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Szanse 
dla przedsiębiorczych
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Początek rundy wiosennej 
w wadowickiej okręgówce 
okazał się szczęśliwy dla dru-
żyny Victorii 1918 Jaworzno, 
a pechowy dla Zgody Byczyna. 
Podczas gdy pierwszy z ze-
społów wygrał pierwszy swój 
mecz w rundzie rewanżowej 
(4:1 ze Strażakiem Rajsko), to 
piłkarze byczyńskiego klubu 
ulegli swoim rywalom (czyli 
zawodnikom Kalwarianki Kal-
waria Zebrzydowska) aż 0:8. 
Nie powiodło się też w mi-
niony weekend, grającej w 4. 

ność ojczyzny. Właśnie dla 
nich jaworznicka strzelnica 
Hubertech i Klub Strzelecki 
„Expert” LOK Jaworzno prze-
prowadzają bezpłatne szkole-
nia, które zapewnią im przy-
najmniej podstawy wiedzy 
i umiejętności.

Uczestnicy kursu przyjeż-
dżają do Jaworzna z całego 
regionu, a nawet z odleglej-
szych części Polski. Wielu je-
dzie z naszego miasta prosto 
na polsko-ukraińską granicę.

worznickiej Izby Gospodarczej 
z przedsiębiorcami. Wydarze-
nie pod hasłem „Rozwiń swoją 
fi rmę – cała Polska specjalną 
strefą ekonomiczną” odbyło 
się w GEOsferze.

Seminarium było okazją 
do zaprezentowania jaworz-
nickim przedsiębiorcom naj-
ważniejszych projektów KSSE. 
Mowa była też o narzędziach, 
dzięki którym przedsiębiorcy 
rozwiną swoje fi rmy i zwięk-
szą kapitał. 

lidze śląskiej, Szczakowiance. 
Na start piłkarskiej wiosny cze-
ka jeszcze Ciężkowianka.

Więcej na str. 4

Dary pojechały
do Lwowa

Na wojnie nigdy nie byli 
i z bronią także nie mieli do 
czynienia. Teraz chcą nauczyć 
się nią posługiwać. Ukraiń-
cy, mieszkający i pracujący 
w Polsce, wracają do swoje-
go kraju, by walczyć o wol-

O szansach na rozwój ma-
łych i średnich fi rm z Jaworz-
na dyskutowano podczas spo-
tkania przedstawicieli władz 
miasta, Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej i Ja-



Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Ostatni raz piszę o emocjach i spo-
strzeżeniach związanych z wojną (nie 
zarzekam się, bo może się wydarzyć 
bardzo dużo). Muszę odetchnąć od 
tego w tym miejscu, które zawsze było 
dla mnie zakątkiem refl eksyjnym, 
żartobliwym i raczej lekkim w swojej 
formie. Wiem, że nie da się przejść 
obok tego obojętnie, więc jeszcze tym 
razem dzielę się uwagami, które przy-
chodzą mi do głowy. Czwarty tydzień 
żyjemy wyłącznie emocjami, związa-
nymi z wojną na Ukrainie. Nie ma się 
co dziwić, w końcu to wydarzenie 
w naszej słowiańskiej części Europy 
nieznane od trzech pokoleń. 

Wprawdzie wojna w Donbasie czy 
na Krymie trwa już od 2014 roku, ale 
nie czuliśmy zagrożenia, bo działo 
się to 1500 kilometrów stąd, teraz 
jest inaczej, bo wybuchy było widać 
z terenu Polski. 

Tylko że... dalej to jest wojna POZA 
naszymi granicami, więc uważam, że 
jednak wiele osób zbyt mocno prze-
żywa, bo tak samo jak w przypadku 
choćby koronawirusa, katują się cały 
czas wiadomościami. Może właśnie 
te dwa lata lockdownów osłabiły na-
szą psychikę i jesteśmy teraz  podatni 
na każde wydarzenie, które widzimy 
w mediach... 

Absolutnie nie ignoruję i nie uprasz-
czam problemu, ale powiedzmy so-
bie szczerze, przez to, że jest wojna 

Babciny SOK

Kluczowa demografi a

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

na Ukrainie, nie możemy jako spo-
łeczeństwo przestać funkcjonować, 
a tak się z niektórymi dzieje. Musi-
my pracować, chodzić na zakupy, 
do kina i teatru oraz czytać książki 
– bo zwariujemy! Niektórzy ludzie 
nie mogą spać, chodzić, jeść, rozryw-
ka prawie nie istnieje (znam takich). 
Z jednej strony temu się nie dziwię, bo 
największe portale snują dywagacje 
o wojnie atomowej, a z drugiej sądzi-
łem, że jako społeczeństwo jesteśmy 
mocniejsi. 

Ale to spowszednieje, donosy 
z Ukrainy z każdym dniem coraz 
mniej będą szokować, tak działa ludz-
ka psychika – wszystko obojętnieje. 
Wszystko staje się tłem. 

Tydzień temu pisałem o fałszywych 
wiadomościach, którymi jesteśmy 
atakowani w internecie. W tym ty-
godniu doszedł kolejny, absolutnie 
paskudny, rozpowszechniany nawet 
przez jednego z liderów pewnej par-
tii, że: To nie jest pomoc uchodźcom, 
to jest przesiedlenie ludności, akcja 
Wisła 2.0. 

Ręce opadają. Rząd Polski nie orga-
nizuje akcji przesiedleńczej! Uchodź-
cy uciekają do naszego kraju przed 
wojną wbrew sugestiom i szerzącym 
się fake newsom. Ukraińcy docierają-
cy do naszego kraju nie zostali tutaj 
przeniesieni wskutek odgórnego na-
kazu. Była to ich dobrowolna decy-
zja o szukaniu schronienia w innym 
państwie. 

Niestety, oszuści są bezwzględni 
i to na każdym poziomie. W Jaworz-
nie do jednego z pubów przyszedł 
koleś w wieku około 20 lat. Mówił 
łamaną polszczyzną, z akcentem ewi-
dentnie zza wschodniej granicy. Za-
czął opowiadać, jaki to problem, bo 
musi rodzinę ściągnąć, a sam jedzie 
na Ukrainę walczyć o swój kraj. Każ-
dy chętnie częstował go alkoholem, 
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Przed nami ważne zmiany. W nocy 
z soboty na niedzielę przesuwamy 
zegarki, przechodząc na czas letni. 
Tym razem zmiana choć przez wie-
lu wyczekiwana i korzystna, bo dłu-
żej będzie jasno, to jednak niezbyt 
przyjemna, bo wstawać trzeba będzie 
o godzinę wcześniej.

Na dodatek naukowcy zajmujący 
się badaniami rytmu okołodobowego 
przekonują, że zmiana czasu nieko-
rzystnie wpływa na nasze zdrowie. 
Ich zdaniem przestawianie zegarków, 
a więc odstępstwo od rutyny, w wie-
lu z nas wywołuje reakcję stresową, 
a z tym wiążą się między innymi za-
burzenia metaboliczne. Dodatkowo, 
podobne zmiany mogą powodować 
zaburzenia snu, uczenia się, kłopoty 
z pamięcią oraz trudności w relacjach. 

Od dawna prowadzone są prace, 
które mają doprowadzić do tego, że 
wiosną nie będziemy zmieniać cza-
su z zimowego na letni, a jesienią 
z letniego na zimowy. Jednak Ko-
misja Europejska zaleca utrzymanie 
obecnych regulacji związanych ze 
zmianą czasu przez najbliższe kilka 
lat. To oznacza, że przynajmniej do 
roku 2026 będziemy przestawiać 
zegarki. Ma to swoje korzyści, bo 
pozwala lepiej wykorzystać światło 
słoneczne i zaoszczędzić na rachun-
kach za energię. Mimo to trudno nie 
zauważać wiążących się z tym kom-
plikacji. Jednak ostatnie wydarzenia 
zza wschodniej granicy zmieniają 
perspektywę i każą martwić się o to, 
żebyśmy mieli tylko takie problemy, 
jak te ze zmianą czasu.

Zmiana 
perspektywy

I po co?

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Trawy w Jaworznie znów płoną, 
czasami w kilku miejscach jedno-
cześnie. Bzdurne teorie podpalaczy, 
jakoby ogień użyźniał glebę, są 
przekazywane z pokolenia na po-
kolenie. Bo kiedyś rolnicy uprawiali 
tzw. rolnictwo żarowe i wierzyli 
w to, że popiół jest dla ich areałów 
zbawieniem. 

A to nieprawda! Jak przekonu-
ją przyrodnicy i strażacy, ogień 
wyjaławia glebę, pozbawiając ją 
cennych związków azotu. I choć 
jest bogaty na przykład w fosfor 
i potas, to i tak ziemi nie użyźni. 
Prędzej rozwieje go wiatr albo spły-
nie razem z deszczem do rzek czy 
jezior. Ogień nie zniszczy też do 
końca nasion chwastów. Podczas 

gdy inne rośliny wyginą, chwasty 
przeżyją.

Współcześni nam właściciele 
łąk, pastwisk i pól nadal wierzą 
w „rolnicze zabobony” i co roku, 
na przełomie zimy i wiosny, pod-
palają trawy. Tylko w tym tygo-
dniu jaworzniccy strażacy gasi-
li przynajmniej kilka poważnych 
pożarów. Płonęły łąki na Gigancie 
i pola w rejonie Sobieskiego. W ak-
cji brał udział nawet samolot ga-
śniczy. Od początku roku zastępy 
strażackie w Jaworznie wyjeżdżały 
do pożarów łąk, traw i nieużytków 
kilkadziesiąt razy. Zginęły zwierzę-
ta, spłonęły cenne gatunki roślin, 
ogień zagrażał ludziom. I po co to 
wszystko?

piwka i wódeczka lały się bez pro-
blemu. Tylko że po jakimś czasie, 
gdy poczęstunek zaszumiał w głowie, 
akcent wschodni gdzieś się stracił... 
Okazało się, że to zwykły naciągacz, 
który potrafi ł z siebie zrobić szmatę 
za kilka piw. Tak właśnie troll barowy 
spowodował, że wśród sympatyzują-
cej gawiedzi zalęgła się niepewność, 
czy nie są oszukiwani. Przykre, że 
jeden ćwok potrafi  wytworzyć taki 
efekt, ale tak to się dzieje. Dodam 
jeszcze, że delikwent w konsekwen-
cji dostał upomnienie, z odbiorem 
czapki z poziomu podłogi, po czym 
oddalił się w nieznanym kierunku 
w szybkim tempie.  

W każdym razie wojna się toczy, 
różne działania, czasem nieoczywi-
ste, mają miejsce. W czasie rozmowy 
przechwyconej przez ukraińskie służ-
by, jeden z rosyjskich żołnierzy żali się 
dziewczynie na fatalne warunki. Z jego 
słów wynika, że wojsko właściwie 
głoduje. – Nie mamy tu nic do żarcia. 
Wczoraj ukradliśmy kaczkę! Jeśli się uda, 
obrabiamy sklepy, bierzemy papierosy, 
jedzenie. Bo nic nie mamy, rozumiesz? 
Głodujemy! – mówi wojskowy.

Na takie słowa dziewczyna odpo-
wiada mu przekazem z rosyjskiej te-
lewizji, według którego pożywienie 
rosyjskim żołnierzom przynosi na 
Ukrainie ludność cywilna, a babcie 
dziękują ze łzami w oczach za to, że 
przyjechali.

Tu żołnierz dzieli się historią. – Ja-
sne! Raz jedna babcia nakarmiła nas 
pasztecikami i ośmiu chłopaków poje-
chało do domu w  trumnach – mówi. 
Na pytanie dziewczyny, czym ich 
nakarmiła, żołnierz odpowiada: – 
Trucizną!

Tylko nie wiem, po co tak to na-
zywać, że trucizna... Przecież można 
powiedzieć, że babcia przeprowadziła 
Specjalną Operację Kulinarną, prawda?
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w Sosnowcu

Szpilki w bruku

Sporo emocji wywołują wśród jaworznian informacje na temat 
planowanych czy realizowanych w naszym mieście inwestycji 

mieszkaniowych. Zdecydowana większość mieszkańców chwali takie przedsięwzię-
cia. Wiadomo, że mieszkania są wciąż towarem mocno defi cytowym, bo o własnym 
kącie marzy wiele młodych rodzin. Wystarczy sprawdzić, jakim zainteresowaniem 
cieszą się lokale oddawane do użytku przez Jaworznickie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego. Do każdego nowego mieszkania ustawia się kolejka chętnych, 
a mieszkania są rezerwowane, jeszcze zanim powstaną.

Nic dziwnego, że pracownicy JTBS po zakończeniu jednej z największych inwe-
stycji mieszkaniowych, czyli budowie Osiedla Sfera, zaraz ruszyli z kolejną. W są-
siedztwie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera stoją już pierwsze 
bloki Osiedla Sfera Południe. Te mieszkania też już są zajęte.

Trudno się dziwić tak wielkiemu zainteresowaniu. Nowe jaworznickie osiedla są 
pięknie położone i po prostu toną w zieleni, a w sąsiedztwie jest wiele miejsc, gdzie 
można spacerować i wypoczywać w kontakcie z przyrodą. Budynki na nowych 
osiedlach są niskie, dzięki czemu atmosfera jest rodzinna. Na dodatek miejsc par-
kingowych nie brakuje, a same mieszkania są przestronne i mają nowoczesny układ.

