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Kobiety, które 
dają siłę

Dni koszykarskich 
emocji

Więcej na str. 14Więcej na str. 8

W siedzibie fundacji Kobieca Przy-
stań odbyło się w piątek, 3 marca, 
spotkanie z cyklu Siła Kobiet – „Eff a-
tha”. W programie znalazły się m.in. 
wykłady, pokazy, koncert Basi Jany-
gi, losowanie nagród i wiele innych 
atrakcji. W imieniu wiceprezydenta 
Jaworzna, Łukasza Kolarczyka, ży-
czenia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet złożyła Krystyna Bojęś.

Od piątku do niedzieli, 10, 11 i 12 
marca, w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej MCKiS w Jaworznie 3-ligowi ko-
szykarze z dwóch województw będą 
się zmagać w turnieju fi nałowym ma-
kroregionu śląsko-opolskiego. Walka 
o mistrzostwo 3. ligi i awans do ligi 
2. na pewno będzie bardzo zacięta. 
MCKiS Jaworzno zmierzy się z ze-
społami z Knurowa, Żor i Jełowej.



mnienie, i tak w końcu ktoś przerobi literaturę na brykiety 
do kominka, mam wrażenie, że palenie książek zbliża się 
wielkimi krokami, w optyce politycznej oraz ekonomicznej. 

Wynajmujemy książki, muzykę, fi lmy, oprogramowanie 
i gry komputerowe. Tetrisa ściągniesz ofi cjalnie za darmo, 
ale już wersji z kolorowymi klockami trzeba dopłacić do 
abonamentu premium. Powszechny staje się wynajem... 
smartfonów, w dobrym tonie jest posiadać nowy telefon 
z ugryzionym owocem, nawet jeśli w środku tego jabłka 
jest robak, ale tym bym się nie przejmował, gdyż to źródło 
czystego białka, a o tym ostatnio głośno i trendy. 

Samochody w wynajmie też się sprawdzają. Płacisz abo-
nament i jeździsz wysokiej klasy autem. Znajomy wynajął 
nową beemkę, ale koszt ponad 5 koła netto miesięcznie 
szybko go posprzątał, więc wrócił do starej hondy. Ale nie 
stracił wiele, oprócz trwałego poczucia erekcji.

No i oczywiście budownictwo: trudniejsza dostępność 
kredytów mieszkaniowych powoli odwraca trend w deve-
loperce, pojawia się więcej ofert na wynajem. Wiele osób, 
korzystając z doświadczenia „frankowiczów”, boi się ryzyka 
fi nansowego w perspektywie 30 lat. Może i słusznie. Chy-
ba że masz znajomości, to obejmie cię program Willa +. 

Z każdej strony ciśnienie, aby mieć nowe rzeczy i to po-
dobno bez wyrzeczeń, tak przekonują reklamy. Przecież 
wiadomo, że producentom i sprzedawcom musi się opła-
cać, więc urabiają konsumentów, że wynajem jest dobry 
i tani, daje też gwarancję rzeczy nowych. Volvo made in 
China lepsze od używki, tak twierdzą. Ot, jeszcze prostszy 
konsumpcjonizm. Aż się zarżniesz fi nansowo, bo jednak 
po podliczeniu różowo nie jest. Czyli miało być pięknie, 
a jest jak zwykle.

Tylko po co? Źle tak wam jest? Przedstawiciele rządu 
i partii rządzącej przekonują nas przecież codziennie, że 
nasz kraj miodem i mlekiem płynący, a zachodnie mocar-
stwa ekonomiczne na potęgę nam zazdroszczą wyników. 
Trochę można popaść w schizofrenię, zależy jaki kanał 
w telewizji włączysz, to albo bieda, albo megalomania, 
głoszone przez zwerbowanych dziennikarzy, bo oni to już 
całkiem na wynajem. 

Politycy ponownie ruszyli w tournée po kraju, aby nas 
przekonać do słusznego głosowania w wyborach, zaplano-
wanych jesienią. Też namawiam, brak pójścia do urn jest 
przejawem ignorancji i dopuszczeniem faktu, że dopadnie 
nas coraz większy, narastający chiński kac. Jak to rzekła 
pewna przerośnięta rosiczka: „Ja rosła w kac chiński”. A jak 
nie wiesz, o co chodzi, to przeczytaj szybko poprzednie 
zdanie, koniecznie na głos.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Po roku 2008, kiedy biorący kredyt w szwajcarskiej 
walucie dostali srogi łomot, odbijający się czkawką do 
dzisiaj, zmieniła się w narodzie optyka: stan posiadania 
nie jest tak ważny, jak fakt używania. Nie tylko w kwestii 
nieruchomości, dziś przecież auta i wiele innych rzeczy 
dostępne są w wersji „na wynajem”.

Zacznijmy od rzeczy prostych: już nikt nie kupuje fi zycz-
nych nośników z muzyką, na naszych półkach zalegają za-
kurzone szlagiery Krzysztofa Krawczyka oraz Spice Girls, 
kiedyś miało się poczucie, że są czymś cennym, obecnie 
to tylko kupa plastiku. W komputerach czy samochodach 
napęd stał się zbędny, istotą jest cyfrowa dystrybucja tak 
muzyki, jak i oprogramowania (kto nie miał pirackiego 
Windowsa 98 na płycie Esperanza, niech pierwszy rzuci 
napędem), że o fi lmie nie wspomnę. Kto by pomyślał 20 lat 
temu, że będę miał w kieszeni prawie całą muzykę świata 
(chociaż słucham tego samego co 30 lat wcześniej) i po-
łowę kinematografi i z Leonardo Di Caprio oraz Piotrem 
Adamczykiem na czele? 

Dawno temu zbierałem kasety magnetofonowe, następnie 
nabyłem dość pokaźną kolekcję płyt kompaktowych oraz 
DVD. Stworzyłem majątek, który jest wart obecnie może 
2 kilo pomidorów i 3 sztuki papryki, nie licząc oczywiście 
wartości sentymentalnej. Teraz kupuję tylko płyty ulubio-
nych artystów lub takich, którzy sprzedają swoje wydaw-
nictwa tylko na koncertach. Te nabytki nigdy nie trafi ają 
do odtwarzacza, są traktowane jako „cegiełka” dorzucona 
do lichego portfela wykonawcy i pamiątka z koncertu. Niby 
to forma kultury na własność, ale wartość monetarna na 
niskim poziomie, jeśli mój syn liczył na tłusty spadek po 
sprzedaniu mojej kolekcji, to się kiedyś zdziwi. 

Walczą z cyfryzacją fani płyt winylowych, jak dla mnie 
to przesadny snobizm i wykluczam możliwość powrotu 
do gramofonu. Oczywiście, jak kto lubi. Książki w formie 
cyfrowej to taki sam temat, czytasz, wywalasz plik i ko-
niec. Zapach papieru i farby drukarskiej odchodzi w zapo-

Chiński Kac 
Wojciech P. KnapikFe
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Do 31 marca jaworznianie mogą 
wypełnić ankietę na temat potrzeb 
mieszkaniowych. Wypełnienie jej 
zajmie dosłownie kilka minut. Urzęd-
nicy przekonują, że takie ankietowe 
badania to bardzo szybki i prosty 
sposób na to, by poznać preferencje 
mieszkańców miasta w najróżniej-
szych sprawach. Ta wiedza jest im po-
trzebna, by planować rozwój miasta 
zgodnie z oczekiwaniami jaworznian.

Ankieta ma charakter anonimowy, 
a zebrane w ten sposób opinie, wyko-
rzystane zostaną wyłącznie do celów 
planistycznych. Urzędnikom zależy, 
by realizowana w mieście polityka 
przestrzenna była zgodna z tym, jak 
widzą ją mieszkańcy.

Jaworzno wciąż się rozwija. Na ma-
pie regionu jest miastem z perspekty-

wami, atrakcyjnym dla mieszkańców. 
Potrzebuje więc nowych terenów, 
które przeznaczone zostaną pod bu-
downictwo mieszkaniowe. Ważne 
jest, by te nowe osiedla harmonijnie 
wpasowywać w zielone, zadbane te-
reny miejskie.

Ankieta to okazja, żeby zabrać 
głos w sprawie ważnej dla przyszło-
ści miasta i jaworznian. Mieszkańcy 
naprawdę mogą mieć wpływ na to, 
jak zmienia się Jaworzno. Udziele-
nie odpowiedzi na pytania ankie-
ty, pozwoli urzędnikom zrozumieć 
potrzeby mieszkaniowe Jaworzna 
i wspólnie poszukać rozwiązań tego, 
jak pogodzić komfort zamieszkania 
z dbałością o przyrodę. Wypełnienie 
ankiety zajmie tylko pięć minut. To na 
pewno dobrze zainwestowany czas.

Pytają o potrzeby

Doceniajmy się

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Za nami Dzień Kobiet. To był dzień, 
w którym panie otrzymywały życze-
nia i drobne upominki od swoich 
bliskich. Marcowe święto to okazja, 
by wyrazić szacunek wobec przedsta-
wicielek płci pięknej. Kobiety bardzo 
je lubią, bo miło jest poczuć się do-
cenianą i zauważaną. 

Jest jeszcze jedno święto, równie 
ważne, o którym wciąż często zapo-
minamy, a przypada zaledwie dwa 
dni po święcie kobiet, czyli 10 marca. 
To Dzień Mężczyzn! Co ciekawe, pa-
nowie mają całkiem dużo okazji do 
świętowania. 19 listopada przypada 
bowiem Międzynarodowy Dzień Męż-
czyzny. To święto zostało ustanowio-
ne w 1999 roku w Trynidadzie i To-
bago przy wsparciu m.in. Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. W czasach 
PRL-u święto panów obchodzono 4 
kwietnia. Tego dnia w szkołach i za-
kładach pracy wręczano im drobne 
upominki. Dodatkowo w szkołach 
odbywały się wtedy też pochody. 
Dziś wśród uczniów znacznie bardziej 
popularny jest Dzień Chłopaka, który 
celebrowany jest 30 września.

