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II Karpiowe Mistrzostwa 
Koła PZW nr 57 Szczakowa 
Miasto zakończyły się po bli-
sko 72 godzinach zaciętej ry-
walizacji. Zwyciężyła drużyna 
Tomasza Żura i Rafała Caru-
ka. Panowie mogli pochwalić 
się największą łączną wagą 
złowionych ryb. Ich wynik to 
17 100 g. O tytuł najlepszych 
wędkarzy karpi rywalizowali 
członkowie Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego Koło nr 57 
Szczakowa Miasto w Jaworz-
nie. Zawody Karpiowe o Mi-

kwietnia, i poprowadziła je 
mama zmarłej ponad 10 lat 
temu pisarki, Krystyna Sokół.

– Już kiedyś bajki Ani posłu-
żyły międzynarodowej integra-
cji. Teraz służą polsko-ukraiń-
skiej. Na pomysł czytania ich 
gościom z Ukrainy wpadłam 
w drugim czy trzecim tygodniu 
wojny. Chciałam zrobić coś dla 
uchodźców, a książki Ani są do-
brym sposobem, by zintegrować 
szkolną społeczność – wyjaśnia 
pani Krystyna.

część kamieniołomu Sadowa 
Góra, w której ma powstać 
przestrzeń z wieloma atrakcja-
mi, między innymi z podziem-
ną trasą turystyczną. 

Jak mogłaby wyglądać, 
było przedmiotem analiz pro-
wadzonych przez GEOsferę 
wspólnie z gliwicką Politechni-
ką Śląską. Studenci górnictwa 
zbadali stan techniczny pod-
ziemnej infrastruktury, a mło-
dzi architekci zaproponowali 
aranżacje przestrzeni.

strzostwo Koła rozgrywane 
były od 29 kwietnia do 2 maja 
na zalewie Sosina. W wędkar-
skich zmaganiach udział wzię-
ło 25 drużyn dwuosobowych, 
rozstawionych dookoła zale-
wu Sosina.

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Jaworznie czy-
tali po polsku, ukraińsku i an-
gielsku bajki autorstwa Ani
Sokół. Spotkanie z udziałem 
polskiej i ukraińskiej młodzie-
ży odbyło się w czwartek, 28 

Ośrodek Edukacji Ekologicz-
no-Geologicznej GEOsfera zo-
stanie powiększony. Miasto za-
mierza zagospodarować drugą 
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Wieszanie ich to symbol wielkiej 
miłości, zamkniętej na zawsze kłód-
kową przysięgą. W ciągu kilku lat 
zawieszono tam taką liczbę deklaracji 
uczuć, że most został ogromnie do-
ciążony. W roku 2019 miasto podjęło 
decyzję o remoncie obiektu, zdjęto też 
ponadmiarowe zasoby metalu - było 
tego prawie 19 ton! I słysząc o tym, 
pomyślałem, że w momencie, gdy 
wielkimi obcęgami przerwano zaklęty 
krąg miłości, to przysięga przestała 
działać. Taki automatyczny rozwód. 

Jeśli miłość to magia, to czary się 
skończyły, bo wszystko jest w ży-
ciu na czas określony, nie ma rzeczy 
danych na wieki wieków amen. Je-
żeli masz szczęście i spotkasz drugą 
połówkę (i nie chodzi tu o pół litra 
napoju z ziemniaka lub zboża), to 
i tak wcześniej czy później was śmierć 
rozłączy. I będziecie mieć szczęście, 
jeśli się nie pozabijacie nawzajem. 
Bo coś się z czasem zmienia, emocje 
początkowe, mylone z miłością, to 
tylko chwila. 

Z czasem okazuje się, że te wszyst-
kie drobne wady, które na początku 
akceptowaliśmy u naszych wybra-
nek i wybranków, stają się poważną 
przeszkodą. Takie bzdury, typu: „jak 

Dziób na kłódkę
Wojciech P. Knapik

on się uroczo zawsze pochlapie so-
sem z hot-doga na ryjku” zmieniają 
się w „znowu się ufajdał, niedojda, 
a ja muszę potem to prać łachudrze”. 
I w drugą stronę: „ależ ona uroczo 
siorbie ten deser” kontra „paskudnie 
żre ten budyń, mlaska niczym świnia 
w korycie”. I okazuje się, że w tej 
drugiej osobie zauważamy każdego 
dnia coraz więcej minusów. Nie je-
stem pewien, ile potrzeba czasu, aby 
żabcia stała się w oczach partnera 
zwykłą ropuchą, a książę z bajki oka-
zał paskudnym ogrem. Stajemy się 
dla siebie nawzajem chorobą współ-
istniejącą albo jedno jest bluszczem 
drugiego. Nie zawsze, ale w wielu 
przypadkach.

Gdy go poznałaś, był silnym, mło-
dym facetem z pięknymi włosami, 
marzeniami i planami na przyszłość. 
Dziś łysiejący czterdziestolatek nie 
wzbudza żadnych emocji, a plany 
i marzenia zamieniają się w szarość 
dnia codziennego, połowę średniej 
krajowej na pasku wypłaty oraz 25 
lat kredytu mieszkaniowego, którego 
wielkość raty to jedyna doza emocji 
w życiu - przy każdym ogłoszeniu 
wskaźnika infl acji przez prezesa NBP. 
Jak szła ta rota przysięgi małżeńskiej? 
I że cię nie opuszczę aż do końca kre-
dytu hipotecznego? 

I odwrotnie – poznajesz ją, jest 
piękna i młoda, chociaż już z wy-
maganiami wyczytanymi w Cosmo-
politan w latach 90., co na razie nie 
przeszkadza. Dalej chce leżeć i pach-
nieć, bo jej się wszystko należy, ale 
smrodek zgniłego ego unosi się nad 
posłaniem. Chłopka z okolic Radomia, 
której się wydaje, że dostała się do 
Tańca z Gwiazdami i trzeba jej za-
pewnić Wersal zamiast M2 w wielkiej 
płycie. A ty tylko chcesz, aby nic od 
ciebie nie chciała i aby następny raz 
odezwała się w przyszłym stuleciu.

Fe
lie

to
n

Absolwenci szkół średnich roz-
poczęli w środę, 4 maja, maturalny 
maraton. Za nimi już pisemny egza-
min z języka polskiego, a przed nimi 
cała reszta egzaminacyjnych przeżyć. 
Najbliższe miesiące bez wątpienia 
będą obfi tować w emocje, bo prze-
cież zaraz po egzaminie dojrzałości 
maturzystów czeka jeszcze rekruta-
cja na studia.

Matura to nie tylko czas egzami-
nów, ale też ważnych życiowo wy-
borów. Młodzi ludzie decydują te-
raz o tym, czy i czego będą się dalej 
uczyć. To decyzja, od której zależeć 
może ich kariera zawodowa, a więc 
w jakiejś mierze też materialny po-
ziom samodzielnego życia. Niektó-
rzy podejmują decyzje o rozpoczę-
ciu zawodowej kariery, inni stawiają 

na rodzinę i wczesne rodzicielstwo. 
Część pewnie będzie budować swo-
ją przyszłość poza granicami Polski. 
Jeszcze inni potrzebują dłuższych wa-
kacji i najbliższy rok przeznaczą na 
odpoczynek i szukanie swojej drogi.

Można oczywiście spierać się o to, 
który z tych wyborów jest najlepszy, 
który przyniesie najwięcej korzyści 
w przyszłości, albo który da najwięcej 
cennych doświadczeń. Najważniejsze 
wydaje mi się jednak to, że młodzi 
ludzie mogą wybierać. To naprawdę 
dużo. Wystarczy spojrzeć na rówie-
śników naszych maturzystów, którzy 
urodzili się w Ukrainie. Wielu z nich 
nie w głowie teraz egzaminy, lektury 
ani trygonometria, a mimo to młodzi 
Ukraińcy też właśnie zdają egzamin 
z dojrzałości.

Egzaminy z dojrzałości

Jeszcze więcej atrakcji

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Wreszcie zrobiło się zielono i cie-
pło. Majówka pogodowo była więc 
bardzo udana. Jaworznianie chętnie 
odwiedzali malownicze zakątki w na-
szym mieście, które przyciągają miesz-
kańców całego regionu. Niezmiennie 
powodzeniem cieszyła się oczywiście 
GEOsfera. To miejsce, w którym nie-
mal każdy znajdzie coś dla siebie.

Ośrodek dzieli się na kilka stref. 
Jedną z nich jest ogród sensorycz-
ny z uroczą altanką, otoczoną buj-
ną roślinnością, na którą składają 
się rozmaite gatunki roślin. Nieopo-
dal znajduje się pawilon ekspozycji 
riplemarków. Jest też tematyczny 
plac zabaw z piaskownicą, w której 
mali paleontolodzy mogą odkopać 
szkielet notozaura, a tuż obok placu 

stoją wiaty z miejscem na ognisko. 
Powstał też trap nad głazowiskiem, 
który umożliwia zwiedzającym przy-
glądanie się skamieniałościom i for-
macjom skalnym. Po drugiej stronie 
ogrodu sensorycznego znajdują się 
staw z plażą i leżakami, wrzosowisko, 
budynek wystawienniczy i konferen-
cyjny. Od kilku sezonów działa też 
tężnia solankowa.

GEOsfera ma szansę stać się jesz-
cze bardziej atrakcyjna. Wszystko 
wskazuje bowiem na to, że za jakiś 
czas zmieni swoje oblicze również 
druga część kamieniołomu. Plany 
na muzeum w dawnej prochowni 
są poważne, a pomysłów, jak mia-
łoby ono wyglądać, jest cała masa. 
Będzie ciekawie.

No, ale reklamy przed wiadomo-
ściami wieczornymi pokazują ste-
reotyp uśmiechniętej rodziny, która 
jeździ drogim samochodem lub jest 
na wczasach w tropikach - wszyscy 
są piękni, wspaniali, ekologiczni. Na 
szczęście kolejna reklama - środka na 
wzdęcia lub poprawę erekcji wylewa 
zimny kubeł życiowych problemów 
na nasze głowy. Gdyby twórcy re-
klam byli zobligowani do mówie-
nia prawdy, to byłby dopiero czad. 
„Chcesz kredyt? U nas dostaniesz 
go szybko, wpieprzysz się na 30 lat 
w spłatę bez gwarancji, że rata nie 
wzrośnie o kolejne 50 proc. Za to 
zwindykujemy cię bez skrupułów. 
Masz przerąbane!" Albo inna: „Kupu-
jesz suplement diety na erekcję? Nic 
nie pomoże, ty impotencie, jak weź-
miesz podwójną dawkę, to ci się może 
ładnie w spodniach ułoży. Idź do le-
karza, cymbale!” Albo zakład pogrze-
bowy: „W naszych trumnach będziesz 
wyglądał sztywniutko. Zmęczonych 
życiem i wysokimi temperaturami 
zapraszamy do wynajmowania wy-
godnych, klimatyzowanych miejsc 
w naszym hotelu kapsułkowym.”

Faktem jest, że szybko się wycofuje-
my i poddajemy. Kiedyś może rodziny 
były stabilniejsze, bo rozwodów było 
mniej - trudniej je było dostać i do-
datkowo osoba rozwiedziona miała 
wręcz status wyrzutka społecznego, 
obywatela drugiej kategorii. Teraz ta 
mentalność się zmieniła, małżeństwa 
i związki pękają jak bańki mydlane, 
nawet przy błahych powodach. Nie 
chce nam się walczyć. Łatwiej wy-
zerować życie i rozpocząć kolejną 
grę. I czy to dobrze, czy źle, nie mnie 
oceniać, bo każdy sam niesie swój 
krzyż, ale jak masz się męczyć, to po 
prostu odpuść. I nie zapinaj tych głu-
pich kłódek na moście, bo się kiedyś 
przez ciebie zawali.
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Jeżeli byliście kiedyś we 
Wrocławiu i szliście w kie-
runku Ostrowa Tumskiego, 
to musieliście się natknąć 
na tysiące kłódek z wydra-
panymi imionami zako-
chanych, które wiszą na 
Moście Tumskim – jest on 
obiegowo nazywany „mo-
stem miłości”.

Wygodna ignorancja
Jan KleszczSzpilki w bruku

Gorącą dyskusję wśród internautów wywołał fakt, że kwiet-
niowa sesja Rady Miejskiej odbyła się online. Trudno było im 

zrozumieć to, że pandemia przecież jest w odwrocie, w medialnym przekazie 
kwestie związane z liczbą zakażeń koronawirusem skutecznie zostały przykryte 
wiadomościami z Ukrainy. Działają szkoły, kina, galerie handlowe, a tymcza-
sem radni na swoje comiesięczne spotkania nadal nie przychodzą do sali obrad 
Urzędu Miejskiego.

Wnioskując z komentarzy - internautom trochę żal, że pracować muszą już tra-
dycyjnie i za złe mają radnym, którzy sesję odbywają zdalnie. Dodatkowy wniosek 
jest taki, że aby komentować rzeczywistość w internetowym świecie, o tym realnym 
wcale nie trzeba za dużo wiedzieć. Otóż za zdalne obrady oberwało się nawet pre-
zydentowi. Tyle że prezydent pracuje w siedzibie magistratu, osobiście uczestniczy 
w spotkaniach i w ważnych uroczystościach. Dodatkowo, już na początku roku 
deklarował gotowość do uczestnictwa w stacjonarnych obradach Rady Miejskiej 
w sali obrad. Nic nie szkodzi. W internecie można napisać coś innego. Niestety, 
nie każdy z czytelników zweryfi kuje te rewelacje. Niektórzy po prostu uwierzą.

Ataki, zwłaszcza te wulgarne, zawsze warto poprzedzić refl eksją. Tym razem 
wystarczyło się zastanowić, czy aby na pewno ma się wystarczającą wiedzę 
o działaniu organów samorządu oraz wysłuchać przewodniczącego Rady Miej-
skiej, który wyjaśnił, że zwrócił się z pytaniem do wszystkich przewodniczących 
klubów radnych, a więc Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Ja-
worzno Moje Miasto. Mieli się oni wypowiedzieć na temat ewentualnego powrotu 
do stacjonarnych sesji. Wszyscy byli za prowadzaniem sesji w formule zdalnej. 