To ważne, by kusić i skłaniać do przeprowadzki do Jaworzna, bo każde miasto, 
żeby mogło się rozwijać, potrzebuje mieszkańców. Mimo to jaworznickim internau-
tom zdarza się narzekać, że coraz mniej jest w Jaworznie zielonych przestrzeni, bo 
inwestycje mieszkaniowe wydzierają naturze kolejne kilometry. Trudno jednak zna-
leźć w tym gronie internetowych miłośników przyrody osoby, które nie korzystają 
z miejskich dróg, szkół czy komunikacji, a przecież, aby to wszystko mogło działać, 
niezbędni są mieszkańcy. Specjaliści przekonują, że demografi a jest kluczowa dla 
rozwoju miast, i trudno się z nimi nie zgodzić.

planowanych czy realizowanych w naszym mieście inwestycji 

Wiecie, że TIR bez tablicy 
rejestracyjnej nie może 
opuścić obcego kraju? 
To teraz już wiecie. Nie, 
żebym coś sugerował, gdy 
zobaczycie na parkingu 
takiegoż z napisem RUS...

Zmiana 
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LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Szanse dla przedsiębiorczych
O szansach na rozwój małych i średnich fi rm z Jaworzna dyskutowano podczas spotkania przedstawicieli władz miasta, Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Jaworznickiej Izby Gospodarczej z przedsiębiorcami. Wydarzenie pod hasłem „Rozwiń swoją 
fi rmę – cała Polska specjalną strefą ekonomiczną” odbyło się, 17 marca, w GEOsferze.

Czwartkowe seminarium było oka-
zją do zaprezentowania jaworznic-
kim przedsiębiorcom najważniej-
szych projektów KSSE, o których 
opowiedział dr Janusz Michałek, 
prezes KSSE. Mowa była też o narzę-
dziach, dzięki którym przedsiębiorcy 
będą w stanie  nie tylko utrzymać się 
na rynku, ale także rozwiną swoje 
fi rmy i zwiększą kapitał. – Przepisy 
w kraju zmieniły się w 2017 r. i teraz 
przedsiębiorstwa mogą liczyć na po-
moc stref ekonomicznych niezależnie 
od tego, gdzie i na jakim terenie pro-
wadzą swoją działalność – informo-
wała Monika Bryl, zastępca prezesa 
KSSE S.A.

Form wsparcia jest dużo. Właścicie-
le fi rm dowiedzieli się między innymi 
tego, kto może ubiegać się o zwol-
nienie z podatku i na jak długo. – 50 
procent z inwestycji danego przedsię-
biorcy może do niego wrócić w posta-
ci niepłaconego przez 12 lat podatku 
dochodowego. To istotny instrument 
wsparcia, który oferujemy – mówi za-
stępca prezesa KSSE.

W czasie spotkania przedsiębiorcy 
mieli też okazję, by porozmawiać ze 
specjalistami, zdobyć wiedzę o prze-
pisach i możliwościach rozwoju fi rm. 
Panel z udziałem doradców cieszył 
się dużym zainteresowaniem uczest-
ników czwartkowego seminarium.

W trakcie spotkania poruszono 
również temat Jaworznickiego Ob-
szaru Gospodarczego. – Już sama 
nazwa wskazuje, że będzie to miejsce, 
w którym gospodarka ma się rozwijać 
i dawać miastu nowe szanse. Duży, 
ponad 300 ha obszar, w przyszłości 
zastąpi dotychczasowe fi lary gospodar-
cze miasta bądź będzie ich uzupełnie-
niem – mówił Paweł Silbert, prezy-
dent Jaworzna. Jego zdaniem JOG 
to ogromna szansa na rozwój miasta 
i regionu. – Jaworznu potrzebne są 
nowe miejsca pracy, nowi mieszkań-
cy. Jeżeli nie będzie nowych miejsc dla 
przedsiębiorców, to nie będzie rozwoju
– przekonuje prezydent. 

Podczas seminarium zorganizo-
wanego w GEOsferze Paweł Silbert 
zachęcał przedsiębiorców do korzy-
stania ze wsparcia, jakie oferuje Kato-
wicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
– Wsparcie organizacyjne, fi nansowe 
i rozwojowe KSSE daje wielu przedsię-
biorcom w naszym mieście nowe moż-
liwości – przekonuje Paweł Silbert.

Warto sprawdzić, jakie są możliwo-
ści pomocy. – Jeśli ktoś nie jest pewien, 
czy może uzyskać wsparcie, warto za-
dzwonić i zapytać. Może się okazać, że 
trzeba będzie trochę przekwalifi kować 
swój sposób na biznes, a wtedy uda się 
to wsparcie otrzymać – przekonuje 
Monika Bryl.                               NC

Z jaworznickimi przedsiębiorcami spotkali się przedstawiciele władz miasta, KSSE i JIG | fot. Andrzej Pokuta

Bilans
strażaków
Za nami zebrania sprawozdawcze 

jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Ciężkowic, Dąbrowy Narodo-
wej, Jelenia, Długoszyna i Osiedla 
Stałego. Podczas spotkań poruszano 
między innymi kwestie fi nansów, 
współpracy z miastem i podpisanych 
w lutym umów, określających nowy 
zakres współpracy gminy z Ochotni-
czymi Strażami Pożarnymi. Mowa 
była też o kolejnych etapach wdro-
żenia ustawy o ochotniczych stra-
żach pożarnych. – Od wielu lat ściśle 
współpracujemy z jednostkami Ochot-
niczej Straży Pożarnej. To strażacy 
ochotnicy wraz z Państwową Strażą 
Pożarną zwiększają i dbają o poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców Jaworz-
na – podkreśla Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent Jaworzna.

Strażacy ochotnicy nie tylko ga-
szą pożary, ale aktywnie włączyli się 
też w pomoc uchodźcom wojennym 
z Ukrainy.  – Jednostki szybko się or-
ganizują i przystosowują do nowych 
zadań, z pełnym zaangażowaniem opie-
kują się rodzinami z Ukrainy, dbając 
również o wykonywanie stałych obo-
wiązków za co bardzo dziękuję – pod-
kreśla Łukasz Kolarczyk.

Na dodatkowe zadania potrzebne 
są pieniądze. Prezydent Jaworzna, 
Paweł Silbert, zadecydował, że każ-
da z jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Jaworznie otrzyma 
dodatkowe wsparcie w wysokości 5 
tys. zł z zarządzania kryzysowego, 
na działania prowadzone na rzecz 
uchodźców. Opracowywany jest też 
model fi nansowania pobytu i opieki 
uchodźców w remizach OSP. 

Strażacy od lat mogą liczyć na fi -
nansowe wsparcie miasta. Dzięki tej 
pomocy udało się wyremontować 
jaworznickie strażnice, jednostki do-
posażono w odpowiedni sprzęt i po-
jazdy, kontynuowane są też szkole-
nia adeptów Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Grażyna Dębała

R E K L A M A

Kamery przypilnują 
porządku

W ciągu najbliższego tygodnia przy Przedszkolu Miejskim nr 15 zainstalowa-
ne zostaną kamery monitoringu zewnętrznego. To odpowiedź na notoryczne 
akty wandalizmu. – Zdecydowaliśmy się na system zewnętrznego monitoringu ze 
względu na ciągłe szkody i zniszczenia, które ktoś regularnie czyni na terenie naszej 
placówki. Współpracujemy z Komendą Miejską Policji oraz Strażą Miejską i razem 
ustalamy plan działania – opowiada Małgorzata Wąsowicz, dyrektor Przed-
szkola Miejskiego nr 15.

Elewacja jaworznickiego przedszkola została całkowicie zniszczona. Wyma-
lowano tam między innymi wulgarne treści. Na schodach ktoś próbował rozpa-
lić ognisko. Podpalono także nowe okna budynku. Przy wejściu do placówki, 
zwłaszcza po weekendach, sporo jest pustych butelek po alkoholu czy innych 
śmieci. Pracownicy przedszkola i rodzice liczą na to, że kamery monitoringu 
zewnętrznego skutecznie odstraszą wandali, a jeśli już dojdzie do kolejnych 
zniszczeń, to pozwoli ustalić i zatrzymać sprawców.

To nie koniec inwestycji. W ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskie-
go jeszcze w tym roku przebudowane zostaną też chodnik i miejsca parkingo-
we przy przedszkolu.                                                                                   NC
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Około tysiąca uchodźców 
z Ukrainy zarejestrowało 
się dotychczas w Wydzia-
le Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Ja-
worznie.

Do Lwowa pojechały m.in. żywność i środki czystości | fot. Andrzej Pokuta

Seniorzy również włączyli się w akcję pomocy dla Ukrainy | fot. Natalia Czeleń

Wsparcie dla Ukraińców 
i… gospodarzy

Ukraińcy, którzy uciekli przed woj-
ną i po przyjeździe do Polski trafi li do 
naszego miasta, zyskali schronienie 
w domach jaworznian, hotelach i sa-
lach, przygotowanych specjalnie dla 
nich w różnych jaworznickich placów-
kach, m.in. w remizach Ochotniczych 
Straży Pożarnych (w poszczególnych 
jednostkach OSP takich miejsc jest 
50). Gospodarze goszczący uchodź-
ców nie pozostają bez wsparcia fi nan-
sowego. Od poniedziałku, 21 marca, 
mogą ubiegać się o przyznanie spe-
cjalnego świadczenia pieniężnego.

Wnioski o otrzymanie takiego 
świadczenia można składać w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jaworznie. Dokumenty należy 
wrzucać do urny, znajdującej się przy 
wejściu do głównej siedziby MOPS-
-u, przy ul. Północnej 9b. – Możliwość 
ubiegania się o takie świadczenie daje 
ustawa z 12 marca 2022 roku o po-
mocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfl iktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa. Zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 15 marca 
2022 roku, wysokość świadczenia wy-
nosi 40 zł za osobę dziennie. Jest ono 
wypłacane z dołu, za okres faktycznego 
zapewniania obywatelom Ukrainy za-
kwaterowania i wyżywienia, nie dłużej 
niż za okres 60 dni – informują jaworz-
niccy urzędnicy.

Zgodnie z ustawą, w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach, 

za zgodą wojewody, okres wypła-
ty pieniędzy może być dłuższy niż 
wspomniane 60 dni.

Wnioski o świadczenie będą roz-
patrywane w ciągu miesiąca od dnia 
ich złożenia. O tym, czy wniosko-
dawcy otrzymają pieniądze, za-
decydują wyznaczeni pracownicy 
gminni, którzy najpierw sprawdzą 
warunki zakwaterowania i wyży-
wienia uchodźców. Jeśli okaże się, 
że warunki nie są odpowiednie, to 
świadczenie nie zostanie przyznane. 

Tymczasem sami uchodźcy mogą 
już od tygodnia wnioskować o nada-
nie numeru PESEL. Tylko od 16 do 
18 marca w jaworznickim Urzę-
dzie Miejskim nadano 213 takich 
numerów. Uchodźcy, starający się 
o PESEL, muszą zgłosić się z aktu-
alnym zdjęciem biometrycznym. 
Mogą je wykonać za darmo w wy-
znaczonym zakładzie fotografi cz-
nym, na podstawie wydawanych 
w UM zleceń. Do zeszłego piątku 
takie zlecenia pobrało ponad 700 
osób. W UM uchodźcy mogą też 
zasięgnąć porady u pracowników 
jaworznickiego MOPS-u i Powia-
towego Urzędu Pracy, którzy po-
magają w szukaniu pracy.

Ważna jest również informa-
cja, że uchodźcy, którzy mają już 
PESEL, mogą wnioskować o jed-
norazowe świadczenie pieniężne 
w wysokości 300 zł na osobę na 
pokrycie wydatków m.in. na żyw-
ność, odzież, obuwie, środki higie-
ny osobistej i opłaty mieszkaniowe. 
Dokumenty należy składać w ja-
worznickim MOPS-ie.

Bardzo pomagają też strażacy, 
zarówno ochotnicy, jak i pracowni-
cy Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaworznie. Panie 
z klubu Senior+ na Podwalu przy-

gotowały paczki dla uchodźców, 
którzy tymczasowo zamieszkają 
w OSP w Ciężkowicach. W ponie-
działek, 21 marca, dary odebrali 
Anna Tarasek z OSP Ciężkowice 
i Mirosław Pieczara, ciężkowic-
ki radny. – Wszystkie dary, które 
zebraliśmy w ostatnim tygodniu, tra-
fi ą do uchodźców, którzy będą u nas 
przebywać – mówi Anna Tarasek, 
naczelnik OSP Ciężkowice.

Ubrań dla dzieci oraz dorosłych 
zebrali już pod dostatkiem. Potrzeb-
ne są jeszcze klapki kąpielowe, że-
lazko oraz deska do prasowania. – 
Zależy nam na tym, by osoby, które 
się u nas zatrzymają, czuły się jak 
najlepiej. Będziemy cały czas do ich 
dyspozycji – zapowiada pani Anna.

W ciężkowickiej remizie jest już 
10 łóżek. Gdyby gości było wię-
cej, to są też karimaty i dodatko-
wa pościel. Powstaje także kącik 
dla dzieci. – Cieszymy się, że mamy 
obok siebie ludzi, którzy wspierają na-
sze działania – mówi Anna Tarasek.

