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Więcej na str. 4-5

Fala znów wzbiera
| fot. Fotolia

Zima pokazała
swoją moc

Burze śnieżne, intensywne opady, oblodzenia i silny

wiatr - pogoda ostatnio nas
nie rozpieszcza. Ze skutkami zimy na jaworznickich
chodnikach i ulicach walczą
pracownicy Wodociągów Jaworzno. Działają bez przerw,
a pracy mają mnóstwo, bo w
ramach Akcji Zima odśnieżają
354 km dróg.
Dyżurujące jednostki obowiązuje całodobowa gotowość. Przez 7 dni w tygodniu
pracują w systemie trójzmianowym.
Więcej na str. 3

Aktywni seniorzy
zapraszają
Za nami tegoroczne święto
babć i dziadków. Z tej oka-

zji były laurki, wierszyki,
dobre życzenia i mnóstwo
wzruszeń, ale jaworzniccy
seniorzy nie ograniczają się
jednak tylko do tych ról. Studiują, tańczą, ćwiczą umysł
i ciało, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych
i chętnie korzystają z propozycji przygotowanych przez
miejskie instytucje. A wybór
mają naprawdę ogromny. Co
ważne, wciąż można się do
nich przyłączyć.
Więcej na str. 8-9

Policjanci z nowym
radiowozem
Jaworzniccy policjanci mają
nowy wóz operacyjny. Pieniądze na jego zakup pochodzą
w dużej mierze z budżetu gminy Jaworzno, która przekazała
na ten cel środki w wysokości
2/3 ceny auta. Uroczyste wręczenie kluczyków do nowego
wozu odbyło się we wtorek,
25 stycznia, przed Komendą
Miejską Policji. Przekazał je jaworznickiemu komendantowi
policji, mł. insp. Piotrowi Uwijale, wiceprezydent Jaworzna,
Łukasz Kolarczyk. Oprócz klu-

czyków, szef miejskiego garnizonu otrzymał też apteczkę
samochodową.
Więcej na str. 10

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Złote rady stryja Janusza

Nie będę dywagował tutaj nad zasadnością szczepień, bo każdy żyje
według swojego konceptu, natomiast
patrząc na sytuację z przymrużeniem
oka (chociaż nie do końca), może trzeba rządzącym podpowiedzieć jakieś
nietypowe rozwiązania?
Rząd w trakcie szczepień przeciwko
COVID-19 już zrobił wszystko, co się
dało. Była kampania, przekonująca do
słuszności szczepionek, obiecująca, że
tylko to przywróci normalność. Było
straszenie, że wszyscy umrzemy, zginiemy w męczarniach, a może i do
piekła trafimy. Była groźba kolejnego
lockdownu oraz groźba segregacji,
ale w Polsce nie da się tego wprowadzić, bo można przegrać wybory, a to
niedopuszczalne, choćby i pół kraju
padło z powodu choroby. Była nawet
loteria, gdzie można było wygrać lizaka, colę i hulajnogę elektryczną. No
i samochody dobrej klasy. Wprawdzie
to cioteczny siostrzeniec premiera
wygrał 170 hulajnóg i 4 toyoty, ale
po prostu chłopak ma szczęście. Nieistotne, że za sierotkę losującą robiła
ciotka Sasina, to zupełny przypadek
i nie ma co drążyć tematu.
Zastanówmy się, co przekona statystycznego Janusza. Naturalnym rozwiązaniem jest program Szczepionka
500+. Delikwent otrzymuje 500 złotych za fakt wzięcia minimum dwóch

Szpilki w bruku

dawek. Aby być pewnym, że strona
się stawi dwukrotnie, po pierwszej
dawce wręczany jest przetargany na
pół banknot o najwyższym dostępnym
w naszym kraju nominale (każdy słyszał, niewielu widziało), druga część
po 2. dawce. Należy pamiętać, aby
dawać każdemu dokładnie tę samą
stronę banknotu, albowiem w innym
przypadku na pewno doszłoby do
próby posklejania, niezależnie od różnych numerów seryjnych. Niczym
z autem z prywatnego eksportu, nigdy nie wiesz, co stanowi oryginalną
część pojazdu, a co fragmenty tramwaju, z którym to się ten pojazd pojedynkował.
Swoją drogą, wtrącę dygresję:
pewna wielka, polska platforma internetowa, zajmująca się sprzedażą
samochodów używanych, wdrożyła
w końcówce roku 2021 program badań szczegółowych zgodnie ze standardami DEKRA oraz ISO 9001:2015.
Pojazd po pozytywnym badaniu, obejmującym 120 elementów oraz test
diagnostyczny, otrzymywał cyfrowy
paszport pojazdu, a wraz z nim szczegółowy opis stanu technicznego. Rezultaty okazały się szokujące: aż 43
proc. aut miało tak zły stan techniczny
lub prawny, że nie otrzymały paszportu, czyli nie zostały dopuszczone
do sprzedaży. W przypadku aż 15
proc. z nich ubezpieczyciel stwierdził
szkodę całkowitą, czyli auto nadawało się tylko do kasacji, a mimo to
miały trafić do nowych właścicieli! A już myślałem, że czasy „Mirka
handlarza” minęły bezpowrotnie, ale
jak widać, wielce się pomyliłem. Ale
wróćmy do głównego wątku.
Jeżeli chodzi o sposób, aby młodych, aktywnych mężczyzn zapędzić
po szczepionkę, należy przekazać
pewną informację, która dotarła do
nas zza wielkiej wody, a chodzi o to,

Jan Kleszcz

Bez oﬁar śmiertelnych
Od stycznia policjanci zyskali ważny oręż w walce z piratami
drogowymi. Nowe przepisy zaostrzają sankcje wobec kierowców,
którzy dopuszczają się drogowych wykroczeń, i pozwalają przykładnie ukarać między
innymi tych, którzy mają za ciężką nogę. Pierwsi kierowcy z Jaworzna już doświadczyli konsekwencji, jakie wiążą się z przekroczeniem prędkości. Płacić trzeba słono.
Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi mandat za przekroczenie prędkości do
30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości w granicach
od 31 do 40 km/h zapłacić trzeba już co najmniej 800 zł. Dalej jest jeszcze drożej.
Tysiąc złotych za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h, 1500 zł za jazdę
z prędkością od 51 do 60 km/h większą niż dopuszczalna, 2 tys. zł gdy prędkość
przekroczymy o 61 do 70 km/h, a 2,5 tys zł kosztuje jazda z prędkością większą
niż dopuszczalna o 71 km/h i więcej. Co ważne, kwoty te wzrosną dwukrotnie
w przypadku recydywy. Łatwo obliczyć, że za ponowne przekroczenie prędkości
o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5 tys. zł.
Kosztowne mogą się też okazać telefoniczne pogaduszki. Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy, wymagającego trzymania
słuchawki lub mikrofonu w ręce przez kierującego pojazdem, wynosi 500 zł.
Jaworzniccy policjanci poinformowali, że wystawili już pierwsze mandaty na
nowych zasadach. Głosy mieszkańców miasta są podzielone. Jedni uważają, że
kary są zbyt wysokie, inni, że to może okazać się sposobem na skuteczną walkę
z drogowymi piratami.
Policjanci natomiast twierdzą, że prędkość jest jedną z głównych przyczyn groźnych w skutkach wypadków drogowych. Warto przypomnieć, że w kwestii przebudowy układu drogowego w naszym mieście głosy też były podzielone, a tymczasem
za nami kolejny rok bez śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego.

że koronawirus może mieć wpływ
na wielkość męskiego interesu. I nie
mówimy tu o sklepie z artykułami
wędkarskimi albo innym biznesie.
W pewnej amerykańskiej audycji radiowej, gdzie udzielano porad, zgłosił się słuchacz - mężczyzna po trzydziestce, który opisał powikłania po
COVID-19, opowiedział, jak choroba
wpłynęła na jego „męskość”. Stwierdził on, że po przechorowaniu koronawirusa wystąpił u niego skutek
uboczny, jego członek miał skurczyć
się o prawie 4 centymetry! Dodatkowo lekarze poinformowali go, że
jest to spowodowane „uszkodzeniem
naczyń krwionośnych” i prawdopodobnie jest to trwały skutek choroby.
Po takiej informacji każdy aktywny
seksualnie facet pobiegnie po szczepionkę w te pędy.
No ale jak już „te sprawy” przestają
być ważne, to co może zmotywować?
Drastyczne rozwiązanie: wprowadzić
sprzedaż alkoholu tylko i wyłącznie
dla posiadających „paszport szczepionkowy”. Biorąc pod uwagę, że tylko samych tzw. małpek, czyli małych
butelek alkoholu, Polacy kupują 3
miliony (!) dziennie, to uwzględniając
też inne pojemności i rodzaje alkoholu, obowiązek szczepienia dałby
znakomite efekty. Należy jednakże
monitorować ilość zakupu, aby nie
dochodziło do nielegalnej dystrybucji pomiędzy grupami PRO i ANTY.
No dobra, facetów mamy ogarniętych, ale co z kobietami? Tu jest
większy problem, z paniami tak łatwo
nie pójdzie. Zakupy ciuchów tylko dla
zaszczepionych? Obejdą to sprytnie
i choćby z Kambodży, a kieckę kupią
i tak. Kosmetyki? To ślimakami się
będą kremować i oko węglem podkreślać, a się nie zaszczepią. Nie mam
pojęcia. Chyba jednak z tej pandemii
nie wybrniemy tak łatwo.
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Fala wzbiera
Grażyna Dębała

Pandemia znów nabiera rozpędu,
a zakażonych koronawirusem przybywa w takim tempie, z jakim dotąd
nie mieliśmy do czynienia. Kolejki do
punktów, gdzie wykonywane są testy
na obecność koronawirusa zdają się
nie mieć końca.
Specjaliści przyznają, że piątej fali
pandemii nie jesteśmy już w stanie
zapobiec, ale jeszcze wciąż możemy ją spowolnić. Sposób jest jeden.
Szczepienia.
W Jaworznie mieszkańcy mogą
się zaszczepić w czternastu punktach podstawowej opieki zdrowotnej, a w sześciu zaszczepić można
również dzieci od 5. roku życia.
Warto skorzystać z tej możliwości.
Z doświadczeń medyków wynika,
że nawet jeśli osoba zaszczepiona
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik
Od ponad roku służby
dwoją się i troją, aby zachęcić Polaków do szczepień, ale że nasz naród
krnąbrny, to się nie udaje.
Podpowiadam, zupełnie
za darmo, jak sobie z tym
poradzić.
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złapie koronawirusa, to zakażenie
przechodzi na ogół lżej.
Warto też pamiętać o zasadach,
które mogą pomóc uchronić się przed
zakażeniem. Dystans, częste i staranne mycie rąk oraz maseczka, która
zakrywa usta i nos.To metody, które
są dostępne i które łatwo zastosować.
Przed nami trudny czas. Zakażeń
jest bardzo dużo, co u wielu osób
dodatkowo wywołuje uczucie niepokoju i wzmaga stres. Niestety, na
wiele spraw związanych z pandemią
nie mamy jednak wpływu. Te kwestie
warto po prostu odpuścić, a skupić
się na tym, co sami możemy zrobić.
A zatem warto jeszcze raz rozważyć
kwestię szczepienia, jeśli to wciąż
przed nami, a poza tym dystans, higiena i maseczka.

Albo lód, albo breja
Anna Zielonka-Hałczyńska

Kto odpowiada za odśnieżanie
chodników, które przylegają do prywatnych posesji? Przepisy mówią
jasno, że taki obowiązek ma właściciel nieruchomości, sąsiadującej
z trotuarem. Niestety w Jaworznie
wielu właścicieli chyba zapomniało
o przepisach, w ogóle ich nie zna
albo zwyczajnie ma je w poważaniu. Bowiem stan wielu chodników
jest naprawdę kiepski. Zalegający
na nich śnieg raz zamarza, a raz
topnieje. Gdy jest mróz, ciągi piesze
zamieniają się w lodowiska, a gdy
temperatura jest dodatnia, piesi muszą brnąć w brudnej brei, na której
też o wypadek nietrudno.
To zrozumiałe, że nie wszyscy są
w stanie zgarnąć śnieg sprzed swo-
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jej posesji, bo np. są seniorami, są
schorowani lub jeszcze z jakiegoś
innego, ważnego powodu. Ale nie
oszukujmy się, wielu właścicielom
nieruchomości po prostu nie chce
się tego robić.
Na szczęście są i tacy, którzy
dopełniają obowiązku odśnieżania, a trotuary, które stykają się
z ich nieruchomościami, są czyste
i schludne, bez względu na pogodę.
Trudno w tym miejscu wymienić
wszystkie takie sytuacje, ale na pewno znajdziemy je w każdej dzielnicy. Zawsze odśnieżony i posypany
jest np. fragment chodnika na ulicy
Sportowej, tuż za skrzyżowaniem
z ul. Grunwaldzką. Tamtędy zawsze
można przejść „suchą nogą”.
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Ważna
jest
empatia

Pracownicy jaworznickich Wodociągów dbają o zimowe utrzymanie dróg przez całą dobę 7 dni w tygodniu | fot. Archiwum Wodociągi Jaworzno

Zima pokazała swoją moc

Burze śnieżne, intensywne opady, oblodzenia i silny wiatr - pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza. Ze skutkami zimy na jaworznickich chodnikach i ulicach walczą pracownicy Wodociągów Jaworzno. Działają bez przerw, a pracy mają mnóstwo, bo w ramach
Akcji Zima odśnieżają 354 km dróg.
Dyżurujące jednostki obowiązuje
całodobowa gotowość. Przez 7 dni
w tygodniu pracują w systemie trójzmianowym.
– Na bieżąco śledzimy prognozy pogody, toteż nie można mówić o zaskoczeniu. Przed opadami drogi posypujemy
solą. Jednak ciągłe i intensywne opady
śniegu w popołudniowym i wieczornym szczycie komunikacyjnym osłabiają
efekt odśnieżania i zabezpieczenia dróg.
Gdy pada intensywny śnieg, to nie ma
możliwości, by drogi od razu po przejechaniu pługu były czarne – tłumaczy
Sławomir Grucel, rzecznik jaworznickich Wodociągów.
Liczba sprzętu wysyłanego na drogi
dostosowana jest do aktualnej sytuacji
pogodowej. W zależności od intensywności opadów oraz panujących
warunków po mieście jeździ średnio
5 piaskarek oraz 2 ciągniki. W tym
sezonie w ramach Akcji Zima na ja-

worznickie drogi wysypano już 1700
ton soli. – Przy dużych opadach na
dobę średnio schodzi z wodociągowego
magazynu około 100 ton soli – zdradza
Sławomir Grucel.
Jaworznickie drogi podzielone
są na trzy kategorie. Podczas intensywnych opadów śniegu lub śniegu
z deszczem w pierwszej kolejności
prace skupiają się na głównych drogach, tranzytowych, przelotowych
i wlotowych do miasta oraz na drogach na których prowadzona jest komunikacja autobusowa. Dopiero po
ustabilizowaniu się sytuacji na tych
ulicach podejmowane są działania na
drogach niższych kategorii.
W Jaworznie drogi pierwszej kategorii mają łącznie 164 km długości.
To główne trasy wlotowe do miasta,
jezdnie łączące poszczególne dzielnice z centrum miasta, dojazdy do
najważniejszych instytucji i placówek

medycznych, handlowych i wychowawczych. Rozpoczęcie działań następuje do 30 minut od stwierdzenia
zagrożenia lub od zgłoszenia przez
uprawnione służby. Drogi drugiej
kategorii mają 109 km. To między
innymi trasy miejskiej komunikacji
autobusowej w dzielnicach i ulice
dojazdowe do głównych dróg. Drogi
trzeciej kategorii łącznie mają 81 km.
To m.in. drogi gruntowe. Są odśnieżane i posypywane piaskiem doraźnie.
Na drogach miejskich do walki ze
śniegiem i lodem stosowane są środki
chemiczne i kruszywo. Na drogach
gruntowych z kolei tylko kruszywo.
Warto przypomnieć, że za zimowe utrzymanie wewnętrznych dróg
osiedlowych, chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych, przylegających bezpośrednio do nieruchomości, położonych np. przy obiektach
handlowych, prywatnych lub publicz-

nych nieruchomościach, spoczywa na
właścicielu, zarządcy nieruchomości
lub spółdzielni mieszkaniowej.
Akcja Zima rozpoczęła się 1 listopada i potrwa do 15 kwietnia. Do zadań
Wodociągów należą: usuwanie i wywóz śniegu z dróg, chodników, ścieżek rowerowych i okolic przystanków
oraz niwelowanie śliskości. W zakres
obowiązków spółki wchodzą też prace
porządkowe: opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie ciągów pieszych,
okolic przejść i przystanków oraz usuwanie skutków zdarzeń drogowych.
Dla mieszkańców miasta uruchomiono numer telefonu dyspozytorskiego oraz adres mailowy, pod
którymi można kontaktować się
w sprawach związanych z zimowym
utrzymaniem dróg: tel. 32 615 72 26,
e-mail: oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl.
Natalia Czeleń

