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Więcej na str. 4-5

Wielkie granie

Pomysły i pieniądze,
które zmieniają miasto

Dziesiąta edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego waśnie wystartowała.
Za nami pierwsze spotkanie,
podczas którego urzędnicy
zaprezentowali harmonogram
prac na ten rok. Była też okazja do podsumowań. Dane są
imponujące. Dotychczasowe
edycje to ponad 170 zrealizowanych zadań, na które przeznaczono w sumie 25 mln zł.
Obywatelski budżet naprawdę zmienia nasze miasto.
Więcej na str. 8-9

Piękno przyrody
zatrzymane w kadrach
Prawdziwe piękno jest tuż
obok. Przekonuje do tego utalentowany jaworznicki fotograf, Paweł Smolik. Wystawę

zdjęć jego autorstwa można
oglądać do 14 lutego w Galerii
ExLibris w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie
(Rynek Główny 17). Tematem
przewodnim jest niezwykle
urokliwa Sodowa Góra. – Właśnie na tym obszarze miały miejsce moje pierwsze próby uwieczniania na kliszy fotograficznej
naszej lokalnej przyrody, a było
to za czasów, gdy uczęszczałem
jeszcze do szkoły podstawowej
– wspomina fotograf.
Więcej na str. 12

| fot. Natalia Czeleń

Szkoły czekają
na młode siatkarki!

Rusza nabór do czwartych
klas sportowych w Szkołach
Podstawowych nr 7 i 16 w Jaworznie o profilu piłki siatkowej dziewcząt, tworzonych we
współpracy z Miejskim Centrum Kultury i Sportu. Dla
młodych adeptek piłki siatkowej to szansa na sportowy
rozwój, systematyczną dawkę ruchu, ciekawą przygodę
i… dobre oceny! – Od dwóch
lat intensyfikujemy szkolenie w
naszych siatkarskich klasach
sportowych. Lekcje wychowania

fizycznego prowadzą wyspecjalizowani trenerzy – podkreśla
Mariusz Łoziński, koordynator sekcji siatkówki dziewcząt
MCKiS Jaworzno.
Więcej na str. 14-15

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Atak klonów

Niedawno miałem przyjemność
odwiedzić Muzeum Narodowe,
mieszczące się na terenie zamku
w Lublinie. Mieliśmy chęć (wraz
synem – studentem szkoły artystycznej) obejrzeć dzieła Kossaka,
Malczewskiego, a przede wszystkim
słynny obraz „Unia Lubelska”, który
wyszedł spod pędzla mistrza Jana
Matejki. Tak też zrobiliśmy. Jednakże etnograficzna część zbiorów, poświęcona nie tylko ziemi lubelskiej,
ale też ogólnie – polskiej, wywołała
między nami dyskusję. Zwróciliśmy
uwagę na piękne stroje ludowe z elementami lokalnymi, podkreślające pochodzenie, narodowość oraz
dające poczucie przynależności do
miejsca, skąd się pochodzi. Znamy
to wszak z naszego podwórka – charakterystyczny dla naszego miasta,
bogato zdobiony w hafty strój ludowy, należy do ubioru krakowiaków
zachodnich. Nawet tutaj widać, że
Jaworzno leży w małopolskiej części
kraju, chociaż niektórzy posługują
się pokręconą logiką, że jeśli obecnie leży w granicach województwa
śląskiego to jesteśmy Śląskiem. No
nie jesteśmy, ale to inna historia. Ale
abstrahując - doszliśmy do wniosku,
że dawno temu, łatwo było odróżnić Polaka od Niemca, Hiszpana czy
Włocha. Przynajmniej kiedyś, i to patrząc na ubiór, lecz obecnie to już nie
jest możliwe. W miastach i krajach
wysoko rozwiniętych (choć nie tylko)
przetaczają się całe armie klonów.

Szpilki w bruku

Jeśli wylądujesz w Rzymie, Barcelonie czy Berlinie, to spotkasz na
ulicy takich samych ludzi. I nie mówię tu o karnacji, bo wiadomo, że
słońce inaczej naświetliło skórę południowców, a inaczej mieszkańców
północy. Taka sama stylistyka, jeśli
chodzi o ubrania. Takie same ciuchy
z tych samych sklepów na całym
świecie, sieciówki po prostu zabiły
charakter etniczny strojów.
Na przykład jeansy. Genialny wynalazek, dzięki któremu miliardy
ludzi na całym świecie mają najbardziej uniwersalny i rozpoznawalny
ciuch na świecie, stały się zalążkiem
ubraniowej globalizacji. Coś, co Levi
Strauss stworzył jako część ubrania
roboczego dla górników i farmerów
1873 roku, stało się symbolem globalizacji tekstylnej. I potem poszło. Dziś
te same ciuchy kupisz w Jaworznie,
Nowym Jorku oraz Tokio.
Oczywiście wszystko wynika z wygody. Obecnie mało kto ma ochotę,
nawet od wielkiego święta, wkładać
strój ludowy, zresztą nikt z nas takiego nawet nie posiada w szafie.
Może jeszcze niektóre uroczystości
weselne na Podhalu kultywują takie tradycje, ale gdzie indziej to już
tylko mgliste wspomnienie naszych
prababek.
Taka globalizacja dotyczy nie tylko
ubrań, ale też wyglądu. W ubiegłym
roku zwróciłem uwagę na to w Bułgarii, że ogromna liczba tamtejszych
młodych kobiet (20-30 lat) stylizuje
się w bardzo podobny sposób. Takie
same, proste włosy (nie wiem czemu, przecież kręcone też są piękne),
identyczne nadmuchane i nienaturalnie wydęte kwasem hialuronowym
usta, namalowane brwi oraz długie
doklejone paznokcie. Mnie to mało
obchodzi, bo niech każdy sobie robi
ze sobą, co mu się podoba, ale jednak

Jan Kleszcz

Wystarczy chcieć
Jubileuszowa, bo dziesiąta, edycja Jaworznickiego Budżetu
Obywatelskiego właśnie wystartowała. Tydzień temu odbyło
się pierwsze spotkanie w tej sprawie. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia
i przedstawiono harmonogram prac na najbliższe tygodnie.
Z przygotowanych przez urzędników danych wynika niezbicie, że mariaż budżetowych pieniędzy i pomysłów mieszkańców przynosi bardzo dobre efekty.
W konsekwencji miasto zmienia się dokładnie tak, jak chcą mieszkańcy. W Jaworznie przybyło bezpiecznych i nieźle wyposażonych placów zabaw, boisk
i siłowni zewnętrznych. Są ogólnodostępne. Nic tylko korzystać. Wybudowano
też kilometry chodników, sporo miejsc parkingowych oraz doświetlono ulice.
Mamy też wiele zrealizowanych projektów związanych z kulturą. To właśnie
w ramach JBO powstał mural na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 3, który mieści się przy ul. Północnej. Ze środków JBO sfinansowano też wydanie albumu z fotografiami utrwalającymi piękno Byczyny czy zakup strojów
krakowskich dla zespołu śpiewaczego Szczakowianki. To również budżetowi
obywatelskiemu zawdzięczamy niezwykle popularną wśród jaworznian tężnię
solankową czy chwalony przez rowerzystów i rolkarzy pumptrack.
Oczywiście nie wszystkim jaworznianom podobają się realizowane pomysły.
Niektórzy twierdzą, że placów zabaw i boisk jest już w mieście wystarczająco
i lepiej byłoby zainwestować w coś innego. Inni przekonują, że zmiany w mieście
są korzystne, ale lokalizacja inwestycji powinna być inna. Narzekanie i krytyka
są zresztą niezwykle typowe, ale w tym przypadku raczej nieuzasadnione. Każdy z malkontentów może zgłosić swój projekt i zadbać o jego poparcie. W JBO
każdy może mieć wpływ na kierunek zmian i rozwoju miasta. Wystarczy naprawdę chcieć.

widzę i się zastanawiam: dlaczego?
Przecież różnorodność jest fajna!
Tam jest taka masa identycznych
dziewuch, że miałem podejrzenie
o eksperyment naukowy, który się
wyrwał spod kontroli. Brakowało
tylko Kapitana Tapety i jego magicznego pędzla, w roli przywódcy
armii klonów.
Mam wrażenie, że w moim pokoleniu była jednak większa różnorodność w stylizacji dziewczyn, co
prawda nie było dostępnej takiej
ilości „ulepszaczy”, ale też przecież
bywały różne mody: od koszmarnej
„trwałej” przez wiejski „dicho mejkap”, aż po modne ciuchy z tureckiego bazaru, na czele z dekatyzowaną
kurteczką udającą jeans.
A jednak istnieje potrzeba wyróżnienia się. Do niedawna takim
przedmiotem wyróżniającym był
telefon komórkowy. Od razy było
widać, czy ktoś ma Nokię, Ericssona czy też inną Motorolę, telefony
były gadżetem modnym i producenci prześcigali się w stylizacjach.
Filmy takie jak Matrix lub seria
z Jamesem Bondem promowały styl
związany z konkretnymi modelami.
A dziś co? Wszystkie identyczne,
z ekranem i podobnym gabarytem.
Czym się pochwalisz? Szybszym
procesorem i większą pamięcią?
Jeszcze niedawno prestiżem było
posiadanie nadgryzionego jabłka
na obudowie, ale dziś nikogo to
nie podnieca. Nawet w tej materii
staliśmy się klonami.
Albo wszelkie kontrowersje i indywidualny styl tatuaży? One także
stały się historią, bo nikogo już nie
szokuje grafika na ciele człowieka.
Chyba zostałem ostatnim, który jeszcze nie ma. Ale pewnie sobie zrobię,
tyle że już po 70. roku życia. Wiecie,
aby wkurzyć babcię.
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Można pomóc

Grażyna Dębała

Lubimy pomagać. Świadczą o tym
choćby kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku
podczas tej niezwykłej zbiórki pobijane są rekordy. W tym roku też udało się zgromadzić na koncie fundacji
więcej niż rok temu. I to mimo koszmarnej pogody, jaką mieliśmy w dniu
finału. Wiatr łamał drzewa i zrywał
dachy, a wolontariusze dzielnie krążyli po ulicach Jaworzna, zachęcając
mieszkańców, by ci dołożyli się do
składki. Chętnych nie brakowało,
o czym świadczą wyniki. Rekord padł,
jeszcze nim zakończyły się internetowe licytacje.
30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Wielu
z nas dołożyło swoją cegiełkę do zakupu nowoczesnego sprzętu dla dziecięKomentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Doszedłem do wniosku,
że większość dziedzictwa
kulturowego po prostu
zniknęła. Oto dlaczego tak
sądzę.
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cej okulistyki. Jednak nie czas jeszcze
na relaks. Okazja do wsparcia innych
znów się nadarza. Chodzi o przekazanie jednego procentu z podatku
dochodowego na rzecz organizacji
pożytku publicznego. W Jaworznie
działa ich sporo. Pomagają osobom
niepełnosprawnym, sportowcom,
wspierają chore dzieci, troszczą się
o zwierzęta i ekologię. Wybór jest
naprawdę duży.
Znów mamy okazję, by pomagać.
Tym razem możemy to zrobić, nie
ponosząc żadnych kosztów. Aby wesprzeć wybraną organizację, wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę
w formularzu. Podatek zapłacimy
w tej samej wysokości, a nasz jeden
procent może być dla kogoś bardzo
cenny. Warto o tym pomyśleć.

Zimowe obowiązki
Natalia Czeleń

Zimą za nasz komfort i bezpieczeństwo na chodnikach oraz jezdni odpowiadają nie tylko służby miejskie,
ale także my sami. Zimowe utrzymanie miejskich dróg i chodników
spoczywa oczywiście na jaworznickich Wodociągach, natomiast dbanie
o chodniki, przylegające bezpośrednio
do nieruchomości należy już do ich
właściciela lub zarządcy.
Warto tu przypomnieć, że właściciel lub zarządca nieruchomości jest
zobowiązany również do usuwania
wiszących sopli lodowych i nawisów
śniegowych. Taka zimowa atrakcja
wygląda często pięknie, ale jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób, które przechodzą w ich
sąsiedztwie.

kreskaPULSU

Felieton
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Zima to nie tylko cudowne chwile
spędzone przy wspólnym lepieniu bałwana czy zjeżdżaniu z górki na sankach. To też czas, w którym wszyscy
powinniśmy zachowywać ostrożność.
Dzień wciąż szybko się kończy, zmrok
zapada wcześnie. Widoczność na drogach jest gorsza niż latem.
Pracownicy Wodociągów oraz policjanci w swoich komunikatach apelują
o rozważną i ostrożną jazdę, a także
o dostosowanie prędkości do warunków i sytuacji na drodze czy odpowiednie przygotowanie pojazdu do
jazdy w warunkach zimowych. Podobna odpowiedzialność spoczywa na
pieszych. Noszenie odblasków byłoby
dobrym rozwiązaniem, a już na pewno
warto w nie zaopatrzyć swoje dzieci.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Przeprowadzka ocali ﬁlię na Borach

3

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej z Borów ma szansę na przeprowadzkę. Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 10 lutego, radni zadecydują
o tym, czy możliwe będzie przeniesienie książnicy ze Szkoły Podstawowej nr 14, gdzie teraz działa biblioteka, do budynku przy ul. Tetmajera 35. Przeprowadzka jest
konieczna, bo w szkole zrobiło się trochę za ciasno.
– Z uwagi na brak w tym osiedlu odpowiednich nieruchomości gminnych,
jak i innych budynków usługowych,
zasadne jest zawarcie umowy najmu na
lokal użytkowy, zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Tetmajera
35. Zgoda Rady Miejskiej upoważni
prezydenta do zawarcia umowy najmu
nieruchomości, nie będącej własnością
gminy, na okres 20 lat, i filia Miejskiej
Biblioteki Publicznej na Borach zostanie przeniesiona w nowe miejsce – tłumaczy Katarzyna Florek z Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
W podstawówce na Borach zrobiło się ciasno, bo od roku szkolnego 2022/2023 w budynku działają
dodatkowe oddziały przedszkolne.
Zgodnie z prawem oświatowym miasto ma czas do końca sierpnia, by
budynek SP 14 przystosować rów-

nież do potrzeb przedszkolaków.
Przepisy nakazują też, by oddziały
przedszkolne prowadzone w szkołach
podstawowych, zajmowały lokale na
pierwszej kondygnacji budynku i stanowiły zwarty zespół przylegających
do siebie i powiązanych funkcjonalnie
pomieszczeń. W budynku podstawówki na Borach takie warunki spełniają
pomieszczenia zajmowane teraz przez
biblioteczną filię. – Ze względów technicznych oddziały przedszkolne mogą
zostać zlokalizowane wyłącznie w tym
segmencie. W tej sytuacji niezbędne jest
odzyskanie pomieszczeń użytkowanych
przez filię biblioteczną na potrzeby nowego przedszkola dla kilkudziesięciu
dzieci w SP 14 - wyjaśnia Tomasz
Jewuła, pełnomocnik prezydenta
miasta ds. oświaty i gospodarowania
nieruchomościami.

