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Rodzinnie i radośnie
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Doznaję czegoś, co nazywam syn-
dromem lusterkowego sadyzmu. 
Wstaję codziennie rano z gęstymi, 
ciemnymi włosami, ważę 70 kilo 
i mam 27 lat. A potem idę do łazien-
ki i lustro bezczelnie mnie trolluje, 
twierdząc, że tak nie jest. Patrzę w to 
odbicie i myślę: nie wiem, kim je-
steś, ale cię ogolę. Starość nie radość, 
młodość nietrzeźwość. Teraz nawet 
kac przypomina, że pesel się oddalił.

Za dzieciaka byłem raczej dyna-
micznym kudłaczem, uwielbiającym 
zajęcia ruchowe. Zresztą co innego 
było robić w latach osiemdziesią-
tych? Chyba dobrze, że nie mieliśmy 
internetu, bo dzięki temu pokolenie 
było mocno kreatywne w zabawach 
plenerowych. Szalone mecze na dziu-
rawej, zakurzonej i kamienistej dro-
dze, gonitwy po krzakach, budowa-
nie w lesie szałasów i palenie ognisk 
albo granie „w noża”. Nikt nie zgi-
nął, byliśmy szczęśliwi i koszmarnie 
brudni. Zazwyczaj wieczorami wra-
cało się do domu w takim stanie, że 
matka najpierw przemywała gębę, 
aby sprawdzić, czy to jej rodzone 
wróciło, po czym dopiero lała wodę 
do miski, aby odświeżyć potomka. 
Czasem było się w takim stanie, że 
pewnie rodzice zastanawiali się, czy 
myć, czy robić nowe. Niedawno na 
jednym z portali w mieście opubli-
kowano dramatyczną informację, 
że rodzice obawiają się o życie swo-
ich dzieci, ponieważ boisko ma za 
długą trawę, a pod bramkami jest 
wydeptana. Kochani rodzice, tak 

Kanapka Anaszpana
Wojciech P. Knapik

ma być. W naszym pokoleniu trak-
towalibyśmy takie miejsce kultowo 
i nazwalibyśmy Camp Nou. A nawet 
błoto, zbierające się podczas desz-
czu, nie zatrzymałoby intensywnej 
rozgrywki. 

Inaczej już się podchodziło w po-
koleniu mojego syna, ale patrząc na 
jego zainteresowania i intensywność 
życia, jest także wielce kreatywny, 
ma otwarty umysł. To doprowadziło 
go do momentu, w którym obecnie 
się znalazł.

We wtorek miało miejsce ważne 
dla mnie wydarzenie rodzinne. Piotr 
obronił dyplom uczelni, a ja miałem 
przyjemność być tego świadkiem, 
gdyż obrona była publiczna. Patrzy-
łem z dumą na moje dziecko, gdy 
prezentowało fi lm fabularny swojego 
autorstwa, łza się zakręciła w oku, 
duma rozparła pierś. Dopiero co się 
urodził, dopiero raczkował i szedł 
do szkoły. Kiedy to śmignęło? Mam 
wrażenie, że chwilę temu monto-
wałem fotelik na tylnym siedzeniu 
samochodu, a tutaj dorosły człowiek 
z dyplomem, układający sobie spra-
wy życiowe. Nie będę za dużo o nim 
pisał, bo nie chcę naruszać prywatno-
ści, lecz o jednej kwestii wspomnę.

Jak każde małe dziecko, używał 
słów wymyślonych przez siebie. Przy-
pomniałem sobie o tym, gdyż Radio 
357 ogłosiło z okazji Dnia Dziecka 
konkurs na oryginalne dziecięce po-
wiedzenie. Zgłosiłem dwa, wymy-
ślone przez Piotrusia - „baba inka” 
oraz „didopka”. Weszły na stałe do 
słownika domowego, a oznaczają 
nic innego, tylko mandarynkę i bie-
dronkę. Przez wiele lat mówiło się 
w domu: idę na zakupy do didopki. 
A w związku z tym, że każdy rodzic 
ma takie doświadczenie ze swoim 
dzieckiem, popytałem znajomych 
(aby nie dublować tego, co nada radio 
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Tegoroczny piknik z okazji Święta 
Rodziny już za nami. Jaworznianie 
znów świętowali w parku Podłęże. 
Organizatorzy zadbali o to, by pro-
gram obchodów był bogaty i żeby 
każdy uczestnik mógł się dobrze ba-
wić. Były rodzinne konkurencje, ani-
macje, wielkoformatowe gry i przede 
wszystkim godziny spędzone wspól-
nie z najbliższymi. 

Udały się też weekendowe obchody 
Dnia Dziecka. Najmłodsi jaworznianie 
doskonale bawili się na płycie Rynku 
i w dzielnicach miasta. A sporo jesz-
cze przed nimi. W piątek, 3 czerwca, 
dzieciaki świętować mogą w Domu 
Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego 
w Szczakowej. W programie obcho-
dów są plenerowy spektakl, słodki 
poczęstunek oraz gry i zabawy. Or-

ganizatorzy zapewniają, że dołożą 
starań, by tego dnia każde dziecko 
bawiło się doskonale.

To ważne, bo specjaliści przeko-
nują, że dzieciństwo to bardzo waż-
ny czas. W pierwszych latach życia 
kształtuje się nasze poczucie wartości, 
emocjonalność, sposób nawiązywania 
relacji. Tworzą się też wspomnienia. 
Wszystko to może być cennym za-
sobem, który pozwoli przejść przez 
najtrudniejsze życiowe zakręty, albo 
sporym obciążeniem, które nie daje 
cieszyć się sukcesami, za to nakazu-
je rozpamiętywanie porażek. Warto 
zatroszczyć się o bliskich najmłod-
szych, aby pomóc im wypracować 
pakiet cech, który będzie budował, 
podnosił i cieszył. A nam pozwoli ze 
spokojem patrzyć w ich przyszłość. 

Pakiet na start

Przyszła ulga!

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Takiej rozmowy, jak ta, którą odbył 
ostatnio jeden z dyżurnych Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie, chyba 
nikt nigdy nie chciałby przeprowa-
dzić. Jaworznicki policjant zrobił to 
jednak doskonale i, mimo ogromnego 
stresu, zachował zimną krew i urato-
wał komuś życie.

Wszystko wydarzyło się w ponie-
działek, 23 maja, pod wieczór. W po-
licyjnej dyżurce KMP Jaworzno roz-
legł się dzwonek telefonu. Połączenie 
odebrał zastępca dyżurnego, aspirant 
sztabowy Mariusz Dybich. Głos męż-
czyzny w słuchawce informował stró-
ża prawa, że jego rozmówca za chwilę 
się zabije. Odpowiedź policjanta na 
to dramatyczne wołanie o pomoc 
była natychmiastowa. Przez ponad 

godzinę starał się odwieść 40-letniego 
mieszkańca Małopolski od popełnie-
nia samobójstwa.

Cóż to musiały być za emocje! Ile 
nerwów kosztowała stróża prawa 
cała ta trudna rozmowa! Utrzymy-
wanie kontaktu z desperatem przez 
dziesiątki minut, dobieranie odpo-
wiednich słów, strach o to, żeby nie 
pogorszyć sytuacji… Na szczęście, 
na końcu przyszła ulga, ponieważ 
innym policjantom udało się w porę 
namierzyć mężczyznę, znajdującego 
się nad przepaścią (stał przy krawędzi 
30-metrowego urwiska). Wspaniała 
postawa dyżurnego i świetna współ-
praca wszystkich funkcjonariuszy to 
dowód na to, że mieszkańcy Jaworzna 
są w dobrych rękach.

1 czerwca – ten tekst piszę w przeded-
niu) i dowiedziałem się, że...

Źle brzmiące, ale mające sens - 
putin – to pieluszka tetrowa. Mam 
nadzieję, że z odpowiednim wkła-
dem. Pewna babcia, podczas wi-
zyty w święta Bożego Narodzenia 
usłyszała z ust radosnego trzylatka, 
jak powtarza słowo „chujenka”, po 
pierwszym szoku odkryła, że ma-
lec tak nazywał choinkę. Koleżanka 
wrzuciła, że jej córka mówiła  na tru-
skawki tupaciećki. Golas kanapka to 
po prostu sucha kromka chleba. Ale 
jeszcze lepsze są teksty, które padają 
z ust starszych dzieci. Na przykład 
siedmioletnia córka mojej znajomej 
stwierdziła: „Jesteś moja jedyna, 
najkochańsza, najcudowniejsza ma-
musia. Nie zmarnuj tego.” Innym 
razem, gdy zobaczyła mamę o po-
ranku: „Mamusiu, czasem wyglądasz 
tak ładnie, a czasem tak jak teraz!” 
Ojciec przepytuje swojego małego 
syna: „co robi strażak? Gasi pożary. 
Co robi kucharz? Gotuje. Co robi 
rolnik? Szuka żony.”

Na koniec bonusik - dziecięce 
pieśni i modlitwy: „Co nam owca 
przemoc wzięła, szablą odbierze-
my” – klasyk z I klasy. „Gdy śliczna 
panda syna kołysała” - gdzieś o tym 
musi być w Biblii. Albo kolędowanie 
słowami: „Rondel z głowy zdjęła”, 
gdyż dziecko myślało, że byli tak 
biedni, że nie stać ich było na nor-
malne nakrycia głowy.  Chociaż nic 
nie przebije mojego kolegi z podsta-
wówki, który zastanawiał się co to 
za imię, gdy usłyszał: „Dobry jeżu 
Anaszpanie”...

I wisienka na torcie - koleżanka, 
wspomina, że uczono ją w dzieciń-
stwie modlić się za duszę dziadków. 
U niej wyglądało to tak: „Zaduszę 
babcie Gienię i dziadka Franka”. 
Mam nadzieję, że jednak przeżyli… 
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w Sosnowcu

Miejsce dziecka jest 
w domu dziecka, twierdzi 
pewien komik. Ale co by-
śmy wtedy bez nich zrobili?

Co z naszymi manierami?
Jan KleszczSzpilki w bruku

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej jaworzniccy rad-
ni decydowali między innymi w sprawie nazw ulic. Kwestie 

nazewnictwa trzeba było uporządkować i ujednolicić. Dodatkowo w mieście 
przybyło też sporo nowych dróg, które trzeba było po prostu nazwać. Wiadomo, 
miasto się rozwija.

Ta sprawa wywołała jednak dyskusję również na zupełnie inny temat. Chodzi 
o porządek i czystość w mieście. Radni upomnieli się o to, że ulica, której nadano 
nazwę Sztygarów, jest zaśmiecona. Powodem tego nagannego stanu rzeczy ma 
być brak koszy. Zupełnie jakby fakt, że gdzieś nie ma pojemników sprawiał, że 
na co dzień kulturalni ludzie, nagle tracą maniery. To niepokojące. Zwłaszcza 
w kontekście braku toalet na każdej z ulic.

Fakt, że gdzieś nie ma pojemników na śmieci, nikogo nie upoważnia do pozby-
wania się odpadków po prostu na trawniku czy ulicy. To chyba oczywiste. Nie 
trzeba tu raczej nawet bardzo wysokiej kultury osobistej, żeby wiedzieć, że jeśli 
nie ma kosza, to opakowanie po batoniku czy chusteczkę włożyć trzeba do kie-
szeni i wyrzucić przy najbliższej okazji. Tak, to może być czasem kłopotliwe czy 
niewygodne, ale na pewno nie jest przyzwoleniem na śmiecenie. Trudno obronić 
tak przewrotną tezę, choć niektórzy z uporem próbują.

Całe szczęście, że coraz więcej osób problem dostrzega tam, gdzie on naprawdę 
leży. Mianowicie w braku kultury, a nie braku koszy. Edukować można na róż-
ne sposoby. Już maluchy w przedszkolach uczą się, że śmieci trzeba segregować 
i swoją wiedzą na ten temat, zawstydzają czasem dorosłych. W kwestii edukacji 
świetnie sprawdzają się też akcje grup uprawiających plogging. To osoby, które 
biegają, zbierając śmieci, a przy okazji swoją pasją i szacunkiem dla środowiska 
zarażają innych. Wiadomo, zawsze lepiej działa przykład niż wykład.

ni decydowali między innymi w sprawie nazw ulic. Kwestie 
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Jaworzniccy radni wrócili
do sali obrad

Po pandemicznej prze-
rwie radni wrócili do 
sali obrad. Majowa sesja 
odbyła się w siedzibie 
jaworznickiego Urzę-
du Miejskiego. Podczas 
obrad, 26 maja, mowa 
była między innymi 
o nazwach nowych ulic 
i czystości w mieście. 
Radni podejmowali też 
decyzję w sprawach fi -
nansowych miasta.

Podczas czwartkowej sesji radni 
jednogłośnie zdecydowali o przyzna-
niu Annie Grelowskiej, prezesce 
jaworznickiego oddziałku PCK, dy-
plomu honorowego „Za zasługi dla 
miasta Jaworzna”. Wyróżnienie, gra-
tulacje i kwiaty odebrała z rąk Pawła
Silberta, prezydenta Jaworzna, Łu-
kasza Kolarczyka, wiceprezyden-
ta miasta, i Tadeusza Kaczmarka, 
przewodniczącego Rady Miejskiej. – 
Jestem przekonana, że to wyróżnienie 
nie będzie końcem mojej pracy na rzecz 
miasta, ale początkiem czegoś nowego 
– mówiła Anna Grelowska.

Dużo uwagi podczas ostatniej se-
sji radni poświęcili kwestii nazw dla 
ulic, które niedawno wytyczono. 
Swoje nazwy otrzymały ulice Grabo-
wa i Jesionowa (obie położone w po-
bliżu ulicy Storczyków), Zielarska, 
która odbiega od ul. Długoszyńskiej. 
Ulica Stanisława Stohandla łączy 
ulice Szprotawy i Szczotki. Nowa 
droga wewnętrzna, która biegnie 
od Dąbrowskiej do Szczotki, otrzy-
mała nazwę Ludwika Dubiela. Jej 
patron urodził się w Dąbrowie Na-
rodowej, był świetnym nauczycie-

lem, zaangażowanym pedagogiem 
i muzealnikiem. Ulica gen. Leopolda 
Okulickiego będzie przebiegała od 
Katowickiej do Szczotki. Prywatna 
droga dojazdowa do kilku działek, na 
których są lub dopiero będą domy, 
otrzymała nazwę Lechitów.  Z wnio-
skiem o nazwanie tej niepublicznej 
drogi zwrócili się wszyscy współwła-
ściciele drogi. To właśnie oni zapro-
ponowali tę nazwę. Nazwanie drogi 
umożliwi prowadzenie prawidłowej 
numeracji porządkowej budynków. 
Jest to boczna uliczka, biegnąca od 
ulicy Długoszyńskiej. 

Po przebudowie ulicy Grunwaldz-
kiej zlikwidowano zjazd na ulicę Szty-
garów, a po likwidacji Kopalni „Jan 
Kanty“ ulica ta przestała funkcjono-
wać. W pobliżu wybudowano jed-
nak nowy zjazd z  Grunwaldzkiej. Ta 
droga wewnętrzna otrzymała nazwę 
Sztygarów. Położona jest na terenie 
po zlikwidowanej kopalni. Nazwa 
ma przypominać o przeszłości tego 
miejsca. 