Inwestycja na półmetku
W Byczynie prace nad pierwszym
odcinkiem sieci gazowej są już niemal
na półmetku. Inwestycja rozpoczęła
się z opóźnieniem, ale teraz prace
postępują sprawnie. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, to już w połowie roku ten etap inwestycji będzie
gotowy. – Weszliśmy z pracami 13
grudnia i mimo trudnych warunków
atmosferycznych cały czas działamy.
Duża część prac już za nami, ale czeka
nas jeszcze sporo wyzwań, w tym między
innymi przejście przez siedlisko nutrii
– mówi Jagoda Krzystafik z firmy
PROJGAZ, która buduje sieć gazową
w Byczynie.
Prace rozpoczęły się od gazociągu
źródłowego, przy numerze 160. ulicy
Wiosny Ludów. Obecnie prace prowadzone są w rejonie skrzyżowania
ulic Abstorskich, Rewolucjonistów
i Żytniej. Większość realizowana jest

metodą bezwykopową. Dzięki temu
mniej będzie później prac odtworzeniowych. Sama budowa może się
zakończyć wiosną, ale później przeprowadza się jeszcze między innymi
próby szczelności i odbiory techniczne. – Termin zakończenia realizacji planowany jest na maj, czerwiec. Zakończenie prac będzie jednak uzależnione
od warunków atmosferycznych, jakie
będą panować w najbliższych miesiącach – przyznaje Grzegorz Cendrowski, rzecznik prasowy Polskiej Spółki
Gazownictwa.
Inwestycja miała ruszyć kilka miesięcy wcześniej, ale pojawiły się komplikacje. Pierwotnie projekt zakładał
wybudowanie gazociągu wzdłuż nowowybudowanych wodociągu i kanalizacji. Jednak z obawy przed ich
uszkodzeniem podczas prac prowadzonych metodą bezwykopową, inwe-

stor wspólnie z kierownikiem budowy
i projektantem, zadecydowali o przeprojektowaniu gazociągu w, gwarantującej bezpieczeństwo, odległości od
istniejącej infrastruktury podziemnej.
Po tych zmianach konieczne było jeszcze wystąpienie o ponowne uzgodnienie projektu gazociągu z zarządcą drogi oraz opracowanie nowego
projektu organizacji ruchu.
Mieszkańcy Byczyny na zakończenie inwestycji czekają z niecierpliwością. – Zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej jest bardzo duże.
Mieszkańcy często dopytują o szczegóły.
Dla dzielnicy to szansa na ograniczenie niskiej emisji – podkreśla Anna
Lichota, radna z Byczyny, która od
lat zabiegała o to, by sieć gazowa tu
powstała.
Po zakończeniu pierwszego etapu prac, rozbudowa sieci gazowej

w dzielnicy będzie kontynuowana.
– Realizacja kolejnych etapów będzie
uzależniona od tempa zawierania
umów o przyłączenie przez mieszkańców, których nieruchomości znajdują
się w sąsiedztwie budowanej sieci gazowej. Wszystko po to, aby można było
od razu realizować przyłącza gazu do
poszczególnych posesji. Po stronie wykonawcy będzie opracowanie projektu
takiego przyłącza oraz jego realizacja
– zapowiada Grzegorz Cendrowski.
Informacji o tym, jak przyłączyć
posesję do sieci, można szukać na
stronie internetowej www.psgaz.pl,
w zakładce „dla klienta”. Można też
zadzwonić pod numer 22 444 3333.
Wypełnione wnioski o przyłączenie do sieci w formie papierowej
można składać w Gazowni w Jaworznie. Jednostka mieści się przy
ul. Sportowej 10.
GD

Mróz stanowi śmiertelne zagrożenie dla osób bezdomnych. Jaworzniccy policjanci oraz strażnicy
miejscy zachęcają do korzystania
z całodobowej i bezpłatnej infolinii 987, gdy napotkamy na śpiącą
na mrozie bezdomną osobę. Zgłoszenia można także kierować pod
numer alarmowy 112 oraz numer
policji 997.
Policjanci oraz strażnicy miejscy na bieżąco sprawdzają miejsca, w których osoby pozbawione
dachu nad głową próbują szukać
schronienia. Są to pustostany,
ogródki działkowe czy altanki.
– Miejsca przebywania osób bezdomnych ustalane są na bieżąco na
podstawie informacji uzyskanych od
patroli straży miejskiej, a także od
mieszkańców miasta – mówi Piotr
Majta ze Straży Miejskiej.
Służby mundurowe proponują bezdomnym przewiezienie do
specjalnych ośrodków, w których
można się przespać i zjeść ciepły
posiłek. – Każdego roku monitorujemy sytuację tych osób. Weryfikujemy
wszystkie zgłoszenia mieszkańców.
Ponadto każdy dzielnicowy sprawdza
w swoim rejonie pustostany – mówi
Michał Nowak, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.
Na terenie miasta działają całodobowe placówki, w których osoby pozbawione dachu nad głową
mogą szukać schronienia i pomocy.
Są to m.in.: Schronisko dla Bezdomnych Kobiet (ul. Koszarowa
1) i Mężczyzn (ul. Solskiego 3)
prowadzone przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne. Ponadto po pomoc zgłosić się można
do Domu noclegowego dla bezdomnych mężczyzn (ul. Łukasiewicza 6) i Chrześcijańskiego Domu
Modlitwy i Opieki Nad Ubogimi
„Betlejem” (ul. Długa 16).
Od początku sezonu jaworznicki
MOPS miał już kilkanaście zgłoszeń, dotyczących osób bezdomnych. Zgłoszeń dokonują głównie
zaniepokojeni mieszkańcy miasta.
– Aktualnie mamy spore obłożenie,
ale nie ma takiej opcji, byśmy odmówili pomocy potrzebującym. Mamy
dostawki, dodatkowe materace. Zapewniamy też ciepły posiłek – zapewnia Ewelina Bomba, kierownik działu ds. bezdomności MOPS
w Jaworznie.
W sezonie zimowym na wychłodzenie organizmu narażone są także osoby starsze i osoby nietrzeźwe
przebywające zbyt długo na dworze. – Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na
numer alarmowy, aby powiadomić
o tym funkcjonariuszy. Każde takie
zgłoszenie jest sprawdzane – zapewnia Michał Nowak.
Natalia Czeleń
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Więcej zakażeń, tes

Podesty czekają na montaż | fot. Natalia Czeleń

Kąpielisko
z prawdziwego
zdarzenia

Mimo że zima w pełni, to Sosina
już przygotowuje się do kolejnego
sezonu. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego trwają intensywne prace związane z budową
trzech basenów, wyznaczonych podświetlanymi podestami pływającymi.
Nowa inwestycja powstaje na południowej plaży, przy której aktualnie
znajduje się kąpielisko wyznaczone
bojami. Prace mają potrwać do końca maja, a to znaczy, że już za pół
roku mieszkańcy Jaworzna i goście
korzystać będą mogli z wygodnego,
nowoczesnego i bezpiecznego kąpieliska na Sosinie.
– Działania budowlane prowadzone
na Sosinie to kolejny etap podnoszenia
walorów naszego zbiornika. Powstaje
tam strzeżone kąpielisko, do którego
zapewnimy dostęp także osobom niepełnosprawnym – zapowiada Andrzej
Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich.
Projekt tego przedsięwzięcia zakłada budowę podświetlanych podestów
pływających. Będą one wyznaczać
teren kąpieliska. Będzie basen dla
wytrawnych pływaków oraz dla osób,
które pływać nie potrafią. Powstanie
też brodzik dla dzieci. Woda w basenach będzie napowietrzana. Powstaną
wieże oraz podesty ratownicze. Aby
poprawić komfort plażowiczów, na
terenie OWR Sosina wybudowane
zostaną natryski plażowe wraz z przyREKLAMA
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łączami wodno-kanalizacyjnymi. Ponadto zgodnie z planem powstają
ciągi piesze na styku plaży z terenem
zielonym i schody terenowe wraz
z konstrukcją platformy zjazdowej dla
niepełnosprawnych, łączące plażę ze
strefą gastronomiczną. – Do tej pory
wstępnie wykonano ciągi piesze oraz
toaletę dla niepełnosprawnych – mówi
Andrzej Kramarz.
Wolnostojący budynek sanitarny,
wyposażony w toaletę dostosowaną
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
mieści się nieopodal strefy gastronomicznej. Nie zabraknie w nim także
pomieszczenia przeznaczonego dla rodzica z dzieckiem. Na terenie jaworznickiego ośrodka znajdzie się więcej
ławek i koszy na śmieci, umożliwiających segregację odpadów.
Chwilowo część prac budowlanych została wstrzymana z uwagi
na warunki atmosferyczne. Na terenie Sosiny zmagazynowano już jednak pomosty niezbędne do wykonania basenów. – Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to jaworznianie będą
mogli cieszyć się nowoczesnym, świetnie
zorganizowanym kąpieliskiem nad Sosiną już w czerwcu. Pracujemy również
nad tym, by Sosina była atrakcyjna nie
tylko w sezonie letnim, ale przez cały
rok – mówi Sebastian Kuś, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.
Szacowany koszt inwestycji to 1
999 000 zł. Działania finansowane
są z budżetu miasta.
W ciągu ostatnich miesięcy Sosina
przeszła gruntowne zmiany. Najważniejsze dotyczyły oczyszczenia zbiornika wodnego. Plażowicze korzystać
mogli już również z piaszczystych
plaż, boisk do siatkówki i koszykówki, siatkówki plażowej i gry w bule.
Dzieci mogły wyszaleć się na placu
zabaw, a dorośli poćwiczyć na siłowni
pod chmurką. Rowerzyści i spacerowicze chwalili też nową drogę wokół
zbiornika. Na terenie ośrodka przybyło też miejsc parkingowych. NC

Kolejna pandemiczna
fala mocno się rozpędza.
W środę padł rekord potwierdzonych zakażeń.
Pozytywny wynik testu
w środę, 26 stycznia,
otrzymało 53 420 osób,
w tym 135 jaworznian.
Bardzo wiele osób trafia
na kwarantannę. Wczoraj
w naszym mieście kwarantanną objętych było
3124 osoby.
Trudna sytuacja wymusiła powrót do sprawdzonych już rozwiązań. Od czwartku, 26 stycznia,
w szkołach częściowo wraca zdalna
nauka. W szkolnych ławkach nadal
uczyć się będą najmłodsi. Starsi
z nauczycielami kontaktować się
będą za pośrednictwem internetowych łączy.
– Musieliśmy podjąć decyzję
o ograniczeniu nauki stacjonarnej.
Od czwartku w szkołach naukę stacjonarną będą kontynuować uczniowie z klas I-IV oraz uczniowie zerówek. Uczniowie klas V-VIII i szkół
ponadpodstawowych przechodzą na
naukę zdalną do końca ferii zimowych. W tym okresie będzie możliwość spotykania się maturzystów –
zapowiedział podczas wtorkowej

Jeden z powszechnych punktów szczepień działa w hali sportowej na Leopoldzie

konferencji prasowej Przemysław
Czarnek, minister edukacji.
Pomysłów na walkę z pandemią
jest więcej. Również od dziś obowiązuje rozporządzenie, które daje
możliwość wykonywania bezpłatnych testów antygenowych w aptekach. Farmaceuci cały czas się
szkolą, by spełnić wymogi rozporządzenia i mieć możliwość prowadzenia testów.
– Szkolenia odbywają się na specjalnej platformie e-learningowej, prowadzone są online. Zainteresowanie
wśród farmaceutów jest bardzo duże,
szczególnie że mówimy tutaj o bar-

dzo krótkim czasie. Przeszkolonych
jest już blisko 3 tysiące farmaceutów,
a kolejne 2 tysiące czeka na udział
w szkoleniu – informuje Katarzyna
Gancarz z biura prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Lista aptek, które spełnią wymogi przewidziane rozporządzeniem
i będą wykonywać testy, ma być dostępna na platformie pacjent.gov.pl.
– Na razie takiej listy jeszcze nie
ma – mówiła nam w środę, 26
stycznia, Katarzyna Gancarz.
W Jaworznie test na obecność
koronawirusa nadal można wykonać między innymi w Mobilnym

Plan dla Dąbrowy Narodowej
– szansa dla miasta
Ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców cieszą się prace nad
przygotowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla Dąbrowy Narodowej. Projektanci z Biura Koordynacji Przestrzeni szczegółowo analizują wnioski
z dyskusji publicznej i merytoryczne
uwagi w kwestii rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego. W tej sprawie do jaworznickiego
magistratu wpłynęło grubo ponad
pięćset formularzy z uwagami.
– Podczas wyłożenia publicznego,
dyskusji nad planem i po zakończeniu zbierania uwag, gmina otrzymała
silny głos mieszkańców, wskazujący
na oczekiwania, wątpliwości, ale też
na potrzebę dalszych prac nad tym
dokumentem. Samych uwag pisemnych wpłynęło 529, z czego zbiorowych 495. Była też petycja mieszkańców podpisana przez ponad 600
osób – wspomina Teobald Jałyński, naczelnik wydziału Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.

