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Czas na zmiany
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Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.

Gdy już spacer miał się ku końcowi, 
gdyż słońce powoli znikało za  hory-
zontem, zapach wiosennych kwiatów 
został przyćmiony aromatem swoj-
skim i bogatszym, bo dzielnica lubi 
bawić się na bogato – grillowanej 
kiełby śląskiej, ziemniaków z ogni-
ska a u zamożniejszych nawet karkó-
weczki z wolnego wybiegu. Odgłosy 
zmieniły się ze świergolenia ptactwa 
w rubaszny, chóralny rechot, zgniata-
nie puszek po tanim browarze i bie-
siadną muzyką dla mało wymagają-
cych. Można się bawić bez dużych 
nakładów fi nansowych? No pewnie, 
że można. Byle znaleźć powód do im-
prezowania - bo wtedy wiadomo, że 
szlachetność rautu podnosi się o kil-
ka stopni w skali harnasia, że to nie 
tylko zwykłe zachlewanie się tanimi 
wynalazkami, ale konkret, blichtr 
i cekiny na pagonach. Pierwszoma-
jówkowa impra z patriotycznymi bar-
wami w tle, to wiadomo – przecież 
cała trójmajówka przy grillu to nasz 
sport narodowy, ale z jakiego po-
wodu napić się teraz? Wrzucę  kilka 
pomysłów, bo u nas świąt bez liku, 
a nie każdy wie, że takie są, a week-
end za pasem. 

Subiektywnie - uwielbiam niety-
powe „święta”, na które codziennie 
natykam się w internecie. Musi je 
wymyślać jakiś ostry alkus, aby mieć 
powód do codziennego świętowa-
nia. Spójrzcie: na przykład 19 maja 

Świętujmy co się tylko da
Wojciech P. Knapik

obchodzimy Dzień Mycia Samocho-
du. Każdy facet chętnie poświętuje 
cały dzień, szorując swojego drugie-
go najlepszego przyjaciela i siorbiąc 
przy tym browara. Tylko jaki obecnie 
w tym sens, jak na aucie tona dziwnej 
substancji? Kierowcy co roku w tym 
okresie zadają na forach to samo py-
tanie: skąd bierze się żółty pył na 
samochodach? Czytałem o tym już 
mnóstwo teorii, że to pył z pustyni 
Sahary, kwaśny deszcz (pomimo że 
nie pamiętam, kiedy ostatnio pada-
ło), i oczywiście wisienka na torcie, 
sprokurowana przez uwielbiających 
teorie spiskowe: zanieczyszczenie jest 
emitowane przez ogromne fi rmy i nie-
ekologiczne produkcje, aby zniszczyć 
populację, która jest zbyt duża. Były 
już inne próby, ale fi rmom farmaceu-
tycznym produkującym szczepionki 
się nie udało. Brakuje w tym udzia-
łu masztów 5G i chemitrails (smuga 
kondensacyjna powstająca za lecącym 
samolotem). Jak się okazuje, wszyst-
kie te czynniki nie mają z nalotem 
na karoseriach nic wspólnego. To 
koszmar alergików i mokry sen wła-
ściciela myjni samochodowej - pyłki 
sosny i świerku. 

Tego samego dnia wypadają tak-
że inne święta nietypowe, np. Świa-
towy Dzień Honorowej Dawczyni 
Mleka Kobiecego (tematu nie będę 
rozwijał, jednak można świętować, 
bo czemu nie), ale też Dzień Dobrych 
Uczynków. Czyli można komuś brykę 
wyszorować i świętować podwójnie. 
To może być początek pięknej przy-
jaźni. Jeśli już jesteśmy przy dobrych 
uczynkach...

Znacie to powiedzenie, że za każ-
dy dobry uczynek spotka cię zasłu-
żona kara? Mój tata lubił ten cytat, 
stąd go znam. To święta racja, bo 
chyba tak jest w życiu, że jak chcesz 
dobrze i się starasz, to wiadomo, że 
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Do 30 czerwca można wysyłać 
zgłoszenia do konkursu na najlepszą 
przestrzeń publiczną województwa 
śląskiego. Konkurs ma promować re-
alizacje urbanistyczne i architekto-
niczne, które w najciekawszy sposób 
kształtują przestrzenie publiczne. 

W ubiegłorocznej edycji na kon-
kurs wpłynęły 33 zgłoszenia z 27 
gmin. O tytuł walczyła między in-
nymi jaworznicka Hala Widowi-
skowo-Sportowa. Po modernizacji 
obiekt przy ul. Grunwaldzkiej robi 
wrażenie. Jaworznicka hala zdobyła 
wówczas wyróżnienie.

To niejedyna jaworznicka prze-
strzeń zauważona i  doceniona 
w tym konkursie. W 2015 roku 
nagrodę internautów otrzymała 
GEOsfera. Rok wcześniej również 

internauci docenili metamorfozę ja-
worznickiego Rynku. W głosowaniu 
oddano wówczas ponad 12 tysięcy 
głosów, z czego 9619 to były głosy 
na główny plac w naszym mieście. 
To szczególne wyróżnienie, bo przy-
znane głosami mieszkańców woje-
wództwa śląskiego.

Takie sytuacje mogą budzić dumę. 
Nasze miasto jest nie tylko wygodne 
i nowoczesne, jest też piękne. Mamy 
obiekty, które podobają się nie tyl-
ko jaworznianom. Sosiny, Gródka, 
GEOsfery czy parków zazdroszczą 
nam też sąsiedzi. Wystarczy spoj-
rzeć na rejestracje samochodów, 
które parkują  przy tych obiektach 
w ciepłe dni. Korzystajmy z tego, 
że mamy te miejsca na wyciągnię-
cie ręki.

Na wyciągnięcie ręki

Widzieć wyraźniej

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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„Nie znać historii to być zawsze 
dzieckiem”. Do takich wniosków do-
szedł starożytny fi lozof, Cyceron. Nie-
wiedza na temat przeszłości powoduje 
brak zrozumienia, dlaczego teraź-
niejszość wygląda tak, a nie inaczej. 
Zamiast działać po omacku i błądzić 
we mgle, w której można dojrzeć le-
dwie zarysy, warto robić wszystko, 
by widzieć wyraźnie. Można tego do-
konać, poznając swoją tożsamość, hi-
storię swojego kraju, a także miejsca, 
z którego pochodzimy, w którym się 
wychowaliśmy, w którym mieszkamy.

Jaworzno, jako miejscowość poło-
żona na styku dwóch regionów, ma 
naprawdę ciekawą przeszłość. Jego 
dzieje sięgają czasów średniowiecza. 
Na jaworznickich terenach doszukano 

się nawet śladów kultury łużyckiej. 
Swoją historię mają również poszcze-
gólne dzielnice, które przecież były 
kiedyś odrębnymi miejscowościami. 
Dwie z nich, Szczakowa i Jeleń, zy-
skały nawet prawa miejskie.

Pracownicy Muzeum Miasta Ja-
worzna od lat promują wśród miesz-
kańców rozmaite formy poznawania 
historii naszej miejscowości. Za nami 
13. już konkurs historyczny, który, 
tym razem, zachęcał młodzież do 
odwiedzenia muzeum, obejrzenia 
wystaw i zapoznania się z muzeal-
nymi publikacjami. Zdobyta wiedza 
pozostanie w pamięci uczniów, a być 
może spowoduje, że będą chcieli po-
znać historię Jaworzna w szerszym 
zakresie. Na pewno warto!

zło walnie znienacka, nie ma co więc 
przesadzać z tą dobrocią.

Osobiście mam taką małą  fi lozofi ę, 
według której staram się codziennie 
zrobić jeden dobry, bezinteresowny 
uczynek. Chodzi tu o jakieś pierdoły, 
typu: podnieść, jeśli komuś coś upad-
nie, uprzejmie odnosić się do innych 
kierowców, na przykład umożliwiając 
wjazd z podporządkowanej i takie 
tam. Nie kosztuje to nic, a komuś 
sprawi przyjemność. A jak już nie 
uda się tego ogarnąć, bo nie ma oka-
zji, to na koniec dnia warto przytulić 
swojego psa, na pewno będzie zado-
wolony. Moja suka jest.

Idąc dalej tropem nietypowych 
świąt, utrzymujemy temat czystości 
- 20 maja to Międzynarodowy Dzień 
Płynów do Mycia Naczyń. Nie wiem, 
jakie obchody zaplanowaliście dla 
swojego płynu do garów, ale mój i tak 
jest obrażony, od czasu, gdy kupiłem 
zmywarkę. A tabletki do zmywarki 
zapewne czują się pominięte i cze-
kają, aż się je dopisze do tego dnia. 
Wyjątkowo idiotyczne, nieprawdaż? 
Ale powód do imprezy jest. 

Za to w sobotę kumulacja: 21 maja 
nadchodzi Światowy Dzień Rozwoju 
Kulturalnego, jednakże zupełnie przy-
padkiem tego samego dnia mamy 
dodatkowe powody do świętowania: 
Dzień Teścia oraz  Międzynarodowy 
Dzień Whisky. To chyba nie jest jed-
nak przypadek! Warto zaplanować 
to wydarzenie mądrze, aby w kul-
turalny sposób spędzić je z teściem, 
przy szklaneczce... herbaty, bo tego 
dnia również obchodzimy Między-
narodowy Dzień Herbaty. A jak nie 
masz teścia, to zadzwoń do mnie, 
bo ja „herbatę” zawsze chętnie, taki 
ze mnie herbatnik. Świętujmy, co 
się tylko da, bo życie jest za krótkie 
i zbyt nieprzewidywalne, aby tracić 
czas. Dobrego weekendu!
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We wtorek, 16 maja, po raz kolejny zaparkował na jaworznickim Rynku 
specjalny autobus, w którym można było oddać krew. Akcje krwiodaw-
cze odbywają się w naszym mieście w pierwsze i trzecie wtorki miesią-
ca (przy Miejskiej Bibliotece Publicznej) w godz. od 8 do 14 oraz co dwa 
miesiące przed szybem Sobieski. | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W sobotę wybrałem się 
na romantyczny spacer 
z suką, ciesząc oczy so-
czystą zielenią, a nozdrza 
oszałamiającym zapa-
chem bzu.

Można działać
Jan KleszczSzpilki w bruku

Cykliczne badania opinii mieszkańców Jaworzna o stanie 
miasta, warunkach życia i oczekiwaniach wobec władz miejskich 

pokazują, że jaworznianie generalnie lubią swoje miasto, podoba im się to, jak Ja-
worzno się zmienia, doceniają zadbaną zieleń czy nowoczesną komunikację miejską. 
Chwalą też usługi, zwłaszcza te świadczone od niedawna przez Wodociągi Jaworzno. 

Wśród tych pozytywnych opinii zdarza się też czasem polemika lub krytyka. Wia-
domo. Możemy mieć różne pomysły na to, jak miasto powinno ewoluować. Możemy 
o tym dyskutować, spierać się, wspólnie szukać optymalnych rozwiązań. Niestety, 
mimo tych możliwości wielu z nas poprzestaje na narzekaniu.

Tymczasem realne możliwości, by wpływać na to, jak miasto się zmienia - są. 
Wystarczy wspomnieć o realizowanym właśnie w mieście programie „Jaworzno 
w dyskusji”. W ramach tego przedsięwzięcia powołano zespoły, złożone z urzędni-
ków i mieszkańców. To forma poszerzonych konsultacji społecznych. Grupy szukają 
najlepszych pomysłów dla miasta. Rozmawiają o przyszłości ulicy Sienkiewicza, bu-
dynku dworca kolejowego w Szczakowej, skateparku w parku Podłęże czy o tym, 
jak powinna być realizowana polityka dotycząca zieleni.

Są też inne możliwości, by decydować o przyszłości Jaworzna. Można aktywnie 
włączyć się w Jaworznicki Budżet Obywatelski. W tym roku do wydania jest blisko 
3,5 mln zł. Wystarczy dobry pomysł, trochę zaangażowania i pracy. Na propozycje 
od mieszkańców urzędnicy czekają do końca maja, a w czwartek, 19 maja, w sali 
obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się maraton pisania wniosków. Urzędnicy chętnie 
odpowiedzą wtedy na pytania związane z JBO i pomogą wypełnić stosowny formularz.

W ostateczności można też po prostu zagłosować na projekty, zgłoszone przez 
innych mieszkańców. Wtedy też mamy wpływ na to, jak wydawane są pieniądze 
z miejskiej kasy. To niewiele, ale i tak więcej, niż narzekanie.

miasta, warunkach życia i oczekiwaniach wobec władz miejskich 
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Rozbili 
tytoniowy 

gang

Ruszają egzaminy
We wtorek rozpoczną się egzaminy ósmoklasistów. W Jaworznie przystąpi 

do nich  1084 uczniów. Zdawać będą język polski, matematykę i język obcy. 
Egzaminacyjny maraton potrwa trzy dni.

Właściwie wszyscy absolwenci szkół podstawowych znajdą miejsce do dalszej 
nauki w jaworznickich szkołach średnich. Miasto zabezpiecza 1005 miejsc, ponie-
waż, tradycyjnie, część spośród absolwentów wybierze szkoły poza Jaworznem.

W Jaworznie przygotowano 315 miejsc w liceach ogólnokształcących. W su-
mie to 10 oddziałów po 30 uczniów oraz oddział Cybermil w ZSO. Tu jest 15 
miejsc. 510 miejsc czeka w technikach. Otwartych zostanie 17 oddziałów po 
30 uczniów, dodatkowo 180 miejsc przygotowano w branżowych szkołach.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 jest interesująca. W liceach 
będą oddziały ogólne, biologiczno-chemiczne, matematyczno-informatyczne, 
humanistyczne, dwujęzyczne. W technikach młodzież będzie się uczyć m.in. 
w zawodach technik: logistyk, informatyk, handlowiec, pojazdów samochodo-
wych, budownictwa, spawalnictwa, mechanik, usług fryzjerskich, hotelarstwa, 
ekonomista, grafi ki i poligrafi i cyfrowej, mechatronik, programista, automatyk, 
elektryk, fotografi i i multimediów, reklamy. W branżowych szkołach młodzież 
będzie się kształcić m.in. w zawodach: elektromechanik, elektryk, kucharz, ślu-
sarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik, monter maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych, magazynier oraz w klasach wielozawodowych.       GD

Policjanci z katowickiego zarządu 
Centralnego Biura Śledczego Policji 
we współpracy z jaworznickimi mun-
durowymi rozbili grupę przestępczą, 
zajmującą się nielegalną produkcją 
papierosów i tytoniu. Pięciu męż-
czyzn w wieku od 26 do 54 lat usły-
szało już zarzuty, dotyczące między 
innymi udziału w zorganizowanej 
grupie przestępczej, posiadania nar-
kotyków i popełnienia przestępstw 
karnoskarbowych. Jeden z zatrzy-
manych usłyszał zarzut kierowania 
zorganizowaną grupą przestępczą. 

Wszystko zaczęło się od tego, że 
policjanci ustalili, że w województwie 
śląskim na terenie Jaworzna mogą 
być produkowane nielegalne papie-
rosy. Informacje się potwierdziły.