Ulice Gminna, Krupnicza i Szybowa 
właściwie zaniknęły, toteż porządku-
jąc kwestie nazewnictwa, wykreślono 
je ze spisu. Radni zadecydowali też 

o rozszerzeniu i sprostowaniu nazwy 
ulicy na Podwalu. Chodzi tu o ulicę 
S.F. Mazur. – Członek rodziny, w ko-
respondencji skierowanej do Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie, zwrócił uwagę 
na pomyłkę w imieniu żeńskim przyję-
tej nazwy. Prawidłowe imię powinno 
brzmieć Stanisława. W związku z po-
wyższym konieczne jest sprostowanie – 
wyjaśnia Tadeusz Dębecki, naczelnik 
Wydziału Geodezji i Kartografi i Urzę-
du Miejskiego w Jaworznie. 

Najwięcej emocji budziła nazwa dla 
ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorow-
skiego, biegnąca od ul. Starowiejskiej 
do Storczyków. To ulica, przy której 
jest już wiele nowych domów, a ich 
numeracja jest bardzo rozbudowa-
na, to numer i dwie litery. Mimo to 
nie wszyscy chcą zmian. – Ta sprawa 
wymaga uporządkowania. Warto wy-
obrazić sobie sytuację, kiedy na tę ulicę 
wezwana zostaje karetka pogotowia 
i przyjeżdża załoga spoza Jaworzna. 
Tak się przecież zdarza. Przy obecnym 
rozwiązaniu szukanie adresu może za-
bierać bardzo cenne minuty – tłumaczy 
Paweł Silbert.

Urzędnicy przekonują, że wpro-
wadzenie nazw dla jaworznickich 
ulic ułatwi lokalizację adresów służ-
bom ratowniczym, miejskim czy do-
stawcom. Mieszkańcy nie poniosą 
dodatkowych kosztów. – Wszyscy 
właściciele położonych w tym obszarze 
nieruchomości zostaną powiadomieni 
o wprowadzonych zmianach. Oczy-
wiście należy pamiętać, że po nadaniu 
nowego adresu należy tę zmianę zgłosić 
m.in. w banku, zakładzie pracy, szkole 
czy urzędzie skarbowym – przypomina 
Tadeusz Dębecki.

Dyskusja o nazwach ulic ponownie 
wywołała temat porządku i zaśmie-
cania. Radni zgodnie apelowali do 
mieszkańców o utrzymywanie czy-
stości w mieście.

Grażyna Dębała

Anna Grelowska odebrała honorowy dyplom za zasługi dla miasta 
| fot. Materiały UM Jaworzno

Wywabią 
dziki

Groźny wypadek 
z hulajnogą

Po zimowej przerwie dziki znów za-
częły pojawiać się w osiedlach miesz-
kaniowych. Urzędnicy przyznają, że 
zgłoszeń od mieszkańców znów jest 
więcej. Aby rozwiązać problem, mia-
sto znów zawarło umowę z Kołem Ło-
wieckim „Słonka”. – Gmina sfi nansuje 
zakup karmy do nęcisk w celu wabienia 
zwierząt, a koło ma obowiązek odstrzelić 
50 dzików. Nęciska są zorganizowane 
w polach i nieużytkach, w pobliżu osie-
dli mieszkaniowych i są oznakowane 
specjalnymi tablicami. Dlatego, jeśli 
ktoś trafi  na takie miejsce, powinien 
natychmiast się z niego oddalić. Do tej 
pory odstrzelono już 18 dzików – pod-
kreśla Bartosz Nowak z Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

To kolejna umowa z myśliwymi. 
Na mocy tej z 2021 roku poza tere-
nem miejskim wybudowano specjalne 
karmiska, do których dziki były wa-
bione pożywieniem i w bezpiecznych 
warunkach następował ich odstrzał.

Takie nęciska powstały w okoli-
cach Łubowca, Dąbrowy Narodowej, 
Osiedla Stałego, Podłęża, Gigantu, 
Podwala, Centrum i Skałki. W sumie 
jest ich 10. Zgodnie z zapisami ubie-
głorocznej umowy - wykonano pełny 
limit założonego odstrzału, czyli 50 
sztuk. Pomimo wyczerpania limi-
tu współpraca była kontynuowana 
i w wymienionych nęciskach odstrze-
lono, ponadplanowo, jeszcze 32 dziki.

– Podjęte działania spowodowały, 
iż na jakiś czas sytuacja się uspokoiła, 
lecz po okresie zimowym liczba zgłoszeń 
od mieszkańców znów się zwiększyła 
i dlatego w marcu podpisano kolejną 
umowę z KŁ „Słonka” o podobnej treści 
– tłumaczy Bartosz Nowak.

Jeśli ktoś zauważy dziki blisko za-
budowań, może informować o tym 
fakcie służby zajmujące się bezpie-
czeństwem na terenie miasta, czy-
li Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego lub Straż Miejską.  GD

Do bardzo groźnego wypadku do-
szło w niedzielę, 29 maja, w Ciężko-
wicach. W zdarzeniu ucierpiał sied-
mioletni chłopiec. W ciężkim stanie 
trafi ł do szpitala. – Do wypadku drogo-
wego doszło kilka minut przed godziną 
18, na skrzyżowaniu ulic Młyny Sera-
fi ńskie i Zygmunta Augusta. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że 7-letni chłopiec, 
jadąc na hulajnodze, wyjeżdżał z uli-
cy Zygmunta Augusta i uderzył w bok 
prawidłowo jadącego autobusu, który 
poruszał się ulicą Młyny Serafi ńskie – 
opowiada Michał Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie.

Zaraz za siedmiolatkiem, również 
na hulajnodze, jechała jego mama. To 

właśnie ona udzieliła dziecku pierw-
szej pomocy. Niestety, stan chłopca 
był na tyle poważny, że na miejscu 
interweniowało Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Kierowca autobusu oraz 
matka byli trzeźwi, policjanci dodat-
kowo zabezpieczyli krew do dalszych 
badań laboratoryjnych. Zabezpie-
czono też nagrania z monitoringu. 
Na miejscu wypadku, pod nadzo-
rem prokuratora, pracowali policjanci 
z jaworznickiej drogówki i technik 
kryminalistyki. Czynności w sprawie 
trwają. Policjanci będą teraz ustalać, 
jak doszło do wypadku.

Mundurowi z KMP apelują o ostroż-
ność i przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego.                                 GD
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Na placu manewrowym 
za gmachem Komen-
dy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej odbyła się 
w piątek, 27 maja, uro-
czystość, podczas której 
wręczono awanse i od-
znaczenia funkcjonariu-
szom jaworznickiej straży 
pożarnej oraz przekazano 
akt włączenia OSP Jeleń 
do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 
Powitano też nowego sze-
fa jaworznickiej komendy 
PSP, st. bryg. Patrycjusza 
Fudałę, i podziękowano 
dotychczasowemu komen-
dantowi, bryg. Pawłowi 
Żabie, który awansował 
do Komendy Wojewódz-
kiej PSP w Krakowie.

R E K L A M A

31 mieszkań na własność w konkurencyjnych cenach, 
w najlepszej lokalizacji Jaworzna. 

Szczegóły na www.jtbs.jaw.pl

Zapisy na kolejny etap inwestycji 
Osiedle SFERA Południe!

Strażacy świętowali

W uroczystości wzięli udział rów-
nież goście, m.in. Łukasz Kolar-
czyk, wiceprezydent Jaworzna, Da-
riusz Starzycki, wicemarszałek woj. 
śląskiego, parlamentarzyści, radni, 
szefowie wojewódzkich i miejskich 
struktur straży pożarnej, policji czy 
straży miejskiej.

– Dziękuję strażakom i pracowni-
kom cywilnym za rok ciężkiej służby 
i pracy. Cieszy to, że tak wielu z was 
otrzymało dzisiaj awanse, odznaczania 
i nagrody. Są one podziękowaniem za 
wzorową służbę – podkreślił st. bryg. 
Patrycjusz Fudała.

Medale za długoletnią służbę, zło-
ty i brązowy, otrzymało dwóch ja-
worznickich strażaków. Kolejnych 
dwóch odebrało medale za zasługi 
dla pożarnictwa. Były też dwa awan-
se ofi cerskie i trzy aspiranckie. 13 
strażaków awansowało w ramach 
korpusu podofi cerów, a 1 w kor-
pusie szeregowych. Były też nagro-
dy. Jedna osoba otrzymała dyplom 
komendanta głównego PSP, druga 
– nagrodę pieniężną od śląskiego 
komendanta wojewódzkiego. 7 stra-
żaków zostało też uhonorowanych 
nagrodami miasta Jaworzna za wzo-
rową służbę i pomoc mieszkańcom 
i uchodźcom z Ukrainy.

Podczas piątkowego wydarzenia 
w jaworznickiej komendzie PSP stra-
żacy świętowali też 30-lecie powsta-
nia Państwowej Straży Pożarnej. Od 
1992 roku do ich zadań należy nie 
tylko gaszenie pożarów, ale rów-
nież służba w ramach likwidacji in-
nych zagrożeń, w tym klęsk żywioło-
wych, skutków powodzi, wypadków 
komunikacyjnych itp. Pierwszym 
ogromnym wyzwaniem było gasze-
nie pożaru Rud Raciborskich. Pięć lat 
później strażacy ratowali powodzian. 
W 2006 roku brali udział w akcji 
ratunkowej w zawalonej hali tar-
gowej w Katowicach. Po wybuchu 
pandemii strażacy służyli pomocą 
m.in. przy tworzeniu polowych, szpi-
talnych izb przyjęć. Obecnie poma-
gają uchodźcom wojennym, biorąc 
udział w koordynowaniu działań 
humanitarnych.

W Jaworznie strażacy są wzywani 
każdego roku ponad 1 tys. razy. Ja-

worznicka PSP ściśle współpracuje 
z jednostkami OSP, których część 
znajduje się już w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym. W ze-
szły piątek do tego grona dołączyła 
OSP Jeleń.

Z okazji 30-lecia straż pożarna 
postanowiła również wręczyć ju-
bileuszowe medale przedstawicie-
lom instytucji, które wspierają PSP. 
Wśród 11 oznaczonych znaleźli się 
także jaworzniccy samorządowcy.

– Nasze działania nie byłyby tak 
efektywne, gdyby nie pomoc różnych 
instytucji, w tym wsparcie wicemar-
szałka woj. śląskiego, śląskiego ko-
mendanta wojewódzkiego PSP i pre-
zydenta Jaworzna – wylicza nowy 
zwierzchnik jaworznickich straża-
ków. – To dzięki tej pomocy, w ciągu 
6 lat tutejsze jednostki wzbogaciły się 
m.in. o nowe samochody, OSP w 11, 
a PSP w 4 – dodaje.

Jak zapewnił podczas uroczysto-
ści wiceprezydent Łukasz Kolarczyk, 
straż pożarna będzie mogła liczyć na 
wsparcie miasta również w przyszło-
ści. – Na strażakach, podobnie jak na 
policjantach, zawsze można w Jaworz-
nie polegać. Poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców od lat jest wysoki. Jako 
miasto, deklarujemy wszelkie wspar-
cie służbom mundurowym w zakresie 
wszelkiego rodzaju możliwych dofi nan-
sowań, związanych m.in. z zakupem 
sprzętu, wozów bojowych czy z remon-
tami strażackich obiektów – zaznaczył 
wiceprezydent.

Za wzorową służbę dziękował stra-
żakom również wicemarszałek Da-
riusz Starzycki. – Jestem wdzięczny za 
wszystkie ważne działania, które reali-
zujecie na rzecz miasta, województwa, 
państwa. Dziś bez waszej pracy nikt nie 
wyobraża sobie sprawnego zarządzania 
w sytuacjach kryzysowych – stwierdził 
wicemarszałek.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Strażacy podczas swojego święta na placu manewrowym | fot. Anna 
Zielonka-Hałczyńska

Z okazji 30-lecia PSP strażacy wręczyli medale, dziękując za wspieranie 
jaworznickich jednostek | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Pracownice przedszkola prezentują certyfi kat | fot. Natalia Czeleń

Przedszkole na medal
Jaworznickie Przedszkole Miejskie 

nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi 
otrzymało Krajowy Certyfi kat Przed-
szkola Promującego Zdrowie. W całej 
Polsce jest tylko 13 przedszkoli z po-
dobnym certyfi katem. – Cieszymy się 
z wyróżnienia. To uwieńczenie wielo-
letnich działań związanych z edukacją 
zdrowotną. To uznanie naszych wysił-
ków związanych z promocją zdrowia, 
ale i inspiracja do podejmowania wy-
zwań w kolejnych latach – mówi Ane-
ta Hartman, dyrektor Przedszkola 
Miejskiego nr 12.

Na co dzień pracownicy placów-
ki zachęcają przedszkolaki i ich ro-
dziców do prowadzenia zdrowego 
stylu życia, właściwego odżywiania 
oraz aktywności fi zycznej. Przekazują 
dzieciom podstawowe wiadomości 
dotyczące zdrowia oraz kreują wśród 
nich modę na zdrowie. 

Działania promujące zdrowie re-
alizowane są w przedszkolu przez 
koordynatorów Dominikę Pawlik

i Aleksandrę Igies. – Prowadzimy 
takie działania, których założeniem jest 
modyfi kowanie diety dzieci zarówno 
w przedszkolu, jak i w domu poprzez 
uświadomienie pracownikom kuchni 
i rodzicom znaczenia zdrowego odży-
wiania i aktywności fi zycznej dla zdro-
wia oraz prawidłowego rozwoju dzieci
– opowiada Dominika Pawlik.

W  przedszkolu przewidziany jest 
czas na zabawy ruchowe, w tym ruch 
na świeżym powietrzu. Pomysłów na 
promocję zdrowych nawyków koor-
dynatorkom nie brakuje. Aby zdobyć 
odpowiednią wiedzę, pracownicy stale 
podnoszą swoje kwalifi kacje. W szko-
leniach i warsztatach biorą udział 
wszyscy pracownicy przedszkola oraz 
opiekunowie dzieci. – Wiedza oraz 
doświadczenie całej rady pedagogicznej 
w połączeniu z naszą chęcią podejmo-
wania nowych wyzwań przekładają się 
na realizację zajęć o charakterze zdro-
wotnym, które są atrakcyjne dla dzieci
– tłumaczy Aleksandra Igies.       NC
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Na rodziny w GEOsferze czekały różne atrakcje | fot. Natalia Czeleń

Uczestnicy pikniku świetnie się bawili | fot. Natalia Czeleń

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o tym, 
jak zabezpieczyć opałowe potrzeby mieszkań-
ców | fot. Tauron Wydobycie SA

Piknik rodzin zastępczych
W poniedziałek, 30 maja, obcho-

dziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastęp-
czego. Z tej okazji na terenie Ośrodka 
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej 
GEOsfera odbył się piknik dla rodzin 
zastępczych. Spotkanie było okazją 
do podziękowania tym rodzinom 
i pracownikom jaworznickiego Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
za ich zaangażowanie w pracę na 
rzecz dzieci pozbawionych opieki 
rodzicielskiej.