Projekt planu obejmuje powierzchnię 8,2 ha. Jaworznianie z Dąbrowy Narodowej zgłaszali uwagi m.in.
w sprawie zmiany przeznaczenia
użytku leśnego na teren wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
Mieszkańcy mają obawy, że podobna zmiana może spowodować obniżenie poziomu retencji, a w ślad za
tym podtopienia. Niepokoją się też
o wzrost poziomu hałasu i silniejsze
oddziaływanie niekorzystnych czynników środowiskowych.
Urzędnicy tłumaczą jednak, że plan
zagospodarowania przestrzennego
Dąbrowa Narodowa III ma dać szansę
na osiedlenie się w tej części miasta
nowych mieszkańców. To wzmocni pozycję dzielnicy na wjeździe do
miasta oraz da możliwość powstania kolejnych domów w zabudowie
wielorodzinnej, co w Jaworznie jest
potrzebne. Zwiększenie liczby mieszkańców to ważny czynnik rozwojowy
dla całego miasta.
Pomysł, by tereny w Dąbrowie Narodowej przeznaczyć na cele zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej,
powstał w roku 2018. – Był to wynik
analizy sytuacji demograficznej miasta i oceny potencjału inwestycyjnego
ne te cele. Wskazano działkę gminną,
położoną niezwykle dogodnie w paśmie
osiedleńczym dzielnicy przy ul. Katowickiej – wspomina Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Jaworzno jest bardzo rozległe, toteż planiści dążą do tego, aby zabudowa się zacieśniała, a nie rozpraszała. – W związku z zainteresowaniem
mieszkańców, planowane jest ponowne
wyłożenie planu z uwzględnieniem możliwych do realizacji merytorycznych
uwag. O terminie powtórzenia czynności mieszkańcy będą informowani
na bieżąco – zapowiada Katarzyna
Florek.
Zgłoszone przez mieszkańców uwagi i komentarze do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
Dąbrowy Narodowej zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Grażyna Dębała
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Dorośli pacjenci mogą zaszczepić się
w 14 punktach podstawowej opieki zdrowotnej:
"MCM Kościuszko", Plac Górników 5a (32 616 32 61),
"MCM Podwale", ul. Nosala 5 (32 616 35 65),
"MCM Podłęże", Al. Piłsudskiego 80 (32 616 61 89),
"MCM Osiedle Stałe", ul. Tysiąclecia 2-14 (32 615 59 09),
"MCM Łubowiec", ul. Katowicka 59 (32 615 58 63),
"MCM Ciężkowice", ul. Zawiszy Czarnego 2 (32 616 11 79),
"MCM Byczyna", ul. Nauczycielska 4 (32 616 16 70),
"MCM Jeleń", ul. Wygoda 58 (32 616 71 89),
"MCM Szczakowa", ul. Koszarowa 2 (32 617 78 07)
CMR "Medicus", Al. Piłsudskiego 46 (32 616 54 17),
PŚZiPZ "Elvita", ul. Gwarków 1 (32 754 93 91/92/54),
NZOZ "Pro-Familia-Med", ul. Jaworznicka 35 (32 616 22 37),
Centrum Promocji Zdrowia - Ośrodek Medyczny,
ul. Paderewskiego 43, tel. 32 752 25 22,
GLAMED, ul. Na Stoku 10 (32 721 87 21).
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Punkcie Pobrań, który mieści się na
stadionie Azotanii (ul. Moniuszki
95). Punkt działa 7 dni w tygodniu
i można tam wykonać test komercyjnie, jak i ze skierowaniem od
lekarza.
Medycy przyznają, że piąta fala
pandemii już przetacza się przez
szpitalne oddziały i wciąż namawiają do tego, by się zaszczepić.
W Jaworznie mieszkańcy mogą się
zaszczepić w 14 punktach podstawowej opieki zdrowotnej. W mieście działają też powszechne punkty
szczepień. W hali sportowej MCKiS
przy ul. Grunwaldzkiej 88 oraz przy

W Jaworznie najmłodsi mogą zaszczepić się
w sześciu lokalizacjach:
ZLO Sp. z o.o. (wszystkich przychodnie. Szczepienie dzieci
od 5 do 11 roku życia tylko w MCM Podłęże),
PŚZiPZ Elvita Jaworzno III,
Centrum Promocji Zdrowia - Ośrodek Medyczny,
NZOZ "MEDICUS",
Pro4Med Sp. z o.o,
GLAMED.
ul. Inwalidów Wojennych 5, obok
siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Trwają też szczepienia dla
dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Najmłodszych pacjentów można szczepić w sześciu punktach na terenie

Słone kary
za prędkość
Od niespełna miesiąca obowiązuje nowy taryfikator mandatów
karnych, który zdecydowanie zwiększył kary za łamanie przepisów drogowych. Są już pierwsi kierowcy
z Jaworzna, którzy przekonali się
o tym, że prędkość może słono kosztować. – Tylko w weekend policjanci
z jaworznickiej drogówki zatrzymali
kilku kierowców, którzy rażąco złamali obowiązujące przepisy ruchu drogowego – potwierdza Michał Nowak,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.
W miniony weekend policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej
31-letniego kierowcę, który jechał
z prędkością 113 km po drodze w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. Na kierowcę, którym okazał
się mieszkaniec Jaworzna, policjanci
nałożyli mandat karny w wysokości
1,5 tys. złotych. Zatrzymano mu też
prawo jazdy.
Podobna sytuacja spotkała 21-latka, który kierował skodą. W obsza-

rze zabudowanym młody kierowca przekroczył prędkość o 62 km.
21-latek gnał z prędkością 112 km
na godzinę. Na mężczyznę nałożono
mandat w wysokości 2 tys. złotych.
On również stracił uprawienia do
kierowania pojazdami.
Zgodnie z nowym taryfikatorem
kierowca, który przekracza prędkość
do 10 km/h płaci 50 zł mandatu. Za
przekroczenie dozwolonej prędkości
o maksymalnie 15 km/h zapłacić
trzeba 100 zł. Jazda z prędkością
o 30 km/h powyżej ograniczenia
to mandat rzędu 800 zł. 1500 zł
zapłaci kierowca, który przekroczy
dozwoloną prędkość o 51 km/h,
a 2500 zł kiedy na liczniku będzie
miał o 71 km/h więcej, niż pozwalają przepisy.
– Nadmierna prędkość jest jedną
z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, w których giną ludzie. Dlatego
też piraci drogowi, lekceważący obowiązujące przepisy, nie mogą liczyć
na żadną taryfę ulgową – podkreślają
policjanci.
GD

naszego miasta. Otrzymują one preparat firmy Pfizer w przystosowanej dla dzieci dawce. O kwalifikacji
w przypadku małych pacjentów
zawsze decyduje lekarz.
Grażyna Dębała
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Szkoły
na medal
Jaworznickie technika oraz licea
ogólnokształcące znalazły się w rankingu najlepszych szkół, przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Najwyżej w tym prestiżowym
zestawieniu znalazły się technika
wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie. To szkoła, która swoją
siedzibę ma przy ulicy Promiennej
65. W rankingu wojewódzkim Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego zajęło 20. miejsce, natomiast
Technikum Energetyczne znalazło
się na pozycji 25., a Technikum nr
5 zajmuje 44. miejsce.
Kapituła analizowała wyniki 2421
polskich szkół ponadpodstawowych
(1256 liceów ogólnokształcących
i 1165 techników). Brane były pod
uwagę: sukcesy uczniów osiągane
w olimpiadach, poziom zdawalności matury i wyniki egzaminów
zawodowych.
Technika z CKZiU otrzymały tytuł Srebrnej Szkoły 2021. Jako jedyne technika w mieście znalazły
się w rankingu ogólnym. Poza tym
Technikum Energetyczne i Technikum nr 5 to jedyne jaworznickie
szkoły ponadpodstawowe, które
znalazły się w rankingu maturalnym. – Ogólny ranking nie jest jedynym wyznacznikiem pracy naszej
szkoły. W rankingu maturalnym znala-

zły się aż dwa z trzech naszych techników. W rankingu nie zmieściło się żadne jaworznickie liceum. To dowodzi,
że technikum też dobrze przygotowuje
uczniów do matury – mówi Simona
Smugowska, dyrektor szkoły.
CKZiU odnosi sukcesy w rankingu „Perspektyw” już od wielu lat.
Rok temu Technikum nr 6 otrzymało nawet tytuł Złotej Szkoły 2020.
– Każdy sukces daje nam satysfakcję. W tym roku nie spodziewaliśmy
się, że wszystkie 3 technika wejdą do
rankingu, bo mamy za sobą trudny
rok, gdzie przeważała nauka zdalna
– mówi Simona Smugowska.
W wojewódzkim rankingu techników znalazły się jeszcze dwie jaworznickie szkoły techniczne. 83.
miejsce zajęło Technikum nr 4 z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 4, a na 129 pozycji znalazło się
Technikum nr 2 z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 2. Kapituła „Perspektyw” doceniła także
jaworznickie licea ogólnokształcące. W rankingu wojewódzkim liceów ogólnokształcących jaworznickie placówki wypadły następująco:
miejsce 68. ma I LO im. Tadeusza
Kościuszki, miejsce 70. należy do II
LO im. Czesława Miłosza i na pozycji 95. znalazło się III LO im.
Orła Białego.
Natalia Czeleń
REKLAMA
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MZNK w Jaworznie podsumowuj

Przedstawiamy zestawienie najważniejszych zadań zrealizowanych przez Miejski Zarząd Nieruch
Spis poniższych zadań inwestycyjnych i remontów, to wykaz najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez jednostkę
w minionym roku. Nie należy zapominać
o wykonywanych na bieżąco naprawach,
przeglądach i drobniejszych pracach.

Wymiana okien i naprawa schodów w budynku przy ul. Wita Stwosza 4 (pomieszczenia
Państwowej Szkoły Muzycznej) – 61 tys. zł

przeprowadzane są remonty i modernizacje.
W minionym roku przeprowadzono następujące prace w remizach OSP:

Remont balkonu i drzwi wejściowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 19 – 25 tys. zł

OSP Dąbrowa Narodowa, ul Strażacka 11 naprawa instalacji wodnej – 19 tys. zł
OSP Jeleń, ul. Celników 3 - modernizacja instalacji c. o. wraz ze zmianą sposobu
ogrzewania budynku - 146 tys. zł

Budynki mieszkalne
i użytkowe

OSP Byczyna, ul. Kaczeńców 1 - modernizacja nawierzchni utwardzonej placu przy
remizie – 76 tys. zł.

Pierwszy etap remontu budynku przy ul.
Pożarowej 2: zmiana sposobu ogrzewania
z indywidualnego węglowego na ogrzewanie centralne - budowa kotłowni gazowej,
kapitalny remont dachu i docieplenie budynku - 744 tys. zł

Place zabaw
Doposażenie placu zabaw przy ul. Matejki – 59 tys. zł
JBO – „Strefa aktywności ruchowej – siłownia zewnętrzna „Pod chmurką” przy ul. Szymanowskiego” - OTK
Naprawa tynku i izolacji ściany szczytowej oraz naprawa dachu w budynku przy ul.
Parkowej 13 – 83 tys. zł

W minionym roku zostało oczyszczonych 13
działek gminnych, na których nielegalnie wyrzucane były odpady. Wywieziono ponad 14
ton odpadów. Łączny koszt likwidacji dzikich
wysypisk wyniósł ponad 96 tys. zł.

Naprawa kanalizacji zewnętrznej budynku
przy ul. Kolejarzy 3 – 42 tys. zł

Pierwszy etap remontu budynku przy ul.
Solskiego 4: zmiana sposobu ogrzewania
(budowa kotłowni zewnętrznej) i docieplenie podstrysza - 464 tys. zł

Remont stanowiska kontenerowego na
odpady przy ul. Północnej 9c – 34 tys. zł
Wymiana stolarki okiennej na PCV oraz witryn i drzwi wejściowych w modernizowanym
budynku przy ul. Matejki 24 a-h – 112 tys. zł
Remont klatki schodowej i wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Drzewianki
2 – 51 tys. zł
Budowa stanowiska kontenerowego przy
ul. Hallera 12 – 29 tys. zł

Remonty remiz
Ochotniczych Straży Pożarnych

Wykonanie dojazdu do stanowiska kontenerowego na cmentarzu Szczakowa – 24
tys. zł.

Dział Zieleni Miejskiej

Wzmocnienie stropu klatki schodowej
budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 14
(siedziba m. in. Prokuratury Rejonowej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – 108 tys. zł

Pierwszy etap remontu budynku przy ul.
Pożarowej 6: zmiana sposobu ogrzewania
- budowa kotłowni zewnętrznej, docieplenie budynku oraz budowa podjazdu dla
niepełnosprawnych – 585 tys. zł

Budowa 24 sztuk grobów murowanych dwupoziomowych na cmentarzu Wilkoszyn – 118
tys. zł

W okresie od 1 maja do 31 października 2021
roku wykoszono własnymi siłami tereny o łącznej powierzchni 507 tys. metrów kwadratowych.
Łączny koszt tych prac to 190 tys. zł.
JBO - „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku
dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy" – osiedle Wandy
JBO - „Doposażenie placu zabaw przy
skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej
– Pszczelnik

Dział Zieleni Miejskiej MZNK decyduje o wycięciu drzew w przypadku, gdy są zarażone
chorobami, obumarłe lub uszkodzone (wywroty i złomy). W 2021 roku zostało wyciętych
118 sztuk drzew. Pielęgnacji poddano 98 szt.
drzew. W ramach nasadzeń rekompensacyjnych posadzono 64 drzewa.

JBO - „Mini ogród doświadczeń przy ul. Długoszyńskiej” - doposażenie placu zabaw na
Dąbrowie Narodowej
JBO - „Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw wraz z ogrodzeniem w dzielnicy Dobra”.

Cmentarze Komunalne
Budowa trzeciego kolumbarium na cmentarzu Wilkoszyn – 76 tys. zł
Pierwszy etap modernizacji budynku
przy ul. Sulińskiego 43: remont balkonów,
przebudowa wejścia głównego, budowa
podjazdu dla niepełnosprawnych, budowa schodów ewakuacyjnych i nowe zagospodarowanie terenu wokół budynku
– 1,2 mln zł
Remont mieszkań komunalnych (pustostanów) – 333 tys. zł

Naprawa ogrodzenia na cmentarzu Szczakowa – 12 tys. zł
Naprawa i czyszczenie ogrodzenia na cmentarzu Wilkoszyn - 14 tys. zł
Remont schodów w kaplicy na cmentarzu
Szczakowa – 23 tys. zł
Każdego roku na zlecenie MZNK w Jaworznie w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiących nieruchomości gminne

Sadzenie drzew w ramach nasadzeń rekompensacyjnych na cmentarzu Wilkoszyn
– 30 tys. zł

Inne prace na terenach zielonych:
naprawa i malowanie ławek parkowych posadowionych na gminnych terenach zieleni
urządzonej oraz urządzeń małej architektury
znajdującej się na terenie Plant – koszt 33 tys. zł
zakup wraz z montażem ławek miejskich
stalowych oraz koszy betonowych w ramach
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je 2021 rok

homości Komunalnych w Jaworznie w 2021 roku.
zadania pn. „Ławki dla seniorów, do posadowienia na gminnych terenach zieleni urządzonej
Osiedla Podwale” - koszt 39 tys. zł
dostawa tablic informacyjnych z nazwami
skwerów i parków – 12 tys. zł.

Konserwacja pomników
i miejsc pamięci
Utrzymanie miejsc pamięci zlokalizowanych
na terenie naszego miasta to zadanie, którym
od kilku lat zajmuje się MZNK w Jaworznie.
W minionym roku na zlecenie jednostki przeprowadzono następujące prace konserwacyjne
i remonty pomników:
wymiana tablicy na pomniku poświęconym
oﬁarom Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie,
umiejscowionym w lesie na Podłężu,

wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Na wypłatę dodatków energetycznych
przeznaczono kwotę ponad 26 tys. zł, która
pochodziła z dotacji celowej otrzymanej od
Wojewody Śląskiego.