Podczas gdy jednostki OSP gosz-
czą uchodźców w swoich siedzi-
bach, PSP, oprócz koordynacji 
działań związanych z rozdyspono-
waniem sprzętu potrzebnego do 
rozlokowania uchodźców w jed-
nostkach ochotniczych straży pożar-
nych, zajmuje się też przywożeniem 
przybyszów z dworca kolejowego 
w Katowicach do miejsc tymczaso-
wego zamieszkania.

Działania druhów wspiera gmi-
na. Jaworznicki prezydent, Paweł 
Silbert zdecydował, że wszystkie 
jednostki OSP w naszym mieście 
otrzymają dodatkowe wsparcie, po 
5 tys. złotych z puli zarządzania 
kryzysowego.

Anna Zielonka-Hałczyńska,
Natalia Czeleń

Mieszkańcom Lwowa

Reggae 
dla Ukrainy

Dwa używane  jaworznickie auto-
busy marki Scania dojechały już bez-
piecznie do Lwowa. Pojazdy wypeł-
nione były najpotrzebniejszymi dziś 
w Ukrainie produktami. Autobusy 
z Jaworzna przydadzą się między 
innymi do tego, by transportować 
obywateli Ukrainy, którzy ucieka-
ją przed okrucieństwem wojny, do 
granicy z Polską. To pomysł Pawła 
Silberta, prezydenta Jaworzna. 

Autobusy zostały wyposażone 
w tabliczki z napisem: „Mieszkań-
com Lwowa - Miasto Jaworzno”.

– Podjąłem decyzję o przekazaniu 
dwóch używanych autobusów marki 
Scania, wyprodukowanych w 2010 
roku, na rzecz mieszkańców Lwowa. 
Pojazdy są nadal w bardzo dobrym 
stanie technicznym. W Ukrainie po-
służą one do zabezpieczenia potrzeb 
mieszkańców Lwowa lub transpor-
tu obywateli Ukrainy do polskiej 
granicy – potwierdza prezydent 
Jaworzna.

Już w niedzielę, 27 marca, o godz. 
19 odbędzie się w Jazz Clubie Mu-
zeum koncert zespołu Żywica pt. 
„Reggae dla Ukrainy”. Wstęp wol-
ny, ale jest prośba do gości o wrzuca-
nie datków do puszki i o przynosze-
nie środków higieny i żywności dla 
maluchów. – Wszystkie zebrane dary 
zostaną przekazane bezpośrednio do 
miejsc, gdzie przebywają ukraińskie mat-
ki z dziećmi. Za zebrane środki pieniężne 
zakupimy żywność dla małych dzieci, 
która również zostanie przekazana w te 
miejsca – informują organizatorzy.

Utwory zespołu Żywica są utrzyma-
ne w klimacie muzyki reggae. Grupa 
wywodzi się z Bytomia i powstała 
w 2003 roku. Stworzyli ją basistka 
Emilia Ociepa, gitarzyści Andrzej
Ociepa i Marek Połap oraz wokali-
sta Mariusz Długokręcki. Przez lata 
skład zespołu się zmieniał. Obecnie 
grają w nim Jacek Karolewski (wo-
kal i gitara), Grzegorz Piwowar-

W piątek, 18 marca, dwa autobusy 
w barwach PKM Jaworzno podje-
chały przed halę na Osiedlu Stałym. 
Sportowy obiekt od kilku tygodni jest 
przede wszystkim Miejskim Punktem 
Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla 
Ukrainy. To właśnie tutaj groma-
dzone są dary od jaworznian. Część 
z nich zapakowano do kartonów 
i mocnych worków, a następnie prze-
niesiono do autobusów. Pracy było 
sporo, bo do pojazdów wpakowano 
w sumie jedenaście palet produktów, 
których brakuje w zniszczonej wojną 
Ukrainie. Jaworznickimi autobusami 
do Lwowa pojechała między innymi 
żywność i środki czystości. W sumie 
przekazane dary ważyły aż 3 tony.

– To najpotrzebniejsze rzeczy, które 
mieszkańcy Jaworzna przynosili do 
Miejskiego Punktu Koordynacji Zbiórek 
i Pomocy dla Ukrainy, zlokalizowanego 
w hali MCKiS na Osiedlu Stałym. Jesz-
cze raz dziękuję za pomoc i okazane 
serce – podkreśla Paweł Silbert. GD

czyk (pad, conga), Krzysztof Pyka
(bas), Dawid Karolewski (gitara), 
Grzegorz Maicherczyk (perkusja), 
Maciej Kordyś (wokal, melodica) 
i Peter Skutela (trąbka).

Niedzielny koncert w Jazz Clubie 
Muzeum to kolejna impreza chary-
tatywna dla uchodźców, organizo-
wana w tym miejscu. Poprzednio 
w muzealnym pubie odbywały się 
zbiórki podczas występów zespołu 
Pod Wiatr, a także Piotra Bukarty-
ka i Grażyny Łobaszewskiej, którzy 
zagrali z grupą Ajagore.

W Jaworznie odbywają się też inne 
akcje, które są skierowane na pomoc 
Ukraińcom. Np. w środę, 23 marca, 
został zorganizowany w Bajkowym 
Labiryncie w galerii Galena Bal So-
lidarności Polska-Ukraina. Cały zysk 
z tego wydarzenia został przeznaczo-
ny na pomoc ukraińskim dzieciom 
z domów dziecka, które zostały ewa-
kuowane do Polski.                  AZ-H
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Szkolą ukraińskich 
ochotników

Fundacja prosi 
o wsparcie

Cena szkolenia w jaworznickiej 
strzelnicy wynosi 350 zł od osoby. 
Organizatorzy chcą też wyposażyć 
ochotników w odpowiednią odzież, 
apteczki, kamizelki. W dużej mie-
rze koszty kursu pokrywa strzel-
nica Hubertech, a część środków 
pochodzi od darczyńców.

Tymczasem możliwości fi nanso-
we jaworznickich strzelców są już 
na wyczerpaniu. Nie spodziewali 
się tylu chętnych. Dlatego proszą 
o pomoc. Pieniądze można prze-
lewać na konto Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Strzelectwa Expert.

Stowarzyszenie stara się pozy-
skać darczyńców również za gra-
nicą. Swoje znajomości uruchomił 
w Szwajcarii Roman Łuczak, czło-
nek fundacji Expert i prowadzący 
portalu Sosukraine24.eu. – Uzna-
łem, że warto poszukać wsparcia 
również poza Polską. Mam wśród 
Szwajcarów sporo przyjaciół, więc 
postanowiłem wykorzystać te zna-
jomości – tłumaczy pan Roman. 
– Każdy frank szwajcarski jest na 
wagę złota – dodaje.

Niebawem w strzelnicy Hubertech 
rozpoczną się podobne, ale nieco 
bardziej rozbudowane, szkolenia dla 
Polaków. Te, z racji ograniczonych 
funduszy fundacji, będą płatne, ale 
ich cena nie będzie wygórowana. 
Koszt to 350 zł (normalnie takie 
szkolenie może kosztować nawet po-
nad 1 tys. zł). Podczas gdy Ukraińcy 
uczą się obsługi broni opierającej 
się na platformach AK-47 i AK-74, 
które są dostępne w Ukrainie, to 
polscy obywatele będą zaznajamiać 
się z jednostkami opartymi na kali-
brze 5,56 x 45 NATO. O terminach 
takich szkoleń organizatorzy będą 
informować na swoim Fb.

Anna Zielonka-Hałczyńska

nierza swojej armii od przeciwnika, 
jak rozróżnić mundury, wyposażenie, 
sprzęt, ciężarówki, czołgi. – Bo więk-
szość nie ma o tym pojęcia. Musimy im 
mówić o podstawowych kwestiach, na-
wet o tym, że jak ktoś dostanie już do 
ręki kałacha, to nie wolno mu wyskoczyć 
przed czołg i do niego strzelać. To nic 
nie da, a taki śmiałek, nie dość że sam 
zginie, to może ściągnąć wrogi ogień 
także na swoich towarzyszy – zaznacza 
pan Michał. – Tłumaczymy, że muszą 
organizować się w grupy, bo samotne 
jednostki nie mają szans na przeżycie. 
To nie jest fi lm. Rzeczywistość jest zupeł-
nie inna. Pokazujemy im też, jak mają 
pomóc sobie nawzajem, gdy ktoś będzie 
ranny, np. jak zatamować krwawienie, 
jak odbarczyć odmę płucną. Uczymy, 
jak posługiwać się bronią, by nie zrobili 
sobie i innym krzywdy, a także tego, 
jak się schować, jak komunikować się 
ze sobą – wylicza.

Dotychczas w szkoleniach wzięło 
udział ponad 100 obywateli Ukrainy. 
I pojawiają się kolejni ochotnicy. 
Instruktorzy zapowiadają, że będą 
szkolić tak długo, jak będą chętni. 

– Jestem z Kijowa, ale od kilku mie-
sięcy mieszkam w Krakowie – podkre-
śla pan Jewhen, którego spotkaliśmy 
podczas szkolenia. – Postanowiłem 
wziąć udział w takim kursie, ponie-
waż do tej pory nie miałem do czy-
nienia z bronią. Chcę być gotowy na 
to, co może nadejść. Na razie nie jadę 
na Ukrainę, ponieważ ochotników, 
gotowych do walki, jest w moim kra-
ju bardzo dużo i wielu z nich czeka 
jeszcze na wezwanie. Ale gdy będzie 
taka konieczność, również ja pojadę
– zaznacza.

Obecnie stara się pomóc swo-
im przyjaciołom, którzy pozostali 
w ojczyźnie. Gromadzi i przesyła im 
pieniądze, stara się wyposażyć ich 
w niezbędne materiały, które przy-
dają się na wojnie. I czeka na to, co 
przyniosą kolejne dni.

pewno nie trafi  do armii, ale jako 
cywile będą bronić swoich rodzin 
i ewentualnie wspomagać działania 
wojska – wyjaśnia.

Instruktorzy z  jaworznickiej 
strzelnicy byli przygotowani na 
szkolenie ukraińskich ochotników 
już od dłuższego czasu, spodziewali 
się bowiem, że może dojść do kon-
fl iktu zbrojnego. – Przez ostatnie 
miesiące ćwiczyliśmy sami, ale gdy 
wybuchła wojna, postanowiliśmy, że 
trzeba pomóc Ukraińcom – tłuma-
czy pan Michał. – Polacy mocno 
zaangażowali się w pomoc uchodź-
com, ale również tym, którzy pozo-
stali w swoim kraju, by go bronić. 
My pomagamy w taki sposób, w jaki 
najlepiej umiemy. Tak powstała idea 
szkolenia ochotników i wyposażania 
ich, dzięki naszej fundacji i sponso-
rom, w najpotrzebniejszy ekwipunek 
i odzież taktyczną – opisuje.

To nie jest fi lm
Odzew na ogłoszenie o szkoleniu 

dla Ukraińców okazał się ogromny 
i już od samego początku telefony 
wprost się urywały. Do Jaworzna 
przyjeżdżały całe grupy chętnych. 
Wśród uczestników szkolenia byli 
nie tylko mężczyźni. Wzięła w nim 
np. udział ukraińska lekarka, która 
postanowiła jechać na front.

– Po wizycie u nas przyznała, że 
gdyby nie my, nie miałaby pojęcia, na 
co się pisze. Pierwszy raz spotkała się 
też z zagadnieniami pierwszej pomo-
cy na polu walki – przyznaje Michał 
Bogdański.

Podczas 4-godzinnego szkolenia 
instruktorzy strzelnicy Hubertech 
uczą nie tylko strzelać, ale przeka-
zują uczestnikom takie ważne infor-
macje, jak np. to, jak odróżnić żoł-

Na wojnie nigdy nie byli i z bro-
nią także nie mieli do czynienia. Te-
raz chcą nauczyć się nią posługiwać. 
Ukraińcy, mieszkający i pracujący 
w Polsce, wracają do swojego kra-
ju, by walczyć o wolność ojczyzny. 
Właśnie dla nich jaworznicka strzel-
nica Hubertech i Klub Strzelecki 
„Expert” LOK Jaworzno przepro-
wadzają bezpłatne szkolenia, które 
zapewnią im przynajmniej podstawy 
wiedzy i umiejętności.

Uczestnicy kursu przyjeżdżają do 
Jaworzna z całego regionu, a nawet 
z odleglejszych części Polski. Wielu 
jedzie z naszego miasta prosto na 
polsko-ukraińską granicę. Na strzel-
nicy Hubertech uczą się obsługiwać 
broń i strzelać, przyswajają podsta-
wy taktyki, poznają zasady pierw-
szej pomocy na polu walki. Koszty 
kursu pokrywa Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Strzelectwa „Expert”.

