy mecz w sezonie | fot. Andrzej Pokuta

opieczni trenera Tomasza Wątorka
rozegrali 30 grudnia z pierwszoligowym MKS-em Będzin. Rywale
wygrali spotkanie 4:1.
Również 2022 rok rozpoczął się
dla MCKiS-u od porażki. Tym razem
jaworznicki zespół przegrał swój

pierwszy mecz w lidze, a jego pogromcą okazała się drużyna z Kęt,
z którą w rundzie jesiennej Sokoły też starły zacięty pojedynek.
W meczu 3. kolejki, 9 października, podopieczni trenera Wątorka
górowali nad Kęczaninem zaledwie

3:2. W drugim pojedynku rywale
zrewanżowali się z kolei Sokołom,
wygrywając trzy, a przegrywając
dwa sety.
W dwóch pierwszych partiach jaworzniccy siatkarze bez problemu
pokonali drużynę gości, najpierw

Mistrzostwo świata
dla jaworznianina

Pierwsza kolejka ligi halowej odbyła się 9 stycznia w jaworznickiej hali | fot. Archiwum PSS Salos

Ruszyły ligowe rozgrywki

Za piłkarzami PSS Salos pierwsza
kolejka Jaworznickiej Amatorskiej
Ligi Futsalu. Halowy pojedynek
rozpoczął się 9 stycznia. Drużyny
zagrały w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w Centrum.
W rozgrywkach rywalizuje 10
drużyn. Są nimi Jago-Pro, PSV
Podłęże, Azot Biznes Park, Pulmon Negro, Bricoman, Alias, AFS
United Lambada, No Name, MCKiS
i Team Spirit.
– W pierwszej kolejce Pulmon Negro górował nad Lambadą 4:2, Alias
nad Azotem 5:3, a PSV Podłęże nad
Jago Pro 3:0. Drużyna No Name wygrała 3:1 ze Spiritem, a MCKiS 5:1
z Bricomanem – wymienia Mar-

13

cin Sikorski, prezes PSS Salos. –
W minioną niedzielę była przerwa.
Druga kolejka JALF odbędzie się 23
stycznia w hali MCKiS na Osiedlu
Stałym – dodaje.
Poprzednia edycja ligi futsalu
odbyła się dwa lata tamu, ponieważ rok temu rozgrywki nie doszły
do skutku z powodu lockdownu.
W tym sezonie tytułu mistrza będzie bronić drużyna MCKiS. Rozgrywki potrwają do połowy marca.
Salos ruszył też z szóstą edycją
Jaworznickiej Ligi Darta. W zawodach bierze udział ponad 50 darterów, którzy zostali podzieleni na
kilka lig. – Pierwsza i druga liczą po
14 zawodników. Są też dwie trzecie

ligi, w których występuje po 12 graczy – zaznacza Marcin Sikorski.
W piątej edycji JLD mistrzem
pierwszej ligi został Krystian Cebula. W drugiej wygrał Marcin
Sikorski, a liderem trzeciej okazał
się Paweł Ruczyński.
Rozgrywki JLD zakończą się 6
czerwca.
W kwietniu mają rozpocząć się
z kolei rozgrywki Jaworznickiej
Ligi Szóstek, którą piłkarze Salosu rozgrywają zwykle na sztucznej
murawie, na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 7 lub na boisku
przy stadionie miejskim MCKiS
przy ul. Krakowskiej 8.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Piłkarz Szczakowianki
Jaworzno, Michał Chrabąszcz, może poszczycić się tytułem
mistrza świata. Jego policyjna drużyna, do której należy piłkarz (jest policjantem w stopniu sierżanta) odniosła
zwycięstwo podczas II Światowego
Turnieju Drużyn Policyjnych w piłce
nożnej siedmioosobowej na Teneryfie. Michał Chrabąszcz został także
okrzyknięty najlepszym zawodnikiem
mistrzostw.
W eliminacjach grupowych polska
reprezentacja zmierzyła się z piłkarzami z Włoch, z którymi wygrała.
W drugim pojedynku Polacy starli się
z Hiszpanami i znów wygrali. Zespół
pana Michała zwyciężył też z zespołem gospodarzy, Santa Cruz Tenerife.
W ćwierćfinałowym meczu polski
team znów spotkał się z hiszpańskim
i wygrał 2:0. W półfinale rywalami
Polaków byli Włosi. Nasza reprezentacja wygrała 1:0. W finale polscy
policjanci zwyciężyli 4:3 drużynę
z hiszpańskiego regionu Alicante.
Nowy trener
dla byczynian
Zgoda Byczyna ma nowego trenera. Szkoleniem byczyńskich piłkarzy zajmuje się teraz Paweł
Olszowski, który wcześniej trenował m.in. zespoły Fabloku Chrzanów, MKS-u Trzebinia, Janiny Libiąż
czy Nadwiślanina Gromiec. Grająca
w wadowickiej klasie okręgowej Zgoda pozostała bez pierwszego szkoleniowca po tym, jak trener Łukasz Nowak podjął się prowadzenia, grającej