Współpraca ze wspólnotami
mieszkaniowymi
Gmina jest właścicielem ponad 2 tys. mieszkań w 313 wspólnotach mieszkaniowych.
Razem z pozostałymi członkami wspólnot
gmina ponosi koszty zarządu oraz funduszu
remontowego. W 2021 roku wydatki gminne
na koszty zarządu wspólnot wyniosły ponad
2 mln zł, natomiast na fundusze remontowe
wspólnot blisko 4 mln zł.
Dzięki zebranym funduszom remontowym
wspólnoty przeprowadzają remonty części wspólnych budynków. Oto niektóre prace remontowe wykonane w 2021 roku przez
wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy:
Al. Tysiąclecia 9-11 - ocieplenie ścian –
udział gminy 33 proc. - zarządca wspólnoty
„Administrator” Sp. z o.o.
ul. Bulgi 4 - ocieplenie ścian – 44 proc. „Gwarek” Sp. z o.o.
Gałczyńskiego 5 - ocieplenie ścian – 23
proc. - „Administrator” Sp. z o.o.
Gałczyńskiego 9 - ocieplenie ścian – 14
proc. - „Administrator” Sp. z o.o.
Świerkowa 8 – ocieplenie ścian, remont
kapitalny dachu – 32 proc. - FUH „Pawx”

czyszczenie pomnika księdza Stanisława
Stojałowskiego,
remont i czyszczenie pomnika ku czci poległych w walce o wolność, równość i sprawiedliwość społeczną posadowionego na Cmentarzu
Komunalnym Wilkoszyn,

Kusocińskiego 3-5-7; Powstańców Śląskich
9 - ocieplenie ścian – 31 proc. - „Prokar” Sp.
z o.o.
Pawia 12 - ocieplenie ścian – 12 proc. „Kolasa - Zarządzanie” Sp. z o.o.

montaż ławek przy pomniku powieszonych
kolejarzy przy ul. Jagiellońskiej w Szczakowej,
wymiana tablicy i czyszczenie grobu Bronisława Siekierki, żołnierza Wojska Polskiego poległego 3 września 1939 r. na cmentarzu
Pechnickim.

Wsparcie dla mieszkańców
MZNK w Jaworznie oferuje jaworznianom,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, kilka opcji pomocy. Dla lokatorów
zasobu komunalnego, którzy mają problemy
z terminowym regulowaniem opłat, przeznaczony jest między innymi Program Pomocy
Osobom Zagrożonym Eksmisją, zwany popularnie programem oddłużeniowym. W 2021
roku do programu przystąpiło 12 rodzin, a 13
rodzin pozytywnie go zakończyło.
Gmina w 2021 roku wsparła mieszkańców pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego
w kwocie 1 mln 339 tys. złotych. W ubiegłym
roku wpłynęło 882 wnioski o przyznanie tej
formy pomocy ﬁnansowej. Wpłynęło także 356

W Jaworznie rondo WOŚP obecnie nosi imię Medyków | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

30. Finał WOŚP
dla zdrowych,
dziecięcych oczu

Nazwa dla ronda w Centrum, miesiąc treningów z trenerem personalnym, instalacja
i rok światłowodowego internetu, drewniany
domek, Konstytucja RP z podpisem prof. Adama Bodnara. Te i wiele innych propozycji
można licytować na aukcjach jaworznickiego
sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ogólnopolski finał trzydziestej już edycji charytatywnego grania odbędzie się w niedzielę,
30 stycznia. W tym roku organizatorzy akcji
zbierają na zakup sprzętu okulistycznego, służącego do diagnostyki i leczenia wzroku dzieci.
– Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka.
Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają
na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego
tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych
nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem
niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii, jest nowoczesny sprzęt, którego
polskim placówkom brakuje – tłumaczą organizatorzy WOŚP. – Oddziały i pododdziały okulistyki dziecięcej oraz wydzielone łóżka dziecięce
w oddziałach okulistyki dla dorosłych działają
w 25 ośrodkach w 17 miastach Polski. W całym
kraju są też poradnie okulistyki dziecięcej, które
również wymagają wyposażenia w nowoczesny
sprzęt okulistyczny – dodają.
Na szpitalnych oddziałach przebywa co roku
kilkanaście tysięcy małych pacjentów. Dzieci
zmagają się zazwyczaj nie tylko z pogorszeniem
widzenia, ale też m.in. z zaćmą, jaskrą i, niestety, z nowotworami. Niejednokrotnie muszą
być poddawane operacjom.
Za zebrane w tegorocznej edycji WOŚP pieniądze zostaną kupione dla polskich placówek

medycznych takie urządzenia, jak angiograf
dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka,
oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka,
tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego
(rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru
kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej
diagnostyki schorzeń, sprzęt do tomografii dna
oka, mikroskopy i stoły operacyjne.
Orkiestra zagra w wielu polskich miejscowościach. Zabrzmi również w Jaworznie. Oprócz
zbiórek do puszek (w niedzielę, 30 stycznia),
jaworznianie mogą wesprzeć WOŚP również
na inne sposoby. To konto fundacji, wysyłanie
wiadomości SMS o treści SERCE na numer 75
565 (koszt z VAT to 6,15 zł), zakup produktów
z logo WOŚP. Można też wpłacać datki do eSkarbonki albo wspierać Orkiestrę przez... zbieranie
kroków za pomocą specjalnej aplikacji, liczącej,
ile przeszliśmy danego dnia.
Nie brakuje też aukcji, w tym tej, w której
można wylicytować prawo do nadania rocznej
nazwy dla ronda WOŚP u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Królowej Jadwigi i Kolejowej w Jaworznie.
W tamtym roku, po raz kolejny, „właścicielem”
nazwy był Jakub Bochenek z firmy Tuban.
Dzięki niemu przez ostatnie miesiące rondo
nosiło imię Medyków.
W Jaworznie odbędą się też w ramach finału
WOŚP imprezy, jak np. Rock & Rollowy finał
Orkiestry. Zorganizuje go 29 i 30 stycznia właściciel lokalu motocyklowo-rowerowego Steel
Virgin. Zagrają m.in. DJ Has i DJ Emblem, w sobotę od godz. 18, w niedzielę od 16.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Poprzedni ﬁnał
Powstańców Śląskich 17ab - ocieplenie
ścian – 21 proc. - „Akces” Sp. z o.o.
Skłodowskiej 2 - ocieplenie ścian – 26
proc. - „Prokar” Sp. z o.o.
Skłodowskiej 4 - ocieplenie ścian – 39
proc. - „Akces” Sp. z o.o.
Matejki 24-26, Szymanowskiego 1 – termomodernizacja, remont inst. elektrycznej
i kanalizacyjnej – 58 proc. - „Domel – Domy”
Sp. z o.o.

W ubiegłym roku, w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacja zbierała na sprzęt medyczny dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Udało się wtedy zgromadzić 127 495 626 zł. Z tych
środków organizatorzy zbiórki kupili dla placówek medycznych m.in. zestawy endoskopów laryngologicznych, egzoskopy, lasery diodowe, koblatory
do operacji migdałków, aparaty USG i RTG i polisomnograﬁe do diagnostyki
bezdechu sennego.
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie też wzbogacił się w sprzęt od
WOŚP. W tamtym roku Fundacja przekazała dla oddziału chirurgii dziecięcej naszej lecznicy instrumentarium do laparoskopii bez kolumny wizyjnej,
dermatom, czyli nóż chirurgiczny, z siatkownicą, który służy przy przeszczepach skóry, platformę elektrochirurgiczną standardową, wiertarkę ortopedyczną i zestaw do wideochirurgii 2D.
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Zapraszają na szlaki
i po odznaki

Skontrolują
autokary
Już za nieco ponad dwa tygodnie
uczniowie z naszego województwa
rozpoczną ferie zimowe. Policjanci
przypominają o możliwości zgłaszania
im planowanych, zorganizowanych
wyjazdów na ferie. Mundurowi mogą
wtedy skontrolować stan techniczny
autokaru i dokumenty oraz trzeźwość
kierowcy.
– Organizatorzy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży mają możliwość
poproszenia o sprawdzenie przez policjantów stanu technicznego autokaru
i stanu psychofizycznego kierowcy, przed
wyruszeniem w trasę. W tym celu prosimy, z kilkudniowym wyprzedzeniem,
powiadomić właściwą jednostkę policji.
W trakcie zgłoszenia należy podać datę
i godzinę wyjazdu oraz liczbę autokarów
– tłumaczy Michał Nowak, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jaworznie.
W naszym mieście autokary kontrolowane są w zatoce do ważenia
i kontroli pojazdów, która zlokalizowana jest w Osiedlu Stałym przy ul.
Grunwaldzkiej. Kontaktować się w tej
sprawie można pod numerami telefonów 47 852 52 00, 47 852 52 55.
Policjanci przypominają też, żeby
dobrze się przygotować do podróży
w zimowych warunkach. Koniecznie
należy wyposażyć auto w opony zimowe, a nawet w łańcuchy, które są
wymagane na niektórych odcinkach
dróg. Przed dłuższą podróżą samochód najlepiej sprawdzić w warsztacie lub na stacji diagnostycznej. GD
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Jaworzniccy miłośnicy pieszych
wędrówek mogą zdobyć jubileuszową, jednostopniową Odznakę Turystyki Pieszej „70 lat OTP
PTTK”. Warunkiem jej uzyskania
jest przejście 70 kilometrów terenami nizinnymi. Trzeba to zrobić
w terminie od stycznia 2022 r. do
końca roku 2023. Weryfikacja możliwa jest w jaworznickim oddziale
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Do kilometrów gromadzonych,
by zdobyć jubileuszową odznakę,
można doliczać te, pokonywane
przy okazji zdobywania innych
stopni OTP oraz te zaliczane do
norm rocznych odznak „Za Wytrwałość" i „Dla Najwytrwalszych".
Liczą się też kilometry uzyskane
w ramach uczestnictwa w imprezach centralnych. – O jubileuszową
odznakę starać się mogą wszyscy turyści na warunkach określonych wła-

Mateusz Sarna zachęca do pieszych wędrówek i zdobywania odznak
| fot. Archiwum prywatne

ściwym regulaminem – tłumaczy Mateusz Sarna, wiceprzewodniczący
Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i członek Terenowego Referatu
Weryfikacyjnego OTP PTTK.
Odznakę Turystyki Pieszej ustanowiono w 1952 roku, a nadawana
jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Miała ona
motywować do systematycznego
poznawania na pieszych wycieczkach naszego kraju, jego przeszłości
i kultury, piękna krajobrazu oraz
właściwości przyrody. – To poznawanie trwa w Polsce od 70 lat, a co
5 lub 10 lat przypomina się o tym
okolicznościową odznaką – tłumaczy pan Mateusz.
Odznaki weryfikowane będą na
bieżąco, w miarę zgłaszania indywidualnych książeczek do prowadzenia dokumentacji wycieczek
pieszych. – Odznaki wręczane są
uroczyście na rajdach Komisji Turystyki Pieszej PTTK Jaworzno, rzadziej turyści odbierają je osobiście
w biurze oddziału. Emblemat odznaki jest płatny – informuje Mateusz Sarna.
Jaworznicki Oddział PTTK umieścił na swojej stronie internetowej
plan pieszych wędrówek na rok
2022. – Zapraszamy do zapoznania
się z ofertą Oddziału PTTK w Jaworznie – zachęca pan Mateusz.
Natalia Czeleń
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Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Holokaustu

Zagłada jaworznickich Żydów
Wpływ Żydów na rozwój Jaworzna zakończył się wraz z wybuchem II wojny światowej. Niemieckie władze okupacyjne po zainstalowaniu się w mieście zaczęły
wprowadzać przepisy drastycznie utrudniające życie tutejszych judaistów. W roku
1942, Niemcy realizując plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, rozpoczęli akcje wysiedlania Żydów do obozów zagłady.
Wiosną 1942 roku w Szczakowej, w rejonie Pasternika, Niemcy utworzyli getto przejściowe dla Żydów ze Szczakowej i Ciężkowic (ok. 600 osób). Po trzech miesiącach,
8 czerwca getto zostało zlikwidowane. Wówczas to około 287 osób zostało wywiezionych
wagonami do KL Auschwitz. Czterdziestu mężczyzn zdolnych do pracy wysłano do getta
w Sosnowcu, a kolejnych 240 osób
do getta w Chrzanowie.
W Jaworznie Niemcy przeprowadzili
w 1942 roku dwie deportacje ludności żydowskiej do obozu zagłady.
Pierwsza miała miejsce w połowie
czerwca, w wyniku tej akcji wysiedlono 681 osób (439 dorosłych i 242
dzieci). Druga została przeprowadzona 11 lipca. W wyniku tej akcji do KL
Auschwitz wywieziono 1095 Żydów
(752 dorosłych i 343 dzieci). Tylko nieliczni, niejednokrotnie dzięki pomocy
nieżydowskich sąsiadów, zdołali się
uratować, aby po zakończeniu wojny
na stałe wyjechać z Polski.

W klubach Senior+ panuje rodzinna atmos

Za nami tegoroczne święto babć i dziadków. Z tej
okazji były laurki, wierszyki, dobre życzenia
i mnóstwo wzruszeń, ale
jaworzniccy seniorzy nie
ograniczają się jednak
tylko do tych ról. Studiują, tańczą, ćwiczą umysł
i ciało, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych
i chętnie korzystają z propozycji przygotowanych
przez miejskie instytucje.
A wybór mają naprawdę ogromny. Co ważne,
wciąż można się do nich
przyłączyć.
– Starość to nie koniec życia. Jeszcze wiele przed nami. Musimy zrobić
wszystko, by wyciągnąć innych z domów, wyrwać z tej stagnacji. Naszym
celem jest zapewnienie wszystkim
godnego życia, byśmy czuli się dobrze
na miarę swoich lat – mówi Krystyna Łaźnia, prezes stowarzyszenia,
które prowadzi JUTW.
Studenci z Jaworznickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w kolejny rok wkroczyli z werwą
i mnóstwem planów. – Złożyliśmy w Urzędzie Miejskim projekt
edukacyjny, na który otrzymaliśmy
dofinansowanie. Będziemy kontynuować wykłady, naukę języka angielskiego i obsługi komputera oraz
zajęcia sportowe – zapowiada pani
Krystyna.
W ramach aktywizacji ruchowej
studenci JUTW będą chodzić na
jogę, basen, aerobik, samoobronę i tai chi. U instruktorki Anety
Szczyrzycy seniorzy kontynuować
będą zajęcia taneczne w zespole
„Hula Donna”.
– W trakcie treningów będziemy
nagrywać filmiki, a członkowie grupy będą je sobie odtwarzać w domu
i ćwiczyć układ – mówi pani Aneta.
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Studenci z JUTW na próbach chóru | fot. Natalia Czeleń