Przed napisaniem kolejnego komentarza w internecie dobrze jest pamiętać cho-
ciaż o tym, że w wirtualnym świecie nic nie ginie.
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We wtorek odbyły się 
w Jaworznie uroczy-
stości upamiętniające 
uchwalenie Konstytucji 
3 maja. Wzięli w nich 
udział przedstawiciele 
władz miejskich, woje-
wódzkich, radni, posło-
wie na Sejm RP, de-
legacje jaworznickich 
instytucji, służb mun-
durowych, stowarzy-
szeń, szkół i mieszkańcy. 
Również 3 maja na pik-
nik patriotyczny zaprosi-
li jaworznian członkowie 
jaworznickiego koła Ligi 
Obrony Kraju, strzelcy 
i druhowie z OSP Jeleń.

Wiwat Maj, Trzeci Maj!
Po pandemicznej przerwie w obchodach trzeciomajowych znów uczest-
niczyło wielu mieszkańców | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Prezydent gratulował laureatom konkursu pocztów sztandarowych 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Na pikniku w Jeleniu odbyła się m.in. prezentacja sprzętu strażackiego 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Konkurs strzelecki na strzelnicy pneumatycznej 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Trzeciomajowe świętowanie roz-
poczęło się od uroczystej mszy św. 
za ojczyznę i mieszkańców Jaworz-
na. Odprawił ją ks. prałat Euge-
niusz Cebulski, proboszcz parafi i 
pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny. 
Następnie zebrani przemaszero-
wali przez Rynek przed pomnik 
Niepodległości. Tam przemówie-

nie wygłosił prezydent Jaworzna, 
Paweł Silbert.

Jak podkreślił, Konstytucja 3 
maja była ważnym aktem, a jej 
uchwalenie było jednocześnie roz-
paczliwą próbą ratowania upa-
dającej Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Niestety, była to próba 
nieudana z powodu nieumiejętnie 
prowadzonej polityki wewnętrznej 
i zagranicznej, osamotnienia na 
arenie międzynarodowej, zdrad 
sojuszników. Podobnie było rów-
nież w kolejnych dziesięcioleciach, 
a także w XX wieku.

– Jest jakiś związek między tym, 
czego teraz doświadczamy w Euro-
pie, i tym, co było udziałem Pola-
ków w burzliwych latach schyłku 
XVIII wieku. Dzisiejsza Rosja Puti-
na to wprost spadkobierca carskiej 
polityki imperialnej, stalinowskiego 
terroru i ludobójstwa – podkreślił 
Paweł Silbert. – Przykład Ukrainy 
powinien nauczyć nas, że chcąc mieć 
swoje państwo, niepodległość, suwe-
renność, wolność, musimy nauczyć 
się polegać na sobie, na własnej or-
ganizacji sprawnego państwa, armii, 
służbach mundurowych, silnej gospo-
darce, opartej na zasobach, stanowią-
cych o bezpieczeństwie energetycz-
nym, komunikacyjnym, logistycznym, 
i wszystkim tym, co stanowi o zdolno-
ści do obrony ojczyzny i utrzymania 

jej suwerenności w obliczu zagrożeń
– zaznaczył.

Po przemówieniu prezydenta 
program artystyczny przedstawi-
ły dzieci z ATElier Kultury. Od-
było się również wręczenie na-
gród laureatom Wojewódzkiego 
Konkursu Pocztów Sztandarowych 
oraz Wiedzy o Polskich Symbolach 
i Barwach Narodowych. Pierw-
szą nagrodę w swoich kategoriach 
zdobyły te z jaworznickiego Ze-
społu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 13 
w Jaworznie. Nagrodę specjalną, 
ufundowaną przez prezesa Tar-
nowskiego Oddziału Jazdy im. 5. 
Pułku Strzelców Konnych, otrzy-
mał poczet z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Katowicach. 
Laureatkami testu o symbolach 
i barwach narodowych zostały ex 
aequo dwie jaworznickie uczenni-
ce, Antonina Kłosowska z SP 7 
i Zuzanna Ciołczyk z SP 13.

Patriotycznie było też w Jele-
niu, gdzie odbył się piknik, zorga-
nizowany przez LOK Jaworzno, 
Czarnoprochowy Klub Strzelecki 
„Stare Strzelby”, jeleńską Ochot-
niczą Straż Pożarną i Jaworznickie 
Towarzystwo Strzeleckie.

W programie nie zabrakło qu-
izów o tematyce strażackiej i pa-
triotycznej (m.in. Eureka LOK - ja 

to wiem im. Anny Sokół), trenin-
gu i zawodów strzeleckich z bro-
ni pneumatycznej. W rywalizacji 
wzięło udział 8 drużyn ze szkolnych 
kół lokowskich i młodzieżowych 
drużyn pożarniczych (z OSP Jeleń 
i OSP Byczyna). Zdaniem sędzie-
go, Józefa Kota, poziom zawodów 
był powyżej przeciętnej. – To do-
bry wynik, zwłaszcza że większość 
zawodników to nowicjusze – pod-
kreśla sędzia.

W kwalifikacji drużynowej 
pierwsze miejsce zajął zespół z SP 
7. W rankingu indywidualnym naj-
więcej punktów uzbierał Aleksan-
der Piechaczyk z SP 7 (134 pkt).

Sporym powodzeniem podczas 
pikniku cieszyły się też pokazy 
sprzętu strażackiego i prezenta-
cja broni czarnoprochowej.

– Młodzież i dorośli z zaintereso-
waniem oglądali strzelby i zadawali 
dużo pytań. Na wszystkie staraliśmy 
się wyczerpująco odpowiedzieć – re-
lacjonuje Wojciech Zymon, sekre-
tarz klubu Stare Strzelby.

Piknik w Jeleniu odbył się rów-
nież z okazji Międzynarodowego 
Dnia Strażaka, który przypada 4 
maja. Najlepsze życzenia dla dru-
hów przekazał Paweł Szłapa, pre-
zes zarządu Powiatowego Związku 
OSP w Jaworznie.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Maturalny 
maraton

W środę, 4 maja, ponad 600 ja-
worznickich maturzystów pisało eg-
zamin z języka polskiego. W całej 
Polsce przystąpiło do niego 300 tys. 
osób. Generalnie młodzi jaworznia-
nie deklarowali, że pisemny egzamin 
z języka polskiego nie był trudny, 
a tematy raczej ich nie zaskoczyły. 
Zgodnie z przewidywaniami dobrze 
było znać treść „Pana Tadeusza”. 
W tym roku w oparciu o narodową 
epopeję maturzyści mieli wskazać, 
czym jest dla nas tradycja. Drugi 
temat wymagał wyjaśnienia, kiedy 
relacja z drugim człowiekiem staje 
się źródłem szczęścia. Należało to 
zrobić w oparciu o „Noce i dnie” 
Marii Dąbrowskiej. Trzeci temat 
to interpretacja wiersza „Najkrót-
sza defi nicja życia” Józefa Barana. 

Dziś maturzyści rozwiązują zada-
nia z matematyki, a w piątek zmie-
rzą się z językiem obcym. W Ja-
worznie zdecydowana większość 
wybrała język angielski. Później bę-
dzie jeszcze trudniej, bo rozpoczną 
się egzaminy na poziomie rozsze-
rzonym. Egzaminy potrwają do 23 
maja.

W Jaworznie do egzaminu doj-
rzałości przystąpiło w tym roku 
627 uczniów, w tym 514 mierzy 
się z nim po raz pierwszy, a ponad 
stu młodych jaworznian chce po 
prostu poprawić wyniki. Co ciekawe,  
w I Liceum Ogólnokształcącym do 
matury przystąpił też uczeń z Ukra-
iny, który do Jaworzna przyjechał 
jako wojenny uchodźca i dopiero od 
kwietnia chodzi do polskiej szkoły. 
Młody Ukrainiec polecenia będzie 
miał napisane w ojczystym języku, 
ale wykazać się będzie musiał zna-
jomością lektur z naszego kanonu. 
W tym roku najwięcej zdających jest 
w Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 2. Tutaj do egzaminu doj-
rzałości podeszło 149 osób, w tym 
16 poprawiających wyniki.

Tegoroczna matura jest wyjątko-
wa, bo uczniowie, którzy właśnie 
mierzą się z egzaminami, w każdej 
klasie przez część roku szkolnego 
uczyli się zdalnie.

– Kiedy rozpoczęła się pandemia, to 
tegoroczni maturzyści byli w pierwszej 
klasie. W każdym roku ich nauki w li-
ceum część zajęć odbywała się online. 
Mimo to staraliśmy się jak najlepiej 
wykorzystać czas. Były powtórki, do-
datkowe konsultacje, próbne egzaminy, 
toteż jesteśmy dobrej myśli – zapew-
nia Ewa Szpak, nauczyciel języka 
polskiego w I LO.

W tym roku z powodu popande-
micznych komplikacji maturzyści 
nie przystąpią do egzaminów ustnych. 
Zmierzą się z nimi tylko uczniowie, 
którzy potrzebują ich wyniku podczas 
rekrutacji na studia. Żeby zdać matu-
rę, należy uzyskać minimum 30 proc. 
wszystkich punktów z egzaminów 
na poziomie podstawowym. Termin 
ogłaszania wyników tegorocznego 
egzaminu maturalnego wyznaczono 
na 5 lipca.                                   GD
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Podczas kwietniowej 
sesji Rady Miejskiej rad-
ni jednogłośnie poparli 
pomysł Pawła Silberta, 
prezydenta Jaworzna, 
by fi nansowo wesprzeć 
Rodzinne Ogrody Dział-
kowe. Mowa była rów-
nież o pomocy dla policji 
i straży pożarnej.

Dla działkowców, 
policji i strażaków

Na mocy nowej uchwały każdy 
z jaworznickich ROD raz na dwa 
lata będzie mógł starać się o pie-
niądze na rozwój i modernizację 
z miejskiej kasy. Otrzymać można 
będzie nawet 70 tysięcy złotych. 
Warto sprawnie przeanalizować 
potrzeby, bo wnioski w tej spra-
wie można składać do 31 sierpnia.

– O środki fi nansowe będą mo-
gły aplikować wszystkie znajdujące 
się na terenie Jaworzna organizacje 
działkowców, a pracownicy urzędu 
udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy 
wnioskodawcom – zapewnia Paweł 
Silbert.

Co ważne - dokument powstał we 
współpracy z działkowcami i został 
tak przygotowany, by jak najbar-
dziej odpowiadał na ich postulaty 
i potrzeby.

Podczas czwartkowej sesji za-
padła też decyzja o wsparciu dla 
jaworznickich strażaków. Otrzy-
mają oni 265 tys. złotych dotacji 
celowej. Pieniądze przeznaczone 
zostaną na remont szatni wraz z za-
pleczem sanitarnym.

– Współpraca z Państwową Strażą 
Pożarną w Jaworznie oraz Ochotni-
czymi Strażami Pożarnymi stanowi 

dla miasta kluczowe działanie w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom miasta – mówi Pa-
weł Silbert.

Nie po raz pierwszy miasto 
wesprze strażaków. Za pieniądze 
z miejskiej kasy kupiono już mię-
dzy innymi nowe samochody po-
żarnicze dla jednostek OSP i PSP.

Finansowe wsparcie otrzymają 
też policjanci. 40 tys. zł to wkład 
miasta w przedsięwzięcie związane 
z policyjnym sztandarem. Jako wy-
raz wdzięczności dla całej formacji, 
gmina chce kupić sztandar wraz 
z niezbędnym wyposażeniem oraz 
przygotować uroczystość z tytułu 
wprowadzenia sztandaru.

Kwietniowa sesja odbyła się on-
line, co wywołało dyskusje wśród 
internautów, którzy dopytywali, 
dlaczego, mimo że pandemia jest 
w odwrocie, to radni wciąż nie 
spotykają się w sali obrad. Spra-

Program wsparcia dla ROD powstał we współpracy z działkowcami | fot. 
Anna Zielonka-Hałczyńska

Planty z atrakcjami 
dla najmłodszych

Do końca maja potrwają prace remontowe na terenie 
Wodnego Placu Zabaw na jaworznickich plantach. To 
oznacza, że już w najbliższym sezonie można będzie ko-
rzystać z wodnych atrakcji.

Naprawiona ma zostać uszkodzona nawierzchnia pla-
cu. Zadanie zrealizuje konsorcjum fi rm Fadro Aleksan-
dra Świątek i AMD Sport Sp. z o.o. Zrobi to w trybie 
wykonania zastępczego, a kosztami remontu obciążony 
zostanie pierwotny wykonawca. 

Urzędnicy wyjaśniają, że z uwagi na sytuację pan-
demiczną niemożliwe okazało się wykonanie napraw 
gwarancyjnych przez fi rmę, która zrealizowała plac. 
Gmina wykorzysta jednak prawne możliwości, aby 
obciążyć kosztami wykonania zastępczego pierwotne-
go wykonawcę.

Wodny Plac Zabaw to jedno z ulubionych miejsc wypo-
czynku w czasie letnich upałów. Park wodny ma ponad 

4 tys. m kw., a powierzchnia niecki, w której zamonto-
wane są wodne urządzenia, to ok. 450 m kw.

To nie koniec prac na plantach. Remontu doczeka się 
też tamtejszy plac zabaw, który po kilku latach intensyw-
nego użytkowania jest w kiepskim stanie. Stąd decyzja 
o modernizacji tego miejsca. Plac będzie zbudowany na 
bezpiecznej, gumowej nawierzchni, a wszystkie urządze-
nia będą miały atesty bezpieczeństwa. Wyposażenie placu 
zostanie wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie 
i warunki atmosferyczne. Wykonane zostanie też nowe 
ogrodzenie, przybędzie koszy na śmieci i ławek, z których 
rodzice będą mogli doglądać swoich pociech.

Co ważne, urządzenia i wyposażenie starego placu, któ-
rych stan na to pozwala, zostaną wykorzystane na innych 
terenach rekreacyjnych w mieście. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, inwestycja zakończy się w tym roku. 

Grażyna Dębała

wę wyjaśnił Tadeusz Kaczmarek, 
przewodniczący Rady Miejskiej.

– Kiedy zniesione zostały obostrze-
nia związane z koronawirusem, a sala 
obrad przestała pełnić funkcję Punktu 
Recepcyjnego dla obywateli Ukra-
iny, którzy trafi li do naszego miasta, 
zwróciłem się z pytaniem do przewod-
niczących klubów radnych Koalicja 
Obywatelska, Prawo i Sprawiedli-
wość oraz Jaworzno Moje Miasto, 
by wypowiedzieli się o ewentualnym 
powrocie do przeprowadzania sesji 
stacjonarnie. Przewodniczący wszyst-
kich klubów, jako przedstawiciele 
radnych, opowiedzieli się za dalszym 
prowadzaniem sesji w formule zdal-
nej. Szanuję głos przewodniczących 
klubów, dlatego do tej pory obrady 
sesji odbywają się za pośrednictwem 
narzędzi elektronicznych w formie 
zdalnej – tłumaczy przewodniczący 
Rady Miejskiej. 