Ogródki
dla chomików
Obrońcy chomika europejskiego
chcą utworzyć w Jaworznie i wielu
innych miastach śródpolne „chomicze
ogródki”. To niewielkie powierzchnie
śródpolne, obsadzone różnorodnymi
warzywami. Dzięki nim dieta sympatycznych gryzoni będzie bogatsza
i bardziej zróżnicowana.
– Chomik będzie przychodził do
ogródka, aby wzbogacać dietę w witaminy i minerały. To nie muszą być
duże obszary. Właściwie to już takie
ogródki były w Jaworznie, kiedy chomik
był liczny. Chodzi tu o przydomowe,
śródpolne ogródki uprawiane z pieczołowitością. Same pola zbożowe bogate
w węglowodany nie wystarczą. Zadbamy również o rośliny dostarczające białka i tłuszczy. Terenów nieornych jest

Ubiegłoroczne liczenie nor chomików przyniosło pomyślne informacje | fot. Natalia Czeleń

bardzo dużo w Jaworznie wokół pól.
Chomiki upodobały sobie pola i właśnie
w nich, wypuszczone na nieużytki na
ich skraju, tworzą swoje nory. – mówi
prof. UAM dr hab. Joanna Ziomek
z Zakładu Zoologii Systematycznej
Wydziału Biologii UAM.
Poszukiwane są osoby mieszkające w Jaworznie, które chciałyby
się zaangażować w program ochrony chomika europejskiego i pomóc
w tworzeniu takich ogródków. Organizatorzy akcji zapewnią szkolenie,
nasiona oraz kawałek gruntu.
Chomik europejski to gatunek
zagrożony wyginięciem. Jaworzno przystąpiło do akcji ratowania
zagrożonej populacji. W 2017 roku
podjęto próby osiedlenia chomików z Siemianowic Śląskich, a rok
później w polach między Byczyną
a Cezarówką wypuszczono chomiki
czeskie. Projekt ochrony chomika
europejskiego jest realizowany we
współpracy z Urzędem Miejskim
w Jaworznie oraz Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”. Inicjatywa otrzymała
dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Latem ubiegłego roku w naszym
mieście odkryto około 75 chomiczych
norek. Znaleziono je w okolicach Wilkoszyna, Cezarówki czy niedaleko
Grodziska, ale największą liczebność
zaobserwowano przy Jeziorkach. Liczenie przeprowadziła prof. UAM dr
hab. Joanna Ziomek wraz z wolontariuszami z całej Polski.
Natalia Czeleń

Urzędnicy dokładnie przeanalizowali sytuację lokalową na Borach.
W tej okolicy zasoby lokalowe gminy
nie są zbyt bogate. Do miasta należy
budynek SP 14 oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
Dodatkowo sprawdzono też zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
– Długo analizowaliśmy warianty
dla utrzymania na osiedlu tej filii.
Opcją, której nie chcieliśmy wdrażać,
była likwidacja tej miejskiej jednostki.
Wiedząc, jak ważne jest takie miejsce
dla mieszkańców, z inicjatywy prezydenta, podjęliśmy wspólnie z dyrekcją
MBP starania, by zaproponować rozwiązanie, które daje szansę na funkcjonowanie filii na Borach - mówi
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent
Jaworzna.

Skoro nie ma możliwości, by filię
Miejskiej Biblioteki Publicznej, która
działa w tej części Jaworzna, przenieść do lokalu w zasobach miasta,
ani zatrzymać jej w siedzibie SP 14,
trzeba było znaleźć inne rozwiązanie.
Na szczęście się udało.
– Najrozsądniejsza będzie propozycja
wynajęcia przestrzeni i przeniesienia filii

bibliotecznej do stumetrowego pomieszczenia zlokalizowanego w budynku przy
ul. Tetmajera. Dzięki temu tak ważna
dla dzielnicy i mieszkańców instytucja z kilkudziesięcioletnią tradycją ma
szansę dalej działać, a nawet poszerzać
swoją ofertę skierowaną do mieszkańców – podkreśla Łukasz Kolarczyk.
Grażyna Dębała

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
to Biblioteka Główna,
która mieści się w budynku przy ul. Rynek Główny 17 oraz
ﬁlie w poszczególnych dzielnicach. Książnica swoje oddziały
ma w Borach, Byczynie, Ciężkowicach, Dąbrowie Narodowej,
Długoszynie, Gigancie, Jeleniu, Jeziorkach, Osiedlu Stałym,
Podłężu, Podwalu, Szczakowej i w siedzibie Szpitala Wielospecjalistycznego. W zasobach jaworznickiej MBP są między
innymi 523 383 książki, 9 307 audiobooków i 7 060 ﬁlmów.
REKLAMA
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Miasto
bardziej
zielone
Jaworzno stanie się miastem jeszcze bardziej zielonym. Właśnie zapadła decyzja o tym, by na nasadzenia
drzew i zielone przestrzenie przeznaczyć spore pieniądze. – Zaproponowałem, by w budżecie miasta wpisać
nowe, wieloletnie zadanie warte 3 mln
zł w 2022 roku – informuje Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna.
W opracowaniu jest już nowy, miejski program nasadzeń drzew w obszarach zurbanizowanych. Drzew
przybędzie wzdłuż ulic oraz w przestrzeniach publicznych. Bardziej zielono będzie też wzdłuż Velostrady.
Na odcinku od śródmieścia do Podłęża powstanie park linearny, czyli swoisty zielony korytarz. Zazielenienie Jaworzna będzie połączone
z tworzeniem ogrodów deszczowych,
w których roślinność ma zagospodarowywać nadmiar wód opadowych
podczas deszczy nawalnych.
To doskonałe wiadomości, zwłaszcza, że z Jaworzna znika obecnie
sporo drzew. Pielęgnacyjne wycinki
prowadzone są na terenach Lasów
Państwowych. – Gmina ma niewielki
wpływ na politykę cięć prowadzonych
przez to państwowe przedsiębiorstwo.
Jednak grunty Lasów Państwowych pozostaną w przeznaczeniu leśnym i pojawi
się tam nowy, młody las – wyjaśnia Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
GD
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Finał jubileuszowy i rekor

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała
już po raz 30. Według
niepełnych jeszcze danych, bo część licytacji
trwa, w Jaworznie zebrano grubo ponad 241
tys. zł. Wolontariusze
w swoich puszkach mieli w sumie 137 318,89
zł, eSkarbony zawierały
37 217 zł, a dzięki aukcjom zyskano jeszcze
67 118,24 zł. Już wiadomo, że w wielkiej zbiórce
znów padły rekordy.
W Jaworznie z okazji 30. finału wielkiego grania nie zabrakło
atrakcji. Wolontariusze kwestowali na ulicach w różnych częściach
miasta. Zbiórkę prowadzono metodą tradycyjną, czyli do puszki, ale
można także było wpłacać datki

do e-skarbonki. Jaworznicki sztab
WOŚP wystawił też 39 aukcji, a jaworznianki na rzecz WOŚP uszyły
szalik o długości 130 metrów. Były
też koncerty i sporo innych atrakcji.
Podczas tegorocznego finału pod
hasłem „Przejrzyj na oczy", fundacja Jurka Owsiaka zbierała pieniądze na zapewnienie najwyższych
standardów diagnostyki i leczenie
wzroku dzieci.
Już po raz trzynasty, w Jaworznie, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało
wylicytowane rondo. Tym razem
na rzecz fundacji przekazane zostanie aż 33 300 zł!
– Od 2010 roku w naszym mieście
można wylicytować rondo. Obiekt na
skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi,
Grunwaldzkiej i Kolejowej przez rok
może nosić nazwę, którą nada mu
osoba wygrywająca aukcję – tłumaczy Katarzyna Sikora z Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Rondo nosiło już imiona Energetyków i Górników, Magików,
Intern@utów, Smoków, Jeffa Hannemana, Baniek Mydlanych, Bańki
Mydlanej, Slime i Pracowników

Silny wiatr nie zniechęcał młodych wolontariuszy | fot. Natalia Czeleń

Służby Zdrowia. W tym roku po
raz ósmy możliwość nadania nazwy
rondu wygrał Jakub Bochenek
z firmy TUBAN. Na nową nazwę

wylicytowanego ronda będziemy
musieli poczekać.
To niejedyna aukcja w ramach
tegorocznego finału wielkiego grania, która cieszyła się dużą popularnością. Internauci mogli powalczyć też o konstrukcję szkieletową
domku drewnianego czy trening
poprowadzony przez trenera personalnego.
Aby zwiększyć sumę zbiórki, atrakcje związane z 30. edycją WOŚP realizowano przez cały
weekend. W sobotę odbył się marsz
nordic walking oraz spacer wokół Sosiny. W ramach finału zorganizowano też maraton zumby,
szkolenie pod hasłem „Zakochaj
się w życiu od nowa! Czyli jak odnaleźć poczucie sensu i życiową
równowagę w tych niepewnych
czasach”, warsztaty lego, pokaz
kolekcji odzieżowej, teatru tańca,
występy wokalne z autorskimi teledyskami prezentowanymi na telebimie i koncerty. Dzieci bawiły
się na charytatywnym balu. – Cały
czas można wrzucić coś do puszek.

Weekend
z silnym
wiatrem
Z powodu bardzo silnego wiatru
pełne ręce roboty mieli jaworzniccy
strażacy w czasie ostatniego weekendu (29 i 30 stycznia). Na szczęście
obyło się bez ofiar i poważnych szkód.
– Pracy mieliśmy rzeczywiście bardzo
dużo. Samych interwencji związanych
z silnym wiatrem w czasie ostatniego
weekendu mieliśmy dwadzieścia. Warto jednak podkreślić, że w porównaniu
z innymi powiatami, u nas i tak było
dość spokojnie. Wiatr dokonał wielu
szkód, ale nie wiązało się to z poważnymi utrudnieniami, no i przede wszystkim nie było ofiar – opowiada Marcin Ziemiański, rzecznik prasowy
jaworznickiej Państwowej Komendy
Straży Pożarnej.
W Jaworznie strażacy interweniowali przede wszystkim w przypadku
powalonych drzew i połamanych gałęzi. Zdarzył się też uszkodzony blaszany garaż i szklarnia, którą wiatr
przeniósł na drogę. Były też przypadki
zerwania linii energetycznej i fragmentów poszycia dachu. GD
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Uczniowie SOSW świetnie się zaprezentowali | fot. Natalia Czeleń

Wojciech
Grabowski

Natalia
Grudzień

Tomasz
Smaczny

Estera
Chowaniec

Bardzo chciałbym pomagać innym
ludziom. Warto pomagać. Dlatego
też zdecydowałem się zgłosić jako
wolontariusz do tegorocznej akcji
WOŚP. Szkoda, że pogoda nam
nie sprzyja. Jest zimno i przez cały
czas wieje silny wiatr, ale jestem
dobrej myśli.

Wolontariuszką w akcji WOŚP jestem już po raz trzeci. Nim pierwszy raz przyłączyłam się do akcji,
dużo wcześniej o tym myślałam,
a rodzice mnie zachęcali i wspierali. Dzięki temu czuję, że komuś
pomagam, a to naprawdę piękne
uczucie.

Pamiętam pierwszą edycję WOŚP,
kiedy byłem jeszcze dzieckiem.
Cieszę się, że to tyle trwa i mam
wielki szacunek dla pana Jurka
Owsiaka, że potrafił zmobilizować
nas Polaków, by pomagać przede
wszystkim dzieciom. To jest cudowna sprawa.

Jestem wolontariuszką WOŚP po
raz pierwszy. Nigdy wcześniej nie
brałam udziału w akcji, ale poczułam taką potrzebę, chęć niesienia
pomocy innym. Dlatego postanowiłam zrobić dobry uczynek w tym
roku. To daje mi naprawdę dużo
satysfakcji i radości.
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Ferie bez nudy

rdowy!

