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Chcą uratować dworzec

Więcej na str. 7

Jest nowy pomysł na to, jak urato-
wać budynek szczakowskiego dworca 
kolejowego. Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna, zaproponował, by miasto 
przejęło „własność” terenu dawnego 
dworca w Szczakowej przy okazji 
przebudowy i realizacji inwestycji 
drogowej, przeznaczonej do obsłu-
gi komunikacyjnej ruchu pasażer-
skiego. Aby zrealizować ten pomysł, 
potrzebna jest specjalna decyzja ad-
ministracyjna. Jaworznianie pomysł 
przyjęli z entuzjazmem. – Koncepcja 

„przejęcia” byłego dworca przez gminę 
i zrewitalizowanie tego miejsca są od 
lat wyczekiwane przez mieszkańców. 
Rozwiązanie, o którym mówi prezydent, 
być może jest jedyną szansą, pod kątem 
formalnym, na przejęcie budynku. Po-
wyższe działania nie są spowodowane 
chęcią zburzenia budynku dotychcza-
sowego dworca – podkreśla Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady 
Miejskiej i członek zarządu szczakow-
skiego koła TPMJ.

R E K L A M A



Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Już jako niewielki kaszojad był 
uciążliwym „bombelkiem”, ale teraz, 
gdy już dorósł, robi trzodę nie mniej-
szą od tatusia. Syf koło domu, palenie 
w piecu śmieciami oraz pijackie bur-
dy to standard. Koncerty disco-polo 
od rana do wieczora terroryzują są-
siadów. Że to wszystko podsycone 
dużą ilością głośnych przecinków, 
to wiadomo, bo chłopak nie został 
wychowany w Wersalu, to i język 
mało literacki. W sumie nie dziwi nic, 
bo jak miał się nauczyć, gdy ojciec 
chlał wynalazki od niepamiętnych 
czasów, a dziadek lał, kogo popadło. 
Kiedyś nazywało się to wielopokole-
niowym żulerstwem, teraz to dzie-
dzictwo kulturowe. Wychowane na 
masowej, łatwo dostępnej rozrywce 
w telewizorni. 

Jako społeczeństwo stajemy się co-
raz większymi głąbami, dajemy się 
karmić telewizyjnym pasztetem, do-
datkowo dzielonym na dwa obozy 
polityczne oraz światopoglądowe. 
Obydwa do kitu, dodam. To okrop-
ne, że dalej jesteśmy sterowani w ten 
sposób. Sądziłem naiwnie, że w cza-
sie, gdy przepływ informacji jest po-
tężny i każdy ma dostęp do interne-
tu, nie będzie można dalej naginać 
rzeczywistości na własne potrzeby. 
Jak widać, bardzo się myliłem. Do 
czego doprowadza brak wolnych 
mediów – mamy przykład w Rosji, 
gdzie mieszkańcy masowo wierzą 
w to, co mówi władza, że są przy-
kładem państwa, walczącego o pokój 
na świecie i utrzymującego w ryzach 

BAGNO TV
Wojciech P. Knapik

zachodnie zło. Wojna w Ukrainie to 
najlepszy przykład batalii dezinfor-
macyjnej i sterowania faktami we-
dług potrzeb.

W poniedziałek nastąpił ciemno-
gród, a wiele osób zdziwiło się, że 
nie było Teleranka. A nie, sorry, to 
nie ten rok. Teraz nie było niczego, 
a wtedy tylko smutny pan w ciem-
nych okularach mamrotał z pudełka. 
Zaciemnienie telewizyjne dopadło 
wszystkich, którzy nie zdążyli za-
kupić dekodera, który odbiera nowy 
standard nadawania w naszym kra-
ju. Mnie to mało obeszło, bo telewi-
zji nie lubię i nie oglądam, w mojej 
ocenie większość kanałów to totalny 
paździerz. Patrząc na wszystkie pro-
gramy rozrywkowe, ma się wrażenie, 
że ich twórcy są całkowicie odkleje-
ni od dobrego smaku i gustu, a ich 
widzem sportowiec Najman i jemu 
podobni herosi intelektu. 

Szczytem badziewia wydawały się 
kiedyś „Dlaczego ja” i „Pocztówki 
z wakacji”, ale obecne produkcje 
biją na łeb tamten chłam, zakopu-
jąc się jeszcze bardziej w muł i ba-
gno rozrywki dla idiotów. Nawet 
wszelkiego rodzaju „talent show”, 
które na początku potrafi ły wypro-
mować takie perły jak choćby Moni-
ka Brodka czy Krzysztof Zalewski, 
obecnie stały się fabryką klonów 
z miałkim repertuarem.  Do „Tańca 
z gwiazdami” brakło już gwiazd 8 lat 
temu. Obecnie brylują „Mask singer” 
i „Królowe życia”. Ło matko... co to 
za szajs jest… 

Co jest pewną oczywistością, te-
lewizja jest całkowicie zbędna dla 
obecnych dwudziestolatków. Poko-
lenie tzw. millenialsów odrzuciło tę 
formę rozrywki, jako przestarzałą – 
lepiej jest przecież sięgnąć po inte-
resujące treści do internetu i mieć je 
na wyciągnięcie ręki, kiedy się tylko 
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Dziś święto wszystkich mam. Ab-
solutnie wszystkich. Tych, które 
w macierzyństwie odnalazły sens 
życia, i tych, dla których bycie czułą 
i cierpliwą mamą wciąż jest wiel-
kim wyzwaniem i trudem. Świętują 
dziś mamy samotne, opuszczone 
i samodzielne oraz te, które mogą 
liczyć na wsparcie i codzienną po-
moc ze strony bliskich, te pracujące 
zawodowo i te, które zdecydowały 
postawić wszystko na dom i rodzi-
nę. Te z namaszczeniem lepiące co 
tydzień pierogi i te w pośpiechu 
kupujące gotowe dania.

Każda z mam może zupełnie ina-
czej rozumieć swoją rolę i zadania, 
wynikające z macierzyństwa, bo 
podobnie jak inne jest każde dziec-
ko, tak też inne może być macie-

rzyństwo. Jesteśmy różne. Mamy 
różne doświadczenia życiowe, róż-
ne umiejętności, talenty i zasoby. 
Każda z nas niesie inny bagaż. Nie 
ma sensu stale oceniać czy licyto-
wać się, który z nich jest bardziej 
uciążliwy i kto ma gorzej.

Każda mama chce być doceniona 
za swój trud. Chce po prostu usły-
szeć, że jest wystarczająco dobra. 
I właśnie to dziś sobie dajmy. Drogie 
mamy, ucieszmy się dziś z tego, że 
mamy dzieci, że możemy patrzyć, 
jak rosną i jak się zmieniają, jak 
uczą się nowych rzeczy i jak do-
świadczają swoich trudów. Uciesz-
my się tym, że możemy im w tej 
drodze towarzyszyć, bo przecież to 
mądre towarzyszenie jest świetnym 
kapitałem na ich dorosłe życie.

Dzień wszystkich mam

Nie tylko od święta

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Za nami obchody Dni Godności 
Osób Niepełnosprawnych. Był to 
szczególny dzień, między innymi dla-
tego, że w tym roku jaworznianie 
znów świętowali go razem. W czasie 
pandemii nie było takiej możliwo-
ści. Obowiązywały obostrzenia, toteż 
każda placówka świętowała osobno, 
a pozostali mieszkańcy miasta nie 
mogli brać udziału w zabawie.

W tym roku było inaczej. Na Ryn-
ku, w samym centrum miasta, zgro-
madziły się tłumy jaworznian, które 
wzięły udział w pochodzie. Organi-
zatorzy szacują, że w zabawie udział 
wzięło blisko 500 osób. Byli to miesz-
kańcy miasta, borykający się z niepeł-
nosprawnościami, ich bliscy i opieku-
nowie, rehabilitanci, fi zjoterapeuci. 

Były też przedszkolaki i uczniowie 
szkół z oddziałami integracyjnymi, 
nauczyciele, dyrektorzy.

W pochodzie udział wzięli uśmiech-
nięci, szczęśliwi ludzie. Rozmawiali 
ze sobą, śmiali się i wymieniali do-
świadczeniami. Dla niektórych była 
to też świetna okazja na zrobienie 
pamiątkowych zdjęć. Wśród zgro-
madzonych panowała niesamowita 
atmosfera, pełna radości i przyjaźni.

Przedszkolaki jednej z jaworznic-
kich placówek niosły ze sobą małe 
transparenty, zawierające takie hasła 
jak: równość, jedność i tolerancja. 
Taki właśnie był ten dzień. Życzyła-
bym sobie i wszystkim dookoła, by-
śmy o tych wartościach pamiętali na 
co dzień, nie tylko od święta. 

chce i jakie się chce. I mają rację, bo 
szkoda życia.

Pamiętam, gdy spopularyzowały 
się anteny satelitarne i zaczęła ro-
snąć liczba kanałów telewizyjnych. 
Pojawienie się jakiejkolwiek nowości 
skutkowało emocjami i poszukiwa-
niem na sprzęcie możliwości odbioru. 
U mnie antena wisiała za oknem, była 
lekko przykręcona, bo zmieniałem jej 
położenie względem kilku satelitów, 
ruch ręką był tak wprawny, że z za-
mkniętymi oczami mógłbym zmie-
niać ustawienie między Astrą a Hot 
Birdem. Pierwsza płatna platforma 
ukazała się w Polsce w połowie lat 90. 
Nazywała się Multichoice i szybko 
padła, przez brak chętnych. Dopiero 
kilka lat później zadebiutowała Wi-
zja TV i rozwój telewizji w naszym 
kraju ruszył lawinowo. Na początku 
bardzo się ekscytowałem mnogością 
możliwości, z czasem jednak zauwa-
żyłem, że i tak skupiam się na kilku 
ulubionych kanałach. W roku 2005 
całkowicie zrezygnowałem z oglą-
dania. Odczułem wielką ulgę, bo 
końcowa faza, kiedy posiadałem 
pewnie z 200 stacji telewizyjnych, 
skutkowała zaawansowaną kciuczycą 
– czyli seryjnym klikaniem na pilocie 
i brakiem skupienia na czymkolwiek. 
Takie były platformy płatne, obecnie 
najnowszy standard DVB-T2 spo-
woduje, że w każdym domu pojawi 
się pierdyliard kanałów, jednocze-
śnie nie będzie nic wartościowego 
do obejrzenia. Może to jest dobry 
czas, aby nie kupować dekoderów, 
tylko pozbyć się tego dziadostwa raz 
a dobrze? Bardziej zadbać o relacje 
międzyludzkie, nadwątlone dwoma 
latami lockdownów? Sami zobacz-
cie, telewizja nic już nie wnosi, a na 
pewno bardzo ogłupia. Ratujmy się, 
póki czas, zanim Bagno TV nas cał-
kiem wciągnie.
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Mój sąsiad, będący moc-
no uciążliwym menelem 
z parceli obok, posiada do-
rosłe potomstwo. Niestety.

Liczą się chęci
Jan KleszczSzpilki w bruku

Uczniowie ósmych klas kończą dziś swój egzaminacyjny ma-
raton. Za nimi już sprawdzian z języka polskiego i matematyki. 

Dziś zdają egzamin z języka obcego. Tymczasem trwają dyskusje na temat liczby 
przedmiotów rozszerzonych w jaworznickich liceach.

Szkoły ograniczyły tę liczbą z trzech do dwóch przedmiotów. Część rodziców 
przekonuje, że to zły pomysł, który skrzywdzi ich dzieci. Tłumaczą, że możliwość 
wybrania trzech przedmiotów, których młodzi ludzie uczyć się będą na poziomie 
rozszerzonym, wyrówna szanse uczniów z Jaworzna z ich kolegami z sąsiednich 
miast podczas egzaminów na studia wyższe.

Rodzice nie są jednak zgodni. Poza zwolennikami starego rozwiązania są też 
orędownicy nowego. Ich zdaniem ograniczenie liczby przedmiotów rozszerzonych 
sprawi, że młodzi ludzie będą mogli skupić się na nauce dwóch przedmiotów, które 
dzięki temu opanują w lepszym stopniu.

Urzędnicy tłumaczą, że decyzja o zmianie liczby przedmiotów rozszerzonych 
została podjęta po szerokich konsultacjach i analizach. Ustalenie liczby przedmio-
tów rozszerzonych w liceach było wynikiem rozmów pomiędzy dyrekcjami szkół 
i nauczycielami. Proponowane rozwiązania spotkały się też z akceptacją rad pe-
dagogicznych, rad rodziców i samorządów szkolnych w ramach prowadzonych 
konsultacji. Podejmując decyzję, uwzględniono też zainteresowania uczniów oraz 
możliwości organizacyjne, kadrowe i fi nansowe placówek. 

Mimo to pełnej zgody nie ma, bo część rodziców chciałaby, żeby ich dzieci miały 
możliwość wyboru trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym, a inni wolą, by 
wybór ograniczony był do dwóch przedmiotów. Trudno oprzeć się wrażeniu, że dys-
kusja jest nieco akademicka, bo ostatnie słowo i tak należy tu do licealistów, którzy 
albo będą chcieli się uczyć, albo nie. I liczba rozszerzeń nie ma tu wielkiego znaczenia.

raton. Za nimi już sprawdzian z języka polskiego i matematyki. 
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Integracja i zabawa
Tolerancja i równość to hasła, które towarzyszyły tegorocznym obchodom Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Udział w pochodzie i wspólnej zabawie wzięło 
blisko 500 jaworznian. Wśród nich były osoby borykające się z niepełnosprawnością, ale też ich rodzice, opiekunowie i przyjaciele. Atrakcji było sporo, toteż dobre hu-
mory towarzyszyły wszystkim przez cały dzień.

spotkać. – Powinniśmy szczególnie ce-
lebrować ten dzień. Każda osoba z nie-
pełnosprawnością to także mieszkaniec 
Jaworzna. Wszyscy razem tworzymy 
to miasto i każdy ma tu swoje miejsce
– podkreśla Ewa Duszyk, dyrektor 
Przedszkola Miejskiego nr 24 z Od-
działami Integracyjnymi i Specjalny-
mi w Jaworznie.

Natalia Czeleń

schodzili wręcz z parkietu. – Obchody 
Dni Godności Osób Niepełnospraw-
nych to idealna okazja do integracji, 
rozmów, wspólnej zabawy – zauważa 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
województwa śląskiego.

Uczestnikom czwartkowej impre-
zy dopisywały wyśmienite nastroje. 
Wszyscy cieszyli się, że po pande-
micznej przerwie znów mogą się 

łeczną są osoby, które na co dzień 
borykają się z niepełnosprawnością. 
Zapewniali także o wsparciu ze stro-
ny miasta.

– Nasze wsparcie osób z niepełno-
sprawnościami nie ogranicza się tyl-
ko do tej pięknej imprezy i radosnego 
pochodu. To przede wszystkim pomoc 
płynąca do placówek integracyjnych, 
w tym ta fi nansowa. To też likwidacja 
barier, promocja edukacji. W Jaworznie 
mamy mieszkanie treningowe, w którym 
osoby z niepełnosprawnościami uczą 
się prawdziwego życia, wykonywania 
codziennych obowiązków. Mamy też 
cenne inicjatywy, wychodzące ze śro-
dowisk osób z niepełnosprawnościami
– wylicza Łukasz Kolarczyk.

Uczestnicy zabawy mogli szaleć na 
dmuchańcach, zagrać w chińczyka 
czy tworzyć budowle z wielkich kloc-
ków. Na artystów czekały kolorowan-
ki, a miłośnicy słodyczy uczestniczyli 
w pieczeniu i zdobieniu ciasteczek. 
Można też było poćwiczyć rzut pi-
łeczką do ruchomego celu. Były też 
gry logiczne i relaksacyjne. Zainte-
resowaniem cieszyły się układanki, 
w których trzeba było dopasować 
właściwe emocje do wyrazu twarzy. 
Z kolei miłośnicy muzyki i tańca nie 

do integracji środowiska, wymiany 
codziennych doświadczeń i dosko-
nałej zabawy. Uczestnicy wydarze-
nia podkreślają, że takie święto  jest 
w mieście bardzo potrzebne.  

– Opiekuję się bratem, który jest 
osobą niepełnosprawną i uczestni-
czy w zajęciach w Środowiskowym 
Domu Samopomocy. To święto jest 
dla nas bardzo ważne. To dowód, że 
w Jaworznie pamięta się o osobach 
zmagających się z niepełnosprawno-
ścią – podkreśla Danuta Patucha-
ly, uczestniczka czwartkowych ob-
chodów.