Nie uczą zabijać
– To szkolenie to nie nauka zabija-

nia. Chcemy pomóc uczestnikom kur-
su zwiększyć ich szanse na przeżycie 
– podkreśla Michał Bogdański ze 
strzelnicy Hubertech w Jaworznie. 
– Uświadamiamy ochotnikom przede 
wszystkim to, że gdy wrócą do kraju, 
to znajdą się w zupełnie nowej dla 
siebie sytuacji. Dlatego muszą zmienić 
swój sposób myślenia i nastawienie 
psychiczne, ponieważ nie są przy-
gotowani na to, co tam zobaczą, że 
czeka ich tam jedna wielka rozpacz, 
a po niej wieloletnia trauma. Dlatego 
to, co powinni zapamiętać z naszych 
zajęć, to przede wszystkim to, żeby 
postępowali tak, by byli bezpieczni 
oni sami oraz osoby, które zostaną 
im powierzone. Spora część z wra-
cających do ojczyzny Ukraińców na 

Jednym z punktów szkolenia jest nauka postaw strzeleckich 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Była też mowa o apteczkach i pierwszej pomocy 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Drogowcy 
wciąż

działają
Od poniedziałku, 21 marca, uli-

cą Martyniaków możemy już jeź-
dzić w obu kierunkach. Remont 
odcinka tej ulicy trwał rok. W tym 
czasie drogę właściwie zbudowano 
od podstaw.

W zakończonym właśnie etapie 
przebudowany został odcinek od 
skrzyżowania z Wojska Polskiego 
do krzyżówki z ulicą Promienną. 
Starą drogę rozebrano i wzmoc-
niono jej konstrukcję. Nowy jest 
system odwodnienia ulicy. Kie-
rowcy korzystają już z dodat-
kowego pasa do skrętu w lewo 
z ulicy Martyniaków w kierunku 
Sosnowca i Katowic. Rowerzyści 
otrzymali wygodną, asfaltową 
drogę, która biegnie wzdłuż uli-
cy. Przejścia dla pieszych zostały 
doświetlone. Ten etap przebudo-
wy Martyniaków kosztował nieco 
ponad 10,5 mln zł.

To jednak nie koniec prac w tej 
części miasta. Wraz z otwarciem 
dla dwukierunkowego ruchu ulicy 
Martyniaków, wprowadzono ob-
jazd dla zamkniętego skrzyżowa-
nia Promiennej z Martyniaków. To 
miejsce objechać można ulicami 
Martyniaków i Wojska Polskiego. 
Odpowiednie zmiany wprowadzo-
no już w kursowaniu autobusów 
PKM Jaworzno.

Utrudnienia czekają kierowców 
na ulicy Katowickiej. Tutaj obo-
wiązywać ma ruch wahadłowy na 
odcinku od granicy z Sosnowcem 
do skrzyżowania z ulicą Szczotki. 
Tymczasowa organizacja ruchu ma 
związek z budową sieci kanaliza-
cji deszczowej, która odprowadzi 
wody opadowe z pasa drogowego 
całej ul. Katowickiej. 

– Wody te odprowadzone zostaną 
poprzez odcinek kanalizacji deszczo-
wej wzdłuż ulicy Górników z Danuty 
i drogi gruntowej przy cmentarzu na 
Łubowcu do nowo projektowanego 
zbiornika – wyjaśnia Katarzyna 
Florek z Urzędu Miejskiego w Ja-
worznie.

Funkcją zbiornika będzie re-
tencjonowanie wód opadowych 
z  jednoczesnym rozsączaniem 
ich do gruntu. Oczyszczeniu wód 
opadowych, zgromadzonych 
w zbiorniku, posłużą separatory 
oraz nasadzenie w nim roślinności 
hydrofi towej.

Łączna długość sieci kanalizacji 
deszczowej do wykonania to 2 680 
metrów. Po przeprowadzeniu ro-
bót kanalizacyjnych kompleksowo 
odtworzona zostanie nawierzchnia 
ulicy Katowickiej oraz nawierzch-
nia na odcinku drogi, prowadzącej 
do zbiornika.

Wykonanie tych robót to ostatni 
etap przebudowy ul. Katowickiej, 
który potrwa do końca listopada 
2023 roku.                                           

Grażyna Dębała
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Wiosenne porządki na terenach gminnych
R E K L A M A

Pracownicy Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości 

Komunalnych 
w Jaworznie prowadzą 

prace porządkowe 
na terenach zieleni 

miejskiej.

MZNK w Jaworznie zajmuje 
się utrzymaniem terenów 
zieleni miejskiej: parków, 

skwerów i zieleni osiedlowej. 
Po okresie zimy pracownicy 

Działu Zieleni Miejskiej 
przystąpili do prac porządkowych 

na tych terenach. Grabione 
są liście i zbierane śmieci. 
Pracownicy MZNK zajmują 

się także utrzymaniem 
czystości na placach zabaw, 

siłowniach pod chmurką 
oraz na Plantach.

Kazimiera Machowicz

Helena Jędrzejowska Zofi a Dziewońska

Halina Majmurek

Na wydarzenie zaprosiła mnie kole-
żanka należąca do Klubu Seniora pod 
Arkadami. Chętnie tu przyszłam, bo 
bardzo lubię takie uroczystości i uwa-
żam, że tradycję należy podtrzymywać. 
Wyrecytowałam nawet wiersz, kiedy 
wrzucaliśmy Marzannę do wody. Po-
żegnaliśmy zimę i mam nadzieję, że 
teraz przyjdzie do nas wiosna.

Uważam, że należy kontynuować tra-
dycje i przekazywać je dalej. Poza 
tym, dla nas seniorów, to świetna for-
ma spędzenia wspólnego czasu. Starsi 
ludzie powinni dbać o swoją rozrywkę 
i ruch, zwłaszcza na świeżym powie-
trzu. Mam prawie 80 lat, ale dzięki 
temu, że stale się ruszam, uprawiam 
działkę, spaceruję - czuję się świetnie.

Chętnie uczestniczę w zajęciach orga-
nizowanych w mieście dla seniorów. 
W Klubie Senior+ mamy gimnastykę, 
spotkania z psychologiem, pieczemy 
ciasteczka, przygotowujemy dekoracje 
świąteczne. Nie mogłybyśmy więc zapo-
mnieć o pielęgnowaniu tradycji. Kiedy 
chodziłam do szkoły, topienie Marzan-
ny było czymś wręcz obowiązkowym.

Na co dzień należę do Klubu pod Arka-
dami. Przyszłam tutaj wspólnie z inny-
mi uczestnikami zajęć, by z radością po-
witać wiosnę. Ta tradycja jest mi znana 
od dzieciństwa, ale uczestniczę w niej 
jednak sporadycznie. Panie z drugiego 
klubu wykonały Marzannę, natomiast 
my przyozdobiliśmy się własnoręcznie 
przygotowanymi kolorowymi kwiatami.

Przywitali wiosnę
Seniorzy z jaworznickich Klubów Senior+ oraz sym-

patycy nordic walking spotkali się w GEOsferze, by 
wspólnie przegonić zimę i powitać wiosnę. Na topienie 
Marzanny zaprosili dzieci z Przedszkola Miejskiego 
nr 26. Wiosnę w GEOsferze witali też przedstawiciele 
grup Niepokonani Jaworzno oraz Fenomenalni.jaw. 

– Na spotkanie pod hasłem „Żegnaj zimo, witaj wiosno" 
zaprosiliśmy przedszkolaki, bo chcemy przekazać młodym 
pokoleniom tę piękną tradycję – mówi Krystyna Janic-
ka, kierownik Klubu Senior+ z Podwala.

Kukłę Marzanny wykonały seniorki z Podwala i ponio-
sły ją aż do GEOsfery. Natomiast seniorzy z klubu przy 
ul. Matejki przygotowali kwiaty, którymi przyozdobili 
wszystkich uczestników zabawy. – Seniorzy chętnie biorą 
udział w tego typu wydarzeniach. W trakcie przygotowań 
mamy okazję powspominać i opowiedzieć sobie, jak dawniej 
świętowaliśmy ten dzień. Możemy się wiele o sobie w ten 
sposób dowiedzieć – opowiada pani Krystyna.

Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych uczestni-
ków spotkania. Seniorzy przygotowali dla przedszko-
laków zabawę z niespodzianką. Dzieci musiały znaleźć 
ukryte wokół stawu przedmioty. Spisały się na medal.

W niedzielę, 20 marca, w GEOsferze wiosnę witali 
miłośnicy aktywnego wypoczynku: Niepokonani Ja-
worzno oraz Fenomenalni.jaw. Działo się sporo. Był 
rajd rowerowy z grupą Niepokonani Jaworzno, zumba 
i trening biegowy. Biegacze wyruszyli z GEOsfery, po-
biegli do Gródka i z powrotem. W międzyczasie chętni 
mogli wziąć udział w rodzinnej grze terenowej. Gdy 
biegacze dobiegli do mety, wszyscy ponieśli Marzan-
nę nad staw. Spotkanie zakończyło ognisko i piecze-
nie kiełbasek. – Mamy nadzieję, że wiośnie spodoba się 
takie przywitanie i zostanie z nami na dłużej – zgodnie 
podkreślali uczestnicy zabawy.

Astronomiczna wiosna rozpoczyna się, gdy Słońce 
osiąga punkt Barana. W tym roku ten moment miał 
miejsce w niedzielę, 20 marca, o godzinie 16:33. 

Natalia Czeleń

Marzanna została utopiona| fot. Natalia Czeleń

Powitaniu wiosny w GEOsferze towarzyszyły rajd 
rowerowy, zumba i trening biegowy | fot. Natalia 
Czeleń
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AU TO P R O M O C J A

| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Uczestnicy EDK nocą pokonują nawet po-
nad 50 km | fot. Archiwum prywatne

Modlitwa w drodze
W piątek, 25 marca, odbędzie się druga edy-

cja Byczyńskiej Drogi Krzyżowej. Trwają też 
zapisy na tegoroczną Ekstremalną Drogę Krzy-
żową, której inauguracja została zaplanowana 
na 8 kwietnia.

Pomysłodawcą byczyńskiego wydarzenia jest 
Jan Korlacki z parafi i Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Pierwsza edycja BDK odbyła się w 2019 
roku i cieszyła się sporym zainteresowaniem. 
Wzięło w niej udział aż 90 osób. Podobnie może 
być również tym razem. – Do udziału w drodze 
krzyżowej w Byczynie zgłosiło się już około 60 
osób – powiedział nam we wtorek Jan Korlacki.

Piechurzy wyruszą w 17-kilometrową trasę 
tuż po mszy św. o godz. 17.30. Będą wędro-
wać po Byczynie i wokół niej. Mogą iść w gru-
pach lub indywidualnie. Zostaną zaopatrzeni 
w mapki z zaznaczonymi stacjami, odblaski 
na rękę i obrazki z rozważaniami bł. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego. W tym roku trasa ma 
być nieco inna niż ta sprzed trzech lat i będzie 
wiodła m.in. obok kapliczki św. Antoniego. Po 
szczegóły można dzwonić do pana Jana. Jest 
dostępny pod numerem telefonu 502 567 412.

Byczyńska Droga Krzyżowa może być roz-
grzewką przed zaplanowaną na 8 kwietnia 
Ekstremalną Drogą Krzyżową. To ogólnopolska 

inicjatywa, której hasło brzmi: „Życie samo się 
nie zrobi”. Śmiałkowie wyruszają w wieloki-
lometrową wędrówkę nocą. W Jaworznie są 
do wyboru trzy trasy: biała, która liczy 30 km, 
a jej patronem jest św. Józef, złota, św. Brata 
Alberta, która ma 42 km, i czerwona, mająca aż 
57 km. Patronuje jej bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 
Wszystkie szlaki mają swój początek i koniec 
przy kolegiacie w Centrum. – Zapraszamy do 
pokonania jednego ze szlaków EDK. To głęboko 
duchowe wydarzenie, które jest wspaniałą okazją 
do zbliżenia się do Boga, przeżywania w nieco-
dzienny sposób kolejnych stacji drogi krzyżowej, 
przemyśleń nad swoim życiem – podkreśla Dawid 

Domagalski, który współorganizuje jaworznic-
ką edycję EDK razem z Darią Frączak. – EDK 
zostanie zainaugurowana mszą św. w jaworznic-
kiej kolegiacie. Następnie każdy piechur wyruszy 
w drogę na własną rękę. Będzie kierował się mapą 
lub specjalną aplikacją na smartfony. Myślę, że dla 
wielu uczestników główną intencją będzie modlitwa 
o pokój – dodaje.

Szlaki Ekstremalnej Drogi Krzyżowej są wy-
tyczone w taki sposób, by chętni mogli z nich 
skorzystać tak samo, jak korzystają w przypad-
ku innych szlaków turystycznych – w dowolnie 
wybranym przez siebie momencie, z tym że 

w ramach EDK pieszy wypełnia czas wędrówki 
modlitwą. – Co ciekawe, trasy EDK, prócz wymiaru 
duchowego, stanowią także propozycję do zwykłej 
turystyki pieszej lub rowerowej po najbardziej ma-
lowniczych rejonach Jaworzna i często są też w tym 
celu wykorzystywane, zwłaszcza przez miłośników 
MTB XC i coraz popularniejszych rowerów typu 
„gravel” – przyznaje pan Dawid. 

Organizatorzy jaworznickiej EDK są właśnie 
na etapie sprawdzania tras w naszym mieście 
pod kątem ich oznaczeń, bezpieczeństwa, tego, 

czy są przechodnie. Na pewno piechurzy będą 
mieli do wyboru te krótsze, białą i złotą. Co do 
czerwonej, to się jeszcze okaże, gdyż na byczyń-
skim odcinku czerwonego szlaku odbywają się 
obecnie roboty drogowe – przebudowa Drogi 
Krajowej nr 79, co mocno utrudnia wędrówkę. 
Prawdopodobnie ta trasa zostanie w tym roku 
zamknięta dla piechurów.