Na rzecz WOŚP kwestowali też dorośli | fot. Natalia Czeleń

Oby te sumy rosły - zachęcała Anna
Pycia, która prowadziła bal.
Ciekawym pomysłem było uszycie przez jaworznianki długiego
szalika. Każda z pań miała wykonać kawałek o szerokości 20 cm.
Poszczególne kawałki zszyto w Muzeum Miasta Jaworzna i wysłano
do sztabu WOŚP w Mińsku Mazowieckim. Zszyty szalik zostanie
wystawiony na aukcję.
– Udało nam się wykonać 130 metrów szalika, a udział w tym wzięło około 30 osób – mówi Barbara
Deszcz, inicjatorka akcji.
W trakcie jaworznickiego finału
WOŚP można też było zajrzeć na
stoiska fundacji DKMS i sanepidu.
Młodzież chętnie korzystała z fotobudki. Specjaliści służyli radą
z zakresu dietetyki, chętnym wykonywali pomiary składu ciała.
Można też było poddać się zabiegom kosmetycznym. Kilka pięknych
sportowych samochodów stanęło
w galerii. Zorganizowano też kąpiel dla morsów w basenie. W napełnieniu basenu wodą pomagali

strażacy z OSP. Miłośnicy lodowatych kąpieli pojawili się też na Sosinie. W Jazz Club „Muzeum” można było wysłuchać klimatycznych
koncertów. Na scenie wystąpiły
zespoły Ostrożnie, Bek-ON Band
i Warhlack.
– Co roku wspieram akcję WOŚP.
Uważam, że kiedyś każdy z nas może
potrzebować pomocy aparatury, którą
fundacja Jurka Owsiaka przekazuje
szpitalom czy klinikom. Podziwiam
też młodzież, która pomimo niepogody dzielnie chodzi z puszkami i zbiera
datki. Powinniśmy się tego od młodych uczyć – mówiła Krystyna Majewska, jaworznianka.
W tym roku rekordowymi wolontariuszami okazali się Emma
Michael i Jakub Dygoń. Dzieciaki razem zebrały ponad 11 000 zł.
Według wstępnych informacji
na koncie fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już znalazło się ponad 136 mln złotych.
W ubiegłym roku zebrano prawie
127,5 mln zł.
Natalia Czeleń

Emilia
Pazdur

Maciej
Kazana

Każdy z nas może znaleźć się
w trudnej sytuacji. Każdy z nas
może potrzebować pomocy. Dlatego uważam, że bardzo potrzebne
jest pomaganie innym. Możemy to
robić od czasu do czasu, ale warto o tym pamiętać np. przy okazji
takich akcji jak WOŚP.

Jestem wolontariuszem po raz trzeci.
Poza zbieraniem datków do puszki,
uczestniczyłem też w rozklejaniu plakatów na terenie miasta. Powinniśmy wspierać tego typu inicjatywy.
Pamiętajmy, że z aparatury i sprzętów zakupionych przez WOŚP dla
szpitali korzysta każdy z nas. NC

Już za nieco ponad tydzień rozpoczną się ferie. Zimowa przerwa w lekcjach wypada, niestety,
w szczycie kolejnej pandemicznej
fali, ale instruktorzy Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu zadbali
o to, by młodzi jaworznianie zimowe ferie spędzili atrakcyjnie
i bezpiecznie. Oferta zajęć na ten,
czas jest bogata i zróżnicowana
więc z pewnością nikt nie będzie
się nudził.
Dzieci i młodzież z naszego regionu rozpoczną ferie 14 lutego,
a zimowa laba w naszym województwie potrwa do 27 lutego.
– Mimo szalejącej pandemii, postaraliśmy się wzbogacić ferie wachlarzem rozrywek artystycznych
i rekreacyjnych, dbając przy tym o sanitarne wymogi. Planujemy między
innymi warsztaty rękodzieła, a nawet
karnawałową zabawę. Część oferty
pozostanie bezpłatna. Już dziś zapraszamy do naszych placówek podczas
ferii. Będzie się działo! – zapowiada
Ewelina Ogiołda, kierownik zespołu obiektów kulturalnych MCKiS
w Jaworznie.
W Klubie Niko w Byczynie (ul.
Na Stoku 14) stawiają na sport
i sztukę. W programie jest sporo
zajęć sportowych organizowanych
wspólnie z klubem Zgoda Byczyna, które będą się odbywac w hali.
Nie zabraknie też propozycji dla
młodych artystów. Będą warsztaty ceramiczne, zajęcia plastyczne,
rękodzieło i Akademia Origami.

Uczestnicy zajęć w klubie Kasztan będą mogli wziąć udział
w warsztatach teatralnych, których zwieńczeniem będą aktorskie
improwizacje. W czasie ferii będzie
też okazja, by poćwiczyć umysł
podczas matematycznych quizów,
zagadek i gier logicznych, a także
poznać chemiczne prawa podczas
specjalnych warsztatów.
Ciekawe propozycje na spędzenie zimowych ferii ma także Klub
Gigant. W programie jest m.in. gra
terenowa, warsztaty biżuteryjne,
animacje karnawałowe przy muzyce i zagadkowy turniej klubowy.
W klubie Strażak do balu karnawałowego podeszli kompleksowo.
Najpierw w czasie feryjnych zajęć
ich uczestnicy przygotują sobie oryginalne stroje i dekoracje, a później
będzie wspólna zabawa.
Sporo będzie się działo w Domu
Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego. Młodzi jaworznianie, którzy właśnie tam spędzą ferie, będą
mieli okazję uczestniczyć w warsztatach teatralnych, ceramicznych
i plastycznych. Będzie też Kosmiczny bal w świetle UV.
W ciężkowickim klubie Wega
dzieciaki będą uczestniczyć w zajęciach plastycznych i grach świetlicowych. Będą też spacery i zabawy w plenerze. Uczestnicy zajęć
w klubie Pod Skałką też sporo czasu spędzą w terenie. W programie
codziennie wpisano zabawy pod
chmurką. Będą tu też zajęcia arty-
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styczne, podczas których powstaną
łapacz snów, skarbonka, przypinka i walentynkowe niespodzianki.
Program na ferie przygotowały
też inne instytucje kultury w mieście. Na ferie zapraszają m.in. bibliotekarze. – Ponieważ na nudę
najlepsza jest książka, to plan tegorocznych ferii w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Jaworznie powstał na
kanwie znanej powieści Lewisa Carrolla pt. „Alicja w Krainie Czarów”.
Wybór lektury i hasła przewodniego nie jest dziełem przypadku. 27
stycznia obchodzimy bowiem 190.
rocznicę urodzin autora powieści –
podkreśla Aleksandra Bzowska
z MBP. Szczegółowy program znaleźć można na stronie internetowej
książnicy.
Sporo atrakcji dla uczniów przygotowali też instruktorzy z ATElier
Centrum Kultury w Jeleniu. Planują zajęcia plastyczne, rytmiczne,
teatralne, a także wyjazd do kina.
Szczegółowe informacje na temat programu zajęć w czasie ferii
znaleźć można stronach internetowych poszczególnych placówek
i w mediach społecznościowych.
Warto skontaktować się z wybranymi placówkami, bo z powodu pandemicznych ograniczeń wszędzie
obowiązują limity uczestników.
Organizatorzy proszą też, by na
zajęcia nie przyprowadzać dzieci
z objawami infekcji.
Grażyna Dębała
Natalia Czeleń
REKLAMA
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Depresja bez tabu
Uczennice III Liceum
Ogólnokształcącego w Jaworznie realizują projekt społeczny, który ma
wspierać osoby borykające się z zaburzeniami
psychicznymi i wyposażać
w fachową wiedzę na ten
temat.
Akcja prowadzona jest pod hasłem
„Today Not Tomorrow”. W ramach
tego przedsięwzięcia prowadzone są
prelekcje. Młodzi ludzie wykorzystują
też media społecznościowe i publikują
tam edukacyjne posty. Chcą dotrzeć
do jak największej liczby odbiorców.
Licealistki dbają o to, by w ich najbliższym otoczeniu każdy odnalazł
fachową pomoc, a depresja nie była
tematem tabu.
Projekt współtworzy 10 uczennic
z III LO na Podłężu, a opiekunem
grupy jest nauczycielka, Dorota Mocek. – Każda z nas miała swój pomysł
i wizję. Postanowiłyśmy więc utworzyć
grupę – opowiada Zuzanna Kramarz,
uczennica III LO.
Licealistki chcą dawać wsparcie
i pomagać w zdobywaniu wiedzy. –
Jesteśmy grupą wsparcia koleżeńskiego.

Kiedy ktoś ma problem, jest smutny
i chciałby porozmawiać, może nas zaczepić w szkole. Zaznaczamy jednak,
że nie jesteśmy fachowcami i nie mamy
odpowiednich kompetencji. Dlatego zachęcamy, by zgłaszać się do psychologa
czy psychiatry. Nie jest to nic wstydliwego – podkreśla Anna Janikowska
z jaworznickiego liceum.
Licealistki nadały projektowi tytuł
„Today Not Tomorrow”. – To przypomnienie, żeby nie zostawiać swojego
zdrowia psychicznego na jutro, żeby
interesować się nim w danym momencie i dbać o nie. Trzeba stawiać je na
pierwszym miejscu, bo bagatelizowanie
pewnych zaburzeń może prowadzić do
różnych niemiłych konsekwencji – mówi
Ania Janikowska. – Nasz projekt powstał spontanicznie i w krótkim czasie
chciałybyśmy pomóc jak największej
liczbie osób. Chcemy działać jak taki
ładunek wybuchowy o bardzo dużej
sile rażenia, z tym, że nasza siła rażenia miałaby wydźwięk pozytywny
– dodaje Ania.
W styczniu uczennice ruszyły z prelekcjami, na których można się dowiedzieć, czym jest projekt „Today
Not Tomorrow” i dlaczego podejmują akurat taki temat. – Postaramy się
odwiedzić możliwie jak najwięcej szkół
i klas, a każdą lekcję udokumentujemy
na naszym story w mediach społecznościowych – zapowiadają. Ogłoszona

Uczennice z LO3 szerzą wśród rówieśników wiedzę na temat zdrowia
psychicznego | fot. Archiwum prywatne

niedawno nauka zdalna przerwała ambitne działania dziewcząt, ale
prelekcje będą kontynuowane po
powrocie z ferii zimowych. – Większą przyjemność sprawia nam kontakt
z rówieśnikami, nie będziemy więc prowadzić prelekcji zdalnie. Wierzymy też,
że odbiorcy więcej korzyści wyniosą ze
spotkań na żywo. W czasie pierwszych
prelekcji uczniowie i nauczyciele przejawiali dużą aktywność. Odpowiadali
na nasze pytania, wspólnie prowadziliśmy burzę mózgów i zapisywaliśmy
pomysły na tablicy – zdradza Ania.

Dziewczyny prowadziły już prelekcje
na terenie swojego liceum. Udało im
się też odwiedzić klasy 7 i 8 w Szkole
Podstawowej nr 2. W planach mają
spotkanie z młodszymi uczniami SP 2.
Formułę zajęć dopasowują odpowiednio do wieku słuchaczy i poruszają
tematykę uczuć oraz emocji. Licealistki chciałyby w projekt zaangażować
nauczycieli najmłodszych uczniów.
Marzą też o przeprowadzeniu prelekcji w innych liceach.
Dziewczyny są bardzo dobrze zorganizowane. Każda z nich jest za

coś odpowiedzialna: przygotowanie grafik czy postów na portalach
społecznościowych, prowadzenie
prelekcji. Grupa posiada konta na
Facebooku, Instagramie i TikToku,
na których umieszczają relacje z bieżących inicjatyw w ramach projektu, a także posty edukacyjne. – Przy
tworzeniu postów posiłkujemy się informacjami pozyskanymi z wiarygodnych i fachowych źródeł – zapewnia
Zuzia Kramarz.
Inicjatorki projektu społecznego
chętnie służą innym wsparciem i dobrym słowem. – Można się z nami
skontaktować poprzez portale społecznościowe grupy – mówi Aleksandra
Habowska, uczennica III LO.
Inicjatorki projektu „Today Not
Tomorrow” zachęcają też do odwiedzenia ich profili na portalach społecznościowych, gdzie znaleźć można
sporo przydatnej wiedzy. – Zachęcamy do obserwowania naszych poczynań i „lajkowania” postów – mówią
dziewczyny.
Szkolna akcja uczennic III LO to
element projektu „Zwolnieni z Teorii”. – Polega on na tworzeniu w grupach
projektu, który porusza różne problemy
społeczne. Każdy, kto zrealizuje swój
projekt, zostaje finalistą i otrzymuje międzynarodowy certyfikat z zarządzania
projektami – mówi Angelika Lelek,
szkolny psycholog.
NC

T E K S T S P O N S O R O WA N Y

Prawdziwa gratka dla jeźdźców
„Skok w Nowy Rok” to nazwa zawodów dla dzieci i młodzieży, które odbyły się w niedzielę, 30 stycznia w jaworznickim Ośrodku Jeździeckim Ciężkowice. 50 młodych jeźdźców zmierzyło się w 5
konkursowych kategoriach. Najmłodsi startowali w pony games, a na
młodzież czekały ścieżka tatarska oraz ścieżka
tatarska level ekspert.
Dla bardziej zaawansowanych przewidziano
dwie kategorie skoków
50/60 i 70/80 cm.
Kategorie startowe
trenerzy dostosowali do wieku i zdolności
jeździeckich dzieci. By
wziąć udział w kategorii dla najmłodszych, wymagane było
poruszanie się w stepie i kłusie na lonży. Przejazd na koniu
połączony był z zabawami ruchowymi i zręcznościowymi.
W ścieżce tatarskiej wymagano poruszania się samodzielne
w stepie i kłusie. Z kolei by zaliczyć ścieżkę tatarską level
ekspert, trzeba było umiejętnie poruszać się w 3 chodach
i pokonywać drągi.
Uczestnicy zawodów korzystali z koni Ośrodka Jeździeckiego w Ciężkowicach. – Dotychczas ćwiczyłam w innej staj-

ni, dlatego przed zawodami przyjechałam do Ciężkowic kilka
razy, by poznać konia, na którym będę startować w zawodach.
Poza tym są to moje pierwsze zawody. Wybrałam kategorię
ścieżka tatarska level ekspert. Moim zadaniem będzie przejazd polegający na
trzech chodach i pokonywaniu drągów. To dla mnie bardzo fajna zabawa i okazja,
by się sprawdzić – mówiła
Zoﬁa Lipska, uczestniczka
zawodów w ciężkowickim
Ośrodku Jeździeckim.
W zmaganiach udział
wzięły dzieci, które regularnie uczęszczają do jaworznickiej szkółki, ale zawitała
też młodzież z odległych
miast i szkółek. – W zawodach startuję w kategorii skoków
50/60 cm. Polega ona na przejechaniu na czas przez przeszkody, ustawione na wysokości 50/60 cm. Przyjechałam z Olkusza.
Jazdę konną ćwiczę od 3 lat, a swoje pierwsze kroki stawiałam
w ciężkowickim ośrodku. Potem na jakiś czas zmieniłam szkółkę, ale od teraz znowu będę jeździła w Jaworznie – opowiadała
Alicja Sobecka, jedna z zawodniczek.
Nagrody w niedzielnych zawodach ufundował internetowy
Sklep Jeździecki Loft Hourse & Rider, który swoją siedzibę

Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z jeździectwem, traﬁłeś pod właściwy adres.
W Ośrodku Jeździeckim Ciężkowice nauczysz się jeździć konno pod okiem wykwaliﬁkowanej
kadry instruktorskiej. Dowiesz się też, jak opiekować się końmi i miło spędzisz czas. Zapraszamy! Ośrodek
Jeździecki „Ciężkowice” Jaworzno, ul. Filomatów 37, tel. 531 296 100.

ma w Katowicach przy ul. Gliwickiej w Kleofas Park. –
Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc. Nasz sponsor
ma w swojej ofercie wszystko, co potrzebne dla jeźdźca
i konia – podkreśla Bartosz Polewka, prezes Stowarzyszenia Ośrodek Jeździecki Ciężkowice.
W niedzielnych zmaganiach w kategorii pony games
pierwsze miejsce zajął Kuba Głogowski. W ścieżce tatarskiej najwyżej uplasowała się Julia Wilk, a w ścieżce
tatarskiej level ekspert Hania Rapacz. W kategorii skoki
50 cm prym wiodła Lena Garbień, a w skokach 70 cm
Liwia Barańczyk.
Miesiąc temu w ciężkowickiej stadninie odbyły się
świąteczne zawody, które również cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Ten sukces zmotywował członków
stowarzyszenia do zorganizowania kolejnych.