Mimo że Dzień Mężczyzn nie cie-
szy się tak dużą popularnością, jak 
Dzień Kobiet, jest świetną okazją do 
złożenia życzeń partnerowi, kolegom 
czy znajomym z pracy. Pamiętajmy 
też, że specjaliści od dobrych relacji 
radzą, by zainteresowanie i doce-
nienie okazywać sobie nawzajem 
codziennie, nie tylko od święta. To 
najlepszy przepis na idealne relacje.
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w Sosnowcu

Przez lata przyzwyczailiśmy się do posiadania, 
pożądaliśmy mieć. Dom lub mieszkanie to jest 
„oczywista” inwestycja, „bo coś trzeba dzieciom 
zostawić”. Kiedyś czytałem, że mieszkańcy Zacho-
du mają na to kompletnie wywalone, dzieci mają 
sobie po swojemu radzić, a nie zarzynać rodziców 
niejednokrotnie koszmarnym kredytem. 

Dziki problem
Jan KleszczSzpilki w bruku

Urzędnicy poinformowali o tym, jakie działania podejmują 
w sprawie dzików. Nie od dziś wiadomo, że zwierzęta coraz 

śmielej zapuszczają się w miasto. Spotkać je można i na Osiedlu Stałym, i w Sta-
rej Hucie, i na Skałce, i nawet w ścisłym centrum Jaworzna.

Dziki spacerują po ulicach naszego miasta w poszukiwaniu łatwego pożywie-
nia. I niestety na ogół znajdują je bez większego wysiłku. Specjaliści tłumaczą, że 
właśnie ta łatwość najskuteczniej wywabia je z lasów.

Walkę z obecnością dzików w mieście komplikują wytyczne związane z afry-
kańskim pomorem świń. Nasze miasto znalazło się w niebieskiej strefi e. Decyzję 
podjęto po tym, jak w Będzinie stwierdzono przypadek tej choroby u dzika. To 
element szeroko zakrojonych działań prewencyjnych, który jednak uniemożliwia 
stosowania klatek czy środków usypiających. Zgodnie z przepisami, w naszej stre-
fi e nie można usypiać,wyłapywać i przemieszczać dzików z terenów miejskich na 
inne leśne. To działania zabronione pod rygorem sankcji karnych.

Urzędnicy we współpracy z kołem łowieckim szukają więc dostępnych sposo-
bów na to, jak wywabić dziki z osiedli. Na tego typu działania z miejskiej kasy 
przeznaczone zostanie w tym roku ponad 30 tys. złotych. W ramach działań 
podpisano umowę na organizację tak zwanych „wysiadek miejskich”, czyli miejsc 
na trasie wędrówek dzików, do których wabione są zwierzęta. Umowa zakłada 
redukcję 50 osobników, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to liczba ta może zostać 
zwiększona w trakcie roku.

Dobrze, że urzędnicy wspólnie z myśliwymi szukają sposobów na to, jak wywa-
bić dziki z miasta. Trudno jednak oprzeć się przekonaniu, że w tej sprawie dużo 
zrobić mogą też sami jaworznianie. Jedzenie wyrzucane na trawniki czy resztki 
obiadu pozostawiane w sąsiedztwie koszy na śmieci jak magnes przyciągają dzi-
ki. Warto o tym pomyśleć.

w sprawie dzików. Nie od dziś wiadomo, że zwierzęta coraz 
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Jaworznicki Obszar Gospodarczy widziany z lotu ptaka  | fot. Wiktor Pawuska/Izera z samolotu

Na terenach poprzemysło-
wych w północno-zachod-
niej części miasta trwa-
ją intensywne prace. To 
właśnie tam, na działce 
wielkości około 300 ha, 
w okolicy jaworznickich 
elektrowni, przy węźle 
dróg A4 z S1 powstaje Ja-
worznicki Obszar Gospo-
darczy. Tu mają powstać 
fabryka samochodów 
elektrycznych i miejsca 
pracy nawet dla 12 tys. 
osób. Urzędnicy podkre-
ślają, że wszystkie działa-
nia prowadzone są w zgo-
dzie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi.

Model już prawie gotowy

Dostarczą 
elektryczne

rowery

Model Jaworznickiego Budżetu 
Obywatelskiego, który obowią-
zywał będzie podczas jedenastej 
edycji tego przedsięwzięcia, jest 
już niemal gotowy. Podczas mar-
cowego spotkania podsumowano 
dotychczasowe ustalenia. Teraz 
dokument zostanie przedłożony 
na marcowe kolegium konsultacyj-
ne prezydenta miasta. Następnie 
opublikowana zostanie jego osta-
teczna wersja, gdzie określone zo-
staną wysokość i sposób podziału 
środków budżetu obywatelskiego. 
Już teraz jednak wiadomo, że do 
podziału w ramach JBO będzie 
nie mniej niż 3,4 mln zł. – Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, 
wysokość budżetu obywatelskiego 

Warszawska firma BikeU Sp. 
z o.o. chce dostarczyć elektryczne 
rowery i obsługiwać system roweru 
miejskiego w Jaworznie. W piątek, 
3 marca, w jaworznickim Urzędzie 
Miejskim otwarto oferty w przetargu 
na to zadanie. Wpłynęła tylko jed-
na oferta, właśnie od warszawskiej 
spółki. Zgodnie z procedurami, teraz 
urzędnicy sprawdzają przedłożoną 
dokumentację, warunki formalne 
i fi nansowe oferty. W ofercie prze-
targowej za wprowadzenie usługi 
zaproponowano kwotę blisko 4 mln 
zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to pierwsze miejskie rowery 
przyjadą do Jaworzna już w najbliż-
szym sezonie.

– W warunkach zamówienia okre-
ślono, że do Jaworzna miałoby trafi ć 
200 rowerów elektrycznych, w tym 50 
rowerów do wypożyczenia krótkookre-
sowego oraz 150 rowerów elektrycznych 
do wypożyczenia długoterminowego 
wraz z infrastrukturą 20 stacji bazo-
wych, które znajdą się na terenie całego 
miasta – informuje Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Zgodnie z założeniami z miejskie-
go roweru elektrycznego w Jaworz-
nie będą mogli korzystać wszyscy 
zainteresowani mieszkańcy, w tym 
również osoby niepełnoletnie, które 
spełnią warunki stosownego regu-
laminu. Wszyscy chętni będą mieli 
dostęp do całodobowej możliwości 
skorzystanie z usługi według obo-
wiązującego cennika. Jeśli urzędnicy 
potwierdzą, że ofertę przygotowano 
zgodnie z wymogami i przetarg zo-
stanie rozstrzygnięty zgodnie z pla-
nem, to pierwsze rowery mogą trafi ć 
do Jaworzna na początku drugiego 
kwartału tego roku.

– Należy jednak pamiętać, że ter-
min ten może ulec zmianie z powodów 
niezależnych od miasta – przypomina 
Katarzyna Florek.

Rower elektryczny, który ma zostać 
dostarczony do Jaworzna, powinien 
być wyposażony w uruchamiany na-
ciskiem na pedały pomocniczy napęd 
elektryczny. Wykonawca zobowiąza-
ny będzie nie tylko do dostarczenia 
jednośladów, ale również do utrzy-
mania, kompleksowej obsługi i aktu-
alizacji oprogramowania niezbędnego 
do funkcjonowania całego systemu na 
czas realizacji usługi. Zgodnie z pla-
nem umowa ma obowiązywać do 
połowy grudnia 2025 roku.

To już drugi przetarg ogłoszony 
na dostawę, instalację, uruchomie-
nie oraz utrzymanie kompleksowe-
go systemu Jaworznickiego Rowe-
ru Miejskiego w ramach projektu 
współfi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Pierwszy odbył się na 
przełomie 2018 i 2019 roku. Choć 
został pozytywnie rozstrzygnięty, to 
nie został zrealizowany. Wówczas 
wykonawca po prostu wycofał się 
z zamówienia.                              

Grażyna Dębała

będzie wynosić minimum 0,5 proc. 
wydatków gminy, zawartych w ostat-
nim przedłożonym sprawozdaniu 
z wykonania budżetu. Można więc 
wstępnie założyć, że będzie to kwota 
nie mniejsza niż 3,4 mln zł, jednak 
ostateczną wysokość środków bu-
dżetu obywatelskiego na 2024 rok 
potwierdzi skarbnik miasta – infor-
muje Katarzyna Florek z Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

Rekomendowany do wdrożenia 
na 2024 rok jest model, zastoso-
wany w ostatniej edycji budżetu 
obywatelskiego. Wariant ten prze-
widuje wybór zadań inwestycyjnych 
i nieinwestycyjnych w określonych 
przedziałach kwotowych. 2 mln zł to 
kwota na realizację zadań publicz-

nych dużych, a 1,4 mln zł na reali-
zację zadań publicznych małych. 
Model ten gwarantuje realizację 
przynajmniej 11 zadań. 

Główne założenia budżetu pozo-
staną bez zmian. – Możliwość udziału 
w konsultacjach będą mieli wszyscy 
mieszkańcy Jaworzna bez względu na 
miejsce zamieszkania. Wszystkie zgła-
szane inicjatywy będą miały charakter 
ogólnomiejski oraz będą przedstawiać 
istotną wartość i użyteczność społecz-
ną. Inwestycje mogą być lokowane 
wyłącznie na terenach gminnych, pod 
warunkiem zapewnienia nieograni-
czonego dostępu do terenu – wylicza 
Katarzyna Florek.