Seniorzy udowadniają, że potraﬁą się bawić | fot. Archiwum prywatne

– zapowiada Krystyna Janicka,
kierowniczka klubu na Podwalu.
Jaworznianka zachęca do korzystania z zajęć odbywających się
w placówce. – Zapraszamy wszystkich seniorów do naszego klubu.
W tym roku czekają nas między innymi dwie wycieczki oraz wyjścia do
kina i teatru. Gdy na dworze zrobi
się cieplej, zorganizujemy otwarcie
sezonu w GEOferze. Nie zabraknie
dobrej zabawy i pysznych pieczonych
– zdradza pani Krystyna.
Seniorki zapraszają też do klubu
na pogaduchy i dobrą kawę czy
herbatę. 28 stycznia o godz. 16
organizują karnawałową zabawę
przebieraną. – Nasze przebrania
będą nawiązywały do znanych filmów i bajek – zapowiada kierowniczka klubu.
Klub Senior+, który działa przy
ulicy Matejki 24d, otwarty jest od

w piątki. W poniedziałki realizowane będą ćwiczenia z fizjoterapeutą,
a w czwartki będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznej.
Wsparciem w ramach działalności Klubu Senior+objętych jest
około 20 osób. Faktycznie osób korzystających z usług Klubu Senior+
jest jednak więcej, z uwagi na to,
że nie codziennie każdy uczestnik
przychodzi do Klubu.
Klub będzie kontynuować współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie. – Bibliotekarze
odwiedzają nas i prowadzą ciekawe
prelekcje. Wprowadzimy też ćwiczenia umysłu dla naszych seniorów
i omówimy z nimi zasady przestrzegania higieny i reżimu sanitarnego
w czasie pandemii. Chcemy też kontynuować cykl spotkań z jaworznickimi policjantami, którzy przestrzegają
naszych seniorów przed oszustwami,

Aktywni seniorzy zapraszają

Studenci uczestniczą też w zajęciach teatralnych w ATElier Kultury
i spotykają się na próbach chóru
w Klubie Relaks (ul. Szczakowska 35b).
Seniorzy z JUTW mają też czas
na wspólny relaks. Właśnie wrócili
z dwudniowej wycieczki do Białego
Dunajca, gdzie uczestniczyli w kuligu oraz zabawie, piekli kiełbaski
i zażywali kąpieli w termach. Do
30 stycznia, w biurze zarządu (ul.
Grunwaldzka 35), przyjmowane
będą zapisy na spektakl musicalowy „Zakonnica w przebraniu”
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
– W tym roku wprowadzamy też
nowość, to wczasy rehabilitacyjne
w Mielnie – zapowiada Krystyna
Łaźnia. W ramach turnusów każdy z seniorów skorzysta z 30 zabiegów rehabilitacyjnych i opieki
lekarskiej. Wyjazdy planowane są
w kilku terminach.
– Mamy dużo naprawdę ciekawych zajęć. Każdy znajdzie coś dla
siebie – zapewnia Jadwiga Bywalec z JUTW.
Propozycji dla jaworznickich seniorów jest zdecydowanie więcej.
Seniorki z klubu Senior+ z Podwala właśnie otworzyły sezon na
wspólne spacery. Jaworznianki
będą maszerowały z kijkami do
nordic walkingu przynajmniej raz
w tygodniu. To nie wszystko. W poniedziałki i piątki w klubie na Podwalu odbywają się grupowe i indywidualne sesje z psychologiem. We
wtorki i czwartki można uczestniczyć w plastycznych zajęciach
z decoupage. Natomiast w środę
seniorki ćwiczą z fizjoterapeutą.
W lutym rozpoczną też przygodę
z zumbą. Zajęcia inspirowane tańcami latynoskimi mają pozytywnie
wpłynąć na ciało oraz ducha. Seniorki nie mogą się też doczekać
kolejnych warsztatów kulinarnych
prowadzonych przez Ewę Zuber,
kulinarną instagramerkę i jaworznicką radną.
– Minimum raz w miesiącu chciałybyśmy zorganizować warsztaty kulinarne dla zdrowia, które wieńczyć
będzie wspólna, uroczysta kolacja

poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. Seniorzy mogą
tutaj skorzystać z zajęć ruchowych,
edukacyjnych, artystycznych. Nacisk kładzie się także na aktywizację społeczną. Fizjoterapia, terapia
zajęciowa, rękodzieło oraz spotkania z psychologiem rozpoczną się
1 marca i będą odbywały się dwa
razy w miesiącu.
– Będą miłym uatrakcyjnieniem
oferty naszego klubu. Pozwolą też
zadbać o dobrą kondycję psycho-fizyczną uczestników i wzmocnią
ich poczucie wartości, uwrażliwią
na potrzeby własne i innych, dbając
o prawidłową komunikację interpersonalną, zwłaszcza w okresie pandemii – mówi Bronisława Zarzeczna, kierowniczka Klubu Senior +.
Zajęcia z terapeutą zajęciowym
odbywać się będą w środy. Trening pamięci prowadzony będzie

Seniorki z klubu na Podwalu nie mogą się doczekać kolejnych warsztatów kulinarnych | fot. Natalia Czeleń

których ofiarami najczęściej padają
starsi ludzie. Zorganizujemy też recital Marka Długopolskiego, a w połowie lutego w jaworznickiej bibliotece
odbędzie się wystawa naszych obrazów – zapowiada pani Bronisława.
Na luty planowane jest spotkanie
z osobą zajmującą się refleksologią
i ziołolecznictwem. W marcu odbędzie się wieczór gier planszowych.
Od maja do września czterokrotnie
odbędzie się wspólne biesiadowanie i pieczenie kiełbasek w GEOsferze. W klubie obchodzone będą
Dni Seniora.
Klub Senior+ na Matejki jest
też miejscem, w którym jego podopieczni mogą spotkać się przy kawie i dobrej muzyce, dyskutować
na interesujące tematy. W trakcie
wspólnych wieczorów seniorzy odkrywają przed sobą swoje talenty.
– Każdy chce tu pobyć, porozmawiać. Nasz klub to drugi dom dla
naszych seniorów – mówi kierowniczka klubu.
Na dzielenie się czasem oraz
szczere i oczyszczające rozmowy
stawia też Renata Talarczyk, założycielka fundacji Mój Czas dla
Seniora im. Wandy i Józefa. – Rozpoczynamy realizację projektu „Ja,
Ty, My - 2022" dofinansowanego ze
środków miasta Jaworzna. Inicjatywy podejmowane przez uczestników
pozwalają na głębsze poznawanie się
i budowanie relacji. W każdej z podejmowanych inicjatyw zaliczamy
lekcję z naszych umiejętności społecznych, z naszego poznania, z rozumienia naszego punktu widzenia
w każdej sferze naszego życia – wyjasnia pani Renata.
Projekt „Ja, Ty, My - 2022” obejmie: spotkania integracyjne, rozmowy z psychologiem, wycieczkę,
liczne niespodzianki, obchody Dnia
Seniora, mikołajki oraz ciekawe spotkania i koncerty kameralne. Spotkania odbywają się we wtorki, czwartki
i niedziele o godz. 15 przy ul. 11
Listopada 4c. Informacje udzielane
są pod nr. tel. 608107327 lub na
profilu facebookowym Fundacji Mój
czas dla seniora im. Wandy i Józefa.
Natalia Czeleń
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Traktorem
nad morze, w góry i…
do sklepu
Charytatywny Rajd Koguta, Bieszczadzka Rajza, miejskie dożynki,
a może również Złombol i kolejna
wyprawa w wysokie góry. Milena
Klimczak, traktorzystka z Byczyny,
planuje w tym roku kolejne podróże
na swoim Ciapulku. Zabytkowym
ursusem zwiedziła niejeden zakątek
naszego kraju, dojechała nim m.in.
nad polskie morze, a w ubiegłym
roku, jako pierwsza osoba z Polski,
wzięła udział w Mistrzostwach Świata Zabytkowych Traktorów i dotarła swoim pojazdem na najwyższy
punkt widokowy w austriackich Alpach. Wjechała na wysokość 2571
m n.p.m. na zbocze Grossglocknera.
Jak wspomina, to było wspaniałe
przeżycie.
– Wyprawa była bardzo ekstremalna. Wielkie wrażenie robiły na mnie
piękne widoki i te wszystkie przepaście,
które mijaliśmy. Ale gdy jechałam, to
nie miałam nawet chwili zwątpienia.
Zmierzałam uparcie do mety, nie rozglądając się na boki – przyznaje Milena Klimczak. – Jestem szczęśliwa, że
udało mi się dotrzeć do celu – dodaje.
Jej Ciapulek ma 57 lat. To Ursus C328, wyprodukowany w 1965
roku. Kupił go tata jaworznianki, Jan
Klimczak. Jego córka postanowiła dać ciągnikowi drugie życie. To
ona była projektantką. Wymyśliła,
by ursus zyskał m.in. piękne rzęsy
i muszkę. Wykonawcą jej projektu
został pan Jan, który wyremontował pojazd.
– Tata jest zagorzałym kolekcjonerem maszyn rolniczych. To również
on wspiera mnie we wszystkich moich
inicjatywach i towarzyszy mi w moich
wyprawach. Jest też moim serwisantem
– uśmiecha się pani Milena. – Jechał
ze mną również w Alpy, siedział na
bocznym siedzeniu Ciapulka – wspomina traktorzystka.
Wyprawa w wysokie góry to niejedyny wyczyn jaworznianki. W ubiegłym roku Milena Klimczak wzięła
udział w Rajdzie Koguta. Charytatywna wyprawa zabytkowych po-

jazdów wystartowała z Oławy, a zakończyła się w Zakopanem. Stamtąd
jaworznicka traktorzystka wróciła
Ciapulkiem do Jaworzna. Była jedyną kobietą za kółkiem ciągnika.
– To było wręcz niesamowite. Gdy
podczas jazdy doszło w Ciapulku do
małej awarii, nagle przybiegło do mnie
kilku innych uczestników rajdu. Wszyscy chcieli pomóc mi w naprawie –
podkreśla.
Jak przyznaje, jazda traktorem
wymaga sporej determinacji. Pojazd tego typu jeździ z maksymalną
prędkością 25 km/h. Nie ma w nim
kabiny, wspomagania, amortyzacji.
Dlatego dalekie podróże takim pojazdem muszą zostać bardzo precyzyjnie zaplanowane.
– Wszystko trzeba dokładnie przemyśleć, zanim wyjedzie się na trasę. Jadąc
traktorem, nie mogę pozwolić sobie na
niezaplanowane, dłuższe przerwy, ponieważ nie nadrobię drogi, przyspieszając – stwierdza pani Milena.
Już od kilku lat jaworznianka
bierze też udział w Bieszczadzkich
Rajzach. To wspólne wypady właścicieli zabytkowych ciągników po
górskich szlakach. W ramach tych
wypraw traktorzyści zwiedzają parki krajobrazowe, cerkwie, docierają
do miejsc, w których wypalany jest
węgiel drzewny.
Milena Klimczak jest też stałą
uczestniczką jaworznickich dożynek
miejskich. To ona jedzie na czele dożynkowego korowodu. Po jaworznickich ulicach przemieszcza się też na
Ciapulku nie tylko od święta. Nieraz
udaje się nim... do sklepu.
– Jazda traktorem to coś wyjątkowego. Kierując samochodem czy motocyklem nie jesteśmy w stanie podziwiać
otaczającego nas świata. Krajobrazy
szybko się zmieniają. Tymczasem, jadąc ciągnikiem, bez problemu można
cieszyć się pięknem przyrody, można
też pozwolić sobie na przemyślenia,
rozmowy z ludźmi – kwituje traktorzystka.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Milena Klimczak co roku bierze udział w jaworznickich dożynkach miejskich | fot.Anna Zielonka-Hałczyńska

Wiceprezydent Łukasz Kolarczyk wręcza kluczyki do auta mł. insp. Piotrowi Uwijale | fot.Anna Zielonka-Hałczyńska

Policjanci
z nowym radiowozem

Jaworzniccy policjanci mają nowy
wóz operacyjny. Pieniądze na jego
zakup pochodzą w dużej mierze z budżetu gminy Jaworzno, która przekazała na ten cel środki w wysokości
2/3 ceny auta. Uroczyste wręczenie
kluczyków do nowego wozu odbyło
się we wtorek, 25 stycznia, przed
Komendą Miejską Policji. Przekazał
je jaworznickiemu komendantowi
policji, mł. insp. Piotrowi Uwijale,
wiceprezydent Jaworzna, Łukasz
Kolarczyk. Oprócz kluczyków, szef
miejskiego garnizonu otrzymał też
apteczkę samochodową.
Nowy radiowóz jest nieoznakowany, co oznacza, że nie wygląda jak
typowy, szaro-niebieski samochód
z tak zwanym policyjnym kogutem
na dachu. Ma bowiem służyć mundurowym w akcjach, które wymagają
działania incognito. Nie może więc
być rozpoznawalny. To dlatego jaworzniccy stróże prawa, celowo, nie
zaprezentowali nowego auta podczas

przekazania kluczyków. Zdradzili tylko, że nowy nabytek KMP Jaworzno
ma dobre parametry techniczne i jest
ekonomiczny, co przełoży się na niższe koszty jego eksploatacji. Został też
wyposażony w szereg nowoczesnych
systemów, które zapewnią funkcjonariuszom bezpieczeństwo.
Jak podkreśla komendant Uwijała,
nieoznakowane radiowozy są równie
potrzebne do pracy policjantów, jak
te oznakowane. – Służą w pracy operacyjnej i procesowej. Są, w dużej mierze, wykorzystywane podczas ustalania
i zatrzymywania sprawców przestępstw
kryminalnych na terenie miasta – zaznacza szef jaworznickich policjantów.
– Dziękujemy miejskiemu samorządowi
za owocną współpracę, która jest na
bardzo wysokim poziomie. Wspólne
działania mają przełożenie na skuteczną walkę z przestępczością i poprawę
bezpieczeństwa obywateli – przyznaje.
Nasza gmina od lat nieprzerwanie stawia sobie za priorytet to, by

jaworznianie czuli się i byli bezpieczni.
– Kiedy do Urzędu Miejskiego wpłynęło zapotrzebowanie z Komendy Miejskiej Policji na zakup nowego wozu,
nie mieliśmy żadnych wątpliwości, by
wesprzeć to przedsięwzięcie – podkreśla
wiceprezydent Łukasz Kolarczyk. – To
bardzo ważne, by policyjna flota, podobnie jak tabor Straży Miejskiej, były
systematycznie wymieniane. Chcemy,
by jak najlepiej służyły stróżom prawa
i porządku oraz mieszkańcom Jaworzna – stwierdza.
Kolejne potrzeby jaworznickiego
garnizonu będą znane około połowy
tego roku. Wtedy też urzędnicy będą
w stanie określić poziom wydatkowania środków za pierwsze półrocze.
– Podobnie jak w poprzednich latach, znów siądziemy do stołu, by wspólnie zweryfikować to, co jest potrzebne
policji, w co jeszcze należy doposażyć
jednostkę – zaznacza wiceprezydent.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Podsumowanie i inauguracja
W czwartek, 27 stycznia, o godz.
16 odbędzie się spotkanie online
podsumowujące zeszłoroczną edycję Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, w której jaworznianie
wybierali projekty do realizacji na
2022 rok.
Urzędnicy przedstawią przebieg
zeszłorocznego JBO, omówią realizację zadań, a także przypomną wyniki
konsultacji i głosowania w 9. edycji.
Podczas spotkania zainaugurowany
zostanie również 10. Jaworznicki
Budżet Obywatelski.
W ramach poprzedniej edycji
mieszkańcy oddali 30 070 ważnych

głosów i wybrali 11 zadań na łączną
kwotę 3,2 mln zł. W puli 1,8 mln zł
wygrało zadanie pn. „Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna
infrastruktura w dzielnicach”, zgłoszone przez radnego Mirosława Pieczarę. Jaworznianie zagłosowali na
jego propozycję 6 123 razy.
W puli 1,4 mln zł znalazło się 10
zadań do realizacji, w tym 5 projektów do 200 tys. zł i 5 do 80 tys. zł.
Te pierwsze to zakup quada ratowniczego i sprzętu poszukiwawczego
dla PSP i OSP, budowa naturalnego
placu zabaw w Ciężkowicach, doświetlenie przejść dla pieszych na