– Na terenie hali produkcyjnej funk-
cjonariusze zabezpieczyli maszyny, 
służące do wytwarzania i pakowania 
papierosów, a także do krojenia tyto-
niu. Przejęto również papierosy, tytoń 
i komponenty niezbędne do produkcji 
wyrobów tytoniowych oraz marihuanę 
i amfetaminę. Wartość nielegalnego to-
waru wstępnie oszacowano na blisko 2 
mln zł – referują policjanci.

Śledczy ustalili, że produkowane 
papierosy oraz krajanka tytoniowa 
były magazynowane w wynajętych 
garażach na terenie miasta. Wszyst-
ko wskazuje na to, że gang działał 
od zeszłego roku i wprowadzał do 
obrotu wyroby akcyzowe głównie 
na terenie województwa śląskiego. 
Śledczy szacują straty Skarbu Pań-
stwa poniesione w wyniku działal-
ności grupy przestępczej na kwotę 
około 2 mln zł.

Zatrzymani mężczyźni zostali do-
prowadzeni do Prokuratury Rejono-
wej w Jaworznie, gdzie przedstawio-
no im zarzuty. Wszyscy podejrzani 
zostali tymczasowo aresztowani.  GD

Kocia – czas na zmiany
Do końca maja można wypełnić ankietę, dotyczącą ulicy Sienkiewicza, nazwanej przez jaworz-
nian po prostu Kocią. To bardzo atrakcyjnie położona uliczka, która prowadzi od Grunwaldz-
kiej do Rynku. Urzędnicy zbierają opinie na jej temat, by podjąć decyzję, jak powinna się zmie-
nić ta przestrzeń, by jej metamorfoza spełniła oczekiwania mieszkańców.

– Ankieta jest elementem konsultacji 
społecznych, odbywających się w ra-
mach prowadzonego w mieście projek-
tu pod nazwą „Jaworzno w dyskusji”. 
Ankietę skierowano do ogółu mieszkań-
ców. Ta sama ankieta zostanie prze-
prowadzona wśród osób kupujących 
na ulicy Sienkiewicza. Ponadto odbę-
dą się jeszcze wywiady z właścicielami 
posesji, najemcami i handlującymi na 
Kociej – zapowiada Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Ankietę wypełnić można online. 
Zamieszczona została na stronie inter-
netowej jaworznickiego Urzędu Miej-
skiego (www.jaworzno.pl). Wśród 
ankietowych pytań pojawiają się te 
o powody, dla których zwykle bywa-
my na Kociej. Urzędnicy chcą też wie-
dzieć, co należałoby zmienić, by wi-
zyty mieszkańców w tej części miasta 
stały się częstsze i przyjemniejsze. Po-
jawiają się też pytania o mankamenty 
Kociej i o to, czy ulica powinna stać 
się miejskim deptakiem, wizytówką 
miasta z eleganckimi kawiarniami 
lub markowymi sklepami, czy może 
raczej miejscem z uporządkowanym 
handlem ulicznym. Mieszkańcom nie 
brakuje pomysłów. Przede wszyst-
kim chcą, by to miejsce żyło również 
wieczorami.

– Często bywam na Kociej, robię tu 
zakupy, ale myślę, że lepiej byłoby, gdy-
by ta ulica zmieniła się w elegancki dep-
tak z kawiarniami czy pubami. Moim 
zdaniem zmiany powinny iść w takim 
kierunku, by ruch nie zamierał tutaj 
popołudniami. Warto wykorzystać po-
tencjał tego miejsca – mówi Mariola
Porębska z Jaworzna.

Wspólne rozważania o przyszłości 
ulicy Sienkiewicza to element miej-
skiego programu pod nazwą „Ja-

worzno w dyskusji”. W ramach tego 
projektu dyskusje toczą się zresztą 
nie tylko w sprawie ulicy Sienkie-
wicza. Konsultacje prowadzone są 
również w kwestii przyszłości dworca 
kolejowego w Szczakowej, rewita-
lizacji skateparku w parku Podłęże 
oraz zielonej polityki miasta i kon-
cepcji zagospodarowania przestrzeni 
w mieście. Realizacja programu „Ja-
worzno w dyskusji” to okazja do roz-
mów i szukania dobrych rozwiązań 
w kwestiach ważnych dla wszystkich 
mieszkańców. 

Urzędnicy zachęcają wszystkich 
jaworznian do tego, by zabrać głos 
w sprawie przyszłości ulicy Sienkie-
wicza i wypełnić internetową ankietę. 
Wypowiedzieć się można też, dzwo-
niąc do magistratu (32 61 81 691, 
32 61 81 641) lub wysyłając maila 
(kocia@um.jaworzno.pl). – Jeżeli nie 
odpowiada ci obecny stan Kociej, masz 
jej własną wizję, pomysł, jak można tę 
przestrzeń uregulować, przekształcić lub 
ożywić po godzinach handlu, skontaktuj 
się z nami – radzą urzędnicy.

Grażyna Dębała

Joanna Bułat

Wiktor Kornaś

Na Kocią na zakupy chodziłam z mamą 
jako dziecko. Ulica miała wtedy niepo-
wtarzalny charakter. Gdy kilka lat temu 
zamieszkałam w Centrum, na zakupach 
bywałam tam częściej. Moim zaintere-
sowaniem cieszyły się stoiska warzyw-
ne, owocowe. Do tej pory tak jest, choć 
już nie mieszkam w Centrum. Zawsze, 
gdy tam jestem, nie omieszkam tamtę-
dy przejść, ale brakuje mi jednak tego 
klimatu Kociej sprzed lat.               NC

Kocia to wyjątkowe miejsce na ma-
pie Jaworzna. Chodziłem tam już 
jako dziecko, z rodzicami. Również 
obecnie robię tam zakupy. Uważam, 
że Kocia powinna stać się miejscem, 
które nie zamiera po godzinie 16. 
Jest wprost idealna, by się stać pięk-
nym deptakiem z ławkami oraz cie-
kawą nocną iluminacją. Dzięki temu 
ta ulica tętniłaby życiem również 
popołudniami i wieczorami.   AZ-H

Urzędnicy pytają mieszkańców o opinie w sprawie ul. Sienkiewicza. 
Można już wypełnić ankietę | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Po zakończeniu testów 
autobusu wodorowego 
fi rmy Solaris Bus&Coach, 
PKM Jaworzno sprawdza 
teraz możliwości hybrydo-
wego wozu tego samego 
producenta. Testowanie 
zasilanego paliwem kon-
wencjonalnym i energią 
elektryczną Solarisa Urbi-
no 18  rozpoczęło się 12 
maja i potrwa jeszcze dwa 
tygodnie.

R E K L A M A

PKM testuje kolejny autobus. Tym razem to hybryda

Hybrydowy przegubowiec kursuje 
na różnych jaworznickich liniach. Są 
to m.in. te o oznaczeniach A, E, J, 
321, 350 i 370. – Celem testów jest oce-
nienie zdolności operacyjnych autobusu 
na najbardziej wymagających liniach 
PKM Jaworzno – informuje Adrian

Słupski z PKM Jaworzno. – Wypo-
sażenie pojazdu przygotowane zostało 
z myślą o przewoźniku z  Brukseli, stąd 
np. nietypowe dla współczesnych pol-
skich autobusów wykończenie siedzeń 
pasażerskich – dodaje.

Jeżdżąca po Jaworznie hybryda to 
kolejny pojazd, produkcji fi rmy Sola-
ris, który przechodzi testy na trasach 
PKM-u Jaworzno. W marcu i kwietniu 
jaworzniccy kierowcy kierowali wo-
zem Urbino 12 hydrogen, zasilanym 
energią elektryczną, która jest produ-
kowana dzięki zastosowaniu wodo-
ru. Testowany autobus obsługiwał 
najbardziej obciążone linie miejskie 
w Jaworznie, w dużej mierze te o nu-
merach 303 i 307. Testy miały na celu 
sprawdzenie, ile wodoru faktycznie 
zużywa ten pojazd w warunkach in-
tensywnej eksploatacji z pasażerami 
oraz jak często i jak długo należy go 
tankować.

Pierwotnie testowanie miało trwać 
do końca marca. Trwało jednak nie-
co dłużej.

– Testy autobusu zakończyły się 15 
kwietnia. Wydłużony termin pozwolił 
na przetestowanie możliwości pojazdu 
w różnych warunkach atmosferycznych. 
Zgodnie z oczekiwaniami - w ruchu miej-
skim ujawnione zostały wady, na które 
producent starał się szybko reagować
– podkreśla Adrian Słupski. – Spół-
ka nabyła bezcenną wiedzę dotyczącą 
przewidywanych kosztów eksploatacji 
oraz parametrów technicznych ogniwa 

wodorowego, jakie należałoby zasto-
sować w autobusach dla Jaworzna. 
Wydaje się, że tego typu technologia 
w przyszłości stanowić będzie kieru-
nek rozwoju transportu autobusowego. 
Przed podjęciem decyzji o ewentualnym 
zakupie autobusów wodorowych, do-
konana zostanie analiza sposobu ich 
użytkowania u partnerów zagranicz-
nych – stwierdza.

Jak dalej podkreśla, analiza wyni-

ków testów pozwoli na planowanie 
dalszego sposobu  modernizacji fl oty 
PKM Jaworzno.

Obecnie jaworznicki przewoźnik 
ma w swoim taborze w większości 
autobusy elektryczne. Jeszcze w tym 
roku do Jaworzna przyjedzie ostatnie 
sześć elektrobusów. W sumie jaworz-
nicki PKM będzie miał 50 wozów.

Warto przypomnieć, że Jaworzno 
było pierwszą miejscowością w Pol-
sce, w której zaczął kursować autobus 
elektryczny. Stało się to w 2015 roku, 
a zakup nowoczesnego pojazdu po-
przedziło jego testowanie na jaworz-
nickich trasach. Już od początku 2021 
roku elektrobusy stanowią około 60 
procent fl oty jaworznickiego prze-
woźnika, i to one wykonują ponad 
80 proc. kursów.

Pojazdy PKM Jaworzno są nie tyl-
ko ekologiczne, ale również nowo-
czesne. Kupowane od 2014 roku 
fabrycznie nowe autobusy mają 
klimatyzację, audiowizualną infor-
mację pasażerską, wi-fi  i gniazda 

Nowe klasy dla uchodźców
Do pięciu wzrosła liczba klas przygotowaw-

czych w jaworznickich szkołach, w których uczą 
się ukraińscy uczniowie. Najpierw powstały 
dwie w I Liceum Ogólnokształcącym. Teraz 
podobne oddziały funkcjonują też w trzech 
podstawówkach.

W klasach przygotowawczych dzieci i mło-
dzież z Ukrainy uczą się języka polskiego, ale 
mają też inne przedmioty. Od połowy marca 
działają dwa oddziały w I LO. Chodzą do nich 
uczniowie, którzy w Ukrainie uczyli się w kla-
sach o profi lach ogólnych. Jedna z jaworznic-
kich klas jest przeznaczona dla 14 i 15-latków, 
w drugiej uczą się 16 i 17-latkowie.

Do połowy kwietnia w Jaworznie nie było 
oddziałów przygotowawczych w podstawów-
kach i technikach. Dzieci i młodzież z Ukra-
iny mogły więc być zapisywane tylko do już 
istniejących polskich klas. Teraz uczniowie 
szkół podstawowych mają dwie możliwości 
– zapisać się do klasy przygotowawczej lub, 
jeśli dobrze posługują się językiem polskim, 
do polskojęzycznej.

Nowe oddziały zostały otwarte w Szkole 
Podstawowej nr 2 (dla dzieci z klas 1-3), Szkole 
Podstawowej nr 5 (klasy 4-6) i Szkole Podsta-
wowej nr 6 (klasy 7-8). – W naszej szkole po-
wstał oddział dla najmłodszych uczniów. Zajęcia 
prowadzą dwie osoby, polska nauczycielka i pani 
z Ukrainy, która mówi biegle po polsku i ukraińsku 
– informuje Marta Figura, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących, w którego skład 
wchodzi SP 2. – Dzieci uczą się języka polskiego. 
Mają też m.in. informatykę, angielski, w-f i inne 
zajęcia, które wchodzą w zakres nauczania w kla-
sach 1-3 – dodaje.

Przypominamy, że koordynacją zapisów do 
szkół i przedszkoli w Jaworznie zajmuje się 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, który 
znajduje się przy ul. Dwornickiego 5. Kontakt 
telefoniczny możliwy jest pod numerami 32 61 
81 761, 32 61 81 754 i 32 61 81 751. O za-
sadach zapisania dzieci z Ukrainy do polskich 
szkół można przeczytać po polsku i ukraiń-
sku również na stronie Ministerstwa Edukacji 
i Nauki. Są tam m.in. informacje o wymaga-

nych dokumentach, niezbędnych wnioskach, 
o zasadach rejonizacji, kwestiach językowych 
i nauki polskiego.

Jakie zatem dokumenty są potrzebne, by 
zapisać dziecko do szkoły? Warto okazać szkol-
ne świadectwa i zaświadczenia, zdobyte jesz-
cze w Ukrainie, ale jeśli takich dokumentów 
uchodźcy ze sobą nie mają, dziecko i tak może 
podjąć naukę w Polsce. W takiej sytuacji rodzic 
musi po prostu napisać oświadczenie o sumie 
ukończonych lat nauczania. Wypełniony wnio-
sek trzeba zanieść do wybranej polskiej szkoły.

O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor. Warto 
jednak pamiętać, że jeśli uczeń lub przedszko-
lak mieszka w rejonie przypisanym dla danej 
podstawówki, to musi zostać do niej przyjęte. 
Inaczej jest ze szkołami ponadpodstawowymi 
i podstawowymi, które nie leżą w pobliżu miej-
sca zamieszkania dziecka. Do takich placówek 
może się ono dostać, o ile są w nich wolne 
miejsca. Jeśli dana szkoła nie dysponuje taką 
możliwością, o znalezienie miejsca gdzie indziej 
musi zadbać gmina.

Zgodnie z informacjami zawartymi w po-
radniku ministerstwa, przeszkodą w podjęciu 
nauki w polskiej szkole nie może być też nie-
znajomość polskiego. Te dzieci, które nie znają 
wystarczająco naszego języka, mogą nauczyć 
się go na dodatkowych lekcjach. Szkoły mają 
też możliwość tworzenia oddziałów przygoto-
wawczych. Organizowane są też zajęcia wyrów-
nawcze z konkretnych przedmiotów. Wsparcia 
udzielają uczniom, przedszkolakom, jak również 
ich opiekunom, także psycholodzy i pedagodzy.

Przewidziano także ułatwienia dla dzie-
ci niesłyszących, słabosłyszących, niewido-
mych, słabowidzących, z niepełnosprawno-
ścią ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym lub znacznym, z autyzmem, w tym z ze-
społem Aspergera, i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Nie potrzeba dokumentów po-
twierdzających potrzebę kształcenia specjal-
nego. Pomocą w uzyskaniu stosownego orze-
czenia służy dyrektor szkoły lub przedszkola, 
do którego chodzi dziecko.                  AZ-H

Testowany autobus można spotkać na trasach linii A, E, J, 321, 350 i 370  
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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AU TO P R O M O C J A

Na pomoc 
chomikom

W Jaworznie powstaną ogródki 
dla chomików europejskich. Wyro-
sną w nich uwielbiane przez gryzo-
nie przysmaki. Projekt pn. „Chomi-
czy Ogród”, realizowany w ramach 
Programu Ochrony Chomika Euro-
pejskiego w Jaworznie, trwał będzie 
od maja do lipca. Chętni mieszkańcy 
miasta mogą włączyć się do akcji, 
która ma pomóc w ocaleniu popula-
cji chomików. Wystarczy zgłosić się 
do udziału w programie.