Udział w wydarzeniu wzięli też Łu-
kasz Kolarczyk, zastępca prezydenta 
Jaworzna, oraz Dariusz Starzycki, 
wicemarszałek województwa śląskie-
go. Przedstawiciele władz zgodnie 
podkreślali, jak ważną grupą spo-

W tym roku Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnychświętowaliśmy 
19 maja. Obchody rozpoczęły się na 
Rynku. Uczestnicy w pochodzie prze-
mierzyli ulice miasta i dotarli do Hali 
Widowiskowo-Sportowej Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu. Po uro-
czystym przekazaniu osobom z nie-
pełnosprawnościami symbolicznych 
kluczy do bram miasta, rozpoczęła 
się wspólna zabawa.

– W naszym mieście bardzo wiele 
zrobiono, i nadal dużo się robi, dla osób 
z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że 
władze Jaworzna dostrzegają i rozu-
mieją te problemy i robią wszystko, by 
ludziom żyło się w mieście jak najle-
piej – mówi Zbigniew Bluj, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3.

Obchody Dni Godności Osób Nie-
pełnosprawnych to świetna okazja 

Zamykanie w bańce mydlanej było dużą frajdą dla uczestników 
| fot. Andrzej Pokuta

Klucz do bram miasta trafi ł do dyrektora SP nr 3 
| fot. Andrzej Pokuta

Było też coś dla łasuchów i miłośników gier i zabaw | fot. Andrzej Pokuta

Pierwszy etap niemal gotowy
Pierwszy etap gazyfi kacji Byczyny jest już 

na fi niszu. Roboty budowlano-montażowe 
zostały wykonane. Trwa jeszcze kompletowa-
nie dokumentów do zgłoszenia zakończenia 
budowy w nadzorze budowlanym i uzyskania 
zgody na użytkowanie sieci gazowej. To ozna-
cza, że mieszkańcy już wkrótce będą mogli 
korzystać z nowej sieci.

Gazyfi kację Byczyny podzielono na trzy eta-
py. Pierwszy, który właśnie się kończy, obej-
mował budowę sieci na ulicach Wiosny Ludów, 
Abstorskich, Rewolucjonistów oraz częściowo 
na ulicach Laskowiec i Żytniej. Drugi etap objąć 
ma ulice Na Stoku (częściowo), Gwardzistów, 
Olszynową, Jasińskiego (częściowo), Żukową 
(częściowo), Tulipanową, Ćwiklińskiej (czę-

ściowo), Kościelną, Wysockiego (częściowo), 
Chryzantemową, Astrów, Odrzywołek, Rudni-
ków, Drzymały (częściowo). W trzecim etapie 
sieć gazowa pojawić się powinna na ulicach 
Na Stoku (częściowo), Kaczeńców (częściowo), 
Modrzewiowej, Makowej, Zjednoczenia, Fioł-
kową, Studzianki, Grażyny, Anny, Krystyny, 
Małgorzaty, Elżbiety i Bożeny. Nie wiadomo 
jednak, kiedy prace uda się zrealizować. – Dla 
drugiego i trzeciego etapu prac Polska Spółka 
Gazownictwa uzyskała kompletną dokumen-
tację projektową z decyzją pozwolenia na bu-
dowę. Jednakże dalsze procedowanie zadania, 
czyli roboty budowlano-montażowe, z powodu 
granicznej opłacalności inwestycji oraz braku do-
stępnych środków fi nansowych w obowiązującym 

Planie Inwestycyjnym spółki na lata 2022-2024, 
zostało wstrzymane – przyznaje Anna Knec
z Departamentu Komunikacji Polskiej Spółki 
Gazownictwa.

Losy byczyńskiej inwestycji wciąż nie są 
jednak przesądzone. Przedstawiciele gazowej 
spółki tłumaczą, że rozbudowa sieci gazowej 
ujęta w poszczególnych etapach uwzględnia 
główne ulice dzielnicy Byczyna. Tym samym 
stanowi właściwie swoisty szkielet dla kolej-
nych mniejszych rozbudów sieci gazowej, 
które będą mogły być realizowane w miarę 
występowania nowych odbiorców. Z terenu 
ujętego we wszystkich etapach gazyfi kacji tej 
jaworznickiej dzielnicy wpłynęły 124 wnioski 
o określenie warunków przyłączenia, toteż na 

razie PSG nie planuje kolejnych zadań inwe-
stycyjnych na terenie Byczyny. 

Do zainteresowania się kwestią przyłączenia 
posesji do sieci gazowej mieszkańców Byczyny 
namawia Anna Lichota, jaworznicka radna.

– Takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć 
niską emisję i poprawić jakość powietrza, któ-
rym na co dzień oddychamy – podkreśla Anna 
Lichota.

Informację na temat procesu przyłączenia do 
sieci gazowej można uzyskać w Biurze Obsługi 
Klienta przy ulicy Sportowej 10. Więcej moż-
na też znaleźć na stronie internetowej www.
psgaz.pl lub poprzez portal przyłączeniowy 
przylaczenie.psgaz.pl/homepage.

Grażyna Dębała
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R E K L A M A

Denis Staliś

Jerzy Wojdyła

Iwona i Robert Działakiewiczowie

Roman Kamiński

Jestem mieszkańcem Pyskowic. Wprawdzie nie 
należę do żadnego klubu motocyklowego, ale 
sprowadziła mnie tutaj do Jaworzna akcja Mo-
toserce. Dowiedziałem się o niej z mediów spo-
łecznościowych. Spotkałem tu ludzi, w których 
oczach widać pasję. Cieszę się, że tak wiele osób 
bierze udział w tej pięknej akcji. Dzięki niej ludzie 
przestają myśleć o motocyklistach stereotypowo. 
Motocykliści to ludzie o dobrych sercach, którzy 
niosą pomoc tam, gdzie tylko mogą.

Cieszę, że taka akcja została zorganizowana 
w naszym mieście. Uważam wręcz, że takich 
przedsięwzięć powinno być znacznie więcej, nie 
tylko raz w roku. Przede wszystkim ważny jest 
cel tej imprezy. Powinniśmy pomagać innym. 
Dodatkowo forma organizacji wydarzenia jest 
bardzo atrakcyjna. Zlot przyciągnął mnóstwo 
mieszkańców naszego miasta. Można było zo-
baczyć różnorodne motocykle, podziwiać paradę 
pojazdów. Dzieci mają sporo frajdy. Według mnie 
ta impreza to coś pięknego.

W Jaworznie wzięliśmy udział w akcji Motoser-
ce po raz drugi. Jeździmy też na zloty do innych 
miast, takich jak: Oświęcim, Chudów czy Wado-
wice. Ta impreza powinna odbywać się cyklicznie, 
minimum dwa razy w roku. Organizatorzy jaworz-
nickiej edycji przygotowali akcję na najwyższym 
poziomie. Jesteśmy pełni podziwu dla nich, że to 
robią. Motocykliści na każdym kroku dbają o bez-
pieczeństwo w trakcie trwania imprezy. Wszystko 
jest w porządku. Warto brać udział w tej akcji.

Jestem mieszkańcem Sosnowca i wziąłem udział 
w jaworznickiej akcji Motoserce. Jestem kierow-
cą  zawodowym, na co dzień jeżdżę ciężarów-
ką, a w weekendy często udaję się na wyprawy 
motocyklowe. Obserwując sytuacje na drogach, 
wypadki, mam świadomość, że krew jest potrzeb-
na. Dlatego też zdecydowałem się wziąć udział 
w imprezie. Chciałem pomóc. Zdarzało mi się 
już uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, np. 
w Dąbrowie Górniczej. Staram się także cyklicz-
nie oddawać krew.

Motoserce, czyli dzielenie się dobrem„Razem” 
od 30 lat

Jaworznicką akcję wspierał Polski Czerwo-
ny Krzyż oraz Fundacja DKMS. Zbiórka krwi 
prowadzona była przez całą imprezę w dwóch 
krwiobusach.

– W trakcie akcji Motoserce krew oddają głów-
nie motocykliści, ale zdarza się, że zgłaszają się do 
nas także mieszkańcy, którzy po prostu przyszli na 
imprezę. Ubolewam jednak nad tym, że na odda-
wanie krwi decyduje się tak niewielu młodych ludzi, 

a krew była, jest i będzie potrzebna – mówił Antoni
Rutkowski, koordynator akcji krwiodawczej.

Wśród dawców krwi tego dnia znalazł się 
m.in. jaworznianin, Damian Nowicki. – Ho-
norowym Dawcą Krwi jestem od 2006 r. Staram 
się brać udział w każdej edycji Motoserce i jeśli 
tylko mogę, w jej trakcie oddaję krew – opowiadał.

Krew tego dnia oddawał też Sylwester Czer-
wonka z Jaworzna, który zachęca do uczest-
nictwa w tego typu inicjatywach. – Akcja Mo-
toserce jest świetną okazją do spotkania z rodziną 
i znajomymi. Jest muzyka, dobra zabawa, świetna 
atmosfera, a przede wszystkim można pomóc po-
przez oddanie swojej krwi – mówi. 

Chętni uczestnicy imprezy mogli się także 
zarejestrować do Fundacji DKMS, by zostać 
dawcami szpiku. Prowadzono też zbiórkę pie-
niędzy na rzecz chorego Maksa Tomali, nasto-
latka z Jaworzna.

Tegoroczna edycja Motoserca była naprawdę 
udana. Rynek przez cały dzień tętnił życiem.

– My, motocykliści, staramy się dawać od siebie 
jak najwięcej poprzez dobre uczynki. Imprezę udało 
się zorganizować głównie dzięki wsparciu środo-
wiska motocyklowego, ale była ona skierowana 
nie tylko do motocyklistów, ale i do wszystkich 
mieszkańców miasta – mówi Adam Sokołowski
z grupy Motocykliści Jaworzno.

Natalia Czeleń

W sobotę, 21 maja, na  jaworznickim Ryn-
ku mieszkańcy miasta wzięli udział w kolejnej 
edycji akcji Motoserce, podczas której moto-
cykliści namawiali do oddawania krwi.  Para-
da motocykli przyciągnęła do Jaworzna także 
sąsiadów. W trakcie imprezy zebrano niemal 
9 litrów krwi. 

Motoserce to ogólnopolska akcja krwiodaw-
stwa, w którą angażują się kluby zrzeszone 
w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. 
Organizatorami sobotniej akcji w Jaworznie byli 
motocykliści z Road Runners MC Jaworzno, pub 
Steel Virgin i Miejskie Centrum Kultury i Sportu. 

– Należę do klubu Road Runners MC Poland. 
Jeżdżę w motocyklowym oddziale Jaworzno. Od 
lat uczestniczymy w akcji Motoserce. Jej głów-
nym celem jest zbiórka krwi dla potrzebujących. 
W tym roku jaworznickiej edycji towarzyszyły 
świetne koncerty i wiele innych atrakcji – mówił 
pan Radek „Road Captain” z  Road Runners 
MC Poland.

Uczestnicy imprezy mieli okazje podziwiać 
tradycyjną paradę motocyklową, przemiesz-
czającą się ulicami miasta. Przez cały dzień 
jaworznianie bawili się na koncertach. Na ko-
niec organizatorzy zaprezentowali publiczności 
Teatr Ognia.

Trzydziestolecie działalności Stowarzyszenia 
Abstynenckiego „Razem” świętowano w jeleń-
skim Centrum Kultury „Archetti”. W uroczysto-
ści uczestniczyło blisko sto osób. W tym gronie 
znaleźli się członkowie stowarzyszenia i ich 
bliscy, terapeuci, przedstawiciele władz miasta 
i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

– Jesteście źródłem inspiracji dla środowiska, 
w którym działacie. Życzę, by kolejne jubileusze 
stawały się okazją do miłych wspomnień i przyno-
siły wiele sukcesów i radości – podkreślał Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna.

Podczas jubileuszowej uroczystości gratula-
cje i wyrazy wdzięczności za ważną i potrzebną 
działalność odbierał Zbigniew Smalcerz, pre-
zes Stowarzyszenia Abstynenckiego „Razem”. 
Przygotowano też specjalne podziękowania dla 
współmałżonków osób zmagających się z alko-
holizmem oraz muzyczną prezentację, która 
pokazała, z jakimi problemami i trudnościami 
zmagają się osoby wychodzące z nałogu. Pod-
czas jubileuszowej uroczystości świętowano też 
25-lecie życia w trzeźwości kilkunastu członków 
stowarzyszenia.                                           GD

Akcji towarzyszyła parada motocykli  
| fot. Natalia Czeleń
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"W moim przekonaniu to 
idealna okazja do prze-
zwyciężania wciąż żywych 
stereotypów i wyobrażeń. 
To szansa, by pokazać 
często wielkie zdolności 
i możliwości osób z niepeł-
nosprawnościami.

"Nordic walking to na-
prawdę fantastyczny spo-
sób na aktywny wypoczy-
nek. Taki marsz pozwala 
zadbać o zdrowie i kondy-
cję, wzmacnia serce i mię-
śnie, oszczędzając przy 
tym stawy.

Z Dariuszem Starzyckim, wicemarszałkiem województwa śląskiego, rozmawiamy o sytuacji uchodźców z Ukrainy, znaczeniu trans-
portu kolejowego, czystym powietrzu i o sporcie.

Znów spotkaliśmy się podczas 
obchodów Dni Godności Osób 
Niepełnosprawnych w Jaworz-
nie. To wydarzenie, które od-
bywa się regularnie od 21 lat 
z krótką przerwą w czasie pan-
demii. To właśnie pan wyszedł 
z inicjatywą, by te obchody przy-
wrócić po pandemicznej prze-
rwie. Dlaczego to tak ważne wy-
darzenie?

Formuła tego święta osób z niepeł-
nosprawnościami sprawia, że jest to 
doskonała okazja do spotkań, rozmów 
i wymiany doświadczeń. To wszystko 
odbywa się w atmosferze wspólnej za-
bawy. W moim przekonaniu to ideal-
na okazja do przezwyciężania wciąż 
żywych stereotypów i wyobrażeń. To 
szansa, by pokazać często wielkie zdol-
ności i możliwości osób z niepełnospraw-
nościami. Osoby te, wbrew pozorom, 
stanowią bardzo liczną i ważną grupę 
społeczną.

Od kilku tygodni ważną i liczną 
grupę stanowią też uchodźcy 
wojenni z Ukrainy. Jak wygląda 
ich sytuacja?

Sprawne zorganizowanie pomocy dla 
tak dużej grupy to oczywiście wielkie 
wyzwanie i sprawdzian dla nas wszyst-
kich. Jestem bardzo wdzięczny miesz-
kańcom naszego miasta i regionu za 
każdy przejaw życzliwości i wsparcia 
dla uchodźców. To bardzo ważne, by 
okazać ludziom w tak dramatycznej sy-
tuacji życiowej zwyczajną serdeczność. 
Systemowa pomoc działa już bardzo 
sprawnie. Oczywiście najtrudniej było na 
początku, kiedy to do Przemyśla docie-
rały liczne grupy wojennych uchodźców. 
Sytuacja była tam bardzo trudna. Trze-
ba było szybko zorganizować transport, 
którym uchodźcy mogliby jechać w głąb 
kraju. Zareagowaliśmy błyskawicznie. 
Spółka Koleje Śląskie od początku kon-
fl iktu zbrojnego za naszą wschodnią 
granicą czynnie włączyła się w pomoc 
obywatelom Ukrainy i uruchomiła 41 
pociągów specjalnych, którymi przewie-
ziono już ponad 8 tys. osób, głównie na 
trasie Przemyśl – Katowice, ale również 
Katowice – Sławków oraz Katowice – 
Olkusz. Dzięki wsparciu m.in. Kolei 
Śląskich udało się rozładować ruch na 
dworcu kolejowym w Przemyślu, któ-
ry był pierwszym punktem ostoi dla 
uchodźców z Ukrainy. Koleje Śląskie 
zorganizowały również nieodpłatne prze-
jazdy dla uchodźców z Ukrainy. Z bez-
płatnych przejazdów Kolejami Śląskimi 
skorzystało ponad 154 tys. osób.

Wszystko wskazuje na to, że 
transport kolejowy znów na-
biera znaczenia. Rząd zadecy-
dował o zainwestowaniu 11 
mld zł w rozwój infrastruktury 
kolejowej w ramach Programu 
Kolej+. Czy skorzysta na tym 
nasz region?