Podłężu, budowa chodnika na ul.
Wygoda w Jeleniu oraz poprawa
infrastruktury drogowej osiedli Tadeusza Kościuszki, Podłęże, Azot i Górniczego. W grupie zadań, wartych
do 80 tys. zł, związanych z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem
istniejących obiektów JBO, wygrały
pomysły na doposażenie placu zabaw
przy PM19 w Jeleniu, planowanych
placów zabaw w dzielnicy Dobra
i przy ulicy Wandy na Pańskiej Górze, rozbudowę strefy rekreacyjnej
przy ZSP3 przy ulicy Koszarowej oraz
renowację i doposażenie placu przy
SP19 w Jeziorkach.
AZ-H

NR 3/2022

27 STYCZNIA 2022

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

Źródło radości i wielkie wyzwanie

W Jaworznie brakuje
rodzin zastępczych. Aktualnie jest ich 91. Pod
opieką mają w sumie
115 dzieci. To wciąż za
mało.
Zdecydowana większość rodzin
zastępczych w Jaworznie to rodziny
spokrewnione. Tylko jedna jest zawodowa. Od 25 lat tworzą ją Renata i Jacek Myślińscy. Do ich domu
trafiają dzieci w różnym wieku, nawet noworodki. Dzieciaki przebywają
u nich do czasu powrotu do biologicznego domu, uregulowania sytuacji
prawnej lub adopcji. Niektóre pod
ich opieką osiągnęły pełnoletność.
Pewne jest to, że wszystkie dzieci
mogą się u nich czuć jak u siebie. To
ich drugi dom. Wiele spośród nich do
dzisiaj utrzymuje kontakt z rodzicami
zastępczymi, a jedna z „przybranych”
córek poprosiła ich nawet o pełnienie roli rodziców na ślubie. Renata
i Jacek Myślińscy przez te wszystkie
lata zapewnili dom i ciepło ponad
60 dzieciom.
– Bycie rodzicem zastępczym nie jest
łatwe, choćby z tego powodu, że ciężko
jest się później rozstać z dzieckiem. Jednak warto próbować, warto pomagać.
Ważne jest, by tego zadania podjęły się
osoby, które kochają dzieci, są w stanie
pokochać czyjeś dziecko tak, jak swoje.
Poza tym trzeba mieć w sobie miłość,

Renata Myślińska zachęca do zostania rodzicem zastępczym | fot. Natalia Czeleń

którą potrafimy przekazać tym, którzy jej naprawdę potrzebują – mówi
pani Renata.
Pracownicy działu pieczy zastępczej, który działa przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej proszą
o kontakt osoby zdecydowane i gotowe na to, by zostać rodzicem zastępczym. Co ważne, rodzinę zastępczą
tworzyć może małżeństwo, a także
osoba samotna. W Jaworznie przewa-

żają rodziny zastępcze spokrewnione,
tworzone na ogół przez dziadków czy
rodzeństwo dziecka.
Warto wiedzieć o tym, że rodzicielstwo zastępcze cechuje tymczasowość. Kiedy biologiczni rodzice
z różnym względów nie są w stanie
zapewnić swojemu dziecku opieki,
umieszcza się je w środowisku zastępczym, ale tylko do czasu, gdy rodzice
uporządkują swoje sprawy. Dopiero

jeśli okaże się, że dysfunkcja biologicznej rodziny jest nie do pokonania,
to po uregulowaniu sytuacji prawnej
dziecka, wszczęta zostaje procedura
adopcyjna.
Na barkach rodzica zastępczego
spoczywa całodobowa opieka nad
dzieckiem, jego wychowanie, zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz nauki. Do pieczy zastępczej często trafiają dzieci z bagażem
doświadczeń i deficytami zdrowia
psychicznego oraz fizycznego. Potrzebują pomocy przy wyrównaniu
braków rozwojowych. Ponadto rodzic
zastępczy współpracuje z rodzicem
biologicznym.
– Trzeba mieć gotowość, by otworzyć
się nie tylko na opiekę nad dziećmi, ale
też na relację z ich rodzicami, bo rodzinna opieka zastępcza jest formą pomocy
dzieciom i ich rodzicom – tłumaczy
Joanna Kaszuba, kierownik Działu
Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Kandydaci na rodziców zastępczych mogą zgłaszać się do Działu
Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie
przy ul. Inwalidów Wojennych 14 od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 7 do 15 oraz kontaktować się telefonicznie pod numerami: 32 618
17 85, 32 618 19 78 i 32 618 18 56.
– Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym spotykają się ze
mną na rozmowę i poszerzają wiedzę
na ten temat. Zwracam wtedy uwagę
na ich motywacje – opowiada Joan-
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na Kaszuba. Następnie kandydatów
odwiedza Koordynator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej, który przeprowadza wywiad środowiskowy i sprawdza sytuację mieszkaniową, zawodową oraz finansową kandydata.
Osoba, która chce zostać rodzicem
zastępczym, musi poddać się badaniu psychologicznemu. Zbiera się
zespół kwalifikacyjny, który decyduje o skierowaniu kandydata na
specjalne szkolenie. Kiedy kandydat je ukończy, zespół specjalistów
orzeka, czy zostanie on rodzicem
zastępczym. Każda rodzina zastępcza
podlega koordynatorowi, na którego
pomoc można liczyć cały czas.
– Każda rodzina zastępcza ma swojego anioła stróża w postaci koordynatora.
Nie może on mieć więcej niż 15 rodzin
pod opieką. To współpraca oparta na
partnerstwie, nie żadna kontrola – zapewnia Joanna Kaszuba.
O tym, że rodzice zastępczy nigdy
nie zostają bez pomocy zapewnia też
Renata Myślińska: – W każdym trudniejszym momencie możemy liczyć na
wsparcie ze strony jaworznickiego MOPSu. Nie w każdym mieście ta pomoc jest
na takim poziomie.
Pani Renata przekonuje, że rodzicielstwo zastępcze może być źródłem
radości i satysfakcji, ale też zachęca,
by decyzję dobrze przemyśleć.
– Przyszły rodzic zastępczy powinien
mieć mnóstwo cierpliwości. Każde dziecko ma inny charakter, bagaż doświadczeń – tłumaczy Renata Myślińska.
Natalia Czeleń

Leczy fobie, traumy i uzależnienia
W styczniu obchodzony jest
Światowy Dzień Hipnotyzmu.
Choć hipnoza często kojarzona
jest z magią, to jest po prostu metodą terapii, wykorzystywaną czasem na przykład przez psychoterapeutów. Specjaliści tłumaczą,
że hipnoza to stan prawidłowo
funkcjonującego umysłu, w którym
uwaga pacjenta jest mocno skupiona na określonych bodźcach.
Odbiór bodźców spoza obszaru
uwagi jest wtedy wyłączony.
Po hipnoterapię coraz częściej
sięgają psychologowie, gdyż
sprawdza się w terapii zaburzeń
lękowych i depresyjnych, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowości osobowościowych, przebytych
traum wczesnodziecięcych, ale
też w terapii bólu lub uzależnień.
Zdaniem jaworznian, Grażyny
i Adama Aniszewskich, certyfikowanych hipnoterapeutów, hipnoza pomaga odzyskać kontrolę
nad własnymi myślami, emocjami,
nawykami, by w konsekwencji poprawić jakość życia.
– Procesy prowadzone w hipnozie
mogą stosunkowo szybko i trwale pomóc nam pozbyć się lęków. Hipnoza
jest ponadto świetnym sposobem, by

poradzić sobie między innymi z problemami z wagą, zaburzeniami odżywiania, depresją, wybuchowością,
nerwicą, bezsennością, koszmarami,
jąkaniem, tikami nerwowymi, migrenami – wylicza Grażyna Aniszewska, członkini NGH The National
Guilt of Hipnotists, światowej organizacji zrzeszającej hipnoterapeutów i hipnotyzerów.
Grażyna i Adam Aniszewcy
przekonują, że hipnoza jest bezpieczną formą terapii. Hipnotyzer
nie jest w stanie wprowadzić pacjenta w stan hipnozy wbrew jego
woli, ani skłonić go do zachowań
niezgodnych z jego charakterem
czy poglądami. – W czasie hipnozy
pacjent cały czas jest świadomy,
wszystko słyszy i może podejmować
decyzje. Tak naprawdę w hipnozie zyskuje większą kontrolę. Jest
mocno skoncentrowany i zdolny
do przerwania sesji w każdym momencie, a jej przebieg pamięta po
zakończeniu – tłumaczy Adam
Aniszewski, członek The National Guilt of Hipnotists.
Czas trwania terapii jest zróżnicowany. – Są gabinety terapeutyczne, gdzie sesje trwają około godziny,
są też takie, w których można spo-

dziewać się nawet 4-5 godzinnych
wizyt! Badania naukowe mówią
natomiast, że skuteczne procesy,
to kilka spotkań, co w porównaniu do kilkudziesięciu lub kilkuset
planowanych spotkań w przypadku
psychoterapii, daje bardzo dobry wynik – opowiada Adam Aniszewski.
Hipnozie mogą poddawać się
osoby w rożnym wieku, nawet
dzieci. – Nie wszyscy terapeuci chcą
pracować z dziećmi, natomiast jest
to możliwe. Ja i mąż bardzo lubimy
pracę z najmłodszymi i jest to spora
część naszych klientów. W większości przypadków jest to możliwe od
5., 6. roku życia, czasem wcześniej
– mówi pani Grażyna.
Hipnotyzera obowiązuje dochowanie tajemnicy, tak jak w przypadku lekarzy. – Wielu terapeutów,
podobnie jak my, zapisuje się do
polskich i międzynarodowych zrzeszeń, które dodatkowo posiadają
własne kodeksy etyki pracy – mówi
pan Adam.
Terapeuta, który stosuje hipnozę, powinien mieć odpowiednie kwalifikacje oraz ukończone
szkolenie. Warto o to zapytać, nim
zdecydujemy się na terapię.
Natalia Czeleń

Adam i Grażyna Aniszewscy przekonują, że hipnoza jest bezpieczną
i skuteczną metodą terapii | fot. Archiwum prywatne
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Kortez
w naszej hali
Dobra wiadomość dla fanów Korteza. Artysta, znany m.in. z takich hitów, jak „Hej
Wy” czy „Dobry moment”, wystąpi w Jaworznie. Nasze miasto znalazło się bowiem
na trasie koncertowej muzyka, który w marcu
i kwietniu odwiedzi dawno nieodwiedzane
przez siebie miejscowości, a także zawita do
tych, w których jeszcze nie był.
Kortez da koncert w Jaworznie w czwartek,
21 kwietnia, w Hali Widowiskowo-Sportowej
MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80. Początek
jest zaplanowany na godz. 20, a otwarcie
bram nastąpi około godz. 19. – Uczulamy,
by przybyć na miejsce odpowiednio wcześniej,
ponieważ spóźnialscy będą musieli zaczekać na
przerwę – podkreślają organizatorzy.
Artysta zaistniał dzięki Pawłowi Jóźwiakowi, szefowi wytwórni Jazzboy Records.
Pierwszym jego znanym utworem była piosenka „Zostań”. Kortez wydał debiutancki
album w 2015 roku. Płyta nosiła tytuł „Bumerang”. Została zauważona i doceniona
przez słuchaczy i krytyków muzycznych.
Kolejny krążek artysty pojawił się na rynku
muzycznym w 2017 roku i nosił tytuł „Mój
dom”. Rok później ukazał się minialbum pt.
„Dobry moment”. Za tytułowy utwór artysta
dostał Fryderyka w kategorii Utwór roku.
Również w 2018 Kortez wydał kolejną płytę, pt. „Mini dom”. Nagrał również, z Dawidem Podsiadło i Krzysztofem Zalewskim,
singiel promujący 9. trasę Męskiego Grania.
Piosenka pt. „Początek” zapewniła muzykom
statuetkę Fryderyka w kategoriach Utwór
i Teledysk roku.
Ostatni album Korteza, dwupłytowy, trafił
do rąk fanów w 2020 roku i nosił tytuł „Sold
Out 2019/2020”.
Bilety na koncert artysty w Jaworznie są
w sprzedaży od czwartku, 20 stycznia, i kosztują 149 złotych. Można je kupić za pośrednictwem strony internetowej biletyna.pl. AZ-H

Raz, Dwa, Trzy
w MDK
Na miłośników nietypowego połączenia
rocka z współczesną poezją czeka nie lada
gratka. W sobotni wieczór, 5 lutego, o godz.
19.30 w Młodzieżowym Domu Kultury im.
Jaworzniaków wystąpi legendarny zespół
Raz, Dwa, Trzy. Autorzy kultowych hitów
dadzą w Jaworznie jubileuszowy koncert.
Zespół Raz, Dwa, Trzy założyło w 1990
r. czterech studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze: Adam Nowak,
Grzegorz Szwałek, Jacek Olejarz i Jacek
Ograbek. Już trzy miesiące później panowie
doskonale wypadli podczas Studenckiego
Festiwalu Piosenki w Krakowie. Po roku od
założenia grupy wydali swoją pierwszą płytę,
zatutułowaną „Jestem Polakiem”.
Fani zespołu mają powody do radości.
Grupa Raz, Dwa, Trzy słynie nie tylko z niesamowitej muzyki, niebanalnych aranżacji
i tekstów pisanych poprawną polszczyzną, ale
także z doskonałego kontaktu z publicznością
i dowcipnych wypowiedzi Adama Nowaka.
Koncert odbędzie się w MDK Na Osiedlu
Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 2.
Natalia Czeleń