W ramach projektu pn. „Chomiczy 
Ogród” powstać mają dwa ogródki 
roślinno-warzywne. – Pierwszy zlo-
kalizowany będzie na terenie obszaru 
chronionego w Wilkoszynie, a drugi 
w Byczynie w okolicy Cezarówki – za-
powiada Katarzyna Pokuta, koor-
dynatorka projektu.

W ogródkach dla gryzoni zasiana 
zostanie m.in. marchewka, buraki, 
pietruszka naciowa, cebula, rzodkiew-
ka, rzepa, groch, fasola, dynia, cukinia 
czy słonecznik. Pracy będzie sporo. 
Teren, na którym ogródki powstaną, 
wymaga odpowiedniego przygoto-
wania. Potem dopiero zasiać można 
będzie wybrane nasiona roślin i wa-
rzywa. Zadaniem realizatorów pro-
jektu będzie też doglądanie uprawy, 
podlewanie i plewienie ogródków.

Założenie i dbanie o warzywne 
ogrody to nie wszystko. W  ramach 
projektu ekologiczno-edukacyjno-ar-
tystycznego pn. „Chomiczy Ogród” 
prowadzone będą też działania edu-
kacyjne i warsztaty artystyczne. 

Mieszkańcy miasta, którzy chcieli-
by się włączyć w działania na rzecz 
ochrony chomików europejskich, 
zgłaszać się mogą do pomocy w pro-

jekcie. Chętni mogą kontaktować się 
z Katarzyną Pokutą, dzwoniąc pod nr 
tel. 501 205 221. – Udział w akcji może 
wziąć każdy mieszkaniec Jaworzna, 
bez względu na wiek. Chcielibyśmy, by 
była to inicjatywa międzypokoleniowa
– zdradza pani Katarzyna.

Na przełomie kwietnia i maja na-
ukowcy z Wydziału Biologii poznań-
skiego Uniwersytetu AdamaMickie-
wicza sprawdzali chomicze norki 
w Jaworznie. Do niektórych z nich 
wsunęli tak zwane „pułapki włoso-
we". To nieinwazyjna metoda, która 
pozwala pobrać materiał genetyczny 
od chomików europejskich.

Na rzecz jaworznickich chomików 
europejskich działano też w Małopol-
sce. Przeprowadzono akcję ratunkową 
populacji, polegającą na odławianiu 
osobników do celów hodowlanych 
i zasilenia populacji w Jaworznie. 
– Razem z Urszulą Eichert opiekunką 
chomików europejskich w hodowli PTOP 
Salamandra oraz dr hab. Magdaleną 
Hędrzak, zajmującą się tym gatunkiem 
w Małopolsce,  uczestniczyłam w odło-
wach tych ginących gryzoni – mówi 
Maria Kuczkowicz, lekarz wetery-
narii i założycielka strony „W imieniu 
tych, co nie mówią”, poświęconej 
edukacji. – Osobniki z zagrożonych 
inwestycjami terenów, będą mogły się 
rozmnożyć w hodowli, a następnie ra-
zem z potomstwem zasilić wzmacnianą 
przez program populację tych zwierząt 
w Jaworznie – wyjaśnia.

Projekt „Chomiczy ogród” dofi nan-
sowany jest ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.                                       

Natalia Czeleń

PKM testuje kolejny autobus. Tym razem to hybryda

do ładowania telefonów komórko-
wych. W autobusach PKM Jaworzno 
bilety można kupić na kilka sposo-

bów: w biletomacie, w terminalu 
obsługującym Open Payment Sys-
tem (bilet jest zapisywany na kar-
tę płatniczą) lub u kierowcy (płat-
ność również kartą). Od niemal 20 
lat działa w PKM-ie system biletów 
elektronicznych - jednorazowych 
i okresowych - zapisywanych na Ja-
worznickiej Karcie Miejskiej. Można 
ją doładować zarówno w kiosku, jak 
i przez internet pod adresem karta-
miejska.pl/jaworzno. Od 2018 roku 
bilety można też kupować za pomo-
cą aplikacji mobilnej na smartfony 
pn. PKM Jaworzno. Przed kilkoma 
laty uzupełniona została też taryfa 
biletowa w bilety dzienne i roczne.

Z powodzeniem działa też System 
Informacji Pasażerskiej. Dzięki apli-
kacji jaworzno.kiedyprzyjedzie.pl 
pasażerowie mogą sprawdzić, kiedy 
faktycznie przyjedzie wyczekiwany 
przez nich autobus, czy ma on jakieś 
opóźnienie i na którym przystanku 
obecnie się znajduje.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Drogowcy nie odpuszczają
Pracownicy Miejskiego Zarządu 

Dróg i Mostów rozpoczęli odświe-
żanie oznakowania poziomego na 
jaworznickich ulicach. Prioryte-
tem jest odnowienie oznakowania 
w okolicach szkół i przedszkoli. Na 
bieżąco realizowane są też inwe-
stycje wybrane przez mieszkańców 
w ramach Jaworznickim Budżetu 
Obywatelskiego. Przybywa głównie 
chodników i parkingów.

W planach na najbliższe tygodnie 
jest jeszcze remont skrzyżowania 
ulic Sulińskiego, Zwycięstwa, Wy-
goda i Celników w Jeleniu. Wymie-
niona zostanie tam nawierzchnia 
drogi i krawężniki. Odmalowane 
zostaną też pasy. Drogowcy ape-
lują o ostrożność. – Wybierając, 
gdzie zostaną przeprowadzone prace, 
MZDiM kieruje się nie tylko własnymi 
obserwacjami, lecz także współpracu-
je z zaangażowanymi w życie lokalnej 
społeczności radnymi, którzy dosko-
nale znają potrzeby mieszkańców 
swoich osiedli – mówi Izabela Misz-
czyk, rzecznik prasowy MZDiM.

Nakładki asfaltowe pojawią się 
na odcinkach ulic Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej, Szarych Szeregów, 
Niezapominajki i Jodłowej, a tak-
że na ulichach Ławczanej, Łano-
wej oraz na części Roździeńskiego 
i Szczakowskiej (w rejonie starego 
kościoła). Jeszcze w tym roku ruszy 
remont ulicy Tuwima.

W mieście przybędzie też nowych 
dróg. Procedura przetargowa na 
ich budowę już trwa. – Na zlecenie 

MZDiM w roku 2021 opracowane zo-
stały projekty na budowę dróg w re-
jonie: ulic Storczyków – Długoszyń-
skiej, ul. Podgórskiej, ul. Piekarskiej 
i ul. św. Wojciecha, które umożliwią 
„otwarcie” nowych terenów, które 
obecnie są niezagospodarowane, pod 
zabudowę mieszkaniową i tym samym 
uzupełnią siatkę dróg lokalnych oraz 
poprawią bezpieczeństwo użytkow-
ników ruchu – zapowiada Izabela 
Miszczyk.                                NC

Mieszkańcy Jelenia spodziewać się mogą remontu skrzyżowania ulic Su-
lińskiego, Zwycięstwa, Wygoda i Celników  | fot. Natalia Czeleń 

Wyposażenie pojazdu przygo-
towano z myślą o przewoźniku 
z Brukseli | fot. Materiały PKM 
Jaworzno/Maciej Kowal
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R E K L A M A

Dzień Dziecka pełen atrakcji
Już w sobotę, 28 maja, na rowerowo-spacerowy rajd po Ja-

worznie zapraszają członkowie stowarzyszenia Jaworzno Moje 
Miasto. Uczestnicy będą mieli za zadanie dotrzeć do pięciu 
wyznaczonych punktów i zdobyć pieczątki. Pomarańczowe 
stoiska JMM zostaną zlokalizowane w parku Podłęże, przy 
Stadionie Miejskim Victoria, w parku Chrząstówka, w GEOsfe-
rze i Gródku. Pomocna będzie specjalna mapka, którą można 
pobrać ze strony internetowej JMM lub odebrać w pierwszym 
punkcie wycieczki.

Do punktów rajdu będzie można dotrzeć w dowolnej kolej-
ności. W każdym z nich będzie pomarańczowe stoisko z atrak-
cjami i zadaniem do wykonania. Finał imprezy odbędzie się na 

Rok temu w niebo wypuszczono balony 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Rynku w Centrum. To tam, od 15 do 17 będzie można odebrać 
nagrodę za pokonanie całej trasy rajdu. Będą tam też czekać 
rozmaite atrakcje, a punktem kulminacyjnym Dnia Dziecka 
będzie „odlotowa podniebna niespodzianka” około godz. 17.

Również w sobotę, 28 maja, odbędzie się Dzielnicowy Dzień 
Dziecka, który na nowym obiekcie sportowo-rekreacyjnym 
w Dębie zorganizują jaworznicki radny Janusz Papuga wraz 
z klubem sportowym Victoria 1918 Jaworzno, OSP Jeleń, 
ATElier Kultury i Urzędem Miejskim w Jaworznie. 

Początek o godz. 10. Zabawy i animacje dla dzieci przy-
gotują instruktorzy z ATElier. O sportowe atrakcje zadbają 
członkowie Victorii. Odbędzie się też charytatywny marsz 

nordic walking, podczas którego będą zbierane pieniądze 
na leczenie 15-letniego Maksa Tomali.

– 5-kilometrowa trasa rajdu przebiegać będzie malowniczy-
mi traktami leśnymi oraz wokół stawów Belnik na popularnej 
Tarce. Zapisy odbywają się pod adresem mejlowym info@ate-
lierkultury.pl i trwają do 20 maja – informuje Janusz Papuga.

Dzielnicowy Dzień Dziecka objęli honorowym patronatem 
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, i Dariusz Starzycki, 
wicemarszałek woj. śląskiego.

Imprezowo będzie też następnego dnia, w niedzielę, 29 
maja, na Sosinie. Tam zostaną rozegrane zawody węd-
karskie pod patronatem dyrektora Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu. Zmagania dla najmłodszych organizuje 
Koło PZW nr 57 Szczakowa Miasto. Udział w nich wziąć 
mogą dzieci do lat 14.

– Na zawody wędkarskie zapraszamy wszystkie chętne dzie-
ci z terenu naszego miasta. To świetna okazja, by spróbować 
swych sił i złapać wędkarskiego bakcyla – zachęca Mariusz
Chrząstek, prezes Koła nr 57.

Każde dziecko musi przyjść z rodzicem lub opiekunem. 
Technika łowienia będzie dowolna. Zbiórka odbędzie się 
o godz. 9 na dolnym parkingu na Sosinie, w pobliżu placu 
zabaw. Wędkarskie zmagania dla najmłodszych potrwa-
ją ok. 2 godzin. Zwycięży ten, kto zdobędzie najwięcej 
punktów, przy czym 1 gram złowionej ryby to 1 punkt.

Zapisów dokonywać można na Facebooku „Koło PZW 
nr. 57 Szczakowa Miasto – Jaworzno”, pod postem ogła-
szającym zawody.  – Proszę o wpisanie w komentarzu imie-
nia i nazwiska dziecka, biorącego udział w zawodach – in-
formuje pan Mariusz.

Dla wszystkich uczestników zawodów przewidziane są 
nagrody oraz poczęstunek.

Dzień Dziecka będzie świętowany też w Szczakowej 
i Byczynie, gdzie o atrakcje zadbają pracownicy Miejskie-
go Centrum Kultury i Sportu. W pierwszej z tych dzielnic 
imprezę dla małych jaworznian przygotują instruktorzy 
Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego. W piątek, 3 
czerwca, odbędzie się przedstawienie plenerowe pt. „To 
już lato, co Ty na to”.

– Po przedstawieniu główni bohaterowie, pani Lato i Świstak, 
poprowadzą zabawy dla dzieci, podczas których nie zabrak-
nie wspólnego śpiewania – zaprasza Agata Stelmachów, 
kierownik zespołu obiektów kulturalnych MCKiS. – Słod-
ki upominek i strefy różnych atrakcji będą dopełnieniem tego 
wyjątkowego dnia, jakim jest Dzień Dziecka. Wspólną zabawę 
rozpoczniemy o godz. 16.30 – dodaje.

Byczyński klub Niko zorganizuje Dzień Dziecka we 
współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów i Miej-
skim Zarządem Nieruchomości Komunalnych. Festyn od-
będzie się 1 czerwca w godz. 16-18 na byczyńskim rynku.

– W programie będą występy dzieci z grupy wokalnej „Tę-
czowe nutki” z klubu Niko i grup tanecznych, prowadzonych 
przez Anetę Szczyrzycę. Nie zabraknie też konkursów z nagro-
dami i innych atrakcji. O godz. 17.45 na dzieci będzie czekać 
niespodzianka – zapowiada Ewelina Ogiołda, kierownik 
zespołu obiektów kulturalnych MCKiS.

Anna Zielonka-Hałczyńska, 
Natalia Czeleń
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тижнів поки ви отримаєте запрошення 
відвідати наш центр, – вказано на сайті.

Насправді ми переконались, що 
алгоритм вгадати важко: в одній черзі 
й ті, хто подавали заявку в березні, і ті, 
хто майже у кінці квітня. Фахівці, які нас 
реєстрували, пояснили, що не знають 
достеменно, як система відбирає людей 
на візит і чому так відбувається. А якщо ви 
подавали заявки двічі, то система візьме 
останню.

Зняти гроші можна в більшості 
банкоматів Польщі, однак користувачі 
соцмереж зауважують, що у Euronet 
виникають проблеми: українці не можуть 
зняти готівку. Одна з імовірних причин, 
чому так  – обмеження щодо зняття готівки 
(лише тисяча злотих), тому самі ж біженці 
радять скористатись банкоматами інших 
банків.

Важливо: якщо ви змінили номеру 
телефону, втратили 
BLIK код або пароль, то 
необхідно буде знову 
відвідати центр реєстрації 
особисто.

Ніна Король, 
журналістка з України, 

котра живе в Явожно.

Zrozumieć świat w spektrum
Miejskie Centrum Kultury i Sportu zaprasza 

dzieci autystyczne i neurotypowe na wspól-
ne warsztaty teatralne. Zajęcia będą okazją 
do rozwijania artystycznych zainteresowań 
i do integracji. Rekrutacja na wakacyjne 
spotkania wkrótce ruszy. Liczba miejsc jest 
ograniczona.

– „Niebieskie Lato” to projekt mający na celu 
organizację integracyjnych warsztatów teatral-
nych dla dzieci autystycznych i neurotypowych. 
Chcielibyśmy pokazać neurotypowym rówieśni-
kom poprzez teatr ruchu, jak autyści postrze-
gają świat – tłumaczy Katarzyna Pokuta, 
koordynatorka projektu z MCKiS,. 

Warsztaty będą się opierać na zajęciach 
ruchowych i pracy z ciałem. Będzie też por-
cja wiedzy o scenografi i, a także zajęcia 
z improwizacji. Podstawowym założeniem 
projektu jest wprowadzenie dzieci w świat 
teatru ruchu, performance’u, zaznajomienie 
ich z tajnikami pracy scenicznej oraz kre-
atywny rozwój.