Grażyna Dębała

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie zostanie powiększony. Miasto zamierza zagospodarować drugą część kamieniołomu Sadowa Góra, w której 
ma powstać otwarta przestrzeń publiczna z wieloma atrakcjami, między innymi z podziemną trasą turystyczną.

GEOsfera będzie miała więcej atrakcji!

To, jak mogłaby wyglądać, było 
przedmiotem analiz prowadzonych 
przez GEOsferę wspólnie z gliwic-
ką Politechniką Śląską. Studenci 
górnictwa najpierw zbadali stan 
techniczny podziemnej infrastruk-
tury, a następnie młodzi architek-
ci zaproponowali aranżacje prze-
strzeni, wiążąc ją z elementami 
historii geologicznej i tradycji gór-
niczej. Niebawem ich prace zosta-
ną zaprezentowane na wystawie, 
która po 10 maja pojawi się rów-
nocześnie w Jaworznie i w Insty-
tucie Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, a także 
w przestrzeni internetowej. Wy-
obrażenia młodych architektów 
zostaną skonfrontowane z wiedzą 
oraz oczekiwaniami wykładowców 
i studentów Instytutu Nauk o Zie-
mi Uniwersytetu Śląskiego, którzy 
ocenią prace pod kątem naukowej 
poprawności i użyteczności zapro-
ponowanych przez nich rozwiązań.

– Ważną częścią pracy nad przy-
szłością kamieniołomu Sadowa Góra, 
który ma się stać dostępną, przyja-
zną i atrakcyjną przestrzenią, jest 
włączenie w proces projektowania 
różnych grup, w tym naszych gości 
i współpracujących z nami naukow-
ców różnych dziedzin: geologów, bio-
logów, architektów czy socjologów. 
Wiadomo, że interdyscyplinarność 
projektowania daje najlepsze efek-
ty. Przekonaliśmy się już o tym na 
przykładzie długoletniej współpracy 
ze śląskimi biologami. Sami, jako ad-
ministratorzy terenu, chcemy uniknąć 
błędów popełnionych przy projekto-
waniu w pierwszym etapie i oczywi-
ście zaskoczyć całkowicie nowymi 
funkcjami – podkreśla Agnieszka
Chećko, szefowa Ośrodka Edukacji 

Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera 
w Jaworznie. 

Ważne zadanie w tym procesie 
odegra też lokalna społeczność. 
Wszyscy zainteresowani będą mogli  
wyłonić najlepszy studencki projekt 
architektoniczny, w ramach plano-
wanego internetowego głosowania. 
Takich inicjatyw będzie więcej.

Współpraca 
z uczelniami

Urzędnicy i naukowcy chcą, by 
niezagospodarowana jeszcze część 
kamieniołomu łączyła wiele funk-
cji - popularyzację nauki z szeroką 
gamą usług związanych z rekreacją, 
opierając je nie tylko na atutach 
krajobrazowych i przyrodniczych, 
ale również nawiązując do górni-
czej przeszłości tego miejsca.

– Chodzi o wykorzystanie infra-
struktury pogórniczej, a dokładnie 

GEOsfera powstała w niecce dawnego kamieniołomu | fot. Andrzej Pokuta

Jedna z wizualizacji muzeum, pozakonkursowa | autor Bartłomiej Szczyrk
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Licealiści będą się troszczyć o drzewa owocowe  
| fot. Natalia Czeleń

Powstanie 
owocowy sad

Uczniowie I  Liceum Ogólno-
kształcącego stworzą w GEOsfe-
rze wiśniowy sad. Licealiści pod 
opieką nauczyciela biologii, Pawła 
Sieki, biorą udział w ogólnopol-
skim projekcie „Tradycyjny Sad”, 
organizowanym przez Fundację 
Banku Ochrony Środowiska.

Wiśniowy sad powstanie pomię-
dzy tężnią solankową a placem za-
baw. Nad jego utworzeniem pracu-
je 10 trzecioklasistów z I LO. Każdy 
ma swoje zadanie. – W grupie są 
między innymi lider, informatyk, gra-
fi k, pisarz, fotograf, osoba od promo-
cji i pozyskania źródeł fi nansowania 
– wymienia Paweł Sieka.

Ogólnopolski konkurs na sad 
składa się z dwóch etapów. Pierw-
szy, czyli przygotowanie projek-
tu sadu, jest już rozstrzygnięty. 
Uczniowie z Jaworzna zajęli w nim 
szóste miejsce, co pozwoliło im 
przejść do drugiego etapu wyzwa-
nia. Uczniowie wywalczyli też  250 
zł na posadzenie 5 drzewek. Lice-
aliści chcą jednak utworzyć więk-
szy sad, składający się z 10 drze-
wek. Raport z realizacji drugiego 
etapu projektu uczniowie muszą 
zdać organizatorom inicjatywy do 
końca czerwca. Teren pod sadzonki 
uczniowie wykoszą jeszcze w tym 
miesiącu. W ich sadzie znajdą się 
dwie odmiany wiśni - książęca i łu-
tówka. 

Zanim licealiści podjęli ostatecz-
ną decyzję, gdzie sad powinien się 
znajdować,  przeprowadzili w GEO-
sferze odpowiednie badania i po-
miary.

– Udaliśmy się do GEOsfery z róż-
nymi miernikami i sprawdzaliśmy 
m.in. pH gleby oraz zanieczyszczenie 
polem elektromagnetycznym – opo-
wiada zespołowy grafi k, Witold
Garbacz.

Uczniowie pod uwagę brali tak-
że odpowiednią odległość od tężni 
solankowej, by opary solankowe 
nie uszkadzały drzewek. Ważna 
dla nich jest też odległość między 

drzewkami. Chodzi o to, by każde 
z nich miało miejsce na prawidło-
wy rozrost i rozwój.

– Przy wyborze gatunków wiśni su-
gerowaliśmy się też tym, które gatunki 
wzajemnie się zapylają – opowiada 
Krzysztof Jura, odpowiadający 
za informatyczną stronę projektu.

– W planowaniu i projektowa-
niu wykorzystaliśmy wiedzę nabytą 
w szkole, a także rady naszych rodzi-
ców i dziadków – opowiada Witek.

Powodzenie projektu licealistów 
przyniesie korzyści jaworznianom 
i osobom odwiedzającym Ośrodek.

–  Mieszkańcy miasta będą mogli 
relaksować się w cieniu tych drzew
– opowiada Maria Jończyk, odpo-
wiadająca w grupie za promocję 
i pozyskanie źródeł fi nansowania 
przedsięwzięcia.

Do twórców sadu należeć będzie 
także dbanie o owocowe drzewka. 
Uczniowie w sadzie pojawiać się 
będą regularnie. Działania doty-
czące zakładania, pielęgnowania 
oraz dalszego rozwoju sadu będą 
dokumentowane w „Księdze Sadu”, 
dostępnej do wglądu i edycji w bu-
dynku I LO.

– W zakres naszych obowiązków 
wchodzić będzie przycinanie drzewek, 
odchwaszczanie terenu sadu, a tak-
że ewentualna walka z pasożytami
– wymienia  Jakub Orzechowski.

W dbaniu o wiśnie dużą pomoc 
uczniom zaoferowali pracowni-
cy GEOsfery. Paweł Sieka wspie-
ra uczniów na wszystkich etapach 
projektu. Nauczyciel biologii cieszy 
się, że jego propozycja spotkała się 
z tak żywym zainteresowaniem 
podopiecznych.

– Uważam, że ten projekt jest do-
skonały, bo młodzież, zamiast sie-
dzieć przed komputerami czy tele-
fonami komórkowymi, przyczynia 
się do rozwoju miasta i wykazuje 
szacunek względem piękna przyrody
– podkreśla nauczyciel i opiekun 
uczestników programu.

Natalia Czeleń

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie zostanie powiększony. Miasto zamierza zagospodarować drugą część kamieniołomu Sadowa Góra, w której 
ma powstać otwarta przestrzeń publiczna z wieloma atrakcjami, między innymi z podziemną trasą turystyczną.

GEOsfera będzie miała więcej atrakcji!

dawnego składu materiałów wybu-
chowych, słynnej „prochowni”. Pod-
ziemia od dawna budzą ciekawość, 
a nas inspirują do tego, by zorgani-
zować w tamtym miejscu muzeum 
i zaprosić do zwiedzania wszystkich 
zainteresowanych – przyznaje sze-
fowa GEOsfery.

Swoje projekty na stworzenie 
muzeum zaproponowało 20 stu-
dentów Wydziału Architektury Po-
litechniki Śląskiej, który współ-
działa z jaworznicką GEOsferą od 
marca 2019 roku. To wtedy został 
podpisany list intencyjny o współ-
pracy, w którym uczelnia zadekla-
rowała m.in. sprawdzenie możli-
wości udostępnienia prochowni 
dla ruchu turystycznego, adaptacji 
podziemnych korytarzy do funkcji 
ekspozycyjnej i rozbudowy obiektu 
o strefę wejściową z funkcjami ga-
stronomicznymi i zapleczem edu-
kacyjnym.

Jednym z efektów współpracy są 
projekty architektoniczne studen-
tów, którzy brali udział w cotygo-
dniowych warsztatach w GEOsferze 
i w zdalnych konsultacjach.

– Nie chcę na razie zdradzać szcze-
gółów, ale muszę przyznać, że przyszli 
architekci stanęli na wysokości zadania. 
Ich propozycje są wręcz świetne i bardzo 
różnorodne, od koncepcji wystawy po-
święconej górnictwu, przez mineralogię 
po paleontologię. Wśród pomysłów są 
zarówno te, które prezentują ekspozycje 
dla starszych, jak i dla najmłodszych 
zwiedzających – wylicza. – Jestem pew-
na, że te rozwiązania będą wspaniałą 
inspiracją dla fi rmy, która w przyszłości 
wykona na nasze potrzeby formalną 
dokumentację projektową. Wybór pro-
jektanta programu funkcjonalno-użyt-
kowego drugiej części kamieniołomu 
właśnie się fi nalizuje – dodaje.

Gdy gmina będzie mieć już pro-
jekt, urzędnicy będą aplikować 
o przyznanie miastu środków na 
realizację inwestycji. UM spróbuje 
sięgnąć po fundusze, przeznaczone 
porzuconym po eksploatacji terenom 
górniczym. Jak zaznacza Agnieszka 
Chećko, rozbudowa ośrodka to za-

danie na kilka, a może i kilkanaście 
najbliższych lat.

Blisko natury
Pierwsza część GEOsfery powsta-

ła niespełna 10 lat temu w miejscu, 
w którym odbywało się przed laty 
wydobycie wapieni. W okresie PRL-
-u zakłady dolomitowe podupadły 
i fedrunek został przerwany. Teren 
znalazł się w rękach spółki likwi-
dacyjnej i został wystawiony na 
sprzedaż na początku XXI wieku. 
Z prawa pierwokupu skorzysta-
ła jaworznicka gmina. Władzom 
Jaworzna zależało bowiem, by to 
miejsce nie zostało zmarnowane. 
Badający je geolodzy zwrócili uwa-
gę na interesującą budowę ścian 
kamieniołomu, odkryli też piękne 
riplemarki, czyli formacje skalne, 
które stanowiły kiedyś dno pre-
historycznego morza. Z kolei bo-
tanicy odnaleźli tu interesujące 
i niespotykane w regionie gatunki 
roślin. To wszystko spowodowa-
ło, że zapadła decyzja o budowie 
ośrodka ekologiczno-geologiczne-
go. Powstawał w 2013 roku.

W GEOsferze można znaleźć 
wiele atrakcji. Uwagę geologów 
i miłośników dziejów Ziemi przy-

ciągają nie tylko riplemarki, ale 
też warstwy ścian kamieniołomu. 
Poszukiwacze pradawnego życia 
uważnie rozglądają się natomiast 
za szczątkami muszli, roślin i ów-
czesnych zwierząt i za fragmentami 
skał, w których odbite są rozmaite, 
prehistoryczne ślady.

Ośrodek odwiedzają liczne wy-
cieczki, z Jaworzna i całego regio-
nu. Przyjeżdżają tutaj też pracow-
nicy różnych uczelni, geolodzy, 
botanicy, paleontolodzy. Odbywają 
się prelekcje, wykłady, konferencje, 
wystawy i warsztaty. Są prowadzo-
ne badania naukowe i wykopaliska 
archeologiczne (natrafi ono na kości 
notozaurów, plakodontów i ichtio-
zaurów). W ośrodku organizowane 
są też liczne imprezy, kulturalne 
i sportowe.

W 2015 roku GEOsfera została 
okrzyknięta przez internautów Naj-
lepszą Przestrzeń Publiczną Woje-
wództwa Śląskiego. Z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularno-
ścią. Tylko w 2021 roku odwiedziło 
ją 160 tys. osób. Tłumy pojawiały się 
już w czerwcu, a apogeum odwie-
dzin miało miejsce w sierpniu, gdy 
w ośrodku zjawiło się na przestrzeni 
całego miesiąca 17 100 gości. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

GEOsfera powstała w niecce dawnego kamieniołomu | fot. Andrzej Pokuta Studenci w dawnej prochowni | fot. Archiwum GEOsfera Jaworzno

Nim powstały projekty, najpierw odbył się rekonesans | fot. Archiwum 
GEOsfera Jaworzno
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Dla jaworznianki granie to również forma relaksu | fot. Archiwum prywatne

Przed Młodzieżową Radą Miasta sporo wyzwań i wielka odpowiedzial-
ność | fot. Natalia Czeleń

Jaworznianka, Marta 
Lower, konsekwentnie 
udowadnia, że kobieta po-
trafi  odnaleźć się w każ-
dym zawodzie. Od kilku 
lat spełnia się zawodowo 
w „gamedevie”, to znaczy, 
że uczestniczy w tworze-
niu gier komputerowych. 
W tym miesiącu premierę 
miała gra „Uragun”, któ-
rej producentką jest wła-
śnie pani Marta. 

Kobieta w świecie graczy

Twórcą gry „Uragun” jest war-
szawskie studio niezależne Kool-
2Play, w której jaworznianka pra-
cuje. Jako producentka gry, zadbała 
o prawidłową komunikację między 
wszystkimi osobami, biorącymi 
udział w procesie jej tworzenia. 
Ponieważ gra jest anglojęzyczna, 
do jej zadań należał także udział 
w tłumaczeniu całości na język pol-
ski. W „Uragun" zagrać można na 
komputerach osobistych, ale dalsze 
plany rozwoju tego tytułu obejmują 
również inne platformy. 