Bartosz Polewka,
prezes Stowarzyszenia
Ośrodek Jeździecki
Ciężkowice
Zawody „Skok w Nowy Rok”
zorganizowaliśmy po raz
pierwszy i chcielibyśmy, by
wpisały się na stałe w kalendarz imprez w naszym ośrodku. Zależy nam na tym, by to
miejsce tętniło życiem. Mamy
mnóstwo pomysłów i planów. Chcemy, by ośrodek był czymś
więcej niż szkółką i pensjonatem. Będziemy wszystkie stopniowo realizować, dlatego zachęcam do tego, by nas odwiedzać i śledzić nasze media społecznościowe.
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Rotawirusy – najczęstsza
przyczyna dziecięcych biegunek
Rotawirusy to najczęstsza przyczyna biegunek u małych dzieci. Prawie każde dziecko
do 5. roku życia ma ją za sobą. Zapytaliśmy
specjalisty, czy można ustrzec dziecko przed
zakażeniem i jak poradzić sobie, kiedy do
zainfekowania już doszło.
W grupie zwiększonego ryzyka znajdują
się dzieci między 6. miesiącem, a 2. rokiem
życia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub pokarmową, najczęściej poprzez
brudne ręce. Wirus łatwo przedostaje się do
organizmu po kontakcie malucha z zakażonym przedmiotem lub chorą osobą. Zakażenie rotawirusem jest groźne, bo niesie duże
ryzyko odwodnienia maluchów.
Rotawirusy to grupa wirusów należących
do rodziny reowirusów. – Dzielą się na 7 grup
A-G, z czego u ludzi występują A, B i C. Rotawirusy z grupy A stanowią aż 90 proc. infekcji
– mówi lek. med. Katarzyna Dydo z Pro-Familia-Med.
Organizm człowieka po przebyciu zakażenia
tą grupą patogenów, wytwarza odporność.
Zdarza się jednak, że jest ona niepełna, a więc
do zakażenia rotawirusem może dojść także
w dorosłym życiu. – Pewne rozpoznanie może
dać jedynie badanie kału w kierunku rotawirusa.

Nie robi się tego standardowo. Możemy opierać
się na objawach, które są u pacjentów. Są to ostre
biegunki, wymioty, ból brzucha i charakterystyczna gorączka – wymienia Katarzyna Dydo.
Taki stan, utrzymujący się zazwyczaj przez
dłuższy czas prowadzi do odwodnienia dziecka. Czasem pojawiają się też problemy ze
snem, brak apetytu i objawy zapalenia górnych dróg oddechowych. Zdarza się również,
że zakażenie przebiega bezobjawowo.
Rotawirus bardzo szybko rozprzestrzenia się
w środowisku rodziny, żłobka czy przedszkola. Dlatego tak ważna jest higiena osobista.
Mamy powinny myć ręce przed każdym karmieniem dziecka. Należy też nauczyć dzieci,
by myły rączki przed każdym posiłkiem, po
skorzystaniu z toalety, powrocie z przedszkola
czy placu i sali zabaw.
– Nie ma sposobu, który w 100 proc. pozwoli
uniknąć zakażenia rotawirusem. Ważne jest zachowanie higieny, mycie rąk, unikanie kontaktu
z chorymi. Najskuteczniejszym sposobem ochrony
przed zakażeniem są szczepionki. Trzeba jednak
pamiętać, że szczepionka nie chroni dzieci przed
zachorowaniem tylko przed najcięższymi skutkami zachorowania, czyli m.in. odwodnieniem
– tłumaczy specjalistka z Pro-Familia Med.

Katarzyna Dydo podkreśla rolę higieny w walce z rotawirusami | fot. Natalia Czeleń

Na rynku są obecnie dostępne dwie doustne szczepionki na rotawirusa. Jedna jest
dwudawkowa, a druga trzydawkowa. – Szczepienia są dostępne od 2004 roku, natomiast dopiero od ubiegłego roku są darmowe. Wcześniej
były zalecane i odpłatne, dlatego nie wszyscy
rodzice decydowali się na szczepienie swoich
dzieci – wspomina lek. med. Katarzyna Dydo.
Pierwszą dawkę szczepionki należy podać
dziecku między 6. a 12. tygodniem życia.
Można ją łączyć z innymi szczepieniami z kalendarza szczepień dziecka. Pomiędzy dawkami zaleca się odstęp minimum 4. tygodni.
Druga dawka powinna zostać podana przed
24. tygodniem życia maluszka. Natomiast
producent szczepionki trzydawkowej dopuszcza termin do 32. tygodnia życia dziecka.
Celem szczepionki jest zmobilizowanie
układu odpornościowego dziecka do wytworzenia przeciwciał zwalczających rotawirusa. Skuteczność szacuje się na ok. 95 proc.
– Rotawirus u chorego dziecka wydziela się
bardzo długo w kale. Niektóre periodyki podają, że może się on utrzymywać nawet do
kilkunastu dni na zabawkach, przedmiotach.
Ważne, by mieć świadomość, że przez kilka
dni po szczepieniu dziecka także wydala się
rotawirus z kałem. Dlatego w tym czasie należy
zachować ostrożność higieniczną, by się po prostu nie zarazić – przestrzega pani Katarzyna
z Pro-Familia-Med.
Dolegliwości, jeśli już się pojawią, nie
wolno bagatelizować. Konieczna jest konsultacja lekarska. Nie ma niestety leku, który
skutecznie walczyłby z rotawirusami.
– Jedynym słusznym postępowaniem jest intensywne nawadnianie. Musimy uzupełniać płyny i elektrolity, które dziecko traci przy biegunce. Podajemy je małymi porcjami, w odstępach
czasowych. Napój powinien być w temperaturze
pokojowej. Jeśli dziecko gorączkuje, podajemy
też lek przeciwgorączkowy. Po zakończeniu infekcji warto podać probiotyk, czyli uzupełnienie
flory bakteryjnej w jelicie. U małych dzieci nie
zaleca się specjalnych diet. Dzieci karmione
piersią, w trakcie zakażenia powinny być jak
najczęściej dostawiane do piersi – radzi lek.
med. Katarzyna Dydo.
Natalia Czeleń

Izabela Domagała i Dariusz Starzycki mocno zaangażowlai się w inwestycje na rzecz
RPR w Zagłębiu | fot. Archiwum prywatne

Pieniądze dla
pogotowia
Prawie 8 mln zł z budżetu województwa
śląskiego przeznaczone zostanie na inwestycje
w stacje Rejonowego Pogotowia Ratunkowego
w naszym regionie. Na wsparcie liczyć może
między innymi stacja w Jaworznie.
Wśród najważniejszych planów inwestycyjnych na najbliższy rok znalazły się m.in. modernizacja miejsc stacjonowania zespołów pogotowia w Szczekocinach, Pilicy i Mierzęcicach,
prace remontowe w stacjach w Dąbrowie Górniczej, Zawierciu i Jaworznie oraz prace przygotowawcze do budowy nowej siedziby dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
Budowa nowej siedziby dla pogotowia w stolicy Zagłębia będzie kosztowała 16-20 mln zł,
a finansowe wsparcie zapewni m.in. Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego. W powstanie nowoczesnej siedziby dla sosnowieckiej
stacji pogotowia oraz w pozostałe inwestycje
zaangażowali się przedstawiciele zarządu województwa śląskiego, w tym Dariusz Starzycki,
wicemarszałek województwa śląskiego, i Izabela
Domagała, członek zarządu województwa śląskiego. Przedsięwzięcie wspiera też Ewa Malik,
poseł na Sejm RP.
Jednostka RPR w Zagłębiu zatrudnia około
400 osób, w tym 250 ratowników medycznych.
Pogotowie w swojej strukturze ma 23 zespoły
ratownictwa medycznego oraz 4 zespoły transportu sanitarnego, które wyczekują w dwunastu miejscach regionu.
GD

Z e-skierowaniem na badania
Specjaliści zachęcają do profilaktyki. Osoby po 40. roku życia mogą
poddać się bezpłatnie badaniom
w ramach programu „Profilaktyka
40 PLUS”. Świadczenia są udzielane
bezpłatnie, na podstawie skierowania
w postaci elektronicznej, wystawionego przez system IKP. Wystarczy, że
pacjent zgłosi się z dowodem osobistym do konkretnej placówki medycznej, która ma umowę z NFZ.
Nadrzędnym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest objęcie pacjentów od 40. roku życia profilaktyczną
diagnostyką w zakresie najpopularniejszych problemów zdrowotnych
w tej grupie wiekowej. Medycy, zachęcając do badań tłumaczą, że wiele
chorób długo rozwija się bezobjawowo. To właśnie dlatego tak ważne

jest wykonywanie badań profilaktycznych, które pozwalają wykryć
chorobę na początkowym etapie i tym
samym dają możliwość wprowadzenia skutecznego leczenia.
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada
realizację badań diagnostycznych
w formie pakietów, oddzielnie dla
kobiet i mężczyzn, a także pakietu
wspólnego. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet obejmuje: morfologię krwi obwodowej ze wzorem
odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, AlAT, AspAT, GGTP,
poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu
moczowego we krwi, krew utajoną
w kale – metodą immunochemiczną

(iFOBT). Pakiet badań diagnostyczny
dla mężczyzn poszerzony jest o badanie PSA – antygen swoisty dla
stercza całkowity. W skład pakietu
badań diagnostycznych wspólnych
wchodzą: pomiar ciśnienia tętniczego, masy ciała, wzrostu, obwodu
w pasie oraz obliczenie wskaźnika
masy ciała (BMI), a także ocena miarowości rytmu serca.
Program realizowany jest od lipca
2021 roku. W Jaworznie umowę na
realizację programu „Profilaktyka
40 PLUS” podpisały: Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych
i Promocji Zdrowia Elvita Jaworzno
III Sp. z o.o. przy Gwarków 1 oraz
MarMedicam na Długoszynie przy
ul. Nadbrzeżnej 12.