do 23 punktów, a następnie do 21.
Szczęście opuściło nasz zespół jednak
w trzeciej części i Sokoły przegrały
ją 22:25. Czwarty set zakończył się
wynikiem 23:25, a piąty 12:15.
Złą passę MCKiS przełamał w sobotę, 15 stycznia, w wyjazdowym
meczu z Karpatami Krosno Glass. Gospodarze ulegli naszej drużynie 3:0.
Najpierw Sokoły zwyciężyły 27:25,
następnie 25:17, a w trzecim secie
rozgromiły rywali 25:14.
Mimo jednej porażki jaworznicka
drużyna wciąż jest samodzielnym
liderem w grupie, z 50 zwycięskimi
setami i tylko 6 przegranymi. Nasz
zespół uzbierał do tej pory 48 punktów. To o 8 więcej od drużyny, znajdującej się na drugim miejscu tabeli.
W meczu 18. kolejki MCKiS podejmie u siebie TKS Tychy. Spotkanie
odbędzie się w sobotę, 22 stycznia,
o godz. 17 w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w Jaworznie.
Tyski rywal zgromadził dotychczas
28 punktów, wygrał 9, a przegrał 8
spotkań i zajmuje siódmą pozycję
w grupie.
Anna Zielonka-Hałczyńska

w 4. lidze, Unii Kosztowy. Podczas
poszukiwań nowego szkoleniowca
dla klubu z Byczyny, zarząd Zgody
zdecydował o wyborze Pawła Olszowskiego. Doświadczony trener
ma m.in. na koncie awans zespołu
z Trzebini do 3. ligi. Zgoda liczy na
dobre szkolenie, ponieważ zajmuje
obecnie dopiero 12. miejsce w ligowej tabeli.
Przed rundą wiosenną byczynianie chcą rozegrać szereg sparingów.
Pierwszy odbył się 15 stycznia. Przeciwnikami byczyńskiego teamu byli
piłkarze UKS-u Szopienice. Mecz zakończył się remisem 1:1.
Dwie porażki
koszykarzy
Zaledwie 4 punktami
przegrali mecz koszykarze MCKiS
Jaworzno. Grająca w 3. lidze, drużyna z naszego miasta uległa, minimalnie, KKS-owi Mickiewicz
Romus Katowice. Spotkanie zakończyło się na rzecz katowiczan
wynikiem 77:73 (23:18, 15:11,
24:15, 15:29). Natomiast tydzień
wcześniej jaworzniccy koszykarze
ulegli GKS-ow II Tychy. Tamten
mecz zakończył się dla Sokołów
wynikiem 53:63. Jaworznianie wygrali tylko pierwszą kwartę - 22:19.
W pozostałych ponieśli porażki,
kolejno, 13:16, 12:15 i 6:13. Aż
30 punktów dla MCKiS-u zdobył
Dawid Rasztabiga.
W sobotę, 22 stycznia, jaworznicka
drużyna podejmie zespół Redwoodu
Stela Cieszyn. Mecz w Hali Widowiskowo-Sportowej rozpocznie się
o godz. 20.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Grunt to dobre nawyki!