– To nasza pierwsza duża gra. 
„Uragun” to strzelanka, w której 
gracz walczy ze złowrogą sztuczną 
inteligencją. Fabuła gry osadzona 
jest w futurystycznym świecie. My-
ślę, że efekt naszej pracy spodoba się 
szczególnie koneserom gatunku, ale 
i osobom, które po prostu chcą się 
zrelaksować po ciężkim dniu – mówi 
Marta Lower.

Jaworznianka w branży gier pra-
cuje od kilku lat, ale zanim przepro-

wadziła się do Warszawy, próbo-
wała różnych zajęć. Jako licealistka 
napisała i wydała powieść młodzie-
żową pt. „Gwiazda”. Po maturze 
studiowała w Szkole Filmowej im. 
Krzysztofa Kieślowskiego Uniwer-
sytetu Śląskiego. W wolnych chwi-
lach pisała scenariusze. W czasie 
studiów prowadziła też kobiece 
czasopismo online. Od wielu lat da-
rzy miłością kulturę japońską i ko-
reańską, dlatego też w przeszłości 
jednym z jej największych hobby 
był tzw. cosplay, czyli możliwość 
przebierania się za ulubione posta-
cie z fi lmów, anime czy też gier. 

– Z braku czasu nie przebieram się 
już za postacie z japońskich fi lmów 
animowanych, bo przygotowanie stro-
jów jest bardzo czasochłonne, ale 
chętnie uczestniczę w konwentach
– opowiada pani Marta.

Jaworznianka ma wciąż wiele 
pasji. Zaliczają się do nich także 
granie w różnorodne gry oraz ma-
lowanie obrazów akrylami. – Ma-
lowanie mnie uspokaja. Bardzo lu-
bię malować koty, a także postacie, 
a zwłaszcza ich oczy – opowiada.

Marta Lower zawsze była nie-
zwykle twórcza, a jej kreatywność 
przejawiała się na różne sposoby. 

– Próbowałam spełniać się na róż-
nych polach, ale dopiero teraz mogę 
z satysfakcją powiedzieć, że znala-
złam swoją drogę i gry to jest to, co 
chcę robić – tłumaczy producentka.

Jak sama przyznaje, początki 
w branży gier nie były łatwe. Jesz-
cze do niedawna tworzeniem gier 
zajmowali się głównie mężczyźni. 

– Na szczęście ten trend się zmie-
nia i w branży coraz częściej spotkać 
można kobietę, co mnie niezmiernie 
cieszy. Niektóre fi rmy organizują na-

wet specjalne staże dla kobiet – opo-
wiada Marta Lower.

Aby podjąć pracę w zawodzie, 
jaworznianka musiała zdobyć do-
świadczenie, co na początku wcale 
łatwe nie było. Nie poddawała się 
jednak, tylko korzystała ze wspar-
cia i wiedzy innych. Zapisywała się 
także na kursy online.

– Specyfi ka mojej pracy wymaga 
ciągłego podnoszenia swoich kwali-
fi kacji i umiejętności, dlatego w dal-
szym ciągu się uczę, ale jest mi już 
o wiele łatwiej – zdradza ambitna 
jaworznianka.

Tworzenie gier to skomplikowa-
ne zadanie, ale jaworznianka za-
chęca, by nie bać się wyzwań i dą-
żyć do swoich celów. Jej zdaniem, 
warto zgłaszać się na bezpłatne 
praktyki i staże, bo zaangażowanie 
jest cenione w tej branży. W inter-
necie można znaleźć rozmaite kur-
sy i szkolenia (również darmowe), 
a kluczem do sukcesu wcale nie 
musi być bogate CV, ale dopraco-
wane portfolio, które można stwo-
rzyć w zaciszu domowym. 

– Zachęcam, żeby samodzielnie 
tworzyć i projektować, by pokazać 
swoje starania. Polecam też uczestni-
czenie w „game jamach”, czyli w kil-
kudniowych zlotach, na których po-
wstają gry. Można tam podłapać nie 
tylko umiejętności, ale też kontakty
– radzi Marta Lower. Jaworznian-
ka marzy o napisaniu scenariusza 
do gry.

– Napisałam wiele scenariuszy fi l-
mowych, ale scenariusz do gry to 
coś zupełnie innego. Choć nie jestem 
jeszcze na to gotowa merytorycznie, 
w przyszłości będę dążyła do tego 
celu – zapowiada pani Marta. 

Natalia Czeleń

Głowy pełne 
pomysłów

Radnym z Młodzieżowej Rady 
Miejskiej udało się przegłosować 
roczny plan działania. Młodzi ja-
worznianie chcieliby, by ich ró-
wieśnicy bardziej interesowali się 
i angażowali w sprawy miasta. Prio-
rytetowym zadaniem będzie więc 
współpraca z dziećmi i młodzie-
żą ze szkół podstawowych. Rad-
ni w trakcie posiedzenia powo-
łali koordynatorów, którzy będą 
pośrednikami między uczniami 
a urzędnikami.

Młodzi radni chcieliby także 
udzielać wsparcia dzieciom i mło-
dzieży w kryzysie psychicznym. 
Zainteresowani mogliby kontak-
tować się z nimi przez specjalny 
komunikator.

– Wydaje mi się, że czasem łatwiej 
zwrócić się o pomoc do rówieśników 
– tłumaczy Kinga Szuba, przewod-
nicząca MRM.

Radni byli zgodni w tym, że ich 
pomoc powinna gwarantować do-
chowanie tajemnicy i anonimo-
wości. – W skrajnych przypadkach 

radni będą musieli skontaktować się 
z odpowiednimi służbami ratowni-
czymi – zapowiada Kamil Łach, 
opiekun radnych.

Na sesji zapadła również decy-
zja dotycząca mediów społeczno-
ściowych MRM. Radni rozważają 
utworzenie Komisji ds. Promocji 
i zdecydowali się na prowadzenie 
kont na popularnych portalach spo-
łecznościowych.

– Każde z tych social mediów po-
winno mieć swojego koordynatora, 
który będzie odpowiedzialny za re-
dagowanie treści – proponował To-
masz Cyba, koordynator komisji.

Radni wytypowali osoby, które 
będą tworzyły posty, a także weryfi -
kowały komentarze. – Musimy zadbać 
o to, by w komentarzach nie pojawiały 
się wulgaryzmy czy inne niestosowne 
treści – tłumaczył Kamil Łach.

W trakcie posiedzenia radni za-
jęli się też kwestiami związanymi 
z Jaworznickim Budżetem Oby-
watelskim.

Natalia Czeleń

Wielkie sprzątanie
Członkowie, wolontariusze oraz 

sympatycy jaworznickiego Oddzia-
łu Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami wyruszyli w sobotę,  30 
kwietnia, z ulicy Olszewskiego, 
spod Kociego Domu, z akcją sprzą-
tania miasta. Grupa zbierała śmieci, 
kierując się w stronę ul. Tuwima. 

Tym razem grupa była międzyna-
rodowa. Do akcji, poza jaworznia-
nami, włączyły się także mieszkan-
ki Odessy. Grupa zaopatrzona była 
w jednorazowe rękawiczki i worki 
do segregacji odpadów.

– Uzbieraliśmy około 30 worków 
śmieci, a także wiele większych od-
padów, takich jak opony, części te-
lewizorów, pralek czy lodówek. Zna-
leźliśmy również dywany, ciuchy czy 
pościel – wymienia Marta Wroń-
ska, sekretarz Towarzystwa Opieki 

nad Zwierzętami w Polsce Oddział 
w Jaworznie. 

Uczestnicy sobotniej akcji sprząta-
nia naszego miasta byli zaskoczeni 
skalą zaśmiecenia stosunkowo nie-
wielkiego obszaru. – Wszystkie te 
śmieci można było oddać do odpowied-
nich punktów. Poza tym segregacja nie 
powinna nastręczać nikomu problemu, 
bo raz wprowadzona w codzienną ru-
tynę, staje się przydatnym dla przy-
rody nawykiem – mówi pani Marta. 

Sobotnia akcja odbyła się w ra-
mach realizacji zadania pod nazwą 
„Jesteśmy częścią przyrody – an-
gażowanie lokalnej społeczności 
w działania na rzecz ochrony zwie-
rząt i środowiska – edycja 2022”, 
które współfi nansowane jest ze środ-
ków Urzędu Miejskiego w Jaworz-
nie.                                        NC
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Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie | fot. Materiały UM 
Jaworzno

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Ciężkowice z Zastępcą Prezydenta Miasta Łukaszem 
Kolarczykiem i koordynatorem MDP, Anną Tarasek | fot. Materiały UM Jaworzno

Prezydent Miasta Paweł Silbert i jego Zastępca Łukasz Kolarczyk na uroczystości przekazania 
wozu pożarniczego dla OSP Ciężkowice | fot. Materiały UM Jaworzno

4 maja obchodzony 
jest co roku Międzyna-

rodowy Dzień Strażaka. 
W Jaworznie to święto 
celebruje 73 zawodo-

wych strażaków i kilku-
set strażaków ratow-

ników OSP. W działania 
Ochotniczych Straży 

Pożarnych zaangażo-
wane są całe poko-

lenia jaworznian, dla 
których zapewnienie 
bezpieczeństwa i ra-

towanie ludzkiego ży-
cia stanowi najwyższą 

wartość.

O wsparciu jaworznic-
kich strażaków, wspól-
nych działaniach i po-

mysłach na rozwój 
jaworznickiego PSP 
oraz sześciu jedno-

stek OSP rozmawiamy 
z Zastępcą Prezydenta 

Miasta Łukaszem 
Kolarczykiem.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej na 
wniosek Prezydenta Miasta Pawła Silberta 
radni jednogłośnie zadecydowali o prze-
znaczeniu ponad ćwierć miliona złotych 
na dofi nansowanie budowy szatni z zaple-
czem sanitarnym w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. 
To nie jedyne środki dla strażaków jakie 
na przestrzeni ostatnich lat przekazała 
Gmina, dlaczego tak ważne dla Jaworzna 
jest wsparcie strażaków?

Bezpieczeństwo mieszkańców Jaworzna jest 
dla nas priorytetowym działaniem, dlatego też 
tak ważne jest dla Gminy wsparcie w działaniach 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
jak i jaworznickich ochotników. To dzięki ich za-
angażowaniu i pracy na rzecz lokalnych społecz-
ności jaworznianie czują się w mieście bezpiecznie, 
co wielokrotnie wskazywali w badaniach opinii 
publicznej. Cieszę się, że wszyscy radni poparli 
projekt Prezydenta Pawła Silberta o przeznacze-
niu 265 tysięcy złotych na większościowy wkład 
w działania remontowe związane z przebudową 
dotychczasowych magazynów PSP na szatnię wraz 
z zapleczem sanitarnym dla strażaków biorących 
udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Tego 
typu działania pośrednio, ale znacząco wpływają 
na zapewnienie bezpieczeństwa jaworznian. 

Dzięki pomysłowi i inicjatywie Pana Dariusza 
Starzyckiego – ówczesnego Zastępcy Prezydenta 
powstał program wsparcia OSP w mieście. Dobre 
rozwiązania kontynuowała w kolejnych latach 
Pani Monika Bryl – Zastępca Prezydenta Miasta. 
Na przestrzeni ostatnich lat wspierane były zakupy 
wozów pożarniczych i modernizacje jaworznickich 
jednostek OSP i PSP. Na tego rodzaju działania 
przeznaczono ponad 7 mln złotych. Środki prze-
kazano m.in. w ramach podpisanego przez Prezy-
denta Miasta Jaworzna Pawła Silberta z Zarządem 
Miejskim OSP programu pn. „Plan realizacji zadań 
w zakresie doposażenia i wymiany samochodów 
pożarniczych oraz modernizacji obiektów w jed-
nostkach Ochrony Przeciwpożarowej Miasta Ja-
worzna na lata 2015 - 2021”.

Dobra współpraca 
z jaworznickimi strażakami

W lutym 2022 roku Gmina podpisała nowe 
umowy dotyczące współpracy ze wszystki-
mi OSP z terenu Jaworzna, dostosowujące 
zasady działania do ustawy z dnia 17 grud-
nia 2021 roku. Dlaczego było to tak waż-
ne działanie dla strażaków ochotników?

Nowa ustawa pozwoliła przede wszystkim na 
zwiększenie ekwiwalentu za udział w akcjach 
ratowniczych oraz szkoleniach strażaków ochot-
ników. Po aprobacie propozycji Prezydenta przez 
jaworznickich radnych na wniosek Zarządu Miej-
skiego Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy 
OSP otrzymują ekwiwalent w podwyższonych 
stawkach - 22 złote za akcje ratunkowe i 10 zł 
za szkolenia (do tej pory 18 złotych za wyjazd 
na akcję i 8 złotych za szkolenia). Znakomita 
większość otrzymanych środków z ekwiwalentu, 

strażacy OSP zostawiają do dyspozycji w swoich 
jednostkach. 

Ponadto dokument określa zasady tworzenia 
młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. 
Przewiduje także możliwość prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez OSP z wykorzystaniem mie-
nia komunalnego. Ustawa uszczegóławia również 
wymagania strażaków OSP co do udziału w dzia-
łaniach i akcjach ratowniczych oraz wprowadza 
nową funkcję: kandydata na strażaka. Istotną 
zmianą dla strażaków ratowników OSP jest również 
wprowadzenie świadczenia ratowniczego z tytułu 
wysługi lat - nowe świadczenie miesięczne wypła-
cane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. 
Strażacy ratownicy OSP, którym przyznano świad-
czenie ratownicze mogą też otrzymać świadczenia 
dodatkowe. W tej sprawie odbyły się spotkania, 
które pozwoliły na wypracowanie standardów 
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W ramach realizacji zadania doposażenia i wymiany samochodów pożarniczych oraz moderniza-
cji obiektów w jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej Miasta Jaworzna na lata 2015 – 2021 Gmi-

na przeznaczyła na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jaworzna blisko 7 mln złotych.