Do programu kwalifikowane są
osoby, które odpowiedzą na pytania
ankietowe programu. Wystarczy zadzwonić na infolinię (22 735 39 53).
Telefony odbierane są w godzinach
od 8 do 18. Koszt połączenia zgodny
jest z taryfą operatora. Na pytania
ankiety można też odpowiedzieć za
pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Na podstawie ankiety
zostaną ocenione czynniki ryzyka
u konkretnego pacjenta, a następnie wystawione zostanie skierowanie
na odpowiednie badania. – Program
„Profilaktyka 40 PLUS” realizujemy
w 8 naszych przychodniach w całym
mieście. Wcześniej sami prowadziliśmy
podobną kampanię ZLO-OK – Program
Bezpłatnych Badań Profilaktycznych
– mówi Jacek Nowak, prezes za-

rządu ZLO. – Program „Profilaktyka
40 PLUS” realizujemy we wszystkich
naszych przychodniach poza MCM Cieżkowice i MCM Jeleń. By z niego skorzystać, każdy pacjent musi zalogować
się do systemu IKP i wypełnić ankietę.
Wtedy w systemie pojawi się imienne
e-skierowanie na odpowiednie dla pacjenta badania. Następnie pacjent powinien skontaktować się z jedną z naszych
przychodni i umówić się na konkretny
dzień i godzinę na pobór materiału do
badań. Pacjent będzie mógł zobaczyć
wyniki swoich badań na stronie www.
wyniki.diag.pl. Może także skonsultować je z lekarzem pierwszego kontaktu
i w sytuacji, gdy wyniki są nieprawidłowe, lekarz skieruje go do specjalisty –
tłumaczy Renata Zając, pełnomocnik
ds. zarządzania jakością w ZLO. NC

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

8

NR 4/2022

3 LUTEGO 2022

Pasja i sposób na lęk wysokości
W Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków
znów można się wspinać na 7,5 metrowej sztucznej
ściance. Zajęcia prowadzi Tomasz Pyka, instruktor
wspinaczki sportowej.
Na treningi na ściance wspinaczkowej mogą zgłaszać
się dzieci w wieku 7-12 lat oraz młodzież 13-18 lat. –
Na zajęcia może przyjść każdy, bo uczymy się wspinaczki
od podstaw. Tłumaczę chwyty, doradzam, gdzie postawić
stopę. Zapewniam też asekurację – mówi instruktor Tomasz Pyka.
Trening za każdym razem poprzedzony jest rozgrzewką ogólnorozwojową. – Po rozgrzewce trawersujemy, czyli
przemieszczamy się w poprzek na ściance od lewej strony
do prawej i z powrotem – zdradza pan Tomasz.
Trawersowanie to ćwiczenie, które kształtuje jedną z najważniejszych umiejętności technicznych we

wspinaniu się, czyli dostosowywanie pozycji ciała do
działających sił.
Po solidnej rozgrzewce uczestnicy zajęć poznają chwyty, rodzaje stopni, powoli zgłębiają tajniki wspinaczki.
Dzieciaki nie muszą przynosić swojego sprzętu. – Wszystko mamy na miejscu. Część sprzętu gwarantuje MDK, część
użyczam ja. Wymieniliśmy liny wspinaczkowe i trochę
sprzętu do asekuracji – tłumaczy instruktor.
Trening na ściance wspinaczkowej to nie tylko dobra
zabawa, ale także forma rehabilitacji i swoistej terapii. –
Na ściankę mogą się powspinać także osoby zmagające się
z lękiem wysokości. Niemalże każdy z nas go ma i jest to
tylko kwestia obycia z tym lękiem – zapewnia Tomasz Pyka.
Na zajęcia wspinaczkowe można się zapisać telefonicznie u trenera Tomasza Pyki (603191764 lub 32
762 92 28 i 32 762 92 20).
NC

REKLAMA

Zaproszenie do zapoznania się z projektem planu
„Pszczelnik I” w Jaworznie
Zakończono prace nad projektem miejscowego planu przestrzennego obejmującego teren osiedla Pszczelnik pomiędzy ulicami Marusarzówny, Matejki i Martyniaków. Projekt
będzie wyłożony do publicznego wglądu od 4 lutego br.
w Wydziale Urbanistyki Architektury ul. Grunwaldzka 52
w godzinach pracy urzędu, o czym zgodnie z procedurą
sporządzania planu informują ogłoszenia prasowe.
Plan będzie także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie bip.jaworzno.pl w folderze
Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane. Na stronie Urzędu Miejskiego znajdziecie Państwo baner odnoszący do procedury sporządzania planu oraz prowadzonych konsultacji społecznych.
Zainteresowanych zmianami zaprosimy do punktu konsultacyjnego do kawiarni „Wrzosowa” (terminy
konsultacji poniżej), gdzie będzie można zadać pytania oraz zapoznać się z tekstem i rysunkiem planu.
Dokładnie 14 lutego br. uruchomiona zostanie ankieta on line - będzie można wyrazić swoje zdanie na
temat projektu.
W trakcie opracowywania planu przeprowadzono rozszerzone i pogłębione konsultacje społeczne,
które przybliżyły mieszkańcom rolę planów miejscowych i możliwość wpływania na ich ustalenia
na wczesnych etapach planowania. Zorganizowano spotkania i warsztaty oraz przeprowadzono
badania ankietowe, a zgłoszone uwagi i wnioski zebrano i przeanalizowano pod kątem możliwości
uwzględnienia w planie.
W projekcie wprowadzono zgłoszone rozwiązania wpływające na uspokojenie ruchu samochodowego,
odstąpiono od poszerzenia ul. Marusarzówny i urządzenia parkingów wzdłuż niej, a ulicy Pszczelnik
w części przy skwerze nadano charakter ulicy pieszo-jezdnej. Projekt zawiera także proponowane w trakcie konsultacji rozwiązania obsługi komunikacyjnej w rejonie ulic Zegadłowicza i Gryﬁtów. Wyznaczono
w nim tereny mieszkaniowo-usługowe oraz nowe tereny usługowe – w centrum oraz w północnej części planu. Przyjęte w projekcie parametry zabudowy pozwalają na utrzymanie spokojnego charakteru
osiedla, z wysokim udziałem zieleni na każdej działce mieszkaniowej.
Pozostałe postulaty nie dotyczące spraw planu miejscowego przekazano do załatwienia odpowiednim
jednostkom miejskim, a odpowiedzi umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dotyczącej projektu planu Pszczelnik I. Liczymy, że podzielą się Państwo z nami opinią na temat efektów
naszej wspólnej pracy nad projektem podczas zaplanowanych konsultacji.
Konsultacje realizowane są w ramach projektu "Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.

Pszczelnik – decydujmy razem!

Co?

Gdzie?

Kiedy?

wyłożenie projektu
mpzp „Pszczelnik I”
do publicznego wglądu

- wyłożenie on line – www.bip.jaworzno.pl
- wyłożenie w Wydziale Urbanistyki i Architektury
ul. Grunwaldzka 52 w godzinach pracy urzędu

4.02 – 11.03

dyskusja
publiczna

dyskusja on line – zgłoszenia do 9 lutego
na adres pp@um.jaworzno.pl

10.02, godz. 15.00

ankieta
on line

link dostępny na stronie
www.um.jaworzno.pl od 14.02

14.02 – 6.03

punkt
konsultacyjny

Kawiarnia „Wrzosowa”
ul. Piłsudskiego 19

28.02 i 01.03, godz. 12 – 15,
03.03, godz. 15 – 18

składanie uwag
do projektu planu

na piśmie lub w formie elektronicznej
z podpisem elektronicznym

04.02 – 25.03

Boisko Orlik-Górnik to zadanie, na które oddano 2759 głosów | fot. Anna Zielonk

Pomysły

Dziesiąta edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego właśnie wystartowała. Za nami pierwsze
spotkanie, podczas którego urzędnicy zaprezentowali harmonogram
prac na ten rok. Była też
okazja do podsumowań.
Dane są imponujące. Dotychczasowe edycje to ponad 170 zrealizowanych
zadań, na które przeznaczono w sumie 25 mln
zł. Obywatelski budżet
naprawdę zmienia nasze
miasto.
Zgodnie z przyjętym na ten rok
harmonogramem luty będzie czasem wytężonej pracy. I tak: do
piątku, 4 lutego, mieszkańcy mogą
zgłaszać uwagi do procedury. Na
10 lutego zaplanowano kolejne
spotkanie online, podczas którego
podsumowane zostaną zgłoszone
uwagi, a urzędnicy zaprezentują
swoją propozycję modelu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Mieszkańcy będą mogli
zgłosić swoje uwagi do modelu do
piątku, 18 lutego, a już w czwartek, 24 lutego, odbędzie się kolejne spotkanie w formule online.
Wtedy jaworznianie poznają zasady i terminy zgłaszania projektów
i sposób, w jaki wybierać będziemy
zadania do realizacji.
– Zachęcam, aby zgłaszać nam
swoje pomysły i propozycje. Jesteśmy otwarci na to, by o nich rozmawiać i najciekawsze propozycje
zaadaptować na nasz grunt – zapewnia Ewa Sidełko-Paleczny,
sekretarz miasta.
Warto się zaangażować, bo budżet obywatelski zmienia miasto

Pumptruck kusi rowerzystów i rolkarzy | f

i to dokładnie w taki sposób, jak życzą sobie tego mieszkańcy. Świadczą o tym dotychczasowe edycje
JBO. W naszym mieście udało się
zrealizować już 171 zadań.
– Spektrum możliwości co do charakteru zgłaszanych w ramach JBO
projektów jest naprawdę duże. Wystarczy wspomnieć, że wśród zrealizowanych projektów mamy zadania
inwestycyjne i nieinwestycyjne we
wszystkich najważniejszych obszarach funkcjonowania miasta. Mieliśmy zadania z obszaru edukacji,
zdrowia, kultury czy sportu – wylicza Barbara Proksa z Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Dzięki JBO w Jaworznie powstawały place zabaw, siłownie pod
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JBO w liczbach
171 – liczba zrealizowanych
do tej pory zadań.
25 mln zł – kwota przeznaczona dotychczas na realizację projektów.
6123 – największa liczba głosów oddana na zadanie w ramach JBO. Ten rekord należy
do zadania zgłoszonego w IX
edycji JBO przez Mirosława
Pieczarę, pod nazwą „Jeszcze
piękniejsze Jaworzno – nowa,
bezpieczna infrastruktura
w dzielnicach”.

ka-Hałczyńska

W ramach JBO realizowane są bardzo zróżnicowane projekty. Jednym z nich jest mural | fot. Grażyna Dębała

y i pieniądze, które zmieniają miasto

fot. Andrzej Pokuta

chmurką, pumptrack i boiska. Sfinansowano też wydawnictwo albumowe, stroje dla zespołu śpiewaczego, imprezy dzielnicowe oraz
mural. Dzięki środkom z JBO termomodernizację przeszły jaworznickie szkoły i przedszkola.
Wśród zrealizowanych dotychczas zadań warto wspomnieć o największych przedsięwzięciach. To
fizjoterapia dla mieszkańców, którą jaworznianie wybrali w 2017
roku. Na to zadanie wydano ponad
500 tys. zł. W 2018 roku mieszkańcy zdecydowali, że chcą mieć
w GEOsferze tężnię solankową, co
kosztowało ponad milion zł. Rok
później do realizacji wybrano między innymi budowę boiska Orlik-

-Górnik w Dąbrowie Narodowej,
co kosztowało 900 tys. zł. W roku
2020 jaworznianie zagłosowali na
projekt, który przewidywał budowę chodników w kilku dzielnicach
miasta. To przedsięwzięcie pochłonęło ponad 1,5 mln zł.
Wszystko wskazuje na to, że jaworznianie uznali ten kierunek
zmian za najbardziej potrzebny, bo
w roku 2021 zrealizowano projekt,
który zakładał budowę chodników,
miejsc parkingowych i doświetlenie
ulic w dzielnicach, a w trakcie realizacji jest zadanie związane z nową
infrastrukturą, która ma poprawić
bezpieczeństwo mieszkańców.
– Zawsze staram się, żeby zadanie,
które zgłaszam w ramach budżetu

obywatelskiego, jak najlepiej służyło
ludziom. Tak właśnie było z tężnią
solankową w GEOsferze, czy z karetką, którą udało się zdobyć w ramach
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zrealizowane zadanie to
zawsze owoc pracy wielu osób, ale
warto się starać, bo efekty są widoczne i bardzo cieszą – mówi nam
Jadwiga Grzybek, jaworznianka
i autorka zwycięskich projektów.
Ubiegły rok pod względem realizacji zadań wybranych w ramach
Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego był bardzo udany. – Łącznie
w 2021 roku wykonano dwanaście
zadań, w tym trzy zadania z czterech
zaplanowanych w VIII edycji JBO
oraz dziewięć zadań zaległych z poprzednich edycji – wspomina Marta Wiecheć z Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Wśród wykonanych inwestycji są
m.in. siłownia zewnętrzna, która
powstała przy ul. Szymanowskiego,
strefa relaksu przy alei Piłsudskiego, miniboisko w dzielnicy Jeleń
Dąb, ogród doświadczeń przy ul.
Długoszyńskiej czy plac zabaw przy
ul. Wandy.
Do realizacji pozostają jeszcze
Jaworznicki Rynek Kultury i Rozrywki, Centrum aktywności rodzinnej, które ma powstać w Szczakowej i boisko piłkarskie przy Szkole
Podstawowej w Niedzieliskach oraz
plac zabaw w Ciężkowicach. W tym
ostatnim przypadku w roku 2021
przeprowadzono postępowanie
przetargowe, które trzeba było
unieważnić, bo oferta przewyższała aż o 85 tys. zł kwotę, jaką
miasto chciało przeznaczyć na wykonanie placu zabaw. Realizację
dwóch innych inwestycji na razie
wstrzymano.
– Chodzi tu o dziedziniec szkolny
przy SP 20. Realizacja tego zadania została wstrzymana do czasu
zakończenia remontu szkoły. Drugie
zadanie to minicentrum rekreacyjno-kulturalne, które powstać ma przy ul.
ks. Mroczka. Realizacja tego zadania

została przesunięta do czasu zakończenia przebudowy budynku dawnej
noclegowni dla osób bezdomnych,
gdzie ma powstać klub środowiskowy
– wyjaśnia Marta Wiecheć.
Przed nami jeszcze realizacja zadań, które jaworznianie wybrali
w trakcie IX edycji JBO, rekordowej pod względem liczby oddanych
głosów. W ramach IX edycji mieszkańcy miasta do dyspozycji mieli
3,2 mln zł. Wpłynęło 49 wniosków,
z czego po weryfikacji formalnej
i merytorycznej 42 poddano pod
głosowanie. Jaworznianie oddali łącznie 31 827 głosów, z czego
30 070 uznano za ważne. Wśród
zwycięskich projektów są m.in.
wspomniana już nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach,

31 827 – rekordowa liczba
głosów oddana przez jaworznian w ramach jednej
edycji JBO. Rekord należy
do IX edycji.

a także zakup sprzętu dla strażaków, doposażenie placów zabaw,
doświetlenie przejść dla pieszych,
budowa chodnika w Jeleniu.
Co ważne, dwie spośród inwestycji zrealizowanych w ramach JBO,
zostały już zlikwidowane. Boisko
wielofunkcyjne w rejonie ul. 3 Maja
zlikwidowano z powodu licznych,
powtarzających się, kosztownych
i uciążliwych dewastacji. Nieco inna
sytuacja była w przypadku drugiej
ze zlikwidowanych inwestycji. Tutaj
chodzi o zadanie, które polegało na
montażu infrastruktury sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 19.
W miejscu dawnego boiska powstała
hala sportowa, a sprzęt i urządzenia
pozostają na wyposażeniu placówki.
Grażyna Dębała