Przypomnijmy. Biały, liczący 30 km szlak 
prowadzi od kolegiaty przez Rynek, ul. Pocz-
tową, Grunwaldzką, Rogatkę, ul. Insurekcji 
Kościuszkowskiej, Kołłątaja, Równą Górkę, Je-
ziorki, Ciężkowice, park Gródek, Szczakową, 
Długoszyn, Niedzieliska, Geosferę, Obwodni-
cę Północną, ul. Sławkowską, ul. Obr. Poczty 
Gdańskiej i św. Barbary. Złoty wiedzie przez 
Podłęże, Jeleń, Byczynę, Wilkoszyn, Pieczyska, 
Szczakową, GEOsferę, a czerwony kieruje się do 
Jelenia, stamtąd do Byczyny, Jeziorek, Ciężko-
wic, Gródka, Pieczysk, Szczakowej, a następie 
do Długoszyna, Dąbrowy Narodowej, Osiedla 
Stałego i Podwala.

EDK można pokonywać w różnym czasie, nie 
tylko nocą i nie tylko w trakcie Wielkiego Postu.

Dokładne opisy tras i inne szczegóły można 
znaleźć na stronie edk.org.pl.

Anna Zielonka-Hałczyńska

W środę, 6 kwietnia, przedsiębiorcy, zainte-
resowani działalnością handlowo-usługową na 
Sosinie, znów będą mogli wziąć udział w licy-
tacji najmu powierzchni, na których znajdują 
się kontenery przeznaczone pod wspomnianą 
działalność. Każda z powierzchni ma 108 m 
kw. I na każdej z nich znajduje się kiosk o wy-
miarach 6 na 3 metry.

Punkty te są przystosowane do prowadzenia 
działalności gastronomicznej, handlowej i usłu-
gowej. Każdy z nich został zaopatrzony w rolety 
antywłamaniowe. Kontenery są podłączone do 
sieci wodno-kanalizacyjnej i do prądu. Przed 
każdym jest spory plac, który może służyć za 
ogródek gastronomiczny. W sąsiedztwie  zostały 
ustawione też stoliki i ławki.

Ustne licytacje stawek czynszu odbędą się 
w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 8 (w sali 38a) 
6 kwietnia w godz. 8.30-12.30. Wyjściowa staw-
ka czynszu to 3 tys. zł dla każdej z pięciu części.

Wizja lokalna, podczas której chętni przedsię-
biorcy będą mogli obejrzeć teren i kontenery, 
odbędzie się 30 marca w godz. 10-12.

Więcej informacji udzielają pracownicy 
MCKiS-u: Michał Wojtak (tel. 32 745 10 30 
wew. 51 lub 795 147 026) i Agnieszka Byczek 
(tel. 32 745 10 30 wew. 11).                   AZ-H

Licytacja 
coraz bliżej
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Lekarze z jaworznickie-
go Szpitala Wielospecja-
listycznego chcą walczyć 
z otyłością wśród dzieci 
i młodzieży. Problem na-
silił się w czasie pandemii. 
Po nauce zdalnej i feriach 
odnotowano przypadki, 
gdy dzieci przywożone 
były karetką do szpitala 
z lekcji wychowania fi -
zycznego.

Dr n. med. Wiesław Więckowski tłumaczy, jak ważna jest dieta dla zdro-
wia i dobrej kondycji dziecka | fot. Andrzej Pokuta

Walczą z otyłością u dzieci

– Dzieci te źle się poczuły w trak-
cie ćwiczeń. Spowodowane jest to 
tym, że przez 2 lata siedziały przed 
komputerami i miały zbyt mało ru-
chu. Nie mają kondycji – tłumaczy 
dr n. med. Wiesław Więckow-
ski, ordynator Oddziału Pediatrii 
Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie.

Jego zdaniem negatywny wpływ 
na kondycję i zdrowie dzieci ma 
też nieprawidłowa dieta. W odpo-
wiedzi na te niepokojące zdarzenia, 

szpital obejmuje specjalnym nad-
zorem wszystkie dzieci zagrożone 
otyłością. Profi laktykę promować 

będzie poprzez diagnostykę dzieci 
w trybie jednodniowym. To ozna-
cza, że w trakcie jednodniowej ho-

spitalizacji można będzie przepro-
wadzić dokładną diagnostykę stanu 
zdrowotnego dzieci i młodzieży 
zagrożonych otyłością.

– Taka diagnostyka pozwoli dzie-
ciom i młodzieży szybko wrócić do 
normalności. Będzie można ukierun-
kować je dietetycznie, rehabilitacyj-
nie. Jesteśmy w kontakcie z lekarzami 
POZ i wspólnie będziemy się starali 
pomóc dzieciom i ich rodzinom – 
zapewnia ordynator dziecięcego 
oddziału.

Rodzic dziecka może poprosić 
o skierowanie na diagnostykę leka-
rza pediatrę bądź lekarza rodzinne-
go w przychodni, do której należy 
dziecko. Następnie trzeba zgłosić 
się na oddział, by ustalić termin 
badań w oddziale pediatrycznym.

– Dziecko przychodzi na badania 
rano i wychodzi po południu. Nie 
musi leżeć kilku dni, dzięki czemu 
zaoszczędzamy mu stresu – przeko-
nuje Wiesław Więckowski.

Tylko w  wyjątkowych przypad-
kach wymagana jest obserwacja 
dwudniowa. W  trakcie pobytu 
w oddziale dzieciom i młodzieży 
wykonuje się szereg specjalistycz-
nych badań.

– Wykonujemy badania obrazo-
we, a także holterowskie EKG, mo-
czu, krwi, metaboliczne, by stwierdzić, 
czy metabolizm danego dziecka nie jest 
zachwiany – wymienia dr Wiesław 
Więckowski. Wyniki badań otrzy-
muje się zazwyczaj w ciągu kilku-
nastu godzin. Lekarze szpitalnego 
oddziału konsultują je bezpośrednio 
z rodzicami. Edukują też opiekunów 
w kwestii dalszego postępowania 
i kierują do lekarza POZ.

– Zespół Lecznictwa Otwartego pro-
wadzi program profi laktyczny dla dzieci 
otyłych. Zostają więc one objęte opieką 
dietetyka czy rehabilitanta – opowiada 
ordynator Oddziału Pediatrii.

Sukces w walce o zdrowie dziecka 
w dużej mierze zależy też od rodzi-
ca. Niezbędna jest zmiana diety i co-
dziennych nawyków żywieniowych 
pociechy. Specjaliści alarmują, że 
otyłość to pierwszy krok do nadci-
śnienia tętniczego, cukrzycy, a nawet 
miażdżycy. Statystyki pokazują też, 
że osoby dorosłe, mające prawidło-
wą masę ciała, które w dzieciństwie 
cierpiały na nadwagę lub otyłość, 
częściej zapadają na choroby układu 
sercowo-naczyniowego. 

Natalia Czeleń

Przypominają 
o szczepieniach

Jaworznicki oddział Powiato-
wej Stacji Sanitarno - Epidemio-
logicznej Województwa Śląskiego 
zachęca, by rodzice sprawdzili, 
czy ich dzieci nie mają zaległości 
w obowiązkowych i zalecanych 
szczepieniach ochronnych, wska-
zanych w Kalendarzu Szczepień. 
– Obowiązek szczepień ochronnych 
wiąże się z dążeniem do uzyskania 
maksymalnej ochrony przed zaka-
żeniem, a w dalszej perspektywie 
do wyeliminowania danej choroby 
zakaźnej. Szczepienia obowiązkowe 
zapobiegają szerzeniu się choroby 
w postaci epidemii – mówi Bożena 
Wójcik, państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny w Jaworznie.

Szczepienie pozwala uzyskać 
odporność osoby zaszczepionej 
oraz w konsekwencji odporność 
populacyjną. Tylko uodpornie-
nie wysokiego odsetka osób (naj-
częściej ponad 90 proc.) może 
uruchomić mechanizm odporno-
ści zbiorowej, który gwarantuje 
zahamowanie krążenia drobno-
ustrojów i ochronę osób zaszcze-
pionych oraz tych, które z racji 
stanu zdrowia lub wieku nie zo-
stały zaszczepione.

– W populacji dzieci zawsze będzie 
kilka procent chorujących przewle-
kle, niezaszczepionych ze względu 
na stan zdrowia lub osób, u których 
szczepionki są nieskuteczne. Są tak-

że dzieci, które ze względu na swój 
wiek są za małe, aby je zaszczepić. 
Jeżeli szczepienia są prowadzone 
na masową skalę, to te dzieci mają 
ochronę pośrednią wynikającą wła-
śnie z odporności zbiorowej – tłu-
maczy pani Bożena.

Do obowiązkowych szczepień 
należą te przeciwko: gruźlicy, wi-
rusowemu zapaleniu wątroby typu 
B, zakażeniom rotawirusowym, 
błonicy, tężcowi i  krztuścowi, 
ostremu nagminnemu porażeniu 
dziecięcemu (poliomyelitis), inwa-
zyjnemu zakażeniu Haemophilus 
infl uenzae typu B, zakażeniom 
pneumokokowym, odrze, świn-
ce, różyczce oraz ospie wietrznej 
(w grupach ryzyka).

Zaleca się także szczepienia 
przeciw: COVID-19, ospie wietrz-
nej, meningokokom, wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu A, ludzkie-
mu wirusowi brodawczaka i klesz-
czowemu zapaleniu mózgu.

– Szczepienia obowiązkowe są 
bezpłatne, fi nansowane z budżetu 
Ministerstwa Zdrowia, realizowane 
u dzieci i młodzieży do 19. roku ży-
cia oraz u osób dorosłych, szczegól-
nie narażonych, zgodnie z aktuali-
zowanym każdego roku Programem 
Szczepień Ochronnych – opowiada 
Bożena Wójcik.

Szczegółowe wskazania do 
szczepień ochronnych, dotyczące 

rodzaju szczepienia, liczby dawek 
czy wieku, w którym szczepienie 
powinno się rozpocząć, opraco-
wywane są na podstawie danych 
uzyskiwanych z badań klinicznych 
i obserwacyjnych oraz z aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej chorób 
zakaźnych w kraju i państwach 
sąsiednich.

Pierwsze szczepienia obowiąz-
kowe: przeciwko gruźlicy i wiru-
sowemu zapaleniu wątroby typu 
B wykonuje się już noworodkom 
przed wypisaniem dziecka z od-
działu noworodkowego. Z kolei 
ostatnie szczepienie obowiązkowe 
wykonuje się młodzieży w wieku 
19 lat i jest to szczepienie przeciw-
ko błonicy, tężcowi i krztuścowi.

– Niezaszczepienie dziecka zdro-
wego (bez przeciwwskazań do 
szczepień) jest  zaniedbaniem jego 
zdrowia, ponieważ naraża je na za-
chorowanie, ciężki przebieg choroby 
zakaźnej i ewentualne jej powikła-
nia – przestrzega  Bożena Wójcik,  
państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny w Jaworznie.

Kalendarz Szczepień pobrać 
można ze strony internetowej 
Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego PZH. Znajdziemy go 
także na Facebooku jaworznickiej 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej. 

Natalia Czeleń

O zaburzeniach 
odżywiania

Można jeszcze zapisywać się na 
bezpłatne webinaria, organizowa-
ne przez specjalistów Poradni Psy-
chologicznej dla Dzieci i Młodzieży 
„Azymut”. Specjaliści podczas szko-
leń przybliżają kwestie związane 
z wychowaniem dzieci. Spotkania 
odbywają się w formule online. 

Wykładów wysłuchać mogą 
wszyscy mieszkańcy miasta. Aby 
wziąć udział w bezpłatnych webi-
narach, wystarczy urządzenie z do-
stępem do internetu. Liczba miejsc 
na szkolenia online na platformie 
ClickMeeting nie jest ograniczona.

– Nasz projekt jest skierowany do 
rodziców, nauczycieli, pedagogów, 
wychowawców, czy tez innych specja-
listów z instytucji lokalnych – przypo-
mina Michalina Bębenek, p.o kie-
rownika Poradni Psychologicznej 
dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”. 

Zgłoszenia na webinaria przyj-
mowane są drogą mailową na ad-
res: azymut@zlo.jaw.pl lub pod 
numerami tel.: 698 202 101 i 32 
616 40 63. Organizatorzy wysyłają 
zgłoszonym link do spotkania na 
dzień przed wydarzeniem.

Poradnia Psychologiczna dla 
Dzieci i Młodzieży „Azymut” ma 
już doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu spotkań. W pierwszych 
webinariach udział można było 
wziąć już w ubiegłym roku. W tym 
roku udało się już zrealizować dwa 

takie szkolenia, a mieszkańcy Ja-
worzna skorzystają z dwóch kolej-
nych już w maju. 

W środę, 11 maja, psycholog 
oraz psychoterapeuta opowiedzą 
o zaburzeniach odżywania i kar-
mienia u dzieci oraz młodzieży. To 
świetna okazja, by dowiedzieć się, 
jakich zasad powinni przestrzegać 
rodzice, by ochronić swoje dzieci 
przed zaburzeniami metabolizmu, 
nadwagą czy otyłością.