– Chcemy popracować z dziećmi nad świado-
mym przekładaniem emocji na ruch z wykorzy-
staniem gestu i mimiki – mówi pani Katarzyna.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w ja-
worznickich grupach teatralnych dzieci au-
tystycznych i neurotypowych. Zajęcia to 
propozycja dla młodych artystów w wieku 
od 8 do 14 lat. – Wkrótce powstanie fanpage 
projektu. Warto obserwować stronę i Facebo-
oka MCKiS, bo tam na pewno pojawią się pełne 
informacje na temat rekrutacji – zapowiada 
koordynatorka „Niebieskiego Lata”.

Zajęcia będą świetną okazją, by dzieci neu-
rotypowe lepiej zrozumiały kolegów w spek-
trum autyzmu, dla których edukacja teatralna 
ma też działanie terapeutyczne.

– Prowadzenie grupy teatralnej Niebieskie 
Żarówki pokazało, że regularne warsztaty te-
atralne, obejmujące ćwiczenia teatralne, pracę 
z ciałem i głosem, pozwalają autystom otworzyć 
się na kontakt z innymi ludźmi i pokonać wła-
sne ograniczenia – mówi Katarzyna Pokuta.

Autyzm to zaburzenie rozwoju o charakte-
rze neurologicznym. U każdej osoby objawia 
się ono nieco inaczej.

– Autyzm nie jest chorobą, a innym sposo-
bem odbierania i myślenia. Chcemy pokazać, 
że osoby ze spektrum autyzmu wewnętrznie, 
i bardzo intensywnie, przeżywają oraz prze-
twarzają świat, a także otoczenie, w którym 
przebywają. Często ten ich świat jest zamknięty 
– tłumaczy pani Katarzyna. Osoby ze spek-
trum autyzmu o wiele silniej niż inni ludzie 
odbierają bodźce wzrokowe, słuchowe, za-
pachowe, a także czuciowe.

W Jaworznie zajęcia w ramach projektu 
„Niebieskie Lato” prowadzić będą m.in.: 
Katarzyna Pokuta, Barbara Wójcik-Wik-
torowicz, Katarzyna Korlacka, Dominika
Jarska, Agata Woszczyna. 

Program Lato w teatrze powstał w 2008 
roku, a jego celem jest ożywienie teatrów 
w okresie wakacyjnym. Realizowany jest ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W tym roku odbywa się jego 
piętnasta edycja. 

Natalia Czeleń

Допомога біженцям з України 
в Польщі від ООН: як все відбувається

Ті, хто рятуються від війни в 
Україні та знайшли прихисток 
у Польщі, можуть три місяці 
поспіль отримувати грошову 
допомогу від УВКБ ООН. На 
дорослих ця сума становить 700 
злотих щомісяця, на дітей – 600. 
Чимало українців у Польщі вже 
отримали кошти.

Як це відбувається? Отже, як 
кажуть, перевірено на собі.

Інформацію про те, що біженці зможуть 
отримати кошти від ООН можна знайти 
на сайті організації за цим посиланням: 
https://help.unhcr.org/poland/uk

Подавати запити на цю допомогу 
українці почали ще в березні, а отримують 
нині, дехто досі чекає.

На сайті є форма запиту на прийом 
для програми грошової допомоги УВКБ 
ООН особам, які прибувають з України до 
Польщі. У цій формі варто вказати, скільки 
людей перебувають у Польщі і потребують 
цієї фінансової підтримки (стосується тих, 
хто прибули з України після 24.02.2022) та 
залишити номер телефону (польський) для 
зв’язку з вами.  

Далі отримаєте SMS, де буде вказане 
місто, до якого вам ближче приїхати на 
реєстрацію, дата і час.

SMS нерідко надходить під вечір 
напередодні дати, тож доведеться відкласти 
всі плани і їхати у вказане число. Тож так ми 
і зробили, отримавши увечері повідомлення. 
В ньому ішлося, що варто прибути на 
«Таурон арену» в Краків, чекають нас з 8.30 
до 12.30. Також зазначалось, що мають 
прибути всі члени родини, які в Польщі з 
вами і подаються на допомогу.

Виїхали ми з дітьми рано, водії автобусів 
українців беруть безкоштовно, але відмітку 
в паспорті (песель, для тих, хто не має 

закордонного паспорта) перевіряють. 
Безкоштовно можна їхати й потягом

На 8.30 біля входу, де працює 
представництво ООН, вже була велика 
черга, люди все прибували. Зазначимо, що 
пунктів реєстрації на той час було лише 
два: у Кракові та Варшаві).

П’ять годин під сонцем та вітром, але 
черга не рухається: програма не працює, 
обслуговувати не можуть. Таке сталось 
не вперше, але збою в роботі на тривалий 
час раніше не траплялось. Добре, що біля 
арени є безкоштовна їжа, дають воду, також 
є біотуалети. 

Волонтери запропонували тим, хто 
втомився чекати, має їхати додому з 
якихось причин, взяти номери, показавши 
SMS, і прибути на це ж місце і в цей час 
наступного дня. Черга й другий день була 
величезна (реєструють понад тисячу осіб 
щодня). Та нині програма вже працювала, 
тож організували дві черги: аби люди два 
дні не чекали у загальній, то їх розділили. 
Тож тепер на реєстрацію на «Таурон арені» 
пішло трохи більше години: питають SMS, 
номер телефону. Далі видають талончик, 
який стіл буде вас реєструвати. За столом 
вас фотографують, беруть відбитки пальців.

– Це щоб не прийшли ще раз ті самі 
люди по цю ж допомогу, – пояснює 
фахівець, який нас консультує і реєструє.

Всі реєстратори розмовляють 
українською для зручності біженців.

Закордонні паспорти (хто не має, то 
внутрішній паспорт громадянина України), 
песель – те, що варто мати з собою. 

Далі вас консультують, як отримати 
кошти: у банкоматі готівкою. Тому варто 
не загубити код, який вам дають, адже 
він знадобиться всі три рази для зняття 
готівки. 

Через три дні має прийти повідомлення 
на вказаний номер телефону, де 
зазначений номер чеку BLIK, а також 
інформація, що є виплата і яка сума. Тож 
шукаєте банкомат, який видає готівку 

без картки (BLIK). Краще обирати ті, де є 
українська мова, якщо погано володієте 
польською і боїтесь помилитись.

Вводите ті дані (код і номер чеку), 
забираєте готівку.

Зняти готівку можна протягом тижня 
(це зазначено в SMS), причому всю суму 
одразу. Однак фахівці на арені нам радили 
робити це того ж дня, коли ви отримали 
повідомлення. Так ми і зробили.

Що ще важливо знати 
Як вказано на сайті, для однієї сім’ї 

необхідно відправити лише одну форму. 
«Сім’я» означає: дорослого, подружжя або 
цивільного партнера та дітей віком до 18 
років.

Якщо у вас є інші члени сім’ї (наприклад, 
бабуся, дідусь, дорослі повнолітні діти), 
можна подати запит на реєстрацію разом, 
але вони будуть записані окремо, і під час 
реєстрації в центрі потрібно буде вказати 
окремий номер телефону для них.

– Після натискання кнопки «Надіслати» 
(Submit), форма автоматично оновиться. 
Не хвилюйтеся – це означає, що ви успішно 
надіслали свою інформацію. Через велику 
кількість запитів може пройти багато 

Już około 1450 uchodźców z Ukrainy schronienie przed wojenną zawieruchą znalazło 
w Jaworznie. To głównie kobiety z dziećmi. W naszym mieście próbują od nowa budować 
swoje życie. Ukraińskie maluchy znalazły miejsce w przedszkolach, starsze dzieci od kilku 
tygodni uczą się w jaworznickich podstawówkach i szkołach średnich. Dorośli szukają pracy.

Do naszej redakcji w poszukiwaniu pracy przyszła dziennikarka, Nina Korol. Nina jest Ukrainką 
z Połtawy. Przez lata pracowała dla gazety Koło i internetowego portalu kolo.news. Wojna zburzyła 
i jej świat. Razem z innymi uchodźcami i synem trafi ła do Jaworzna. – Pracowałam zdalnie z Polski 
dla mojej gazety, ale dla mediów w kraju, w którym jest wojna, nadeszły ciężkie czasy. Zaczęło brakować 
środków do życia. Szukałam więc pracy w Jaworznie i bardzo się cieszę, że w Pulsie Jaworzna zapropo-
nowano mi współpracę i będę mogła przydać się Ukraińcom tutaj w Jaworznie – podkreśla Nina Korol.

Nina będzie pisała na naszych łamach po ukraińsku o sprawach ważnych dla jej roda-
ków. Pomysłów ma mnóstwo. – Wyjaśnię, co warto wiedzieć. Jak i gdzie sporządzać dokumen-
ty, jak szukać pracy i jak ustrzec się potencjalnych pułapek. Gdzie uzyskać wsparcie psychologiczne, 
a  gdzie odpocząć i co zobaczyć w Polsce. Myślę też, że ciekawie będzie przeczytać historie ukraińskich 
mężczyzn i kobiet – wylicza Nina. Dziś publikujemy pierwszy taki materiał.                                     GD

W projekcie wezmą też udział dzieci i mło-
dzież z grupy Niebieskie Żarówki 
| fot. Katarzyna Pokuta
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Blisko 60 zawodników 
z województw śląskiego 
i małopolskiego wystar-
towało w biegu charyta-
tywnym, w niedzielę, 15 
maja, na Sosinie. Organi-
zatorem imprezy było Sto-
warzyszenie Jaworzno to 
My we współpracy z Miej-
skim Centrum Kultury 
i Sportu. Dzięki cegiełkom 
od uczestników biegu, 
a także anonimowym dar-
czyńcom, zebrano łącz-
nie 2700 zł. Cała kwota 
przeznaczona zostanie na 
wycieczki dla wychowan-
ków jaworznickiego Domu 
Dziecka.

Małgorzata 
Nawalaniec

Aleksandra 
Niżyńska

Przemysław 
Koziarz

Urszula 
Pazdan

Na bieg charytatywny przyjechałam 
z Chrzanowa. Jestem fanką wszel-
kich akcji charytatywnych i zawsze 
podkreślam, że pomaganie przez bie-
ganie jest piękne. Nie liczył się dla 
mnie czas. Biegłam swoim tempem. 
Ważne było dla mnie, po co bie-
gniemy. Przyznam szczerze, że choć 
bywałam nad Sosiną, pierwszy raz 
miałam okazję pobiec dookoła za-
lewu. Trasa była przepiękna. Poza 
tym, że była też świetnie oznakowa-
na, w wielu miejscach stali wolonta-
riusze, którzy wskazywali drogę. Nie 
było wielu podbiegów, więc uważam, 
że jest to trasa idealna także dla po-
czątkujących biegaczy.

Jestem mieszkanką Jaworzna. Bieg 
ukończyłam z wielką satysfakcją. 
Liczył się dla mnie przede wszyst-
kim szczytny cel. Zbieraliśmy pie-
niądze dla dzieci z Domu Dziecka, 
a ta placówka jest mi szczególnie bli-
ska. Pracuję w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym, także uczę 
też dzieci z tejże placówki. Cieszę 
się, że poza nauczaniem, mogłam 
podopiecznym pomóc w jeszcze inny 
sposób. Poza tym bardzo podobała 
mi się trasa biegu, jej atrakcyjne 
ukształtowanie, wyremontowana 
infrastruktura, bujna przyroda. Start 
w takich okolicznościach przyrody 
to czysta przyjemność.

Jestem mieszkańcem Żarek, a in-
formację o organizacji biegu cha-
rytatywnego wokół Sosiny znala-
złem na Facebooku. Postanowiłem 
wziąć udział w wydarzeniu i doło-
żyć swoją cegiełkę do pomocy dzie-
ciom z Domu Dziecka. Przy okazji 
zrobiłem dobry trening. Biegam od 
prawie 6 lat. Teraz trenuję około 
4 razy w tygodniu, ale we wcze-
śniejszych latach biegałem nawet 
codziennie. Bardzo spodobała mi się 
trasa wokół Sosiny, którą mieliśmy 
do pokonania. Byłem zdziwiony, bo 
ostatni raz byłem tutaj około  12 
lat temu i naprawdę wiele od tamtej 
pory się tutaj zmieniło.

Sama nie biegłam w tym charyta-
tywnym biegu na Sosinie, ale kibi-
cowałam swojemu partnerowi, któ-
ry jest maratończykiem i startuje 
w biegach w całej Polsce. O biegu 
charytatywnym dowiedzieliśmy się 
z internetu. Na bieżąco śledzimy 
ogłoszenia na Facebooku. Partner 
biega, ja maszeruję z kijami do nor-
dic walking. Jestem pracownikiem 
poradni psychologiczno- pedago-
gicznej i jak najbardziej popieram 
takie inicjatywy, zwłaszcza jeśli są 
związane z pomaganiem dzieciom. 
W ubiegłym roku wzięliśmy udział 
w biegu mikołajkowym. Pomaganie  
daje sporo satysfakcji.              NC

Biegacze dla dzieciaków

Malowniczą 5 km trasę wokół 
Sosiny pokonało około 60 biega-
czy. Wśród nich znalazło się wielu 
zawodników z Jaworzna, ale byli 
też mieszkańcy sąsiednich miast. 
Swoich reprezentantów miały mię-
dzy innymi Chrzanów czy Żarki. 
Wszyscy zawodnicy zgodnie pod-
kreślali, że największą satysfakcję 
i siłę czerpali z faktu, że pobiegli, 
by pomóc podopiecznym jaworz-
nickiego Domu Dziecka. 

– Dzięki uczestnikom biegu, a także 
anonimowym darczyńcom zebraliśmy 
łącznie 2700 zł. Zebrane środki zosta-
ną przekazane na organizacje wycie-
czek dla wychowanków Domu Dziecka 
w Jaworznie w okresie wakacyjnym

– zapowiada Kamil Łach, prezes 
Stowarzyszenia Jaworzno To My.

Bieg był indywidualny. Każdy 
zawodnik pokonywał trasę we wła-
snym tempie. Mimo że trasa była 
dosyć prosta, to biegacze co jakiś 
czas napotykali na ścieżce wolon-
tariuszy, którzy wskazywali drogę. 
Opiekę nad zawodnikami sprawo-
wali strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ciężkowicach. 

Na mecie każdy z uczestników 
otrzymał dyplom za udział w wy-
darzeniu oraz podziękowanie za 
wsparcie akcji na rzecz wychowan-
ków Domu Dziecka w Jaworznie. 
Dodatkowe medale i  dyplomy 
otrzymali najlepsi biegacze i bie-
gaczki. Na kobiecym podium na 
pierwszym miejscu stanęła Justy-
na Bigaj z czasem 00:23:11.524. 
Za nią uplasowały się Agnieszka
Nowak i Aleksandra Niżyńska. 

Najszybszym wśród mężczyzn był 
Przemysław Koziarz z czasem 
00:17:52.415. Chwilę za nim do 
mety na Sosinie dobiegli Przemy-
sław Starzycki i Tomasz Chmura.