W Jaworznie mamy 94 rodziny za-
stępcze, które opiekują się 119 dzieć-
mi. Święto rodzicielstwa zastępczego 
to dla nich szczególny dzień. – Piknik 
organizowany jest każdego roku. Jego 
celem jest popularyzacja rodzicielstwa 
zastępczego i pozyskiwanie kandydatów 
na rodziców zastępczych. To też okazja, 
by rozwijać kompetencje opiekunów 
zastępczych podczas warsztatów pro-
wadzonych przez prelegentów. Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego pozwala na 
integrację środowiska rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka oraz placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, jak również dzieci w nich 
umieszczonych – podkreśla Patrycja
Drobniak–Wasilewska, kierownik 
Działu Strategii i Rozwoju Usług Spo-
łecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaworznie.

Sobotnie spotkanie w GEOsferze 
było świetną okazją do wspólnej za-
bawy. Był to także czas na docenienie 
trudu i zaangażowania rodziców za-
stępczych. – Choć temat rodzicielstwa 
zastępczego poruszamy na bieżąco i czę-
sto, uważam, że święto rodzin zastęp-
czych jest dniem szczególnym. Rodzice 
zastępczy są bardzo potrzebni. Cieszę się, 
że mogliśmy być tutaj razem i dzielić się 
swoimi troskami oraz doświadczeniami
– mówi Joanna Kaszuba, kierownik 
Działu Pieczy Zastępczej w MOPS.

Członkowie rodzin zastępczych 
chętnie uczestniczyli w rodzinnych 

grach i zabawach.
W świętowaniu wzięli udział też 

Jacek i Renata Myślińscy. To jedy-
na w mieście zawodowa rodzina za-
stępcza. – Zapotrzebowanie na rodziny 
zastępcze jest ogromne. Często zdarza 
się, że mamy więcej dzieci pod opieką, 
niż wynika to z ustawy, a to dlatego, 
że jest mnóstwo rodzin dysfunkcyjnych 
i mnóstwo dzieci czekających na rodzi-
nę, która okaże im miłość i wsparcie – 
opowiada pan Jacek Myśliński.

Państwo Myślińscy pomagają ja-
worznickim dzieciom od ponad 25 
lat. Choć początki nie były dla nich 
łatwe, z czasem nabierali doświadcze-
nia i wprawy, a ich wychowankowie 
utrzymują z nimi kontakty do dziś. 
– Zaczynaliśmy od opieki nad jednym 
dzieckiem. Potem mieliśmy podopiecz-
nych dwoje, a z czasem troje – wspo-
mina pan Jacek.

Zdaniem państwa Myślińskich 
Dzień Rodzin Zastępczych jest szcze-
gólnym świętem i warto go celebro-
wać. – Bycie rodzicem zastępczym to 
wiele wyzwań. Gdy wspólnie się spoty-
kamy i rozmawiamy ze sobą, to oka-
zuje się, że mamy podobne problemy 

i że nie jesteśmy sami. Wtedy wszystko 
staje się łatwiejsze. Wspólnie znajduje-
my rozwiązania wielu trudnych spraw
– mówi Jacek Myśliński.

Bycie rodzicem zastępczym to nie-
łatwe zadanie. To rola dla osób otwar-
tych i gotowych na poświęcenia. Daje 
jednak mnóstwo satysfakcji. Rodzina 
zastępcza gwarantuje dziecku całodo-
bową opiekę i wychowanie. Zastępczy 
rodzice pomagają też wyrównywać 

braki rozwojowe i rozwijać zaintere-
sowania dziecka. W Jaworznie rodzi-
ny zastępcze stanowią głównie osoby 
spokrewnione z dzieckiem, często są 
to dziadkowie dzieci lub rodzeństwo. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej poszukuje osób, które są gotowe 
dać dzieciom pozbawionym opieki 
rodzicielskiej poczucie bezpieczeń-
stwa i stworzyć stabilny dom.

Dział Strategii i Rozwoju Usług Spo-
łecznych poszukuje również rodzin 
„wspierających”. – Rodzina wspiera-
jąca nie ma na celu wyręczania, lecz 
aktywną pomoc w przezwyciężeniu 
trudnych sytuacji w rodzinie wspiera-
nej – mówi pani Joanna Kaszuba. 
Rodziny „wspierające” będą ściśle 
współpracowały z asystentem rodziny 
i pracownikiem socjalnym. 

Zainteresowani rodzicielstwem za-
stępczym mogą zasięgnąć informacji 
w Dziale Pieczy Zastępczej MOPS 
(ul. Inwalidów Wojennych 14), od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7 do 15. Można też kontaktować 
się  telefonicznie, dzwoniąc pod nu-
mery 32 618 17 85, 32 618 19 78, 
32 618 18 56. 

Natalia Czeleń

Pieniądze 
na ważne 

inwestycje
Niemal 33,5 mln zł trafi  do Ja-

worzna. To pieniądze z rządowego 
programu Polski Ład, które po-
zwolą sfi nansować dwie ważne 
dla jaworznian inwestycje. Cho-
dzi o siódmą fazę modernizacji 
i rozbudowy infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej na terenie mia-
sta Jaworzna oraz utworzenie cen-
trum kulturalno – społecznego wraz 
z rozbudową budynku straży po-
żarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice.

– Pierwsze zadanie ma na celu po-
prawę warunków życia mieszkańców 
dzielnic Jaworzna, uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej i skła-
da się z trzech komponentów: mo-
dernizacji ujęcia wód podziemnych 
„Dobra”, budowy sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami do budyn-
ków oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
w osiedlu Cezarówka Dolna, oraz 
przebudowy i modernizacji pompowni 
ścieków Łubowiec wraz z rozbudo-
wą i przebudową sieci kanalizacji – 
wylicza Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna.

Przewidywana wartość tej wo-
dociągowej inwestycji to blisko 30 
mln zł. Wkład własny gminy wynie-
sie niespełna 1,5 mln zł, a kwota 
dofi nansowania to 28 427 800 zł. 
To znaczy, że procentowy udział 
miasta w sfi nansowaniu tej inwe-
stycji to 5 proc.

Utworzenie centrum kultural-
no–społecznego wraz z rozbudo-
wą budynku straży pożarnej OSP 
w Ciężkowicach, czyli drugie za-
danie, które dofi nansowane zo-
stanie z rządowych środków, ma 
pozytywnie wpłynąć na jakość 
usług kulturalno-społecznych dla 
mieszkańców osiedla Ciężkowice. 
– Utworzenie centrum kulturalno-
-społecznego wiąże się z przebudo-
wą budynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej i połączenie go funkcjonalnie 
z budynkiem znajdującym się obok 
remizy, który również podlegać bę-
dzie przebudowie. Zagospodarowany 
zostanie także teren wokół obiektów
– zapowiada Paweł Silbert.

Przewidywana wartość inwesty-
cji w Ciężkowicach to nieco ponad 
5,5 mln zł. Rządowe dofi nanso-
wanie wyniesie w tym przypadku 
5 mln zł. 

Grażyna Dębała

Węgla nie zabraknie
Jaworzniccy radni i wicemarszałek województwa 

śląskiego, Dariusz Starzycki, spotkali się z przedsta-
wicielami spółki Tauron Wydobycie, by rozmawiać 
o tym, czy w nadchodzącym sezonie grzewczym 
węgla dla jaworznian będzie wystarczająco. W spo-
tkaniu udział wzięli Jacek Pytel, prezes zarządu 
Tauron Wydobycie S.A., i Piotr Potoniec, dyrektor 
ds. handlu, oraz jaworzniccy radni Anna Lichota, 
Wiesław Więckowski i Dawid Domagalski. Na 
spotkaniu udało się ustalić wspólny plan działania. 
Wszystko wskazuje na to, że jaworznianie nie muszą 
się obawiać o nadchodzący sezon zimowy.

Podczas spotkania poruszono m.in. problem braku 
dostępności ekogroszku, przeznaczonego do kotłów 
automatycznych. – Rozmowy dotyczyły defi cytu wę-
gla  opałowego dla gospodarstw domowych, spowodo-
wanego zakazem importu węgla rosyjskiego do Polski, 
w wyniku wojny w Ukrainie. W trakcie spotkania za-
stanawialiśmy się nad rozwiązaniami, które ułatwią 
mieszkańcom możliwość zakupu, m.in. ekogroszku 
oraz ograniczą zakup tego opału przez fi rmy odsprze-
dające go za wyższe stawki – mówi radny Dawid 
Domagalski. Na spotkaniu omówiono możliwość 
udostępnienia ewentualnego kupna dla osób cho-

rych i niepełnosprawnych, które mają największy 
problem z dostępnością zakupu. Przedstawiciele 
miasta zadeklarowali swoją pomoc i koordynację 
ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prezes Jacek Pytel przedstawił aktualną sytuację 
produkcyjną w spółce. Choć sprzedaż węgla wzrosła 
kilkukrotnie, to wciąż przewyższa ją popyt na ten 
surowiec na rynku lokalnym. Przedstawiciele Tauron 
Wydobycie opowiedzieli także o wprowadzonych 

i planowanych w niedalekiej przyszłości rozwią-
zaniach w organizacji sprzedaży, które usprawnią 
i ułatwią zakup opału mieszkańcom Jaworzna. – 
Wśród wielu rozwiązań planowane jest wprowadzenie 
już od czerwca wymogu okazywania przez kupującego 
węgiel poświadczenia o złożeniu deklaracji emisyjności 
budynku (CEEB) oraz ograniczenia w ilości zakupywa-
nego węgla przez pojedynczych klientów. Rozwiązania 
te mają umożliwić zakupy większej liczbie osób, przy 
równoczesnej eliminacji zakupów przez mniejsze fi rmy 
w celu dalszej odsprzedaży, jak i ograniczenie sytuacji, 
gdy ktoś kupuje węgiel powyżej własnych potrzeb – 
mówi Marcin Maślak z  Tauron Wydobycie S.A.

Prezes Jacek Pytel potwierdził także, że w ZG 
Sobieski od września planowany jest wzrost pro-
dukcji, by odpowiednio zabezpieczyć potrzeby 
mieszkańców przed nadejściem zimy. To powinno 
zwiększyć dostępność węgla na rynku lokalnym. 
Już wiadomo, że podobne spotkania będą konty-
nuowane.

– Ustalono również możliwość zorganizowania ko-
lejnego takiego spotkania jeszcze przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego - potwierdza Marcin Maślak.

Natalia Czeleń
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R E K L A M A

Kolejne wysypisko zlikwidowane
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunal-

nych w Jaworznie zlikwidował kolejne dzi-
kie wysypisko zlokalizowane na gruntach 
gminnych.

Oczyszczony z odpadów teren znajduje się w re-
jonie ulicy Batorego. Wykonawca prac zebrał i wy-
wiózł wszystkie odpady, niezależnie od rodzaju, 
w szczególności odpady komunalne, budowlane 
(gruz, styropian, papę i inne odpady z remontów 
i rozbiórek), urządzenia elektryczne i elektronicz-
ne, odpady wielkogabarytowe, opony, części z de-
montażu pojazdów. W ramach umowy teren został 
uporządkowany i wyrównany grunt po likwidacji 
dzikiego wysypiska.

Podkreślić należy, iż Miejski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych również własnymi siłami porządkuje 
zaśmiecone tereny na obszarze całego miasta. Ko-
lejne dzikie wysypiska zlokalizowane na gruntach 
gminy będą likwidowane zgodnie z przyjętym har-
monogramem.

PAMIĘTAJMY! Osobie, która nielegalnie pozbywa 
się odpadów grozi administra-
cyjny nakaz ich usunięcia, po-
nadto tego typu zachowanie 

Ze Zbigniewem Smalcerzem, prezesem Stowarzyszenia Abstynenckiego „Razem”, które świętuje w tym roku 30-lecie działalności, rozmawiamy o jubile-
uszu, chorobie alkoholowej i problemach, z jakimi mierzą się uzależnieni i ich bliscy.

Świętujecie rocznicę założenia 
Jaworznickiego Stowarzysze-
nia Abstynenckiego „Razem”. 
Za wami 30 lat pracy. Jaki jest 
główny cel stowarzyszenia?
Celem naszej działalności jest propa-

gowanie życia w trzeźwości. Wskazu-
jemy właściwą drogę osobom uzależ-
nionym od alkoholu oraz wspieramy 
je i ich rodziny, które zazwyczaj są 
współuzależnione. One także potrze-
bują pomocy.

Jakie przemyślenia towarzyszyły 
wam w czasie jubileuszu?
Bardzo lubimy świętować i robimy 

to dosyć często. Raz w roku celebruje-
my rocznicę naszej działalności. Poza 
tym świętujemy także sukcesy naszych 
członków i sympatyków. Każdy kolejny 
krok na drodze do trzeźwości jest dla 
nas ważny. Od pewnego czasu staramy 
się też, by mieszkańcy miasta o nas 
usłyszeli, by wiedzieli, że działamy na 
rzecz osób uzależnionych oraz współ-
uzależnionych i że można u nas uzy-
skać pomoc.

Staracie się dotrzeć do szersze-
go grona mieszkańców?

Wskazujemy właściwą drogę
Tak. Alkoholizm w dzisiejszych cza-

sach wciąż jest jednak tematem tabu. 
Ludzie wstydzą się przyznać do swojej 
choroby i problemów. Choroba alko-
holowa to tzw. „choroba zakłama-
nia”. Uzależniony wmawia sobie, że 
przecież nie ma problemu z ograni-
czeniem alkoholu. Niełatwo jest wy-
konać  pierwszy krok do trzeźwości. 
Wiem to z własnego doświadczenia, 
bo sam jestem osobą uzależnioną. Od 
czasu, w którym dotarło do mnie, że 
mam problem, do momentu podjęcia 
leczenia upłynęło 10 lat. 

Jest kilka innych organizacji 
i grup wsparcia dla osób mie-
rzących się z problemami al-
koholowymi. Czym się od nich 
różnicie?
W naszym klubie spotykają się jedno-

cześnie uzależnieni i współuzależnieni. 
Nie prowadzimy odrębnych spotkań, 
bo chcemy, by obie strony wzajemnie 
się wysłuchały i zrozumiały. Nie jeste-
śmy też anonimowi i wszyscy się dobrze 
znamy. Można nawet powiedzieć, że 
jesteśmy jedną, wielką rodziną.

Ile osób należy do stowarzy-
szenia?

Nie można podać dokładnej liczby, 
bo na nasze spotkania przychodzą nie 
tylko członkowie, ale i ich rodziny, a tak-
że sympatycy, którzy nie chcą składać 
ofi cjalnych deklaracji, a mimo to chętnie 
i aktywnie uczestniczą w życiu naszego 
stowarzyszenia. Większość stowarzy-
szenia stanowią osoby uzależnione. By 
zostać członkiem stowarzyszenia, trzeba 
zadeklarować, że nie spożyje się nawet 
symbolicznej lampki wina w roku.

Na czym dokładnie polega wa-
sze działanie?
Pokazujemy, że bez alkoholu da się 

żyć i że każdy z nas ma wolną wolę 
oraz wybór. Nasze drzwi są otwarte dla 
każdego, kto chce coś zmienić w swoim 
życiu. Wystarczy do nas przyjść czy za-
dzwonić. W klubie w Jeleniu spotykamy 
się kilka razy w tygodniu, siadamy przy 
jednym stole i rozmawiamy, wspólnie 
rozwiązujemy problemy. 

Od czego więc powinna za-
cząć osoba, która chce się wy-
leczyć?
Przede wszystkim od pracy nad sobą. 