Podpisanie umów dotyczących współpracy Gminy z jednostkami OSP z Jaworzna. Od lewej: Paweł Szłapa, Edward Ćwik, Zbigniew Piątek, Paweł 
Żaba, Łukasz Kolarczyk, Bartosz Smolarczyk, Robert Tarasek, Wojciech Łukaszewski, Józef Skulich, Mariusz Kopciak. | fot. Materiały UM Jaworzno

W 2021 roku Ochotnicze Straże Pożarne z Ciężkowic i Osiedla Stałego otrzymały nowe wozy pożarnicze, które zakupiono dzięki środkom 
przeznaczonym m.in. przez Gminę Miasta Jaworzna | fot. Materiały UM Jaworzno

R E K L A M A

Dobra współpraca 
z jaworznickimi strażakami

i schematu sprawnego działania, przy weryfi kacji 
i zatwierdzaniu wniosków strażaków ochotników.

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych 
i strażaków jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej angażują się w miejskie przedsię-
wzięcia. Wychodzą ze swoją działalnością 
do mieszkańców. Czy w tym roku możemy 
się spodziewać wspólnych przedsięwzięć 
jaworznickich strażaków i Gminy?
Działania planowane przez jednostki OSP z Ja-

worzna jak i Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej są konsultowane podczas zebrań Miej-
skiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału w Jaworznie. 
Spotykamy się również na sztabach, w zespołach 
roboczych oraz podczas innych wydarzeń, wy-
mieniając się spostrzeżeniami oraz pomysłami 
na realizację wielu ciekawych dla mieszkańców 
inicjatyw. Strażacy biorą udział w większości or-
ganizowanych przez miasto przedsięwzięć. Jed-
nostki w ten sposób zachęcają dzieci i młodzież 
do zainteresowania się misją strażaków oraz do 
wstąpienia w ich szeregi. W tym roku chcemy 
połączyć siły i wspólnie przeprowadzić „Akade-
mię Bezpieczeństwa” w strażackiej odsłonie, tym 
samym chcemy wzmocnić rolę i znaczenie Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych, jako przyszłości 
służb mundurowych w mieście.

Współpraca Gminy, zarządów OSP i Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaworznie układa się wzorowo. 
Dzięki otwartości i chęci działania możemy zre-
alizować i realizujemy wiele ciekawych inicjatyw. 
Wspólnie występujemy o kolejne środki zewnętrzne 
na doposażenie strażaków i modernizacja jednostek. 
Właśnie z tego miejsca chcę podziękować wszyst-
kim strażakom ochotnikom, młodzieżowym dru-
żynom pożarniczym oraz strażakom zawodowym 
za pracę, chęć dalszego działania na rzecz naszego 
miasta. Mam nadzieję, że następne lata przyniosą 
nam wiele wspólnych wyzwań i inicjatyw, które 
zrealizujemy wspólnie dla mieszkańców Jaworzna.

Dziękuję za rozmowę.
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Elementy hospicyjnego sprzętu wymagają regularnej konserwacji, 
a z czasem też wymiany | fot. Archiwum prywatne

Lek. med. Justyna Ziarko zaleca, by po 
każdym spacerze sprawdzić, czy nie mamy 
kleszcza | fot. Natalia Czeleń

Uwaga na kleszcze
Pogoda coraz częściej zachęca do space-

rów. Jednak nim wybierzemy się do lasu czy 
parku, warto pamiętać o długiej, osłaniającej 
skórę odzieży. To pomoże ochronić się przed 
kleszczami. Przydatne mogą okazać się także 
specjalne preparaty, które je odstraszą. 

Kleszcze nie wspinają się na ogół na wyso-
kość powyżej 1,2 metra.

– Nie można jednoznacznie stwierdzić, w ja-
kich miejscach jest ich najwięcej, ale na pewno 
tam, gdzie mamy do czynienia z gęstwiną traw 
i krzewów. Potencjalnie mniej kleszczy jest na 
otwartych przestrzeniach, gdzie brak jest zarośli, 
które sprzyjają ich bytowaniu – mówi Ewelina
Boruń, zastępca nadleśniczego z Nadleśnic-
twa Chrzanów.

Kleszcze wybierają najdogodniejsze miej-
sce, by ukąsić. U osób dorosłych są to zwykle 
pachwiny i okolice pępka, bo tam kleszczom 
najłatwiej się wkłuć. U dzieci, ze względu na 
dużo cieńszą i delikatną skórę, kleszcze wkłu-
wają się w dowolne miejsce, co zwiększa ry-
zyko ukąszenia. Samo ukąszenie jest zwykle 
nieodczuwalne, ponieważ ślina kleszczy za-
wiera substancje znieczulające.

Nosiciele chorób
Kleszcze to pajęczaki, przenoszące wiele 

niebezpiecznych chorób.
– Następstwami ukąszenia przez kleszcze są 

choroby wywołane przez drobnoustroje, których 
miejscem bytowania są te pajęczaki. Kleszcze 
przenoszą choroby bakteryjne, takie jak borelio-
za czy znacznie rzadszą anaplazmozę, wirusowe 
np. kleszczowe zapalenie mózgu i pierwotniakowe 

np. babeszjozę – wymienia lek. med. Justy-
na Ziarko z Zespołu Lecznictwa Otwartego 
w Jaworznie.

Pierwszym objawem boreliozy jest rumień 
wędrujący, który pojawia się u około połowy 
pacjentów. 

– Jest to zmiana skórna w postaci okręgu o czer-
wonym kolorze z charakterystyczną obwódką 
o średnicy kilku centymetrów. Pojawić się może 
3 dni do nawet 3 miesięcy po ukąszeniu – wyja-
śnia Justyna Ziarko.

Mniej charakterystycznymi objawami mogą 
być gorączka, powiększone węzły chłonne, złe 
samopoczucie, męczliwość, ból lub sztywność 
karku, bóle głowy.

– W późnej fazie pojawiają się wędrujące bóle 
stawów i/lub mięśni, problemy kardiologiczne, 
porażenia nerwów czy zmiany skórne o charak-
terze zanikowym  W razie podejrzenia u siebie 
boreliozy należy zgłosić się do lekarza celem dia-
gnostyki i ewentualnego leczenia – radzi specja-
listka z ZLO.

Podstawą leczenia boreliozy jest antybioty-
koterapia, która trwa kilka tygodni. Im szyb-
ciej choroba zostanie rozpoznana, tym krótszy 
będzie czas stosowania leków. 

Kleszcze mogą być też powodem wystąpienia 
kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). Objawy 
wczesnej fazy choroby to ból głowy i mięśni 
kończyn, ból gałek ocznych, osłabienie, nud-
ności, wymioty i ból brzucha. 

– U około 1/3 pacjentów miesiąc od momentu 
ukąszenia przez kleszcza dochodzi do drugiego 
stadium choroby, które ma cięższy przebieg i cha-
rakteryzuje się drgawkami, zaburzeniami świa-
domości, niedowładami kończyn, zaburzeniami 

czucia, mowy oraz połykania – wymienia lek. 
med. Justyna Ziarko.

Ze względu na przebieg choroby i stan pa-
cjentów leczenie odbywa się na oddziałach 
szpitalnych. Nie istnieje lek, który zwalcza 
wirusa KZM, stosuje się jedynie leczenie ob-
jawowe w postaci leków przeciwbólowych, 
przeciwgorączkowych, przeciwobrzękowych 
oraz witamin. – U około 1 proc. pacjentów cho-
roba prowadzi do śmierci. Z tego powodu bardzo 
istotne jest jej zapobieganie poprzez szczepienia
– tłumaczy specjalistka.

Szczepionka przeciw KZM jest zalecana 
zwłaszcza osobom, które spędzają dużo cza-

su w lasach, parkach, na polach uprawnych 
i działkach. 

– Na szczepienie warto zdecydować się również, 
gdy zamieszkujemy obszary, gdzie odnotowano 
największą liczbę zachorowań na KZM – prze-
strzega lek. med. Justyna Ziarko.

Aby skutecznie ochronić się przed zakaże-
niem konieczne jest przyjęcie 3 dawek szcze-
pienia podstawowego, a następnie dawek przy-
pominających co 3-5 lat. Szczepionki przeciw 
innym  schorzeniom przenoszonym przez klesz-
cze, w tym boreliozie, nie istnieją.

Kleszcza trzeba szybko usunąć
Gdy dojdzie do ukąszenia, trzeba kleszcza jak 

najszybciej usunąć. Powinno się to zrobić za 
pomocą specjalnego, dostępnego w aptekach 
przyrządu lub pęsety. Zgłosić się można także 
do placówek jaworznickiego ZLO. 

Miejsc wokół kleszcza nie można niczym 
smarować. Nie można też kręcić kleszczem czy 
uciskać go. Usuwamy go zdecydowanym, łuko-
watym ruchem, łapiąc za jego głowę, tuż przy 
skórze. Następnie rankę trzeba zdezynfekować 
i sprawdzić, czy kleszcz wyszedł w całości. Jeśli 
nie, trzeba udać się do poradni, gdzie resztę 
kleszcza usuwa się chirurgicznie.

Choć nie każdy kleszcz jest nosicielem cho-
rób, warto pamiętać o obserwowaniu miejsca 
po ukąszeniu. W przypadku pojawienia się 
odczynu zapalnego w postaci zaczerwienienia 
i powiększającego się rumienia w kształcie 
pierścienia należy niezwłocznie udać się do 
lekarza POZ.

Natalia Czeleń

Akcja krwiodawcza 
z koncertami 

i paradą motocykli

Rolkarze wspomogą 
hospicjum

Motocykliści z jaworznickiego od-
działu Klubu Motocyklowego Road 
Runners MC Poland zapraszają do 
udziału w kolejnej edycji Motoser-
ca, czyli akcji krwiodawczej dla ma-
łych pacjentów. Wydarzenie, którego 
współorganizatorami są Urząd Miejski 
i Miejskie Centrum Kultury i Sportu, 
odbędzie się w sobotę, 21 maja, na 
Rynku i będzie miało również wymiar 
rozrywkowy. Odbędą się bowiem 
koncerty, atrakcje dla dzieci i parada 
motocyklów.

Zbiórka krwi rozpocznie się o godz. 
9 i potrwa do 15. W tym samym cza-
sie będzie też można zarejestrować 
się do bazy dawców szpiku, funda-
cji DKMS. Z kolei najmłodsi wezmą 
udział w różnych zabawach. O godz. 
13 wystartuje parada motocyklowa. 
Jej uczestnicy przejadą ulicami Ja-
worzna. O 14 rozpoczną się koncer-
ty na Rynku. Jako pierwsi wystąpią 
Janek Samołyk i Haja. O 15 na scenie 
pojawi się zespół BWH, a o 16 zagra 
grupa Okruszek nie ma szans. Na 
godz. 17 został zaplanowany występ 
teamu Memento Mori, a na 18 grupy 

Do 19 maja zgłaszać można 
uczestników charytatywnej impre-
zy „Rolkuj po nadzieję”. Wydarze-
nie odbędzie się 21 maja nad Sosi-
ną, a dochód w całości przekazany 
zostanie Hospicjum Homo-Homini 
im. św. Brata Alberta w Jaworznie.

Zapisać się można przez stro-
nę zgloszenia.mckis.jaworzno.pl 
lub w dniu wydarzenia, w biurze 
zawodów. Impreza „Rolkuj po na-
dzieję” nie będzie miała charakteru 
rywalizacji sportowej. Będzie to 
rekreacyjny przejazd. Jaworznia-
nie przez uiszczenie opłaty starto-
wej wspomogą hospicjum. Wydatki 
placówki są ogromne, a kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 
nie pokrywa kosztów utrzymania. 

– Pod opieką naszego hospicjum 
jest teraz 21 pacjentów w Hospicjum 
Stacjonarnym i  65 w opiece domowej
– mówi Iwona Pawelec, koordy-
nator Wolontariatu Hospicjum Ho-
mo-Homini im. św. Brata Alberta.

Po raz pierwszy akcja ,,Rolkuj 
po nadzieję” dla podopiecznych 
placówki odbyła się 12 paździer-
nika 2013 r. 

– Akcja kontynuowana jest do 
teraz, a jedyne, co się zmieniło, to 
miejsce rolkowania. Teraz rolkujemy 

Scarless. O 19 zagra zespół Basement. 
O 21 zebrani obejrzą teatr ognia.

Motoserce to ogólnopolska ak-
cja krwiodawstwa, organizowana 
przez grupy motocyklistów, zrzeszone 
w Kongresie Polskich Klubów Moto-
cyklowych. – Motoserce nie jest orga-
nizacją ani stowarzyszeniem. Jest ideą, 
wynikającą z potrzeby serca i z chęci 
działania. Organizatorami są wyłącznie 
kluby zrzeszone przy KPKM, ewentual-
nie osoby, czy też kluby, które uzyskały 
zgodę Kongresu – informują organiza-
torzy przedsięwzięcia.

W ciągu 13. edycji Motoserca w ca-
łej Polsce udało się zebrać łącznie 35 
tys. litrów krwi.

Motosercowe imprezy organizują 
również inne kluby motocyklowe 
w naszym regionie. 30 kwietnia od-
była się pszczyńska odsłona akcji. Na 
7 maja zaplanowane jest Motoserce 
w Dąbrowie Górniczej, a na 14 maja 
w Sosnowcu. Kolejne zbiórki krwi 
będą miały miejsce w Świętochło-
wicach, Tychach, Żywcu, Zabrzu i, 
ponownie, w Dąbrowie Górniczej.

Anna Zielonka-Hałczyńska

na terenie OWR Sosina, a w 2019 
r.  rolkowaliśmy na Velostradzie – 
wspomina pani Iwona.

Jaworznickie hospicjum stara się 
o wsparcie na wiele sposobów. Trwa 
zbiórka na portalu siepomaga.pl. 
Hospicjum wspierają także wpłaty 
1 procenta. – Odnotowaliśmy zwięk-
szoną liczbę darowizn i większe niż w 
latach poprzednich zainteresowanie 
1 proc., za co jesteśmy bezgranicznie 
wdzięczni – mówi Iwona Pawelec.

Pieniądze pozyskane ze wszyst-
kich tych źródeł przeznaczone 
zostaną na podstawowe i mniej 
przewidywalne wydatki domu ho-
spicyjnego.

– W związku z ogólnopolską zmia-
ną standardu nadawania telewizji 
naziemnej musimy wymienić 12 od-
biorników telewizyjnych w salach 
naszych podopiecznych – wspomina 
koordynatorka wolontariatu.

Natalia Czeleń
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Uczniowie z Ukrainy prezentowali bajki w swoim ojczystym języku | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Alicja Dudek na wieczorze poetyckim
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Archiwum prywatne

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Jaworznie 
czytali po polsku, ukra-
ińsku i angielsku bajki 
autorstwa Ani Sokół. Spo-
tkanie z udziałem polskiej 
i ukraińskiej młodzieży 
odbyło się w czwartek, 28 
kwietnia, i poprowadziła 
je mama zmarłej ponad 
10 lat temu pisarki, Kry-
styna Sokół.