Działacze stowarzyszenia Ja-
worzno To My już niejednokrotnie 
organizowali wydarzenia, których 
celem było wsparcie podopiecz-
nych z jaworznickiej placówki. 
Dzięki ich zaangażowaniu udało 
się między innymi wysłać dzie-
ci na wakacje. Bieg był pierw-
szą inicjatywą sportową. Także 
i tym razem cegiełki wpłacone 
m.in. przez zawodników biegu na 
Sosinie, przeznaczone zostaną na 
potrzeby podopiecznych Powiato-
wej Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Jaworznie i Placówki 
Opiekuńczo–Wychowawczej „Do-
bry Dom” w Jaworznie. Zebrane 
pieniądze bardzo się przydadzą.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni tym 
młodym ludziom za to, że o nas sta-
le pamiętają i mają czas oraz ener-
gię, by realizować takie inicjatywy 
– mówi Renata Pęczkowska, dy-
rektor Centrum Administracyjnego 
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych.

Impreza była bardzo udana, 
a niektórzy sportowcy już zgła-
szali chęć uczestnictwa w kolej-
nej edycji.

– Cieszymy się, że wszystko się 
udało. Pogoda dopisała, na starcie 
pojawiło się bardzo dużo biegaczy, 
a w dodatku zebraliśmy sporo pie-
niędzy na szczytny cel. Po ceremonii 
wręczenia nagród dla najlepszych bie-
gaczy wspólnie z nimi ustaliliśmy, że 
na pewno spotkamy się ponownie za 
rok, a może nawet wcześniej – mówi  
Kamil Łach.

Natalia Czeleń

Na trasie humory dopisywały wszystkim biegaczom | fot. Natalia Czeleń

Społeczna Straż Rybacka kontro-
luje wędkarzy na Sosinie  
| fot. Archiwum prywatne Koła 
PZW nr 57 Szczakowa Miasto

Patrole 
przynoszą 

efekty
Społeczna Straż Rybacka funkcjo-

nująca przy Kole PZW nr 57 Szcza-
kowa Miasto Jaworzno w ostatnim 
tygodniu ujawniła na Sosinie kilka 
wykroczeń wędkarzy.

Zalew Sosina regularnie kontro-
lują strażnicy posiadający do tego 
stosowne uprawnienia. W ciągu 2 
miesięcy przeprowadzili aż kilka-
dziesiąt kontroli. Pracują, by chro-
nić przyrodę.      

– Kontrole przeprowadzane są 
codziennie, a zdarza się, że i dwa 
razy dziennie – opowiada Mariusz
Chrząstek, prezes Koła nr 57.

Społeczna Straż Rybacka w po-
niedziałek, 9 maja, na Sosinie skon-
trolowała 21 wędkarzy. W czasie 
patrolu ujawniono 1 wykrocze-
nie. Wędkarz nie zastosował się 
do przepisów dotyczących sposo-
bu przechowywania złowionych 
ryb. W tym przypadku ukarany 
wszystkie złowione ryby zabijał, 
obierał je nad brzegiem Sosiny, 
a następnie umieszczał w zamra-
żarce. W związku z popełnionym 
przez niego wykroczeniem strażni-
cy sporządzili wniosek o ukaranie 
wędkarza do Państwowej Straży 
Rybackiej.

Dzień później strażnicy przepro-
wadzili dwie kontrole, które ujaw-
niły 2 wykroczenia, polegające na 
dokonywaniu amatorskiego połowu 
ryb bez wymaganych uprawnień, 
a także połowie ryb przy użyciu 
3 wędek, co jest zabronione. Na 
miejsce wezwano funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Policji, którzy 
nałożyli 2 mandaty karne o łącznej 
kwocie 600 zł. Jeden z ukaranych 
mężczyzn zapewnił, że był to jego 
ostatni nielegalny połów na Sosinie.

– Częste patrole Społecznej Straży 
Rybackiej przynoszą pozytywne efek-
ty. Dlatego w dalszym ciągu będzie-
my aktywnie działać – zapowiada 
Mariusz Chrząstek.                 NC
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AU TO P R O M O C J A

Z okazji święta 
wszystkich mam

Już za tydzień, 26 maja, świętować 
będą wszystkie mamy. Z tej okazji 
w naszym mieście odbędą się kon-
certy, podczas których można będzie 
wspólnie celebrować to święto. Będzie 
też okazja, by poprawić sobie humor 
podczas kabaretowej gali.

We wtorek, 24 maja, o godz. 16 
w Klubie Relaks odbędzie się kon-
cert chóru Jawor pt. „Serce Matki”. 
W programie wydarzenia znajdzie się 
stara dobra klasyka, niezapomniane 
melodie i  piękne wiersze chórzystów.

– Nasz chór wykona najpiękniejsze 
pieśni związane z Dniem Matki. Będą to 
m.in. „Matko moja, ja wiem” czy „Serce 
matki”. Nie zabraknie też wiosennych 
utworów – zdradza Krystyna Łaźnia, 
prezeska Jaworznickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Gościnnie 
wystąpi Dorota Pietraszek, woka-
listka grupy „Impresja” z Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chrzanowie. Dyrygować i akom-
paniować będzie Irena Paprocka.

O dobre humory świętujących za-
dba kabaret „A Jak!”. Grupa wystąpi 
z programem „Matka jest tylko jed-
na" w czwartek, 26 maja, o godz. 19 
w Klubie Relaks. Kabaret „A Jak!” 
ma na swoim koncie drugie miejsce 
w 32. Przeglądzie Kabaretów PAKA, 
Grand Prix podczas 32. Ostrołęckich 
Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA 
oraz liczne Nagrody Publiczności. 
Można się więc spodziewać, że skecze 
będą na naprawdę wysokim pozio-
mie. Bilety na kabaret w cenie 40 zł 
do nabycia w klubie i na kupbilecik.

Utalentowane wokalistki, Julita
Kożuszek i Dorota Wasilewska, 

przeniosą melomanów w muzyczny 
świat wypełniony miłością. Ich kon-
cert „Kobiecym głosem na dwa ser-
ca” odbędzie się w sobotę, 28 maja, 
o godz. 18 w ATElier Kultury w Ja-
worznie (ul. Mickiewicza 2). – Pod-
czas koncertu usłyszeć będzie można 
najpiękniejsze pieśni, takie jak: „Ave 
Maria” Astora Piazzoli i „Plaisir d'amo-
ur”, poprzez autorskie kompozycje do 
słów m.in Edwarda Stachury, Dariusza 
Wasilewskiego czy Dagny Ślepowroń-
skiej. Nie zabraknie też znanych stan-
dardów, w oryginalnym tłumaczeniu 
Jana Jakuba Należytego, „Batumi”, 
„Kaczuszka”, „Przyjdzie na to czas” – 
zapowiadają organizatorzy.

Bilety na koncert kupić można w  
ATElier Kultury w Jaworznie  (ul. A. 
Mickiewicza 2) i na kupbilecik.

W Domu Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego w Szczakowej szykuje 
się wyjątkowy koncert, dedykowany 
wszystkim mamom z okazji ich świę-
ta. Muzyczna uczta pn. „Matczyna 
Intuicja” rozpocznie się w piątek, 27 
maja, o godz. 17. – Podczas wieczoru 
zaprezentuje się Grupa Teatralno-Wo-
kalna, działająca w strukturach Domu 
Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szcza-
kowej, w największych przebojach. Za-
praszamy na to wydarzenie – zachęca 
Marcin Miliński z Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu.

Na koncert w szczakowskim Domu 
Kultury obowiązują bezpłatne wej-
ściówki. Można je odbierać w siedzi-
bie tej placówki (ul. Jagiellońska 3). 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 
32 617 75 38. 

Natalia Czeleń

Muzealne eksponaty przemówiły
„Muzealia mówią, czyli opowiedz 

historię jednego eksponatu”. Tak 
brzmiał temat 13. edycji konkursu hi-
storycznego „Z dziejów mojego mia-
sta”, w którym wzięli udział ucznio-
wie klas 4-8 szkół podstawowych. 
Ogłoszenie wyników miało miejsce 
w środę, 18 maja, w Muzeum Mia-
sta Jaworzna, czyli instytucji, która 
zorganizowała rywalizację.

– Warto znać historię własnej miej-
scowości, swoje korzenie, to, skąd się 
pochodzi, by móc np. opowiedzieć 
o swoim mieście osobom, które nie 
mieszkają w Jaworznie, pochwalić się 
tym, jakie ono jest, jak bogate ma dzie-
dzictwo, tradycje – podkreśla Elżbieta
Trojan, pomysłodawczyni i koordy-
natorka konkursu. – Organizujemy go 
po to, by zasiewać w młodzieży takie 
historyczne ziarenka, które będą kieł-
kowały i spowodują, że w przyszłości 
młodzi ludzie wrócą do muzeum, przy-
prowadzą ze sobą innych – dodaje.

Forma konkursu ewaluowała. Na 
początku jego uczestnicy pisali testy, 
później wypracowania o wydarzeniu 

np. w takiej, w której przedmioty 
„opowiadały” same o sobie, opisywa-
ły swoje losy, mówiły o tym, kto je 
zbudował, kto był ich właścicielem.

Pierwsze miejsce zajęły ex aequo 
Aleksandra Gancarczyk z klasy 8 
Szkoły Podstawowej nr 2 i Zofi a Zie-
lińska z klasy 8 Szkoły Podstawowej 

nr 13. Ola opisała model maszyny 
parowej. Zosię zainteresował z ko-
lei zaślubinowy pierścień żydowski. 
Laureatka opisała jego dzieje w po-
łączeniu z wymyśloną przez siebie 
romantyczną historią.

Drugie miejsce zajęła Lena Pa-
sternak z klasy 7 Szkoły Podsta-

Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Łukasza Kolarczyka, wiceprezy-
denta Jaworzna, i Przemysława Dudzika, dyrektora MMJ 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

lub jakimś obiekcie. Tegoroczny te-
mat historycznej rywalizacji wpisuje 
się w obchody jubileuszu 50-lecia 
istnienia Muzeum Miasta Jaworzna.

Uczestnicy mieli za zadanie napi-
sać pracę, której bohaterem stanie się 
dowolny eksponat którejś z wystaw 
stałych w jaworznickim muzeum. 
Uczniowie mogli sami wybrać, jaką 
rzecz chcą opisać i sfotografować. 
W opisie mieli zawrzeć informację 
o pochodzeniu tego konkretnego 
przedmiotu i jego historii.

W komisji konkursowej zasiedli, 
obok pani Elżbiety, Barbara Stanek
i Tomasz Karżewicz z MMJ. Jury 
oceniało m.in. zgodność treści pracy 
z tematem konkursu, poprawność 
merytoryczną i językową informacji, 
ujęcie tematu w sposób interesujący 
i twórczy.

Zdaniem członków komisji, 
wszystkie wypracowania były cie-
kawe, ale ważny był sposób, w jaki 
zostały napisane. Wygrali autorzy 
prac, którzy dzieje eksponatów za-
prezentowali w wyjątkowej formie, 

wowej nr 17. Do opisania wybra-
ła żelazko na duszę. Na trzecim 
miejscu znalazł się szóstoklasista 
Mikołaj Przywała, uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 16, który opisał 
historię skrzyni wiennej. Jury wy-
różniło też dwie osoby, Natana
Pawłowskiego z klasy 5 SP 16, 
który opisał jad, używany do czy-
tania tory, i Laurę Stasikowską
z klasy 7 SP 2 (przedstawiła dzieje 
telefonu górniczego).

Rozdanie nagród odbyło się 
w Międzynarodowym Dniu Mu-
zeów i Dniu Muzealnika. Z tej oka-
zji życzenia pracownikom Muzeum 
Miasta Jaworzna złożył Łukasz Ko-
larczyk, wiceprezydent Jaworzna, 
który był obecny na uroczystości.

Patronat nad konkursem obję-
li Paweł Silbert, prezydent Ja-
worzna, i Mirosława Kolwas-
-Soczyńska, dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Katowicach. 
O nagrody zadbały MMJ, Urząd 
Miejski i Instytut Pamięci Naro-
dowej.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Wyłoniono laureatów 
V Miejskiego Konkursu 
Plastycznego „sTWÓRZ 
COŚ”, organizowanego 
w Klubie MCKiS Niko. 

Pokazali, 
jak wyobrażają sobie 

niebo i piekło

Energia słowa w bibliotece

Kreatywnie o wolności 
i radości

W tym roku w twórczych działa-
niach poza młodzieżą szkół podsta-
wowych zmierzyli się także dorośli 
mieszkańcy miasta. Wykonanie prac 
konkursowych, obrady jury oraz ogło-
szenie wyników i wręczenie nagród 
odbyło się  w piątek, 13 maja. 

Dla obu grup przewidziano zu-
pełnie inne tematy, które do dnia 
konkursu pozostawały tajemnicą. – 
Element zaskoczenia pozwolił na wyrów-
nanie szans i zagwarantował samodziel-
ność tworzenia. Zadaniem młodzieży 
było wyrażenie w artystyczny sposób, 
co sprawia im radość – opowiada Kin-
ga Jończyk, koordynator konkursu. 

Młodzież posługiwała się techniką 
kolażu papierowego. Nastolatkowie 
wykazali się ogromną kreatywnością.  

– Przy ocenie kierowaliśmy się kre-
atywnością uczestników konkursu, 
emocjami oddanymi w ich pracach, 
estetyką – wymienia jedna z jurorek 
Natalia Urant.

Pierwsze miejsce w kategorii mło-
dzieżowej zajęła Iga Fesper, która 
poprzez swoją pracę wyraziła, jakie 
emocje i uczucia towarzyszą jej w cza-
sie wypraw nad morze. – W pracach 
konkursowych uczestników często po-
jawiał się temat emocji, jakie wywołu-
ją u młodzieży pasje, ulubione miejsca 
czy zajęcia. Młodzież przedstawiła ra-
dość jako podróże, spotkania z bliski-
mi, często używając przy tym swoich 
ulubionych kolorów, kształtów i symboli
– wymienia Kinga Jończyk.

Powtarzającym się powodem do 
radości, wyrażonym w pracach kon-
kursowych młodzieży, było lato i słoń-
ce, zwierzęta i piękno przyrody, ale 

radość młodym artystom sprawia 
także pieczenie ciast i ciasteczek oraz 
śledzenie nowinek motoryzacyjnych.

Późnym popołudniem przyszła ko-
lej na artystyczne zmagania dorosłych 
mieszkańców miasta, którzy praco-
wali techniką decoupage. Oni z kolei 
musieli przedstawić swoją wizję wol-
ności. – W tej kategorii najczęściej poja-
wiał się temat natury i kontaktu z nią. 
Dorośli widzą wolność przez możliwość 
podejmowania działań, spełnianie się 
w swoich pasjach i możliwość decydo-
wania o sobie – opowiada koordyna-
torka konkursu.

W tej kategorii pierwsze miejsce 
zajęła Wioleta Wójcicka.

Konkurs "sTWÓRZ COŚ" został zre-
alizowany w ramach działań profi -
laktycznych „Jaworzno mówi STOP 
CYBERPRZEMOCY", prowadzonych 
przez Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Ja-
worznie.

Natalia Czeleń

5. edycja konkursu sTWÓRZ COŚ przyniosła artystom sporo emocji | fot. Natalia Czeleń

Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Na konkurs przysłano blisko 300 prac 
| fot. Materiały SOSW

Miejska Biblioteka Publiczna w Ja-
worznie zaprasza wszystkich czy-
telników do udziału w najnowszym 
projekcie Energia słowa. Uczestnicy 
projektu poznają m.in. tajniki projek-
towania gier planszowych i robienia 
fotografi i artystyczno- reklamowych. 
Wezmą także udział w inspirujących 
spotkaniach ze znanymi jaworznia-
nami.