Jeśli uzależniony jej nie podejmie, nie 
będzie też zmiany m.in.  w jego rela-

cjach z bliskimi. Choć taka osoba ak-
tualnie nie pije, to tak naprawdę wciąż 
nie trzeźwieje.

Jak wyglądają spotkania 
w klubie?
Klub jest otwartym domem. Spoty-

kamy się w nim kilka razy w tygodniu, 
dyskutujemy na różne tematy. Mamy 
też kółko muzyczne, gramy w bilard.  
Organizujemy także warsztaty tera-
peutyczne. Raz w roku wyjeżdżamy na 
weekend na obóz terapeutyczny. Z mo-
jego punktu widzenia to świetna forma 
terapii, bo każdy zostawia problemy za 

sobą, w domu, i przepracowuje dany 
temat. To czas dla nas.

Jakie macie plany na kolejny 
rok działalności?
Chcemy wyjść do innych ludzi, zwięk-

szyć swój zasięg. Taka grupa wsparcia 
naprawdę działa cuda. Poza tym bę-
dziemy pracować jak dotąd, według 
schematów, które nam odpowiadają. 
Stale będziemy się także szkolić. By 
umieć pomagać, ciągle trzeba poszerzać 
swoją wiedzę.

W jaki sposób skontaktować 
się z wami mogą osoby potrze-
bujące pomocy dla siebie lub 
bliskich?
Punkt informacyjno–konsultacyjny 

dla osób potrzebujących pomocy i ich 
rodzin czynny jest we wtorki i piątki 
od godz. 17 do 20 w siedzibie naszego 
stowarzyszenia w Jeleniu, przy ul. Zwy-
cięstwa 82. Prowadzimy też całodobo-
wą infolinię pod nr. 533 538 238, pod 
którym można ze mną porozmawiać.

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

| fot. Natalia Czeleń

jest sankcjonowane przez prawo stanowiąc – w za-
leżności od skali i rodzaju zjawiska – wykroczenie 
bądź nawet przestępstwo.

Jeżeli jesteś świadkiem nielegalnego pozbywania 
się odpadów i zaśmiecania naszego miasta nie bądź 
obojętny i powiadom Straż Miejską w Jaworznie tele-
fon alarmowy 986 lub Policję telefon alarmowy 112.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że zgłoszenia 
dotyczące dzikich wysypisk śmieci najlepiej jest 

kierować do Straży Miejskiej w Jaworznie (tele-
fon alarmowy 986), która dokonuje sprawdzenia 
właściciela gruntu i przekazuje sprawę do wła-
ściwego podmiotu.

Mieszkańcy Jaworzna mają możliwość legalnego 
pozbycia się niechcianych odpadów, które można 
bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują-
cego się przy ul. Górnośląskiej 39 w Jaworznie, 
telefon: (32) 745 10 72.
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обираєте «Креатор заяви про 
допомогу з програми «Родина 
500+». Далі читаєте інформацію 
щодо подачі заявки та ставите 
внизу галочки, від імені кого 
ви складаєте заяву на виплату 
допомоги. Обрати треба «Один з 
батьків/тимчасовий опікун/опіка 
дитини з України (SW-U)». Ірина 
зауважує, що інакше відкриється 
формуляр польською мовою, до 
якого потрібно буде долучати 
багато додаткових документів, 
які необхідні за стандартною 
процедурою. А для біженців з 
України є змога подати заявку 
за спрощеною процедурою, 
без перекладів свідоцтв про 
народження дитини на польську, 
без наявності карт побиту тощо. 
Детальну інструкцію можна 
подивитись на сайті www.yavp.
pl («Я в Польше»).

Як зауважила Ірина Островська, 
хороша новина для українців 
полягає у тому, що навіть 
якщо заява була сформована з 
помилками, то після усунення 
їх подавач однак отримає кошти 
за той період, з якого оформляв 
заяву, якщо має всі необхідні 
документи на перебуває в Польщі.

Якщо ви їдете жити в Україну 
чи в іншу країну і залишаєте 
Польщу, мусите відмовитись 
від 500+

Однак якщо громадянин 
України, котрий прибув до 
Польщі після 23 лютого 2022 року 

Допомога 500+ на дитину для громадян України 
буде виплачуватись і надалі: які нюанси

Українці, котрі легально 
прибули до Польщі після 
23 лютого 2022 року 
у зв’язку з війною на 
території України, мають 
право на отримання 
допомоги на дитину, яка 
становить 500 злотих. 
Для оформлення виплат 
біженці повинні отримати 
номер PESEL, відкрили 
в Польщі банківський 
рахунок, мати польський 
номер телефону та адресу 
електронної пошти.

Оформляється допомога 
безпосередньо в Закладі 
соціального страхування PUE ZUS 
чи на сайті www.zus.pl. Чимало 
біженців з України вже отримали 
таку допомогу у травні, але дехто 
ще чекає. Також людей цікавить, 
чи точно все гаразд із заявами на 
отримання такої допомоги, адже 
бояться втратити цю підтримку 
на дитину на подальший період 
(із червня). 

Юлія має двох дітей, нині 
вона шукає роботу, приїхала 
до ZUS, що поблизу зупинки 
«Ужонд скарбовий» в Явожно, аби 
дізнатись, що означає отримана 
нею SMS та чи буде вона надалі 
отримувати 500+. Тут її зустрічає 
працівниця, котра розмовляє 

українською, консультує, куди 
пройти далі та які документи 
мати з собою.

–Заявка на 500+ оформляється 
тільки в електронному вигляді. 
Можна це зробити самостійно з 
телефона чи комп’ютера на сайті 
www.zus.pl., зареєструвавшись 
там. Заходите в особистий кабінет 
і далі виконуєте все за інструкцією 
(на сайті для зручності українців є 
версія українською). Залогінитись 
можна за допомогою інтернет-
банкінгу, якщо маєте таку 
можливість, за допомогою 
профілю зауфаного, доступ до 
якого більшості українців надають 
при створенні песеля.  Або ж це 
роблять безпосередньо в офісах 
ZUS самі працівники у вашій 
присутності – беруть ваш паспорт, 
песель, перевіряють, чи це справді 
ви, документи дитини (паспорт, 
свідоцтво, песель), – пояснює Ірина 
Островська, котра працює нині 
перекладачкою в ZUS у Явожно. 

Якщо ви прийшли в офіс, то не 
хвилюйтесь – вам допоможуть 
все з’ясувати. Як каже Ірина, у 
більшості українців у власному 
кабінет вже є дві заяви, у яких 
зазначено, на який період 
призначена допомога на дитину. 
Тобто це означає, що як до 1 
червня, так і з 1 червня мама, тато 
чи опікун отримуватиме кошти 
500+ на дитину і на наступний 
період, якщо залишаються в 
Польщі на тимчасовий прихисток. 

Однак є випадки, коли заява була 
складена неправильно, люди досі 
не отримали кошти через це, хоча 
інші вже отримали виплати одразу 
за 2 місяці.

– Все перевіряємо і допомагаємо 
людям, – ділиться Ірина 
Островська. – Нерідко помилки 
саме у заявах тих осіб, котрі 
складали заяву на сайті за 
допомгою поляків, адже у 
місцевих інша форма подачі 
заяви (вньоску), тому трапляються 
неточності, які варто усунути, 
аби отримати виплати. На сайті 
коли ви залогінились, у меню 
зліва шукаєте напис українською 
«Родина 500+». Після цього 

у зв’язку з війною на території 
України, виїде з Польщі на 
строк, що довший, ніж місяць, 
він втратить право на легальне 
перебування в Польщі, а отже, 
і право на допомогу на дитину 
500+.

У такому випадку допомога 
на дитину 500+ не належатиме 
йому з місяця, наступного за 
місяцем, у якому він виїхав із 
Польщі. А якщо ж за місяць, що 
є наступним за місяцем, у якому 
цей громадянин виїхав із Польщі, 
йому була виплачена допомога, то 
вона вважається такою, на яку він 
не мав права, і її треба повернути.

Як повідомляє сайт www.
zus.pl, виплачені кошти треба 
повернути до Закладу соціального 
страхування на банківський 
рахунок: 82 1020 5604 0000 0102 
8996 3017. 

Якщо переказ здійснюється з 
закордонного банківського рахунку, 
наприклад, з українського, то перед 
номером рахунку треба додати 
PL (тобто PL 82 1020 5604 0000 
0102 8996 3017). У призначенні 
платежу треба вказати ім’я та 
прізвище одержувача допомоги, 
номер справи, а 
також приписку: 
500.

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

Podobne zawody odbyły się w Ośrodku Jeździeckim Ciężkowice w stycz-
niu | fot. Natalia Czeleń

Jubileusz 
na Placu 

Papieskim

Dzień Dziecka w siodle
Niezwykłe atrakcje czekają na 

dzieci w Ośrodku Jeździeckim Cięż-
kowice. Z okazji święta najmłodszych 
mieszkańców Jaworzna już w nie-
dzielę, 5 czerwca, w ciężkowickiej 
stadninie na młodych jeźdźców cze-
kają: zawody skokowe, pony games 
oraz ścieżka tatarska.

Organizatorzy obiecują też dodat-
kowe atrakcje, wśród nich między 
innymi: wata cukrowa, popcorn, 
animacje oraz loteria fantowa z na-
grodami.

W programie niedzielnych za-
wodów uwzględniono pony games 
dla najmłodszych. Tutaj wymagane 
jest poruszanie się w stepie i kłusie 
na lonży. Ścieżka tatarska dla dzie-
ci i dorosłych wymaga poruszania 
się samodzielne w stepie i kłusie. 
Ścieżka tatarska level ekspert wy-
magana natomiast poruszanie się 
w 3 chodach i pokonywanie dragów. 
Do tego parkury treningowe 50/60 
cm, 70/80 cm i 90 cm. – Zapra-
szamy wszystkich naszych przyjaciół 
i nowych jeźdźców do wzięcia udziału 
w tym wydarzeniu. Zaczynamy już 
o godzinie 9 – informują organiza-

torzy Dnia Dziecka w Ośrodku Jeź-
dzieckim Ciężkowice.

Organizatorzy proszą, by potwier-
dzić obecność jeźdźców, żeby mogli 
zaplanować sobie przebieg poszcze-
gólnych konkursów. Można to zro-

bić, dzwoniąc na numer 531 296 
100. Przy zgłoszeniu wymagane jest 
podanie imienia swojego trenera, 
ponieważ to instruktorzy będą przy-
dzielać konie.

Grażyna Dębała

Piknik służb mundurowych, Dzień 
Dziecka, organizowany przez sosno-
wiecki Caritas, uroczysta msza św. na 
Placu Papieskim w Sosnowcu oraz 
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
znajdą się w programie świętowania 
jubileuszu 30-lecia diecezji sosnowiec-
kiej. Wydarzenie, na które są zapro-
szeni wszyscy diecezjanie, odbędzie 
się w sobotę, 4 czerwca.

– Spotkajmy się na Placu Papieskim 
w Sosnowcu. Zapraszamy serdecznie na 
miejsko-diecezjalne świętowanie jubile-
uszu. Centralnym punktem wydarzenia 
będzie uroczysta msza święta o godz. 17 
pod przewodnictwem biskupa sosnowiec-
kiego, Grzegorza Kaszaka – zachęcają 
organizatorzy. – Będzie ona dziękczy-
nieniem z racji 23. rocznicy wizyty św. 
Jana Pawła II w Sosnowcu – dodają.

Jubileuszowe obchody, związane 
z 30-leciem, odbywają się pod ha-

słem „W Krzyżu – miłości nauka” 
i rozpoczęły się już 25 marca. Została 
wtedy odprawiona, w sosnowieckiej 
katedrze, msza św. jubileuszowa, któ-
rej przewodniczył abp Mieczysław 
Mokrzycki, metropolita lwowski, 
osobisty sekretarz św. Jana Pawła II.

Świętowanie 30-lecia diecezji so-
snowieckiej odbywa się również 
w poszczególnych parafi ach, a jego 
głównym punktem jest peregrynacja 
Wielkopiątkowego Krzyża Papieskie-
go, który św. Jan Paweł II trzymał 
podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum 
25 marca 2005 roku. Papieski krzyż, 
wraz z relikwiami świętego papieża 
i obrazem „Ostatnia Droga Krzyżowa 
św. Jana Pawła II”, namalowanym 
przez olkuszankę, Zofi ę Wywioł, 
trafi  do wszystkich parafi i i innych 
ważnych religijnie miejsc.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Agnieszka 
Francikowska-Krysiak

Emilia 
Bożek

Ewelina, Piotr
i Wojtek Biela-Szydek

Jakub 
Domagalski

Wojciech 
Domagalski

Mój synek jest malutki i nie potrafi  
jeszcze określić swoich planów i ma-
rzeń. Dzień Dziecka to jednak szcze-
gólny dzień nie tylko dla dzieci, ale 
i dla dorosłych. Tak naprawdę każdy 
z nas jest dzieckiem. W tym roku był 
to dla nas dzień pełen radości i nie-
spodzianek. Miasto wyszło nam na-
przeciw i zorganizowało sporo atrak-
cji, z których mogliśmy skorzystać. 
Jako rodzice staramy się w tym dniu 
robić z pociechami miłe rzeczy, które 
zapamiętają na całe lata.

Moje najmłodsze dziecko jest jesz-
cze malutkie, więc nie jest do końca 
świadome znaczenia Dnia Dziecka, 
ale z kolei najstarsza córka ma już 
10 lat i wręcz uwielbia to święto. Nie 
dziwę się, bo tak naprawdę chyba 
nie ma osoby, która nie lubiłaby tego 
dnia. Każdy rodzic stara się na swój 
sposób urozmaicić swoim pociechom 
ten szczególny dzień. Udało nam się 
dotrzeć na dzielnicowy Dzień Dziecka 
w Jeleniu-Dębie, ale to na pewno nie 
koniec świętowania.

Wraz z całą rodziną co roku świętuje-
my miejski Dzień Dziecka. W tym roku 
przeszliśmy przez wszystkie punkty 
zlokalizowane na mapie w trakcie im-
prezy organizowanej przez Stowarzy-
szenie Jaworzno Moje Miasto i naszym 
zdaniem najtrudniejszym wyzwaniem 
był tor przeszkód. Natomiast najła-
twiejsze zadanie do wykonania na-
potkaliśmy na GEOsferze. Było super. 
Dzień Dziecka jest dla nas naprawdę 
ważnym dniem i staraliśmy się spędzać 
go aktywnie i razem.

Bardzo lubię świętować Dzień Dziec-
ka. W tym roku wraz z rodziną bra-
łem udział w ciekawej  grze tereno-
wej. Za wszystkie wykonane zadania 
zdobywałem pieczątki, a dzięki temu 
otrzymałem fajne nagrody. Zadania 
nie były wcale trudne. W Dniu Dziec-
ka najbardziej podoba mi się to, że 
zawsze możemy zrobić coś, co na co 
dzień nie jest możliwe czy dozwolo-
ne. Np. w trakcie imprezy na Rynku 
zafarbowałem włosy. Poza tym lubię 
też dostawać prezenty.

Dzień Dziecka jest super. Bardzo do-
brze bawiłem się na imprezie zorgani-
zowanej w kilku miejscach w naszym 
mieście. To było prawdziwe wyzwa-
nie. Można było liczyć na pomoc ro-
dziców. Podobało mi się to, że każdy 
otrzymał nagrody. Najciekawsze dla 
mnie atrakcje były w GEOsferze. Trze-
ba było zrobić duże bańki mydlane, 
a to nie jest wcale łatwe. W Rynku 
zafarbowałem włosy. W ogóle Dzień 
Dziecka kojarzy mi się z prezentami 
i wypuszczanymi do nieba balonami.