Przedstawiciele grupy
Nord Walkers Jaworzno,
która działa przy
byczyńskim klubie Niko,
styczeń przeznaczyli
na regenerację, ale już
w lutym planują kolejne
marsze. Grafik mają
napięty.
– Liczymy na mroźne, zimowe treningi, być może również w porannej
wersji. Wiosnę chcemy przeznaczyć
na nowy cykl marszów oraz sportowe obchody Dnia Kobiet, którym
zawsze towarzyszy jakieś przesłanie.
Lato, jak co roku, będzie gorące, nie
tylko ze względu na temperaturę, ale
i częstotliwość eventów sportowych.
Jesteśmy otwarci na ten rok, na to co
przyniesie. Jedno jest pewne, będziemy nadal pracować nad tym, żeby
nordic walking był nie tylko naszym
dodatkowym sposobem spędzania
wolnego czasu, ale naszym sposobem na życie – zapowiada Kinga
Jończyk, instruktorka w Miejskim
Centrum Kultury i Sportu.
Grupa funkcjonuje już od 6 lat.
Jej członkowie stale udoskonalają technikę aktywnego chodu.
AU TO P R O M O C J A
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Grupa Nord Walkers Jaworzno działa przy klubie Niko już od 6 lat | fot. Kinga Jończyk

Nord Walkersom niestraszna pogoda, bo maszerują o każdej porze dnia czy roku. Chętnie biorą
udział w organizacji sportowych
eventów i akcji charytatywnych.
Mimo pandemii ubiegły rok był
bogaty w wydarzenia. Ostatnie
miesiące podsumowano podczas

jednego ze spotkań w klubie Niko.
– Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło
się wspólnym oglądaniem fotorelacji z całego roku, która pozwoliła
członkom grupy wrócić do rozmaitych wspomnień, m.in. do Marszu
Karnawałowego, Marszu pod hasłem „Kobieta Superbohaterka” czy

charytatywnego rajdu, który odbył
się w lipcu na Sosinie. Grupa Nord
Walkers wraz z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie realizowała
w grudniu projekt profilaktyczny
pod hasłem „Życzę Ci zdrowia” –
wylicza Kinga Jończyk.

W trakcie wspomnianego spotkania był czas na pamiątkowe zdjęcia
i quizy. Członkowie grupy otrzymali
spersonalizowane czapki na treningi w chłodnej aurze. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
zaprojektowało dla nich koszulki
z autorskim logo Nord Walkersów.
Miłośnicy spacerów z kijami odważnie patrzą w przyszłość i snują
kolejne plany. – Nasze cele na 2022
rok to przede wszystkim systematyczne treningi, profilaktyka realizowana
poprzez aktywność na świeżym powietrzu i szerzenie idei budowania grupy.
W tym sezonie, oprócz realizowania
cotygodniowych treningów, chcemy
poświęcić też czas na podejmowanie
nowych działań i integrację z innymi grupami nordic walking spoza
Jaworzna, by uczyć się od siebie,
dzielić doświadczeniem i poznawać
nowe tereny treningowe oraz szukać
nowej ścieżki rozwoju – zdradza Kinga Jończyk.
Nord Walkersi z Jaworzna spotykają się na treningi z kijkami w Klubie Niko w Byczynie przy ul. Na
Stoku 14 we wtorki o godz. 17.30.
– Czekamy na chętnych do udziału
w naszych treningach i działaniach
– zaprasza Kinga Jończyk.
Na zajęcia zapisywać się można telefonicznie pod nr tel. 32 616 17 53.
Natalia Czeleń
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Patroni
naszych
ulic