– Energia słowa to nowy projekt na-
szej biblioteki, którego celem jest promo-
cja czytelnictwa, szczególnie z zakresu 
techniki, medycyny, przyrody i spor-
tu. Proponowane aktywności bazują 
na publikacjach popularnonaukowych 
i oprócz sporej dawki wiedzy zapewniają 
twórczą atmosferę pełną nieoczekiwa-

nych wyzwań – zapowiada Agniesz-
kaDąbrowska z MBP w Jaworznie.

Najnowszy biblioteczny projekt skła-
da się z kilku cykli. Pierwszy z nich, 
„Odkop słowo”, umożliwił czytelni-
kom poznawanie historii poprzez losy 
konkretnych postaci. W ramach przed-
sięwzięcia jaworzniccy seniorzy wzięli 
udział w warsztatach, a efektem ich 
pracy były wielkoformatowe puzzle, 
tworzone na podstawie Jaworznickie-
go Słownika Biografi cznego, wydane-
go w ubiegłym roku. Z kolei najmłodsi 
czytelnicy uczyli się m.in. korzystać ze 
słowników na warsztatach.

Czytelnicy zainteresowani udzia-
łem w projekcie zgłaszać się będą 
mogli do kolejnego cyklu - „Posadź 

słowo”. Będzie on promował książki 
o tematyce proekologicznej, przyrod-
niczej i sportowej. Bibliotekarze będą 
też chcieli obalić mit, że sportowcy 
stronią od czytania. Zainteresowana 
sportem i przyrodą młodzież zachę-
cana będzie do wykonania artystycz-
nych zdjęć reklamujących „zielone 
książki”. Fotografi e powstałe na za-
jęciach zaprezentowane zostaną na 
zbiorowej wystawie. Finałem cyklu 
będzie gra sportowo-intelektualna 
„Siłka dla mózgu”, rozgrywana w bi-
bliotece i terenach przyległych, pod 
okiem jednego ze znanych sportow-
ców z Jaworzna. W działania bibliote-
karze planują zaangażować znanych, 
jaworznickich sportowców. 

Ostatni cykl nowego bibliotecznego 
projektu zatytułowany będzie „Odpal 
słowo”. Bibliotekarze pójdą z duchem 
czasu i pochylą się nad książkami 
oraz czasopismami (również w wersji 
elektronicznej) poświęconymi historii 
i technice samochodów. Bibliotekarze 
zorganizują też na bazie literatury 
popularnonaukowej o samochodach 
grę „Ale jazda!”. W tych warsztatach 
udział wezmą dzieci i ich rodzice 
lub opiekunowie. Wszyscy uczestni-
cy będą mieli okazję zaprojektować 
i zrealizować grę planszową. Po za-
kończeniu projektu gra pozostanie 
w wyposażeniu biblioteki. 

Cykl „Odpal słowo” zakończy 
„Elektryczna pogadanka przy silni-

ku”, czyli spotkanie z naukowcem 
i autorem książek popularnonau-
kowych.

Zwieńczeniem całego projektu bę-
dzie wernisaż wystawy ze zdjęciami 
znanych jaworznian promujących 
czytelnictwo oraz wykład pracownika 
uniwersyteckiego z Jaworzna „Nowe 
media, nowy czytelnik”. Będzie też 
prezentacja zdjęć z realizowanego 
w czasie projektu fotopleneru.

– Zapraszamy serdecznie do śledzenia 
naszej strony internetowej i portali spo-
łecznościowych, gdzie na bieżąco będzie-
my zamieszczali szczegółowe informacje 
na temat poszczególnych aktywności 
i inicjatyw – zachęcają bibliotekarze.

Natalia Czeleń

Znamy już zwycięzców tegorocz-
nej edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego „Oligoimpre-
sje”. Artystyczne zmagania dla osób 
z niepełnosprawnościami zorgani-
zowano już po raz dziewiąty. Na 
konkurs wpłynęło blisko trzysta 
prac z 32 placówek z całej Polski. 
Konkursowe prace nadesłano m.in. 
z Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Gór-
niczej, Będzina, Wodzisławia Ślą-
skiego, Kętrzyna, Koła, Chrzano-
wa, Pszczyny, Sulęcina i Kłodzka. 
Wśród uczestników są uczniowie 
szkół specjalnych, oddziałów inte-
gracyjnych i uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.

– Celem konkursu jest rozwój talen-
tów artystycznych wśród osób z niepeł-
nosprawnościami, promowanie sztuki 
zwanej „nieprofesjonalną”, zaintere-
sowanie technikami plastycznymi, in-
spirowanie do twórczych poszukiwań 
w dziedzinie twórczości plastycznej – 

wyliczają organizatorzy konkursu 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego im. Jana Pawła 
II w Jaworznie.

Zadaniem uczestników konkursu 
było plastyczne przedstawienie wi-
zji nieba i piekła. W kwestii ujęcia 
tematu organizatorzy pozostawili 
niepełnosprawnym artystom dużo 
swobody. 

– Niebo to nie tylko anioły. Niebem 
może być czas spędzony z rodziną, 
spełnione marzenia, przyjemne dla 
nas chwile, przeżycia i emocje war-
te uwiecznienia.  Piekłem będzie to, 
czego się boimy, co jest dla nas bole-
sne, czego nie chcemy – wyjaśniają 
organizatorzy.

Po obejrzeniu prac jurorzy przy-
znali dziewięć nagród, cztery na-
grody specjalne, dziesięć wyróżnień 
i dwa wyróżnienia specjalne. Wyniki 
można odnaleźć na facebookowym 
profi lu jaworznickiego SOSW.   GD
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nika. Wystawienie nowej jednostki, przesunię-
cie oddziału, czy atak wykorzystujący taktykę? 
Możliwości jest naprawdę dużo. Warto pamię-
tać, że niektóre jednostki mogą przystąpić do 
ataku tylko za sprawą wykorzystania taktyki. 

Kiedy znudzi nas zwykła potyczka, 
możemy wykorzystać rozstawienie szto-
nów inspirowane słynnymi bitwami. 
W instrukcji znajdziemy trzy takie roz-
stawienia: Gaugamela (331 r. p.n.e. 
- grecy kontra persowie), Bannock-
burn (1314 r. - anglicy kontra szkoci) 
oraz Crécy (1346 r. - anglicy kontra 
francuzi).

Przeglądając różne opinie na te-
mat gry, często spotykam się z po-
równanie War Chest do klasycz-
nych szachów. Można patrzyć na 

ten tytuł w ten sposób, chociaż dla 
mnie rozgrywka w tytuł od Lucky Duck 

Games daje dużo więcej radości, a stoczenie asy-
metrycznej bitwy z wylosowanymi jednostkami 
wymaga od graczy cią-
głego opracowywania 
nowej strategii. 

W sieci można zna-
leźć informacje o dwóch 
dodatkach: Siege oraz 
Nobility, wprowadza-
jących nowe jednostki, 
w tym machiny wojen-
ne i saperów. Obecnie 
nie ma informacji o pla-
nowanym wydaniu ich 
na polskim rynku.  

Radosław Kałuża 
| HKG Gildia

W ramach ubiegłorocznej edycji konkursu nadesłano 111 zdjęć 
| fot. Grażyna Dębała

ciwnika. Sama rozgrywka składa się z szeregu 
rund, a każda z nich dzieli się na dwie fazy: 
losowania sztonów oraz zagrywania sztonów. 
Podczas pierwszej fazy każdy z graczy losuje 
trzy sztony, natomiast w drugiej fazie gracze 
na przemian zagrywają sztony, wybierając spo-
śród dziewięciu rodzajów akcji podzielonych 
na trzy kategorie: rozmieszczenia, odrzucenia 
zakrytego sztonu i odrzucenia odkrytego szto-
nu. W efekcie gracze będą m.in. wystawiać 
nowe jednostki, wzmacniać te już znajdujące 
się na planszy, poruszać oddziałami czy używać 
taktyk poszczególnych sztonów, opisanych na 
kartach jednostek.

Kluczem do zwycięstwa w War Chest jest 
umiejętne zarządzanie swoimi oddziałami oraz 
dobra znajomość możliwości jednostek przeciw-

Konkursy 
na jubileusze

Byczyna – gdzie to jest?

14+ 1 h 2 lub 4

stoczeniu potyczki między dwoma zespołami. 
Na planszy widnieją również dwa obszary, któ-
re są wyłączone w rozgrywce dla dwóch osób. 
W trakcie przygotowania rozgrywki, każdy z gra-
czy otrzymuje cztery losowe karty jednostek, 
którymi będzie dowodził. Wśród nich możemy 
wyróżnić m.in. łuczników, berserkerów, marszał-
ków, najemników, kuszników, gwardzistów czy 
kapłanów-wojowników. Dokładny opis działań 
poszczególnych jednostek znajduje się na kar-
tach. W instrukcji został podany startowy zestaw 
jednostek, który będzie najlepszy do nauki gry. 

Celem grających w War Chest jest przejęcie 
kontroli nad sześcioma specjalnymi polami 
z symbolem zielonego węzła. W tym celu należy 
umieścić na takim polu swój znacznik kontroli, 
który może zostać oczywiście zdjęty przez prze-

Pod koniec kwietnia, za sprawą wydawnictwa 
Lucky Duck Games, na polskim rynku ukazała 
się strategiczna gra planszowa, w której gracze 
wcielają się w role dowódców na średnio-
wiecznym polu bitwy. War Chest, autorstwa 
Trevora Benjamina i Davida Thompsona, 
to nie tylko efektywne zarządzanie armią, 
ale również oddziałami oczekującymi na 
dołączenie do walki. Czy przejęcie kon-
troli nad polem bitwy będzie prostym 
zadaniem? 

War Chest, dzięki krakowskiemu 
wydawnictwu, prezentuje się bardzo 
imponująco. Do rąk dostajemy śred-
niej wielkości ciężkie pudło z magne-
tycznym zamknięciem. Po otwarciu 
możemy przeczytać krótką historię 
o podarku od generała dla potomka władcy, 
który wspomina, iż nie jest to tylko gra, a na-
rzędzie do nauki rządzenia i przetrwania na 
polu bitwy. War Chest to właśnie replika tego 
podarku – gra w sztony, w którą grali królowie, 
królowe i wojownicy.

Poza dość czytelnie napisaną instrukcją, która 
nie powinna sprawić graczom zbyt dużo pro-
blemów, dostajemy plastikową wkładkę z żeto-
nami, kilka kart, planszę, tekturowe znaczniki 
oraz pięknie wyhaftowane woreczki. Największe 
wrażenie robią oczywiście ciężkie sztony z gra-
fi kami jednostek, czyli główny element gry, 
które zapewne w dużej mierze odpowiadają za 
cenę. Jednak wymieniając sztony na tekturowe 
znaczniki, tytuł sporo by stracił.

Docelowo War Chest jest grą dwuosobową – 
pojedynkiem pomiędzy dowodzącymi swoimi 
oddziałami generałami. Autorzy przewidzieli 
także wersję dla czterech osób, która polega na 

War Chest

Zarządzaj średniowieczną armią

Uczniowie szkół, które działają na 
terenie diecezji sosnowieckiej, oraz 
dorośli już mogą zgłaszać się do udzia-
łu w konkursach, organizowanych 
na 100-lecie powołania polskiej po-
licji i z okazji 30-lecia diecezji so-
snowieckiej. Pierwsza z rywalizacji 
będzie polegać na przygotowaniu 
plakatu, druga na napisaniu eseju 
popularnonaukowego nt. policjan-
tów, którzy walczyli o niepodległość 
i granice Polski.

Organizatorami konkursów są Wy-
dział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 
w Sosnowcu, Komenda Miejska Poli-
cji w Jaworznie, jaworznickie Urząd 
Miejski i Miejska Biblioteka Publiczna  
oraz katowicki oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Na prace organiza-
torzy czekają do 9 września. Można 
je składać w siedzibie Wydziału Ka-
techetycznego przy ul. Gospodarczej 
14a w Sosnowcu.

Konkurs na plakat to propozycja dla 
uczniów szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych, a na esej – tylko 
dla tych starszych. Praca plastyczna 

Do 10 czerwca wysyłać można 
fotografi e na konkurs „Byczyna – 
gdzie to jest?”. W tym roku kon-
kurs organizowany przez byczyń-
skie koło Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta Jaworzna odbędzie się po 
raz szósty.

– Zapraszamy pasjonatów foto-
grafi i do wykonania zdjęć w trzech 
kategoriach. To krajobraz przyrod-
niczy, regionalia i życie codzienne 
– wyliczają organizatorzy fotogra-
fi cznego konkursu.

Zdjęcia w formacie JPG należy 
przesyłać na adres mailowy jbyczy-
na@gmail.com. Konkursowe prace 
można też dostarczyć do siedziby 
byczyńskiej fi lii Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, która mieści się przy 
ul. Na Stoku 12. 

Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi 18 czerwca. Warto już teraz 
poszukać najpiękniejszych kadrów, 
bo na zwycięzców czekają nagrody 
rzeczowe. Dodatkową motywacją 
może być fakt, że konkursowe pra-
ce będą prezentowane szerokiej 
publiczności na wystawach plene-
rowych. Zgodnie z planami do 3 
lipca zdjęcia można będzie oglądać 

ma zostać wykonana na formacie 
A3 dowolną techniką. W konkursie 
na esej przewidziano trzy kategorie 
wiekowe: młodzież ze szkół ponad-
podstawowych, dorośli do 60. roku 
życia i dorośli powyżej 60. roku ży-
cia. Esej powinien być napisany na 
czterech stronach formatu A4.

– Celem konkursów jest odkrycie 
wkładu polskich policjantów w walce 
o niepodległość i granice Rzeczypospo-
litej Polskiej, poznanie biografi i boha-
terskich policjantów, którzy w latach 
1918-1945 walczyli o niepodległość 
i granice Rzeczypospolitej Polskiej, przy-
pomnienie ważnych kart historii walki 
o niepodległość naszej Ojczyzny, a także 
kształtowanie postaw religijno-patrio-
tycznych – informują organizatorzy 
rywalizacji.

Patronami honorowymi zostali bi-
skup GrzegorzKaszak, ordynariusz 
diecezji sosnowieckiej, Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna, i nadinsp. Ro-
man Rabsztyn, komendant woje-
wódzki policji w Katowicach.

Anna Zielonka-Hałczyńska

na byczyńskim rynku, a następ-
nie przez dwa tygodnie prezento-
wane będą na Rynku w centrum 
Jaworzna. 

Każdego roku byczyński konkurs 
cieszy się sporą popularnością. Pod-
czas ubiegłorocznej edycji udział 

w nim wzięło 24 autorów zdjęć. 
W swoich kadrach utrwalali najczę-
ściej byczyńskie pejzaże, mieszkań-
ców dzielnicy czy elementy świata 
przyrody. Nie zabrakło też scenek 
z codziennego życia. Na konkurs 
nadesłano wtedy 111 zdjęć.    GD
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cie oddziału, czy atak wykorzystujący taktykę? 
Możliwości jest naprawdę dużo. Warto pamię-
tać, że niektóre jednostki mogą przystąpić do 
ataku tylko za sprawą wykorzystania taktyki. 