Nagrody wręczał Paweł Silbert, prezydent Jaworzna 
| fot. Natalia Czeleń

Dzieciaki z Jelenia testowały nowe boisko  
| fot. Natalia Czeleń

Dzień Dziecka z wędką na Sosinie 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Mnóstwo atrakcji i doskonałe humory
Rajd rowerowy, zabawa na Rynku, 

rodzinny festyn w Jeleniu-Dębie, za-
wody wędkarskie dla najmłodszych. 
Weekend obfi tował w imprezy z oka-
zji Dnia Dziecka. Mali jaworznianie 
mieli w czym wybierać. Choć pogoda 
była kapryśna, humory dopisywały.

W sobotę, 28 maja, Stowarzyszenie 
Jaworzno Moje Miasto zorganizowało 
dla dzieci i ich rodziców Dzień Dziecka 
z wielkim fi nałem na Rynku. Śmiał-
kowie wzięli udział w grze terenowej 
i wędrowali po mieście ze specjalną 
mapą, zdobywając przy tym kolejne 
pieczątki za wykonanie konkretnych 
zadań. Na mapie wyszczególniono 
5 ważnych punktów: park Podłęże, 
stadion Victoria, Chrząstówkę, GEO-
sferę i Gródek. W każdym z nich na 
uczestników zabawy czekały ciekawe 
i zróżnicowane atrakcje. 

– W naszym punkcie w GEOsferze 
dzieci układały hasła z rozsypanki li-
terowej i robiły wielkie bańki mydlane, 
co nie jest wcale proste. Dzieciaki dawa-
ły jednak radę – mówi Anna Pycia.

W Gródku mali jaworznianie skła-
dali modele samolotów styropiano-
wych. Były też kolorowanki lotnicze, 
samoloty z papieru i samoloty rzutki. 
Uczestnicy imprezy grali w golfa. Gry 
i zabawy odbywały się także w pozo-
stałych „pomarańczowych” punktach. 

– Takie inicjatywy to super pomysł. 
To nie tylko łączy rodziny, ale i rozwi-
ja kreatywność wśród naszych dzieci – 
mówi pani Agnieszka, uczestniczka 
imprezy. – Najbardziej podobało mi 
się zdobywanie prezentów, układanie 
klocków i robienie zdjęć – dodaje jej 
córka Oliwia.

Niektórzy śmiałkowie w zabawie 
brali udział kolejny raz. – To świet-
na okazja, by zwiedzić miasto i zoba-
czyć, jakie zmiany w nim zachodzą. Ja 
np. odkryłam dzięki temu uroczy park 
Chrząstówka. W ogóle bardzo podo-
ba mi się taka formuła zabawy. Wraz 
z moją córką przemieszczałyśmy się od 
punktu do punktu na rowerze i miały-
śmy przy tym sporo frajdy. Zadania do 
wykonania były łatwe i zróżnicowane. 
Można było skorzystać z profesjonalne-
go masażu – mówi Dagmara Kupiec, 
uczestniczka gry terenowej.

Gdy każdemu udało się zebrać 
komplet 5 pieczątek, trzeba było skie-
rować się na jaworznicki Rynek, gdzie 
mapę z pieczątkami można było wy-
mienić na nagrody. Tam też najmłodsi 
uczestnicy gry mieli okazję zaśpiewać 
na scenie. Jeden z młodych uczestni-
ków zabaw, Wojtuś, zaskoczył zgro-
madzonych spontaniczną grą na pia-
ninie. Ulicami spacerowały Myszka 
Miki i Minnie, które chętnie przybijały 

dzieciom piątki i pozowały z nimi 
do zdjęć. W Rynku oraz w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej odbywały się 
też zajęcia plastyczne. Chętni mogli 
także wziąć udział w pokazie udzie-
lania pierwszej pomocy, prowadzo-
nym przez strażaków z Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaworznie. Punk-
tem kulminacyjnym  była „odlotowa 
podniebna niespodzianka". W niebo 
wzleciało ponad 200 pomarańczo-
wych balonów.

Sporo atrakcji czekało też na dzie-
ci na Dzielnicowym Dniu Dziecka 
w Jeleniu-Dębie. Impreza odbyła się 
w sobotę, 28 maja. Miłośnicy spor-
towych atrakcji wzięli udział w cha-
rytatywnym marszu nordic walking 
na rzecz Maksa Tomali. Trasa prze-
biegała uroczymi i malowniczymi 
duktami leśnymi.

W programie były także zabawy 
i animacje z ATElier Kultury oraz gry 
sportowe z Victorią 1918. Na festy-
nie pojawił się też uwielbiany przez 
najmłodszych mieszkańców miasta 
Sznupek, czyli policyjna maskotka.

– Dzielnicowy Dzień Dziecka był 
spotkaniem całej lokalnej społeczno-
ści. W jego trakcie otworzyliśmy nowy 
obiekt sportowy dla mieszkańców. Bo-
isko i plenerowa siłownia powstały w ra-
mach JBO. Jestem przekonany, że był 

to dobry pomysł, bo w tych okolicach 
mieszka blisko 800 osób i na pewno 
wiele spośród nich skorzysta i z boiska, 
i z siłowni – mówi radny Janusz Pa-
puga, organizator  wydarzenia.

Z wędkami w rękach świętowały 
Dzień Dziecka maluchy, które spotka-
ły się w niedzielę nad jaworznickimi 
zalewami. Zawody wędkarskie dla 
dzieci zostały zorganizowane przez 
dwa koła Polskiego Związku Węd-
karskiego - nr 57 Szczakowa Miasto 
i nr 19 Jaworzno Miasto. 

Szczakowscy wędkarze zaprosili 
maluchy nad Sosinę. Patronem tej 
rywalizacji był Sebastian Kuś,  dy-
rektor Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu, który ufundował puchary.

W zawodach wzięło udział 36 adep-
tów wędkowania. – Do rywalizacji 
przystąpiły zarówno dzieci wędkarzy, 
jak i osób, które nie wędkują. Niektórzy 
mali uczestnicy trzymali wędkę po raz 
pierwszy w życiu. I co ważne, szło im 
naprawdę dobrze – podkreśla Mariusz
Chrząstek, prezes Koła nr 57.

W zawodach liczyło się, ile zło-
wione ryby ważą. Mali wędkarze 
zdobywali 1 punkt za każdy 1 gram. 
– Złowiłem już trzy ryby – przyznał 
na początku zawodów Aleksander
Szlęk. Wędkował z tatą, Przemy-
sławem. Największym złapanym 

przez nich okazem był jesiotr. Z ko-
lei kiedyś Aleksander złowił samo-
dzielnie lina.

Najmłodszym zawodnikiem węd-
karskich zmagań okazał się 2,5-let-
ni Karolek Grzywa, dla którego 
wędkowanie też nie jest nowością. 
– Karolek, jak i jego 6-letni brat, Fra-
nek, wędkują z tatą. Starszy syn brał 
udział już w kilku takich zawodach 
i zajmował w nich wysokie miejsca – 
przyznaje z dumą Aneta Grzywa, 
mama chłopców.

Swoje marzenia o wędkowaniu 
spełnił natomiast na niedzielnych 
zawodach na Sosinie Mateusz Tyr-
pa. Pierwszy raz trzymał wędkę rok 
temu, gdy wybrali się z tatą nad staw. 
Tym razem postanowił spróbować 
swoich sił na zawodach. – Wędko-
wanie nie jest trudne i bardzo mi się 
podoba – przyznał. Zamiłowanie do 
tego zajęcia odziedziczył po dziadku.

Zawody na Sosinie nie były jedy-
nymi wędkarskimi potyczkami, jakie 
miały miejsce w minioną niedzielę 
z okazji Dnia Dziecka. W tym samym 
czasie, na stawach Makowiska, od-
był się też konkurs, zorganizowany 
przez koło nr 19 Jaworzno Miasto. 
Do rywalizacji przystąpiło ponad 
60 śmiałków. Nikt nie wyszedł bez 
nagrody i dyplomu.         AZ-H, NC
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Katarzyna i Maciej Maziarzowie 
z synkiem Jasiem

Wioletta i Marcin Mlostkowie 
z synami, Marcelem 
i Maksymilianem

Katarzyna i Paweł Chajdasiowie 
z córkami Emilią i Aleksandrą

Bawimy się bardzo dobrze. Nasz synek ma trzy 
latka, więc najwięcej czasu spędzamy w strefi e dla 
małych dzieci. Jasiowi bardzo podobają się m.in. 
klocki konstrukcyjne. Impreza jest bardzo dobrze 
zorganizowana. Co prawda, rzadko się pojawiamy 
na tego typu wydarzeniach. Dzień Matki, Dzień 
Dziecka i Dzień Ojca zwykle spędzamy w gronie 
najbliższych, ale na Święcie Rodziny bawiliśmy 
się już przed rokiem i byliśmy bardzo zadowole-
ni, dlatego i w tym postanowiliśmy się wybrać.

Wzięliśmy udział w Rodzinnym Rajdzie Rowe-
rowym. Wycieczka była bardzo udana i dobrze 
się jechało. Nie było bowiem ani za zimno, ani 
za gorąco. Pogoda była wręcz idealna na taką 
eskapadę. Maks i Marcel, choć zmęczeni, też są 
zadowoleni z rajdu. Trochę obawialiśmy się, czy 
podołamy, ale okazało się, że daliśmy sobie radę 
bez problemu. Rajd zakończył się w parku Pod-
łęże. Święto Rodziny to świetny pomysł. Warto 
je obchodzić, ponieważ rodzina to najważniejsza 
sprawa w życiu.

Bardzo lubimy takie imprezy i chętnie wybiera-
my się na nie całą rodziną. Na Święcie Rodziny 
pojawiamy się co roku. To wspaniały pomysł 
na spędzenie czasu z bliskimi. Stawiamy na ak-
tywność, dlatego bierzemy udział w rodzinnych 
konkurencjach. To świetna zabawa. Nieważne, 
czy wygrywamy, czy nie. Najważniejsze jest 
to, że bawimy się razem i mamy z tego wielką 
frajdę. Inne miasta powinny wzorować się na 
Jaworznie i też organizować takie imprezy.

Pracownicy MCKiS-u przygotowali wiele atrakcji  | fot. Andrzej Pokuta

W ramach Święta Rodziny odbył się turniej streetballu 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W Rodzinnym Rajdzie Rowerowym wystartowało ponad 500 osób 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Radosny, rodzinny piknik, rajd rowerowy zielonymi zakątkami Jaworzna i sportowe emocje podczas kolejnego turnieju 
streetballu. Święto Rodziny w naszym mieście znów przyciągnęło do parku Podłęże tłum mieszkańców. Atrakcji było spo-
ro. Na imprezę, która odbyła się w minioną niedzielę, 29 maja, zaprosili jaworznian prezydent Paweł Silbert i Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Rodzinnie i radośnie

– To już kolejny raz, gdy spotkaliśmy się na 
Święcie Rodziny. Impreza, jak zawsze, cieszyła się 
dużym powodzeniem. Przyszło wiele rodzin. Dopi-
sała też pogoda. Myślę, że każdy uczestnik znalazł 
pośród zaproponowanych przez nas atrakcji coś dla 
siebie – podkreśla Monika Komańska, pełno-
mocnik ds. organizacyjnych MCKiS Jaworzno. 
– Warto świętować rodzinnie. To taki fajny czas 
na bycie razem, integrację. To dobra okazja, by po 
całym tygodniu pędu, życia w pośpiechu, zatrzymać 
się na chwilę i w weekend spędzić czas z rodziną 
i znajomymi – dodaje.

Wśród atrakcji znalazły się m.in. skoki na eu-
robungee, zabawa w parku linowym, wielkie 
puzzle, tunele z domkami, wielkogabarytowe 
klocki, malowanie na folii, pokazy cyrkowe, 
stanowisko małego konstruktora. Były też gry 
zręcznościowe, np. rzucanie do celu, bierki, 
jenga itp. Duzi i mali biegli także w specjal-
nych, dwuosobowych spodniach i na nartach 
animacyjnych, ścigali się, skacząc na wielkim 
wężu. Każdy mógł też odpocząć na leżakach 
i hamakach.

– Dzieci świetnie się bawią. Po kolei korzystają 
z każdej atrakcji. Podobało się im na eurobangee, 
w małpim gaju. Brały udział w zapasach sumo. 
Było przy tym dużo śmiechu – wymienia Daria 
Ostojska, która przyjechała do parku Podłęże 

z córką, synem, siostrą i bratem. Była z nimi też 
koleżanka pani Darii ze swoją córeczką. – Myślę, 
że takich imprez powinno być więcej. To świetna 
okazja, by razem spędzić czas, dobrze się bawić. 
Dzieci chętnie biorą udział w zabawach. Cieszą się 
z nagród. Zawierają nowe znajomości – wylicza.

Święto Rodziny obfi towało też w sportowe 
atrakcje. Na boisku do koszykówki w parku 
Podłeże odbyła się kolejna edycja streetballu. 
W ulicznych koszykarskich pojedynkach zmaga-
ły się trzyosobowe drużyny, złożone z uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
W zawodach, zorganizowanych przez dział spor-
tu MCKiS, wzięło udział 7 zespołów, 4 w młod-
szej i 3 w starszej kategorii. Po turniejowych 
zmaganiach odbył się konkurs w rzutach do 
kosza - za 3 punkty i w rzutach osobistych.

– Średnio nam idzie, ale najważniejsza jest za-
bawa – przyznają członkowie zespołu Golden 
State (Oliwier Koczur, Wojciech Jedlecki
i Maciej Jarnot), którzy zagrali w kategorii 
szkół podstawowych. Jak dodał Oliwier, choć 
na co dzień trenuje piłkę nożną, postanowił 
zagrać w streetballu, by podszkolić się rów-
nież w koszykówce i zaimponować kolegom 
na lekcjach wuefu.

Koszykarskie umiejętności przypomnieli so-
bie także podczas turnieju zawodnicy drużyny 

pn. Bojówka Podłęże (Maciej Ciechelski, Igor
Nowak i Tomasz Bujniak) w kat. szkół po-
nadpodstawowych. – Kiedyś graliśmy w ramach 
MCKiS-u. Jako SP 15 zdobyliśmy nawet mistrzo-
stwo Jaworzna – wspominają.

Kolejnym ważnym punktem Święta Rodziny 
był Rowerowy Rajd Rodzinny, który wystartował 
o godz. 14 z jaworznickiego Rynku, a zakończył 
się w parku na Podłężu. W eskapadzie wzięło 
udział 503 cyklistów w różnym wieku, którzy 
pokonali, każdy w swoim tempie, około 20 ki-
lometrów. Rowerowa wycieczka wiodła z Ryn-
ku, przez ulicę Wandy, do Ciężkowic, a stamtąd 
znów do Centrum, następnie velostradą do lasu 
i parku na Podłężu.