Zagłosować można będzie jeden 
raz, ale wskazując przy tym maksy-

malnie dwa projekty z listy zadań 
poddanych pod głosowanie.

Wnioski będzie można składać 
osobiście, mailowo i drogą poczto-
wą. Przy czym jedna osoba będzie 
mogła zgłosić tylko jedno zadanie. 
Formalnej weryfi kacji wniosków 
dokona specjalny zespół. W jego 
skład wejdą: pracownicy urzędu 
i reprezentanci społeczni, którzy 
wyrażą chęć pracy w zespole. Na 
etapie oceny formalnej i meryto-
rycznej każdemu wnioskodawcy 
będzie przysługiwał tryb odwoła-
nia od oceny negatywnej. Wniosek 
musi poprzeć minimum 30 miesz-
kańców. Głosowanie nadal będzie 
odbywać się tradycyjnie i elektro-
nicznie.                                  GD 

Trwają prace na Jaworznickim 
Obszarze Gospodarczym

Od początku marca do połowy 
października trwa okres lęgowy 
ptaków. Działania prowadzone 
w tym okresie na terenie JOG nie 
będą zagrażały istniejącej popula-
cji zwierząt.

– Podczas realizacji przedsięwzięcia 
zapewniamy pełen nadzór przyrod-
niczy: botaniczny (rośliny), ornitolo-
giczny (ptaki), teriologiczny (bobry 
i małe ssaki), herpetologiczny (płazy) 
oraz chiropterologiczny (nietoperze). 
Reasumując - prowadzony jest stały 
nadzór przyrodniczy podczas prac, 
aby skutecznie minimalizować wpływ 
przedsięwzięcia na środowisko przy-
rodnicze – zapewnia Piotr Seget
z nadzoru przyrodniczego. 

Urzędnicy potwierdzają, że od-
powiednio przygotowany i zinwen-
taryzowany teren jest bezpieczny 
dla bytujących na nim gatunków, 

a decyzje uchylające obowiązujące 
przepisy, pozwalają na kontynu-
owanie prac także po 1 marca, bez 
uszczerbku dla zwierząt.

Jeszcze przed wycinką drzew ta 
sprawa była szczegółowo konsul-
towana z przyrodnikami. Wspól-
nie zadecydowano między innymi 
o tym, by ochronić cenny przy-
rodniczo obszar. Chodzi tu o te-
ren „Zalana Hołda”. Miejsce o po-
wierzchni 10 ha zyskało ochronę 
przyrodniczą i tworzy teraz, wraz 
z innymi przyległymi obszarami, 
około 25 hektarową zieloną prze-
strzeń JOG-u.

– To wyjątkowe przy tworzeniu 
stref inwestycyjnych, by taka połać 
przestrzeni zielonych została chronio-
nym obszarem. Teren jest ogrodzony 
płotkiem herpetologicznym, tak, aby 
uniemożliwić płazom i innym małym 
zwierzętom przeniesienie się na teren 
wycinki. W okresie aktywności płazów, 
od połowy marca, nadzór przyrodniczy 
odbywać się będzie dwa razy dzien-
nie – informuje Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

To nie wszystkie działania zwią-
zane z ochroną przyrody. Jesienią 
z terenu objętego wycinką przenie-
siono m.in. część populacji gatunków 

chronionych roślin: kruszczyka sze-
rokolistnego, kruszczyka rdzawoczer-
wonego, pomocnika baldaszkowego 
i widłaka goździstego. Prace te odby-
wały się oczywiście pod fachowym 
nadzorem botaników.

Wygrodzone i zabezpieczone zo-
stały też mrowiska, które – jeśli tem-
peratura wzrośnie do powyżej 10 
stopni Celsjusza – zostaną przenie-
sione w bezpieczne miejsce.

– Z wszystkich tych działań zdawany 
jest raport, wraz z dokumentacją fo-
tografi czną, do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska – podkreśla Piotr 
Seget.                                        GD
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AU TO P R O M O C J A

Medale małżonkom wręczył Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna | fot. Materiały UM Jaworzno

Uczniowie SP 8 cieszą się z wysokiego miejsca w konkursie  
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Trafi ł do aresztu

Zdobyli podium! 
Dziękują za głosy

Małżonkowie z medalami

Policja zatrzymała „żartownisia”, 
który wywołał fałszywy alarm bom-
bowy w galerii Galena. Sytuacja mia-
ła miejsce w piątek, 3 marca, około 
godz. 13. Dyżurny policji odebrał 
telefon z informacją, że we wspo-
mnianym centrum handlowym w Ja-
worznie został podłożony ładunek wy-
buchowy. Natychmiast uruchomiono 
procedurę ewakuacji galerii. Z jej 
wnętrza ewakuowano tysiąc osób. 
Z kolei policyjni pirotechnicy prze-
szukiwali, razem z psem tropiącym, 
cały gmach. Na szczęście stwierdzono, 
że żadnej bomby nie było. Dlatego po 
około dwóch godzinach ewakuacja 
została odwołana.

Jednocześnie stróże prawa poszu-
kiwali mężczyzny, który wywołał 
alarm bombowy. Namierzyli go po 
około 1,5 godziny. Znajdował się 
wśród gapiów przyglądających się 

Roztańczeni uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 8 tylko o włos 
przegrali zaciętą walkę w konkursie 
„You can dance - nowa generacja”, 
w którym walczyło ponad 300 pol-
skich szkół. Podopieczni szkolnego 
wuefi sty i choreografa, Mariusza 
Kowalskiego, brali udział w gło-
sowaniu na najlepszy taneczny wy-
stęp grupy uczniowskiej w Polsce. 
Stawką w konkursie było 15 tys. zł 
i odwiedziny gwiazd telewizyjnego 
talent show. Rywalizację wygrała 
Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu.

– Jeszcze kilka godzin przed zakoń-
czeniem głosowania nasza szkoła pro-
wadziła. Ale tuż przed fi niszem z pełną 
mocą uderzyła toruńska podstawówka. 
Szliśmy łeb w łeb. Na ostatniej prostej 
to torunianie zyskali przewagę – rela-
cjonuje Mariusz Kowalski. – Osta-
tecznie toruńska SP 10 uzbierała 86 
005 głosów. Nasza SP 8 zdobyła ich 
85 234 – dodaje.

Zarówno trener, jak i mali tancerze 
są w szoku. Na początku liczyli, po 
cichu, jedynie na miejsce w pierwszej 

Trzynaście jaworznickich par 
świętowało w poniedziałek, 6 mar-
ca, jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Z tej okazji w sali obrad 
Urzędu Miejskiego odbyła się spe-
cjalna uroczystość. Były życzenia, 
gratulacje, pamiątkowe dokumenty, 
zdjęcia i drobne upominki. Małżon-
kowie otrzymali również „Medale 

akcji prowadzonej przez służby. Zo-
stał zatrzymany.

– Policja zatrzymała mężczyznę po-
dejrzanego o wywołanie alarmu bom-
bowego. Sprawcą okazał się 47-letni 
mężczyzna, który nie posiada ani sta-
łego, ani czasowego miejsca zamiesz-
kania – informuje sierżant sztabowy 
Justyna Wiszowaty, ofi cer prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Jaworz-
nie. – Mężczyzna trafi ł do aresztu. Za 
swój wybryk może zostać skazany przez 
sąd nawet na 8 lat więzienia – zaznacza.

Jak również podkreśla, „żartow-
nisiowi” grozi nie tylko kara pozba-
wienia wolności. Może się spodzie-
wać także konsekwencji fi nansowych 
– chodzi o pokrycie kosztów akcji, 
a także strat, które z powodu przerwy 
w funkcjonowaniu galerii ponieśli jej 
właściciele i najemcy lokali handlo-
wych.                                      AZ-H

dziesiątce. Ale gdy ich fi lmik znalazł 
się na 5. miejscu, ogłoszono wielką 
mobilizację. Głosowali wszyscy, od 
rodziców i rodzeństwa, przez bab-
cie i dziadków, po kuzynów, ciocie 
i wujków. Klikali też znajomi i zna-
jomi znajomych, nawet mieszkający 
za granicą.

– To było prawdziwe pospolite ru-
szenie – przyznaje Mariusz Kowalski. 
– Cała akcja bardzo nas wszystkich 
zintegrowała. A teraz do mojego kółka 
tanecznego zgłaszają się wciąż nowi 
chętni – podkreśla.

Społeczność jaworznickiej pod-
stawówki dziękuje wszystkim gło-
sującym i osobom, które wsparły to 
przedsięwzięcie, w tym Oliwierowi 
Dubielowi za produkcję klipu.

Za zajęcie 2. miejsca SP 8 dosta-
nie 9 tys. zł nagrody. Zostanie ona 
przeznaczona na zakup nagłośnienia 
do sali gimnastycznej (na potrze-
by zajęć wuefu, kółka tanecznego 
i szkolnych apeli) i drobnego sprzętu 
sportowego.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
przyznawane przez Prezydenta RP. 
Podczas poniedziałkowej uroczysto-
ści jaworznianom wręczył je Paweł
Silbert, prezydent naszego miasta.

Małżonkowie z długim stażem 
chętnie dzielą się swoimi sposoba-
mi na tak długie i zgodne wspólne 
życie. Okazuje się jednak, że nie ma 

jednej skutecznej recepty, która za-
działa w każdym związku, toteż każ-
da para musi wypracować własny 
sposób. Z doświadczeń jubilatów 
wynika jednak, że na pewno przy-
da się miłość, wzajemny szacunek 
i… poczucie humoru.

Serdeczne życzenia jaworznickim 
jubilatom w poniedziałek złożyli 
ich bliscy, a także Paweł Silbert, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Agnieszka Zielińska oraz Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady 
Miejskiej. 