Skuteczne działania w wymagających czasach

Dzięki tym środkom w województwie 
śląskim zrealizowane zostanie siedem 
ważnych projektów. Transport kole-
jowy jest rzeczywiście bardzo istotny. 
W dzisiejszym świecie transport musi 
być nie tylko szybki, ale też bezpieczny, 
wygodny i ekologiczny. 
Wszystkie te założenia 
spełnia kolej. Do mo-
ich kompetencji w Za-
rządzie Województwa 
należą sprawy związa-
ne m.in. z organizacją 
publicznego transportu 
zbiorowego. W szcze-
gółach to m.in. współ-
praca przy aktualiza-
cji rozkładów jazdy czy dokonywanie 
zmian w przebiegu istniejących linii 
komunikacyjnych, no i oczywiście za-
bezpieczenie odpowiednich środków na 
organizację przewozów. Dbamy o to, by 
mimo rosnących kosztów zapewnić fi -
nansowanie dla przyjętej siatki połączeń.  
To zadanie udaje nam się skutecznie 
realizować. Wystarczy wspomnieć, że 
kwota wydatków na organizację kole-
jowych regionalnych przewozów pasa-
żerskich z roku na rok wzrasta. W 2015 
roku była to kwota przekraczająca nieco 
174 mln zł, a w planach na ten rok jest 
to już kwota blisko 270 mln.

Zarząd Województwa Śląskiego 
ostatnio nagrodził najlepszych 
sportowców, wcześniej przyzna-
no spore środki dla klubów spor-
towych i kilka jaworznickich 
drużyn zostało docenionych za 
osiągnięcia. Czy to stała polity-
ka Urzędu Marszałkowskiego?
W województwie śląskim mamy 

świetnych sportowców, którzy osią-
gają mistrzowskie wyniki i promują 
nasz region. Wspieranie inwestycji 

w rozbudowę bazy sportowej również 
pomaga osiągać wymierne sukcesy. 
Dlatego Zarząd Województwa nagra-
dza za wybitne osiągnięcia najlepszych 
sportowców, a kluby otrzymują dofi -
nansowanie na dalszy rozwój. Proszę 

zwrócić uwagę, że nie 
tylko w tej materii róż-
nimy się pozytywnie 
od naszych poprzedni-
ków. Specjalne progra-
my dla działkowców 
na inwestycje w ogro-
dach działkowych, do-
tacje dla pszczelarzy, 
konkursy dla rolni-
ków i  wiele innych 

form wspierania różnych działalności. 
Mocno stawiamy również na poprawę 
bezpieczeństwa na drogach. To nasz au-
torski program pozwala na dofi nanso-
wanie zadań na drogach. W do tej pory 
niebezpiecznych, niedoinwestowanych 
miejscach pojawiają się nowe, doświe-
tlone przejścia i przy-
jazne rozwiązania dla 
pieszych – w tej edy-
cji przeznaczyliśmy aż 
3 miliony złotych dla 
samorządów z woje-
wództwa śląskiego. 
Działamy synergicz-
nie z rządem Prawa 
i Sprawiedliwości, któ-
ry dzięki programom 
inwestycyjnym i społecznym rozwija 
Polskę. My jesteśmy odpowiedzialni za 
region i staramy się, by mieszkańcom 
żyło się jak najlepiej.

Sprawą, która budzi silne emocje 
zwłaszcza wśród mieszkańców 
województwa śląskiego, jest też 
kwestia powietrza, jakim oddy-
chamy. Czy w tej sprawie można 
liczyć na poprawę?

Robimy wszystko, co w naszej mocy, 
by zadbać o jakość powietrza. W tym 
celu skrupulatnie realizujemy zapisy 
uchwały antysmogowej. Ze sprawoz-
dań z realizacji Programu ochrony 
powietrza wynika, że w roku 2021, 
w naszym województwie wymieniono  
39 841 starych kotłów, a od począt-
ku naszej kadencji zlikwidowano ich 
łącznie 104 869. Przy okazji przy-
pominam, że do 30 czerwca każdy 
właściciel domu jednorodzinnego ma 
obowiązek zgłoszenia do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, z ja-
kiego źródła ciepła korzysta, ogrzewa-
jąc budynek.

Rozpoczęła się realizacja projektu 
LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. 
Jego celem jest opracowanie i wdro-
żenie działań naprawczych, których 
realizacja doprowadzi do poprawy ja-
kości powietrza. Zadania, jakie zostaną 
podjęte w ramach tego przedsięwzię-
cia, umożliwią znaczące przyspieszenie 

tempa wymiany urzą-
dzeń grzewczych małej 
mocy (poniżej 1MW) 
opalanych paliwami 
stałymi w sektorze ko-
munalno-bytowym. 
Istotnymi punktami 
programu są: rozwój 
i wsparcie potencja-
łu instytucjonalnego, 
regionalnego systemu 

wsparcia doradczego oraz regional-
nej platformy informacji w zakresie 
poprawy jakości powietrza, wdrożenie 
mechanizmów efektywnej kontroli za-
nieczyszczeń na szczeblu samorządo-
wym i wypracowanie dobrych praktyk 
w tym zakresie oraz wdrożenie metod 
optymalnego podnoszenia efektywno-
ści energetycznej i racjonalnego inwe-
stowania w obiektach użyteczności 
publicznej.

Do 30 czerwca można zgłaszać 
propozycje do konkursu Najlep-
sza Przestrzeń Publiczna Woje-
wództwa Śląskiego 2022. Ma 
pan swoje typy?

Oczywiście. Z zainteresowaniem 
przyglądam się temu, jak pod wzglę-
dem architektonicznym zmieniają się 
poszczególne miasta naszego wojewódz-
twa. Jaworzno ma w tym konkursie 
świetne wyniki. Rynek, siedziba Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, GEOsfera 
czy modernizacja Hali Widowiskowo-
-Sportowej to wszystko inwestycje za-
uważone i docenione w konkursie. Tym 
bardziej zachęcam, by zgłaszać swoje 
typy do tegorocznej edycji konkursu. 
Przy okazji polecam korzystanie z  plat-
formy, jaką jest Otwarty Regionalny 
System Informacji Przestrzennej Woje-
wództwa Śląskiego. To nowa odsłona 
geoportalu Regionalnej Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej Województwa 
Śląskiego. ORSIP 2.0 umożliwia dostęp 
do danych przestrzennych w posta-
ci interaktywnych map i związanych 
z nimi usług. Użytkownik znajdzie tu 
m.in. dane z zakresu geodezji i kar-
tografi i, przyrody i ochrony środowi-
ska, zagospodarowania przestrzennego, 
transportu, turystyki, kultury i zdrowia. 
Można tu np. obejrzeć najpiękniejsze 
realizacje urbanistyczne i architekto-
niczne, nagrodzone w ramach konkur-
su na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 
Województwa Śląskiego czy przejrzeć 
dane o sieci dróg wraz z informacjami 
o aktualnym natężeniu ruchu.

W sobotę, 11 czerwca, w GEOs-
ferze odbędzie się jubileuszowy 
rajd nordic walking. Weźmie 
pan udział?
Będę tam na pewno i zachęcam 

wszystkich jaworznian do tego, by się 
do nas przyłączyli. Nordic walking to 
naprawdę fantastyczny sposób na ak-
tywny wypoczynek. Taki marsz pozwala 
zadbać o zdrowie i kondycję, wzmac-
nia serce i mięśnie, oszczędzając przy 
tym stawy. Trudno wyliczyć wszystkie 
zdrowotne zalety, a przecież korzyści jest 
więcej. Jaworzno jest po prostu stworzo-
ne do tego typu aktywności. Nie braku-
je tu pięknych tras spacerowych, które 
można odkryć, właśnie, maszerując 
z kijami. Wierzę, że licznie zobaczymy 
się na starcie rajdu. Kiedy 10 lat temu 
rozpoczynaliśmy miejskie „maszerowa-
nie”:, spotykało się to z dużym zacie-
kawieniem, ale pamiętam, że również 
ze zdziwieniem – jak można chodzić 
z kijami? Po wielu latach nordic wal-
king jest bardzo popularną dyscypliną, 
gromadzącą nawet kilkaset osób na 
starcie naszego miejskiego wydarzenia. 
Teraz chodzą też całe rodziny. To duży 
sukces. Do zobaczenia w GEOsferze!

Dziękuję za rozmowę
Grażyna Dębała

| fot. Archiwum prywatne
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R E K L A M A

MZNK na pikniku w Byczynie

Jeszcze więcej kwiatków

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zaangażował się 
w pomoc przy organizacji pikniku rodzinnego w Byczynie.

Piknik został zorganizowany 20 maja br. przy Przedszkolu Miejskim nr 18 w Byczynie. 
Wśród wielu atrakcji dzieci mogły skorzystać także ze stanowiska MZNK w Jaworznie. Cze-
kały na nie różne gry i zabawy związane z tematyką segregowania odpadów i ekologii. Na 
stanowisku można było też zdobyć ciekawe gadżety ufundowane przez nasza jednostkę.

Okres wiosny i lata to czas plenerowych wydarzeń. W tym okresie zmniejsza się udział 
przedstawicieli Działu Gospodarki Odpadami w ekologicznych lekcjach 
organizowanych w szkołach i przedszkolach, za to częściej można ich 
spotkać na piknikach i różnych imprezach dzielnicowych.

Wiosna to czas nasadzeń roślin ozdobnych. Miejski Za-
rząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie dba o to by 
wszystkie reprezentacyjne przestrzenie naszego miasta były 
ukwiecone na odpowiednim poziomie. Dlatego begonie, 
pelargonie i inne gatunki ozdobne pojawiają się w kwiet-
nikach, na skwerach i klombach.

Ocalić od zapomnienia

oraz nowo zrobione zdjęcie przesłać 
mejlowo na jeden z adresów: swietli-
casp18@vp.pl lub wanda.ciolczyk@
mckis.jaworzno.pl. Można zapisać je 
także na nośniku danych (pendrivie) 
i przynieść do świetlicy szkolnej SP 
18 w godz. 7 do 14 lub do Klubu 
MCKiS Wega w godz. 13.30-17.30. 
Dzieci mają na to czas do poniedział-
ku, 30 maja.

W trzecim etapie zdjęcia będą pu-
blikowane na Facebooku ciężkowic-
kiej podstawówki, a osoby, które mają 
jakieś informacje o ludziach i miej-
scach, na nich uwiecznionych, będą 
mogły podzielić się wspomnieniami 
w komentarzach pod postami.

Rzeź w Ciężkowicach miała miej-
sce 5 czerwca 1940 roku. Właśnie 

wtedy hitlerowcy zastrzelili 19 męż-
czyzn. Była to zemsta za zamordowa-
nie dzień wcześniej znienawidzone-
go komendanta policji. Początkowo 
Niemcy planowali spalić wioskę. Osta-
tecznie zdecydowali się na pokazową 
egzekucję. Zginęli Teofi l Barański, 
Antoni Broda, Karol Chechelski, 
Fryderyk Cichy, Mikołaj Ciołczyk, 
Bronisław Nowacki, Karol Pazdal-
ski, Jan Sołtysek, Jan Kramarczyk, 
Piotr Noris, Franciszek Bielik, Fran-
ciszek Chechelski, Stanisław Che-
chelski, Andrzej Ciołczyk, Herman
Jakubowicz, Józef Pazdalski, Jakub
Pierzchała, Tadeusz Życiński i Sta-
nisław Kuca. Jako jedyny przeżył 
Roman Pierzchała.

Anna Zielonka-Hałczyńska

5 czerwca miną 82 lata od czasu 
ciężkowickiej rzezi, czyli pacyfi kacji 
Ciężkowic. Jak co roku jaworznianie 
udadzą się przed pomnik Ofi ar Faszy-
zmu, by upamiętnić zabitych przez 
hitlerowców mieszkańców. Już teraz 
trwa akcja „Ocalić od zapomnienia 
– Ciężkowice dawniej i dziś”, organi-
zowana przez nauczycielki ze Szkoły 
Podstawowej nr 18, Renatę Pazdur
i Gabrielę Rysak, oraz przez instruk-
torkę Klubu MCKiS Wega, Wandę
Ciołczyk. – Celem przedsięwzięcia jest 
szerzenie wśród dzieci pamięci o rdzen-
nych mieszkańcach naszej dzielnicy, ich 
historii i ważnych dla nich miejscach. 
W ten sposób staramy się pobudzić 
ciekawość do okrywania zmian, jakie 
przez lata nastąpiły w Ciężkowicach. 
Zapraszamy jednocześnie każdego, kto 
chciałby podzielić się swoimi wspomnie-
niami, do aktywnego udziału w orga-
nizowanym wydarzeniu – podkreślają 
organizatorki akcji.

Składa się ona z trzech etapów. 
W pierwszym mali mieszkańcy Cięż-
kowic, uczniowie SP 18, mają za zada-
nie odszukać w rodzinnych albumach 
stare zdjęcia, o których wiadomo, kie-
dy i gdzie zostały zrobione. Następnie 
należy udać się z nimi w miejsca, któ-
re na nich widać, i zrobić tam nowe 
zdjęcia, ukazujące stan obecny.

W drugim etapie uczniowie mają 
zeskanować starą fotografi ę, a jej skan 

Pod pomnikiem Ofi ar Faszyzmu mieszkańcy składają kwiaty co roku
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Na ul. Katowickiej obowiązuje zmiana organizacji ruchu. Warto zacho-
wać tam szczególną ostrożność | fot. Natalia Czeleń

Ostrożnie na Katowickiej!
nowo projektowanego zbiornika. Dą-
browa Narodowa miała dotychczas 
poważny problem z odwodnieniem. 
Wokół osiedla nie było żadnych cie-
ków wodnych, do których można by 
odprowadzić wody deszczowe. 

Problem zostanie rozwiązany m.in. 
dzięki unijnej dotacji w wysokości 18 
mln zł. Łączna długość nowej sieci ka-
nalizacji deszczowej wyniesie 2 680 
m. Po zakończeniu robót kanalizacyj-
nych zostanie też przeprowadzony 
kompleksowy remont nawierzchni 
ul. Katowickiej. Dodane zostaną pasy 
dla rowerów i chodniki po obu stro-
nach. Przebudowa ul. Katowickiej 
potrwa do końca listopada 2023 r. 
Wykonawcą prac jest fi rma Eurovia 
Polska S.A.                                   NC

Od poniedziałku, 23 maja, na ko-
lejnym odcinku ulicy Katowickiej, od 
granicy z Sosnowcem do skrzyżowa-
nia z ul. Szczotki, obowiązuje ruch 
wahadłowy dla autobusów miejskich. 
Dla samochodów wyznaczono objazd 
ulicami: Stanisława Wyspiańskiego 
i Józefa Wybickiego. Utrudnienia są 
spowodowane trwającymi tam pra-
cami budowlano–drogowymi.

Tymczasowa organizacja ruchu 
związana jest z budową sieci kana-
lizacji deszczowej, odprowadzającej 
wody opadowe z pasa drogowego 
całej ul. Katowickiej. Wody  odpro-
wadzone zostaną poprzez odcinek 
kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. 
Górników z Danuty i drogi grunto-
wej przy cmentarzu na Łubowcu do 
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це неабияка підтримка, і годують 
тут смачно. 

А пан Яцек тим часом продовжує 
носити з авто смаколики, воду, 
посуд. Чоловік розповів, що 
щотижня він та його дружина, 
організація «Ecolab» годують 
людей у вихідний, організовують 
все приблизно на 10.30.  В інші дні 
це роблять різні організації.

З самого рання Яцек та його 
дружина готують сніданок: варили 
разом зі дружиною 200 сосисок, 
смажили яєчню та готували інші 
страви. А пекарня, яка підтримує 
ініціативу, надала булочки для 
бутербродів і хот-догів.

– Усе це, що у наметі (кава, чай, 
какао, їжа), фінансують поляки, 
не держава чи місто. Також 
є організації, які займаються 
приготуванням обідів – от на 
стіні вказані назви цих компаній, 
–  говорить Яцек. 

– Якщо знаєш когось зі своїх, 
запрошуй на частування, хай 
приходять, мені відомо, як важко 
біженцям, тому ми допомагаємо, 
–  каже Яцек.

Пригоститись смаколиками 
прийшла й Інна Максимчук з 
Києва. Вона в Польщі разом 
з двома дітьми. Нещодавно 
знайшла роботу (помічник кухаря), 
орендує житло, але зарплатні ще 
не отримувала. Коли опиняється 
неподалік вокзалу, то заходить на 
смачне частування. 