Także w środę, 25 maja, specja-
liści opowiedzą o wpływie pande-
mii na zdrowie psychiczne dzieci 
i młodzieży wracającej do nauki 
stacjonarnej.

Szczegóły dotyczące udziału do-
stępne są na stronie internetowej 
Zespołu Lecznictwa Otwartego 
w Jaworznie, w zakładce Porad-
nia Azymut.

ZLO realizuje zadanie fi nanso-
wane ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Jaworznie.

Organizatorzy zapewniają, że 
realizowane multimedialne semi-
naria nie będą ostatnimi w tym 
roku. – Serdecznie zapraszamy do 
udziału w cyklu naszych bezpłat-
nych webinariów. Następne planu-
jemy zorganizować już w drugim 
półroczu – zapowiada Michalina 
Bębenek. 

Natalia Czeleń
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W grze znajdują się również pola z symbolem 
bonusu, dzięki którym gracze otrzymują kar-
ty bonusów – to specjalne karty pozwalające 
m.in. na podwojenie punktów ruchu, ochro-
nę przed kolcami czy wykonanie superskoku, 
czyli przeniesienie postaci do najbliższego pola 
z pierścieniami. 

Rozgrywka dobiega końca, kiedy cała dru-
żyna, a w przypadku rozgrywki 2-osobowej 
obie drużyny jednego gracza, dobiegną na 
pole mety.

Moje wrażenia
Przy dwóch osobach gra jest płynna i zwykle 

trzyma w napięciu do ostatniego ruchu, pod-
czas którego wiele zależy od kart, jakie gracze 
dostaną na rękę. Przy większej liczbie uczest-
ników jest dużo więcej emocji – każdy stara się 
„pozbyć” kart przeciwnych drużyn z wysokimi 
liczbami na kolcach lub powodując upadek 
z pętli. Tutaj trzeba szczególnie uważać, jeżeli 
grają same dzieci, gdyż negatywna interakcja 
może być zbyt widoczna. 

Niemniej Sonic i superdrużyna to gra bardzo 
prosta, do wytłumaczenia w 5 minut, wzbudza-
jąca wiele emocji do samego końca.  

Radosław Kałuża | HKG Gildia

niebieska (Sonic i Tails), czerwona (Amy Rose 
i Knuckles), czarna (Shadow i Silver) oraz żółta 
(Metal Sonic i Rouge). Przed rozgrywką gracze 
wybierają swoje drużyny, przy czym podczas 
rozgrywki 2-osobowej, każdy z graczy będzie 
kierował dwiema drużynami. Następnie fi gur-
ki ustawiane są na polu startowym, a gracze 
otrzymują po sześć kart ruchu. Grę rozpoczyna 
najmłodszy uczestnik.

W swojej turze gracz wybiera jedną z kart 
na ręce i porusza fi gurką o wskazaną w rogu 
karty liczbę pól. Karty ruchu posiadają zawsze 
dwie postacie w danym kolorze, dlatego nale-
ży wybrać, którą z nich będziemy wykonywać 

Jeż Sonic, czyli Sonic the Hedgehog, to bo-
hater gier wideo, wydawanych przez fi rmę 
Sega, jeż porusza się pieszo z prędkością po-
naddźwiękową. Postać została stworzona, aby 
rywalizować z Mario fi rmy Nintendo, doczekała 
się nie tylko animowanych serii, dostępnych na 
popularnej platformie streamingowej i ekra-
nizacji kinowej (z premierą drugiej części już 
w kwietniu 2022 roku), ale również dostępnej 
na polskim rynku gry planszowej. Pora na bły-
skawiczny wyścig z Soniciem i superdrużyną 
dzięki gdańskiemu wydawnictwu Rebel.

Tytuł, którego premiera miała miejsce w mar-
cu, to wyścigowa gra planszowa z nutką nega-
tywnej interakcji, skierowana nie tylko do dzieci, 
ale i dorosłych graczy, którzy z sentymentem 
przypomną sobie o starych grach wideo. 

Co zatem znajdziemy 
w środku? 

Zawartość jest dość niewielka: plansza, osiem 
pomalowanych fi gurek i kilkanaście kart – to 
jednak wystarczy, aby świetnie się bawić przez 
kolejne 20-30 minut. Największym minusem jest 
jakość kart – cienki papier dość łatwo się gnie 
w rękach dzieci, emocjonujących się rozgryw-
ką. Natomiast bardzo pozytywnie prezentują 
się pomalowane fi gurki Sonica i jego paczki. 
Plansza jest dobrej jakości, choć po złożeniu 
lekko odstaje ponad pudełko. Niewątpliwym 
plusem jest plastikowa wypraska z miejscem 
na fi gurki, karty i planszę, dzięki czemu nic nie 
„lata”. Przejdźmy zatem do rozgrywki.

Sonic i superdrużyna przeznaczona jest dla 2-4 
osób. W grze występują łącznie cztery drużyny: 

Sonic i superdrużyna

Emocjonujący wyścig z jeżem

Jeszcze kilka tygodni temu nikt by nie przypuszczał (poza fanami), że cały 
świat będzie kibicował osiągnięciom grupy Anonymous i innym hakerom w cy-
bernetycznej wojnie z Rosją. Taka wojna, toczona w domenie zer i jedynek, 
zazwyczaj jest utajniona, ale nie teraz. Widzimy jasno, jak ważna i wrażliwa 
jest przestrzeń cyfrowa. Kim są hakerzy? Z pewnością geniuszami z ogromną 
wiedzą, szerzącymi w celach osobistych, komercyjnych lub ideowych cyfrową 
anarchię. Kto czai się po drugiej stronie? Nie ma rzecz jasna jednej odpowiedzi. 
To tajemnica, której rozwikłanie lub pewną koncepcję próbują przedstawić 
fi lmowcy, bo jest to ciekawe zjawisko społeczne i kulturowe, fascynujące, jak 
i niebezpieczne. Przez ostatnie dekady powstało wiele, mniej lub bardziej wia-
rygodnych wizji życia, działalności i funkcjonowania hakerów, które wpłynęły 
na to, jak postrzega ich dziś kultura masowa.

„Ghost in the shell” to kultowa manga z 1995 roku. Fabuła fi lmu osadzona jest 
w przyszłości, w której świat opanowały komputery, a zaawansowana technolo-
gia pozwala udoskonalać ludzi i tworzyć hybrydy z nich i maszyn. Za najgorszą 
zbrodnię tego świata uważa się włamanie do sieci. Walką z cyberprzestępczością 
i ściganiem hakerów zajmuje się specjalny oddział cyborgów, Sekcja 9. Ghost in 
the shell to klasyczny cyberpunk z mrocznym, fi lozofi cznym przesłaniem science 
fi ction, ze świetną, atrakcyjną pod względem wizualnym fabułą.                  KP

23, reż. Hans-Christian Schmid, Niemcy 1998
Dziewczyna z tatuażem, David Fincher, USA 2011
Ghost in the shell, reż. Mamoru Oshi, Japonia 1995 - manga
Gry wojenne, reż. John Badham, USA 1996
Haker, reż. Michael Mann, reż. USA 2015
Hakerzy, reż. Iain Softley, USA 1992
Johnny Mnemonic, reż. Robert Longo, Kanada/USA 1995
Kod dostępu, reż. Dominic Sena, USA 2001
Konspiracja.com, reż. Peter Howitt, USA 2001
Matrix, reż. Lilly Wachowski/Lana Wachowski, Australia/USA 
Mr. Robot, reż. Sam Esmail, USA 2015-2019 – serial
Obława, reż. Joe Chappelle, USA 2000
Snowden, reż. Oliver Stone, USA 2016
The social network, reż. David Fincher, USA 2010
Tron, reż. Steven Lisberger, USA 1982
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świat hakerów

Spotkanie autorskie z Agnieszką Kazimierczyk popro-
wadziła Bernadeta Natonek | fot. Anna Zielonka-Hał-
czyńska

Nowa powieść już w maju
O pracy nad książkami, pomysłach na kolejne historie, 

a także o podwójnym macierzyństwie i dziennikarskim 
wykształceniu była mowa podczas spotkania autorskie-
go z jaworznicką pisarką Agnieszką Kaźmierczyk. 
Autorka promowała swoje dotychczasowe książki i za-
powiedziała kolejną.

– „Klątwa sióstr. Czas odpowiedzi” trafi  do księgarń 24 
maja. To drugi i ostatni tom historii, której głównymi bo-
haterkami są Klara i Basia. W tej części czytelnicy dostaną 
odpowiedzi na pytania, na które nie znaleźli rozwiązania 
w części pierwszej. Pojawi się też nowa zagadka – wyja-
śnia Agnieszka Kaźmierczyk.
„Klątwa...” to opowieść o dwóch siostrach, obdarzo-

nych niezwykłymi umiejętnościami, które poszukują ojca.
– Mam nadzieję, że w drugim tomie udało mi się namie-

szać na tyle, że czytelnik będzie do ostatniej strony próbo-
wał odgadnąć, jak się zakończy ta historia – przyznaje.

Agnieszka Kaźmierczyk ma na koncie już kilka wy-
danych powieści. Napisała „Rusalkę”, „Księżyc nad 
Świtezią”, „Topielicę ze Świtezi”, „Epidemię uczuć” 
i „Klątwę sióstr”. Oprócz drugiego tomu tej ostatniej 
książki, w kolejce wydawniczej czeka jeszcze sześć innych 
pozycji. Jesienią tego roku ukaże się powieść pt. „Coś 
patrzy”. Jej główni bohaterowie to uczestnicy reality 
show, którzy wchodzą do domu Wielkiego Brata. Gdy 
z niego wychodzą, giną w dziwnych okolicznościach. 
Życie tracą jednak tylko nieliczni. To, dlaczego tak się 
dzieje, postanowi sprawdzić pewna dziennikarka.

Obecnie pani Agnieszka ma przerwę w tworzeniu. – 
Myślę, że ten czas warto teraz spożytkować na coś zupełnie 
innego. Angażuję się w pomoc potrzebującym. Trochę mnie 
to jednak pisarsko rozleniwia – przyznaje.

Cieszy się, że po długiej, pandemicznej przerwie, 
w końcu mogła spotkać się na żywo ze swoimi czy-
telnikami.

7+ 25 min. 2-4

– To najpiękniejsze chwile w pracy autora. Ostatnie mie-
siące były bardzo trudne. Pandemia spowodowała, że nie 
mogliśmy się spotykać na takich wydarzeniach. Bardzo mi 
tego brakowało, ponieważ rozmowa z czytelnikiem o tym, 
jak on odbiera książkę, jakie są jego wrażenia, nad czym 
jeszcze powinnam popracować, są dla mnie bardzo cenne 
i motywujące – podkreśla pisarka.

Spotkanie autorskie z Agnieszką Kaźmierczyk było 
też pierwszym tego typu wydarzeniem w kawiarni 
Galicja po pandemicznej przerwie. Przed pandemią 
w Galicji gościli m.in. Monika Zamachowska, Zbi-
gniew Stryj, Kevin Aiston, Grażyna Wolszczak, 
Olga Bończyk, Katarzyna Żak i Joanna Brodzik.

– Wracamy do organizacji takich spotkań. Chciałam, 
by to pierwsze miało jaworznicki akcent, trzeba bowiem 
promować fajnych ludzi z naszego miasta. A mamy ich 
przecież sporo – podkreśla Bernadeta Natonek, wła-
ścicielka kawiarni.

Anna Zielonka-Hałczyńska

ruch. Ważne jest to, że gracz nie zagrywa tyl-
ko kart swojej drużyny, ale również decyduje 
o ruchach pozostałych drużyn, dzięki czemu 
można skutecznie utrudnić ukończenie gry 
przeciwnikowi, kierując jego pionki np. na 
pola z kolcami. 

Oprócz zwykłych pól, w grze występują także 
pola z pierścieniami, które podwajają kolejny 
ruch postaci, pola z kolcami, które redukują 
punkty kolejnego ruchu do 1, a także pola z żół-
to-brązową szachownicą, czyli pętle. Pętle są 
specjalnymi miejscami, które trzeba przebiec za 
jednym razem, w przeciwnym wypadku postać 
„spadnie” i wraca na początek pętli. 
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| fot. Natalia Czeleń

Uczestnicy warsztatów fotografi i teatralnej | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W czwartek - stand-up Antoniego Syrka-Dąbrowskiego, w sobotę spektakl „Wdowy” w reżyserii Kamila Bzukały, a w niedzielę - 
monodram Magdaleny Kumorek. To tylko kilka z całej gamy propozycji tegorocznych Dni Teatru, na które składają się XXIX Spo-
tkania Teatralne i III Jaworznicki Festiwal Komedii.Plenerowa 

biblioteka
W parku Angielskim znajduje się 

mała plenerowa biblioteczka. Każdy 
mieszkaniec miasta może w niej zosta-
wić używane książki lub pożyczyć te, 
które zostawił ktoś inny. Warunkiem 
jest dobry stan lektur. Książki nie po-
winny być zniszczone. Wymiana lite-
racka ma integrować mieszkańców, 
a przyroda, w której zanurzona jest 
biblioteczka, ma zachęcać do relaksu 
na świeżym powietrzu. 