Tym razem małżeński jubile-
usz świętowali: Lucyna i Czesław
Chechelscy, Natalia i Bogusław
Dubiel, Maria i Stanisław Duda, 
Maria i Józef Gniłka, Agniesz-
ka i Władysław Kłaput, Barbara
i Eugeniusz Kolasińscy, Bronisła-
wa i Bronisław Lizoń, Wiesława
i Eugeniusz Migacz, Władysława
i Andrzej Rybarczyk, Ludwika
i Eugeniusz Stawczyk, Wiesława
i Kazimierz Tyrna, Anna i Czesław
Wiercioch oraz Urszula i Zygmunt
Ziarko.                                    GD
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Start hospicyjnej 
kampanii

W najbliższą niedzielę, 12 marca, 
ruszy wiosenna odsłona kampanii 
Pól Nadziei. Na inaugurację w ATE-
lier Kultury zaprasza Hospicjum 
Homo Homini im. św. Brata Alberta 
w Jaworznie. Spotkanie w sali te-
atralnej rozpocznie się o godz. 17.

– Serdecznie zapraszamy na wy-
darzenie, którym zgodnie z niepisaną 
tradycją, wspólnie z ATElier Kultury, 
w Jaworznie zainaugurujemy XVIII 
już edycję Kampanii Pól Nadziei – 
podkreśla Iwona Markiewicz-
-Pawelec, szefowa wolontariatu 
w jaworznickim hospicjum. – Tym 
razem familijne popołudnie dla tych 
małych i tych dużych widzów uatrak-
cyjni swym występem Grupa Wokal-
na Karoliny Sypniewskiej. Cegiełki, 
z których dochód przeznaczony jest 
w całości na cele naszej placówki, 
dostępne są w recepcji hospicjum przy 
ul. Górniczej 30 w godz. 7-18.15 – 
informuje.

W ramach Pól Nadziei hospi-
cyjni wolontariusze przypominają 
mieszkańcom o istnieniu hospi-
cjów i o ich potrzebach. Starają się 
uwrażliwić otoczenie na los osób 
chorych na raka. Żonkile są sym-
bolem nadziei, triumfu poświęce-
nia nad egoizmem, miłości nad 
śmiercią, miłości niebiańskiej nad 
ziemską. Żonkile ukazują kruchość, 
ulotność i piękno ludzkiego życia. 
Symbol ten był już używany w sta-
rożytności.

Co roku w Jaworznie odbywają 
się dwie odsłony Pól Nadziei. Naj-

pierw, jesienią wolontariusze oraz 
zaprzyjaźnione z hospicjum instytu-
cje, szkoły, przedszkola przystępują 
do akcji sadzenia cebulek żonkili 
na rabatkach w całym mieście. Co 
roku ich przybywa. Kilkanaście 
z nich znajduje się na gruntach 
miejskich, m.in. na wprost Mu-
zeum Miasta Jaworzna, przy ATE-
lier Kultury. Są też m.in. rabatki 
w ogrodzie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, na szkolnych i przed-
szkolnych terenach. Wiosną, gdy 
żonkile już kwitną, przypominają 
mieszkańcom o hospicjum i jego 
potrzebach.

A są one ogromne i gdyby nie 
pomoc, którą placówka otrzymu-
je od osób indywidualnych, fi rm, 
instytucji, mogłoby dojść nawet do 
jej likwidacji.

– Kontrakt z NFZ-em to oczywi-
ście podstawa, ale zakontraktowane 
świadczenia nie wystarczają na po-
krycie wszystkich, ciągle rosnących 
kosztów, spowodowanych infl acją – 
podkreśla Joanna Dziubanik, pre-
zeska jaworznickiego hospicjum.

Placówka zbiera więc datki pod-
czas różnych miejskich wydarzeń. 
Liczy też na wpłaty z 1,5 proc.

Wśród zaplanowanych na ten rok 
przedsięwzięć będzie m.in. tradycyj-
ne rolkowanie. Niewykluczone, że 
odbędzie się też konferencja na te-
mat Pól Nadziei. Hospicjum zamie-
rza też wrócić do organizacji kursów 
na wolontariuszy medycznych. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Co roku inauguracja kampanii odbywa się w ATElier Kultury  | fot. Anna 
Zielonka-Hałczyńska

Harcerze zbierają na biwak, który odbędzie się pod 
koniec marca  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zapracują na biwak
Zrobią zakupy, posprzątają w domu, wyjdą z psem na 

spacer, zrobią porządki w ogrodzie. Mogą też karmić ryb-
ki, podlewać kwiatki, a nawet rozdawać ulotki. Harcerze 
z zastępu „Róża Wiatrów” Harcerskiej Drużyny Wodnej 
„Smuga Cienia” postanowili, iście po harcersku, zebrać 
pieniądze na biwak we Wrocławiu, który ich drużyna or-
ganizuje pod koniec marca. Chcą w ten sposób odciążyć 
fi nansowo swoich rodziców. Dlatego ogłosili zbiórkę pu-
bliczną. Nie chcą jednak zdobywać pieniędzy za darmo, 
ale postanowili sobie na nie zapracować. Z zamian za 
datki chętnie pomogą swoim darczyńcom w codziennych 
sprawunkach. Bo jak mówią, mają dużo zapału, trochę 
par rąk i swój cel.

– Pomysł pojawił się z okazji Dnia Myśli Braterskiej, który 
obchodziliśmy 22 lutego. Jedno z zadań przygotowujących do 
tego święta dotyczyło realizacji jakiegoś projektu. W trakcie 
narady doszliśmy do wniosku, że ów projekt wcale nie musi być 
związany z działalnością na zewnątrz, ale może zostać zreali-
zowany w ramach naszych struktur. A skoro mamy w planach 
biwak naszej drużyny, a jego koszty są niestety dość spore, 
to nasi harcerze wpadli na pomysł, aby odciążyć fi nansowo 
rodziców i jednocześnie pomóc kolegom z zastępu, których nie 
stać na wyjazd – wyjaśnia Magdalena Okrzesik, zastępca 
komendanta hufca ZHP Jaworzno, a jednocześnie druży-
nowa 17 Harcerskiej Drużyny Wodnej „Smuga Cienia”, 
w której skład wchodzi właśnie zastęp „Róża Wiatrów”.  
– Inicjatywa harcerzy jest godna pochwały. Harcerstwo bo-
wiem powinno uczyć zaradności, nie tylko w bieganiu po lesie 
i wodnych harcach, ale też w życiu, w przedsiębiorczości. Ta 
zbiórka uświadamia naszej młodzieży, że aby pozyskać coś 
dla siebie, trzeba dać też coś od siebie – podkreśla.

I dodaje, że jeśli pomysł się sprawdzi, to na pewno 
będzie miał swoją kontynuację również po marcowym 
biwaku we Wrocławiu.

17 HDW „Smuga Cienia” istnieje od ponad 5 lat i two-
rzą ją cztery załogi: zuchowa, harcerska, starszoharcerska 
i wędrownicza (zastęp „Róża Wiatrów” jest częścią Zało-
gi Harcerskiej „Horyzont”). Jednym z głównych celów, 
które przyświecają członkom drużyny, jest promowanie 
specjalności wodnej. Swoją pasję do wodnych przygód 
druhny i druhowie chcą zaszczepiać u mieszkańców na-
szego miasta w każdym wieku. I to się im udaje, ponieważ 
w drużynie przybywa chętnych.

Harcerzy ze „Smugi Cienia” można zatem spotkać m.in. 
na Sosinie. Biorą też udział w różnych wyprawach poza 
miasto. Jedną z nich jest zbliżający się biwak we Wrocła-
wiu. Na opłacenie uczestnictwa w nim zbierają właśnie 
członkowie zastępu „Róża Wiatrów”. To grupa złożona 
z młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. – Cieszę się, że biorę 
udział w tej akcji – przyznaje Kamil Pogoda. – To super 
pomysł, ponieważ jako harcerze powinniśmy wspierać innych 
ludzi w różnych sprawach, nie tylko w tych dużych, ale rów-
nież w tych małych, jak np. pomoc w zakupach czy spacer 
z psem – dodaje.

Harcerzom pomysłów nie brakuje. – Będziemy np. roz-
dawać ulotki promocyjne szkoły jujutsu z Trzebini, która po-
stanowiła skorzystać z pomocy harcerzy i tym samym wes-
przeć naszą inicjatywę – zaznaczają Amelia Klamut, Lena
Gawor i Lena Płatek.

Aleksander Palka jest gotowy na każde zadanie. Naj-
chętniej zajmie się zwierzętami. – Mogę np. wychodzić 
na spacer z psem albo dokarmiać zwierzęta domowe, jak 
właśnie psy, koty, rybki, w czasie, gdy ich właściciele gdzieś 
wyjadą – wylicza.

Po harcerskie wsparcie można zgłaszać się do drużyno-
wej Magdaleny Okrzesik pod numerem telefonu 607 780 
191. To właśnie ona rozdziela zadania harcerzom i czuwa 
nad realizacją każdego zlecenia. Również ona postanowiła 
wesprzeć swoich podopiecznych i sama oferuje darczyń-
com pomoc w przygotowaniu do kartkówki lub spraw-
dzianu z matematyki i fi zyki, w tym na podstawowym 
poziomie maturalnym. 