– Dla mojego wnuczka to pierwszy taki rowerowy 
rajd w dużej grupie. Przyjechał na niego specjal-
nie z Katowic – przyznaje Ireneusz Juszczyk, 
dziadek Antoniego. – Bardzo lubimy jeździć na 
rowerze. Wybieramy się na rodzinne wycieczki. 
Taka 20-kilometrowa trasa po Jaworznie nie jest 
dla nas trudna do pokonania – przyznaje.

Pierwsze Święto Rodziny miało miejsce 
w 2016 roku. Jego inicjatorką była ówczesna 
wiceprezydent Jaworzna, Monika Bryl. Od 
początku impreza cieszy się z dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców miasta.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Polsko-ukraińska, muzyczna integracja
ki Ukrainy: Wiktoria, Oksana i Nina. 
– Na koncercie zaśpiewałam liryczne, 
spokojne pieśni ukraińskie. Pieśni te do-
skonale przedstawiają sytuację, w której 
znalazła się teraz Ukraina. Zdecydowa-
łam się na występ a capella, bo lubię 
występować bez podkładu muzycznego
– opowiada Oksana Tarasenko.

Koncert „Przyjaźń bez granic” był 
świetną okazją, by poznawać odmien-
ną kulturę. – Artyści z Ukrainy przybli-
żyli nam swoją kulturę i zaprezentowali 
tradycyjne pieśni oraz muzykę. Opowia-
dały one o miłości i patriotyzmie. Na 
koniec wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy 
„Hej Sokoły. To był udany wieczór in-
tegracyjny – wspomina Marek Dłu-
gopolski ze Stowarzyszenia Katolic-
kiego Przyjaźń Jaworznicka i artysta 
z zespołu Ballabard.

O przyjaźni, wolności i patrio-
tyzmie śpiewali w Młodzieżowym 
Domu Kultury w piątek, 27 maja, ja-
worznianie wraz z nowymi mieszkań-
cami miasta przybyłymi z Ukrainy. 

Koncert polsko-ukraiński „Przyjaźń 
bez granic”, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Katolickie Przyjaźń 
Jaworznicka, przyciągnął do MDK 
wielu melomanów i był świetną oka-
zją do integracji jaworznian.

Przed publicznością wystąpiło tego 
wieczoru wielu artystów. Głównym 
zespołem była jaworznicka grupa 
Ballabard, która wykonała znane 
i lubiane polskie piosenki. Muzycy 
zachwycili publiczność  m.in. utwo-
rem „U studni”.

Na scenie swoje tradycyjne ukraiń-
skie pieśni zaprezentowały obywatel-

Koncert polsko-ukraiński pozwolił jaworznianom lepiej poznać nowych 
mieszkańców miasta | fot. Natalia Czeleń

Premiera "Grease" odbyła się 22 maja | fot. Dominik Mikuszewski

Tego wieczoru wystąpił też zna-
komity i uwielbiany przez publicz-
ność pianista Eugeniusz Puchalski. 
Na scenie zagrał wiązankę utworów 
z polskich fi lmów wojennych. Była 
to muzyka ze „Stawki większej niż 
życie”, „Polskich dróg” i „Domu”. 
– Chciałem przywołać wspomnienia 

z naszych czasów wojennych, wzbu-
dzić w nas wszystkich refl eksje. Trze-
ba sobie wzajemnie pomagać, dlatego 
popieram wszelkie inicjatywy wsparcia 
dla obywateli Ukrainy. Ich sytuacja jest 
mi szczególnie bliska. Mój ojciec urodził 
się w Żytomierzu i musiał się ukrywać 
przed Rosjanami. Rodzinę wywiezio-

no do Kazachstanu. Mój tata dzięki 
wsparciu wujka ukrywał się w kopalni, 
a potem wyruszył z armią na Berlin – 
opowiada pan Eugeniusz.

Ponadto swoje umiejętności gry na 
instrumentach zaprezentowali dwaj 
bracia z Ukrainy. Sasha zagrał na 
bandurze, a Misha na bajanie.

Choć organizacja wydarzenia nie 
była łatwa z uwagi na barierę języ-
kową, chętnych do pomocy nie bra-
kowało. Koncert zakończył się sukce-
sem. – Dziękuję organizatorom koncertu 
i wszystkim mieszkańcom za pomoc, 
przyjaźń oraz ciepłe przyjęcie. Dziękuję 
też za wspólną integrację. Cieszę się, że 
w czasie koncertu mogłam poznać część 
waszej kultury i odwdzięczyć się tym 
samym – mówi Nina Korol.

Natalia Czeleń

Pamięci 
lotników
Od wtorku, 31 maja, na jaworz-

nickim Rynku podziwiać można 
wystawę „Żwirko i Wigura Duet 
Asów Przestworzy”. Instalację 
przygotowano z okazji 90. roczni-
cy zwycięstwa Franciszka Żwirki
i Stanisława Wigury w IV Mię-
dzynarodowych Zawodach Samo-
lotów Turystycznych Challange 
1932 oraz ich tragicznej śmierci.

Wystawę poświęconą bohaterom 
przygotowali pracownicy jaworz-
nickiego muzeum oraz oddzia-
łu Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach. – Prezentujemy wy-
stawę upamiętniającą największe 
dokonania Franciszka Żwirki i Sta-
nisława Wigury oraz ich znaczący 
wkład w rozwój Polskich Skrzydeł
- wspomina Adrian Rams z Mu-
zeum Miasta Jaworzna.

Żwirko i  Wigura zwycięży-
li w Międzynarodowych Zawo-
dach Samolotów Turystycznych 
Challenge w 1932 r. na samolo-
cie RWD-6. 

– Żwirko i Wigura byli kimś w ro-
dzaju najznakomitszych sportowców. 
Ich sukcesy budziły entuzjazm – opo-
wiada dr Andrzej Sznajder, dy-
rektor oddziału IPN w Katowicach.

Kilkanaście dni po swoim suk-
cesie lotnicy zginęli w wypadku 
lotniczym na Śląsku Cieszyńskim. 
Przyczyną tragedii było oderwanie 
się skrzydła samolotu RWD-6 pod-
czas burzy. 

Wystawa poświęcona pamięci 
bohaterów będzie dostępna na ja-
worznickim Rynku do czwartku, 
30 czerwca. 

– Mam nadzieję, że dzięki wysta-
wie przedstawiciele młodego poko-
lenia poznają historię tych bohate-
rów – mówi Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent Jaworzna.

Natalia Czeleń

Musicale to ich pasja
Jaworznicka młodzież 
znów błyszczała na musi-
calowej scenie. Nastoletni 
artyści z grupy MDKowski 
Błysk, działającej w Mło-
dzieżowym Domu Kul-
tury, oczarowali widzów 
swoim wykonaniem wiel-
kiego hitu wszech czasów, 
musicalu „Grease”.

Premiera na deskach sali wido-
wiskowej w MDK miała miejsce 
22 maja. Spektakl, który stworzy-
ła i wyreżyserowała Ewa Szpak, 
nauczycielka i instruktorka MDK, 
został nagrodzony gromkimi owa-
cjami. W najbliższy poniedziałek, 
6 czerwca, Błysk pokaże swój drugi 
premierowy musical. W „Królu Lwie” 
wystąpią młodsi artyści.

– Będzie kolorowo, magicznie. 
W tym spektaklu zrezygnowaliśmy 
ze scenografi i. Ogromną rolę odegra-
ją natomiast światło i niesamowicie 

kolorowe stroje. W poniedziałek do 
południa zagramy dla zaproszonych 
szkół i przedszkoli, a o godz. 18 wy-
stąpimy dla każdego fana Simby czy 
Nali – podkreśla Ewa Szpak, reży-
serka i scenarzystka obu widowisk.

Na pomysł realizacji musicali 
z młodzieżą pani Ewa wpadła trzy 
lata temu po udanym spektaklu pt. 
„Piękna i Bestia”, którą reżyserka 
wystawiła własnym sumptem, w ra-
mach warsztatów ze swoimi ucznia-
mi. Młodych ludzi nie trzeba było 
namawiać do udziału w teatralnych 
przedsięwzięciach. Dziś jest ich już 
ponad 50. Grają, śpiewają i tańczą, 
a przy tym świetnie się bawią i są 
dla siebie jak rodzina. Od tego roku 
grupa występuje pod nazwą MDKow-
ski Błysk.

Grupa ma na koncie już 5 spek-
takli. Za pierwszym razem było to 
widowisko „W Krainie Lodu”, które 
młodzi artyści wystawili aż 11 razy, 
a obejrzało je w sumie ponad 2 tys. 
widzów. Kolejna była „Królowa Śnie-
gu”, a następnie – „Mamma Mia” ze 
słynnymi hitami zespołu ABBA, którą 
młodzież zagrała 9-krotnie (zapowia-

dane są kolejne spektakle). Tuż po 
tym musicalu młodsza część grupy 
zagrała w widowisku pt. „W poszu-
kiwaniu Kopciuszka”.

– Na początku wystawialiśmy po 
jednym musicalu rocznie, ale grupa 
bardzo się rozrosła. Postanowiłam 
więc, że podzielę ją na dwie części. 
Pierwsza, złożona ze starszej młodzie-
ży, gra w musicalach adresowanych 
do nastolatków i dorosłych, druga, do 
której należą dzieci od 6 do 14 roku 
życia, prezentuje spektakle bajkowe. 
Występujemy przed uczniami szkół 
podstawowych i przed przedszkola-
kami – wyjaśnia pani Ewa. – Wśród 
naszych aktorów są zarówno nowicju-
sze, jak i tacy, którzy zaczynali grać 
jeszcze w szkole podstawowej – dodaje.

Od początku do grupy należy 
m.in. Igor Kasperczyk, który za-
grał w „Grease” jedną z głównych 
ról. – Z panią Ewą współpracuję już od 
kilku lat. Do grupy dostałem się dzięki 
kastingowi do spektaklu „W Krainie 
Lodu”. W „Grease” dostałem główną 
rolę, Danny’ego, w którego w fi lmie 
wcielił się John Travolta – podkreśla 
Igor. – By wcielić się w tę postać, grun-

townie się do tego przygotowywałem, 
również mentalnie. Film bowiem był 
nagrywany w zupełnie innych czasach, 
w których ówczesna młodzież miała 
inne spojrzenie na świat. Dużo ćwi-
czyłem też swój głos, by przypominał 
w jakimś stopniu charakterystyczny 
głos Travolty – dodaje.

W jaworznickim „Grease” wystą-
piło 32 artystów.  W nadchodzą-
cym „Królu Lwie” zagra z kolei 24 
małych aktorów. O przygotowanie 
muzyczne i taneczne zadbali profe-
sjonaliści. Ewie Szpak w realizacji 
musicalu pomagają bowiem intruk-
torzy MDK-u i fachowcy różnych 
dziedzin spoza domu kultury. Tym 
razem choreografi ą zajęły się Moni-
ka Darkowska-Jamróz i Klaudia
Czerwik, o wokal zadbała Natalia
Smagacz, za scenografi ę w musi-
calu „Grease” odpowiedzialni byli 
Bogdan Karkoszka, Zofi a Waty-
chowicz i Zofi a Domagała.

Grupa zapowiada, że „Grease” 
i „Króla Lwa” wystawi jeszcze po 
wakacjach. Informacji o tym, kie-
dy się odbędą, można szukać na Fb 
MDKowskiego Błysku.            AZ-H
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pierwsze tytuły. – Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się gry imprezo-
we i proste gry familijne – opowiada 
Agata Kałuża, członek Harcerskiego 
Klubu Gier Gildia. – Na pierwszy rzut 
poszły m.in. Jamajka i Architekci od 
gdańskiego wydawnictwa Rebel, a tak-
że Karak od wydawnictwa Albi. Goście 
chętnie sięgali również po klasyczne ty-
tuły imprezowe, takie jak Speed Cups 
od G3 czy rebelowe Eksplodujące Kotki, 
a także familijne Takenoko i Planeta, 
które również pochodzą od gdańskiego 
wydawnictwa – dodaje Agata.

Gry familijne i imprezowe to jed-
nak niejedyne gatunki, które cieszyły 
się zainteresowaniem. Bardziej za-
znajomieni z planszówkami sięgali 
po Abyss na przeznaczonej do tego 
tytułu macie i Splendor. Znalazła się 
również grupa fanów 2-osobówek, 
takich jak 7 Cudów Świata Pojedy-
nek, Patchwork Express oraz nowości 
od Rebela: Gra w kotka i pyszczek, 
w której celem gracza jest strzelanie 
żółtymi kuleczkami za pomocą łapek 
w białe kulki umieszczone w miej-
scu zębów lub czarną kulkę będącą 
nosem. Osoba, na połowie której 
znajdzie się określona liczba kulek 
w danym kolorze, przegrywa.

– Bardzo cieszył nas widok kolejnych 
znikających z blatu pudełek – opowia-
da Maciej Wójs. – Jako organizatorzy 
staraliśmy się pomagać każdemu, kto 
nie znał tytułu, a chciał szybko zacząć 
grać. Sami też siadaliśmy do stołów, 
kiedy brakowało osób do rozgrywki. 

Wyścig pirackich statków cieszył się dużym zainteresowaniem 
| fot. Kamila Wójs

Organizatorzy pomagali, tłumacząc zasady gier | fot. Kamila Wójs

dowanym graczom wychodzą kluby, 
stowarzyszenia i niektóre sklepy, 
w których można przetestować dany 
tytuł przed jego zakupem. Nie ina-
czej było w przypadku wydarzenia 
zorganizowanego w jaworznickim 
pubie Ponad.to. – Co prawda w naszej 
intencji nie leżało jedynie stworzenie 
graczom możliwości  przetestowania 
nowych i starszych gier przed ich póź-
niejszym zakupem, ale przede wszyst-
kim przyświecała nam myśl o rozpo-
wszechnieniu idei grania w planszówki, 
jako narzędzia do zawierania nowych 
znajomości i świetnej zabawy – mówi 
Maciej Wójs, pomysłodawca wy-
darzenia.

Podczas pierwszego spotkania fre-
kwencja dopisała i już po kilkunastu 
minutach na stołach pojawiły się 

We wtorek, 31 maja, odbyło się 
pierwsze spotkanie pod hasłem 
„Ponad.to Pełne Planszówek”, zor-
ganizowane przez Wehaveit Stu-
dio oraz Harcerski Klub Gier Gildia 
dla początkujących i zagorzałych 
wielbicieli gier planszowych.

 Od kilku lat rynek gier planszo-
wych w Polsce przeżywa renesans. 
Na półkach sklepowych co miesiąc 
pojawia się kilkanaście nowych ty-
tułów, którymi wydawcy starają się 
zainteresować zarówno wielbicieli 
planszówek, jak i przyciągnąć nowe 
osoby. Niestety również ten sektor 
nie uchronił się przed wzrostem cen, 
co sprawiło, że hobby planszówko-
we stało się poniekąd ekskluzyw-
ne, a zakup nowej gry jest starannie 
przemyślany. Naprzeciw niezdecy-

Ponad.to pełne planszówek

Pograjmy w planszówki

R E K L A M A

To pozwala nawiązać lepszy kontakt 
z uczestnikami i pokazać, że rozpoczę-
cie przygody z planszówkami wcale nie 
jest trudne czy czasochłonne – dodaje.