Słońce i coraz wyższe temperatury 
zachęcają do spacerów, a parkowe 
alejki cieszą się popularnością wśród 
jaworznian. Pierwsi wędrowcy wy-
pełnili już plenerową biblioteczkę. 
W gablotce pojawiły się różnorodne 
pozycje literackie. Są romanse, kry-
minały, poradniki, a nawet publikacje 
techniczne.

Plenerowa wypożyczalnia książek 
bardzo przypadła do gustu mieszkań-
com miasta. – Pomysł z plenerową bi-
blioteczką w parku Angielskim jest po 
prostu fenomenalny. Każdy, kto przeczy-
tał książkę, może ją zostawić w tej biblio-
teczce. Książka dostanie drugie życie i nie 
będzie nam zalegać bądź kurzyć się na 
półce. My sami możemy także skorzystać 
i wybrać dla siebie interesującą książkę
– mówi Anna Baran, jaworznianka 
i miłośniczka czytelnictwa.

Zdaniem zarządców terenu, w se-
zonie letnim park Angielski cieszył 
się sporym zainteresowaniem i było 
to jedno z najczęściej wybieranych 
miejsc na popołudniowy relaks czy 
spacer. – Park Angielski jest miejscem 
lubianym przez mieszkańców, którzy 
chętnie wybierają to miejsce na spacery. 
Natomiast strefa zakochanych często jest 
wybierana jako tło do romantycznych 
zdjęć. Mieszkańcy korzystają również 
z plenerowej biblioteczki, która znaj-
duje się w parku. Często pojawiają się 
tam nowe tytuły – opowiada Izabela
Miszczyk, rzecznik Miejskiego Za-
rządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Park Angielski powstał na ponad 
20 hektarowej przestrzeni w miejscu 
byłej hałdy Piłsudski. Na jego tere-
nie utworzono alejki, piękne białe 
altany i plac zabaw. Postawiono też 
ławki, kosze na śmieci oraz stojaki 
na rowery. 

Park podzielony jest na strefy te-
matyczne: relaksu, matki z dzieckiem, 
zakochanych oraz rekreacyjną, z któ-
rych warto korzystać. Miejsce ma 
sprzyjać różnego typu aktywnościom. 
Dopełnieniem są naturalne walory 
przyrodnicze. W wielu zakątkach par-
ku zamontowano budki lęgowe dla 
ptaków czy owadów.                  NC

Co inspiruje 
autorów

Słowa 
z energią

Już po raz czwarty w jaworznickiej Miej-
skiej Bibliotece Publicznej realizowany bę-
dzie program „Performatywna książka. Per-
formatywna Biblioteka”. Tym razem hasłem 
projektu będzie pytanie „Co autorów inspi-
ruje?”. Bibliotekarze z Jaworzna już teraz 
zachęcają do udziału w przedsięwzięciach, 
organizowanych w ramach tego programu. 
Ciekawych propozycji będzie naprawdę spo-
ro. – Tegoroczny program podzielony został 
na cztery cykle: Książka w dźwięku, Książka 
w obrazie, Książka w teatrze i Książka w po-
dróży, z których każdy składać się będzie ze 
spotkań warsztatowych, imprez z twórcami, 
podróżnikami lub specjalistami różnych dzie-
dzin. Planujemy również wydarzenia podsu-
mowujące to przedsięwzięcie, czyli koncert 

oraz prezentację efektów materialnych, które 
powstaną w czasie realizacji zadania – zapo-
wiada Monika Rejdych, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Projekt realizowany będzie w jaworznic-
kiej książnicy już po raz czwarty. Poprzednie 
edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem 
wśród czytelników. Bibliotekarze tłumaczą, 
że celem tego programu jest utrwalenie po-
zycji książki w naszym życiu społecznym 
i kulturalnym, a cykle warsztatowo-eduka-
cyjne, spotkania z autorami i specjalistami 
mają pozytywnie wpływać na rozwój czytel-
nictwa wśród młodych ludzi, a także utrzy-
mywać zainteresowanie literaturą u osób 
dorosłych i seniorów.   

Grażyna Dębała

Już 1 kwietnia rusza biblioteczny projekt pod nazwą „Energia 
słowa”. To przedsięwzięcie, które ma promować czytelnictwo 
wśród osób, które do tej pory w jaworznickiej książnicy bywały 
sporadycznie. Do zmiany tych nawyków czytelników mają za-
chęcić ciekawe spotkania, warsztaty i wystawy. – Poprzez projekt 
„Energia słowa” pragniemy w naszej bibliotece zrealizować działania 
wspierające i rozpowszechniające czytelnictwo wśród osób rzadko 
odwiedzających bibliotekę i na co dzień działających w obszarach 
pozaliterackich, takich jak medycyna, ekologia, technika czy sport. 
Zajęcia i spotkania planujemy oprzeć na popularnonaukowych pu-
blikacjach książkowych i czasopiśmienniczych – wyjaśnia Monika 
Rejdych, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach cyklu „Energia 
słowa” bibliotekarze chcą zaprosić dzieci, młodzież i dorosłych. 
Projekt będzie realizowany do połowy grudnia. Obejmie trzy 
cykle tematyczne. W programie są też wystawa i wykład specja-
listy w dziedzinie nowych mediów.                                     GD

Warsztaty, spektakle, 
wystawa, czyli Dni Teatru

Wydarzenia, przygotowane przez 
pracowników ATElier Kultury, od-
bywają się od poniedziałku, 21 
marca, a zakończą się w niedzie-
lę, 27 marca.  

– Tegoroczne teatralne świętowanie 
rozpoczęliśmy od IX Artystycznego 
Festiwalu Przedszkolnego „Muzyką 
malowane”. Przesłuchania odbywa-
ły się w Centrum Kultury „Archetti” 
w Jeleniu od poniedziałku do środy. 
W czwartek, 24 marca, o godz. 17 

odbędzie się tam koncert laureatów – 
informuje Marlena Budak z ATE-
lier Kultury.

W programie Dni Teatru znalazły 
się również wydarzenia, organizo-
wane w budynku Sokoła w Cen-
trum. W poniedziałek odbyły się 
warsztaty z grupą Bez Puenty Im-
pro, zatytułowane „Wstęp do im-
prowizacji scenicznej”. We wtorek 
miłośnicy fotografowania wzięli 
udział w warsztatach, dotyczących 

fotografi i teatralnej, które popro-
wadzili członkowie grupy IMAGINI.

– Podczas zajęć chcieliśmy poka-
zać, jak można bawić się fotogra-
fi ą w teatrze i jak fotograf powinien 
pracować podczas spektaklu, by uła-
twić pracę sobie i nie utrudniać jej 
aktorom – podkreślają Katarzyna 
Dąbrowa i Grzegorz Filipczyk
z grupy IMAGINI.

W warsztatach wzięli udział hob-
byści z całego regionu.

– Zajęcia bardzo mi się podobały. 
Po raz pierwszy miałam okazję robić 
zdjęcia w teatrze. Dowiedziałam się 
wielu przydatnych rzeczy – podkre-
śla katowiczanka Małgorzata Mą-
dry. – Świadomym fotografowaniem, 
czyli takim bardziej profesjonalnym, 
ze znajomością przesłony, czasu na-
świetlania, zajmuję się od ponad roku. 
Wcześniej robiłam zdjęcia, wyko-
rzystując tylko tryb automatyczny
– przyznaje.

Podczas Dni Teatru nie zabrakło 
też warsztatów musicalowych. Po-
prowadziła je w środę, 23 marca, 
Katarzyna Cygan.

W czwartek, 24 marca, miłośni-
cy teatralnych przeżyć spotkają 
się z kolei w klubie Relax w Nie-
dzieliskach, gdzie o godz. 18 odbę-
dzie się stand-up Antoniego Syr-
ka-Dąbrowskiego. Dzień później, 
25 marca, o 18 przy ul. Mickiewi-
cza 2 rozpocznie się wernisaż wy-
stawy pt. „Maciej Święty – plakat 
muzyczny i nie tylko”, zorganizo-
wanej w ramach Jaworznickiego 
Festiwalu Komedii.

W sobotę, 26 marca, też o 18 na 
scenie ATElier Kultury w Centrum 
zostanie wystawiony spektakl „Wdo-
wy” w reżyserii Kamila Bzukały, 
a o 20.30 w Relaksie odbędzie się 
Open MIC stand-up night. W nie-
dzielę, 27 marca, o 17 przed ja-
worznicką publicznością, wystąpi, 
w monodramie muzycznym pt. „Ma-
daleine”, Magdalena Kumorek.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Uczestnicy rajdu maszerować będą malowniczymi zakątkami Doliny Żabnika | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Siłacze z klubu Tytan zdobywają liczne medale 
| fot. Archiwum prywatne

Z kijkami 
po Ciężkowicach

W piątek, 1 kwietnia, ruszą za-
pisy dla uczestników tegorocznej 
edycji ciężkowickiego Rajdu Nor-
dic Walking. Tradycyjny już marsz 
z kijkami ponownie organizuje sto-
warzyszenie „Mieszkańcy dla Cięż-
kowic”. Organizacja współpracuje 
w tym zakresie z Urzędem Miejskim 
w Jaworznie, Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu, Ochotniczą Stra-
żą Pożarną w Ciężkowicach, NSZZ 
Solidarność TAURON Wydobycie 
ZG Sobieski i Klubem Dziecięcym 
Wesołe Robaczki. Wspólne masze-
rowanie odbędzie się w sobotę, 
23 kwietnia. Piechurzy wystartują 
z ulicy Zdrojowej i pomaszerują 9 

Siłacze zmierzą 
się w Jaworznie

Wielkimi krokami zbliżają się XXII Mistrzostwa Polski 
w siłowaniu na ręce, które odbędą się od 8 do 10 kwiet-
nia w Jaworznie. Do naszego miasta zjadą wtedy najlepsi 
siłacze z całej Polski. Organizatorzy tego wydarzenia, czy-
li Miejskie Centrum Kultury i Sportu i działający w jego 
strukturach klub Tytan Jaworzno, spodziewają się mini-
mum 200 zawodników.

– Będzie się działo. Zapraszamy do oglądania na żywo naj-
silniejszych Polaków w armwrestlingu – stwierdza Mariusz
Grochowski, trener i utytułowany zawodnik Tytana.

Rzeczywiście, w ciągu trzech dni mistrzostw będzie się 
sporo działo. Najpierw, 8 kwietnia, odbędzie się ważenie 
zawodników. W sobotę, 9 kwietnia, siłacze zmierzą się 
w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS na prawe ręce, 
a nazajutrz pokażą, co potrafi ą, siłując na ręce lewe. Tur-
niejowe dni będą rozpoczynać się o godz. 9.30.

Decyzja o organizacji armwrestlingowych mistrzostw 
Polski w naszym mieście zapadła nieoczekiwanie kilka 
tygodni temu. Jaworzniccy Tytani postanowili zająć się 
tym przedsięwzięciem po tym, jak okazało się, że nie po-
dołają temu zadaniu Mysłowice.

Siłacze mogą zgłaszać chęć udziału w zawodach do 3 
kwietnia do godz. 23.59. Zapisy drużyn, należących do Fe-
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kilometrów malowniczymi zakąt-
kami rezerwatu Dolina Żabnika.

Zapisy odbywają się za pośrednic-
twem strony internetowej jaworz-
nickiego MCKiS-u lub telefonicznie 
(pod numerem 512 201 501czeka 
za zgłoszenia prezes stowarzyszenia 
„Mieszkańcy dla Ciężkowic”, Miro-
sław Pieczara). Warto się pospie-
szyć, ponieważ liczba uczestników jest 
ograniczona. Limit wynosi 200 osób. 
– Serdecznie zapraszamy do udziału 
w rajdzie – podkreśla Mirosław Pie-
czara. – Biuro zawodów będzie czynne 
w godz. 8.30 - 9.25. W tym czasie od-
będzie się tam weryfi kacja zawodników. 
Odprawa techniczna jest zaplanowana 

na godz. 9.50, a start na 10. Przewidu-
jemy, że pierwsi uczestnicy rajdu dotrą 
do mety około godz. 12.30. Każdy otrzy-
ma pamiątkowy medal – informuje.

Nie zabraknie też wyróżnień dla 
najstarszych i najmłodszych piechu-
rów. Odbędą się też konkursy o nor-
dic walkingu.

Honorowy patronat nad imprezą 
objęli Paweł Silbert, prezydent Ja-
worzna, i Dariusz Starzycki, wice-
marszałek woj. śląskiego.