Zbiórka na biwak to jedna z wielu inicjatyw harcerzy ze 
„Smugi Cienia”. Pod koniec lutego instruktorzy tej drużyny 
oraz II Pogodnego Szczepu Harcerskiego „Tormenta” prze-
prowadzili, z ramienia jaworznickiego hufca ZHP, 16-go-
dzinny Kurs Pierwszej Pomocy. Była to już druga edycja 
tego kursu, a ukończyło ją 16 uczestników z czterech huf-
ców – ZHP Jaworzno, ZHP Bytom, ZHP Wrocław Północ 
i ZHP Powiatu Trzebnickiego. Sprzętu do nauki pierwszej 
pomocy użyczyły harcerzom Inspektorat Ratowniczy Chorą-
gwi Śląskiej ZHP i 10 Harcerska Drużyna Żeglarska. Trzecia 
edycja kursu odbędzie się za tydzień.                       AZ-H
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Trójkąt Trzech Cesarzy. 
Kto wie, co to za miej-
sce i dlaczego ma ono 
dla Jaworzna historyczne 
znaczenie? Styk terenów 
trzech zaborczych państw, 
Rosji, Austrii i Prus, jest 
jednocześnie miejscem, 
w którym Czarna i Bia-
ła Przemsza łączą się ze 
sobą i tworzą jedną rzekę, 
Przemszę. 

Sieć ponad głowami
Jaworznickie elektrownie produkują prąd 

przede wszystkim dla mieszkańców południowej 
Polski. Według najnowszych danych - energia 
z zakładów energetycznych Taurona, który jest 
właścicielem m.in. jaworznickich elektrow-
ni, dociera do ponad 5,7 mln odbiorców. Nic 
dziwnego, że nasze miasto jest wzdłuż i wszerz 
„okablowane” liniami energetycznymi, a słupy 
wysokiego napięcia są ważnym punktem w ja-
worznickim krajobrazie. Przed laty drogą napo-
wietrzną transportowano w Jaworznie jednak 
nie tylko prąd. Między wysokimi słupami sunęły 
też wagoniki wypełnione węglem. O rozwoju 
energetyki na terenie Jaworzna przypomnieli 
ostatnio muzealnicy na facebookowym profi lu 
Muzeum Miasta Jaworzna, w ramach pierwszej 
tegorocznej „Lekcji Historii” MMJ. – Wiedzieli-

ście, że początki jaworznickiej energetyki właściwie 
pokrywają się w czasie z budową pierwszych elek-
trowni na świecie? – pytają muzealnicy. 

Początek produkcji prądu miał miejsce pod 
koniec lat 70. XIX wieku. Przez dłuższy czas 
elektrownie funkcjonowały jednak jedynie na 
potrzeby zakładów przemysłowych, nie było 
bowiem jeszcze wtedy technologii, która po-
zwalałaby przesyłać energię elektryczną na 
odległość. Pierwszą udaną próbę przeprowadził 
w Niemczech w roku 1882 Marcel Deprez.

Pierwsza elektrownia w Jaworznie powstała 
w 1898 roku w kopalni Jacek Rudolf (przemia-
nowanej po I wojnie światowej na Tadeusza 
Kościuszkę). – Początki jaworznickiej energe-
tyki nie odbiegają dużo w czasie od elektrowni 
powstających wtedy na świecie. Ale niewielkie 
urządzenie stanowiące napęd sortowni było tylko 
eksperymentem technicznym – podkreśla Maria 
Leś-Runicka, autorka artykułu pn. „Energety-
ka w Jaworznie”, opublikowanym w jednym 
z numerów Zeszytów Historycznych Miasta 
Jaworzna. – O prawdziwym początku jaworznic-
kiej energetyki można mówić w 1903 roku, kiedy 
właściciele jaworznickich kopalń podjęli decyzję 
o budowie własnej elektrowni na terenie ówczesnej 
kopalni Friedrich-August (później Piłsudski). Taka 
decyzja oznaczała przejście jaworznickich kopalń 
na zasilanie energią elektryczną, a w przyszłości 
elektryfi kację całej okolicy – dodaje.

W kolejnych latach elektrownie powstawały 
też w innych zakładach przemysłowych w Ja-

worznie i Szczakowej, w tym m.in. w cemen-
towni. Ale dopiero w 20-leciu międzywojennym 
nowy właściciel kopalń Piłsudski i Kościusz-
ko (czyli spółka Komunalne Kopalnie Węgla) 
orzekł, że elektrownia zakładu Piłsudski stała 
się niewystarczająca na potrzeby coraz bardziej 
zmechanizowanych zakładów górniczych fi rmy. 
Spółka zaczęła szukać także nowych odbiorców 
spoza branży górniczej. Dlatego zdecydowano 
o budowie nowej elektrowni. Tym sposobem 
w 1930 roku powstała Elektrownia Jaworzno 
I, a prąd z Jaworzna docierał do miejscowości 
całego regionu, w tym również do Krakowa.

Aby to było możliwe, najpierw musiała jed-
nak powstać sieć energetyczna. Pierwsza linia 
wysokiego napięcia 60 kV powstała więc w na-
szym mieście w latach 30. XX wieku. Łączyła 

jaworznicką elektrownię z elektrownią krakow-
ską. Z biegiem czasu sieć się rozrastała, zwłasz-
cza, gdy po II wojnie światowej uruchomiono 
w latach 50. XX wieku Elektrownię Jaworzno 
II (której budowę rozpoczęli jeszcze Niemcy 
w czasie okupacji), a pod koniec lat 70. na 
energetycznej mapie Polski pojawiła się Elek-
trownia Jaworzno III.

Obecnie wielkość przesyłanej energii, pro-
dukowanej w elektrowniach Grupy Tauron, 
wynosi 48 528 Gwh. Prąd jest dostarczany do 
odbiorców na obszarze 57 940 km kw. Długość 
linii energetycznej w przeliczeniu na jeden tor 
z przyłączami wynosi aż 244 256 km. W tym 
11 165 km to linie wysokiego napięcia,  66 
031 km napięcia średniego i 116 865 km ni-
skiego. Długość przyłączy wynosi 50 395 km. 
Do tej infrastruktury należy doliczyć także po-
nad 62 tys. stacji elektroenergetycznych, 495 
stacji wysokiego i średniego napięcia, 59 398 
transformatorów.

Oprócz linii wysokiego napięcia ponad gło-
wami jaworznian funkcjonowała jeszcze inna 
forma przesyłu, a raczej transportu. Kolejką li-
nową transportowano węgiel z kopalni Kościusz-
ko-Nowa do Elektrowni Jaworzno II. Zakłady 
połączono za pomocą dwóch równoległych na-
powietrznych linii. Kolejka  działała przez 20 lat. 
Okazała się jednak bardzo awaryjna z powodu 
błędów konstrukcyjnych. Dlatego ostatecznie 
z niej zrezygnowano i zniknęła z jaworznickie-
go krajobrazu.                                          AZ-H

Na granicy europejskich mocarstw

Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę, Trójkąt przestał stanowić gra-
nice państwowe, a stał się miejscem 
styku trzech miast i trzech woje-
wództw. Obecnie jeden z brzegów 
znajduje się na terenie Mysłowic, 
a dwa są w Sosnowcu. Kiedyś jednak 
brzeg po stronie Jęzora należał do 
Jaworzna. Tak było do czasu, gdy Ję-
zor został naszemu miastu odebrany.

Atrakcja 
turystyczna

Trójkąt Trzech Cesarzy był granicą, 
która od 1807 roku oddzielała od sie-
bie Rosję, Prusy i Austrię (wcześniej 
trójstyk był gdzie indziej, w okolicy 
miejscowości Niemirów i dopiero 
po pokoju w Tylży granice zostały 
przesunięte). Taki stan rzeczy miał 

miejsce do 1815 roku, a po nim Trój-
kąt stanowił granice Prus, Królestwa 
Kongresowego i Rzeczypospolitej 
Krakowskiej. Od 1846 był to z kolei 
punkt rozgraniczający ziemie Króle-
stwa Prus, Cesarstwa Austriackiego 
(na następnie Austro-Węgierskiego) 
i Imperium Rosyjskiego. Z kolei na-
zwa „Trójkąt Trzech Cesarzy” zaczęła 
funkcjonować dopiero od 1871 roku, 
czyli od czasu, gdy doszło do utwo-
rzenia Cesarstwa Niemiec.

Przez dziesięciolecia to miejsce było 
bardzo popularne w całej Europie 
i stało się celem wycieczek (w prze-
ciągu tygodnia odwiedzały je tysiące 
turystów). Po rzekach pływały wy-
cieczkowe parostatki. Na drugą stro-
nę Przemszy można było dostać się, 
spacerując po mostach granicznych. 
Zwiedzający mogli oglądać też oko-
licę z wieży Bismarcka. Przy granicy 
swoje kramy mieli okoliczni kupcy.

Jęzor, 
czyli młynarz Maciej

Słynny Trójkąt Trzech Cesarzy był 
też punktem, w którym stykały się 
tereny mysłowickie, sosnowieckie 
i jaworznickie. Jaworzno kończyło 
się bowiem na Jęzorze, który w gra-
nicach tej gminy znajdował się od 
wielu lat. Nazwa osady sięga połowy 
XVIII wieku. Powstała po tym, jak 
osiadł tam Maciej Sośnierz, zwany 
Jęzorem. – Wybudował młyn nad Białą 
Przemszą w niezamieszkanej okolicy, 
której nazwę nadano od jego nazwi-

ska – wspomina Maria Leś-Runicka, 
autorka książek o historii Jaworzna. 
– Potomków Jęzora nazywano Mać-
kami – dodaje. 

Również synowie Macieja byli mły-
narzami. Założyli oni także drugą osa-
dę (i zbudowali w niej drugi młyn) po 
drugiej stronie rzeki, czyli na terenie 
dzisiejszego Sosnowca. Tak powstały 
sosnowieckie Maczki, których nazwa 
wzięła się właśnie od Maćków.

Tymczasem osada Jęzor nieprze-
rwanie była częścią Jaworzna. Za 
nią była już tylko Biała Przemsza. 
Zaś za rzeką znajdowała się sosno-
wiecka Niwka, która leżała już, po-
dobnie jak Maczki, w Zagłębiu Dą-
browskim. Biała Przemsza była więc 
naturalną granicą, oddzielającą od 
siebie dwa regiony - Małopolskę 

i Zagłębie Dąbrowskie. Po rozbio-
rach znalazły się one w dwóch róż-
nych zaborach.