Budowa tężni solankowej kosztowała 1,19 mln zł | fot. Grażyna Dębała
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Seniorzy
w książnicy
Jaworzniccy bibliotekarze zapraszają seniorów na cykliczne zajęcia do książnicy. W każdą
pierwszą i ostatnią środę miesiąca o godzinie
16.30 rozpoczynają się w Czytelni Naukowej
spotkania w ramach Bibliotecznego Klubu Seniora. To propozycja dla osób w wieku 60+.
Warto skorzystać z zaproszenia, bo bibliotekarze przygotowali bogatą i ciekawą
ofertę. W ramach zajęć prowadzone są gry
i zabawy towarzyskie, kalambury i literackie zagadki oraz zabawy językowe. Wspólne
zajęcia to też okazja, by rozwiązywać zadania logiczne, ćwiczyć spostrzegawczość
i poznawać tajniki kaligrafii. Seniorzy mogą
też uczestniczyć w zajęciach plastycznych,
warsztatach prowadzonych pod hasłem „Internet bez tajemnic” oraz w prelekcjach tematycznych. Zagadnienia dobrano w taki
sposób, by zainteresować jak największą
liczbę jaworznickich seniorów.
– Polecam wszystkim seniorom zajęcia i warsztaty, prowadzą je sympatyczne panie z wiedzą,
doświadczeniem i sercem na dłoni – przekonuje
Bronisława Zarzeczna, szefowa klubu Senior+, który działa przy ul. Matejki.
GD
AU TO P R O M O C J A
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Karnawałowe szaleństwo w klubie
W piątkowy wieczór, 28 stycznia, bywalcy
klubu Senior+ na Podwalu urządzili sobie karnawałowy bal przebierańców. Było dużo tańca
i muzyki, smaczne jedzenie, a także mnóstwo
śmiechu i doskonałej zabawy. Na parkiecie
pląsały czarownice, nietoperze, jaskiniowcy
i Indianie. Były też m.in. piękne damy, góralki,
lekarze i klauny.
– Bawię się wyśmienicie. Wreszcie mamy okazję, by potańczyć. To dla nas wszystkich taka miła
odskocznia i wspomnienie młodych lat – mówiła
Wanda Drobniak, uczestniczka balu karnawałowego.
Seniorki z klubu wykazały się nie lada kreatywnością. Każda miała ciekawy strój i makijaż. Zadbały o najmniejsze detale i rekwizyty.
– Lubimy się bawić i wesoło spędzać razem czas.
Bal karnawałowy był ku temu idealną okazją.
Wpadłyśmy na pomysł, żeby każda z nas przebrała
się za jakąś postać z filmu bądź bajki. Miałyśmy
przy tym naprawdę sporo frajdy – mówi Krystyna Janicka, kierowniczka klubu na Podwalu.
Bal karnawałowy to nie jedyny pomysł seniorek w tym miesiącu. Tydzień temu Klub
Senior + na Podwalu nawiązał współpracę
z Przedszkolem nr 26 w Jaworznie oraz z radnymi Teresą Kondoszek oraz Mirosławem
Pieczarą. Projekt realizowany pod hasłem pn.

Bal przebierańców w Klubie Seniora na Podwalu z pewnością należy do udanych | fot. Natalia Czeleń

„Doświadczenie plus energia” ma zintegrować
jaworznickich seniorów i przedszkolaki oraz
pozwoli osiągnąć obopólne korzyści. Seniorki
chętnie podzielą się z najmłodszymi mieszkańcami miasta swoim doświadczeniem i wspomnieniami, natomiast maluchy zarażać będą
swą dziecięcą radością i energią.
We wtorek, 25 stycznia, radni przekazali
seniorkom z klubu na Podwalu ręcznie wyko-

nane przez przedszkolaki z Podłęża serduszka.
Zaprezentowali też film z życzeniami nagrany
z okazji dnia babci i dziadka.
– Jesteśmy dzieciom bardzo wdzięczne za tak
miłą niespodziankę. Chciałybyśmy się im niebawem
odwdzięczyć. Poza tym planów na wspólną integrację jest sporo. Na pewno latem zorganizujemy
dla dzieci i naszych seniorek piknik – zapowiada
Krystyna Janicka.
NC

Filmowy konkurs
Do 28 lutego można składać
prace w ramach drugiej edycji
Międzynarodowego Szkolnego
Konkursu Filmowego „Wylęgarnia”. Szanse w konkursie mają
nie tylko filmowcy, ale również
młodzi artyści, którzy interesują
się dziedzinami sztuki spokrewnionymi z filmem, bo organizatorzy przewidzieli aż pięć kategorii,
w jakich oceniane będą prace. To:
film fabularny lub dokumentalny,
scenariusz filmowy, plakat filmowy, fotoreportaż filmowy, a także
muzyka filmowa.
Organizatorzy filmowego konkursu zachęcają młodych ludzi,
by przesyłali swoje prace, bo to
okazja, by skonfrontować je z profesjonalną oceną. W skład konkursowego jury „Wylęgarni” wejdzie
m.in. Basia Trzetrzelewska, polska
wokalistka, która zyskała światową

sławę. Międzynarodowy Szkolny
Konkurs Filmowy to owoc współpracy trzech jaworznickich instytucji: Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworznie, III Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Jaworznie oraz Wydziału Promocji,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Nad konkursem
czuwa jego pomysłodawczyni oraz
koordynatorka, mgr Celina Waśko.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji
i Nauki oraz Prezydent Miasta
Jaworzna Paweł Silbert. Wśród
partnerów i patronów „Wylęgarni”
znalazły się prestiżowe instytucje
filmowe, w tym między innymi
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Instytucja Filmowa
„Silesia Film”.
Grażyna Dębała

Artyści z WTZ
Do połowy lutego w jeleńskiej
placówce ATElier Kultury, która
mieści się przy ulicy Wiosny Ludów 1, oglądać można niezwykłą
wystawę. To prace wykonane przez
podopiecznych Warsztatu Terapii
Zajęciowej. Prace prezentowane są
pod tytułem „Rękodzieło artystyczne i użytkowe”, a wystawa pozwala
zobaczyć, czym na co dzień zajmują
się osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jak wiele mają talentu.
– Zamontowaliśmy już wystawę
rękodzieła artystycznego uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI
koło w Jaworznie. Prezentujemy na

niej wyroby z wszystkich naszych pracowni. Wystawa będzie trwać do 14
lutego, więc nie traćcie czasu i w wolnej chwili idźcie ją zobaczyć. Serdecznie zapraszamy – zachęca Monika
Włodarczyk-Raczek, kierownik
jaworznickiego WTZ.
Wśród prezentowanych prac są
między innymi świąteczne ozdoby,
choinki, aniołki, świeczniki, gwiazdki czy krasnale. Są też pięknie ozdobione pudełka, w których trzymać
można swoje skarby. Na wystawie
prezentowane są również haftowane
obrazki, torebki i torby oraz ozdoby
wykonane ze sznurka.
GD
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Musical
Musical to jedna z ciekawszych form spektaklu teatralnego lub filmu muzycznego. Łączy
muzykę, taniec, piosenki i dialogi. Musical jest formą eklektyczną
i wielowarstwową, korzysta z różnych gatunków muzycznych i różnych rodzajów tańca. W produkcjach musicalowych wykorzystuje
się efektowne scenografie i kostiumy oraz efekty specjalne. W musicalu filmowym, piosenki śpiewane
przez aktorów, wplecione są w narrację filmu oraz są uzupełnieniem
dialogów i tańca. Musicale są najczęściej produkowane w USA, ale
popularnością cieszą się wśród widzów na całym świecie.

Jeśli chodzi o musicale to na pierwszym miejscu w moim rankingu, od
ponad 30 lat jest „Hair” Miloša Formana. Film ten nie traci na aktualności, a jego ponadczasowe przesłanie
wciąż robi wrażenie. Jest spójny pod
każdym względem w warstwie fabularnej, muzycznej, choreograficznej,
tekstowej i wizualnej. Choć w chwili
premiery w 1979 roku mówiono, że
Forman spóźnił się o 10 lat, to i tak
znakomicie, ze swoistym dystansem
emigranta, przedstawił kontrkulturę
i jej ideały, w opozycji do prowincjonalnej i konserwatywnej Ameryki.
Musical „Hair” wpisuje się w kanon
gatunku oraz różne warstwy kultury
popularnej.
KP

Wybrana ﬁlmograﬁa

Aladyn, reż. Guy Ritchie, USA 2019
Cats, reż. David Mallet, Wielka Brytania 1998
Chicago, reż. Rob Marshall, USA 2002
Czarnoksiężnik z Oz, reż. Victor Fleming, USA 1939
Deszczowa piosenka, reż. Stanley Donen, Gene Kelly, USA 1952
Dźwięki muzyki, reż. Robert Wise USA 1965
Gdyby jutra nie było, reż. Nikhil Advani, Indie 2003
Grease, reż. Randal Kleiser USA 1978
Hair, reż. Miloš Forman, USA 1979
Jesus Christ Superstar, reż. Norman Jewison, USA 1973
Kabaret, reż. Bob Fosse, USA 1972
Król rozrywki, reż. Michael Gracey, USA 2017
La La Land, reż. Damien Chazelle, USA 2016
Les Misérables. Nędznicy, reż. Tom Hooper, USA/ Wielka Brytania 2012
Mamma Mia!, reż. Phyllida Lloyd, Niemcy/USA/ Wielka Brytania 2008
Mary Poppins powraca, reż. Rob Marshall, USA 2018
Moulin Rouge!, reż. Baz Luhrmann, Australia/USA 2001
My Fair Lady, reż. George Cukor, USA 1964
Pani minister tańczy, reż. Juliusz Gardan, Polska 1937
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Dzielenie się książkami
jest lepsze od ich posiadania
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jaworznie (Rynek Główny 17)
trwa akcja „Uwolnij książkę”. Obok
Galerii ExLibris stoi specjalny regał
z logo akcji „Uwolnionej książki”,
na którym każdy mieszkaniec miasta może zostawiać przeczytane już
i używane książki, by inni czytelnicy mogli je zabrać. Przedsięwzięcie
wpisuje się w ideę bookcrossingu.
– Bookcrossing jest niekonwencjonalną formą popularyzowania książek
i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich
przekazywanie metodą „podaj dalej”.
Każdy może przynieść dowolną książkę, o dowolnej tematyce czy gatunku,
i wziąć też coś dla siebie. Prosimy
jednak, by zostawiać książki niezniszczone – mówi Katarzyna Nowak,
bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaworznie.
Akcja bibliotekarzy ma na celu
promowanie czytelnictwa oraz ułatwienie dostępu do tradycyjnych
książek, bowiem zdaniem pracowników jaworznickiej książnicy - książki
żyją wtedy, gdy są czytane, a dzielenie się nimi jest jeszcze lepsze od
ich posiadania. – Regał stoi i będzie
stał w naszej bibliotece przez cały czas.
Zapraszamy i zachęcamy do wymiany – podkreśla Katarzyna Nowak.

Na regale „Uwolnionej książki” można znaleźć ciekawe propozycje czytelnicze | fot. Natalia Czeleń

Bookcrossing, czyli idea krążącej książki narodziła się w Stanach
Zjednoczonych w 2001 roku. Jej
inicjatorem był Ron Hornbaker,
programista komputerowy. Bookcrossing polega na zostawianiu
przeczytanych książek w miejscach

publicznych lub na specjalnie przeznaczonych do tego celu regałach,
w gablotach, biblioteczkach plenerowych, po to, by inny czytelnik
mógł je zabrać, przeczytać i znów
puścić w obieg.
Natalia Czeleń

Watergate i MikroMakro: Na tropie zbrodni

Poprowadzić własne śledztwo

Przed nami roztacza się plan spokojnego miasteczka, w którym mieszkańcy cieszą się chwilami wytchnienia w Parku Neptuna lub zakupem
burgera w przydrożnym sklepie. Jednak to tylko
pozory, ponieważ plan miasta aż kipi od scen
zbrodni, których rozwiązanie będzie teraz naszym zadaniem. Witajcie w MikroMakro: Na tropie zbrodni – fenomenalnej grze kooperacyjnej,
w której liczy się dedukcja i spostrzegawczość.
Pierwszym pozytywnym zaskoczeniem po
sięgnięciu po tytuł od Lucky Duck Games jest
możliwość zagrania w grę bez otwierania pudełka! Na wieku czeka krótka informacja i pierwsza sprawa kryminalna do rozwiązania, dzięki
czemu przed zakupem gry, możemy sprawdzić
jej mechanikę.
Wewnątrz pudełka znajdziemy bardzo duży
plan miasta, kilkanaście kart składających się
na 16 spraw kryminalnych, koperty oraz szkło
powiększające. Jeżeli chodzi o instrukcję, to
zajmuje ona 4 strony i w większości skupia się
na wytłumaczeniu zasad, w oparciu o pierwszą sprawę.
Przed rozgrywką wybieramy głównego śledczego, który będzie czytał informacje zawarte
na kartach oraz sprawdzał, czy nasze biuro
detektywistyczne dobrze rozwiązało sprawę.
Wszystkie sprawy należy podzielić i schować do
osobnych kopert. Koperty są na tyle przezroczyste, że bez problemu zobaczymy tytuł śledztwa
oraz jego stopień trudności przed wyciągnięciem
kart. Każdą sprawę prowadzimy w ten sam
sposób: najpierw odczytujemy pierwszą kartę,
następnie awers drugiej, której treść prowadzi
nas do odnalezienia konkretnej sceny. Prawidłowe rozwiązanie znajduje się na rewersie