Wybitny monarcha
i wódz

Ulica Jana III Sobieskiego to jedna z dłuższych ulic
w mieście. Łączy dwie dzielnice Jaworzna, Szczakową
z Ciężkowicami. Upamiętnia króla Polski, wybitnego stratega i mecenasa sztuki.
Jan Sobieski na świat przyszedł 17 sierpnia 1629 roku
w Olesku. Był jednym z siedmiorga
dzieci Jakuba Sobieskiego i Zofii
Teofili z Daniłowiczów i prawnukiem Stanisława Żółkiewskiego,
hetmana wielkiego koronnego. Ojciec przyszłego króla był działaczem
politycznym, sprawował urząd kasztelana krakowskiego. Matka była
córką wojewody ruskiego.
Jan Sobieski rósł wychowany
w kulcie swojego wielkiego przodka, którego przedstawiano mu jako wzór żołnierza i obywatela. Przyszły król
odebrał staranne wykształcenie. Edukację rozpoczął od
nauki w krakowskim Kolegium Nowodworskim. Później
uczył się na Akademii Krakowskiej. Po studiach sporo podróżował po Europie, pogłębiając wiedzę na temat sztuki
wojennej. Doskonalił też umiejętności językowe i utrzymywał kontakty z uczonymi.
Do kraju przyszły król wrócił na wieść o powstaniu
Chmielnickiego. Po europejskich wojażach Jan Sobieski
rozpoczął karierę wojskową. W 1648 roku zaciągnął
się do wojska, gdzie jako rotmistrz stanął na czele chorągwi husarskiej. Brał udział w tłumieniu powstania
Chmielnickiego. Szybko dowiódł swojego talentu. Walczył między innymi w wojnach ze Szwecją, w walkach
z Rosją. Szczególną sławę przyniosły mu jednak wal-

ki z Tatarami i Turcją na Ukrainie, a zwłaszcza bitwa
pod Chocimiem.
W maju 1665 roku Jan Sobieski ożenił się z Marią Kazimierą d’Arquien de la Grange, wdową po zmarłym Janie
Sobiepanie Zamojskim. Sobieski poznał ją w 1655 nawiązując z nią romans. Maria przeszła do
historii jako Marysieńka Sobieska.
Po śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, 21 maja
1674 roku, Jan Sobieski został wybrany na króla Polski. Koronacja
miała miejsce 2 lata później z uwagi
na najazdy Tatarów i Turków.
Jan III Sobieski panował przez 22
lata. Cieszył się popularnością wśród
poddanych. Okres jego rządów to dla Rzeczypospolitej czas
stabilizacji. Do dziś Jan III Sobieski uchodzi za jednego
z najwybitniejszych monarchów i wodzów. Sobieski zasłynął zresztą również jako mecenas sztuki. Opieką otaczał
zdolnych malarzy, rzeźbiarzy, architektów, humanistów,
matematyków i astronomów. Wspierał finansowo również
wydawanie książek naukowych. Sam zgromadził bogaty
księgozbiór. Fundował też kościoły i kaplice.
Pod koniec życia Jan III Sobieski był już mocno schorowany. Cierpiał m.in. na nadciśnienie, kamicę nerkową,
dnę moczanową i syfilis. Tę ostatnią chorobę leczył terapią rtęciową, która doprowadziła do uszkodzenia nerek.
Jan III Sobieski zmarł 17 czerwca 1696 roku w Wilanowie
na atak serca. Pochowany został w Krakowie, na Wawelu,
w krypcie św. Leonarda. Serce króla spoczywa natomiast
w warszawskim kościele kapucynów.
GD

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 28 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 1 (239):
Miarą wszystkiego jest człowiek.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

Zgodnie z kalendarzem nietypowych świąt, 20 stycznia, obchodzimy Dzień Bigosu. Wystarczy kapusta
kiszona, mięso i przyprawy i właściwie już możemy świętować. Co
ciekawe, z obchodów nie powinny
rezygnować panie, które są na diecie, bo 20 stycznia to również Dzień
Zdrowej Wagi Kobiet. To święto ma
zachęcać przedstawicielki płci pięknej do tego, by dbały o siebie nie
poprzez stosowanie restrykcyjnych
diet, ale przez aktywność fizyczną
i właściwe nawyki żywieniowe.
Gdyby ktoś jednak nieco zapędził
się w smakowaniu bigosu, to chyba
nieprzypadkowo, 21 stycznia obchodzić będziemy Międzynarodowy
Dzień Spodni Dresowych. To strój,
który świetnie pasuje do sportowo-casualowych stylizacji, ale spodnie
dresowe mają zdecydowanie więcej
zalet. Na ogół są luźne i po prostu
wygodne. Dzięki temu pozwalają
skutecznie zapomnieć o zbyt obfitym obiedzie. Można w nich też
poćwiczyć, by nadmiaru kalorii
zdrowo się pozbyć.
GD

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 1 (239)
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