Z miasta do miasta
Po odzyskaniu przez Polskę nie-

podległości, Jęzor nadal był częścią 
Jaworzna, dlatego nasze miasto na-
dal kończyło się na Trójkącie Trzech 
Cesarzy. Te same granice zyskały też 
utworzone natenczas województwa - 
krakowskie, śląskie i kieleckie.

Jaworzno straciło zaś Jęzor w 1953 
roku, który znalazł się w granicach So-
snowca. Przypuszczalnych powodów 
tej zmiany mogło być kilka. Już przed 
II wojną światową, z racji bliskości 
Niwki, mieszkańcy Jęzora chodzili 
na msze św. do niweckiego kościo-

ła. Dlatego zapadła decyzja władz 
kościelnych, aby jęzorzanie zmienili 
parafi ę na tę w Niwce. Nadal byli 
jednak jaworznianami.

Zmieniło się to jednak niedługo po 
wojnie, w 1953 roku, pod wpływem 
decyzji na szczeblu państwowym. 
Tłumaczono, że ta zmiana jest naj-
lepszym rozwiązaniem, ponieważ 
Jęzor leży o wiele bliżej Niwki niż 
Jaworzna.

Według Marii Leś-Runickiej – naj-
większy wpływ na zmianę granic 
mieli mieszkający właśnie w Jęzo-
rze wyznawcy Kościoła Narodowe-
go Polskiego, którzy jeszcze przed 
II wojną światową prowadzili spór 
z proboszczem parafi i Matki Bożej 
Anielskiej w Jaworznie. 

W taki oto sposób Jęzor znalazł się 
w Sosnowcu. Sosnowiecki stał się też 
zatem małopolski brzeg przy Trójką-
cie Trzech Cesarzy. Ale choć Jaworz-
no nie ma już dostępu do Trójkąta, 
to wciąż angażuje się w podtrzymy-
wanie pamięci o tym miejscu i jego 
historii. Jednym z ważniejszych wy-
darzeń było to z 2 maja 2004 roku, 
gdy Polska weszła do Unii Europej-
skiej. Tego dnia na Trójkącie odbyło 
się spotkanie prezydentów Jaworzna, 
Sosnowca i Mysłowic, którzy odsło-
nili tablicę z napisem: „W miejscu, 
w którym niegdyś stykały się granice 
trzech zaborów, dzisiaj świętujemy 
wstąpienie Polski do Unii Europej-
skiej i jesteśmy dumni, że wspólnie 
budujemy Europę bez granic”.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Trójkąt Trzech Cesarzy jest obecnie celem wycieczek rowerowych i spły-
wów kajakowych. W minioną niedzielę odbył się tam III Rowerowy Sa-
bat Czarownic | fot. Janusz Nanko

Kolejka linowa służąca do transportu węgla 
| fot. Materiały MMJ

Wznoszenie pierwszej w Jaworznie linii wy-
sokiego napięcia | fot. Materiały MMJ
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Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

– осіб, які здійснюють догляд 
за ними,

– дітей, 
– осіб пенсійного віку,
– вагітних жінок,
– осіб, які виховують дитину 

віком до 12 місяців, 
– опікунів не менше трьох дітей, 

а також осіб, які перебувають у 
складному життєвому становищі. 

Для останніх ситуацію оцінить 
воєвода або суб’єкт допомоги 
(MOPS). 

Як стверджує заступник 
голови Міністерства внутрішніх 
справ та адміністрації, урядовий 
уповноважений у справах 
біженців від війни в Україні, 
Павел Шефернакер, на березень 
2023 року у центрах колективного 
розміщення в різних регіонах 
Польщі перебувають близько 80 
тисяч осіб з України, передає na-
shapolsha.pl.

У Явожно українці вже знають 
про те, що їх чекає оплата 
за проживання. У хостелах 
та адаптованих під хостели 
будівлях, де мешкають українці, 
які рятуються від війни, люди 
поінформовані, що будуть платити 
в березні 35 злотих за добу (за 
дорослу особу, яка працює), за 

Із березня в Польщі скоротили державну 
допомогу біженцям з України

проживання дітей до 18 років 
наразі платити не треба. Тож за 
проживання в хостелі, як наприклад 
в «Далії» вийде 1050-1085 злотих у 
місць з дорослої особи, яка не має 
пільг та має дохід. При цьому поки 
що залишається харчування в цих 
закладах розміщення.

Через запровадження платного 
проживання деякі жінки з 
дітьми шукають окреме житло, 
аргументуючи тим, що винаймати 
квартиру з подругою, яка 
пильнуватиме дітей чи підстрахує в 
іншій ситуації, буде легше. Про це 
розповіли жінки, котрі мешкають 
в Явожно близько року.

– Не так просто знайти житло 
для родини. Ми з подругою 
спробували і шукаємо досі, бо 
ж потребуємо хай невеликої 
квартири, але на дві кімнати, щоб 
кожна мама з дитиною могла мати 
власний куточок і спальні місця. 
Поляки не завжди охоче здають 
житло в оренду українцям, а тим 
паче з дітьми чи тваринами, плюс 
ми повинні заплатити кауцію (це 
2-3,5 тисячі злотих), яку можуть і 
не повернути, бо про такі випадки 
ми чули не раз. До того ж маємо 
укласти угоду в нотаріуса, 
заплатити за це, та ще й знайти 

надаватиметься, як правило, на 
період до 120 днів від моменту 
першого прибуття біженця з 
України до Польщі. Після цього 
терміну, особи які не належать до 
особливо вразливих груп (особи 
неповносправні, похилого віку, 
вагітні та з малолітніми дітьми), 
аби отримати таку допомогу, 
будуть повинні заздалегідь 
покрити частину цих витрат, та 
мати номер PESEL. Перебування 
у центрах колективного 
розміщення (гуртожитки, хостели 
тощо), за умови покриття 50% 
вартості проживання (не може 
перебільшувати 40 злотих на добу). 

Натомість з травня громадяни 
України, які перебуватимуть у 
Польщі понад 180 днів, будуть 
доплачувати 75% вартості 
проживання (не більше 60 злотих 
на добу).

Хто не платитиме та 
може розраховувати на 

державну підтримку
Доплата за перебування не 

розповсюджується на осіб з 
особливо вразливих груп: 

– осіб з інвалідністю, 

З 1 березня біженці з України 
починають доплачувати 
за проживання у місцях 
колективного розміщення. 
Йдеться про тих, хто перебуває 
у Польщі понад 120 днів. 
Нині доплата за проживання 
становить 50% від вартості 
державної допомоги. А вже з 
травня, коли термін перебування 
в Польщі буде перевищувати 180 
днів, доплати будуть становити 
75% від суми державної 
допомоги. 

Нові правила передбачають, 
що державна допомога 

того, хто поручиться за нас, вказати 
адресу тієї людини, яка візьме нас 
до себе, якщо раптом ми будемо 
неплатоспроможними. Тому з 
пошуком окремого житла цілий 
квест, – розповіла Ірина, котра 
мешкає в одному з хостелів міста.

Частина українців повертаються 
додому попри війну, бо не мають 
роботи та засобів до існування.

GEOsfera z nagrodą
Ośrodek Edukacji Geologiczno-

-Ekologicznej GEOsfera otrzymał na-
grodę - Sztuka i Design w Przestrzeni 
Publicznej oraz statuetkę BenchMan 
w kategorii ECO, przyznane przez 
dziekana Wydziału Architektury Poli-
techniki Śląskiej. – To dla nas wielkie 
wyróżnienie, zwłaszcza że do tej pory 
jeszcze nigdy nie przyznano nagrody 
w tej konkretnej kategorii. Trafi ło ono 
do nas za działania związane z przy-
wracaniem funkcji społecznych tere-
nom zdegradowanym przez górnictwo 
– mówi Agnieszka Chećko, dyrek-
tor Ośrodka Edukacji Ekologiczno 
Geologicznej GEOsfera w Jaworznie.

Nagroda Sztuka i Design w Prze-
strzeni Publicznej oraz statuetka 

BenchMan przyznawane są, aby 
wspierać i promować sztukę oraz 
design w przestrzeni publicznej Re-
gionu Śląska. Statuetką BenchMan od 
kilku lat nagradzane są interesujące 
realizacje małej architektury oraz 
osoby, fi rmy czy instytucje promu-
jące design. Pomysłodawcą wyróż-
nienia, autorem statuetki oraz prze-
wodniczącym kapituły jest prof. PŚ 
Klaudiusz Fross, dziekan Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej. 
Inicjatywę wspiera Śląska Izba Bu-
downictwa i Wydział Architektury 
Politechniki Śląskiej.

Kapituła przyznająca wyróżnie-
nie, doceniła zakończone sukcesem 
przywrócenie terenowi poeksploata-

cyjnemu w Jaworznie funkcji spo-
łecznych. Ekologiczny ośrodek poło-
żony jest bowiem w niecce dawnego 
kamieniołomu wapieni triasowych 
Sadowa Góra. Największymi atu-
tami tego miejsca są warstwy skał 
zawierające w sobie liczne szczątki 
szkieletowe szkarłupni, mięczaków, 
głowonogów, ryb czy kości prajasz-
czura nothozaurusa sprzed 230 mln 
lat. Znajdziemy tam też paleonto-
logiczne megariplemarki, będące 
kopalnym zapisem potężnych tro-
pikalnych huraganów, które prze-
taczały się miliony lat temu przez 
ten teren. GEOsfera poszczycić się 
może również imponującą kolekcją 
roślinną. Na terenie ośrodka znajdują 

się nawet tablice z opisami kolekcji 
roślinnych ogrodu sensorycznego 
w języku Braille’a. Na terenie GEO-
sfery jest jeszcze sala multimedialna, 
amfi teatr, grillowisko i plac zabaw 
oraz tężnia solankowa. Wstęp na 
teren GEOsfery jest bezpłatny, a ca-
łodobowe oświetlenie obiektu umoż-
liwia zwiedzanie i spacery również 
po zmroku. Na terenie ośrodka od lat 
prowadzona jest edukacja przyrod-
nicza, oparta na zdobywaniu wiedzy 
poprzez doświadczenie oraz kształ-
tująca prawidłowe zachowania eko-
logiczne. Dzięki temu GEOsfera stała 
się atrakcyjna także dla turystów 
czy uczniów ze szkół z całej Polski.