Kiedy znudzi nas zwykła potyczka, 
możemy wykorzystać rozstawienie szto-
nów inspirowane słynnymi bitwami. 
W instrukcji znajdziemy trzy takie roz-
stawienia: Gaugamela (331 r. p.n.e. 
- grecy kontra persowie), Bannock-
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Pod koniec kwietnia, za sprawą wydawnictwa 
Lucky Duck Games, na polskim rynku ukazała 
się strategiczna gra planszowa, w której gracze 
wcielają się w role dowódców na średnio-
wiecznym polu bitwy. War Chest, autorstwa 
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ale również oddziałami oczekującymi na 
dołączenie do walki. Czy przejęcie kon-
troli nad polem bitwy będzie prostym 

War Chest, dzięki krakowskiemu 
wydawnictwu, prezentuje się bardzo 
imponująco. Do rąk dostajemy śred-
niej wielkości ciężkie pudło z magne-
tycznym zamknięciem. Po otwarciu 
możemy przeczytać krótką historię 
o podarku od generała dla potomka władcy, 
który wspomina, iż nie jest to tylko gra, a na-
rzędzie do nauki rządzenia i przetrwania na 
polu bitwy. War Chest to właśnie replika tego 
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AU TO P R O M O C J A

Koncertowa 
integracja

Stowarzyszenie Katolickie „Przy-
jaźń Jaworznicka” zaprasza wszyst-
kich jaworznian oraz mieszkających 
w naszym mieście obywateli Ukrainy 
na integracyjny wieczór przy muzy-
ce. Polsko-ukraiński koncert „Przy-
jaźń bez granic” odbędzie się 27 maja 
w Młodzieżowym Domu Kultury na 
Osiedlu Stałym (ul. Inwalidów Wo-
jennych 2). Początek o godzinie 17.

Tego dnia dla publiczności zagra 
między innymi jaworznicka grupa 
Ballabard. Wystąpi też pianista, Euge-
niusz Puchalski oraz artyści z Ukra-
iny. Jaworznicka publiczność będzie 
miała okazję poznać ich najpiękniej-
sze pieśni. Organizatorzy zapewnia-
ją, że to będzie wyjątkowy koncert.

– Na scenie wystąpią artyści z Ja-
worzna, ale także z Ukrainy. Oni przy-
bliżą nam swoją kulturę. Będziemy mieli 
okazję razem zaśpiewać i zatańczyć
– zapowiada Marek Długopolski.

Koncert będzie świetną okazją, by 
lepiej poznać ukraińskich uchodźców, 
którzy schronienie przed wojenną za-
wieruchą znaleźli właśnie w naszym 

mieście. – Zaprezentujemy nasze piosen-
ki o Ukrainie, jej pięknej przyrodzie i lu-
dziach kochających wolność. Będziemy 
opowiadać także o trudnych czasach, 
jakie dla nas nastały i o Ukraińcach 
gotowych do obrony swojej ojczyzny 
przed wrogiem. Nie zabraknie oczywi-
ście utworów o miłości, która pomaga 
przetrwać – mówi Nina Korol, któ-
ra też wystąpi podczas piątkowego 
koncertu. 

Program imprezy zapowiada się 
naprawdę interesująco. Pierwsze pró-
by wokalne wystartowały już w śro-
dę, 11 maja, ale organizatorzy wciąż 
zapraszają osoby, które chciałyby 
zaprezentować swój muzyczny czy 
wokalny talent w trakcie koncertu.

– Zainteresowani kontaktować się 
mogą bezpośrednio ze mną lub z na-
szym stowarzyszeniem – mówi Marek 
Długopolski.

Wstęp na koncert będzie bezpłatny. 
W trakcie wydarzenia zbierane będą 
datki, które przekazane zostaną na 
potrzeby osób, które przyjechały do 
Jaworzna z Ukrainy.                    NC

Organizatorzy koncertu „Przyjaźń bez granic” zapraszają na to wydarze-
nie do MDK  | fot. Natalia Czeleń

Pomysł, by obsadzać mężczyzn 
w rolach kobiecych i kobiety w mę-
skich, pojawił się niemal na począt-
ku rozwoju kina, budząc ciekawość 
i zainteresowanie widzów. Dlaczego 
twórcy decydują się na taki zabieg? 
Przyczyną jest najczęściej chęć osią-
gnięcia efektu humorystycznego albo 

Albert Nobbs, reż. Rodrigo Garcie, USA/Wielka Brytania i inni 2011
I'm Not There, Ted Haynes, USA/Kanada/Niemcy 2007
Jack i Jill, reż Denis Dugan, USA 2011
Lakier do włosów, reż. Adam Shankman, USA/Wielka Brytania 2007
Mój Nikifor, reż. Krzysztof Krauze, Polska 2004
Mulan, reż.  Barry Cook /Tony Bancroft USA 1998
Nie czas na łzy,reż. Kimberly Preice, USA 1999
Ona to on, reż. Andy Fickman, USA 2006
Orlando, reż. Sally Potter, Francja/Wielka Brytania/Holandia 1992
Osama, reż. Siddiq Barmak, Irlandia/Japonia/Afganisan 2003
Pani Doubtfire, reż. Chris Columbus, USA 1993 
Partner, reż. Donald Petrie, USA 1996
Poszukiwany, poszukiwana, reż. Stanisław Bareja, Polska 1973
Pół żartem, pół serio, reż. Billy Wilder, USA 1959
Rok niebezpiecznego życia, reż.  Peter Weir, USA/Australia 1982
Ślicznotki, reż. Beeban Kidron, USA 1995
Śniadanie na Plutonie, reż. Neil Jordan, Irlandia/Wielka Brytania 2005
Tootsie, reż. Sydney Pollack, USA 1982
Trzy pokolenia, reż. Gaby Dellal, USA 2015
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Nieoczekiwana 
zamiana ról

kwestia fi zycznych warunków aktora 
lub aktorki, a niejednokrotnie chęć 
wydobycia z postaci dodatkowych 
cech i głębi psychologicznej. Zazwy-
czaj są to role wyjątkowe, jednak 
wcielenie się w osobę przeciwnej 
płci jest wyzwaniem oraz jednym 
z najtrudniejszych zadań aktorskich. 

Korzenie takiego aktorstwa sięgają 
do tradycji teatralnych starożytnej 
Grecji, gdzie mężczyźni występowali 
we wszystkich rolach, także kobiet, 
a udział kobiet uważano za nieoby-
czajny. Przełom nastąpił dopiero 
w XVII wieku i stopniowo kobiety 
zaczęły pojawiać się na deskach te-
atru, a potem naturalnie w fi lmie. 

„Dziewczyna z portretu” to oparta 
na faktach, niezwykle poruszająca 
historia o bezgranicznej i bezwarun-
kowej miłości. Dramat rozgrywa się 
w latach dwudziestych i opowiada 
historię artysty Einara Wegenera, 
który pozował dla żony, również ma-
larki przebrany za kobietę. Podczas 
tych sesji Einar uświadamia sobie, że 
nie chce już być mężczyzną i postana-
wia poddać się pierwszej na świecie 
operacji zmiany płci. Ma przy tym 
przez cały czas wsparcie żony. W role 
Einara i Lili wcielił się świetny Eddie
Redmayne. Film jest mocny, fi lozo-
fi czny i wzruszający o głębokim hu-
manistycznym przekazie.             KP

Pamięci lotników
Od wtorku, 31 maja, na Rynku 

w Jaworznie podziwiać będzie moż-
na wystawę „Żwirko i Wigura  Duet 
Asów Przestworzy”. Ofi cjalne otwar-
cie wystawy poświęconej bohaterom 
lotnictwa nastąpi o godz. 11. – Wysta-
wa została przygotowana przez Muzeum 
Miasta Jaworzna oraz oddział Instytu-
tu Pamięci Narodowej w Katowicach 
w 90. rocznicę zwycięstwa Franciszka 
Żwirki i Stanisława Wigury w IV Mię-
dzynarodowych Zawodach Samolotów 
Turystycznych Challange 1932 oraz ich 
tragicznej śmierci w wypadku lotniczym
– mówi Adrian Rams. 

Franciszek Żwirko był poruczni-
kiem, pilotem Wojska Polskiego i pilo-
tem sportowym. Stanisław Wigura to 
znany konstruktor lotniczy, inżynier 
i lotnik, współzałożyciel zespołu kon-

strukcyjnego RWD, wykładowca Po-
litechniki Warszawskiej.

Żwirko i Wigura zginęli tragicz-
nie 11 września 1932 w katastrofi e 
lotniczej w Cierlicku Górnym. Przy-
czyną wypadku było oderwanie się 
skrzydła samolotu RWD-6 podczas 
burzy. Mężczyźni zostali pochowani 
na cmentarzu Stare Powązki w alei 
zasłużonych.

Wystawę „Żwirko i Wigura  Duet 
Asów Przestworzy” dofi nansowano ze 
środków Instytutu Dziedzictwa Myśli 
Narodowej im. Romana Dmowskie-
go i Ignacego Jana Paderewskiego 
w ramach Funduszu Patriotycznego 
- edycja Niepodległość po polsku.

Wystawa na jaworznickim Rynku 
będzie prezentowana do czwartku, 
30 czerwca.                                 NC
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Mateusz Lis wygrał przez nokaut techniczny | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Konrad Dąbrowski pokonał Hamisiego Ayouba Mayę  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W piątek, 13 maja, Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS ponownie zamieniła się w miejsce 
bokserskich walk. Pięściarze walczyli w Jaworznie w ramach gali Babilon Boxing Show. Odby-
ło się pięć pięściarskich pojedynków. Walką wieczoru była ta, którą stoczyli Jan „Iron” Lodzik 
i Domenico Valentino. Wygrał Polak.

Sportowe 
nagrody

49 najlepszych sportowców z ja-
worznickich klubów otrzymało 
Sportowe Nagrody Miasta Jaworz-
na. W tym roku gmina przeznaczy-
ła na ten cel 90 tys. zł. Nagrody, 
w wysokości od 800 zł do 3,5 tys. 
zł, wręczali zawodnikom Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, i jego 
zastępca Łukasz Kolarczyk. Uro-
czystość odbyła się w sali obrad ja-
worznickiego magistratu w czwar-
tek, 12 maja.

– Dzisiejszy sport to nie tylko 
wytrzymałość fi zyczna, ale przede 
wszystkim inteligencja, taktyka i za-
angażowanie, jakie każdego dnia 
pokazują sportowcy w dążeniu do 
osiągnięcia sukcesu – podkreślił Pa-
weł Silbert. – Spotkaliśmy się, by 
uhonorować ich trud, sumienność, 
a przede wszystkim talent. Gratulu-
jemy i życzymy kolejnych pucharów 
i medali, ale także, żeby dyscypliny, 
które reprezentują nasi sportowcy, 
dalej przynosiły największą radość
– dodał.

Nagrodzeni reprezentują 12 dys-
cyplin sportowych. Wśród laure-
atów jest 11 szachistów: Jacek Sta-
chańczyk, Jolanta Guzik, Natalia
Pluta, Igor Musiał, Artur Wojta-
nia, Dariusz Olej, Jakub Garbow-
ski, Daniel Gumuła, Paweł Koło-
sowski i Ryszard Macioł i Marcin
Rosicki. W gronie nagrodzonych 
znalazło się też 10 judoków: Alek-
sandra Masternak, Hanna Kału-
ża, Adela Niciarz, Łukasz Proksa, 
Marek Tarabura, Dawid Kajdy, 
Bartosz Machna, Patryk Urban, 
Szymon Łąka i Szymon Kałuża. 
Nagrody otrzymało także 6 bilar-
dzistów (Izabela Łącka, Bogdan
Wołkowski, Dominik Jastrząb, 
Sambor Stachowiak, Wojciech
Głąb, Jakub Kraupe, Dominik
Regieli i Wojciech Lubczyński), 5 
lekkoatletów (AlicjaWłodarczyk, 
Patrycja Włodarczyk, Adrian-
na Olechno, Piotr Kuzak i Józef
Bednarczyk), 3 narciarzy wodnych 
(Anna Gogola, Roksana Witek
i Michał Kędrak), 3 siatkarzy (Ja-
cek Sowa, Piotr Czapla i Andrzej
Patucha), 2 akrobatki sportowe 
(Emilia Stolarczyk i Maja Kan-
tor), 2 bokserów (Martyna Ja-
rząbek i Damian Nicpoń), 2 bad-
mintonistki (Beata Białek i Maria
Rzeźniczek). Nagrodzenie zostali 

również: ubiegłoroczna paraolim-
pijka, Patrycja Haręza (szermier-
ka), a także zapaśnik Wiktor Prok-
sa i piłkarka Julia Janczy.

– Bardzo dziękujemy Urzędowi 
Miejskiemu w Jaworznie, że dba i do-
cenia naszych sportowców – pod-
kreśla Bogdan Wołkowski z bi-
lardowego klubu UKS Fair Play 
Jaworzno. – Staramy się jak naj-
lepiej reprezentować Jaworzno nie 
tylko na arenie ogólnopolskiej, ale 
również międzynarodowej. W ubie-
głym roku do najważniejszych osią-
gnięć naszego klubu należały m.in. 
mistrzostwo świata juniorów, zdobyte 
przez Dominika Jastrzębia, i wicemi-
strzostwo, które wywalczył Sambor 
Stachowiak. Również w tym roku 
bierzemy udział w licznych turnie-
jach. Nie ma tygodnia bez zawodów. 
Walczymy o awans do ekstrakla-
sy. Od tego sezonu prowadzimy też 
drugoligową drużynę – stwierdza 
trener młodych bilardzistów, wie-
lokrotny mistrz świata w trikach 
bilardowych.

O przyznaniu nagród najlepszym 
jaworznickim sportowcom decydo-
wała komisja konkursowa. Zasiedli 
w niej wiceprezydent Łukasz Kolar-
czyk, Łukasz Warchoł z Wydziału 
Promocji, Kultury i Sportu UM oraz 
radni Mariusz Kowalski i Janusz
Papuga. – Wsparcie szkoleń dzieci 
i młodzieży to dla gminy kluczowa 
kwestia – mówił Łukasz Kolarczyk. 
– Właśnie tego typu działania, jak 
szkolenie od najmłodszych lat, pozwa-
la osiągnąć w przyszłej sportowej ka-
rierze najlepsze wyniki. Postawiliśmy 
na dalsze dofi nansowanie sportu i roz-
grywek dzieci i młodzieży. Cieszą nas 
sukcesy indywidualne oraz zespołowe 
naszych sportowców i drużyn – dodał.

W tym roku gmina przeznaczy-
ła na nagrody sportowe, dotacje 
dla klubów sportowych i stypen-
dia w sumie niemal 2 mln zł. Pod-
pisywane są właśnie umowy z 9 
klubami na dofi nansowanie zajęć 
profi laktycznych. Na ten cel gmina 
przeznaczyła 240 tys. zł. Będą też 
dotacje na Profi laktyczne wakacje. 
UM i MCKiS oferują także stowa-
rzyszeniom sportowym fi nansowe, 
rzeczowe i organizacyjne wsparcie 
w ramach współorganizacji wyda-
rzeń sportowo-rekreacyjnych.