Na każdego uczestnika zaba-
wy czekał specjalny bonus, przy-
gotowany przez Ponad.to – żeton 
pozwalający skorzystać z rabatu 
podczas składania zamówienia. Or-
ganizatorzy starali się również roz-
powszechnić zgłoszoną na portalu 
zbiórkę funduszy na zakup nowych 
gier, z których będą mogli korzy-
stać uczestnicy kolejnych spotkań. 
– Obecnie korzystaliśmy z własnych 
zasobów i biblioteczki gier Harcer-
skiego Klubu Gier Gildia z Jaworzna, 
których zaprosiliśmy do współpracy 
przy tym projekcie – wspomina Ma-

ciej Wójs. – Gildia udostępniła nam 
kilkanaście starszych i nowszych tytu-
łów, które sama pozyskała z pomocą 
polskich wydawnictw. Docelowo jed-
nak będziemy starali się zakupić kilka 
nowości, które na stałe znajdą swoje 
miejsce w lokalu, by służyć graczom. 
Właśnie w tym celu uruchomiliśmy 
zbiórkę na zrzutka.pl/vr269g i zachę-
camy wszystkich do wzięcia udziału. 
Dziękujemy również za pomoc wszyst-
kim zaangażowanym osobom, w tym 
Agacie z Animacji LamaParty, któ-
ra przygotowała strefę animacji dla 
młodszych dzieci, aby rodzice mogli 
na chwilę zostawić swoje pociechy 
i zrelaksować się przy planszy – do-
daje Maciek.

Radosław Kałuża | HKG Gildia
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W trakcie warsztatów jaworzniccy uczniowie  poznają tajniki technik ar-
tystycznych | fot. Natalia Czeleń

AU TO P R O M O C J A

Kino dla dzieci i o dzieciach 
ma do zaoferowania o wiele wię-
cej niż nurt popularnych animacji. 
Wychodząc z założenia, że dziecko 

Alfie mały wilkołak, reż. Joram Lürsen, Holandia 2011
Belle, reż. Mamoru Hosoda, Japonia 2022
Bestie z południowych krain, reż. Benth Zeitlin, USA 2012
Cały świat Romy, reż. Mischa Kamp, Holandia 2019
Feliks, reż. Roberta Durrant, RPA 2013
Gdzie mieszkają dzikie stwory, reż. Spike Jonze, USA/Australia 2009
Gruffalo, reż. Max Lang /Jakob Schuh, Wielka Brytania /Niemcy 2009
Jojo Rabbit, reż. Taika Waititi, Nowa Zelandia/USA 2019
Lato 1993, reż. Carla Simon, Hiszpania 2017
Mała mama, reż. Celine Sciamma, Francja 2021
Mecz życia, reż. Katarina Launing, Norwegia 2014
Moja mama jest w Ameryce i spotkała Buffalo Billa, 
   reż. Marc Boreal, Francja 2013
Nawet myszy idą do nieba, reż. Jan Bubeníček /Denisa Grimmová, 
   Czechy/Francja/Polska/Słowacja 2022
Niesforny Bram, reż. Anna van der Heide, Holandia 2012
Nocturna, reż. Adria García i Víctor Maldonado, Francja/Hiszpania 2007
Podejmując ryzyko, reż. Nicole van Kilsdon, Belgia/ Holandia 2011
Sekret Eleonory, reż. Dominique Monfery, Francja/Włochy 2009
Sekret księgi z Kells, reż. Tomm Moore, Francja/Irlandia 2009
Twardziele, reż. Christian Lo, Norwegia 2013
Wicher, reż. Katja von Garnier, Niemcy 2013
Wszyscy za jednego, reż. Johanne Helgeland, Norwegia 2020
Yakari i wielka podróż, reż. Xavier Giacometti, 
   Belgia/Francja/Niemcy 2020 

W
y

b
ra

n
a

 
fi lm

ografi a

O dzieciach i dla dzieci
Kino dla dzieci i o dzieciach jest dla nas partnerem i rozumie 

znacznie więcej niż nam się wy-
daje, możemy zaproponować mu 
do obejrzenia fi lmy wartościowe 

i oryginalne pod względem fabular-
nym i wizualnym. Wiele jest fi lmów 
o dzieciach, dzieciństwie i dorasta-
niu, ale nie wszystkie mieszczą się 
w kategorii kina familijnego. Poru-
szają różne tematy, łatwe i trudne, 
dotyczące realnego życia. Bo nie 
zawsze wszystko jest różowe, a nam 
dorosłym łatwo przeoczyć lub wy-
kazać się niezrozumieniem wobec 
tego, z czym zmagają się dzieci i jak 
delikatna to materia.

Świat widziany oczami dziecka 
jest zupełnie inny od tego, który 
widzą i wyobrażają sobie osoby do-
rosłe. Nie chodzi tylko o postrzega-
nie, percepcję i rozumienie świata 
dorosłych, ale przede wszystkim 
o niezwykle kreatywny dziecięcy 
umysł i nieprzeciętny świat wy-
obraźni. Dzieciństwo i dorastanie 
są niezmienne, zmieniają się tylko 
warunki, bodźce i otoczenie kształ-
tujące młode osoby. A my doro-
śli, pielęgnując swoje wewnętrz-
ne dziecko, powinniśmy oglądać 
kino o dzieciach i dla dzieci razem 
z dziećmi właśnie.                    KP

Książka w obrazie
Uczniowie jaworznickich szkół 

podstawowych uczestniczyli w cyklu 
warsztatów prowadzonych w jaworz-
nickiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Na bibliotecznych zajęciach młodzi 
ludzie zaznajomili się z techniką lepo-
rello. To harmonijkowa kompozycja 
grafi czna. Zajęcia realizowane były 
w ramach cyklu Książka w obrazie. 
Była to część tegorocznej edycji pro-
jektu  „Performatywna książka. Per-
formatywna Biblioteka. Co autorów 
inspiruje?”. 

Warsztaty prowadziła Barbara 
Wójcik-Wiktorowicz, ilustratorka, 
scenografka i członkini Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Wycho-
wania przez Sztukę InSEA. Pod jej 
przewodnictwem uczestnicy warsz-
tatów wykonali m.in. harmonijkową 
pracę, przedstawiającą różne obrazy, 
inspirowane balladami Mickiewicza, 
w tym „Panią Twardowską”. 

Każde z zajęć ilustratorka rozpoczy-
nała od zaprezentowania przykładów, 
pobudzających wyobraźnię.

– Podczas zajęć można było dowie-
dzieć się sporo o warsztacie i podsta-
wowych narzędziach pracy, wyko-
rzystywanych przez artystę plastyka. 

Uczestnikom zaprezentowano namiastkę 
ogromnej kolekcji pędzli o różnorodnych 
końcówkach i rodzajach włosia oraz 
przykłady papierów, różniących się pod 
względem właściwości, faktur i wzorów
– opowiada Anna Ptaszkiewicz- Go-
dzina, instruktor metodyczny MBP.

Jedne z zajęć poświęcone były in-
terpretacji tekstu i próbie wyobraże-
nia sobie poszczególnych fragmen-
tów, uchwyconych na kartce, jak 
w fi lmowym kadrze. – Inspiracją dla 
twórcy bardzo często są materiały źró-
dłowe. Uczestnicy mogli zobaczyć rysun-
ki przedstawiające karczmy współczesne 
Mickiewiczowi oraz typowe dla tamtego 
okresu stroje i elementy wyposażenia – 
wspomina pani Anna.

Ostatnie warsztaty z tego cyklu 
miały charakter praktycznego dzia-
łania, z zastosowaniem różnorodnych 
technik artystycznych. Był rysunek 
ołówkiem, pisakiem lub patyczkiem 
z dodaniem koloru lub ograniczeniem 
się do barw achromatycznych, czyli 
czerni, bieli oraz szarości.

Przedsięwzięcie dofi nansowano ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.     NC

Magia tańca i koloru
Przed fanami bodypaintingu nie-

samowite widowisko. Teatr tańca 
DyeMotion powraca na jaworznicką 
scenę. W najbliższą sobotę, 4 czerwca, 
o godz. 17, w Młodzieżowym Domu 
Kultury na Osiedlu Stałym odbędzie 
się premiera najnowszego przedsta-
wienia DyeMotion, pt. „Cykl życia”.

– „Cykl życia” to historia opowie-
dziana ruchem, na pewno wywołują-
ca spore emocje. Chcieliśmy poruszyć 
w tym widowisku tematy, które są dla 
większości ludzi tabu, tematy, o któ-
rych ludzie czasem boją się rozmawiać
– mówi Marian Folga z DyeMotion.

Praca nad spektaklem trwała blisko 
3 lata. – W pracy nad „Cyklem życia”  
trochę przeszkodziła nam pandemia 
i fi nanse. Nowy spektakl wymagał od 
nas sporo pracy i jeszcze teraz wprowa-
dzamy drobne zmiany oraz poprawki 
– dodaje pan Marian.

Niedawno pierwszy pokaz pra-
premierę widowiska artyści mieli 
w Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim podczas Europejskiej 
Nocy Muzeów. – Tamtejsza publicz-
ność przyjęła nas bardzo pozytywnie. 
W Grodzisku wystawialiśmy już także 
„Materię”, która również widzom się 
bardzo podobała – wspomina artysta.

Artyści nie chcą zdradzać szcze-
gółów swojego najnowszego pro-
jektu, ale zapowiadają, że będzie 
to niesamowite widowisko. Będzie 
jeszcze więcej trudnych akrobacji, 
ciekawych charakteryzacji i body-
paintingu. DyeMotion po raz ostat-
ni wystąpili w Jaworznie na dużej 
scenie w 2019 roku. Z pokazami 
jeżdżą po całej Polsce. Swoje wi-
dowiska prezentowali też na Litwie 
i w Indiach. 

Natalia Czeleń
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Medale i nominacje

Sambor Stachowiak
z UKS-u Fair Play Jaworz-

no wygrał II Narodowy Mak Marke-
ting Junior Tour w Łodzi. Rywalizacja 
wśród chłopców odbywała się w od-
mianie 14/1. Dziewczęta zmagały się 
w odmianie 8 bil.

Podopieczni trenera Bogdana Woł-
kowskiego zajmowali wysokie miej-
sca w różnych kategoriach. Oprócz 
Sambora, na podium stanął też jego 
klubowy kolega, Dominik Jastrząb. 
Wojciech Głąb był piąty, a Dominik
Regieli i Jakub Kraupe zajęli dzie-
wiąte miejsce. Biorący udział w zma-
ganiach, Wojciech Lubczyński był 
33. W żeńskich pojedynkach trzecie 
miejsce zajęła Julia Cabała. Alicja
Ciołczyk była 17.

Na Narodowym Mak Marketing 
Junior Tourze powołani do polskiej 
reprezenacji zostali, w grupie junio-
rów starszych, do kadry A - Domi-
nik Jastrząb (został też nominowany 
do udziału w mistrzostwach Euro-
py juniorów w Bułgarii), a do kadry 
B - Sambor Stachowiak. W kadrze 
A juniorów młodszych znalazł się 
Wojciech Głąb.

Sukcesy wojowników

Zawodnicy dwóch klu-
bów walki z Jaworzna 

zdobyli sporo medali na V Silesian 
Open w jujitsu. Turniej odbył się 
w miniony weekend w Katowicach. 
KS Sparta zajął trzecie miejsce w kla-
syfi kacji drużynowej, na co zapraco-
wali sobie jego wojownicy. 3 złote 
medale wywalczyła Elżbieta Bułaś, 
2 złote krążki zdobyli Jan Miąsko, 
Artur Cieślak, Mateusz Kasprzyk, 

Turniej siatkówki odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej | fot. Anna 
Zielonka-Hałczyńska

36 drużyn z całego regio-
nu wzięło udział w tur-
nieju minisiatkówki, który 
siatkarska sekcja żeńska 
Miejskiego Centrum Kultu-
ry i Sportu zorganizowała 
z okazji Dnia Dziecka.

Oliwia Cieślak, Zuzanna Warzecha
i Adam Bułaś, a po jednym Igor Wa-
rzecha, Liliana Pawłowska, Julia
Cieślak i Wiktoria Lorek. Srebro 
przywieźli do domu Julia Cieślak, 
Andrii Mosimchuk, Filip Gąska
i Ania Furman. Brązowe medale 
zdobyli Liliana Pawłowska, Adam
Piskorz, Artur Cieślak, Julia Cieślak, 
Zuzia Imbor (2 krążki), Filip Ferenc, 
Kamil Cieśla i Patryk Dubiel.

Bogatsi w medale wrócili z zawo-
dów także wojownicy KSW Satori. 
Złoto wywalczyli Paulina Białka, 
Oliwia Bączek, Alan Wściubiak, 
Szymon Kałuża, Nikodem Łukaj-
czyk, Alicja Surowiak, Adela Ni-
ciarz, Hanna Kałuża, Szymon Łąka
i Kacper Pniak. Srebrne krążki zdo-
byli Nicolas Szumilas, Kuba Ponia-
towski i Kamil Durlak, a brązowe 
Amelia Westenholc, Karol Durlak
i Adam Łąka. Nagrodzeni zostali też 
trenerzy: Daria Osiecka, Marek Ta-
rabura i Bartosz Machna.

Niepokonane siostry

Trenujące w Akademii 
Boksu Roberta Gortata, 

Dorota i Gabriela Wawszczyk do-
pisały do swoich kont kolejne pię-
ściarskie zwycięstwa. W miniony 
weekend Dorota została mistrzynią 
Polski juniorek. Mistrzostwa odbyły 
się w Bolszewie w gminie Wejhero-
wo. Najpierw pokonała jednogło-
śnie na punkty Natalię Zakrzewską
z Championa Włocławek, a w fi nale 
zwyciężyła z Oliwią Formelą z Ło-
dzi. Gabriela świetnie poradziła sobie 
na zawodach w Szwecji. Pokonała 
Szwedkę Siris Magnusson i Irlandkę 
Avę Mccabe.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Liczą się dobra zabawa i... punkty

Zmagania przy siatce odbyły się 
w miniony weekend w Hali Widowi-
skowo-Sportowej MCKiS i przyciągnę-
ły do Jaworzna młode siatkarki m.in. 
z Katowic, Zawiercia, Radzionkowa, 
Oświęcimia, Czeladzi, Ostrów. W so-
botę dziewczęta grały w dwójkach, 
w niedzielę w trójkach.

– Staramy się organizować takie tur-
nieje cyklicznie. Ostatni odbył się z oka-
zji mikołajek – stwierdza Mariusz
Łoziński, koordynator siatkarskie-
go szkolenia dziewcząt w MCKiS-ie. 
– W sobotę, 28 maja, rywalizowały 
uczennice klas czwartych. W zawodach 
wzięło udział 18 dwójek. W niedzielę 

odbył się turniej trójek. Też było 18 
drużyn – dodaje.

Rywalizacja była zacięta, a zmaga-
nia młodych siatkarek oceniali pro-
fesjonalni sędziowie. Jednak, choć 
impreza wiązała się ze współzawod-
nictwem, jak podkreślają organizato-
rzy - to nie wyniki liczyły się najbar-
dziej, ale dobra zabawa.

– Na takich turniejach, organizowa-
nych w naszym mieście, staramy się 
o to, by każda nasza podopieczna mogła 
zagrać, zaprezentować swoje umiejęt-
ności przed rodzicami, dziadkami, ro-
dzeństwem – tłumaczy trener Łoziński. 
– W naszej sekcji stawiamy na dobrą 
atmosferę, staramy się integrować siat-
karską społeczność. Oprócz treningów 

i turniejów, mamy w harmonogramie 
też wydarzenia innego typu, np. wy-
cieczkę klas sportowych na Szyndziel-
nię – podkreśla.