– Дякую цим людям, вони 

Jest nowy pomysł na to, 
jak uratować budynek 
szczakowskiego dworca 
kolejowego. Paweł Sil-
bert, prezydent Jaworzna, 
zaproponował, by mia-
sto przejęło „własność” 
terenu dawnego dworca 
w Szczakowej przy oka-
zji przebudowy i realiza-
cji inwestycji drogowej, 
przeznaczonej do obsługi 
komunikacyjnej ruchu pa-
sażerskiego. Aby zrealizo-
wać ten pomysł, potrzebna 
jest specjalna decyzja ad-
ministracyjna. Jaworznia-
nie pomysł przyjęli z entu-
zjazmem.

Щодня у Кракові безкоштовно 
годують біженців з України

Багато українців уже їдуть 
додому з різних країн, 
попри те, що в країні триває 
війна. Чимало також 
прибувають до Польщі, 
яка стала тимчасовою 
домівкою для жінок, дітей, 
літніх людей, надавши 
прихисток. Зосереджені 
потоки пасажирів з потягів 
та автобусів у великих 
містах, Краків   одне з 
таких. Він прийняв і далі 
приймає велику кількість 
тих, хто рятуються від 
війни в Україні.

Безпосередньо на площі біля 
залізничного вокзалу Краків 
гловний розміщені три намети, 
де біженці можуть отримати 
допомогу – безкоштовну 
їжу, тимчасовий нічліг, одяг. 
Щоправда, у неділю намет з 
одягом не працює. Для комфорту 
приїжджих збоку біля наметів 
розташовані біотуалети.

Як два місяці тому, так і нині ми 
побачили, як поляки підтримують 
біженців, як організували їжу та 
іншу допомогу безпосередньо біля 
вокзалу. Щодня тут, у Кракові, 
безкоштовно годують біженців з 
України, локація – один з наметів 
біля залізничного вокзалу. У неділю 
сніданок організували Яцек та його 

дружина і компанія, у якій вона 
працює – Ecolab. Працівники цієї 
компанії у вихідний волонтерять 
у наметі, годуючи тих, хто цього 
потребує.

Умова, аби зайти на 
безкоштовний обід чи сніданок – 
штамп у закордонному паспорті, 
що свідчить про перетин польського 
кордону після 24 лютого 2022 року. 
Якщо людина не має закордонного, 
то песель, отриманий після 24 
лютого.

У наметі з їжею можна 
пригоститись чаєм, кавою, какао, 
також у неділю годували бургерами 
та хот-догами, налисниками і 
оладками. 

Зустріли ми тут пенсіонера 
Віктора Володимировича з 

Маріуполя, котрий майже 2 
місяці як урятувався з пекла 
та живе з рідними в Кракові. 
Чоловік розповів, що дуже вдячний 
полякам, адже відчуває величезну 
підтримку: надали житло, родина 
отримує гуманітарну допомогу. 
Щоправда, донька досі не знайшла 
роботу, вона стоматолог, а 
для роботи поза Україною має 
підтвердити диплом, вивчити мову. 
Родина дуже мріє повернутись 
в Україну, сподіваються скоро 
поїхати до Києва, де мають житло 
і де стало відносно безпечно, 
адже тут за оренду житла скоро 
доведеться платити, а без роботи 
це неможливо.

А нині Віктор Володимирович 
прийшов у цей намет, каже, що 

неймовірні. Тут смачно, – ділиться 
Інна.

Із вокзалу біженці або їдуть в інші 
міста й містечка гостинної Польщі 
чи далі в Європу, або залишаються 
в Кракові. Всі вони шукають житло, 
роботу, бо ж повернутись додому 
поки що мають змогу не всі: комусь 
нікуди, бо дім зруйнували російські 
окупанти, хтось боїться небезпеки, 
бо знає, як то – втрачати рідних і 
все, що нажили, хтось від сирен і 
ракетної небезпеки рятує свою і 
дитячу психіку. Майже всі мріють 
повернутись додому, як тільки там 
стане безпечно. А поки що дякують 
полякам та Польщі: країна зробила 
і продовжує робити неймовірне 
для сусідів – українців, у дім яких 
прийшла війна.

На самому вокзалі та біля 
згаданих наметів українцям 
надають й інформацію, куди 
звернутись до волонтерів, якщо 
шукаєте житло. 

Неподалік від вокзалу в 
Кракові на (Радзивилівській, 3) 
також діє інформаційний пункт, 
де волонтери запишуть ваші 
потреби та допоможуть у пошуку 
безкоштовного житла. Там можна 
прийняти душ і 
трохи відпочити 
(перебувати до 
12 годин).

Ніна Король, 
журналістка з 
України, котра 
живе в Явожно.

Chcą uratować dworzec

– Koncepcja „przejęcia” byłego dwor-
ca przez gminę i zrewitalizowanie tego 
miejsca są od lat wyczekiwane przez 

mieszkańców. Rozwiązanie, o którym 
mówi prezydent, być może jest jedyną 
szansą, pod kątem formalnym, na prze-
jęcie budynku. Powyższe działania nie są 
spowodowane chęcią zburzenia budynku 
dotychczasowego dworca – podkreśla 
Tadeusz Kaczmarek, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej i członek zarządu 
szczakowskiego koła Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Jaworzna.

Skomplikowana i niejasna sytuacja 
własnościowa budynku dworca ko-
lejowego w Szczakowej uniemożli-
wia przeprowadzenie tam remontu. 
Urzędnicy od lat śledzą losy doku-
mentów potrzebnych, by kwestie wła-
snościowe uporządkować. Próbowano 
już chyba wszystkiego. Dokumentów 
szukano we Lwowie, były też sprawy 
w sądzie wieczystoksięgowym. Bez 
powodzenia. Być może więc propo-
zycja prezydenta to jedyny sposób, 
aby gmina mogła stać się właścicielką 
terenu oraz budynków byłego dworca 
w Szczakowej.

Urzędnicy tłumaczą, że wydanie 
tego typu decyzji administracyjnej 
pozwoli na zagospodarowanie terenu 
przed dworcem i budowę Centrum 

Integracji Transportu, które może po-
łączyć komunikację miejską z trans-
portem kolejowym. Jednak by podjąć 
takie działania, konieczna jest akcep-
tacja mieszkańców dla tej inwestycji. 
Aby pokazać jaworznianom, jak ta 
okolica może wyglądać, powstał już 
nawet projekt architektoniczny. 

– Po rozmowach z mieszkańcami ich 
sugestie przekazaliśmy architektowi. 
W konsekwencji powstał projekt, za-

sowego i kolejowego wraz z poczekal-
niami, kasami biletowymi i zapleczem 
sanitarnym, jednocześnie będzie mógł 
skupiać lokalną społeczność i spełniać 
funkcję kulturalno–integracyjną – tłu-
maczy Paweł Silbert.

Projekt zamyka szczakowski rynek. 
Co ważne, umożliwia zagospodarowa-
nie części parkowej z zachowaniem 
większości starego drzewostanu. Cała 
tylna ściana starego dworca od stro-
ny kolei będzie pełniła funkcję aku-
styczną, oddzielając tory kolejowe 
od zabudowań mieszkalnych, które 
znajdują się w niedalekiej odległości 
od budynku. Po lewej stronie dwor-
ca powstać mógłby duży parking, na 
którym mieszkańcy będą mogli zosta-
wiać samochody, przesiadając się do 
transportu autobusowego oraz kole-
jowego. Mniejszy budynek dworca, 
gdzie dawniej mieściły się restauracja, 
poczekalnia, przechowalnia baga-
żu i kasy, zostałby odrestaurowany 
i mógłby pełnić dodatkowe funkcje. 
Swoją siedzibę mogłaby tam mieć 
na przykład fi lia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej czy klub seniora. 

Grażyna Dębała

chowujący historyczny wygląd dworca, 
do którego wielu mieszkańców ma sen-
tyment, w połączeniu z nowoczesnym 
designem i funkcjonalnością. Nowocze-
sny projekt zaproponowany przez pana 
Tomasza Göttla pokazuje, że w miejscu 
z dotychczasowego starego dworca oraz 
na skutek częściowej przebudowy bu-
dynków dawnej celnicy, może powstać 
funkcjonalny obiekt, który będzie pełnił 
funkcje transportowe, dworca autobu-

Wizualizacja dworca w Szczakowej | fot. Materiały UM Jaworzno
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Dla wszystkich mam. 
Tych, które mają swoje 
dzieci blisko siebie, i dla 
tych, które nie mogą się 
z nimi spotkać, bo miesz-
kają daleko, nie utrzymu-
ją kontaktów albo dlate-
go, że są na wojennym 
froncie.

Mama też może 
realizować marzenia

Monika Boba to mama 15-letniej 
Matyldy i 20-letniego Tymoteusza. 
Jaworznianka udowadnia, że z powo-
dzeniem można łączyć macierzyństwo 
i artystyczną pasję.

Zaczynała od rysunku, malowania 
na desce, zdobiła przedmioty metodą 
decoupage, a w końcu upodobała so-
bie ceramikę. Z czasem jej pasja stała 
się też sposobem na życie. Dziś to wła-
śnie ceramika, obok macierzyństwa 
i rodziny, daje jaworzniance najwięcej 
radości i satysfakcji.

Monika Boba z ceramiką zetknęła 
się właściwie przypadkiem. Szuka-
ła wtedy sposobu na uporanie się 
z trudnymi emocjami po stracie bli-
skiej osoby. Okazało się, że to dobra 
droga. – Sztuka rękodzielnicza potrafi  
wyciągnąć z człowieka wiele emocji. 
Mnie praca nad ceramiką uspokaja 
i relaksuje – zdradza jaworznianka.

Na pierwsze zajęcia ceramiki pani 
Monika zapisała się do Klubu Kasz-
tan w Jeziorkach. Tworzenie ozdob-
nych i użytkowych dzieł sprawiało 
jej tyle radości, że zaczęła doskona-
lić swój warsztat na rozmaitych kur-
sach. Artystyczne warsztaty łączyła 
z obowiązkami mamy. Dzieci rosły, 
obowiązki związane z opieką były 
coraz mniej czasochłonne, toteż ła-
twiejsze stało się wygospodarowanie 
wolnych chwil dla siebie. Jaworz-
nianka zdecydowała, że ceramika 

będzie jej sposobem na życie. Zało-
żyła własną pracownię w Byczynie, 
w dzielnicy, w której mieszka. – Nie 
powinniśmy bać się sięgać po wię-
cej. Czułam, że ceramika jest czymś, 
czym chciałabym się zajmować na 
poważnie, dlatego otworzyłam własną 
działalność gospodarczą, kupiłam piec 
do wypalania ceramiki i utworzyłam 
swoją prywatną pracownię – opowia-
da artystka.

W pracowni ceramicznej byczy-
nianki powstają niesamowite dzie-
ła. Inspiracji artystka szuka głównie 
w przyrodzie i w bajkach dla dzie-
ci. – W mojej ceramice przewijają się 
motywy kwiatów, listków czy postaci 
z bajek – opowiada artystka.

Tworzy z gliny króliki, wzorowa-
ne na bohaterach z „Alicji w krainie 
czarów” czy fantazyjne dynie. Spod 
jej rąk wychodzą też przedmioty 
użytkowe, takie jak patery, misy, 
donice, kubki, a nawet umywalki.

Swoją ceramikę jaworznianka pre-
zentuje na świątecznych jarmarkach 
np. w skansenie w Wygiełzowie. – 
Uwielbiam ten czas. My, rękodzielnicy, 
spotykamy się wtedy i wymieniamy do-
świadczeniami oraz nowinkami – opo-
wiada artystka.

Praca nad ceramiką pochłania 
sporo czasu. Niektóre przedmioty 
powstają nawet przez dwa mie-
siące.

Byczynianka próbowała zarazić 
swoją pasją dzieci, ale każde z nich 
ma inne zainteresowania. Nie prze-
szkadza im to jednak w odwiedzaniu 
mamy w pracowni i przypatrywaniu 
się jej pracy. – Pracownia to nie tylko 
mój warsztat pracy, ale też i miejsce, 
w którym możemy porozmawiać, opo-
wiadać sobie o tym, jak nam minął 
dzień – mówi pani Monika.

Monika Boba prowadzi także 
warsztaty ceramiczne dla począt-
kujących i zaawansowanych. – Na 
warsztatach często pojawiają się mamy 
z dziećmi. To świetna okazja, by się do 
siebie zbliżyć, miło spędzić czas – opo-
wiada pani Monika.

Ceramika to niejedyne artystyczne 
zajęcie jaworznianki. Przy pomocy 
specjalnych farb zdobi fi liżanki i kub-
ki. Interesuje się też szydełkowaniem, 
tworzy czapki, torebki, chusty. Nie-
dawno skończyła szydełkować pięk-
ną chustę. – Wraz z grupką dziewczyn 
spotykamy się w klubie Niko w Byczy-
nie i wspólnie dziergamy, realizujemy 
wybrany temat – opowiada.

Jaworzniankę fascynują także 
podróże. Zwykle podpatruje wtedy 
trendy ceramiczne w odwiedzanym 
mieście czy kraju. – Bardzo lubię po-
znawać nowe miasta. Podróże orga-
nizuję na własną rękę, bo dzięki temu 
sama mogę decydować o tym, gdzie 
pójdę i ile czasu na to poświęcę. Jestem 
miłośniczką Skandynawii. Fascynuje 
mnie tamtejsza architektura, krajobraz. 
Niedawno byłam na Islandii i zakocha-
łam się w jej krajobrazie, przyrodzie 
i dzikości – zdradza.

Jej uwagę przykuła też oczywiście 
tamtejsza ceramika. Mimo wielu obo-
wiązków jaworznianka zawsze znaj-
duje czas dla najbliższych. Zdaniem 
Moniki Boby ważne jest, by każda 
mama w codziennym życiu mogła 
wygospodarować dla siebie chociaż 
chwilę. – Wiem, że to niełatwe zada-
nie, ale każda z nas powinna znaleźć 
w sobie takie pokłady siły, które pozwolą 
na rozwijanie zainteresowań. Realiza-
cja pasji, hobby, dodaje życiu koloru 
i smaku – przekonuje spełniona mama 
i artystka.                                    NC

Dla mam zaśpiewali we wtorek, 24 
maja, chórzyści chóru Jawor, który 
działa przy Jaworznickim Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku. Spotkanie po-
etycko-muzyczne z okazji Dnia Matki 
odbyło się w klubie Relax w Niedzie-
liskach. Na widowni zasiadły mamy 
w różnym wieku, zarówno Polki, jak 
i Ukrainki. – Zaprosiliśmy na nasze wy-
darzenie także panie z Ukrainy, które 
mieszkają w jaworznickim hotelu Dalia
– mówi Krystyna Łaźnia, prezeska 
JUTW i członkini chóru Jawor. – To 
spotkanie było prezentem dla wszystkich 
mam, podzięką za to, że są matkami, 
wychowują lub wychowały dzieci, że 
kochają je matczyną miłością. Bo ser-
ce matki zawsze bije dla swoich dzie-
ci, matka, bez względu na to, czy ma 
z nimi kontakt czy nie, cały czas myśli, 
martwi się, chce dla swoich dzieci jak 
najlepiej – podkreśla.

Chórzyści zaśpiewali kilka pio-
senek, w tym m.in. „Serce matki” 
i „Pieśń o matce”. Dwoje seniorów, 
Krystyna Łaźnia i Jerzy Augusty-
niak, przeczytało też swoje wiersze. 
Wystąpiła także Dorota Pietraszek, 
której akompaniowała jej nauczyciel-
ka śpiewu, Irena Paprocka. Pani 
Irena jest również dyrygentką chóru 
Jawor. – Cieszymy się, że nasi seniorzy 
znów mogli zaprezentować się przed 
szerszą publicznością. To już drugie 

Anna Maria Trawińska
dr nauk społecznych z Sano Science

Chcemy, by nasze dzieci były szczęśliwe. Musimy 
jednak pamiętać o tym, że aby zagwarantować dobry 
rozwój i szczęście swojemu dziecku, same musimy 
być szczęśliwe. Nie jest prawdą, że można być albo 
dobrą mamą, albo realizować się zawodowo. To się 
nie wyklucza, tylko się pięknie uzupełnia. Kiedy dzieci 
widzą, że mama jest aktywna zawodowo, a do tego, 

czym się zajmuje, podchodzi z pasją, spełnia swoje marzenia i zainteresowa-
nia, same zaczynają ją naśladować i biorą sprawy w swoje ręce. Szczęśliwa, 
świadoma swoich potrzeb, posiadająca własne pasje mama to osoba, która 
jest w stanie dać dziecku oprócz miłości, oparcia, poczucia bezpieczeństwa, 
również inspirację. Może pomóc mu odkrywać talenty, wspierać niezależność 
i pewność siebie. Dzieciom będzie znacznie łatwiej rozwijać swoje zaintereso-
wania i poznawać siebie, gdy u boku będą miały spełnioną i radosną mamę.