Bajki dla integracji

– Już kiedyś bajki Ani posłużyły mię-
dzynarodowej integracji. Teraz służą 
polsko-ukraińskiej. Na pomysł czyta-
nia ich gościom z Ukrainy wpadłam 
w drugim czy trzecim tygodniu wojny. 
Chciałam zrobić coś dla uchodźców, 
a książki Ani są dobrym sposobem, by 
zintegrować szkolną społeczność – wy-
jaśnia pani Krystyna.

Spotkanie w SP 1 zaczęło się od 
przybliżenia sylwetki Ani Sokół. Na-
stępnie odbyło się czytanie bajek. 
Ukraińscy uczniowie zaprezentowali 
jedną z nich w ich ojczystym języ-
ku. Pani Krystyna przeczytała bajkę 
po polsku, a jedna z polskich uczen-
nic - po angielsku. – Chcemy, by nasi 

ukraińscy uczniowie czuli się w naszej 
szkole jak najlepiej, by wiedzieli, że są 
już częścią naszej społeczności. Cie-
szymy się, że ukraińska młodzież tak 
chętnie zaangażowała się w czytanie. 
Dzieci są chętne do nauki, nawiązały 
już przyjaźnie, spotykają się z nowy-
mi kolegami i koleżankami również po 
szkole – przyznaje Elżbieta Bran-
dys–Poziomka, wicedyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Jaworznie. – Spotkanie z bajkami 
Anny Sokół było też wspaniałą okazją, 
by pokazać, jak piękny, melodyjny jest 
język ukraiński – dodaje.

Ukraińscy uczniowie uczą się w kil-
ku klasach. Do 4c chodzą, pochodzący 
z Charkowa, Anastasiia Lemeshe-
vska i Vladyslav Kovalenko. – Na 
początku trudno było nam się porozu-
mieć, posługiwaliśmy się internetowym 
translatorem, ale z dnia na dzień jest 
coraz lepiej – przyznaje Nastia. – Pol-
ski jest podobny do ukraińskiego. Dużo 
rozumiemy. Staramy się też mówić po 
polsku – stwierdza.

Dużą pomocą służą im klasowi ko-
ledzy i koleżanki. Pomagają im w lek-
cjach, tłumaczą to, czego ukraińscy 
uczniowie nie są w stanie zrozumieć. 
Anastasiia dogaduje się z koleżan-
kami również po angielsku. – Spo-
tykam się z kolegami z klasy także po 
lekcjach. Gramy razem w piłkę – przy-
znaje Vladik.

Polscy uczniowie od początku są 
bardzo zaangażowani w pomoc go-
ściom z Ukrainy. Zanim do klasy 6a 
dołączyli Ukraińcy, wśród uczniów 
panowało prawdziwe poruszenie. Szó-
stoklasiści poszli nawet do dyrektora 
poprosić o to, by to właśnie do ich 
klasy dołączył pierwszy uczeń. Zade-
klarowali przy tym, że będą służyć 
nowemu koledze wszelką pomocą. 
– Oczywiście mieliśmy troszkę obaw, 
że się nie będziemy mogli dogadać, ale 
okazało się, że niepotrzebnie. Wszystko 
się udało. Teraz mamy w klasie troje 
Ukraińców – przyznają Daria Migacz
i Zosia Ryłko. – Również sami staramy 
się nauczyć podstawowych zwrotów po 
ukraińsku, by jeszcze lepiej móc się na-
wzajem zrozumieć – dodają.

Natalia Lembowicz, uczennica 
klasy 8b i przewodnicząca szkoły, 
podkreśla, że cała społeczność szkolna 
dokłada starań, by nowi uczniowie 
odnajdywali się w szkole jak najlepiej.

– Nasze relacje układają się bar-
dzo dobrze. Dzieci  są otwarte, chętnie 
z nami rozmawiają, a my staramy się, 
by dobrze się tu czuli – zaznacza.

Oprócz Nastii i Vladika, we wspól-
nym czytaniu bajek uczestniczyli też 
Artem Mukienko, Anna Lemeshe-
vska i Olha Sydoruk z klasy 6a.

Niebawem w SP 1 zostanie zor-
ganizowane podobne spotkanie dla 
uczniów z młodszych klas.      AZ-H

Wymieniali artystyczne doświadczenia

Wiosna, która 
inspiruje

Irena Ślusarczyk, jaworznicka artystka, 
malarka ze Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury, odwiedziła bywalców klubu Senior+, 
który działa przy ulicy Matejki w Jaworznie. 
Nie było to ich pierwsze spotkanie. W lutym 
w klubie zorganizowano wieczór autorski, 
podczas którego artystka prezentowała swoje 
wiersze i obrazy. Kwietniowe spotkanie też 
było okazją do dzielenia się artystycznymi 
inspiracjami i doświadczeniami. 

– Byłam bardzo zaskoczona tak żywym zainte-
resowaniem moimi obrazami i poezją. Otrzyma-

Wieczór poetycki Alicji Dudek do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy-
ciągnął miłośników poezji i wielbi-
cieli języka. Tym razem jaworznic-
ka poetka zaprezentowała gościom 
swoje wiersze o wiośnie. O oprawę 
muzyczną wieczoru zadbał Alek-
sander Tura, który śpiewał i grał 
na gitarze.

– Tytułowy wiersz „Zakwitły bzy” 
napisałam zaledwie kilka dni temu. 
Najczęściej piszę o jesieni, ale wiosna 
to również wdzięczny temat. Chyba 
większość z nas lubi tę porę roku. To 
wtedy wszystko budzi się do życia – 
podkreśla Alicja Dudek.

Jak przyznaje, szczególnie bliska 
jest jej poezja Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej i ks. Jana Twar-
dowskiego. Ma na koncie ponad 
1,5 tys. wierszy o różnej tematyce. 
Zyskała też swoich wiernych fanów.

– Poezję pani Ali znamy i bardzo ją 
lubimy, tak samo, jak samą autorkę, 
do której, jako dziewczynki, chodzi-
łyśmy na rytmikę. To były cudownie 
prowadzone zajęcia – uśmiecha się 
Marta Kuźnicka.

Jak przyznaje jej przyjaciółka, 
Sabina Piotrowska, obie panie 
wspominają tamten czas z prawdzi-
wą przyjemnością. A z panią Alicją 
mają świetny kontakt do dzisiaj. – 
Gdy słuchamy jej wierszy, przeżywamy 
radość, szczęście, czujemy w nich taką 

łam wiele pytań z nimi związanych. Atmosfera 
była tak ciepła, że wiedziałam, że to nie będzie 
ostatnie takie spotkanie – zdradza pani Irena.

Podczas niedawnej wizyty był czas na 
wspólną kawę, rozmowy i zabawne aneg-
doty. Nie zabrakło też niespodzianek. Irena 
Ślusarczyk obdarowała seniorów, wręczając 
im swój obraz zatytułowany „Babcia”. By-
walcy klubu wykorzystali obecność artystki 
i zaprezentowali jej swoją  twórczość.

– Prace, które miałam okazję zobaczyć w Klu-
bie Senior+, były przepiękne. Każdy z autorów 

prawdziwą wolność i piękno – opowia-
dają dawne uczennice.

Pani Marcie podczas wieczoru po-
etyckiego szczególnie spodobały się 
dwa wiersze „Narcyz” i „Pożegna-
nie”. Panią Sabinę zauroczył utwór 
pt. „Szczęście”.

Alicja Dudek wydała kilka tomi-
ków. Swoją twórczość prezentowała 
też w antologiach i na łamach ga-
zet. Jest laureatką licznych miejskich 
i ogólnopolskich konkursów literac-
kich. W 1989 roku, na podstawie 
jej utworu pt. „Przebacz”, prof. Zbi-
gniew Siatkowski wydał szkic lite-
racki „Przeciw ościeniowi”.

Poetka często odwiedza szkoły i jest 
szczególnie zaprzyjaźniona z Zespo-
łem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 
w Jaworznie. Społeczność szkolna 
tej placówki zgłosiła kandydaturę 
pani Alicji do prestiżowej nagrody, 
jaką jest „Order Uśmiechu”.

Jaworznianka od lat jest członkinią 
Stowarzyszenia Twórców Kultury. Za 
swoje dokonania została uhonorowa-
na dyplomem „Za zasługi dla miasta 
Jaworzna”.

W trakcie wieczoru poetyckiego, 
wiersze pani Alicji były przeplatane 
piosenkami w wykonaniu Aleksandra 
Tury, który zaśpiewał m.in. dwa utwo-
ry swojego autorstwa, „Przyszła wio-
sna” i „Kołysanka dla naszych dzieci”.

Anna Zielonka-Hałczyńska

ma swoją pasję oraz charakterystyczny dla sie-
bie przekaz – opowiada pani Irena.

Klubowicze cenią sobie spotkania z arty-
stami, którzy są dla nich inspiracją. Seniorzy 
sami stale tworzą coś nowego, posługując 
się różnorodnymi technikami na zajęciach. 

– Spotkania z panią Ireną cieszą się takim 
zainteresowaniem, że na pewno będziemy je kon-
tynuować - zapewnia Bronisława Zarzeczna, 
kierowniczka Klubu Senior+, który działa 
przy ul. Matejki 24d.

Natalia Czeleń
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Grać z Przywódcami czy bez?
Pomimo iż rozgrywka w Zaginioną wy-

spę Arnak jest fascynująca, to jednak obec-
nie nie wyobrażam sobie sięgnięcia po ten 
tytuł bez opisanego powyżej rozszerzenia. 
Jak wspomniałem, najciekawiej spraw-
dzają się asymetryczni liderzy, a i nowe 
świątynie, czy liczne karty, również są 
ciekawym urozmaiceniem rozgrywki. 

Jeżeli zastanawiasz się, gdzie ułożyć 
kolejne pudło na swoim regale, to u wy-
dawcy, jak i producenta reDrewno, poja-
wił się drewniany insert do Arnaka. Jest 

on na tyle przemyślanie zaprojektowany, że 
pomieści w standardowym pudełku podstawo-
wą wersję gry i rozszerzenie. Dodatkowo sam 
insert znacznie przyśpiesza przygotowanie roz-
grywki, ponieważ część jego elementów stano-
wią pojemniki na karty 
i kafl e ustawiane bez-
pośrednio na planszy. 
Dla zainteresowanych 
- cena również nie jest 
wygórowana.

Nie pozostaje nic in-
nego, jak wczuć się po-
niekąd w rolę Indiany 
Jonesa i poprowadzić 
badania archeologiczne 
na Zaginionej wyspie 
Arnak.  

Radosław Kałuża 
| HKG Gildia

może posyłać po różne drobiazgi, Baronessę, 
Profesora, Badaczkę i Mistyka, który jest naj-
trudniejszą do rozegrania postacią.

Oprócz nowych planszetek postaci otrzymu-
jemy dwa nowe tory badań: Świątynię Małpy 
i Świątynię Jaszczura, których można używać 
nawet bez korzystania z nowych przywódców. 
Aby odkryć jedną z wymienionych świątyń, 
należy umieścić wybraną planszetkę w miejscu 
toru badań na głównej planszy.

W pudełku znajdziemy również nowe karty 
przedmiotów, artefaktów, kafelki stanowisk 
archeologicznych, kafelki strażników i asy-
stentów oraz m.in. księżycowe berło, które 
służy do usuwania znajdujących się najbliżej 
przedmiotów i artefaktów, dzięki czemu gra-
cze podczas rozgrywki będą mieli dostęp do 
większej liczby kart.

Zaginiona wyspa Arnak: Przywódcy ekspedycji

Wyczekiwane rozszerzenie

Obcowanie ze sztuką jest dla mnie 
bardzo ważnym aspektem rozwoju 
kulturowego, duchowego i estetycz-
nego. Dlatego oprócz chodzenia na 
wystawy, sięgania po albumy i opra-
cowania książkowe, chętnie oglą-
dam fi lmy o szeroko pojętej sztuce, 
szczególnie te, które są poświęcone 
moim ulubionym artystom albo jej 
różnym dziedzinom. Nie ma zna-
czenia, czy to fi lmy dokumentalne, 
czy fabularne. Istotna jest w nich 
nie tylko historia, czasem dopo-
wiedziana przez reżysera, ale tak-
że wrażenia wizualne. W typowych 
biografi ach często możemy poznać 
nie tylko twórczość artystyczną głów-
nego bohatera oraz jego osobowość, 
ewentualnie kontekst historyczny 
i obyczajowy. Mamy również szero-
ki wybór produkcji, które do sztuki 

Basquiat: Taniec ze śmiercią, reż. Julian Schnabel, USA 1996
Cinema Paradiso, reż. Giuseppe Tornatore, Francja/Włochy 1988
Destino, reż. Dominique Monfery, Francja/USA 2003
Druga strona plakatu, reż. M. Latałło, Polska 2010
Duchy Goi, reż. Miloš Forman, Hiszpania/USA 2006
Dziewczyna z fabryki, reż. George Hickenlooper, USA 2006
Dziewczyna z perłą, reż. Peter Webber, Wielka Brytania/Luksemburg 2003
Frida, reż. Julie Taymor, Kanada/Meksyk/USA 2002
Klimt, reż. Raoul Ruiz, Austria/Francja/Niemcy 2006
Koneser, reż. Giuseppe Tornatore, Włochy 2013
La Sapienza, reż. reż. Eugène Green, Francja/Włochy 2014
Manifesto, reż. Julian Rosefeldt, Niemcy 2015
Marina Abramović: artystka obecna, reż. Matthew Akers, USA 2012
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Sztuka 
w fi lmie

Program przyciąga do jaworznickiej biblioteki nowych czytelników
| fot. Archiwum MBP w Jaworznie

Zapraszają na warsztaty
W piątek, 6 maja, wystartuje pro-

gram „Performatywna książka. Per-
formatywna biblioteka”. Tym razem 
pod hasłem „Co autorów inspiruje?”. 
To będzie 4. edycja tego przedsię-
wzięcia. – Czytelnicy będą mieli do 
czynienia z mozaiką różnorodnych spo-
tkań, dzięki czemu każdy znajdzie coś 
interesującego dla siebie – mówi Anna 
Ptaszkiewicz-Godzina,  koordyna-
tor projektu i instruktor metodyczny 
MBP w Jaworznie.