Kadr z ﬁlmu „Kosa, opowieść o Karolu Pniaku”
| fot. UM Jaworzno

Losy pilota znów na ekranie
Najpierw dla młodzieży ze szkół
podstawowych, a następnie dla
mieszkańców Szczakowej i całego
Jaworzna odbędą się 4 i 5 lutego
kolejne projekcje filmu dokumentalnego pt. „Kosa, opowieść o Karolu Pniaku”.
Obraz, przygotowany z inicjatywy społecznego komitetu imienia jaworznickiego pilota
i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
miał swoją prapremierę 10 listopada 2021
roku w Młodzieżowym Domu Kultury. Film
przedstawia życiorys bohatera, w którym wypowiadają się zarówno historycy, jak i mieszkańcy Jaworzna. O pilocie i jego legendzie
opowiadają dr hab. Krzysztof Mroczkowski,
zastępca dyrektora ds. naukowych krakowskiego muzeum, Grzegorz Tucki i Maria
Królikowska ze Społecznego Komitetu im.
ppłk. pil. Karola Pniaka, Paweł Ogarek
z modelarni lotniczej SieLata oraz płk. w stanie spoczynku, Józef Skulich.
Autorem scenariusza jest Krzysztof Mroczkowski. Muzykę stworzył pracujący w jaworznickim MDK-u Artur Majewski. Autorem
zdjęć jest Jakub Malec, a za produkcję jest
odpowiedzialny komitet społeczny. Wstawkę
muzyczną na fortepianie – hymn 308. Dywizjonu – wykonał Marcin Guzik z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny
Bacewicz w Jaworznie. Film powstał również
przy wsparciu jaworznickich instytucji i prywatnych sponsorów.
Widzowie, zaproszeni na listopadową prapremierę, byli pod ogromnym wrażeniem
obejrzanego dokumentu. Wielu z nich zaraz
po seansie zwróciło się z prośbą o możliwość
kolejnych projekcji w Jaworznie.
– Z pomysłem seansu w Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej wyszła,
niestety już świętej pamięci, Magdalena Ossysek,
prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna. Mimo że nie ma jej już wśród nas, postanowiliśmy zrealizować jej zamierzenia i pokazać

nasz film mieszkańcom – podkreśla Grzegorz
syna, Karola juniora. Jaworznicki pilot zmarł
Tucki, członek komitetu im. Karola Pniaka.
w 1980 roku w Krakowie. Został pochowany
Projekcje dla młodzieży odbędą się 4 lutego.
w Jaworznie.
Wezmą w nich udział uczniowie SP nr 9, 10
– Karol Pniak to wielki bohater, którego pamięć
i 11, a więc tych szkół, które leżą w obrębie
jest ciągle żywa, przede wszystkim w Pieczyskach
Szczakowej, Pieczysk i Góry Piasku. 5 lutei Szczakowej. Tę pamięć warto nieustannie kultygo o godz. 17 „Kosę...” będą mogli obejrzeć
wować – podkreśla Maria Królikowska. – Gdy
wszyscy chętni, którzy pobiorą wcześniej
byłam dzieckiem, o pilocie wiedzieli wszyscy
bezpłatne wejściówki (z racji pandemii liczba
mieszkańcy. O jego zasługach mówiło się w każmiejsc jest ograniczona). Są one do odbioru
dym domu. Sama miałam kontakt z jego rodziną.
Żona pilota, Helena, pochodziła z domu Paulów.
w szczakowskim Domu Kultury.
– Zapraszamy serdecznie każdą osobę, zaPaulowie byli naszymi sąsiadami – zaznacza.
interesowaną historią słynnego jaworznickiego
Członkowie Komitetu mają szersze plany
lotnika. Z pewnością nasz film zechcą obejrzeć
związane z filmem. Są na ostatniej prostej do
mieszkańcy Pieczysk i Szczakowej, czyli miejsc,
podpisania umowy z TVP Historia. Wszystz którymi Karol Pniak bym związany przez lata.
ko wskazuje więc na to, że „Kosa…” będzie
Wiele osób znało go, wielu go pamięta. Był dla
mieć swoją premierę na telewizyjnej antenie.
nich przecież sąsiadem, przyjacielem, kolegą
Anna Zielonka-Hałczyńska
i oczywiście bohaterem narodowym,
którego legenda trwa w tej części
Jaworzna po dziś dzień – zaznacza
Grzegorz Tucki.
Karol Pniak urodził się 26
stycznia 1910 roku na Robaku
w Jaworznie. Do wojska wstąpił
w październiku 1928 roku. Należał do tzw. Trójki Bajana i słynął z podniebnych akrobacji. Był
jednym z najlepszych lotników
„Cyrku Skalskiego”, czyli pilotów,
którzy w czasie II wojny światowej zestrzeliwali samoloty wroga.
Pniak miał przezwisko Kosa, od
numeru samolotu - 7 - na którym
latał jeszcze przed wojną. Choć ta
cyfra związana jest z przesądem,
jako że wygląda jak kosa kostuchy, to jaworznianin się tym nie
przejmował.
W czasie II wojny światowej
brał udział w kampanii w Północnej Afryce i w bitwie o Anglię. W listopadzie 1944 roku
objął dowództwo 308. Dywizjonu Myśliwskiego „Krakowskiego”. Po wyzwoleniu zamieszkał
z żoną, Heleną, w Pieczyskach. Karol Pniak słynął z podniebnych akrobacji
Pniakowie doczekali się jednego | fot. Archiwum prywatne
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Bibliotekarze promują
czytelnictwo

Muzyka w ﬁlmie
Nie zawsze dzieje się tak, że
reżyser zamawia u kompozytora pełny soundtrack. Twórcy filmowi
często wykorzystują utwory już istniejące. Wybór takich czy innych piosenek jest swoistym dialogiem z kulturą, z twórczością muzyków i może
dawać ciekawy kontekst, istotny dla
fabuły. Dobrze dobrane piosenki albo
utwory instrumentalne wpływają na
atmosferę lub dynamikę konkretnych
scen, a nawet dynamikę całego filmu.
Niektóre piosenki są tak popularne, że
wykorzystywane są w filmach przez
różnych twórców.
Nie jestem w stanie w sposób
obiektywny wymienić wszystkich
filmów, w których dobór utworów
muzycznych mnie zachwyca, bo wy-

szłaby z tego powieść w odcinkach.
Niemniej mam swoich faworytów,
w których wszystkie elementy struktury filmu wraz z muzyką zrobiły na
mnie wyjątkowe wrażenie.
Pluton w reż. Oliviera Stone’a to
jeden z najlepszych filmów o Wietnamie, pokazujący dramat wojny
z perspektywy zwykłych ludzi wciągniętych w spiralę przemocy. To także
jeden z moich ulubionych filmów, nie
tylko ze względu na fabułę, zdjęcia,
znakomitą obsadę, głębię psychologiczną i obyczajową, ale również ze
względu na muzykę. Utwory, które
znalazły się w soundtracku znakomicie podkreślają i budują atmosferę tego obrazu, głęboko zapadając
w pamięć.
KP

Wybrana ﬁlmograﬁa

9 i pół tygodnia, reż. Adrian Lyne, USA 1986 -”Slave to love” Bryan Ferry
Crime story - serial, reż. Leon Ichaso, USA 1986-88 - „Run away” Del Shannon
Czas apokalipsy, reż. Francis Ford Coppola, USA 1979 - „The end” The Doors
Drive, reż. Nicolas Winding Refn, USA 2011 - „Real hero” College/Electric Youth
Easy Rider, reż. Dennis Hopper, USA 1969 - „Born to be wild” Steppenwolf
Fandango, reż. Kevin Reynolds, USA 1985 - ”Fandango” Path Metheny
Kalifornia, reż. Marina Person, Brazylia 2005 - „Transmission” Joy Division
Łowca jeleni, reż. Michael Cimino, USA 1978 – „Foxy lady” Jimi Hendrix
Maria Antonina, reż. Sofia Coppola, USA 2006, „Plainsong” The Cure
Między słowami, reż. Sofia Coppola, USA 2003 – „More than this” Roxy Music
wyk. Bill Murray
Pluton, reż. Oliver Stone, USA 1986 – „Adagio for strings” Samuel Barber
Pulp fiction, reż. Quentin Tarrantino, USA 1994 - „Girl, You’ll Be a Woman
Soon” Neila Diamonda wyk. Urge’a Overkilla
Sokół i koka, reż. John Schlesinger, USA 1985 – „This is not America” David Bowie/Pat Metheny
Strażnicy galaktyki, reż. James Gunn, USA 2014 - „Ain't No Mountain High Enough” - Marvin Gaye & Tammi Terrell
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Pracownicy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaworznie chętnie korzystają ze zdobyczy techniki i wykorzystują je, by promować czytelnictwo
i książki. Bibliotekarze regularnie
publikują na stronie internetowej
jaworznickiej książnicy i facebookowym profilu podcasty. To tworzone przez nich audycje internetowe.
W nagraniach „Rynek Główny 17.
Dobry adres. Dobra literatura” rozmawiają głównie o książkach, ale nie
tylko. Omawiają i proponują słuchaczom pozycje dostępne w jaworznickiej książnicy.
Autorki bibliotecznych publikacji
audio nagrały do tej pory już 9 odcinków, każdy ma inny temat. Prowadzącymi audycje są Anna Ptaszkiewicz-Godzina i Anna Sobula.
– Tematy naszych podcastów wymyślamy na zmianę. W przyszłości nie
wykluczamy jednak zmiany formuły
audycji i poszerzenia jej o inne głosy –
mówi Anna Ptaszkiewicz-Godzina.
Podcasty poruszają zarówno tematy lekkie, jak i te najtrudniejsze.
Mowa była już między innymi o kobietach, mężczyznach, planach wakacyjnych czy ekologii. Prowadzące
nie boją się zagłębić także w skomplikowane problemy, takie jak alko-

Anna Sobula i Anna Ptaszkiewicz-Godzina zachęcają do słuchania internetowych audycji | fot. Materiały MBP

holizm i jego konsekwencje dla całej
rodziny, w tym gorzkie dziedzictwo
Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pierwszy podcast opublikowano w marcu
ubiegłego roku, a ostatni swoją premierę miał 19 stycznia i poświęcony
był tematyce gotowania.
Pracownicy Miejskiej Biblioteki
Publicznej zadbali też o to, by do
ich audycji dostęp miały także osoby
niedosłyszące i niesłyszące.

– Do każdej naszej audycji dołączamy zapis tekstowy dla osób niesłyszących – tłumaczy Anna PtaszkiewiczGodzina.
Podcasty publikowane są około połowy miesiąca. Zawsze punktualnie
o godz. 16. Można je jednak odtworzyć w dowolnym czasie. Zamieszczane są na stronie: https://anchor.fm/
mbpjaworzno/ lub na facebookowym
profilu książnicy.
NC

Jamajka

Ahoj przygodo i cała naprzód!

Polscy wydawcy gier często sięgają w ostatnim czasie po sprawdzone tytuły sprzed lat
i wznawiają ich wydanie w odświeżonej wersji,
licząc na ponowne zainteresowanie graczy lub
ściągnięcie nowych miłośników planszówek. Na
przestrzeni kilku miesięcy można było dzięki
temu zagrać ponownie w takie tytuły jak: Cytadela, Fantastyczne Światy, Mr. Jack czy wydaną w styczniu Ciężarówką przez Galaktykę.
Nie inaczej było z Jamajką - grą wydawnictwa
Rebel, której pierwsze wydanie zachwycało już
w 2016 roku.
W grze Jamajka gracze wcielają się w kapitanów pirackich okrętów, którzy świętują 30.
rocznicę osiedlenia się na wyspie za sprawą
Henry’ego Morgana – gubernatora Jamajki.
Z tej okazji został zorganizowany Wielki Wyścig, podczas którego kapitanowie rywalizują,
który z nich wróci do Port Royal najbogatszy.
Zacznę jednak od wykonania gry.
Jamajka może poszczycić się przemyślanym
insertem, który znacznie przyśpiesza rozłożenie
gry. Oddzielne komory na karty akcji dla każdego z graczy i żetony dublonów, prowiantu
oraz prochu świetnie sprawdzają się także podczas samej rozgrywki. Dodatkowo karty akcji
tworzą pięknie wykonaną ilustrację. Brakuje
tylko customowych kości w miejsce zwykłych
oczkowych, za to plastikowe okręty są bardzo
starannie wykonane. Bonusem jest statek widmo
dla sztucznej inteligencji przy rozgrywce w dwie
osoby. Jednak najbardziej zachwyciła mnie instrukcja, posiadająca zakładki oraz w przystępny
sposób opisująca wszystkie zasady.
W celu przygotowania gry należy rozdać
każdemu z graczy karty akcji, planszę ładow-

ni statku, a wszystkie okręty umieścić na polu
Portu Royal. W swojej turze gracze będą wykonywać dwie akcje: poranną i wieczorną, które
uzależnione są od kości akcji. Liczba oczek na
danej kości wskazuje o ile pól należy przemieścić okręt lub jak dużo żetonów danego rodzaju
trzeba umieścić w ładowni. Wybór akcji nie jest
dobrowolny, a zależy od symboli na kartach
akcji – w lewym górnym rogu zaznaczony jest
rodzaj akcji porannej, a w prawym górnym wieczornej. Należy więc dobrze przemyśleć, którą
kartę z ręki wybrać, aby zyskać odpowiedni
towar i przesunąć swój okręt w kierunku mety.
Zajmowanie kolejnych pól na mapie nie jest
takie proste, ponieważ każde z nich posiada
swój koszt, od żetonów prowiantu na morzu,
po dublony w portach. Można również odnaleźć
skarby w pirackich kryjówkach, które mogą być

użyte podczas wyścigu, jak i podczas liczenia
punktów na koniec gry.
Ponieważ gracze sterują pirackimi okrętami,
to naturalnie dojdzie tu do niejednego pojedynku. Kiedy gracz przesunie swój okręt na pole
zajęte przez innego gracza, dochodzi do walki.
Najpierw należy określić, ile żetonów prochu
chce przeznaczyć gracz atakujący, a następnie
rzucić kością walki. W identyczny sposób postępuje gracz broniący się. Gracz, którego wynik jest wyższy, wybiera jedną z trzech nagród:
rabowanie całej zawartości z jednej komory ładowni, rabowanie karty skarbu lub podrzucenie
przeciwnikowi karty przeklętego skarbu z minusowymi punktami liczonymi na koniec gry.
Docelowo Jamajka przeznaczona jest do rozgrywki w większym gronie, jednak instrukcja
przewiduje wariant dwuosobowy. W tym celu

na planszy pojawia się Statek Widmo, którym
steruje aktywny gracz. Statek Widmo może wykonywać tylko określone manewry, w zależności
od tego, gdzie się znajduje, ale może również
wdawać się w potyczki. Może to doprowadzić,
tak jak w przypadku mojej pierwszej rozgrywki,
do zwycięstwa Statku Widmo nad graczami.
Gra kończy się w momencie, gdy jeden z graczy dopłynie do Portu Royal. Wtedy należy dokończyć daną rundę i podliczyć punkty. Punkty
przyznawane są za pole planszy, na którym stoi
dany okręt, liczbę posiadanych w ładowni dublonów oraz modyfikatory na kartach skarbów.
Jamajka jest bardzo przyjemnym tytułem
dla początkujących graczy i świetnie sprawdza
się w gronie rodzinnym. Nie jest to zwykła gra
typu „rzut kością i przesunięcie pionka o daną
liczbę pól”, a wymagająca od graczy opracowania strategii każdego ruchu, w zależności
od posiadanych na ręku kart i ustawienia kości
przez aktywnego gracza.
Radosław Kałuża | HKG Gildia
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Badmintoniści zakończyli cykl turniejów
W miniony weekend dobiegło
końca badmintonowe, VII Grand
Prix Jaworzna w grach podwójnych, którego organizatorem był
Klub Sportowy Wolant. W trzech
turniejach, które odbyły się w Jaworznie i Mysłowicach, rywalizowała prawie setka zawodników
z różnych części Polski. Miniona
edycja miała wyjątkowo nie cztery, a tylko trzy odsłony. Ze względu na sytuację epidemiologiczną
odwołany został bowiem turniej
grudniowy.
– Mimo tych trudności, nasz cykl
został zakończony z powodzeniem.
W ubiegły weekend odbył się ostatni
turniej, w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu, po którym poznaliśmy zwycięzców klasyfikacji ogólnej – podkreśla Dariusz Opatrzyk, prezes
KS Wolant.
Pierwsze zawody cyklu odbyły
się w ramach wrześniowych VI Mistrzostw Jaworzna w badmintonie
im. Mirosława Ciołczyka w hali

MCKiS. Drugie miały miejsce 27
listopada w hali MOSiR w Mysłowicach. W ramach styczniowego
spotkania zawodnicy powrócili do
hali MCKiS.
Turnieje odbywały się w dwóch
grupach zaawansowania – open
i amator. W grupie open w kat.
gier podwójnych mężczyzn najlepsi okazali się Jakub Imielski
i Bartosz Turski. W kat. gier podwójnych kobiet triumfowały Barbara Jaskólska i Danuta Korbel.
W grach mieszanych wygrali Wojciech Szczegielniak i Ewa Lesiuk.
W grupie amator w kat. debli
mężczyzn najlepiej poszło Marcinowi Gruszczyńskiemu i Joachimowi Sonnenbergerowi. Wśród
pań zwyciężyły Sylwia Szewczuk
i Wiktoria Wyrzykowska. W mikstach wygrali Mateusz Leśniczak
i Young Jin Park.
Z zawodników KS Wolant najwyższe, trzecie miejsce, w kat.
amator, zajęły Karolina Siodłak
i Joanna Terka.