Anna Zielonka-Hałczyńska

W tym roku gmina przeznaczyła na nagrody sportowe, dotacje dla klubów 
sportowych i stypendia w sumie niemal 2 mln zł | fot. Materiały UM Jaworzno

Walka wieczoru 
dla Polaka

Bokserskie widowisko, organizo-
wane przez grupę Babilon Promo-
tion, rozpoczęło się w jaworznickiej 
hali po godz. 19. Najpierw, w 4 
rundach po 3 minuty w umow-
nym limicie do 68,5 kg, walczyli 
ze sobą Oskar Gajcowski i Paweł
Róg. Ten drugi był liczony w ostat-
niej rundzie. Sędziowski werdykt 
był jednomyślny. Walkę wygrał 
Gajcowski.

Druga potyczka, między Mate-
uszem Lisem i Radoslavem Esto-
cinem (zaplanowana na 4 rundy po 
3 minuty w umownym limicie do 
86 kg), zakończyła się z kolei już 
na samym początku przez nokaut 
techniczny. Słowak doznał urazu 
ręki. Zwycięzcą został więc polski 
pięściarz.

W trzecim pojedynku (6 rund 
po 3 minuty w umownym limicie 
do 69 kg) Konrad Dąbrowski po-
konał Hamisiego Ayouba Mayę. 
Sędziowie byli jednomyślni.

Zwycięzcy nie wyłonili jednak 
w przedostatniej walce. Potyczka 
Łukasza „Boom Boom” Pławeckie-
go z Krzysztofem Wojciechow-
skim, zaplanowana na 8 rund po 
3 minuty w wadze półciężkiej (do 
79,4 kg), zakończyła się remisem.

W walce wieczoru stoczyli bój 
Jan „Iron” Lodzik i Domenico
Valentino. Polak nie dał szans Wło-
chowi i pokonał rywala na pełnym 
dystansie. Sędziowie byli jedno-
myślni. Triumfował Lodzik. 

Babilon Boxing Show odbył się 
w zmodernizowanej Hali Wido-

wiskowo-Sportowej w Jaworznie 
po raz drugi w ciągu kilku miesię-
cy. Poprzednia gala miała miejsce 
pod koniec października ubiegłego 
roku. Wówczas, w walce wieczoru, 
Łukasz Stanioch pokonał Ryana
Forda.

– Powróciliśmy do jaworznickiej 
hali, ponieważ, w naszym odczuciu, 
Jaworzno stało się już domem na-
szych gal bokserskich. Dobrze nam 
się współpracuje z władzami tego 
miasta, a obiekt, w którym odby-
wają się nasze gale, spełnia nasze 
oczekiwania – podkreśla Tomasz
Babiloński, założyciel Babilon 
Promotion. – Chcielibyśmy wracać 

tu co roku. Następna byłaby gala 
MMA – dodaje.

Zanim jednak to nastąpi, jaworz-
nicka hala miejscem gali zawodni-
ków MMA stanie się już w czerwcu. 
Organizatorem gali CAVEMMA bę-
dzie grupa Protektom. 10 czerwca 
zawodnicy będą walczyć, stosując 
mieszane sztuki walki. W turnieju 
MMA wezmą udział również ja-
worznianie, Dawid „Siwy” Siwek
z Rio Grappling Clubu Jaworzno 
i Marcel Hulbój z Klubu Sporto-
wego Sparta Jaworzno. Początek 
turnieju o godz. 19. Impreza jest 
biletowana.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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tegorii Junior Pierwszy Krok - 66 
kg i zdobył złoty medal. Brązowy 
krążek w kategorii Senior Pierw-
szy Krok - 93 kg wywalczył Andrii
Mosimchuk. Brąz zdobył także,  
w kategorii Masters - 88 kg, trener 
Tomasz Martyka.

Zawodnicy Sparty przygotowu-
ją się do udziału w kolejnych za-
wodach: Ju-Jitsu Silesian Open, 
CAVEMMA, ALMMA w Bytomiu 
i w Lidze Ju-Jitsu.

Rekordowe 
otwarcie

Nowe rekord ustano-
wili lekkoatleci MCKiS Jaworzno 
podczas zawodów sportowych, zor-
ganizowanych na otwarcie sezo-
nu lekkoatletycznego. Na mityngu 
w Częstochowie Piotr Kuzak usta-
nowił swój nowy rekord życiowy 
w biegu na 150 m, a w biegu na 300 
m rekord sezonu. Dwie życiówki 
pobił Mateusz Konieczny w biegu 
na 100 m i 150 m. Rekord sezonu 
w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem 
ustanowił Patryk Górski.

Rekordów nie brakowało też na 
zawodach w Chorzowie. W biegu na 
60 m nowe życiówki mają na kon-
cie Laura Połętek, Zofi a Urbanik, 
MariaUrbanik, Magdalena Kopek
i Sonia Moćko, a rekordy sezonu 
ustanowili Piotr Kuzak i Aleksan-
der Kałuża. Z nowych rekordów 
życiowych cieszą się też Agnieszka
Michalik (w bieg na 100 m) i Ad-
rianna Olechno (w biegu na 150 
m), Maria Urbanik, Liwia Pieczara
i Magdalena Kopek (w biegu na 300 
m) oraz Anna Chodacka w pchnię-
ciu kulą 3 kg. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Medalowi 
judocy

Tytuły młodzieżo-
wych wicemistrzów Europy i 6 
medali judoków na ogólnopol-
skim turnieju dzieci i młodzieży. 
Taki jest bilans minionego tygo-
dnia dla zawodników Klubu Spor-
tów Walki „Satori” Jaworzno. 14 
i 15 maja czworo jego trenerów, 
Bartosz Machna, Dawid Kajdy, 
Aleksandra Masternak i Patryk
Urban, brali udział w Mistrzo-
stwach Europy - Judo Kata w Chor-
wacji. Seniorzy Bartosz Machna 
i Dawid Kajdy - zajęli 4. miejsce 
w konkurencji nage-no-kata. Mło-
dzieżowcy - Aleksandra Masternak 
i Patryk Urban - także startujący 
w konkurencji nage-no-kata, zdoby-
li wicemistrzostwo Europy. Młodsi 
zawodnicy Satori wzięli udział 15 
maja w Ogólnopolskim Turnieju 
Dzieci i Młodzików w Judo w hali 
sportowej MOSiR Milowice w So-
snowcu. Jaworzniccy judocy zdo-
byli jeden złoty medal (Kacper
Pniak kat. - 30kg) i pięć srebrnych 
(Magdalena Poniatowska kat. - 
20kg, Aleksandra Surowiak kat. 
- 21kg, Filip Walicki kat. - 24kg 
i Kuba Poniatowski kat. - 27kg 
i AmeliaWestenholc kat. - 28kg).

Sukcesy 
w MMA

Jeden złoty i  dwa 
srebrne medale wywalczyli 14 
maja zawodnicy Klubu Sportowego 
Sparta Jaworzno na mistrzostwach 
Polski i mistrzostwach Mazowsza 
ALMMA. W MMA debiutował Filip
Kras, który wygrał trzy walki w ka-

Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu przyjmuje zgło-
szenia do udziału w trzech 
swoich sztandarowych im-
prezach. W czerwcu odbę-
dzie się Wyścig Rowerów 
Górskich, a we wrześniu 
biegacze i wyczynowcy 
będą się zmagać w ra-
mach TAURON Triathlo-
nu „Stalowy Sokół” i  26. 
Międzynarodowego Biegu 
Ulicznego.

AU TO P R O M O C J A

Dla rowerzystów, biegaczy i wyczynowców

Pierwsza ze sportowych imprez 
odbędzie się już za nieco ponad 
miesiąc. Cykliści staną na me-
cie 15-kilometrowego Wyścigu 
Rowerów Górskich w sobotę, 25 
czerwca. Zmagania odbędą się 
nad Sosiną. Start zaplanowano 
na godz. 11. Trasa będzie wiodła 

drogami szutrowymi, piaszczysty-
mi i leśnymi.

Klasyfi kacja generalna będzie pro-
wadzona z podziałem na płeć. Zwy-
cięzcy zostaną też wyłonieni w gru-
pach wiekowych. Będzie też ranking 
dla jaworznianek i jaworznian.

Zapisy odbywają się za pośred-
nictwem portalu www.datasport.
pl. Opłata startowa to 20 zł. Limit 

uczestników został wyznaczony na 
350 osób.

MCKiS prowadzi już rejestrację tak-
że na wrześniowe wydarzenia sporto-
we. Najpierw, w sobotę 3 września, 
odbędą się zawody dla prawdziwych 
wyczynowców. W imprezie TAURON 
Triathlon „Stalowy Sokół” będzie mo-
gło wziąć udział maksymalnie 250 
uczestników. Start zawodów będzie 

miał miejsce na Sosinie o godz. 11.
Zawodnicy będą mieli do pokona-

nia trzy trudne etapy. Najpierw prze-
płyną 400 metrów, później przejadą 
rowerami 10 kilometrów, a następnie 
przebiegną 3 kilometry.

Również w przypadku „Stalowego 
Sokoła” będą trzy rodzaje klasyfi ka-
cji: ogólna, zgodnie z przedziałami 
wiekowymi i dla mieszkańców Ja-

worzna. W każdej zawodnicy będą 
klasyfi kowani według płci.

Zgłoszenia odbywają się na porta-
lu www.datasport.pl. Należy uiścić 
opłatę startową w wysokości 70 zł.

W sobotę, 24 września, odbędzie się 
z kolei największa w naszym mieście, 
i jedna z największych w regionie, 
impreza, która jest częścią biegowej 
Triady Trójkąta Trzech Cesarzy. W ra-
mach jaworznickiego Międzynaro-
dowego Biegu Ulicznego do wyboru 
są dwa dystanse, 15 i 10-kilometro-
wy. Zapisy odbywają się na stronach 
www.datasport.pl, www.mckis.ja-
worzno.pl i www.maratonypolskie.
pl, a limit zawodników wynosi 500 
osób. Biegacze wystartują z murawy 
Stadionu Miejskiego „Victoria” przy 
ul. Krakowskiej 8.

Do 15 września opłata za uczest-
nictwo wynosi 50 zł, po tym terminie 
wzrośnie do 70 zł.

Więcej informacji o każdej z imprez 
można znaleźć na stronie interneto-
wej MCKiS-u.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Jaworznickie imprezy sportowe co roku cieszą się popularnością wśród sportowców | fot. Materiały MCKiS Jaworzno
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Jan Kiepura sławę i uznanie zdobył jako utalentowany 
tenor i aktor. W poniedziałek przypadała 120. rocznica jego 
urodzin. Nazwisko tenora nosi jedna z ulic we wschodniej 
części Ciężkowic. Łączy się ona z ul. Młyny Serafi ńskie.

Jan Kiepura urodził się 16 maja 
1902 r. w Sosnowcu. Był synem 
Franciszka Kiepury i Marii „Mi-
riam” z domu Neuman. Miał 
młodszego brata, Władysława. 

Jan uczył się w Gimnazjum 
Państwowym im. Stanisława 
Staszica w Sosnowcu. Występo-
wał  w szkolnym chórze i grał 
w piłkarskiej drużynie Victorii 
Sosnowiec. Krewki młodzieniec 
podczas młodzieńczej bójki doznał urazu nosa, co wpłynęło 
m.in. na brzmienie jego głosu. 

Jan należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Był także 
ochotnikiem w I Pułku Strzelców Bytomskich i uczestniczył 
w I powstaniu śląskim. Studiował prawo na Uniwersytecie 
Warszawskim, ale jego pasją był śpiew. W tajemnicy przed 
ojcem uczęszczał na lekcje śpiewu. Pieniądze na te zajęcia 
zdobywał, m.in. handlując perfumami.

W 1924 r. Kiepura zagrał swój pierwszy koncert w sali 
kina „Sfi nks” w Sosnowcu. Potem trafi ł do chóru w Teatrze 
Wielkim. Wystąpił w roli górala w „Halce” StanisławaMo-
niuszki, ale rolę mu odebrano, bo nie stosował się do po-
leceń dyrygenta. Kiepura udał się do Wiednia, by  ubiegać 
się o angaż w tamtejszej operze. Wywalczył partię Alfreda 
w „Zemście Nietoperza” w Theater an der Wien. Występem 
oczarował Franza Schalka. Dzięki temu trafi ł do Państwo-

Ulica światowej 
sławy tenora

Patroni 
naszych 
ulic

wej Opery (Staatsoper). Przyniosło mu to rolę  u boku Marii
Jeritzy na scenie opery w Tosce. Prasa obwołała go wtedy 
„królem tenorów”.  Kiepura występował też w Paryżu i Me-
diolanie, Chicago, Londynie, Neapolu i Wenecji.

W 1930 r. Jan zaczął przygodę 
z fi lmem. Podpisał kontrakt  z ber-
lińską UFA i jako aktor zadebiuto-
wał rolą w produkcji „Neapol, śpie-
wające miasto”. Później podpisał 
umowę z hollywoodzką wytwór-
nią fi lmową Paramount Pictures. 
Fani podziwiać go mogli w „Pieśni 
miłości”. Gdy artysta przyjeżdżał 
do Warszawy, występował także 
przed zgromadzonymi na ulicach 

tłumami  z balkonu hotelu Bristol i na placach ulicznych. 
W 1933 r. Jan Kiepura zlecił budowę pensjonatu Patria w Kry-
nicy-Zdroju. W 1936 r. Jan Kiepura wziął ślub ze śpiewaczką 
i aktorką Martą Eggerth. W 1944 r. przyszedł na świat ich 
syn, JanTadeusz, a w 1950 r. MarianWiktor. Około roku 
1939 Kiepurowie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych 
z powodu narastających w Europie nastrojów antysemickich. 
Oboje  mieli żydowskie pochodzenie. Po wybuchu wojny Jan 
wspierał  polskich emigrantów. Koncertował, a zarobione 
pieniądze przeznaczał na wsparcie kraju. Po powrocie do 
Europy zamieszkał z rodziną w Rzymie. 

Jan Kiepura zmarł nagle na atak serca 15 sierpnia 1966 
w Harrison, przy telefonie – po otrzymaniu niepomyślnej 
wiadomości od jednego ze swych agentów fi nansowych. 
Artysta spoczął na cmentarzu Powązkowskim w alei za-
służonych.                                                                    NC

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 18 (256)

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 
18 (256): Tłum jest zawsze 
potężny. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Naukowcy szacują, że jeśli wyginą 
pszczoły, to człowiek przeżyje jesz-
cze tylko 4 lata. Potem i nasz ga-
tunek zniknie z powierzchni Ziemi. 
Stanie się tak dlatego, że to właśnie 
pszczołom zawdzięczamy produkcję 
1/3 żywności na całym świecie. Te 
pożyteczne owady zapylają aż 77 
proc. gatunków roślin, z których 
wytwarzane są produkty spożyw-
cze pochodzenia roślinnego. Trud-
no więc przecenić znaczenie tych 
owadów dla całego ekosystemu.

Tymczasem populacja pszczół 
w skali świata stale się zmniejsza. 
Aby zwrócić uwagę na ten pro-
blem, 20 maja ustanowiony zo-
stał Światowym Dniem Pszczół. 
Święto ma przypominać, że jeśli 
jako gatunek chcemy przetrwać, 
to konieczne będzie ograniczenie 
stosowania preparatów chemicz-
nych, które sprawiają, że pszczele 
rodziny giną. Każdy może wesprzeć 
pszczoły. Wystarczy choćby posa-
dzić na balkonie pyłkodajne lub 
nektarodajne rośliny, a w czasie 
upałów wystawić na parapet po-
idełko dla owadów.                                 

Grażyna Dębała
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