Monika Boba z powodzeniem godzi macierzyństwo z artystyczną pasją  | fot. Natalia Czeleń

Wystąpili chór Jawor, 10-letni Sasza i Dorota Pietraszek | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zalane - przyrodnicza perełka miasta
Prawdziwą przyrodniczą perełką na 

mapie Jaworzna są zalewiska pogór-
nicze, mieszczące się w kompleksie 
leśnym „Podłęże”. To teren na po-
łudnie od Elektrowni Jaworzno III. 
Przez jaworznian to miejsce nazywa-
ne jest po prostu „Zalanym”. To trzy 
stawy, oddzielone szutrową drogą. 
Miejsce kusi dzikością i niesamowi-
tym krajobrazem. 

Zalewisko powstało w kompleksie 
leśnym „Podłęże” na początku lat 
osiemdziesiątych XX wieku, po defor-
macji terenu w związku z eksploatacją 
węgla. Zbiorniki mają około 15 ha 
powierzchni i niewielką głębokość. 
To około 1,5 m.

– Zalewiska na szczęście zostały po-
zostawione do spontanicznej sukcesji, 
chociaż były plany rekultywacji, czy-
li zasypania odpadami pogórniczymi. 
To fantastycznie przyczyniło się do 
wzrostu bioróżnorodności w tym sto-

sunkowo ubogim obszarze – opowiada 
Marcin Tosza z Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie.

Dziś rejon zalewiska zaliczany jest 
do najcenniejszych w mieście. O jego 
atrakcyjności decydują bogactwo 
przyrodnicze, zróżnicowana rzeźba 
terenu i szata roślinna oraz bogata 
fl ora i fauna. 

– Obszar na pewno jest miejscem cen-
nym przyrodniczo, głównie ze względu 
na występującą tam faunę, a także ze 
względu na zjawiska zachodzące w sa-
mym zbiorniku i jego otoczeniu – tłuma-
czy jaworznicki przyrodnik.

Choć zbiorniki są stosunkowo płyt-
kie, obecnie są miejscem lęgu wielu 
gatunków ptaków wodnych, w tym 
chronionych. 

– Z tą wodą związane są mewy 
śmieszki i kilka gatunków kaczek (na 
pewno krzyżówki i czernice), łyski, ła-
będzie nieme. Można tam spotkać zimo-

Zaśpiewali dla mam

spotkanie poetycko-muzyczne, które 
zorganizowaliśmy w ostatnim czasie. 
Pierwsze, zatytułowane „Miłość o każ-
dej porze roku”, odbyło się w Relaksie 5 
kwietnia. Planujemy już kolejny program 
artystyczny, poświęcony optymizmowi 
seniora. Chcemy go przygotować na 
rozpoczęcie nowego roku akademic-
kiego – zdradza pani Irena.

Jako ostatni pojawił się na scenie 
10-letni Sasza, który zagrał dwie me-
lodie na bandurze, narodowym ukra-
ińskim instrumencie. Na widowni sie-
dzieli brat młodego muzyka, Misza, 
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Wystąpili chór Jawor, 10-letni Sasza i Dorota Pietraszek | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zalane zachwycają bogatą fauną 
i fl orą  | fot. Natalia Czeleń

Zapraszają na festyn
W Dąbrowie Narodowej w so-

botę, 4 czerwca, odbędzie się 
parafi alny festyn charytatywny. 
Atrakcji organizatorzy zaplano-
wali sporo. Będzie też okazja, by 
pomóc innym.

– W czasie festynu zawsze zbie-
ramy datki na lokalny szczytny cel. 
Podobnie będzie i tym razem – zapo-
wiada Marta Nowak, jedna z or-
ganizatorek festynu.

O godz. 15 rozpocznie się mecz 
piłki nożnej służby liturgicznej i pa-
rafi an. Po 15.30 wystąpią dzie-
ci z Przedszkola Miejskiego nr 24 
z Oddziałami Integracyjnymi i Spe-
cjalnymi. O godz. 16 odbędzie się 
uroczyste otwarcie VII Festynu 
Anielskiego. W trakcie wydarze-
nia swoje umiejętności zaprezen-
tują członkowie Klubu Sportów 
Walki SATORI Jaworzno. Przed 
gośćmi wystąpią także Koło Go-
spodyń Wiejskich „Dąbrowianki” 
oraz Orkiestra Dęta Tauron Wy-
dobycie S.A. ZG Sobieski pod ba-
tutą Piotra Krawczyka. O godz. 

17.30 rodziny będą mogły wziąć 
udział w turnieju. Będzie też reci-
tal artystki, Danuty Chyckiej, oraz 
występ fi nalisty The Voice Senior 
3, Jerzego Hermana. Na scenie 
pojawi się również zespół Gospel 
Sound. Planowany jest także kier-
masz ciast i rękodzieła oraz grill 
i warsztaty pszczelarskie. Chętni 
zmierzą się w turnieju szachowym. 
Będzie malowanie twarzy, prze-
ciąganie liny, malowanie na folii, 
zabawy muzyczne i plastyczne. Na 
dzieciaki czekać będzie też dmu-
chany zamek.

Swoje umiejętności zaprezentują: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dą-
browie Narodowej i Okręgowa 
Stacja Ratownictwa Górniczego 
w Jaworznie. Będą też pogadanki 
z funkcjonariuszami jaworznickiej 
policji. – Nie możemy się doczekać 
kolejnej odsłony naszego festynu, któ-
ry przyciąga coraz więcej gości. Cie-
szy nas to, bo możemy zebrać jeszcze 
większą sumę, która umożliwi zakup 
niezbędnych artykułów najbardziej 

potrzebującym mieszkańcom Dąbro-
wy Narodowej. To również świetna 
okazja do podzielenia się tym, co 
sprawia nam radość – mówi Mar-
ta Nowak. 

Na festynie będą także stoiska 
z rękodziełem. Swoje prace zapre-
zentują m.in. panie z Ukrainy, które 
szyją niesamowite rzeczy. Orga-
nizatorzy festynu zapraszają do 
współpracy wszystkich obywateli 
Ukrainy, mieszkających w naszym 
mieście. Może to być okazja do 
zaprezentowania się, np. poprzez 
śpiewanie, grę na instrumentach, 
taniec, wystawę rękodzieła, zapre-
zentowanie własnych wypieków.

– Dzięki festynowi czujemy się 
prawdziwą wspólnotą, a to jest bez-
cenne w czasach, kiedy potrafi my 
przeżyć kilkanaście lat, nie znając 
nawet imienia sąsiada – dodaje.

Festyn rozpocznie się o godz. 
15.30. Jego zwieńczeniem będzie 
losowanie loterii fantowej oraz dys-
koteka, która potrwa do godz. 23.

Natalia Czeleń

Zalane - przyrodnicza perełka miasta

rodka. Jest to stosunkowo bezpieczna 
przestrzeń do odpoczynku podczas mi-
gracji ptaków, co jest szczególnie widocz-
ne, a właściwie słyszalne, jesienią, kiedy 
hałas ptaków jest czasami nieprawdo-
podobny – opowiada Marcin Tosza.

Zalane szczególnie upodobały sobie 
mewy, które w tym miejscu zimują. 
Występuje tam również wiele gatun-
ków ważek, których larwy rozwijają 
się w wodach zbiornika. 

Poza tym to miejsce posiada tak-
że niesamowite walory krajobrazo-
we. Na tle sosnowego boru wznoszą 
się kominy Elektrowni Jaworzno III. 
Śródleśne stawy znajdują się około 
kilometra od zalewu Łęg. Warto więc 
pokonać trasę rowerem i za jednym 
zamachem zobaczyć oba te piękne 
zakątki jaworznickie.

By dojechać do tzw. Zalanych, 
można skorzystać ze współrzędnych: 
+50° 11′ 53.69″, +19° 12′ 53.07″.

Na Zalanym często można spotkać 
wędkarzy. Jest tam łowisko nr 222 
„Zalewisko I i II”, którego gospoda-
rzem jest Koło PZW nr 106 OSP Dą-
browa Narodowa w Jaworznie.

Natalia Czeleń

Zaśpiewali dla mam

i ich mama, Julia Averina. – Dzień 
Matki to ważne święto, bo bez mamy 
nie byłoby dzieci. Mama jest najważ-
niejsza, dba o swoje pociechy, kocha je 
najmocniej na świecie – przyznaje pani 
Julia. – Mam trzech synów i jedną cór-
kę. Do Jaworzna przyjechałam z Saszą, 
który ma 10 lat, 16-letnim Miszą, 27-let-
nią Swietłaną i jej 3-letnim synkiem. 
W Ukrainie razem z moim mężem został 
mój najstarszy syn, 20-letni Rusłan. Mąż 
jest w naszym domu, a syn na froncie, 
w okolicach Doniecka – przyznaje ze 
łzami w oczach.

Mimo rozłąki rodzina jest w stałym 
kontakcie. Pani Julia ma nadzieję, 
że już niebawem znów będą razem.

W Ukrainie Dzień Matki jest ob-
chodzony w drugą niedzielę maja.

– Obchodzimy go rodzinnie, w gronie 
najbliższych. Dzieci przynoszą mamom 
prezenty, kwiaty, pieką ciasto – opisu-
je Marina Radzionenko. Też jest 
mamą i babcią. Z chęcią przystała na 
zaproszenie chóru Jawor i z innymi 
Ukrainkami z hotelu Dalia przyszła 
na wtorkowy koncert. – Cieszę się, 
że mogłyśmy się tu spotkać i posłuchać 
występów tutejszych artystów – dodaje. 

Na imprezę do klubu Relax przy-
szło także sporo Polek, m.in.  Barbara
Dwornicka, która przywiozła ze sobą 
swoją 97-letnią mamę, Olgę Godyń.

– Bardzo nam się podobało. Staramy 
się z mamą wychodzić jak najczęściej 
z domu. Wybieramy się na spacery, 
a czasami właśnie na takie wydarzenia – 
przyznaje pani Barbara. – Tegoroczne 
święto mam spędzimy w gronie najbliż-
szych. Przyjdą do nas także moje dwie 
siostry – stwierdza.

Okazji do świętowania Dnia Mat-
ki będzie w Jaworznie jeszcze przy-
najmniej kilka. 26 maja o godz. 19, 
również w klubie Relax, wystąpi ka-
baret „A Jak!” z programem „Matka 
jest tylko jedna”. Impreza jest bileto-
wana. 28 maja o godz. 18 w ATElier 
Kultury odbędzie się z kolei koncert 
pt. „Kobiecym głosem na dwa serca”. 
Zaśpiewają Julita Kożuszek i Dorota
Wasilewska. Również obowiązują 
bilety. Natomiast za okazaniem bez-
płatnych wejściówek będzie można 
wejść 27 maja  na koncert grupy te-
atralno-wokalnej, działającej przy 
Domu Kultury im. Zdzisława Kru-
dzielskiego w Szczakowej (tam też 
odbędzie się wydarzenie). Koncert 
pt. „Matczyna Intuicja” rozpocznie 
się o godz. 17.

Anna Zielonka-Hałczyńska, NC

NR 20/2022      26 MAJA 2022 9LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Artyści z Teatru Oddzielnego złożyli wizytę pani Basi  | fot. Archiwum TO

W Młodzieżowym Domu 
Kultury im. Jaworznia-
ków odbędzie się premiera 
spektaklu Teatru Oddziel-
nego, „Porażeni - nie tylko 
miłością", opartego na lo-
sach powstańca, Andrzeja 
Budzyńskiego oraz sani-
tariuszki, Barbary Żuga-
jewicz. To historia miłości 
przerwanej przez powsta-
nie warszawskie, ale także 
uczucia, które przetrwało 
próbę czasu i pozwoliło za-
kochanym odnaleźć się po 
ponad 70 latach rozłąki.

Miłość, która przetrwała 
próbę czasu

Zdaniem Anny Korczyk, reżyser-
ki Teatru Oddzielnego, najpiękniej-
sze scenariusze pisze samo życie. 
Dlatego też w swoim scenariuszu 
do spektaklu „Porażeni nie tylko 
miłością” wykorzystała prawdziwą 
historię dwojga ludzi. Inspiracją 
były losy Andrzeja Budzyńskiego
i Barbary Żugajewicz. młodych 
ludzi, którzy poznali się i poko-
chali w czasie wojny. Rozdzieliło 
ich powstanie warszawskie. Pan 
Andrzej wyjechał do Stanów Zjed-
noczonych i zrobił karierę nauko-
wą. Natomiast pani Barbara zosta-
ła w Polsce i walczyła z kolejnym 
okupantem. Andrzej Budzyński 
odnalazł ukochaną po 72 latach. 
Ich miłość przedstawiono w fi l-
mie „Odnaleziony walc - powstanie 
warszawskie” z 2016 r. To właśnie 
dzięki niemu Anna Korczyk poznała 
historię tych dwojga i postanowiła 
odnaleźć i poznać bohaterkę. Od-

wiedziła ją wraz z aktorami Teatru 
Oddzielnego w jej rodzinnym domu 
w Klarysewie. Po rozmowie z panią 
Barbarą napisała scenariusz.

Pani Basia oczarowała jaworz-
nickich artystów, którzy do dziś 
utrzymują z nią kontakt.

– Miałam okazję już dwa razy go-
ścić w domu pani Basi i za każdym 
razem było to dla mnie niesamowite 
przeżycie. W domu pani Basi nie ma 
mowy o „bylejakości”. Tam czas stoi 
w miejscu, jest namacalny – wspo-
mina Anna Korczyk.

Pani Basia Żugajewicz ma dziś 
ponad 90 lat. Z uwagi na stan zdro-
wia nie może przyjechać do MDK 
na spektakl. Artyści nagrali więc 
swój występ i 8 maja ponownie od-
wiedzili ją w jej rodzinnym domu, 
by zaprezentować jej efekty swojej 
pracy. Dla wszystkich aktorów było 
to bardzo poruszające i emocjonu-
jące spotkanie.

– Obawialiśmy się jej werdyktu. 
W końcu nasz spektakl opowiada o jej 
życiu i jej bliskich. Zastanawiałem 
się też, czy dobrze oddałem charak-
ter ukochanego pani Basi, którego 
zagrałem w spektaklu. Pan Andrzej 
już nie żyje. Nie miałem okazji go 
poznać, zobaczyć, jaki miał sposób 
mówienia, gestykulacji. Koleżankom 
odgrywającym panią Basię było nieco 
łatwiej, bo ją poznały, miały szansę 
z nią porozmawiać, podpatrzeć pewne 
zachowania – mówi aktor Dariusz
Łętowski.

Podobne rozterki towarzyszyły 
innym aktorom. – Wszyscy zastana-
wialiśmy się, jak pani Basia zareaguje 
na nasz spektakl. Na mnie pani Basia 
zrobiła niesamowite wrażenie. Gdy 
pojawiłem się w jej domu, miałem 
wrażenie, jakbym wsiadł do wehi-
kułu czasu i przeniósł się do prze-
szłości. Zależało mi na tym, by była 

z nas dumna – wspomina Tomasz
Gędłek.

Barbara Żugajewicz nie kryła 
swojego wzruszenia. Sztuka bar-
dzo się jej podobała. Przeniosła ją 
w świat wspomnień.

– Pani Basia przez cały czas wpa-
trywała się w nasz fi lm i powtarzała, 
„tak, tak było”. Najpiękniejszą re-
cenzją mojego scenariusza była dla 
mnie właśnie jej reakcja, wzruszenie
– opowiada pani reżyser.

Pani Basia zaskarbiła sobie sym-
patię artystów. Spotkania z nią są 
dla nich niezwykle inspirujące i po-
uczające.

– W spotkaniach z panią Basią 
uczestniczyłem już dwukrotnie. To 
niesamowite uczucie, móc porozma-
wiać z osobą, która tak wiele może 
opowiedzieć m.in.  o powstaniu war-
szawskim. Pani Basia opowiadała 
nam też o tym, jak jako mała dziew-
czynka spacerowała z rodziną tuż 
za marszałkiem Józefem Piłsudskim
– dodaje Dariusz Łętowski.