Na trzecim miejscu podium w kat. amator stanęły zawodniczki Wolanta, Karolina Siodłak i Joanna Terka | fot. KS Wolant

W tym roku zawodnicy Wolanta
planują udział w 43. Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów w Badmintonie. Odbędą się

one w Cetniewie. Jaworznicki klub
planuje też organizację kolejnych
Mistrzostw Jaworzna im. Mirosława Ciołczyka i następnej edycji

Grand Prix w grach podwójnych.
Jaworzniccy badmintoniści zmagają się też w rozgrywkach 3. ligi.
Dwoje zawodników gra też w barwach AZS UŚ Katowice.
KS Wolant powstał na kanwie
uczniowskiego klubu sportowego o tej samej nazwie, działającego w latach 2005-2011. Od 2014
roku klub skupia też dorosłych
zawodników. Badmintoniści biorą udział w licznych zawodach
w całej Polsce, na których odnoszą sukcesy. Wolant organizuje też
swoje zawody, oprócz mistrzostw
im. Mirosława Ciołczyka i jaworznickiego Grand Prix, ma też na
koncie m.in. mistrzostwa szkół
podstawowych i gimnazjalnych,
nauczycieli, pracowników oświaty i samorządowców, a także dwie
edycje mistrzostw Polski juniorów.
W ubiegłym roku klub zorganizował w Jaworznie 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
w Badmintonie.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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MCKiS wygrał z Redwoodem Stela Cieszyn 95:71 | fot. Krzysztof Laskowski

Liczą na awans

Trzecioligowi koszykarze MCKiS
Jaworzno wygrali swój ostatni mecz
w ramach rundy podstawowej tego
sezonu. Rozegrany na jaworznickim
parkiecie pojedynek z Redwoodem
Stela Cieszyn zakończył się dla Sokołów wynikiem 95:71. Zwycięstwo
daje jaworznianom ostatnią szansę na
awans do play-offów.
W sobotnich zmaganiach w Hali
Widowiskowo-Sportowej MCKiS podopieczni trenera Michała Brzozowskiego wygrali trzy kwarty: pierwszą
25:11, trzecią – 23:13 i czwartą 23:21.
W drugiej kwarcie lepsi byli cieszynianie, którzy zwyciężyli tę część meczu 26:24.
Najwięcej punktów dla Sokołów,
23, zdobył Dawid Rasztabiga. – Aby
awansować do fazy play-off nasz zespół
zrobił co mógł, jednak to nie wystarczyło, by już teraz cieszyć się z 4. miejsca
w tabeli. Nadzieja umiera ostatnia, więc
kibicujemy naszym sobotnim rywalom,
ponieważ Cieszyn musi pokonać zespół
z Katowic. W przeciwnym razie, ewentualna wygrana AZS Katowice wyeli-

minuje nas z walki o udział w rundzie
play-off – podkreśla Paweł Wróbel
z działu sportu MCKiS.
Obecnie liderem grupy, w której
grają Sokoły, jest drużyna GKS-u Tychy. Drugą pozycję zajmuje Pogoń
Ruda Śląska, a na trzeciej plasuje się
BA Polonia Bytom. KKS Mickiewicz,
czyli katowicki przeciwnik Steli, jest
w tej chwili na 6. pozycji. Jego ewentualna wygrana strąci MCKiS z 4.
miejsca tabeli. Wynik meczu może
zaskoczyć, tym bardziej, że 16 stycznia katowiczanie wygrali z jaworznianami rewanżowy pojedynek – 77:73.
Dlatego w zbliżającej się kolejce Sokoły będą kibicować cieszynianom.
Koszykarze z Jaworzna rozpoczęli
rozgrywki seniorów w 3. lidze ubiegłym roku. W skład drużyny weszli
m.in. zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie grali w barwach MCKiS-u jako juniorzy, i inni wychowankowie klubu. Szkolenia jaworznickich
koszykarzy podjął się Michał Brzozowski, były zawodnik drugoligowego zespołu MCKiS Jaworzno. AZ-H
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Sparingi wystartowały
Piłkarskie drużyny z Jaworzna przygotowują się
do wiosennej rundy rozgrywek w swoich ligach.
Za trzema zespołami
pierwsze mecze kontrolne.
Na rozpoczęcie sparingów
czeka Ciężkowianka Jaworzno.
W minioną sobotę swój pierwszy towarzyski mecz przed piłkarską wiosną
rozegrała Szczakowianka Jaworzno.
Drwale starli się na boisku przy ul.
Krakowskiej z Unią Krapkowice z opolskiej 4. ligi. Gospodarze wygrali 3:1.
Pierwszego gola dla „Szczaksy”
strzelił Jakub Sewerin. Druga bramka należała do Marcina Smarzyńskiego, a trzeci raz do siatki trafił
Mateusz Wawoczny. Goście strzelili
Drwalom tylko jednego gola, w pierwszej połowie meczu.

Drwale wygrali sparing z Unią Krapkowice | fot. Dominik Kasprzyk/Szczakowianka Jaworzno

Szczakowianka planuje serię sparingów przed startem rundy wiosennej. Wczoraj (w środę, 26 stycznia),
podopieczni trenera Paweł Cygnara,
zmierzyli się z rezerwami Zagłębia
Sosnowiec (wynik meczy można poznać, zaglądając na Fb klubu).
Pierwszy w tym roku mecz kontrolny ma też na swoim koncie LKS

Zgoda Byczyna. Byczyńscy piłkarze, trenowani przez nowego szkoleniowca, Pawła Olszowskiego,
zremisowali spotkanie z UKS-em
Szopienice. Zakończyło się ono wynikiem 1:1. Do przerwy prowadził
zespół z Byczyny.
Zgoda planuje kolejne sparingi.
Najbliższy ma odbyć się w sobotę,

29 stycznia. Drużyna zagra z teamem
MK-u Górnik Katowice.
Swoje siły przed wiosenną odsłoną ligowych rozgrywek sprawdzą
też Victoria 1918 Jaworzno i LKS
Ciężkowianka Jaworzno. Pierwszy
mecz kontrolny zawodnicy Victorii
zaplanowali na 22 stycznia. Spotkanie z AKS-em Mikołów nie doszło

15

jednak do skutku. Kolejne sparingi
jaworznianie zaplanowali na ten tydzień – z MKS-em Trzebinia i LKS-em
Przemsza Siewierz.
Start meczów kontrolnych planuje
także Ciężkowianka. Najpierw podopieczni trenera Szymona Pieczki
sprawdzą się w pojedynku z LKS-em
Bobrek. Mecz jest zaplanowany na 5
lutego. – W planach mamy 5 sparingów. Treningi rozpoczęliśmy 19 stycznia
– informuje trener Pieczka.
Zespół z Ciężkowic pilnie pracuje
nad formą, by nadal zajmować pozycję lidera w chrzanowskiej A klasie,
którą zajmuje po rundzie jesiennej. Po
pierwszej części ligowych rozgrywek
wysoko w tabeli, tym razem wadowickiej okręgówki, jest również Victoria
1918 Jaworzno. Zespół uplasował się
na trzeciej pozycji. W tej samej lidze
gra również Zgoda Byczyna. Byczynianie zajmują dopiero 12. miejsce.
Grająca w pierwszej grupie śląskiej
czwartoligowa Szczakowianka znajduje się pośrodku ligowej tabeli.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A

Kolejne zwycięstwo
Siatkarze MCKiS Jaworzno pokonali w sobotnim meczu drużynę TKS-u Tychy. W meczu o mistrzostwo 2. ligi
Sokoły wygrały we wszystkich setach (25:23, 25:18 i 25:17). Najlepiej
punktującymi zawodnikami jaworznickiego zespołu okazali się Patryk
Strzeżek, który zdobył 16 pkt., Szczepan Czerwiński i Jakub Grzegolec
– obaj mają na koncie po 10 punktów.
W najbliższym meczu podopieczni
trenera Tomasza Wątorka zmierzą się z MKS-em Będzin. Pojedynek
19. kolejki odbędzie się 29 stycznia
o godz. 17 w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w Jaworznie.
Lekkoatleci znów
walczą o medale
Zawodnicy, trenujący
w sekcji lekkiej atletyki Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, wzięli udział w kilku mityngach
sportowych. 15 stycznia w Brzeszczach Piotr Kuzak ustanowił nowy
rekord sezonu w biegu na 60 m,
awansował do finału i zajął 7. miejsce. Karolina Rysak, w biegu na 60
m, ustanowiła nowy rekord sezonu.
21 stycznia się w czeskiej Ostrawie
Patryk Górski wygrał w konkurencji pchnięcia kulą 7,26 kg i ustanowił nowy rekord sezonu. 22 stycznia
jaworzniccy sportowcy zmagali się
w nowo otwartej hali w Rzeszowie.
Piotr Kuzak biegł na 60 m i wyrównał swój rekord sezonu. Kontuzjowana Adrianna Olechno też pobiła,
na tym samym dystansie, sezonowy
rekord i awansowała do finału C.
Anna Chodacka zajęła 5. miejsce

w konkurencji pchnięcia kulą 3 kg
i ustanowiła swoją nową życiówkę.
No Name liderem
Po drugiej kolejce Jaworznickiej Amatorskiej
Ligi Futsalu PSS Salos prowadzi
drużyna No Name. Drugi jest zespół
MCKiS, a na trzecim miejscu plasuje
się obecnie PSV Podłęże. – Na czele
ligowej tabeli są cztery zespoły z kompletem zwycięstw, jednak najlepszy bilans
bramkowy mają zawodnicy No Name
i to oni aktualnie prowadzą. Na uwagę
zasługuje również fakt, że zespół PSV
Podłęże nie stracił jeszcze dnia jednej
bramki – informuje Marcin Sikorski,
prezes PSS Salos. – Wśród najlepszych
strzelców na prowadzeniu plasuje się
Jędrzej Krawczyk z PSV Podłęże, który
strzelił w meczu z Team Spirit zdobył
bramek. Tuż za nim jest Mariusz Gaj
z AFS United Lambad), który również
w ostatnim meczu zdobył strzelił pięć
goli – dodaje.
Po pierwszej kolejce
Jaworzniccy darterzy
są już po pierwszej kolejce zmagań. W czterech ligach Jaworznickiej Ligi Darta Salos walczy
52 zawodników. W pierwszej najlepiej poradził sobie Krystian Cebula.
W drugiej prowadzi Zbigniew Sacha.
W trzecioligowej grupie A liderem
jest Grzegorz Golański, a w grupie
B pierwszą pozycję zajmuje Adam
Krawczyk. W tym tygodniu gracze
zmagają się w ramach drugiej kolejki JLD, a w piątek odbędzie się
pierwszy z pięciu turniejów o tytuł
Superdartera.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Patroni
naszych
ulic

Jan Olbracht
- kontrowersyjny władca

Ulica Jana Olbrachta znajduje się w części Ciężkowic
zwanej Grabańką i przecina ulicę o tej samej nazwie.
Patron ulicy, Jan I Olbracht, żył w latach 1459 –
1501. Był synem Elżbiety Rakuszanki z Habsburgów
i króla Polski - Kazimierza Jagiellończyka. Edukacją
8-letniego księcia zajął się Jan
Długosz. Na rozwój księcia wpływ
miał też włoski humanista, Filip
Buonaccorsie. W wieku 15 lat Jan
rozpoczął aktywność polityczną
u boku ojca. Wkrótce został mianowany królewskim namiestnikiem
w województwie ruskim.
W 1490 roku na sejmie elekcyjnym w Rokos Jan Olbracht został
mianowany przez szlachtę królem
Węgier. O tron rywalizował ze
swoim bratem, Władysławem II
Jagiellończykiem, popieranym
przez magnaterię. Był to przyczynek do wybuchu wojny domowej.
Po bitwie pod Koszycami w 1491
r. bracia zawarli pokój. Jan zobowiązał się zrezygnować
ze starań o tron węgierski. W zamian miał zapewnioną
Opawę na Śląsku, Oleśnicę i księstwo głogowskie. Gdy
jednak dowiedział się o chorobie brata, zerwał porozumienie i podjął ponownie działania wojenne. Nie poddał się,
dopóki nie poniósł klęski. Dostał się do niewoli, ale brat
Władysław potraktował go łagodnie i odesłał do Polski.
W 1492 r. zmarł król Kazimierz Jagiellończyk. Olbracht ubiegał się o tron polski po ojcu, konkurując

ze swoimi braćmi i z księciem płockim, Januszem II.
Dzięki poparciu matki został królem, a jego koronacja
odbyła się 30 września 1492 r. w Krakowie. Władzę
na Litwie przejął z kolei Aleksander Jagiellończyk,
młodszy brat Jana.
Jan I Olbracht wzmocnił pozycję
szlachty. Ograniczył chłopom prawo do przemieszczania się. Mieszczanie utracili prawo do nabywania dóbr ziemskich. Na podstawie
wydanych w 1496 r. przywilejów
piotrkowskich szlachta zyskała
zmonopolizowany dostęp do godności kościelnych.
Jan chciał podporządkować sobie Mołdawię. W 1497 r. zorganizował więc wyprawę, która jednak
zakończyła się niepowodzeniem.
Król poniósł klęskę m.in. w bitwie
pod Koźminem. Stosunki z Turcją
stały się wrogie. W 1498 doszło
do najazdu tureckiego. Klęski na
polach bitew sprawiły, że liczba przedstawicieli stanu
szlacheckiego mocno zmalała. To właśnie dlatego do dziś
mówi się, że „za króla Olbrachta wyginęła szlachta”.
Jan I Olbracht słynął z hulaszczego trybu życia. Nie
stronił od luksusów, alkoholu i pięknych kobiet. Miał
wiele kochanek, ale żadnej nie pojął za żonę. W 1497 r.
zachorował na kiłę, która zakończyła jego życie. Zmarł
17 czerwca 1501 r. w Toruniu.
Natalia Czeleń

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 28 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 2 (240):
Razem wiatry porwą i zmartwienia.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

W piątek, 28 stycznia, swoje święto mają klocki Lego. Kultowa zabawka od lat pozytywnie wpływa
na rozwój dzieciaków. Kolejne pokolenia tworząc budowle, uczą się
planowania i konstruowania. Kolorowe klocki pozwalają też rozwijać
wyobraźnię przestrzenną. Poza tym
Lego zapewniają doskonałą zabawę
całej rodzinie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Lego warto sięgnąć
więc po klocki.
Jeśli ktoś jednak zamiast klocków woli puzzle, to też będzie miał
okazję, by usiąść do układanek. Już
w sobotę, 29 stycznia, świętować
będziemy Międzynarodowy Dzień
Puzzli. To święto ma zwrócić uwagę na pozytywny wpływ tego typu
intelektualnych rozrywek na nasz
mózg. Badacze przekonują, że łamigłówki świetnie rozwijają koncentrację oraz stymulują w mózgu
obszary odpowiedzialne za logiczne myślenie. A zatem najbliższy
weekend przeznaczyć można na
kreatywną zabawę. Tym bardziej,
że pogoda ostatnio nie zachęca do
tego, by długie godziny spędzać na
świeżym powietrzu.
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.
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