karty. Autor gry, Johannes Sich, przewidział
również możliwość rozwiązania spraw, czytając tylko pierwszą kartę – jest to tzw. wersja dla
zaawansowanych.
A co w przypadku kiedy rozwiążemy wszystkie sprawy? Plan miasta możemy powiesić w formie plakatu, może on posłużyć również jako
kolorowanka lub możemy bacznie go przestudiować i odszukać rozwiązań kilku nieoficjalnych
spraw, takich jak np.: dlaczego ktoś wpycha
mężczyznę do rzeki?
Jeżeli jednak dalej będziemy czuć niedosyt,
to wydawca zapowiedział już drugą część gry
- MikroMakro: Miejski Poker, która ukaże się
w drugim kwartale tego roku.
MikroMakro to niejedyne tytuły o tematyce
detektywistycznej oferowane przez Lucky Duck
Games. W ofercie wydawcy znajdują się jeszcze:

seria Kronik Zbrodni, Paranormalni Detektywi
i karciana seria Crime Zoom. Ponadto, pomimo
wyczerpania nakładu u wydawcy, gracze mogą
jeszcze odnaleźć w sklepach jedną z pierwszych
gier, która ukazała się nakładem LDG w kraju,
a mowa o dwuosobowej grze Watergate.
Watergate, autorstwa Matthiasa Cramera,
jest tytułem poświęconym najsławniejszemu
skandalowi politycznemu. W czerwcu 1972
roku, w budynku Watergate, będącego siedzibą Komitetu Krajowego Partii Demokratycznej,
złapano pięciu włamywaczy. Po drobiazgowym
śledztwie dziennikarskim ujawniono szpiegowanie przeciwników politycznych na polecenie
Białego Domu. W efekcie ówczesny prezydent,
Richard Nixon, zrezygnował ze stanowiska.
W grze jeden z graczy wcieli się właśnie
w rolę wydawcy gazety, podczas gdy drugi

obejmie dowodzenie nad administracją Nixona. Celem wydawcy będzie powiązanie dwóch
informatorów z prezydentem, natomiast Biały
Dom będzie starał się ukrywać dowody. Sama
instrukcja posiada bardzo bogato opisane tło
historyczne, a na kartach znajdziemy wiele
archiwalnych zdjęć.
Całość rozgrywki skupia się na trzech fazach
wykonywanych w każdej rundzie, od dobierania
kart na rękę, po zagrywanie ich oraz otrzymywanie znaczników rozmachu wraz z dowodami.
Wszystko rozgrywane jest na planszy przypominającej tablicę korkową z pinezkami i pajęczyną
powiązań z czerwonej nici.
Zarówno Watergate, jak i MikroMakro: Na
tropie zbrodni, są nagradzanymi i cenionymi tytułami. Watergate zdobył nagrodę Golden Geek
dla gry dwuosobowej, natomiast MikroMakro
zostało najlepszą grą w Niemczech w 2021 roku
zdobywając Spiel des Jahres.
Radosław Kałuża | HKG Gildia
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Paweł Smolik świetnie czuje się na łonie natury | fot. Archiwum prywatne

Prawdziwe piękno jest tuż obok. Przekonuje do tego utalentowany jaworznicki fotograf, Paweł Smolik. Wystawę zdjęć jego autorstwa można oglądać do
14 lutego w Galerii ExLibris w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (Rynek Główny 17). Tematem przewodnim jest niezwykle urokliwa Sodowa Góra.

Piękno przyrody zatrzymane w kadrach
Na wystawie w Galerii ExLibris prezentowane są fotografie pokazujące okolice Sodowej Góry. Dlaczego spośród tylu
plenerów w Jaworznie wybrał pan akurat Sodową Górę i jak długo powstawała
ta galeria?
Miałem dylemat, co pokazać, od czego zacząć.
Ponieważ jest to pierwsza indywidualna wystawa
mojego autorstwa (w zbiorowych miałem przyjemność uczestniczyć wielokrotnie), i odbywa się
w mojej rodzinnej miejscowości, czyli w Jaworznie,
sądziłem, że powinna prezentować walory przyrodnicze właśnie z tego terenu. Wybór padł na Sodową
Górę zlokalizowaną w centralnej części Jaworzna,
właśnie nieopodal mojego miejsca zamieszkania.
Stąd również tytuł tej wystawy „Za progiem domu”.
To właśnie tutaj najczęściej fotografuję w wolnych
chwilach i niemal zawsze znajduję coś interesującego
do sfotografowania. W tej ostoi jest naprawdę bardzo dużo zwierząt, dziesiątki gatunków ptaków, nie
wspominając już o ciekawej roślinności. Poza tym
jest jeszcze jeden powód. Właśnie na tym obszarze
miały miejsce moje pierwsze próby uwieczniania
na kliszy fotograficznej naszej lokalnej przyrody,
a było to za czasów, gdy uczęszczałem jeszcze do
szkoły podstawowej. Wszystkie prezentowane na
wystawie fotografie pochodzą właśnie z tego niewielkiego fragmentu, obszaru nieużytków porolnych
zlokalizowanych wokół Sodowej Góry, a fotografowane były przez ostatnie 2-3 lata. Problemem
było tylko i wyłącznie to, iż mogłem zaprezentować
niespełna 40 prac, więc ich wybór spośród kilku
tysięcy zdjęć był bardzo kłopotliwy.
Od 2006 r. jest pan członkiem Związku
Polskich Fotografów Przyrody. Czy to znaczy, że pana ulubionym tematem zdjęć
jest natura?
W 2006 roku zapisałem się do ZPFP, ale nie
tylko dlatego, że lubiłem fotografować przyrodę,
lecz również po to, aby poznać innych pasjonatów

pan pasjonatom zaczynającym przygodę
z tego typu fotografią?

przyrody, wyjeżdżać na wspólne plenery, dzielić
się fotografiami, wrażeniami, jeździć na festiwale.
Wiele się od tego czasu nauczyłem. Fotografowanie
natury zdecydowanie daje mi dużo przyjemności
i satysfakcji. Może to zabrzmi trochę dziwnie,
ale gdy fotografuję przyrodę, jestem po prostu
szczęśliwy. Ten kontakt z naturą i jej towarzystwo wprowadza mnie w znakomity nastrój. Jest
w przyrodzie tak wiele piękna. Zwłaszcza mnogość
jej tematów, możliwość podpatrywania sekretnych
rytuałów, ciekawych zachowań zwierząt i ptaków,
przebywanie często z nimi kilka dni sam na sam.
Do tego dochodzą również krajobrazy z zachwycającymi pejzażami, które także bardzo lubię i cenię
w tej fotografii.
Od jak dawna pana pasją jest fotografia?
Pierwszy epizod miałem jeszcze w przedszkolu,
ale tę historię traktuję jako anegdotę. Zamieniłem
się z kolegą resorakiem na kliszę fotograficzną,
którą, gdy z nią dotarłem do domu, natychmiast
wysunąłem z kasety i nieświadom wówczas co robię, bezmyślnie naświetliłem. Fotografią interesowałem się od czasów szkoły podstawowej. W tych
początkach mojej fotografii najczęściej rejestrowałem wydarzenia, wycieczki szkolne, rodzinne oraz
otaczającą przyrodę, do której najczęściej wówczas
zaliczałem kwiaty i owady. W późniejszym czasie
zajmowałem się również fotografią studyjną oraz
ślubną. Jednak to fotografia przyrodnicza najbardziej mnie interesowała i absorbowała, i to jej od
kilkunastu lat się poświęcam. Fotografia towarzyszy
mi przez całe moje dotychczasowe życie. Bardzo
się z tego cieszę.
Jakie są pana najbliższe fotograficzne
plany?
Przyroda, którą fotografuję, jest dla mnie tylko
pasją. Nic nie muszę, nie mam zleceń i obowiązków z tym związanych. Wszystkie moje plenery
fotograficzne są oczywiście w pewnym stopniu we-

Efekty pracy Pawła Smolika podziwiać
można w bibliotecznej galerii
| fot. Natalia Czeleń

ryfikowane, przez czas, którym dysponuję, finanse na wyjazdy, ale jakieś plany i własne projekty
zawsze powstają w głowie. Na pewno będę kontynuował fotografowanie przyrody Jaworzna i jej
okolic, w tym oczywiście i Sodową Górę. Jeżeli
obostrzenia covidowe lub inne wydarzenia nie pokrzyżują moich planów, to wyjadę w tym roku do
północnej Norwegii, aby obserwować i fotografować
woły piżmowe oraz być może na maskonury na
Islandię. Jeżeli chodzi o obszar Polski, to zapewne
odwiedzę kilkukrotnie Podlasie, wybrzeże Bałtyku,
Polesie oraz Bieszczady. Lubię też podróże z noclegiem w samochodzie lub namiocie. Nie wiem,
jakie z tego będą efekty zdjęciowe, ale na pewno
nudzić się nie będę.
Fotografowanie natury, zwierząt wymaga
sporo czasu i cierpliwości. Jaką radę dałby

To prawda, że fotografia przyrodnicza zdecydowanie uczy cierpliwości. Wielogodzinne zasiadki
spędzone na obserwacjach i wyczekiwaniu, aż pojawi się oczekiwany bohater, którego chcemy sfotografować, mocno nas uwrażliwiają i uczą pokory
oraz szacunku do świata dzikich zwierząt. Jednak
dla mnie niepowodzenie nigdy nie jest dosłowną
porażką. Zawsze można wyciągnąć wnioski i lekcję na kolejną próbę. W internecie można znaleźć
setki wskazówek dotyczących fotografii przyrodniczej i myślę, że warto je poznać, zanim wyruszy się w teren. Polecam podpatrywać fotografie
uznanych fotografów przyrody, jeździć na wystawy
i oglądać programy przyrodnicze. Zachęcam, aby
w pierwszej kolejności rozpocząć od fotografowania przyrody w swojej najbliższej okolicy. Sugeruję,
aby rozpocząć od krajobrazu, roślin czy poprzez
obiektywy makro fotografować owady. Warto fotografować przyrodę o świcie. Jest to wyjątkowo
korzystna pora z powodu najlepszego miękkiego
światła, tak pożądanego w tej fotografii. Jestem
przekonany, że pasjonat powoli zacznie dostrzegać
dziką zwierzynę oraz ptaki. Można podpatrywać,
jakie są ich zwyczaje, ulubione miejsca czy zachowania. Dzięki takim porannym plenerom jesteśmy
w stanie posiąść wiedzę, którą wykorzystamy przy
wykonywaniu kolejnych sesji zdjęciowych. Należy
pamiętać, że w fotografii przyrodniczej trzeba mieć
na uwadze również jej aspekt etyczny. Fotografia
nie może szkodzić przyrodzie. Trzeba jej pomagać
i chronić ją. Nowym pasjonatom życzę czerpania
wielkiej radości z obcowania z naszą jaworznicką
przyrodą. Tych, którym nie chce się wcześnie wstawać, zapraszam do odwiedzenia Galerii ExLibris
w MBP w Jaworznie. Tam będzie można poczuć
się jak na porannym plenerze…
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń
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Rusza nabór do czwartych klas sportowych
w Szkołach Podstawowych nr 7 i 16 w Jaworznie o profilu piłki
siatkowej dziewcząt, tworzonych we współpracy
z Miejskim Centrum Kultury i Sportu. Dla młodych adeptek piłki siatkowej to szansa na sportowy
rozwój, systematyczną
dawkę ruchu, ciekawą
przygodę i… dobre oceny!
– Od dwóch lat intensyfikujemy szkolenie w naszych siatkarskich klasach
sportowych. Lekcje wychowania fizycznego prowadzą wyspecjalizowani trenerzy. Mamy też do dyspozycji bardzo
dobre warunki treningowe oraz sprzęt.
W ramach szkolenia nie skupiamy się
AU TO P R O M O C J A

SPORT
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Szkoły czekają na młode siatka
wyłącznie na siatkówce – podkreśla
Mariusz Łoziński, koordynator sekcji siatkówki dziewcząt MCKiS Jaworzno.
W ramach szkolnych zajęć uczennice siatkarskich klas sportowych mają
tygodniowo 10 godzin wychowania
fizycznego. W tym są zajęcia na basenie, zajęcia z gimnastyki, lekkoatletyki czy podnoszące ogólną sprawność. – Nasi uczniowie każdego dnia
otrzymują w ramach szkolnych zajęć
1,5 godzinną dawkę ruchu. To ilość,
która potrzebna jest każdemu młodemu
człowiekowi do tego, by prawidłowo
i zdrowo się rozwijał. Korzyści są nie do
przecenienia. Nasi uczniowie nie tylko
coraz lepiej grają w siatkówkę, ale też
wzmacniają organizm, układ odpornościowy, bo przecież nie bez powodu
mówi się, że „w zdrowym ciele jest zdrowy duch” – mówi Mariusz Łoziński.
Warto też wspomnieć, że uczniowie
klas siatkarskich osiągają świetne wyniki nie tylko w sporcie. Nieźle radzą
sobie też z nauką. – Rodzice mają czasem obawy, że poświęcenie tylu godzin

na zajęcia wychowania fizycznego będzie miało złe konsekwencje dla nauki.
Nic bardziej mylnego. Wyniki w nauce

uczniów klas sportowych nie są gorsze
od pozostałych, a często są znacznie
lepsze. Dbamy o to, by nasi uczniowie

uczyli się dobrej organizacji i potrafili
odpowiednio zarządzać czasem – mówi
Mariusz Łoziński.