Więcej informacji można uzy-
skać, dzwoniąc pod numer Mirosła-
wa Pieczary lub do Pawła Wróbla
z działu sportu MCKiS: 32 745 10 
30 wew. 84.                         AZ-H

deracji Armwrestling Polska, odbywają się online. Więcej 
informacji na ten temat można uzyskać, pisząc do Marci-
na Mielniczuka na adres polisharmwrestling@gmail.com. 
W sprawie licencji zawodniczych należy kontaktować się 
z Wiktorem Zaklickim pod numerem 505 242 922 lub 
mejlowo: w.zaklicki@gmail.com.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Są już pewni 
walki o awans

Siatkarze MCKiS-u Ja-
worzno niebawem powalczą o awans 
do 1. ligi. Jako liderzy w swojej grupie 
rozgrywkowej, wezmą udział w zma-
ganiach o drugoligowe mistrzostwo 
i powrót na zaplecze siatkarskiej eks-
traklasy. Taką możliwość zapewniła 
im ostatnia wygrana, którą jaworz-
nickie Sokoły dopisały sobie do dru-
żynowego dorobku po meczu z Aka-
demią Talentów Jastrzębski Węgiel. 
Spotkanie zakończyło się wynikiem 
3:0 dla MCKiS-u. W pierwszym se-
cie podopieczni trenera Tomasza

Wątorka pokonali przeciwników 
25:17. W drugim triumfowali 25:22, 
a w trzecim 25:20. Najlepiej punktu-
jącymi zawodnikami z Jaworzna byli 
Jakub Grzegolec (14 pkt.) i Patryk
Strzeżek (12 pkt.). Przed Sokołami 
jeszcze dwie kolejki w lidze.

Znów boksowali

Pięściarze z Akademii 
Boksu Roberta Gortata 

znów pokazali, co potrafi ą, na regio-
nalnych, ogólnopolskich i międzyna-
rodowych zawodach. O medal walczy-
ła w Niemczech Dorota Wawszczyk. 
Wygrała jedną i przegrała dwie walki. 
Jaworznianka pokonała jednogłośnie 
na punkty Niemkę, Laurę Helms. 
Uległa natomiast Steffi  e Grin  (rów-
nież z Niemiec) i Angielce Lauren
Jane Mackie. Zdobyte doświadczenia 
jaworznicka pięściarka wykorzysta 
niebawem na mistrzostwach Europy. 
Dwa zwycięstwa odniosła Martyna
Jarząbek, która walczyła w miniony 
weekend na turnieju Baltic Cupw Ko-
szalinie. Najpierw podopieczna trene-

ra Gortata wygrała z Joanną Szlędak
z Korony Wałcz, a następnie pokonała 
Martynę Strucińską z Championa 
Włocławek. Zyskała też tytuł najlep-
szej zawodniczki zawodów. Po jednej 
wygranej i jednej porażce jest z kolei 
Szymon Bajda, który walczył o mi-
strzostwo Śląska. Najpierw jaworznia-
nin zwyciężył jednogłośnie na punkty 
z Alanem Olszowskim z Piosek Te-
amu Mysłowice. W fi nale przegrał 
jednak 1:2 z Oskarem Hibnerem
ze Sparty Knurów i ostatecznie został 
wicemistrzem. 

Medalowa Sparta

Zawodnicy KS-u Spar-
ta Jaworzno znów mogą 

pochwalić się niemałym workiem 
medali. Z ostatnich mistrzostw Śląska 
BJJ przywieźli bowiem 31 różnego 
rodzaju krążków. Na turnieju w Ka-
towicach zdobyli 12 złotych medali, 
8 srebrnych i 11 brązowych.

W swoich kategoriach zwyciężyli: 
Marcel Hulbój (2 złota), Wikoria 
Lorek, Marianna Prokurat, Lena
Dubiel, Julia Cieślak, Łukasz Szczy-
puła (2 złote medale), Anna Furman, 
Andrij Mosimczuk, Filip Ferenc
i Filip Gąska. Srebrne krążki wywal-
czyli: Marianna Prokurat, Gracjan
Bąk, Daniel Łaszczyk, Jan Miąsko, 
Oliwier Gołębiowski, Artur Cieślak, 
Mateusz Kasprzyk i Kuba Nowacki. 
Brąz przywieźli do domu: Wiktoria 
Lorek, Anna Furman, Filip Gąska, 
Artur Cieślak, Mateusz Kasprzyk, 
Kamil Cieśla, Oliwia Cieślak, Elż-
bieta Bułaś, Zuzanna Warzecha, 
Kuba Kapral i Artur Dyl. Medali nie 
zdobyły tym razem Zuzanna Imbor
i Liliana Pawłowska. W ich grupie 
była jednak duża konkurencja. AZ-H

Z tarczą i na tarczy
Początek rundy wiosennej w wado-

wickiej okręgówce okazał się szczęśli-
wy dla drużyny Victorii 1918 Jaworz-
no, a pechowy dla Zgody Byczyna. 
Podczas gdy pierwszy z zespołów 
wygrał pierwszy swój mecz w run-
dzie rewanżowej (4:1 ze Strażakiem 
Rajsko), to piłkarze byczyńskiego 
klubu ulegli swoim rywalom (czyli 
zawodnikom Kalwarianki Kalwaria 
Zebrzydowska) aż 0:8. Nie powiodło 
się też w miniony weekend, grającej 
w 4. lidze śląskiej, Szczakowiance. Na 
start piłkarskiej wiosny czeka jeszcze 
Ciężkowianka.

W niedzielę, 20 marca, piłkarze 
Victorii podjęli u siebie drużynę 
z Rajska. Pierwszy mecz rundy 
rewanżowej poszedł jaworznia-
nom o wiele lepiej niż spotkanie 
ze Strażakiem w ramach rundy 
jesiennej. Wtedy zespoły zremi-
sowały 1:1.

W meczu minionej niedzieli gole 
dla Victorii strzelili Patryk Fahren-
holt, Jakub Żmuda, Kamil Majka
i Mariusz Suwaj. Dzięki nim jaworz-

nicki zespół wzbogacił się o 3 nowe 
punkty w ligowej tabeli. Victoria z 36 
punktami jest trzecią najlepszą druży-
ną. Klub może się pochwalić również 
nowymi zawodnikami. Do drużyny 
dołączyli ostatnio - nowy obrońca, 
Kacper Śmigiel, i bramkarz, Oskar
Cieślik.

W zbliżającej się kolejce Victo-
ria zagra na wyjeździe z Górnikiem 
Brzeszcze. Mecz odbędzie się w so-
botę, 26 marca, o godz. 15. W run-
dzie jesiennej jaworznianie wygrali 
z brzeszczanami 3:0.

O jakichkolwiek punktach za grę 
w ostatniej kolejce wadowickiej ligi 

okręgowej musieli zapomnieć na-
tomiast piłkarze LKS-u Zgoda By-
czyna, którzy po raz drugi w trwa-
jącym sezonie ulegli zawodnikom 
Kalwarianki. Wiosenne spotkanie 
okazało się jeszcze bardziej pechowe 
od jesiennego. W pierwszym meczu 
byczynianie przegrali 1:4, zaś w re-
wanżowym nie strzelili ani jednego 
gola, podczas gdy kalwarianie zdo-
byli ich aż 8.

Zgoda zajmuje 12. z 16 miejsc w li-
gowej tabeli. Do tej pory uzbierała 
tylko 13 punktów. W nadchodzącą 
sobotę, 26 marca, byczynianie zmie-
rzą się na własnym boisku z zawod-
nikami MKS-u Libiąż. Poprzednio 
przegrali z nimi 1:3.

Porażkę w miniony weekend za-
liczyli też piłkarze, grającej w 1. 
grupie 4. ligi śląskiej, Szczakowianki 
Jaworzno, którzy ulegli Unii Kosz-
towy 2:1. Wynik meczu dla wielu 
był sporym zaskoczeniem, tym bar-
dziej że w jesiennej odsłonie sezo-
nu Drwale wygrali z mysłowicza-
nami 1:0. 

Ostatnie spotkanie było dla Szczak-
sy kolejnym nieudanym występem 
w rewanżowej części sezonu, która 
wystartowała na czwartoligowych 
boiskach już 12 marca. Wtedy pod-
opieczni trenera Pawła Cygnara
zremisowali z Rozwojem Katowice 
2:2 (jesienią Drwale wygrali z ka-
towiczanami 2:0).

Szczakowianka jest siódma w li-
gowej tabeli. Uzbierała do tej pory 
27 punktów.

Na start wiosennych rozgrywek 
wciąż czekają z kolei piłkarze LKS-
-u Ciężkowianka Jaworzna. Zespół 
gra w chrzanowskiej A klasie, która 
po zimowej przerwie zostanie uru-
chomiona w nadchodzący weekend. 
W pierwszym wiosennym spotkaniu 
ciężkowiczanie zagrają z Błyskawicą 
Myślachowice, z którą poprzednio 
zremisowali 3:3. Rewanż zostanie ro-
zegrany na stadionie w Ciężkowicach 
w sobotę, 26 marca, o godz. 15.30.

Po piłkarskiej jesieni ciężkowicka 
drużyna jest liderem w swojej lidze. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Victoria wygrała pierwszy mecz rundy wiosennej | fot. Victoria 1918 Jaworzno
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Podczas dekomunizacji w 2017 r. jednej z ulic na Osie-
dlu Stałym nadano nazwę gen. Feliksa Kamińskiego.  

Patron ulicy urodził się 17 kwietnia 1886 r. w Jaworz-
nie. Stąd pochodzili też jego rodzice i dziadkowie. Był sy-
nem Jana i Balbiny z domu Bo-
rowczyk. Rodzina Kamińskich 
mieszkała najprawdopodobniej 
na Pechniku. Feliks ukończył 
w Jaworznie szkołę powszech-
ną, a potem uczył się w krakow-
skim gimnazjum. Studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim na 
Wydziale Filozofi cznym. 

W 1912 r. wstąpił do Związ-
ku Strzeleckiego, a po wybuchu 
I wojny światowej do Legionów 
Polskich. Brał udział we wszyst-
kich bitwach I Brygady, a w woj-
nie polsko-bolszewickiej wykazał 
się bohaterstwem, za które zo-
stał odznaczony Krzyżem Srebr-
nym Orderu Wojennego Virtuti 
Militari. 

1 listopada 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Był 
w Dowództwie WP w Krakowie, a później przydzielono 
go do pociągu pancernego „Piłsudczyk” i Inspektoratu Ar-
tylerii w Warszawie. Kamiński służył w 2 pułku artylerii 
polowej Legionów. Od 1919 r. był adiutantem II Brygady 
Artylerii, a w 1920 r. został dowódcą I dywizjonu. 

W okresie międzywojennym Feliks Kamiński był za-
stępcą szefa gabinetu ministra spraw wojskowych, Józefa

Jaworznicki 
generał

Patroni 
naszych 
ulic

Becka. Pełnił obowiązki adiutanta Józefa Piłsudskiego. 
Warto wspomnieć, że ojcem chrzestnym starszego syna, 
Krzysztofa, był właśnie marszałek Piłsudski, a młodszy 
z synów, Paweł, został chrześniakiem Becka. 

Po wojnie Kamiński został 
w wojsku. W czasie przewrotu 
majowego kierował I dywizjonem 
pułku, z którym w maju 1926 r. 
udał się do stolicy. Tam walczył 
po stronie marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Końcem miesiąca jed-
nostka wróciła do Kielc bez strat. 

Jaworznianina awansowano do 
stopnia podpułkownika w Korpu-
sie Ofi cerów Artylerii. W 1930 
r. był już ofi cerem sztabowym 
do zleceń I wiceministra Spraw 
Wojskowych, a dwa lata później 
mianowano go dowódcą 1 puł-
ku artylerii przeciwlotniczej. Od 
1933 r.  p.o. dowódcy 11 Grupy 
Artylerii, a w 1932 r. awansowano 
go do stopnia pułkownika. 

Po zakończeniu kariery wojskowej Feliks Kamiński został 
zatrudniony w Polskich Zakładach Optycznych, gdzie zo-
stał członkiem zarządu. Wybuch II wojny światowej zmusił 
do ewakuacji fabryki na wschód, gdzie jaworznicki ofi cer 
został aresztowany przez NKWD. Trafi ł do Starobielska. 
W 1940 r. został przewieziony do Charkowa i rozstrzelany 
przez NKWD. Feliks Kamiński miał żonę oraz trójkę dzieci.

Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 10 (248)

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. 

Litery z pól oznaczonych 
numerami od 1 do 23 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
10 (248): Wiosenne prace 
w ogrodzie. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Uwaga! W poniedziałek, 28 mar-
ca, będziemy świętować Międzyna-
rodowy Dzień bez Kłamstwa. Warto 
o tym pamiętać, bo podobno kłamie-
my na potęgę. Z badań wynika, że 
średnio od 2 do 200 razy dziennie 
zdarza się nam mijać z prawdą. Naj-
częściej  mówimy nieprawdę, bo nie 
chcemy urazić rozmówcy, albo też 
po prostu obawiamy się przyznać 
do prawdy, bo pociągnie to za sobą 
konieczność poniesienia przykrych 
lub trudnych konsekwencji naszych 
działań lub zaniechań. Międzyna-
rodowy Dzień bez Kłamstwa ma 
podkreślać wartość prawdy i uczci-
wego życia, a także przypominać 
nam, że kłamstwo ma krótkie nogi 
i z konsekwencjami i tak przyjdzie 
nam się w końcu zmierzyć.

W środę, 30 marca, obchodzić 
będziemy Światowy Dzień Choroby 
Afektywnej Dwubiegunowej. Pomy-
słodawcy tego święta przekonują, 
że mówienie o chorobach i zaburze-
niach psychicznych pozwala nam 
się z nimi oswoić. W konsekwen-
cji na wieść o tym, że ktoś zmaga 
się z podobnymi przypadłościami, 
przestajemy reagować strachem 
czy agresją.                                GD
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