Dzięki profesjonalnemu szkoleniu 
i wspaniałej atmosferze, dziewczęta 
z siatkarskiej sekcji MCKiS, uwielbiają 
siatkówkę i z powodzeniem zdoby-
wają kolejne sukcesy. Piątoklasistki, 
grające w trójkach, awansowały do 
fi nału mistrzostw Śląska w minisiat-
kówce. Zespół, który tworzą Marta
Kowalska, Martyna Parzyk, Julia
Paduch i Zofi a Noga, powalczy już 
w najbliższy weekend o mistrzow-
ski tytuł i kolejny awans, tym razem 
do ogólnopolskiego fi nału 28. edycji 
Ogólnopolskich Mistrzostw w Mini-
siatkówce im. Marka Kisiela o Puchar 
KINDER Joy of moving. Jest on za-
planowany na 1-3 lipca i odbędzie się 
w Arenie Gliwice. Jaworznianki pilnie 
trenują przed fi nałem wojewódzkim. 
– Nie spodziewałyśmy się, że osiągniemy 
taki sukces. Dostałyśmy się do fi nałowej 
części zawodów, dzięki ciężkiej pracy. 
Wiemy jednak, że nie będzie łatwo. 

Wśród naszych przeciwniczek są mocne 
zespoły z Zawiercia i Mysłowic. Ważny 
będzie też mecz z Ostrowami – zazna-
czają Marta Kowalska i Julia Paduch.

Dumna ze swoich podopiecznych 
jest trenerka Anna Patucha.

– Dziewczęta są zdeterminowane, pil-
nie trenują, robią ogromne postępy. Je-
stem pewna, że w fi nałach dadzą z siebie 
100 procent – podkreśla pani Anna.

Na półfi nałach zakończył zmagania 
drugi zespół, w składzie Maja Obtu-
łowicz, Maja Dysy, Lena Kantor
i Nicola Mencner. Podobnie sytuacja 
przedstawia się też w dwójkowych 
zespołach MCKiS-u. Na półfi nało-
wym turnieju swoją przygodę w tym 
sezonie zakończyły trzy jaworznickie 
drużyny.

Tymczasem o mistrzostwo Śląska 
zmagali się w ostatni weekend chłop-
cy. Z Jaworzna do wojewódzkiego 
fi nału awansowali siatkarze Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Jedynka, 
w kat. trójek i czwórek. Oba zespoły 
zajęły w swoich grupach piąte miej-
sca.                                          AZ-H
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Promesy na profi latykę

kluby sportowe. Cieszy nas, że dotacje 
wypełniane są sumiennie i wniosko-
dawcy mają na nie coraz więcej po-
mysłów. Trzeba zaznaczyć, że to nie 
ostatnie środki, o jakie ubiegać mogą się 
jaworznickie kluby i stowarzyszenia. Już 
wkrótce przyznane zostaną dotacje na 
wykonanie zadania pn. „Profi laktyczne 
wakacje 2022” – dodaje.

Symboliczne czeki z kwotami, uzy-
skanymi przez poszczególne organiza-

288 tys. zł z puli Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych trafi  do 11 klubów spor-
towych i stowarzyszeń z Jaworzna, 
które w ramach swojej działalności 
promują wśród dzieci i młodzieży 
aktywny tryb życia, pozbawiony na-
łogów i niewłaściwych zachowań. 
Promesy w programie „Profi laktyka 
nie musi być nudna”, które otrzymały 
w poniedziałek, 30 maja, jaworznic-
kie organizacje, zostaną przeznaczo-
ne na organizację zadań, związanych 
właśnie z przeciwdziałaniem uzależ-
nieniom i patologiom społecznym.

– Wiemy, że w obecnych czasach 
bardzo ważne jest wsparcie działań ak-
tywizujących dzieci i młodzież. Dzięki 
środkom przeznaczonym przez miasto, 
młodzi jaworznianie mogą rozwijać 
swoje pasje i sportowe umiejętności – 
mówi Łukasz Kolarczyk, wiceprezy-
dent Jaworzna. – Dzisiaj przekazujemy 
wsparcie w wysokości 288 tys. złotych 
na kolejne zadanie, które w większo-
ści, bo aż w dziewięciu przypadkach, 
realizowane będzie przez jaworznickie 

cje, wiceprezydent wręczał ich przed-
stawicielom w poniedziałek w sali 
obrad Urzędu Miejskiego. Najwięcej, 
bo aż 43 tys. zł, na 4. edycję projek-
tu „Emocje pod kontrolą”, otrzymał 
Uczniowski Klub Sportowy Akademia 
2012. 38 tys. zł na realizację progra-
mu „Profi laktyka z Górnikiem”, dostał 
Klub Sportowy Górnik w Jaworznie. 
Promesy w wysokości 30 tys. zł po-
wędrowały do Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Jedynka” (na program 
profi laktyczno-edukacyjny „Dora-
stanie bez uzależnień – część druga 
2022”) i stowarzyszenia Nowe Ho-
ryzonty (program „Moje życie wol-
ne od uzależnień”). Ludowy Klub 
Sportowy „Ciężkowianka” Jaworzno 
zyskał 27 tys. zł na realizację projek-
tu „Profi laktyka z piłką”. Po 25 tys. 
zł dostały Ochotnicza Straż Pożarna 
Ciężkowice  (projekt „Beznudna Re-
miza 2022”), Jaworznicki Klub Karate 
(„Wolni i spokojni”) i Jaworznickie 
Stowarzyszenie Piłkarskie „Szczako-
wianka” („Podaj dłoń. Profi laktyka na 
sportowo 2022”). 23 tys. zł otrzymał 
Jaworznicki Klub Bokserski „Jawor” 
Team (program pn. „Zdecydowany 
sprzeciw narkomanii i alkoholizmowi 
Jaworznickiego Klubu Bokserskiego 
„Jawor” Team”). Ludowy Klub Spor-
towy „Zgoda Byczyna” dostał dotację 
w wysokości 15 tys. zł („Zgoda – Tak, 
Cyberprzemoc – Nie”), a Klub Spor-
towy „WOLANT” Jaworzno - 12 tys. 
zł („Razem gramy – pomagamy”).

Anna Zielonka-Hałczyńska

Wręczenie promes odbyło się w sali obrad Urzędu Miejskiego 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Archiwum MCKiS Tytan Ja-
worzno

Brak 
zarządu

W poniedziałek, 30 maja, znów nie 
wyłoniono kandydatów do nowego za-
rządu Szczkowianki. Kolejne spotkanie 
odbędzie się 9 czerwca o godz. 18.

Problem polega na tym, że nie ma 
chętnych na szefowanie stowarzy-
szeniu. Dotychczasowy prezes i jego 
zastępca, mimo że prawidłowo za-
rządzali klubem, nie chcą kandydo-
wać ponownie. Odbyły się już 4 od-
słony walnego zgromadzenia. Bez 
rezultatu. – Na ostatnim spotkaniu 
zdecydowanie poprawiła się frekwen-
cja, a w obradach uczestniczyło kilka 
nowych osób, które zainteresowały się 
działaniem klubu i chcą dołączyć do 
stowarzyszenia. Zainteresowanie losami 
klubu daje nadzieję, że sprawa jeszcze 
nie jest stracona – uspokajają działa-
cze Szczakowianki. – Wiążące decyzje 
powinny zapaść w czwartek, 9 czerwca, 
albo o powołaniu nowego zarządu, albo 
też wszczęciu procedury likwidacyjnej, 
do czego, mamy nadzieję, nie dojdzie
– podkreślają.                          AZ-H

Tytani 
z medalami

Siłacze z z klubu „Tytan” Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu 
znów pokazali klasę na mistrzo-
stwach Europy w armwrestlingu. 
Zawody w siłowaniu na rękę odbyły 
się w miniony weekend w Rumi. 
Tytani z Jaworzna wywalczyli w su-
mie 18 medali.

– W tej puli jest  8 złotych, 7 srebr-
nych i 3 brązowe krążki – informuje 
Mariusz Grochowski, trener i za-
wodnik klubu Tytan.

W pojedynkach w Rumi wzięło 
udział prawie 300 zawodników, 
którzy reprezentowali 15 państw. 
Na mistrzostwa Europy przyjechali 
Polacy, Ukraińcy, Anglicy, Duńczy-
cy, Finowie, Grecy, Szwedzi, Azer-
bejdżanie, Gruzini, Irlandczycy, 
Niemcy, Słowacy, Węgrzy, Włosi 
i Francuzi. W zmaganiach uczest-
niczyli zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety.

Złote medale wśród jaworznickich 
Tytanów wywalczyli w swoich kate-
goriach wiekowych i wagowych: na 
lewą rękę - Dawid Winkler, na pra-
wą - Dominik Sobos, po 2 medale 
(na prawą i na lewą rękę) -  Adrian
Zgórzynski, Łukasz Kopyść i Julia
Tarasek (ta zawodniczka zdobyła 
też dwa brązy, na każdą rękę, w in-
nej kategorii). Srebro zdobyli, Artur
Krupa (2 medale - prawa/lewa), 
Dominik Graczek (lewa), Kari-
na Dziech (2 krążki, prawa/lewa), 
Dominik Sobos (lewa) i Radosław
Kwietniewski (lewa). Ten ostatni 
zawodnik wywalczył też brązowy 
krążek na rękę prawą.

Europejskie zmagania odbyły się 
półtora miesiąca po mistrzostwach 
Polski, które miały miejsce w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Jaworz-
nie. Również na własnym podwórku 
Tytani zostali mistrzami. Podczas 
kwietniowych zmagań jaworznic-
cy siłacze wywalczyli 42 medale, 
w tym 18 złotych, 11 srebrnych 
i 13 brązowych. Klub z naszego 
miasta zdobył też trzy srebrne pu-
chary w kategoriach junior, senior 
i ogólnej.

Przed siłaczami kolejne duże 
wyzwanie – mistrzostwa świata 
w Paryżu, gdzie nasi zawodnicy 
ponownie będą mogli zawalczyć 
o mistrzowskie tytuły (w 2019 roku 
pięciu Tytanów zostało mistrzami 
świata).

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica Jana Kochanowskiego zlokalizowana jest na Pech-
niku, między ulicami Wschodnią i Glinianą.  Jej patron 
uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców 
epoki renesansu w Europie i poetę, który najbardziej 
przyczynił się do rozwoju pol-
skiego języka literackiego. Pisał 
pieśni, fraszki, psalmy, treny.

Jan Kochanowski urodził 
się w 1530 r. we wsi Sy cy nie. 
Po cho dził z ro dzi ny śred niej 
szlach ty. Jego oj ciec, Piotr,
był ko mor ni kiem gra nicz nym 
ra dom skim, a na stęp nie urzęd-
nikiem ziemskim sę dziego san-
do mier skiego. Mat ką Jana była 
Anna z Bia ła czo wa her bu Od-
ro wąż.  Jan miał 10 rodzeństwa:  
Katarzynę, Elżbietę, Jadwigę, 
Annę, Kaspra, Piotra, Miko-
łaja, Andrzeja, Jakuba i Sta-
nisława. 

Młody Jan stu dio wał w Aka-
de mii Kra kow skiej i uni wer sy te cie w Kró lew cu. Uzyskał 
tytuł ba ka larza sztuk wy zwo lo nych. W Pa dwie zdobył 
wy kształ ce nie fi  lo lo gicz ne. 

Gdy Jan powrócił do Pol ski, prze by wał na dwo rze 
me ce na sa li te ra tów, bi sku pa kra kow skie go i pod kanc-
le rze go ko ron ne go - Fi li pa Pad niew skie go. W owym 
czasie zainteresował się polityką. Popierał Zyg mun ta II
Au gu sta i ruch eg ze ku cji praw, żą da ją cy re form ustro-
jo wych. Spod jego pióra wyszły wtedy po ema ty dy dak-

Ojciec, poeta 
i fi lozof

Patroni 
naszych 
ulic

tycz ne: Zuzanna, Szachy, Zgoda oraz Satyr i Dziki Mąż. 
Wkrótce został sekretarzem w  kan ce la rii kró lew skiej. 

W 1567 r. Jan Kochanowski po rzu cił jednak ży cie dwor-
skie. Osiadł w Czar no le sie w po bli żu Sy cy ny. Wkrótce za-

warł zwią zek mał żeń ski z Do ro-
tą Pod lo dow ską, her bu Ja ni na, 
cór ką zmar łe go po sła i mów cy, 
Sta ni sła wa Lupy Pod lo dow-
skie go. Miał 6 córek: Urszulę, 
Hannę, Krystynę, Ewę, Elżbie-
tę i Poliksenę. W 1579 r. zmarła 
niespełna trzyletnia córka poety, 
Urszulka. Jan zaczął wtedy pisać 
treny, oj cow skie „żale” na śmierć 
ma łe go dziec ka. Niestety, przed 
1583 r. poeta pochował drugą 
córkę, Hannę. Po śmierci poety 
jego żona urodziła jeszcze syna.

Jan z Czarnolasu interesował 
się polityką i wspierał piórem 
m.in. politykę Ba to re go i Jana
Za moy skie go, co zaowocowało 

napisaniem „Odprawy posłów greckich”. 
Poeta podupadł na zdrowiu, a ponieważ obawiał się 

o swoją spu ści znę po etyc ką, rozpoczął wydawanie swoich 
dzieł. Nie doczekał jednak ukazania się całego poetyckiego 
dorobku. Poeta zmarł nagle 22 sierpnia w Lu bli nie pod czas 
kon wo ka cji, na któ rej chciał uzy skać au dien cję kró lew ską, 
by in ter we nio wać w spra wie po wią za nej ze śmier cią swo-
jego szwa gra, Ja ku ba Pod lo dow skie go. Ciało Jana Ko-
chanowskiego spoczęło w Zwo le niu.                           NC

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 20 (258)

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 nu-
merami od 1 do 22 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w „Pulsie Jaworzna” nr 20 
(258): Wspinaczka wyso-
kogórska. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Zgodnie z kalendarzem świąt niety-
powych w piątek, 3 czerwca, święto-
wać będziemy Światowy Dzień Rowe-
ru. To doskonała okazja, by pojeździć 
na dwóch kółkach. Święto zostało 
ustanowione przez Organizację Na-
rodów Zjednoczonych w 2018 roku. 
Ma zachęcać państwa członkowskie 
do poprawy bezpieczeństwa na dro-
gach, planowania i projektowania 
odpowiedniej dla rowerzystów in-
frastruktury transportowej i prowa-
dzenie polityki, która służyć będzie 
ochronie i promowaniu bezpieczeń-
stwa pieszych i ruchu rowerowego.

Dla pomysłodawców rowerowego 
święta ważne były skutki zdrowot-
ne jazdy na rowerze. Warto przypo-
mnieć, że taka aktywność fi zyczna 
poprawia kondycję całego organizmu 
i bardzo korzystnie wpływa na serce. 
Zyskuje też środowisko. 

Co ciekawe, do ustanowienia tego 
święta przyczynił się Leszek Jan Sibil-
ski, były kolarz polskiej kadry olim-
pijskiej, profesor socjologii w Mont-
gomery College w Rockville. To on 
promował pomysł ustanowienia Świa-
towego Dnia Roweru.                                 

Grażyna Dębała
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