Natalia Czeleń

GEOsfera cieszy się zainteresowaniem turystów o każdej porze roku  
| fot. Grażyna Dębała

Na terenie ośrodka czeka wiele atrakcji  
| fot. Grażyna Dębała

Zapraszają 
na Dzień 
Otwarty

W sobotę 18 marca, o godz. 10, 
rozpocznie się Dzień Otwarty w ja-
worznickich Wodociągach. Aby 
wziąć udział w wydarzeniu, trzeba 
się zapisać pod nr. tel. 32 318 60 64. 
Zapisy potrwają do 15 marca. Liczba 
miejsc jest ograniczona, a dojazd na 
obiekty we własnym zakresie.

Wydarzenie skierowane jest do 
mieszkańców, którzy chcą zobaczyć, 
jak pracują wodociągowcy. Przy za-
pisie należy wybrać miejsce, tech-
nologię i urządzenia, które chcemy 
zobaczyć. Do wyboru są trzy obiek-
ty: ujęcie wody SUW Piaskownia, 
baza sprzętowa oraz oczyszczalnia 
ścieków w Jeleniu wraz z labora-
torium analiz jakościowych wody.

– Dzień Otwarty organizujemy co 
roku i za każdym razem wydarzenie 
cieszy się żywym zainteresowaniem 
mieszkańców. Wsłuchaliśmy się w gło-
sy mieszkańców i dajemy im możli-
wość wyboru, który obiekt chcieliby 
zobaczyć – mówi Sławomir Grucel, 
rzecznik prasowy spółki Wodociągi 
Jaworzno.

Natalia Czeleń
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Katarzyna Żelazny

Halina Tukaj

Katarzyna Baran

Iwona Udycz

Mieszkam w Regulicach. O spotkaniu 
dowiedziałam się od znajomych i przyje-
chałam specjalnie na wykład pani Bar-
bary Obertyn. Po zapoznaniu się z całym 
programem wydarzenia uważam, że jest 
on bardzo ciekawy. Nie spodziewałam 
się aż takiej frekwencji i jestem nią mile 
zaskoczona. Życzę wszystkim paniom 
siły (bo kobieta w dzisiejszych czasach 
musi mieć tej siły bardzo dużo), a także 
spokoju i miłości.

Należę do fundacji od początku jej ist-
nienia. Cieszę się, że w Kobiecej Przy-
stani robimy takie fajnie rzeczy. Brałam 
udział w powstaniu jadłodzielni, szyłam 
zabawki, które później sprzedawałyśmy 
podczas koncertów charytatywnych. 
Mam też dyżury w Charity Shopie. 
Z okazji Dnia Kobiet życzę sobie i in-
nym wszystkiego najlepszego, co można 
wymyślić, bezstresowego życia, czasu 
dla siebie i spełnienia marzeń.

Spotkanie jest bardzo udane. Podoba mi 
się atmosfera, która tu panuje. W tym 
wydarzeniu biorę dział po raz pierwszy. 
Przyjechałam z Oświęcimia na prośbę 
siostrzenicy. I myślę, że jeszcze tu wró-
cę. Taka fundacja jest potrzebna. W jej 
ramach kobiety mogą się wspierać, 
być razem. Z okazji Dnia Kobiet życzę 
nam wszystkim miłości i siły, która jest 
potrzebna, abyśmy potrafi ły to nasze 
życie unieść.

Przyszłam tutaj pierwszy raz i podoba 
mi się. Na Siłę Kobiet wybrałam się 
z koleżanką. To fajna okazja, by wyjść 
z domu, spotkać się ze znajomymi, 
porozmawiać, wysłuchać ciekawych 
wykładów. Nie obchodzę Dnia Kobiet, 
ale uważam, że z tego, że jesteśmy ko-
bietami, możemy być dumne nie tylko 
od święta, ale przez cały rok. A czego 
życzę sobie i wszystkim paniom każdego 
dnia? Zdrowia, radości i optymizmu.

AU TO P R O M O C J A

Ze spotkania na spotkanie przychodzi coraz więcej pań. W imprezie biorą udział nie tylko jaworznianki. Są też 
mieszkanki okolicznych miejscowości  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Kobiety, które dają siłę
W siedzibie fundacji Kobieca Przy-

stań odbyło się w piątek, 3 marca, 
spotkanie z cyklu Siła Kobiet – „Eff a-
tha”. W programie znalazły się m.in. 
wykłady, pokazy, koncert Basi Jany-
gi, losowanie nagród i wiele innych 
atrakcji. W imieniu wiceprezydenta 
Jaworzna, Łukasza Kolarczyka, ży-
czenia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet wszystkim zgromadzo-
nym paniom złożyła Krystyna Bojęś
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 

– Siła Kobiet – „Eff atha” to propozy-
cja dla wszystkich pań.  Eff atha znaczy 
otwórz się! – tłumaczy Edyta Lesiak, 
prezes Fundacji Kobieca Przystań. – 
To spotkania, które mają motywować 
kobiety, ale również dawać im chwile 
relaksu, wyciszenia, przemyśleń i rela-
cji z innymi osobami. Na co dzień my, 
kobiety, jesteśmy zabiegane, a na pierw-
szym miejscu stawiamy dom, rodzinę, 
dużo pracujemy. Same ustawiamy się 
gdzieś na końcu kolejki priorytetów. 
Podczas Eff athy zwracamy się do każ-
dej kobiety i mówimy jej, że to własne 

ona jest ważna, piękna, ma swoją misję 
w życiu – podkreśla.

Spotkań z cyklu Siła Kobiet było już 
pięć. To, które odbyło się w piątek, 
było pierwszym w tym roku. Funda-
cja planuje w najbliższych miesiącach 
jeszcze dwa takie wydarzenia - jedno 
w czerwcu, a drugie jesienią. – Cie-
szy nas frekwencja, przychodzi coraz 
więcej osób. Pojawia się też coraz wię-
cej kobiecych biznesów, które chcą się 
u nas zaprezentować. A fundacja chce je 
wspierać, rozreklamować – podkreśla.

Program piątkowej Siły Kobiet był 
bogaty. Zgromadzone w siedzibie 
fundacji panie wysłuchały wykładów 
dr n. med. Barbary Koleżyńskiej nt. 
codziennej pielęgnacji ciała i Bar-
bary Obertyn, psycholog, nt. tego, 
jak polubić siebie i pokonać lęk oraz 
depresję. Krótki koncert dała piosen-
karka Basia Janyga. Panie przyglądały 
się również pokazowi profesjonal-
nego makijażu. Natalia Wojteczko
zdradziła zebranym, jak sprawić, by 
twarz wyglądała promiennie i mło-

do. Panie mogły skorzystać z masaży 
i porad kosmetycznych. Wzięły udział 
w konkursach. Miały też okazję zostać 
potencjalnymi dawczyniami szpi-
ku. Nie zabrakło bowiem stanowiska 
fundacji DKMS. Swoje punkty mia-
ły też jaworznicka policja i Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Życzenia z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet przesłał Łukasz 
Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna. 
– Życzę paniom wszelkiej radości i pogo-
dy ducha, pozytywnego myślenia i zado-

wolenia z każdego dnia, wiary w siebie 
i odwagi do realizacji własnych marzeń. 
Siła kobiet – „Eff atha” to wspaniałe wy-
darzenie, które, mam nadzieję, pozwoli 
paniom na chwile relaksu i odpoczynku 
w kobiecym gronie – zaznaczył.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Blisko 200 zawodniczek 
wzięło udział w biegu 
oraz rajdzie nordic wal-
king w ramach sobotniej 
Piątki dla Kobiet. Wielu 
paniom na trasie towa-
rzyszyli bliscy.

Justyna 
Bigaj

Katarzyna 
Różycka-Fryt

Jarosław
Jońca

Magdalena 
Gaj

Trasa biegu była prosta z delikat-
nym podbiegiem. Dobrze, że było 
chłodno, bo w taką pogodę znacznie 
lepiej mi się biega. Mam takie swo-
je powiedzenie, że nic mnie tak nie 
leczy, jak bieganie. Sport to samo 
zdrowie. Bieganie wpływa pozytyw-
nie nie tylko na ciało, ale i równo-
wagę psychiczną. Na Piątkę dla Ko-
biet przyjechałam z Libiąża. Brałam 
też udział w ubiegłorocznym biegu 
z okazji Dnia Kobiet.

Jestem mysłowiczanką, a do udzia-
łu w jaworznickim biegu zaprosiła 
mnie moja koleżanka. Bardzo cieszę 
się, że powstają tego typu inicjatywy 
dla kobiet. Nie dość, że spędziły-
śmy poranek na sportowo, to jeszcze 
świetnie się przy tym bawiłyśmy. Od 
4 lat bardzo dużo biegam i startu-
ję w różnych wyzwaniach. To dla 
mnie sposób na relaks, forma dba-
nia o zdrowie i wyzbycie się rożnych 
negatywnych emocji.