Wkrótce spektakl będą mieli oka-
zję zobaczyć także  jaworznianie. 
Aktorzy właśnie przygotowują się 
do występu. – Cieszę się, że wystę-
puję w tym spektaklu. Opowiada on 
o sprawach ważnych i przedstawia 
historię, a bardzo interesuję się hi-
storią, zwłaszcza związaną z pierw-
szą i drugą wojną światową – mówi 
młody aktor, Paweł Jachimczyk.

Premiera „Porażonych nie tyl-
ko miłością” odbędzie się 12 i 18 
czerwca o godz. 18 w Młodzieżo-
wym Domu Kultury im. Jaworz-
niaków, przy ul. Inwalidów Wojen-
nych 2. Bilet na spektakl w cenie 
25 zł można będzie kupić w każdą 
środę od 14, a także bezpośrednio 
na dwie godziny przed wydarze-
niem oraz na „Kup bilecik”.

Natalia Czeleń

Debiut 
jaworznickiej 

artystki
Do 31 lipca będzie dostępna 

w Galerii Kameralnej ATElier Kul-
tury wystawa pt. „Rozalia Kwiat-
kowska. PRAesentia – manifestacje 
pamięci”. To pierwsza ekspozycja 
z cyklu Debiuty, który realizują 
pracownicy tej jaworznickiej in-
stytucji kultury.

Wystawa jaworznianki Rozalii
Kwiatkowskiej jest dostępna od 19 
maja. Tworzą ją fotografi e, rzeźby 
i obrazy, podporządkowane, jak 
przekonuje autorka, przeszłości, 
a zmodyfi kowane przez teraźniej-
szość. Zaprezentowana twórczość 
jaworznianki to jednocześnie praca 
dyplomowa artystki. Pani Rozalia 
jest bowiem studentką Uniwersy-
tetu Artystycznego im. Magdaleny 
Abakanowicz w Poznaniu. – Tytuł 
pracy w bezpośredni sposób nawiązu-
je do mojej potrzeby obecności (pra-

esentia), bliskości, kontaktu z drugim 
człowiekiem, istotą (esentia) żywą. 
Podtytuł - manifestacje pamięci - ma 
działać na zasadzie przeciwności, po-
nieważ słowo manifestacja oznacza 
głośne pokazywanie swoich poglą-
dów, natomiast pamięć to takie słowo, 
które jest przytłumione, ciche, które 
dopiero potrzebuje bodźca, poma-
gającego mu wybrzmieć – tłumaczy 
artystka. – Projekt składa się z kilku 
elementów, które swoje źródło mają 
w mechanizmach wspomnień. Kon-
frontacja moich myśli i ciała (wspo-
mnień i obrazów) z (nie)obecnością 
pokazuje moje stanowisko wobec fo-
tografi i archiwalnych i tego, jak mogą 
wpływać na życie – dodaje.

Wystawę można obejrzeć w bu-
dynku Sokoła przy ul. Mickiewi-
cza 2.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Od izolacji 
do integracji

Prace tkackie uczestników Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło 
w Jaworznie zaprezentowane zosta-
ną w Krakowskim Forum Kultury. 
Na ekspozycji znajdą się tkaniny 
pochodzące ze zbiorów pracow-
ni tkacko-grafi cznej, którą w ja-
worznickim WTZ prowadzi Doro-
ta Pamuła. Wystawę w Krakowie 
oglądać można będzie jesienią, od 
24 października do 14 listopada.

– Datę ofi cjalnego wernisażu jesz-
cze ustalamy. Tkaniny, które tam za-
prezentujemy, jaworznianie mieli już 
okazję zobaczyć na wystawie „spo-
TKANIE” w jaworznickiej Miejskiej 
Bibliotece Publicznej – wspomina 
Olga Kasztelewicz z jaworznickiej 
książnicy, która jest jednocześnie 
inicjatorką przedsięwzięcia.

Prace podopiecznych jaworznic-
kiego WTZ zrobiły wielkie wraże-
nie na bibliotekarce. Postanowiła 
pokazać je szerszej publiczności. 
Stąd pomysł wystawy w Krakowie.

– Tkaniny autorstwa uczestników 
WTZ wprost mnie zauroczyły. Bar-
dzo chciałam pokazać je w Krakowie, 
mieście, z którego pochodzę. Wysta-
wy prezentujące dorobek artystyczny 
osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną w Krakowie są rzadkością – 
zdradza pani Olga.

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Jaworznie jest miejscem szcze-
gólnym. Powstają tu prace arty-
styczne z różnych dziedzin sztuki. 
By zaprezentować szerszej publicz-
ności talenty osób działających 

w WTZ, Olga Kasztelewicz w ra-
mach wolontariatu napisała i zło-
żyła wniosek o dofi nansowanie 
tego przedsięwzięcia. Pieniądze na 
tę inicjatywę przyznano, a projekt 
został nazwany „Nicią tkane - od 
izolacji do integracji". Głównym 
jego założeniem jest integracja osób 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną ze społecznością. 

– W ramach projektu zostanie zor-
ganizowana wystawa tkanin oraz 
wykład. Spotkanie dotyczyć będzie 
tematu niepełnosprawności i integra-
cji społecznej osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Benefi cjenci 
projektu, czyli uczestnicy jaworz-
nickiego Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej, będą mogli zaprezentować swoje 
prace szerszej publiczności. Będzie to 
dla nich wyjście z pewnego rodzaju 
izolacji, bo staną się już nie tylko 
odbiorcami kultury, ale również jej 
twórcami – tłumaczy pani Olga. 

Zorganizowanie wystawy w Kra-
kowie jest okazją nie tylko do za-
prezentowania szerszej publiczno-
ści. To też możliwość nawiązania 
nowych kontaktów i przyjaźni.

– Myślę, że ta prezentacja jest do-
brą drogą do przełamania funkcjo-
nujących wciąż stereotypów na temat 
niepełnosprawności. Oglądający wy-
stawę będą mogli się przekonać, jak 
wielki potencjał emocjonalny i twór-
czy drzemie wśród wykluczanych spo-
łecznie z powodu niepełnosprawności 
- tłumaczy pani Olga.

Natalia Czeleń
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noszeniu wskaźnika reputacji, co pozwala nam na 
otrzymanie punktów zwycięstwa, możliwości wyko-
nania dodatkowych akcji, a także natychmiastowego 
odpalenia promu. Jak można zauważyć – dróg do 
zwycięstwa jest wiele i wszystko zależy od układu 
kart i płytek jakie zastaniemy podczas rozgrywki, 
czyli bardzo podobnie jak w Splendorze.

Czy zatem coś się zmienia po połączeniu Ga-
nimedesa z Księżycem? Dodatek Księżyc wpro-
wadza przede wszystkim dwie plansze – Księ-
życ i Rady Ganimedesa, które każdy z graczy 
łączy ze swoją planszetką. Księżyc daje nam 

m.in. nową bazę, w której kształcić się będą do-
radcy, a także czwarte pole na płytki koloniza-
torów i nowe miejsce do rekrutowania mepli. 
Najciekawsi są jednak doradcy. Kiedy doradca 
będzie przenoszony do kolejnych baz, gracz bę-

dzie miał możliwość wykonania specjalnej akcji 
w zależności, gdzie znajduje się szary mepel. Po 

dotarciu na Ganimedesa gracz wybiera jedną z dostępnych pły-
tek doradców i umieszcza na planszy – daje to oczywiście bonus 
i pozwala na korzystanie z indywidualnych zdolności doradców. 
Jeżeli więc trochę dłuży się Wam rozgrywka w podstawową wer-
sję, to Księżyc daje naprawdę dużo więcej 
możliwości. Polecam jednak rozegranie 
kilkunastu partii w wersję podstawową, 
aby w późniejszym czasie bardziej cieszyć 
się Księżycem.

Na podsumowanie kilka słów o wy-
konaniu. Grafi cznie gra bardzo do mnie 
przemawia: świetnie wykonane ilustracje, 
dobrej jakości karty i meple, a także so-
lidne plansze graczy – sama okładka już 
przyciąga wzrok i zachęca do sięgnięcia 
po pudełko. Warto wspomnieć, że w pod-
stawowej wersji gry zmieścimy wszystkie 
elementy z dodatku Księżyc.

Radosław Kałuża | HKG Gildia

Z początku gra wydaje się prostolinijna. Rekrutujemy ludzi, 
przemieszczamy do kolejnych baz i odpalamy prom po spełnieniu 
wymagań startu. Jednak już wybór płytki kolonizatorów z tym 
samym symbolem, który już posiadamy, pozwala nam wykonać 
nową akcję dwukrotnie. Analogicznie trzecia płytka z tym samym 
symbolem daje nam trzy akcje z nowej płytki. Taka sama sytuacja 
występuje przy okazji tych kart wahadłowców, które posiadają 
dodatkową akcję. Podsumowując, im więcej kart lub kafl i w tym 
samym kolorze, tym więcej akcji w swojej turze możemy wykonać. 
Jeżeli natomiast zbierzemy pięć kart – każda z innym symbolem, 
będziemy mogli odpalić prom, który jeszcze nie spełnił wymagań 
startu. Grę wygrywa gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa. 

Grając w Ganimedesa nie mogłem oprzeć się pokusie, aby po-
równać rozgrywkę z grą w Splendor – siadasz do pierwszej partii 
i sam nie wiesz kiedy skończyła się już szósta. Budowanie silniczka 
naprawdę świetnie się tutaj sprawdza. Trzeba jedynie uważać, aby 
nie bawić się zbyt długo, ponieważ przeciwnik bardzo szybko może 
doprowadzić do zakończenia gry. Warto także pamiętać o pod- 14+ 1 h 2 lub 4

W minionym tygodniu miała miejsce premiera 
najnowszej gry wydawnictwa Rebel – Ganime-
des, która ukazała się wraz z dodatkiem Księżyc. 
Jest to druga edycja gry o przygotowaniach do 
ekspansji kosmosu. Jak zatem prezentuje się 
strategiczna gra, wykorzystująca mechanikę 
budowania silniczka?

Grając w Ganimedesa, gracze staną na cze-
le korporacji, specjalizującej się w lotach 
kosmicznych. Ich zadaniem będzie zrekru-
towanie załogi i przetransportowanie jej 
na jeden z dwóch promów dokujących na 
księżycu Jowisza – Ganimedesie. Cel gry jest bardzo pro-
sty: wystarczy, że jeden z graczy jako pierwszy zapełni cztery 
promy kolonizatorami z różnych branż. I tak w grze wyróż-
niamy cztery kolory mepli: niebiescy kolonizatorzy zajmują-
cy się marketingiem i komunikacją, czerwoni kolonizatorzy 
pełniący funkcję liderów i menadżerów, żółci – inżynierowie 
oraz fi oletowi pracujący w sektorach społecznych i medycznych. 
I jest to tak naprawdę jedyny mankament gry, ponieważ role, 
jakie pełnią kolonizatorzy, nie mają żadnego znaczenia – ważne 
jest, aby przetransportować odpowiedni kolor mepla do promu, 
aby ten mógł wystartować. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że kie-
dyś powstanie dodatek nadający znaczenie pełnionym funkcjom.  

Rozgrywka w Ganimedesa jest prosta i intuicyjna. Na samym 
początku gracze otrzymują identyczne planszetki i karty promów, 
z których wybierają dwie i umieszczają przy księżycu Jowisza. 
Następnie wystarczy rozłożyć na wspólnym „rynku” karty wa-
hadłowców ziemskich, wahadłowców marsjańskich, promów 
kolonizacyjnych i płytek kolonizatorów. Można rozpocząć grę. 

W swojej turze gracze mogą wykonać jedną z trzech akcji: za-
brać jedną z dostępnych płytek kolonizatorów – zwykle dzięki nim 
możemy umieścić nowe meple na Ziemi, użyć karty wahadłowca 
w celu przemieszczenia kolonizatorów oraz odrzucić dowolną licz-
bę posiadanych płytek kolonizatorów, w celu wykonania jednej 
z pięciu akcji podstawowych. Akcje podstawowe to: rekrutacja, 
adaptacja, czyli zmiana koloru mepla, ruch, zwiększenie poziomu 
reputacji i dobranie karty promu na rękę.

Ganimedes i Księżyc

Podróż na księżyc Jowisza

Muzyczna opowieść o życiu
Rok później niż to było zaplano-

wane, ale w końcu jest! Basia Jany-
ga wydała swoją debiutancką płytę. 
Składający się z 12 autorskich utwo-
rów krążek, nosi nazwę „Kontras.ty” 
i jest podróżą po muzycznym świecie 
artystki. Wokalistka tworzyła kompo-
zycje w różnym czasie, na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat. Świeżo wydana 
płyta jest więc zbiorem jej przemyśleń 
z kilku życiowych etapów i mieszanką 
muzycznych gatunków. – Spełniłam 
jedno ze swoich największych marzeń. 
Zamknęłam 35 lat swojego życia w 12 
muzycznych historiach, pięknie opowie-
dzianych przez wspaniałych artystów, 
którzy ze mną zagrali – podkreśla Basia 
Janyga. – W realizację tego projektu 
włożyłam całe swoje serce. Wydałam 
płytę bez wytwórni. Jeszcze wciąż wierzę 
w wytwórnię ludzką, która bazuje na 
wzajemnej życzliwości i wymianie dobrej 
energii. Wciąż jeszcze wierzę – dodaje.

Jak sama mówi o sobie, czuje mu-
zykę w sposób synestezyjny, to zna-
czy, że odbiera ją wszystkimi zmy-
słami. – Słyszę ją, czuję jej zapach 
i smakuję ją. I właśnie do takiego mo-
jego świata chcę zaprosić słuchaczy – 
przyznaje. – Ta płyta jest dla wszystkich 
osób, które szukają w muzyce czegoś 
więcej, chcą ją nie tylko usłyszeć, ale 

i dotknąć, powąchać, posmakować, 
które moim utworom nie boją się nadać 
swojego kontekstu i swojego znaczenia
– tłumaczy.

Basia Janyga stworzyła płytę we 
współpracy z kilkoma muzykami. Na 
basie zagrał Piotr Żaczek, na gitarze 
Damian Kurasz, a na perkusji Robert
Luty. O dobre brzmienie instrumen-
tów klawiszowych zadbali Roman
Jońca i Marcin Górny, który zajął się 

także miksem i masteringiem. Do for-
tepianu zasiadł Paweł Tomaszewski, 
a na saksofonie zagrał Maciej Kociń-
ski. W chórkach zaśpiewali Klaudia
Waldon i Daniel Cebula-Orynicz. 
Nagrania odbyły się w Studiu Splen-
dor i Sława w Poznaniu.

Razem z płytą artystka wydała też 
książkę pt. „Kontrastownik”, w której 
napisała o przesłaniu swoich utwo-
rów, o tworzeniu muzycznego krążka. 
Zawarła też swoje życiowe przemy-
ślenia. Trzecim ważnym elementem, 
związanym z płytą i książką, są też 
grafi ki autorstwa Piotra Majche-
ra, który zajął się oprawą wizualną 
przedsięwzięcia.

Basia Janyga zasłynęła swego cza-
su jako uczestniczka telewizyjnego 
talent-show „The Voice of Poland”. 
Artystka pochodzi z Mysłowic, ale 
po latach przeprowadziła się do Ja-
worzna.

Debiutancką płytę planowała wy-
dać już rok temu, ale premiera prze-
sunęła się jednak w czasie. Zapowia-
daną premierę promowała piosenka 
„Tak samo jak Ty”, która powstała 
już po nagraniu krążka. Ten ostat-
ni, z różnych powodów, ukazał się 
z opóźnieniem.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Basia Janyga promuje płytę m.in. 
na Facebooku | fot. Archiwum 
prywatne

Mistrzowie 
czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła 
Podstawowa nr 21 znalazły się w mi-
strzowskim gronie Wojewódzkiego 
Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. 
Wzięło w nim udział 101 uczniów z 7 
podstawówek z naszego miasta. 6 ja-
worznickich szkół dotarło do etapu 
powiatowego, a dwie do wojewódz-
kiego fi nału.