Turniej Mikołajkowy to okazja, by sprawdzić siatkarskie umiejętności | fot. Andrzej Pokuta

Stypendia przyznane
Stypendia sportowe miasta Jaworzna otrzyma w tym roku blisko 40 jaworznickich sportowców. To nagroda
za wysokie osiągnięcia i szansa na sfinansowanie dodatkowych treningów
czy zakup profesjonalnego sprzętu.
W tym roku na ten cel przeznaczono
aż 400 tys. zł.
Zgodnie z regulaminem o stypendium mógł się starać zawodnik, członek klubu sportowego, który swoją
siedzibę ma w Jaworznie. Sportowiec
ubiegający się o to wyróżnienie, musi
też uprawiać dyscyplinę zaliczaną do
programu igrzysk olimpijskich i osiągać wysokie wyniki w dyscyplinach
indywidualnych lub zespołowych.
Rozpatrzeniem wniosków, które
wpłynęły od sportowców, zajmowała się specjalna komisja, powołana
przez prezydenta miasta. W skład
tego gremium weszli: Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna, który
w komisji pełnił funkcję przewodniczącego, radni: Mariusz Kowalski
i Janusz Papuga oraz Łukasz Warchoł z Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Dziękuję sportowcom, trenerom
i władzom klubów za to, że w kolejnym
trudnym roku nie poddawali się, i tam,
gdzie było to możliwe, reprezentowali
Jaworzno. Życzę kolejnych sukcesów
sportowych i prywatnych – mówi Łukasz Kolarczyk.
Dzięki podniesieniu kwoty przeznaczonej na stypendia sportowe,
finansowe wsparcie otrzyma w tym
roku 37 zawodników. W tym gronie
najliczniej reprezentowani są judocy.
Stypendystów uprawiających tą dyscyplinę jest 12. Finansowe wsparcie
otrzyma też 7 lekkoatletów i tyle samo
zawodników II ligi piłki siatkowej
mężczyzn, 6 bokserów, 3 szermierzy

i po jednym przedstawicielu podnoszenia ciężarów i badmintona.
Stypendium będzie wypłacane
przez rok dla zawodników uprawiających sporty indywidualne oraz 5
miesięcy dla zawodników gier zespołowych. – Kiedy tylko covidowe
względy bezpieczeństwa pozwolą nam
się spotkać ze stypendystami, będziemy
chcieli osobiście pogratulować talentu,
zaangażowania i chęci reprezentowania naszego miasta na arenach krajowych i międzynarodowych. W tym
roku do listy stypendystów dołączyli
kolejni zawodnicy reprezentujący Jaworzno w ciekawych i wymagających
dyscyplinach sportowych – podkreśla
Łukasz Kolarczyk.
GD
Wyróżnieni stypendyści
w 2022 roku
Szermierka: Patrycja Haręza, Krystyna Rachel-Świrska, Bartłomiej Balsam
Judo: Aleksandra Masternak, Patryk
Urban, Łukasz Proksa, Marek Tarabura, Bartosz Machna, Dawid Kajdy,
Adela Niciarz, Hanna Kałuża, Szymon
Łąka, Adam Łąka, Szymon Kałuża, Nikodem Łukajczyk
Lekkoatletyka: Patrycja Włodarczyk,
Alicja Włodarczyk, Ewa Brych-Pająk,
Adrianna Olechno, Julia Frąckowiak,
Piotr Kuzak, Zbigniew Kalinowski
Boks: Martyna Jarząbek, Dorota
Wawszczyk, Zuzanna Orłowska, Damian Nicpoń, Marcel Ptak, Bartłomiej
Gorol
podnoszenie ciężarów: Robert Studziżba,
badminton: Dariusz Opatrzyk,
II liga siatkówki mężczyzn: Szczepan Czerwiński, Oskar Wojtaszkiewicz, Kacper Komar, Karol Borończyk, Paweł Żeliński, Mateusz
Pietras, Kamil Poręba.
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No Name utrzymał pozycję lidera

Efekty sportowego szkolenia
uczniowie mogą na bieżąco weryfikować. W trakcie szkolenia biorą udział
w turniejach i rozgrywkach klubowych, gdzie mają okazję zmierzyć
się z drużynami z całej Polski. Młode siatkarki nie leniuchują również
w czasie letniej i zimowej przerwy
od szkolnych zajęć. W czasie wakacji
organizowane są obozy szkoleniowe.
Latem młode siatkarki z Jaworzna
trenowały i wypoczywały nad morzem, w Rewalu. Teraz planowany
jest wyjazd do Muszyny. Zimą też
sporo się dzieje. Zawodniczki ćwiczą pod okiem trenerów w obiektach
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
Miejskie Centrum Kultury i Sportu prowadzi też zajęcia dla uczennic
klas trzecich. To okazja, by rozwijać
sportowe pasje, kształtować koordynację ruchową oraz nauczą się zasad
fair play i wzajemnego szacunku, co
w przyszłości może pomóc w rozwijaniu profesjonalnej kariery zawodniczej. Zajęcia odbywają się w soboty
w hali sportowej przy ul. Inwalidów

Wojennych 18. Często zdarza się,
że dziewczynki, które uczestniczyły
w sobotnich zajęciach, trafiają później
do klas sportowych w SP 7 i SP 16.
Zainteresowani rodzice mogą się
kontaktować z trenerem Mariuszem
Łozińskim (698 657 360), który udzieli dodatkowych informacji. Więcej
informacji w sprawie naboru do klas
sportowych oraz dokumenty do pobrania zamieszczone są na stronach
internetowych szkół (sp7jaworzno.
edupage.org oraz sp16.jaworzno.edu.
pl). Nabór ruszył 1 lutego br.. Wniosek wraz z załącznikami trzeba złożyć do 12 lutego. Próby sprawności
fizycznej kandydatek do klas sportowych przeprowadzone zostaną 9 i 10
marca, a już 21 marca poznamy listę
osób przyjętych. – Dla dziewcząt, które zostaną objęte szkoleniem w 4 klasie
sportowej będzie to początek niezapomnianej przygody, nie tylko sportowej.
Zależy nam na tym, by zgłaszały się do
nas dziewczynki, które mają zapał, są
wysportowane i chcą trenować – podkreśla trener.
GD

Za nami trzecia kolejka Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Futsalu PSS
Salos. Zawodnicy rozegrali mecze
na halowym boisku w niedzielę, 30
stycznia. Emocji nie brakowało.
– W pierwszym meczu PSV Podłęże
pewnie wygrało z zespołem Alias. Jędrzej Krawczyk strzelił w tym meczu
cztery bramki i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji króla strzelców ligi
– opowiada Marcin Sikorski, prezes
PSS Salos.
To starcie zakończyło się wynikiem 3:11 dla PSV Podłęże. W drugim meczu swoje pierwsze punkty
w tym sezonie zdobyli zawodnicy
Azot i Bricomana. Mecz zakończył się
remisem z wynikiem 3:3. W trzecim
meczu pewne i wysokie zwycięstwo
wywalczył zespół Jago nad Lambadą.
Spotkanie zakończyło się wynikiem
6:0. Kolejny mecz trzeciej kolejki również przyniósł pewne zwycięstwo faworyta. Pulmon pokonało Team Spirit
4:1. – Ostatni mecz zapowiadał się jako
hit kolejki. Grały tu dwie niepokonane
drużyny MCKiS i No Name – wspomina Marcin Sikorski.

Tym razem lepiej mecz rozpoczęli
„Bezimienni”. Radzili sobie świetnie i do przerwy prowadzali już 2:0.
W drugiej połowie MCKiS próbował
odzyskać stracone punkty. W 28 minucie do bramki trafił Marcin Krauz
z MCKiS. To jednak nie było już w stanie powstrzymać rywali. Mało tego,
taka gra odpowiadała No Name. Dru-

żyna szybkimi kontratakami punktowała MCKiS. Ostatecznie skończyło
się wysokim zwycięstwem ekipy „Koniora” z wynikiem 8:1 i utrzymaniem
prowadzenia w ligowej tabeli. Po
trzeciej kolejce Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Futsalu PSS Salos królem
strzelców z wynikiem 10 bramek jest
Jędrzej Krawczyk z PSV.
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Trzecia kolejka Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Futsalu przyniosła sporo
emocji | fot. Archiwum PSS Salos
AU TO P R O M O C J A

Superdarterem został Krystian Cebula | fot. Archiwum PSS Salos

Superdarter
wyłoniony

Krystian Cebula wygrał pierwszy
turniej o tytuł Superdartera. Turniejowe zmagania rozegrano w ramach rozgrywek Jaworznickiej Ligi
Darta Salos. Superdarter i mistrz 1.
ligi w finale pokonał 5:4 Grześka
Golańskiego, nowego zawodnika
w szeregach Salosa, który był jednocześnie wielkim odkryciem turnieju. W meczu o 3. miejsce zmierzyli
się najlepsi zawodnicy 2. ligi, czyli
Michał Nawrot i Zbigniew Sacha.
Starcie wygrał Michał Nawrot. Przed
nami jeszcze cztery turnieje o tytuł
Superdartera.
Dużo działo się też podczas rozgrywek ligowych w ramach drugiej kolejki Jaworznickiej Ligi Darta.
W minionym tygodniu grali m.in. zawodnicy z 3. ligi grupy A. Tutaj bez-

konkurencyjny był Grzesiek Golański, ale trzech zawodników jeszcze
nie rozegrało pierwszych spotkań.
W grupie B wszyscy już zagrali
przynajmniej 4 mecze, a na czele
tabeli jest Adam Krawczyk.
W drugiej lidze zawodnicy rozegrali już ponad połowę spotkań
pierwszej rundy. Natomiast w meczach 1. ligi wszystkie swoje mecze
wygrał Błaszczu i ma tyle samo
punktów, co prowadzący w tabeli
Kris. – Z osiągnięć indywidualnych
Marcin Kuryło rzucił dwa MAXy podczas jednej sesji, a Mariusz Dzikowski zakończył lega wartością 120,
czym wyrównał osiągnięcie Pawła
Ruczyńskiego i Mateusza Jaskulskiego – wspomina Marcin Sikorski,
prezes PSS Salos.
GD
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Patroni
naszych
ulic

Jan Paweł II – święty,
papież i patron rodzin

Ulica, której patronuje Jan Paweł II, to jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w Jaworznie. To stosunkowo nowy odcinek drogi, nazwanej Trasą Śródmiejską.
Ulica Jana Pawła II swój początek ma na Podłężu, a kończy
się w okolicach stadionu Victorii. Pozwala sprawnie przejechać przez Jaworzno, omijając
uliczki w centrum miasta. Jej patron
był rzymskokatolickim księdzem,
a następnie krakowskim biskupem
pomocniczym, arcybiskupem, kardynałem, a w końcu papieżem. Jan
Paweł II był też mistykiem, poliglotą, poetą i dramaturgiem. W kwietniu 2014 roku został kanonizowany,
co oznacza, że dołączył do grona
świętych Kościoła katolickiego.
Karol Wojtyła na świat przyszedł 18 maja 1920 roku
w Wadowicach, jako drugi syn i najmłodszy z trojga dzieci porucznika Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.
Mały Karol cieszył się opinią zdolnego i wysportowanego
chłopca. Grał w piłkę nożną, jeździł na nartach. Uwielbiał
też wycieczki. Los nie był dla Karola zbyt łaskawy. Kiedy
miał 9 lat zmarła jego matka. Trzy lata później na szkarlatynę zmarł Edmund, starszy brat Karola, lekarz.
Karol rzeczywiście był niezwykle zdolny. Na świadectwie maturalnym miał ocenę celującą, co umożliwiało mu
podjęcie studiów na większości uczelni i to bez egzaminów
wstępnych. Wybrał Uniwersytet Jagielloński i polonistykę.
Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. Niestety, wojna
uniemożliwiła mu kontynuowanie nauki. Już w 1940 roku
rozpoczął pracę w zakładach chemicznych. Był pracowni-

kiem fizycznym. W 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do
Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Mimo obiektywnych trudności nie zrezygnował ze swoich
pasji i rozwijał talenty. Wraz z przyjaciółmi założył teatr,
pisał wiersze.
W 1946 roku Wojtyła został wyświęcony na księdza i wyjechał do
Rzymu, by kontynuować studia.
Po powrocie do Polski został skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Niegowici, a następnie św. Floriana w Krakowie. W tym czasie sporo
pracował naukowo, pisał, wykładał
i jeździł na wycieczki z młodzieżą. W 1958 roku został biskupem,
w 1964 arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967
nominowany został kardynałem.
Karol Wojtyła był też częstym gościem w Jaworznie.
W między 1958 a 1978 rokiem arcybiskup gościł w naszym
mieście prawie 40 razy. Zdarzały się takie lata, w których
do Jaworzna przyjeżdżał nawet trzykrotnie, co oznacza, że
wielu mieszkańców miało okazję, by spotkać go osobiście.
Po niespodziewanej śmierci Jana Pawła I, rozpoczęło się
konklawe. 16 października 1968 roku, w ósmym głosowaniu, Karol Wojtyła został wybrany papieżem.
Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła
II były pielgrzymki. W trakcie 104 pielgrzymek odwiedził
wszystkie zamieszkałe przez ludzi kontynenty.
Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W mszy pogrzebowej uczestniczyło około 300 tys. wiernych.
GD

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 25 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 3 (241):
Człowiek jest kowalem swego losu.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

Dzisiejsza kartka z kalendarza
świąt nietypowych wymusza refleksję na temat znaczenia naszej pracy.
Otóż niezależnie od tego, jak błaha
i niepotrzebna nam się czasem wydaje nasza zarobkowa działalność,
to warto ją jednak doceniać. 3 lutego
obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Kopania Rowów. Pomysłodawcy
tego święta chcieli zwrócić uwagę
na znaczenie prozaicznych czynności. Kopanie rowów wydaje się być
bowiem pracą łatwą, do której wykonywania nie trzeba szczególnych
predyspozycji. Mimo to kopanie rowów jest na tyle ważne, by mieć
swoje święto.
W kalendarzu nietypowych świąt
jest też coś dla smakoszy. Również 3
lutego obchodzony jest Dzień Ciasta
Marchewkowego. Podobno tym smakołykiem zajadano się już w średniowieczu. Gdyby po obchodach tego
słodkiego święta komuś wciąż mało
było cukru we krwi, to już w sobotę,
5 lutego, obchodzony będzie Światowy Dzień Nutelli. W taki dzień
można sobie chyba pozwolić na dodatkowe kalorie. A zatem smacznego
i na zdrowie!
GD

SUDOKU
Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie
może być wpisana tylko raz.

Rozwiązanie
z PJ 3 (241)