Oferta obfi tuje w ciekawe warsz-
taty, zajęcia i spotkania z artystami, 
autorami książek, podróżnikami czy 
specjalistami różnych dziedzin. 

Pierwsze spotkania planowane są 
na 6, 13 i 20 maja. Uczniowie szkół 
podstawowych poznają wtedy tech-
nikę leporello. Zajęcia poprowadzi 
Barbara Wójcik-Wiktorowicz, ilu-
stratorka, scenografka i członkini Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Wy-
chowania przez Sztukę InSEA. Pod jej 
kierunkiem uczestnicy warsztatów 
wykonają pracę, przedstawiającą róż-
ne obrazy inspirowane balladami 
Mickiewicza. 

W poniedziałek, 9 maja, o godz. 
17, odbędzie się otwarte spotkanie 
z dziennikarką i podróżniczką, Ma-
rzeną Filipczak. Autorskie spotkanie 
pt. „Porwanie w Turkmenistanie…” 
zrealizowane będzie w ramach cyklu 
„Książka w podróży”.

12+ 2 h 1-4

Uczniowie szkół średnich będą 
mogli wziąć udział w zajęciach do-
tyczących retoryki i dialogu, które 
poprowadzi dr hab. prof. Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Michał Ru-
sinek. Pierwsze zajęcia z tego cyklu 
już 11 maja. Uczniowie będą mieli 
okazję poznać teorię konstruowania 
wypowiedzi.

W ramach projektu przewidziane są 
spotkania dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. W niektórych udział wziąć 
będą mogły całe rodziny. Rozmowy 
o ulubionej książce czy ulubionym 
bohaterze literackim pozwolą na lep-

sze poznanie się i zacieśnianie więzi 
rodzinnych. Czytelnicy będą też mieli 
okazję spotkać się z profesjonalnymi 
aktorami. Nowością będą warsztaty 
kaligrafi czne dla dorosłych. Bibliote-
karze i instruktorzy metodyczni prze-
widują jeszcze warsztaty poświęcone 
teatrom mimów oraz lalek. Będzie też  
recital i koncert piosenki żeglarskiej. 

Szczegółowy plan programu „Per-
formatywna książka. Performatywna 
biblioteka” znaleźć można na stronie 
internetowej jaworznickiej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

Natalia Czeleń

Obowiązkowe rozszerzenie
Pierwsze wrażenie, jakie wywarło na mnie 

rozszerzenie „Przywódców ekspedycji” po wy-
ciągnięciu z kartonu, to wielkość i waga pudeł-
ka. Owszem, są dodatki w dużych pudełka, ale 
zazwyczaj znajdziemy tam kartonową wypraskę 
z masą powietrza i kilka kart. W tym wypadku, 
zanim otworzyłem pudełko, czułem „wagę” 
tego dodatku. 

Wraz z rozszerzeniem gracze otrzymali plan-
szetki z sześcioma przywódcami ekspedycji 
o unikalnych zdolnościach, co według mnie 
najbardziej wzbogaca podstawową wersję gry. 
Od teraz każdy z graczy będzie musiał użyć 
całkiem innej taktyki do wygrania rozgrywki. 
I tak otrzymaliśmy Kapitana posiadającego 3 
archeologów, Sokolniczkę z orłem, którego 

Pora wrócić na bezludną wyspę położoną 
wśród nieznanych wód. To właśnie tam ba-
dacze odkryli ślady wielkiej cywilizacji. Tym 
razem jednak gracze wcielą się w przywód-
ców ekspedycji mających indywidualne 
cechy i zdolności. Kierunek – zaginiona 
wyspa Arnak!

Obowiązkowa podstawka
Zaginiona wyspa Arnak, to jeden z naj-

lepiej ocenianych tytułów czeskiego wy-
dawnictwa CGE, który ukazał się na pol-
skim rynku za sprawą wydawnictwa Rebel. 
W podstawowej wersji gry gracze prowa-
dzą wyprawę badawczą, zaopatrują swoje 
ekspedycje w przydatne przedmioty, eksplorują 
dżunglę, ujarzmiają strażników i, co najważniej-
sze, prowadzą badania mające na celu odkrycie 
zaginionej świątyni.

Arnak to gra dla 1-4 graczy, w której znaj-
dziemy dwie wiodące mechaniki: budowanie 
talii oraz rozmieszczanie robotników. Całość 
rozgrywki może potrwać nawet do 2 godzin, lecz 
nie będzie to czas stracony. Pomimo zastosowa-
nia mechaniki budowania talii nie uświadczymy 
tutaj negatywnej interakcji między graczami. 
Z powodu dość małej liczby rund, każdy ruch 
jest dobrze przemyślany w celu uzyskania ko-
rzyści, a nie przeszkodzenia innemu graczowi. 

Pierwszy nakład gry wyprzedał się niespo-
tykanie szybko, więc nikogo nie zdziwił fakt 
ukazania się rozszerzenia do Arnaka oraz ko-
lejnych fal dodruku.

Grać z Przywódcami czy bez?

spę Arnak jest fascynująca, to jednak obec-
nie nie wyobrażam sobie sięgnięcia po ten 
tytuł bez opisanego powyżej rozszerzenia. 
Jak wspomniałem, najciekawiej spraw-
dzają się asymetryczni liderzy, a i nowe 
świątynie, czy liczne karty, również są 
ciekawym urozmaiceniem rozgrywki. 

kolejne pudło na swoim regale, to u wy-
dawcy, jak i producenta reDrewno, poja-
wił się drewniany insert do Arnaka. Jest 

on na tyle przemyślanie zaprojektowany, że 
pomieści w standardowym pudełku podstawo-

Pora wrócić na bezludną wyspę położoną 
wśród nieznanych wód. To właśnie tam ba-
dacze odkryli ślady wielkiej cywilizacji. Tym 
razem jednak gracze wcielą się w przywód-
ców ekspedycji mających indywidualne 
cechy i zdolności. Kierunek – zaginiona 

Zaginiona wyspa Arnak, to jeden z naj-
lepiej ocenianych tytułów czeskiego wy-
dawnictwa CGE, który ukazał się na pol-
skim rynku za sprawą wydawnictwa Rebel. 
W podstawowej wersji gry gracze prowa-
dzą wyprawę badawczą, zaopatrują swoje 

podchodzą w sposób ambitny i mają 
walor edukacyjny.

A gdyby tak spojrzeć na obraz 
i ożywić go. Tego wyzwania podjął 
się Lech Majewski, mistrz w opowia-
daniu historii, szczególnie tej zainspi-
rowanej obrazem „Droga krzyżowa” 
Pietera Bruegla. Jest to opowieść 
trudna, zbudowana nowatorsko, 
z malarskim rozmachem, perfekcjo-
nizmem i precyzją. Bogactwo postaci, 
krajobrazów i dopowiedziana historia 
budują unikalny fi lm, oddający rów-
nocześnie wyjątkowy klimat epoki 
i obrazu Bruegla. 

Lechowi Majewskiemu udało się 
nakręcić prawdziwe dzieło sztuki. 

Młyn i krzyż nie jest fi lmem łatwym 
w odbiorze, ale wartym obejrzenia. 
Każdy kadr zachwyca i pozwala nie-
spiesznie delektować się sztuką.  KP
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| fot. Dominik Kasprzyk

Wędkarze przekonują, że łowienie ryb to nie tylko sport, ale też pasja i spo-
sób na wspólne spędzanie wolnego czasu w plenerze  | fot. Natalia Czeleń

Zawodnikom podczas II Karpiowych Mistrzostw Koła PZW nr 57 Szczako-
wa Miasto kibicowali najbliżsi  | fot. Natalia Czeleń

Laureaci odebrali nagrody i gratulacje w poniedziałek, 2 maja | fot. Archiwum Koła PZW nr 57 Szczakowa Miasto

II Karpiowe Mistrzostwa 
Koła PZW nr 57 Szcza-
kowa Miasto zakończyły 
się po blisko 72 godzinach 
zaciętej rywalizacji. Zwy-
ciężyła drużyna Tomasza 
Żura i Rafała Caruka. Pa-
nowie mogli pochwalić się 
największą łączną wagą 
złowionych ryb. Ich wynik 
to 17 100 g.

Mistrzowie wśród wędkarzy

O tytuł najlepszych wędkarzy karpi 
rywalizowali członkowie Polskiego 
Związku Wędkarskiego Koło nr 57 
Szczakowa Miasto w Jaworznie. Za-
wody Karpiowe o Mistrzostwo Koła 
rozgrywane były od 29 kwietnia do 2 
maja, na zalewie Sosina. W wędkar-
skich zmaganiach udział wzięło 25 
drużyn dwuosobowych rozstawio-
nych dookoła zalewu Sosina.  – W kla-
syfi kacji mistrzostw pod uwagę brana 
była suma 3 największych ryb, gatun-
ków karpi amur, przy czym minimalna 
waga ryby do klasyfi kacji wynosiła 3 
kg – opowiada Mariusz Chrząstek, 
prezes szczakowskiego Koła nr 57.

Drugie miejsce zajęli Krzysztof
Kumala i Karol Basta z wagą ryb 12 
000 g, a trzecie miejsce na podium 
należało do Mateusza Osucha oraz 
Daniela Dudzińskiego. Ich wynik 
to 11 200 g.

Nagrodę specjalną przyznano To-
maszowi Żurowi, który w czasie za-
wodów złowił największego amura 
o wadze 12 200 g.

– Zawody Karpiowe o Mistrzostwo 
Koła to zmagania drużynowe. Czas 
upływa na rozmowach, relaksie. Po-
goda dopisała. To świetny sposób na 
spędzenie wolnego czasu – przeko-
nuje Albert Sowański, uczestnik 
zawodów.

Dla jaworznickich wędkarzy ło-
wienie ryb to nie tylko sport, ale 

pasja i atrakcyjny sposób na wolny 
czas w plenerze.

– Do Koła nr 57 przystąpiłem 
w 2020 roku. To była bardzo dobra 
decyzja. Poznałem tu wielu wartościo-
wych ludzi, z którymi  realizuję swoją 
pasję i promuję wędkarstwo bez za-
bijania ryb – opowiada Piotr Deć.

Wędkarze z koła nr 57 Szczakowa 
Miasto kierują się zasadą „no kill”, 
co oznacza, że nie zabijają złowio-
nych ryb. Tak było też na ostatnich 
zawodach. Złowione ryby przetrzy-

mywane były w workach karpio-
wych, a ryby, zaraz po zważeniu, 
wypuszczane były na wolność. 

– Amur jest delikatną rybą, dlatego 
kiedy go złowimy, przyjeżdża sędzia 
i ważymy rybę. Następnie wypuszcza-
my ją na wolność – tłumaczy prezes 
koła nr 57. 

Wędkarze troszczą się też o prze-
strzeganie przepisów. Powołali 
Społeczną Straż Rybacką, której 
zadaniem jest kontrola wędkarzy, 
łowiących na zalewie Sosina. 

– Do pełnienia służby w Społecz-
nej Straży Rybackiej zgłosiło się 20 
ochotników. Każdy z kandydatów musi 
przejść szkolenie, odbyć staż i zdać eg-
zamin ze znajomości przepisów ogól-
nych PZW i rybactwa śródlądowego. 
Dopiero po spełnieniu tych warunków, 
kandydat otrzymuje legitymację straż-
nika – wymienia Mariusz Chrząstek. 

Społeczna Straż Rybacka kontrolo-
wać może wszystkie wody na terenie 
Jaworzna. Z doświadczeń społecz-
nych strażników wynika, że taka 
służba jest bardzo potrzebna.

– Można zabrać 2 złowione karpie 
dziennie, a niektórzy wędkarze zabie-
rają na przykład 3. Poza tym zabierać 
można ryby tylko o określonej długo-
ści. Strażnicy kontrolują, czy wędka-
rze przestrzegają tych i wielu innych 
zasad – tłumaczy prezes Chrząstek.

Swoją pierwszą kontrolę strażnicy 
ze Społecznej Straży Rybackiej mają 
za sobą. 23 kwietnia wraz z funk-
cjonariuszami Państwowej Straży 
Rybackiej skontrolowali wędkarzy, 
łowiących na zalewie Sosina. Ujaw-
niono dwa drobne wykroczenia, za 
które wędkarze zostali pouczeni. 
Kontrole będą regularnie powtarzane 
nie tylko w dzień, ale także w nocy. 

– Jeżeli wędkarz będzie notorycznie 
łamał zasady regulaminu PZW, może 
zostać pozbawiony prawa do ama-
torskiego połowu ryb na okres do 3 
lat – podkreśla Mariusz Chrząstek.

Wędkarze z Koła nr 57 Szczakowa 
Miasto dbają też o czystość wokół So-
siny. Regularnie spotykają się nad za-
lewem i zbierają śmieci pozostawione 
przez innych użytkowników terenu.

Wędkarze zapraszają w swoje 
szeregi pasjonatów tego sportu. By 
zostać członkiem koła, należy zdać 
egzamin z podstawowej znajomo-
ści regulaminu PZW, a następnie 
wyrobić kartę w Wydziale Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Ja-
worznie. Kiedy kandydat posiada już 
kartę wędkarską, powinien zgłosić 
się do zarządu koła i uiścić opłatę 
członkowską. 

– Wszyscy wędkarze, którzy kieru-
ją się zasadą „złów i wypuść”, są mile 
widziani – mówi Mariusz Chrząstek.

Natalia Czeleń

Ze zmiennym szczęściem
Sporo się działo przez miniony tydzień na 

piłkarskich boiskach. Oprócz tego, że jaworz-
nickie drużyny zagrały, zgodnie z planem, 
weekendowe mecze, to jeszcze odrabiały 
zaległe kolejki z początku kwietnia, gdy pił-
karskie murawy zasypał śnieg.

W ostatnich dniach czwartoligowa Szcza-
kowianka zaliczyła jedną porażkę i odniosła 
jedno zwycięstwo. Najpierw, w miniony 
weekend, Drwale przegrali 1:2 z Unią Dą-
browa Górnicza. Choć najpierw jaworznia-
nie wyszli na prowadzenie, to dąbrowianie 
nie dali za wygraną i postarali się o dwa 
gole. Sporo więcej szczęścia Szczakowian-
ka miała natomiast w majówkę. 3 maja na 

własnym boisku pokonała 6:1 Wartę Za-
wiercie. Była to najwyższa ligowa wygra-
na szczakowskiego zespołu w trwającym 
sezonie. Dzięki temu zwycięstwu drużyna 
ze Szczakowej awansowała na 5. miejsce 
tabeli 4. ligi śląskiej.