Głównym organizatorem konkursu 
było Stowarzyszenie „Wielka Liga”. 
Przedsięwzięcie zostało przeprowa-
dzone we współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Katowicach, Pedagogiczną 
Biblioteką Wojewódzką im. Józefa 
Lompy w Katowicach i trzema kato-
wickimi podstawówkami – SP 1, SP 
44 i SP 58. Działali też koordynatorzy 
powiatowi – w Jaworznie była nim 
jaworznicka fi lia Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej.

– Konkurs popularyzował czytelnic-
two wśród dzieci i promował nowości 
wydawnicze – podkreśla Barbara Ku-
charska, kierownik fi lii w Jaworznie. 
– Na przestrzeni kilku lat zmieniła się 
formuła pod kątem doboru literatury. 

W poprzednich edycjach wśród konkur-
sowych książek były powszechnie znane 
tytuły, jak np. „Pies, który jeździł koleją” 
czy „Pan Samochodzik”. W tegorocznej 
edycji postawiono na współczesne po-
zycje książkowe – zaznacza.

W ramach Wielkiej Ligi Czytelni-
ków uczniowie brali udział najpierw 
w części szkolno-bibliotecznej. Na-
stępnie wypełniali test kwalifi kacyj-
ny do etapu powiatowego, w którym 
drużyny z klas 1-3 musiały wykazać 
się znajomością książki Tomasza
Samojlika pt. „Ambaras”, te z klas 
4-6 - pierwszego tomu książki pt. 
„Mazurscy w podróży” Agnieszki
Stelmaszyk, a zespoły z klas 7-8 – 
pisały test o „Szmaragdowej ważce” 
Ariadny Piepiórki. W wojewódzkim 
etapie, dla dzieci z klas 1-3 wybrano 
książkę pt. „Niezłe ziółko” Barbary
Kosmowskiej, dla uczniów z klas 4-6 
tę pt. „Więcej niż klub” Pawła Berę-
sewicza, a dla klas 7-8 - „Weronikę 
i zombie” Marcina Szczygielskiego.

Drużyna z SP 8 została mistrzem 
w kat. klas 1-3, a zespół z SP 21 w kat. 
klas 4-6.                                   AZ-H

noszeniu wskaźnika reputacji, co pozwala nam na 
otrzymanie punktów zwycięstwa, możliwości wyko-
nania dodatkowych akcji, a także natychmiastowego 
odpalenia promu. Jak można zauważyć – dróg do 
zwycięstwa jest wiele i wszystko zależy od układu 
kart i płytek jakie zastaniemy podczas rozgrywki, 
czyli bardzo podobnie jak w Splendorze.

nimedesa z Księżycem? Dodatek Księżyc wpro-
wadza przede wszystkim dwie plansze – Księ-
życ i Rady Ganimedesa, które każdy z graczy 
łączy ze swoją planszetką. Księżyc daje nam 

m.in. nową bazę, w której kształcić się będą do-
radcy, a także czwarte pole na płytki koloniza-
torów i nowe miejsce do rekrutowania mepli. 
Najciekawsi są jednak doradcy. Kiedy doradca 
będzie przenoszony do kolejnych baz, gracz bę-

dzie miał możliwość wykonania specjalnej akcji 
w zależności, gdzie znajduje się szary mepel. Po 

dotarciu na Ganimedesa gracz wybiera jedną z dostępnych pły-

W minionym tygodniu miała miejsce premiera 
najnowszej gry wydawnictwa Rebel – Ganime-
des, która ukazała się wraz z dodatkiem Księżyc. 
Jest to druga edycja gry o przygotowaniach do 
ekspansji kosmosu. Jak zatem prezentuje się 
strategiczna gra, wykorzystująca mechanikę 

Grając w Ganimedesa, gracze staną na cze-
le korporacji, specjalizującej się w lotach 

księżycu Jowisza – Ganimedesie. Cel gry jest bardzo pro-
sty: wystarczy, że jeden z graczy jako pierwszy zapełni cztery 
promy kolonizatorami z różnych branż. I tak w grze wyróż-
niamy cztery kolory mepli: niebiescy kolonizatorzy zajmują-
cy się marketingiem i komunikacją, czerwoni kolonizatorzy 
pełniący funkcję liderów i menadżerów, żółci – inżynierowie 
oraz fi oletowi pracujący w sektorach społecznych i medycznych. 
I jest to tak naprawdę jedyny mankament gry, ponieważ role, 

Podróż na księżyc Jowisza
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R E K L A M A

Każda mama jest wyjątkowa 
- nie musi być idealna, bo każda ma 
swój bagaż doświadczeń. Mamy mogą 
być mądre, niezależne, odważne, ko-
chające. Mogą, ale nie muszą, speł-
niać się w tej roli. Mogą być w róż-
nych relacjach z dziećmi i rodziną, 
bo macierzyństwo ma różne odcienie. 

Boyhood 2014, reż. Richard Linklater, USA 2014
Dzień matki, reż. Garry Marshall, USA 2016
Ginny i Georgia - serial, reż. Anya Adams, USA 2021
Juno, reż. Jason Reitman, USA 2007 
 Kobiety i XX wiek 2016, reż. Mike Mills, USA 2016
Kochane kłopoty - serial, reż. Leslie Linka Glatter , USA 2000-2006
 Lady Bird, reż. Greta Gerwig, USA 2017
 Lion. Droga do domu, reż. Garth Davis, USA/Wielka Brytania/Australia 2016
Małe ogniska - serial, reż. Lunn Shelton, USA 2020
Mama, reż. Julio Médem, Francja/Hiszpania 2015
Mama, reż. Xavier Dolan, Kanada 2014
 Maska, reż. Peter Bogdanovich, USA 1985
Moja mała księżniczka, reż. Eva Ionesco, Francja 2011
Mother’s day, reż. Patryk Kaflowski, Polska 2021
Ostre przedmioty - serial, reż. Jean-Marc Vallée , USA 2018
 Para na życie, reż. Sam Mendes, USA/Wielka Brytania 2009
Plan Maggie, reż. Rebecca Miller, USA 2015
Proxima, reż. Alice Winocour, Francja/Niemcy 2019
Smilf – serial, reż. Frankie Show, USA 2017-2019
Syreny, reż. Richard Benjamin, USA 1990 
The Duchess, reż. Toby Mac Donald, Wielka Brytania 2020
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Macierzyństwo
Każda mama jest wyjątkowa Każda może mieć wzloty i upadki, 

problemy i sukcesy, sposoby wycho-
wawcze i błędy, których należy uni-
kać lub sobie na nie pozwolić. 

Filmy i seriale o macierzyństwie są 
sposobem, by dowiedzieć się, jak żyją 
inne matki i jak wychowuje się dzieci 
na całym świecie. Dzień Matki to do-

bra okazja, aby się o tym przekonać 
i sięgnąć po jeden z nich.

Greta Gerwig jest jedną z moich 
ulubionych aktorek, scenarzystek i re-
żyserek. W każdej z tych ról jest zna-
komita, ale jej aktorskie kreacje szcze-
gólnie przyciągają uwagę. W „Planie 
Maggie”, wciela się w nowoczesną 
dziewczynę z Nowego Jorku.  Nie 
chce angażować się w związek, ale 
bardzo chciałaby zostać matką. Po-
stanawia zajść w ciążę i wybiera do 
tego odpowiedniego pod każdym 
względem mężczyznę. Jednak los 
płata jej fi gla i gdy już zachodzi w cią-
żę, zakochuje się w kimś zupełnie 
innym. „Plan Maggie” to znakomity 
fi lm o miłosnych perypetiach, okra-
szony dużą dawką wybornego, inte-
lektualnego humoru i zaskakujący 
pod wszelkimi względami. Reżyserka 
Rebecca Miller bawi się konwencją 
romantycznej komedii i fi lmowymi 
kliszami. Dodatkowym atutem jest 
świetna obsada i miejsce akcji, Nowy 
Jork. Gatunkowe schematy zostały 
w nim przełamane elementami ty-
powymi dla niezależnego kina.   KP

Freestylowcy z całej Polski po 
raz drugi zawalczą o tytuł mistrza 
„Bitwy o Jaworzno”. W sobotę, 28 
maja, o godz. 20, w klubie Ponad.to 
rozpocznie się „Bitwa o Jaworzno 
vol. 2”. W czasie tegorocznej edy-
cji turnieju tytułu będzie bronić 
zeszłoroczny zwycięzca, Ksywa. 

Do udziału w walce na rymy 
przyłączyć się może każdy, a zgła-
szać się można drogą elektroniczną. 
Będzie też możliwość zapisu bez-
pośrednio w dniu imprezy.

Taka bitwa to oprócz rywaliza-
cji także możliwość podniesienia 
swoich kwalifi kacji w sztuce ry-
mowania.

– Uczestnicy, którzy wysłali swoje 
zgłoszenia na maila bitwaojaworz-
no@o2.pl, będą rywalizować w eli-
minacjach z zawodnikami, którzy 
zostali ogłoszeni jako rozstawieni – 
zapowiada Angelika Dziubaczka, 
organizatorka turnieju.

Wszyscy rozstawieni mają na 
swoim koncie wiele sukcesów. 
O tym, kto wygra, zadecyduje jury.

– Jury będzie się kierowało do-
świadczeniem oraz umiejętnościami 
zawodników. W trakcie rywalizacji 
nie mam mowy o stosowaniu wy-
zwisk. Punkty zyskać będzie można 
tylko za „inteligentne punchline'y” 
– dodaje organizatorka.

Bueno to jeden z mocniejszych 
reprezentantów ligi warszawskiej. 
Zawodnik w tym roku wygrał już 
bitwę w Nowym Sączu. Do Jaworz-
na zawita jeszcze jeden przedstawi-
ciel warszawskiej ligi, Furmi. Ucho-
dzi on za jednego z najbardziej 
obiecujących freestylowców młode-
go pokolenia. Kolejnym rozstawio-
nym na scenie będzie Jano, repre-
zentant Łodzi. Freestylowiec w tym 
roku wygrał już  bitwę w swoim 
mieście. Poznań reprezentować 
będzie dwóch rozstawionych, Rafi  
i Manu. Rafi  to  słynący z zacię-
tych potyczek na rymy zawodnik 
z ormiańskimi korzeniami. Manu 

to z kolei świeżo upieczony mistrz 
głogowskiej bitwy freestyle. 

W Bitwie o Jaworzno vol. 2 ty-
tułu bronić będzie zeszłoroczny 
zwycięzca jaworznickiej bitwy, 
Ksywa. Zawodnik zaledwie 2 ty-
godnie temu został też mistrzem 
bitwy o Bielsko. To freestylowiec, 
który szybko zyskuje sympatię 
publiczności. – Jego walki mają 
miliony wyświetleń w mediach spo-
łecznościowych – zdradza Angelika 
Dziubaczka.

W trakcie imprezy organizato-
rzy przybliżą publiczności także 
jaworznicką scenę hip hopową. 
Będzie można posłuchać starych 
i nowych hitów. Niektóre jaworz-
nickie zespoły wystąpią na żywo.

Freestylowa bitwa będzie także 
okazją do świętowania 20-lecia 
istnienia strony internetowej hi-
phop.jaw.pl.

– Hiphop.jaw.pl to projekt mój, mo-
jego brata i wielu innych osób, które 
nas przez te wszystkie lata wspierały. 
Wszyscy współautorzy projektu to 
osoby z pasją – mówi Janusz Król-
czyk, organizator „Bitwy o Jaworz-
no” i współzałożyciel „hiphop.jaw”.

Z fascynacji jaworznian do kul-
tury i muzyki hip hopowej powsta-
ła strona internetowa, na której 
można było znaleźć zapowiedzi 
czy recenzje najnowszych hip ho-
powych hitów, w tym jaworznic-
kich raperów, a także zapowiedzi 
imprez związanych z tą kulturą. 
– Naszym zamierzeniem było zrze-
szenie wszystkich miłośników kultury 
hip hop, raperów, grafi ciarzy. Stwo-
rzyliśmy jedną wielką społeczność – 
wspomina pan Janusz.

Autorzy „hiphop.jaw” przez 20 
lat zorganizowali też wiele koncer-
tów, na których wystąpiły gwiazdy 
muzyki hip hop. Dzięki inicjaty-
wom „hiphop.jaw” na jaworznickiej 
scenie wystąpił m.in. zespół Jeden 
Osiem L, Miuosh, PIH. 

Natalia Czeleń

Dla fanów 
hip hopu

Pierwsza edycja „Bitwy o Jaworzno” cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem | fot. Maciej Stokłosa
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Mecz za meczem

Gorący czas mają obec-
nie piłkarskie zespoły 

z Jaworzna. Trzy z nich, Szczakowian-
ka, Victoria 1918 Jaworzno i Zgoda 
Byczyna, grają nawet po dwa mecze 
tygodniowo. W minioną sobotę, 21 
maja, Drwale ze Szczakowej wygra-
li 1:0 ze Śląskiem Świętochłowice. 
W środę, 25 maja, zagrali z Polonią 
Łaziska Górne (wynik można znaleźć 
na Fb zespołu). W najbliższą sobotę, 
28 maja, o godz. 17 Szczakowian-
ka zmierzy się na własnym boisku 
z MKS-em Myszków. Victoria 1918 
wygrała w sobotę, 21 maja, z MKS-
-em Libiąż 5:3. Tego samego dnia 
Zgoda Byczyna zaliczyła porażkę 0:4 
w meczu z Nadwiślaninem Gromiec. 
W środę, 25 maja, Victoria zmierzyła 
się z Brzeziną Osiek, a zespół z Byczy-
ny walczył z LKS-em Żarki. W najbliż-
szej kolejce pierwsza z jaworznickich 
drużyn zagra z Sokołem Przytkowice. 
Byczynianie stoczą pojedynek z pił-
karzami Niwy Nowa Wieś.

Grająca w A klasie Ciężkowianka 
wygrała w minioną sobotę 5:0 z Tę-
czą Tęczynek. 28 maja o godz. 17 
podejmie Polonię Luszowice.

Bez awansu

Czwartoligowa druży-
na LKS-u Zgoda Byczyna 

przegrała walkę o awans do 3. ligi Ślą-
skiego Związku Tenisa Stołowego. Re-
wanżowy mecz barażowy z KTS-em II 
Lędziny zakończył się dla jaworznian 
wynikiem 3:7. Pojedynek odbył się 
w czwartek, 19 maja, w klubie Opoka 
w Trzebini. – Pomimo wielkich ambi-
cji i szczególnej motywacji, nie udało 
się naszemu jaworznickiemu zespołowi 

Jaworznianie po raz kolejny zmierzą się w ulicznej koszykówce 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie za-
prasza uczniów szkół pod-
stawowych oraz ponad-
podstawowych do udziału 
w turnieju koszykówki 
ulicznej.

AU TO P R O M O C J A

osiągnąć celu, jakim był awans. Przyj-
mujemy to z ogromnym rozczarowaniem 
i zawodem. Możemy jednak obiecać, 
że postaramy się wyciągnąć wszelkie 
możliwe wnioski i dokonać analiz, by 
w przyszłym sezonie nie popełnić takich 
błędów – podkreśla Józef Lenarto-
wicz ze Zgody Byczyna.

W jaworznickim zespole grali Grze-
gorz Radko, Józef Lenartowicz, Syl-
wester Januszko, Franciszek Łysak, 
Zdzisław Milewski, Włodzimierz
Szczepanik i Damian Hanc.

Piłkarki walczyły

Na półfi nałach zakoń-
czyły sportowe zmagania 

młode piłkarki Szczakowianki w wo-
jewódzkim etapie turnieju „Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbarku”. 
Zawody odbyły się w sosnowieckiej 
Niwce. Jaworznickie zawodniczki 
z rocznika 2010, szkolone przez trene-
ra Grzegorza Szweda, rywalizowały 
z piłkarkami z 14 żeńskich zespołów. 
Wygrała drużyna UKKS-u Katowice. 
Zawodniczka Szczakowianki, Maria 
Kucharz, po raz kolejny dostała po-
wołanie do kadry podokręgu.

No Name i Team Spirit
na czele

Po szóstej kolejce pił-
karskich zmagań w ra-

mach Jaworznickiej Ligi Szóstek PSS 
Salos w 1. lidze prowadzi zespół No 
Name. Na drugim miejscu jest dru-
żyna S.W.A., a na trzecim plasują 
się Chłopaki z kościołów. W 2. lidze 
liderem jest Team Spirit, za którym 
ustawiły się, kolejno, Eko Świry i OPJ 
Sokół Jaworzno. Do zakończenia JLS 
jeszcze trzy kolejki.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Gratka dla fanów ulicznej koszykówki

 „Streetball na Podłężu” odbędzie 
się w niedzielę, 29 maja, na boisku 
do koszykówki w jaworznickim par-
ku Podłęże. Koszykarskie zmagania 
już po raz drugi będą częścią obcho-
dów Święta Rodziny. 

Turniej rozpocznie się o godz. 
15. Do udziału w nim zgłaszać się 
będzie można w biurze zawodów 
od godz.14 do 14.45.

Zawody przeprowadzone zostaną 
w dwóch kategoriach wiekowych, 
dla uczniów szkół podstawowych 
oraz w  jednej dla zawodników 
szkół ponadpodstawowych. Nie 
przewidziano osobnych kategorii 

żeńskich, drużyny będą mieszane. 
Koszykarskie zespoły składać się 
będą z trzech zawodników. – Roz-
grywki w poszczególnych kategoriach 

odbywać się będą w różnych syste-
mach, w zależności od liczby zgłoszo-
nych i zakwalifi kowanych zespołów. 
Szczegóły poznają kapitanowie dru-

żyn zgłoszonych do turnieju w biurze 
zawodów po zakończonych zapisach, 
czyli ok. godz. 14.50 – zapowiada 
Paweł Wróbel z MCKiS.

Udział w turnieju jest bezpłatny. 
Najlepsze drużyny otrzymają drobne 
nagrody rzeczowe. Przeprowadzo-
ne będą także dodatkowe konkursy 
rzutowe z nagrodami. Swoich sił 
spróbować będzie można w rzu-
cie za 3 punkty. – Każdy zawodnik 
wykona jeden rzut z trzech różnych 
pozycji na boisku. W przypadku do-
grywki  uczestnicy otrzymają po jed-
nym dodatkowym rzucie ze środka 
boiska – tłumaczy Paweł Wróbel.

Odbędzie się też konkurs rzutów 
osobistych. Każdy z zawodników 
wykona trzy rzuty. W przypadku 
takiej samej liczby celnych trafi eń, 
zawodnicy wezmą udział w dogryw-
ce. Oddadzą wtedy po jednym do-
datkowym rzucie wolnym. Konkursy 
rozpoczną się po ich wcześniejszym 
ogłoszeniu przez spikera i zapisach. 

Informacje na temat turnieju 
i konkursów znaleźć można w re-

gulaminie umieszczonym na stronie 
oraz Facebooku MCKiS. Z organiza-
torami można się też kontaktować 
telefonicznie, dzwoniąc pod numer 
32 745 10 30 wew. 84 lub mailo-
wo (pawel.wrobel@mckis.jaw.pl).

„Streetball na Podłężu” to jeden 
z punktów programu obchodów 
Święta Rodziny, które odbędzie 
się 29 maja w parku Podłęże. Na 
mieszkańców Jaworzna czekać tam 
będzie mnóstwo atrakcji. W progra-
mie są m.in. pokazy cyrkowe, skoki 
na eurobungee i zabawa w parku 
linowym, a to tylko niektóre spo-
śród licznych propozycji przygo-
towanych przez Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu. Udział w imprezie 
wezmą też cykliści, którzy pokonają 
trasę Rowerowego Rajdu Rodzinne-
go. Start rajdu nastąpi o godz. 14 
i zlokalizowany będzie na jaworz-
nickim Rynku.

Święto Rodziny honorowym pa-
tronatem objął prezydent Jaworzna, 
Paweł Silbert.

Natalia Czeleń
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Byczyńskie Byki podczas rajdu szlakiem latarni morskich 
| fot. Archiwum prywatne

AU TO P R O M O C J A

Nadmorska 
eskapada Byków

Rolkowanie z poślizgiem

690 km w 6 dni na rowerze szla-
kiem 16 polskich latarni morskich. 
Dziewięciu rowerzystów z jaworznic-
kiej grupy Byczyńskie Byki pokonało 
na swoich jednośladach trasę ze Świ-
noujścia do Krynicy Morskiej. Niespeł-
na tygodniowa wycieczka, w której 
uczestniczyli sami panowie, tylko 
przez moment odbywała się nie na 
rowerze, ale promem. W Helu rowe-
rzyści z Jaworzna przeprawili się do 
Sopotu i stamtąd kontynuowali rajd, 
„kręcąc” kolejne kilometry.

– Codziennie pokonywaliśmy od oko-
ło 84 do 132 km. Startowaliśmy o 8 
rano, a schodziliśmy z rowerów około 
godz. 18 – relacjonuje Dariusz Bała, 
uczestnik eskapady. – Pogoda nam się 
udała, humory dopisywały. Tylko raz 
kolega złapał gumę – dodaje.

Byczyńskie Byki rozpoczęły rajd 
w Świnoujściu 15 maja. Jaworznia-
nie jechali przez Międzyzdroje, Trzę-
sacz, Międzywodzie, Dziwnów, Mrze-
żyno i po 116,5 km dotarli do wsi 
Stary Borek. Nazajutrz „pokręcili” 
jeszcze więcej kilometrów, ponie-
waż aż 132,35. Odwiedzili Ustronie 
Morskie, Gąsiorek, Mielno, Darłowo, 
Jarosławiec i Duninowo. Trzeciego 
dnia dotarli do Łeby po 87,68 km, 
jadąc przez Ustkę, Rowy, Czołpino 
i Kluki. 18 maja wyruszyli z gmi-
ny Wiki przez Łebę, Sasino, Dębki, 
Karwię, Rozewie i Jastrzębią Górę 
do Władysławowa (zrobili 102,26 
km). Piątego dnia wycieczki opu-
ścili Władysławowo i jechali przez 

Planowana na 21 maja impreza charytatywna „Rolkuj Po Nadzieję” 
została przełożona. Jej termin został przesunięty w trosce o bezpieczeń-
stwo uczestników, ze względu na bardzo silny wiatr. – Przepraszamy za 
utrudnienia. O nowym terminie będziemy informować na naszej stronie in-
ternetowej i profi lu Facebook – zapowiadają organizatorzy z Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu.

Impreza odbędzie się 10 września, a jej formuła nie ulegnie zmianie. 
Zgodnie z założeniem, uczestnicy imprezy sportowej wesprą jaworznic-
kie hospicjum, przez opłatę startową w formie cegiełki. Zawodnicy będą 
decydować, jaki dystans pokonają. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzyma-
ją pamiątkowe medale.                                                                     NC

Chałupy, Jastarnię, Juratę do Helu, 
skąd przeprawili się promem do So-
potu, a stamtąd, znów rowerami, do 
Gdańska (89,82 km).

Piątek, 20 maja, stanął po znakiem 
rajdu przez wyspę Sobieszewską, Mi-
koszewo, Jantar, Stegnę, Sztutowo 
i Kąty Rybackie do Krynicy Morskiej 
(124,42 km).

Siódmego dnia jaworznianie zwie-
dzili Gdańsk i wrócili do Jaworzna. 
W wyprawie towarzyszył im kole-
ga, który odpowiadał za serwis tech-
niczny.

Byczyńskie Byki to luźna grupa ro-
werzystów, którzy umawiają się na 
wspólne rajdy po Jaworznie i całej 
Polsce, a nawet za granicę. Co cieka-
we, wybierają nie tylko trasy na po-
wierzchni, ale również te pod ziemią. 
Swego czasu zrobili sobie wycieczkę 
30-kilometrową Pętlą Boryszyńską.

Grupę tworzy ponad 20 osób. Prze-
ważają górniczy emeryci. Do rowero-
wego teamu należą też panie. – Zapra-
szamy do udziału we wspólnych rajdach. 
Z nami zawsze jest wesoło, a jazda na 
rowerze to świetny sposób na spędzenie 
wolnego czasu i na zadbanie o własne 
zdrowie – zachęca pan Dariusz.

Plany wycieczek rowerzyści za-
mieszczają na Fb, m.in. w grupie Ro-
werowa Byczyna – Jaworzno.

Na przykład w czerwcu wybiorą się 
na rajd wokół Jeziora Rożnowskie-
go, a we wrześniu planują start w 8. 
Rowerowym Biegu Piastów.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Szczaksa szuka 
nowych władz

JSP Szczakowianka Jaworzno musi 
wyłonić nowy skład zarządu. Jego 
dotychczasowi członkowie nie zamie-
rzają ponownie kandydować. Nie ma 
jednak chętnych, którzy zechcieliby 
zastąpić obecne szefostwo. Jeśli nic 
się nie zmieni, klub ze Szczakowej 
zostanie zlikwidowany.

O tym, że dotychczasowy prezes 
i wiceprezes nie zamierzają starać się 
o reelekcję, poinformowali oni sami 
w czwartek, 12 maja, na walnym 
zgromadzeniu klubu. Jednak choć od 
zebrania minęły dwa tygodnie, kan-
dydaci się nie znaleźli. Również na 
spotkaniu 19 maja nikt się nie zgłosił. 
Ponownie członkowie klubu spotkali 
się we wtorek, 24 maja. Również bez 
rezultatów. Dzień ostatniej szansy to 
poniedziałek, 30 maja. Walne zgro-
madzenie zbierze się o godz. 18.

– Serdecznie zapraszamy na kolejne 
obrady wszystkie osoby, którym leży 

na sercu los Szczakowianki i chciały-
by zaangażować się w pracę na rzecz 
klubu i rozwoju jaworznickiej piłki. Bez 
nowego zarządu klub nie będzie mógł 
funkcjonować, wybory są więc teraz 
najwyższym priorytetem – podkreśla-
ją członkowie stowarzyszenia. – Sy-
tuacja jest poważna i jeżeli nie znajdą 
się osoby gotowe pracować na rzecz 
Szczakowianki w ramach nowego za-
rządu, to członkom stowarzyszenia nie 
pozostanie nic innego, jak rozpoczęcie 
przygotowań do procedury likwidacji 
klubu – alarmują. 

JSP nie ma kłopotów fi nansowych. 
Stowarzyszeniu jednak coraz trudniej 
jest pozyskiwać środki na utrzymanie 
poziomu gry i szkoleń oraz na rozwój 
Szczakowianki. Dlatego członkowie 
klubu poszukują nowych władz, które 
podejmą się trudnego zadania, zwią-
zanego ze znalezieniem najlepszych 
rozwiązań dla drużyny Drwali.

Tymczasem Szczaksa świętowała 
ostatnio 20. rocznicę awansu Drwali 
do 1. ligi. 12 maja 2002 roku zespół 
pokonał w barażach RKS Radomsko 
i, jako pierwsza jaworznicki klub, 
dostał się do najważniejszej polskiej 
ligi piłkarskiej. W sezonie 2002/2003 
drużyna ze Szczakowej zajęła jednak 
dopiero 13. miejsce w pierwszoligo-
wej tabeli. Odpadła z ekstraklasy po 
wybuchu tzw. afery barażowej.

Od sezonu 2003/2004 do 
2004/2005 Szczakowianka grała w 2. 
lidze, po czym spadła do 3. W sezonie 
2007/2008 występowała w sosnowiec-
kiej A klasie, by po roku awansować do 
katowickiej ligi okręgowej. W sezonie 
2010/2011 grała w 4. lidze i szybko 
awansowała do 3. Po 3 latach znów 
trafi ła do grona czwartoligowców, na 
4 sezony. Następnie spędziła 2 lata 
w okręgówce. Do 4. ligi wskoczyła 
po sezonie 2019/2020.             AZ-H
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Ulica Jana Kilińskiego znajduje się w Szczakowej między 
ulicami Kolejarzy i Wróblewskiego. Jej patron był mistrzem 
szewskim. Zasłynął jako przywódca insurekcji warszawskiej 
i pułkownik insurekcji kościuszkowskiej. 

Urodził się w  1760 roku 
w Trzemesznie. Historycy nie po-
dają dokładnej daty jego przyjścia 
na świat. Jan Kiliński był synem 
Marcjanny i mistrza murarskie-
go, Augustyna. Nie poszedł jed-
nak w ślady ojca i zdobył zawód 
szewca, a tytuł mistrza otrzymał 
w Warszawie, dokąd przeniósł 
się w 1780 roku, gdzie wziął ślub 
z Marianną Rucińską. Był uzna-
nym fachowcem i do jego zakładu przychodziły tłumy klien-
tów. Szybko się wzbogacił. Zdobył uznanie warszawskiej 
elity politycznej i od 1792 do 1793 roku pełnił funkcję 
radnego miejskiego.

Należał do Związku Rewolucyjnego i wraz z innymi spi-
skowcami przygotowywał powstanie warszawskie, którego 
stał się przywódcą. To on, w głównej mierze, przyczynił się 
do wybuchu zrywu w stolicy, ponieważ zdobył informacje 
o tym, że Rosjanie chcą spacyfi kować miasto w Wielkanoc, 
podczas rezurekcji.

Powstanie wybuchło w Wielki Czwartek, 17 kwietnia 
1794 roku. Walki z rosyjskim wojskiem zakończyły się 
zwycięsko dla powstańców, którzy przejęli ambasadę Rosji 
i wypuścili więźniów politycznych. 19 kwietnia uczestni-
cy warszawskiego zrywu dołączyli do insurekcji kościusz-
kowskiej. Kiliński został wtedy członkiem Rady Zastępczej 

Szewc, który 
przewodniczył powstaniu

Patroni 
naszych 
ulic

Tymczasowej. 2 lipca 1794 roku Tadeusz Kościuszko mia-
nował go pułkownikiem milicji mazowieckiej.

Jan Kiliński dowodził 20 Regimentem Pieszym Koron-
nym, broniącym stolicę przed pruskimi żołnierzami. W ręce 

wroga trafi ł w październiku 1794 
roku w drodze do Poznania, gdzie 
został wysłany, by i tam przygoto-
wać powstanie. Prusacy, którzy go 
zatrzymali, przekazali Kilińskiego 
rosyjskim dowódcom.

Do 3 grudnia 1796 roku był 
więziony w  twierdzy Pietro-
pawłowskiej w Petersburgu. Po 
wyjściu na wolność przeniósł się 
z rodziną do Wilna. Również tam 

spiskował. Należał do grupy o. Faustyna Ciecierskiego. 
Przez to znów trafi ł do niewoli, którą spędził w głębi Ro-
sji. Odzyskał wolność około 1798 roku. Wrócił do zawodu 
i zaprzestał działań konspiracyjnych. W czasie istnienia 
Księstwa Warszawskiego znów został radnym Warszawy. 
W 1809 i 1813 roku był internowany, najpierw przez Au-
striaków, a później przez Rosjan.

W 1811 roku ożenił się z Anastazją Jasińską. W czasach 
Królestwa Polskiego doczekał się emerytury wojskowej. 
Zajął się pisaniem pamiętników, które zostały wydane po 
jego śmierci. Zmarł 28 stycznia roku 1819 roku. Spoczął 
pod kościołem na Powązkach. W pogrzebie uczestniczyło 
30 tys. mieszkańców Warszawy, w tym wielu powstańców 
z 1794 roku, gen. Józef Zajączek, namiestnik Królestwa 
Kongresowego, i Julian Ursyn Niemcewicz.

Anna Zielonka-Hałczyńska

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 19 (257)

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 
19 (257): Zaskakująca me-
tamorfoza. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

W piątek, 27 maja, świętować 
będziemy Europejski Dzień Sąsiada. 
To doskonała okazja, żeby zatrosz-
czyć się o dobre relacje z osobami, 
które na co dzień żyją tuż obok nas. 
Pomysłodawcy tego święta podkre-
ślają wagę podobnych przyjaźni, 
apelując jednocześnie o empatię 
i uważność na drugiego człowieka, 
jego potrzeby i emocje.

Dobre relacje z sąsiadami mogą 
nam zresztą bardzo pomóc w wie-
lu nagłych sytuacjach. Pożyczenie 
szklanki cukru, podlanie kwiatków 
w czasie kilkudniowej nieobecno-
ści czy przyprowadzenie dziecka 
z przedszkola to ogromna pomoc, 
która bywa świadczona w dobro-
sąsiedzkich relacjach. O tym, jak 
wielkie znaczenie może mieć dobry 
sąsiad, mówią też policjanci. Jego 
czujne oko i właściwa reakcja może 
zadziałać lepiej niż wyszukany i no-
woczesny system alarmowy.

W tej sytuacji nie pozostaje nam 
nic innego jak wspólne, sąsiedzkie 
świętowanie. Warto jednak pamię-
tać o ciszy nocnej, która obowiązuje 
zazwyczaj w godzinach od 22 do 6.                                 

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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