Fiasko i triumf były udziałem także, gra-
jącej w wadowickiej lidze okręgowej, Zgody 
Byczyna. W rozegranym w ubiegłą środę 
zaległym meczu 18. kolejki byczynianie 
przegrali 0:3 z Brzeziną Osiek. W weekend 
pokonali za to 1:0, zespół Babiej Góry Su-
cha Beskidzka. Wśród 16 zespołów, zma-
gających się w tej lidze, Zgoda jest teraz 
12. w tabeli, podczas gdy, również grająca 

w wadowickiej okręgówce, Victoria 1918 
Jaworzno zajmuje 3. miejsce. 27 kwietnia 
ten jaworznicki zespół wygrał 5:3 z Nadwi-
ślaninem Gromiec, a 30 kwietnia 2:0 góro-
wał nas Skawą Wadowice.

Z kolei liderka chrzanowskiej A klasy, Cięż-
kowianka Jaworzno, w minioną sobotę roz-
gromiła 8:1 drużynę Promyka Bolęcin 8-1. 
W środę, 4 maja, podopieczni trenera Szy-
mona Pieczki, zagrali zaległy, kwietniowy 
mecz z Zagórzanką Zagórze. O tym, jaki był 
wynik meczu, zainteresowani mogą dowie-
dzieć się, zaglądając na stronę internetową 
ciężkowickiego LKS-u.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Darterzy wciąż walczą

Sporo się dzieje w ligo-
wych tabelach Jaworznic-

kiej Ligi Darta. Liderem pierwszej jest 
obecnie Tobiasz Fuczek, który zgro-
madził 31 punktów i ma lepszy bilans 
(38) niż goniący go Marcin Błaszkie-
wicz (też ma 31 punktów, ale bilans 
35). W drugiej lidze mistrzostwo za-
pewnił sobie Zbigniew Sacha (42 
pkt.), a drugi w tabeli, Michał Na-
wrot, ma 38 pkt. i też przejdzie do 
1. ligi. Trzecia liga dzieli się na dwie 
grupy. W grupie A najlepiej radzi sobie 
Grzegorz Golański (28 pkt.). W gru-
pie B najwięcej punktów zdobył do 
tej pory Adam Krawczyk (30 pkt.).

Worek medali

Zawodnicy Klubu Spor-
towego Sparta cieszą się 

z kolejnych medali, zdobytych podczas 
Ogólnopolskiej Ligi Ju-Jitsu Dzieci 
i Młodzieży w Katowicach. Jaworznic-
ka drużyna zajęła 1. miejsce w klasy-
fi kacji medalowej, a wojownicy Spar-
ty przywieźli do domu 21 złotych, 5 
srebrnych i 3 brązowe krążki, które 
wywalczyli indywidualnie. Po trzy zło-
ta zdobyły Marianna Prokurat i Ela
Bułaś. Po dwa takie krążki wywalczyli 
natomiast, Wiktoria Lorek, Jan Mią-
sko, Julia Cieślak, Oliwia Cieślak, 
Zuzia Warzecha, Adam Bułaś i Li-
liana Pawłowska, a jeden Igor Wa-
rzecha. W srebrne medale wzbogacili 
się Adam Piskorz (2 krążki), Kamil
Cieśla, Zuzia Imbor i Wiktoria Lo-
rek. Brązowymi medalistami zostali 
Kamil Cieśla, Zuzia Imbor i Oliwier
Gołębiowski. Poza podium znaleźli 
się początkujący Maks Puskarczyk
i Hubert Mazgaj.                      AZ-H

Sukcesy bilardzistów

Tytuł drużynowego 
wicemistrza Polski ju-

niorów zdobyli bilardziści z UKS-
-u Fair Play Jaworzno. Jaworzniccy 
zawodnicy, szkoleni przez Bogdana
Wołkowskiego i Beatę Humańską, 
zmagali się o mistrzostwo w majów-
kowy długi weekend. Ogólnopolska 
rywalizacja dla bilardzistów mia-
ła miejsce w Łodzi. Drużynę z Ja-
worzna reprezentowali Dominik
Jastrząb, Sambor Stachowiak, 
Wojciech Głąb, Dominik Regieli
i Jakub Kraupe. Jaworzniccy za-
wodnicy zdobyli też laury indywi-
dualne. Wśród juniorów starszych 
Dominik Jastrząb wywalczył w od-
mianie 8 bil tytuł wicemistrza Polski. 
Jego klubowy kolega, Sambor Sta-
chowiak, zajął piąte miejsce. W kat. 
juniorów młodszych brązowy medal 
zdobył Wojciech Głąb. Dominik Re-
gieli był piąty.

Triumf Gabrieli

Pięściarze z Akademii 
Boksu Roberta Gortata 

idą jak burza. Na turnieju w Niem-
czech, w którym wzięły udział mło-
dziczki z polskiej kadry, Gabriela
Wawszczyk wygrała jednogło-
śnie na punkty z Kirą Zkhmuriną
z Ukrainy, a następnie z Niemką 
Emely Jakob. Te dwa zwycięstwa 
pozwoliły jaworzniance wygrać cały 
turniej. Sukcesy Gabrieli jeszcze 
bardziej zwiększyły jej szanse na 
wyjazd na mistrzostwa Europy do 
Turcji. Treningi młodziczek odby-
wają się w ramach kadry pod okiem 
trenerki Karoliny Koszewskiej-
-Łukasik. 

AU TO P R O M O C J A

Siatkarze dobrze rokująBokserska gala znów 
w naszym mieście Młodzi siatkarze UKS-u Jedynka 

zostali docenieni przez ekspertów, 
którzy wybierają reprezentantów 
do kadry śląskiej i ogólnopolskiej. 
Jaworzniccy zawodnicy, szkoleni 
przez trenera Radosława Pyszcza-
ka, uczestniczyli w konsultacjach 
dla rocznika 2009, polegających na 
wyborze najlepiej rokujących graczy 
z różnych klubów sportowych do 
udziału w rywalizacji na najwyższych 
szczeblach. Najpierw, od 13 do 15 
kwietnia, odbyły się w Węgierskiej 
Górce konsultacje do Kadry Woje-
wództwa Młodzików.

– Wśród powołanych zawodników 
znaleźli się młodzi siatkarze z naszego 
klubu: Filip Palian, Bartłomiej Kirker, 
Kuba Woś, Jakub Radoń, Michał Śli-
wa, Paweł Kiełtyka i Oskar Żyszczyński
– wymienia Kamil Niezabitowski
z jaworznickiego UKS-u. – Michał 
Śliwa dostał też powołanie na konsul-
tację regionalną Siatkarskich Ośrodków 
Szkoleniowych w Rybniku. Z tych kon-
sultacji wybrana będzie kadra narodowa 
w roczniku 2009  – dodaje.

Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Jaworznie ponownie stanie się 
areną bokserskiej gali Babilon Boxing 
Show. W piątek, 13 maja, o godz. 19 
na jaworznickim ringu zostaną sto-
czone trzy walki. W tej najważniejszej 
rękawice skrzyżują Jan „Iron” Lodzik
i Włoch Domenico Valentino.

Najpierw swój debiut w grupie Ba-
bilon Promotion będzie miał Konrad
Dąbrowski (10-3), który zmierzy się 
w sześciu 3-minutowych rundach 
z Michałem Syrowatką (23-6). Za-
wodnicy będą się zmagać w wadze 
super półśredniej (do 69,8 kg).

Drugą walkę, w wadze półciężkiej 
(do 79,4 kg), stoczą Łukasz „Boom 
Boom” Pławecki (4-0-1) i Krzysztof
Wojciechowski (4-0). Potyczka jest 
przewidziana na 8 rund po 3 minuty.

Punktem kulminacyjnym wieczo-
ru będzie pojedynek Jana „Irona" 
Lodzika (8-0) z Domenico Valen-
tino (11-2).

Jak wyjaśnia trener Pyszczak, takie 
konsultacje trwają jeden lub trzy dni 
i składają się z testów motorycznych 
i antropometrycznych. W  ich ramach 
wybierani są do kadry zawodnicy 
o najlepszych predyspozycjach.

– Udział zawodników Jedynki 
w konsultacjach to dowód na to, że 
mamy w swoich szeregach siatkarzy 

z odpowiednimi warunkami, wyszko-
lonych technicznie na takim poziomie, 
który daje szansę na to, by grać w re-
prezentacji – zaznacza. – Dla młodych 
siatkarzy to bardzo ważna sprawa, 
również dlatego, że dzięki powołaniu, 
są wpisywani do krajowego systemu 
i fi gurują w nim w kolejnych latach
– dodaje.                               AZ-H

Siatkarze UKS-u Jedynka zostali docenieni
| fot. Materiały UKS Jedynka

Organizatorzy zapowiadają emo-
cjonujące walki, szczególnie ostatnią. 
Iron, mistrz kickboxingu, który odnosi 
ostatnimi czasy spektakularne sukce-
sy w boksie, zmierzy się w Jaworznie 
z amatorskim mistrzem świata wagi 
lekkiej. Domenico Valentino jest też 
pięciokrotnym medalistą mistrzostw 
świata i dwukrotnym medalistą mi-
strzostw Europy oraz dwukrotnym 
ćwierćfi nalistą igrzysk olimpijskich.

Gala będzie transmitowana na spor-
towych kanałach telewizji Polsat. Bę-
dzie ją można również zobaczyć na 
żywo z trybun. Impreza jest bileto-
wana. Bilety można kupić za pośred-
nictwem portalu www.eventim.pl.

Poprzednia gala Babilon Boxing 
Show w Jaworznie odbyła się w na-
szej hali 29 października ubiegłego 
roku. Głównym punktem wieczoru 
była walka Łukasza Staniocha i Ry-
ana Forda. Wygrał Polak.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica Kazimierza Wielkiego położona jest we wschodniej 
części Szczakowej i biegnie w kierunku ulicy Ujejskiego 
i Piastowskiej. Nazwa ulicy upamiętnia ostatniego króla 
Polski z dynastii Piastów i wybitnego reformatora państwa, 
żyjącego w latach 1310–1370.

Kazimierz III Wielki urodził się 30 kwietnia 1310 r. 
w Kowalu, jako najmłodszy syn Władysława Łokietka
i Jadwigi Bolesławówny. Kazi-
mierz miał dwóch starszych braci, 
Stefana i Władysława, którzy 
szybko zmarli, był więc jedynym 
synem, który dożył dorosłości. 
Książę miał jeszcze 3 siostry: Ku-
negundę, Elżbietę i Jadwigę. 

Kazimierz jako nastolatek dużo 
i ciężko chorował. Ucierpiało na 
tym jego wykształcenie i przy-
szły władca nie potrafi ł czytać. 
W 1331 r. książę Kazimierz wziął 
udział w bitwie pod Płowcami, 
ale przed jej zakończeniem uciekł 
z pola walki.

W 1333 roku syn Łokietka został koronowany na króla 
i kontynuował dzieło zjednoczenia i wzmocnienia państwa 
polskiego, rozpoczęte przez swojego ojca. Udało mu się 
unormować stosunki z królestwem Czech i zakonem krzy-
żackim. Dwa lata później spłacił roszczenia dynastii Luk-
semburgów do polskiego tronu królewskiego. W 1343 roku 
Kazimierz zawarł wieczysty pokój z Krzyżakami w Kaliszu.

Głównym sojusznikiem Kazimierza Wielkiego było kró-
lestwo Węgier. Przy wsparciu Ludwika Węgierskiego

Ostatni z dynastii 
Piastów

Patroni 
naszych 
ulic

król polski przyłączył do swojego państwa spore ziemie na 
Rusi i przesunął granice państwa na południowy wschód. 

Król Kazimierz doprowadził do kodyfi kacji prawa, ufun-
dował też uniwersytet w Krakowie. Za czasów Kazimierza 
założono ok. 100 nowych miast, ufortyfi kowano 53 zamki 
i umocniono 27 murowanych fortyfi kacji miejskich. Stąd 
o Kazimierzu Wielkim mówi się, że „zastał Polskę drewnia-

ną, a zostawił murowaną”.
Wspierał handel i rzemiosło. 

W kopalniach w Bochni i w Wie-
liczce wydobywano sól, a docho-
dy z tych kopalni zasilały królew-
ski skarbiec. 

W 1364 roku król Kazimierz 
III Wielki utworzył w Krakowie 
pierwszą szkołę wyższą – Aka-
demię Krakowską. 

Kazimierz Wielki był cztero-
krotnie żonaty. Żony urodziły mu 
pięć córek. Prawdopodobnie król 
miał też dwóch nieślubnych sy-
nów. Jako że nie miał męskiego 

legalnego potomka, który odziedziczyłby po nim tron, 
władzę po jego śmierci objąć miał król Węgier. Tron pol-
ski przypadł więc siostrzeńcowi Kazimierza III Wielkiego, 
Ludwikowi Węgierskiemu. 

Kazimierz Wielki zmarł 5 listopada 1370 r. i był ostat-
nim władcą z dynastii Piastów na tronie zjednoczonego 
państwa. Dynastia ta panowała w Polsce ponad czte-
rysta lat. 

Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 16 (254)

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 22 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
16 (254): Nadmiar dobroci 
nie szkodzi. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

To będzie bardzo dobry tydzień 
dla wszystkich ceniących sobie swo-
bodę. W czwartek, 5 maja, święto-
wać będziemy Dzień Bez Makijażu. 
Puder, tusz do rzęs czy szminka 
wciąż zdecydowanie częściej uży-
wane są przez kobiety, co nie zna-
czy, że i mężczyznom nie zdarza 
się upiększać za pomocą tych środ-
ków. Zdarza się, i to coraz częściej. 
Czwartkowe święto ma nam przy-
pomnieć, że z makijażu warto cza-
sem zrezygnować. Skorzysta na tym 
nasza skóra, a więc i uroda.

W piątek, 6 maja, świętować na-
tomiast będziemy Międzynarodowy 
Dzień Bez Diety. To z pewnością 
mógłby być ulubiony dzień wszyst-
kich łakomczuchów, ale tak napraw-
dę w świętowaniu Międzynarodo-
wego Dnia Bez Diety nie chodzi 
wcale o to, by pozwolić sobie na 
puste kalorie w postaci słodyczy czy 
fast foodów. Święto ma być okazją 
do refl eksji na temat sposobu odży-
wiania, jakości codziennej diety. To 
też okazja, by zastanowić się nad 
tym, dlaczego właściwie staramy 
się trzymać dietę.                                 

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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