Choć Piątka skierowana była do ko-
biet, to postanowiłem towarzyszyć 
żonie w wyzwaniu. Przyjechaliśmy 
na rajd z Chrzanowa. Do Jaworzna 
zresztą często przyjeżdżamy na im-
prezy biegowe, które są tutaj organi-
zowane na naprawdę dobrym pozio-
mie. Osobiście preferuję bieganie, ale 
kijki też mi się przydają. Maszeruję 
z nimi od około 6 lat. Nordic wal-
king to ruch na świeżym powietrzu 
i wzmacnianie wszystkich mięśni.

Bardzo cieszę się, że w naszym mie-
ście tak często organizowane są tego 
typu imprezy sportowe. Lubię rajdy 
nordic walking i chętnie biorę ak-
tywny udział we wszystkich rajdach 
organizowanych przez Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu. Z kijkami 
maszeruję od kilku lat. To moim 
zdaniem naprawdę świetny sposób 
na miłe spędzenie czasu, okazja żeby 
się poruszać, zadbać o swoje zdrowie 
i dobre samopoczucie.

Piątka dla Kobiet

Organizatorem sportowej imprezy 
zorganizowanej z okazji Dnia Ko-
biet było Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie. – To kontynu-
acja pomysłu, który wprowadziliśmy 
w ubiegłym roku, czyli bieg i marsz 
wokół Sosiny z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Ponieważ po-
przednia odsłona cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, to w tym roku li-
mity miejsc zostały zwiększone. Mimo 
to zapisy zakończyły się na dwa ty-
godnie przed imprezą. Niesprzyjają-
ca pogoda i chłód zredukowały nieco 
liczbę zawodniczek, ale jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z frekwencji – mówi 
Grzegorz Gębski, kierownik dzia-
łu sportu w jaworznickim MCKiS.

Start i meta zlokalizowane były 
w pobliżu strefy sportowej przy dol-
nym parkingu. Najpierw ruszyły 
biegaczki, a 15 minut później wy-
startowały chodziarki. Zawodniczki 
miały do pokonania 5-kilometrową 
pętlę wokół zalewu Sosina. Warunki 
pogodowe tego dnia nie sprzyjały, 
temperatura spadała poniżej zera 
i wiał silny wiatr.

– Chociaż warunki atmosferyczne 
nie były wymarzone, biegło mi się 
bardzo dobrze. Sosina to fantastycz-
na trasa biegowa, na której można bić 
rekordy – przekonuje jaworznianka, 
Monika Boba.

Biegaczki rywalizowały o tytuł 
najszybszej, a spacer z kijkami miał 
charakter rekreacyjny. – Każdy ma-
szerował czy biegł swoim tempem. Tra-
dycyjnie wybrałam marsz z kijkami. 
Atmosfera towarzysząca rajdowi była 

naprawdę super. Czuję się wspaniale
– zdradza Agata Olej.

W rajdzie z kijkami udział wzię-
ła także inna jaworznianka, pani 
Anna Zakrzewska. – Uczestniczę 
w każdym rajdzie w naszym mieście. 
Uważam, że to była bardzo udana 
impreza – ocenia pani Anna.

W sportowych zmaganiach na 
Sosinie startowały nie tylko jaworz-
nianki. Wśród zawodniczek Piątki 
dla Kobiet wiele było pań nawet 
z odległych miejscowości. – Na bieg 
przyjechałam z Knurowa. Mam chło-
paka w Jaworznie i dzięki temu do-
wiedziałam się o imprezie. Biegało mi 
się bardzo dobrze. Na początku było 
trochę pod górkę, ale potem trasa była 
znacznie prostsza – opowiada pani 
Karolina.

W kategorii OPEN pierwsze miej-
sce wybiegała sobie Ewa Stypiński

z Bytomia. Tuż za nią na podium 
stanęły kolejno: Emilia Wronec-
ka z Katowic i Monika Bielińska
z Przyszowic. 

W kategorii K16 najszybsza oka-
zała się Aleksandra Tuleja z Kato-
wic. Drugie miejsce zajęła  Amelia
Malina z Sosnowca, a trzecie ja-
worznianka Emilia Stańkowska. 

Kategorię K36 wygrała jaworz-
nianka, Iwona Chabior. Drugie 
miejsce na pudle zajęła Blanka Tu-
leja z Chorzowa, a trzecie Monika
Suszczyk z Mysłowic. 

Kategoria K50 należała głównie 
do katowiczanek. Najszybsza okaza-
ła się Katarzyna Malejka, a drugie 
miejsce należało do Małgorzaty
Wawro. Na podium stanęła też ja-
worznianka Agata Dudek, której 
przypadło trzecie miejsce.                                 

Natalia Czeleń

Organizatorzy są bardzo zadowoleni z frekwencji sobotniej Piątki dla Kobiet  
| fot. Andrzej Pokuta

Wietrzna pogoda nie zniechęciła zawodniczek, które wzięły udział w biegu lub rajdzie  
| fot. Andrzej Pokuta

Na mecie zawodniczkom wręczono medale  | fot. Andrzej Pokuta
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R E K L A M A

Piękne zęby bez bólu
Zdaniem stomatologów - gwa-

rancją zębów bez próchnicy, zdro-
wych dziąseł bez tendencji do krwa-
wienia, a także świeżego oddechu 
jest odpowiednia profi laktyka jamy 
ustnej. Podpowiadają też, jakie za-
biegi estetyczne można wykonać, 
by zęby wyglądały lepiej. Jedną 
z popularniejszych obecnie metod 
jest bonding.

– Bonding to korekta estetyczna, 
zalecana tym pacjentom, którzy chcą 
poprawić wygląd swojego uśmiechu, 
mając zdrowe zęby i doskonałą dyscy-
plinę w codziennej higienie jamy ustnej
– mówi lek. stom. Tadeusz Karp.

Bonding to inaczej pokrywanie 
powierzchni zębów kompozytem, 
który niweluje drobne niedosko-
nałości estetyczne, takie jak plam-
ki, przebarwienia związane z kon-
dycją szkliwa, a także ukruszenia 
czy pęknięcia spowodowane m.in. 
fi zjologicznym ścieraniem zębów. 
Bonding sprawdzi się też u pacjen-
tów posiadających stare wypełnienia 
w zębach.  – To rozwiązanie najczę-
ściej stosuje się przy zębach przed-
nich i dotyczy kosmetycznej poprawy 
uśmiechu – wyjaśnia Tadeusz Karp.

Tę metodę doradza się też przy 
diastemie, czyli przerwie między 
górnymi jedynkami,  a także przy 
leczeniu ortodontycznym, gdy ko-
rekta estetyczna jest wskazana.

– Jakość dzisiejszych kompozytów 
jest bardzo dobra, to i efekty są bar-
dzo ładne. Zęby są równe, jednolite 
w kolorze, błyszczące i wyraźnie od-

świeżone. To, co wpływa na efekt, to 
po pierwsze, wysoka polerowalność 
kompozytów, dzięki którym ząb uzy-
skuje naturalny wygląd, a po drugie, 
zdolności manualne i zmysł estetyczny 
lekarza-stomatologa, który wykonu-
je bonding – opowiada specjalista. 

Bonding jest metodą odwracalną 
i nie wymaga szlifowania zębów, 
jak w przypadku koron czy licówek. 

– Lekarz przygotowuje powierzch-
nię zęba poprzez piaskowanie. Dzięki 
temu uzyskuje zwiększoną retencję 
żywic do zębów i również wypełnień. 
Następnie nakłada kompozyt, niwelu-
jąc niedoskonałości zęba – opowiada 
stomatolog.

Odwracalność bondingu ma duże 
znaczenie w przypadku podejmowa-
nia decyzji np. dotyczących pokry-

wania diastemy. Jeśli pacjent chce 
pozbyć się przerwy między jedyn-
kami, a koszt wykonania licówek 
jest dla niego zbyt wysoki, bonding 
będzie optymalnym rozwiązaniem. 

– Niewątpliwą zaletą bondingu jest 
natychmiastowa poprawa wyglądu zę-
bów, bo zabieg wykonujemy w trakcie 
jednej wizyty. Metoda jest bezbolesna 
i nie wymaga znieczulenia miejsco-
wego, co zwiększa komfort zabiegu
– dopowiada lek. stom.

Trzeba wiedzieć, że bonding nie 
jest rozwiązaniem dla każdego i nie 
jest też rozwiązaniem ostatecznym. 

– Żywice kompozytowe nie są tak 
trwałe, jak korony porcelanowe czy 
licówki. Ścieralność kompozytu jest 
porównywalna do naturalnych zębów, 
nie jest to więc rozwiązanie na zawsze
– tłumaczy lek. stom. Tadeusz Karp. 

Efekt po wykonanym zabiegu za-
leży też od higieny jamy ustnej pa-
cjenta. Bonding wymaga zdyscypli-
nowanego podejścia, poprawnego 
szczotkowania i nitkowania zębów 
oraz systematycznych wizyt kontro-
lnych u dentysty.

– Gdy pacjent ma problemy ze ście-
raniem zębów bocznych (wynikający 
z zaciskania zębów czy bruksizmu, 
a czasem zwyczajnie w wyniku upływu 
czasu) oraz obniżeniem ich wysoko-
ści, pierwszym krokiem powinna być 
rekonstrukcja zgryzu, podniesienie 
zwarcia, a dopiero w kolejnym - es-
tetyczna korekta zębów przednich – 
podkreśla lek. stom. Tadeusz Karp. 

Natalia Czeleń

Lek. stom. Tadeusz Karp podpowiada, jak zapewnić dodatkową ochronę 
swoim zębom  | fot. Materiały prywatne

Reporterzy Jaworzno112 zachęca-
ją mieszkańców, by także posze-
rzali wiedzę z zakresu udzielenia 
pierwszej pomocy  | fot. Materia-
ły Jaworzno112

Szkolą się
Fotoreporterzy portalu Jaworz-

no112 przeszli szkolenie z pierwszej 
pomocy, które prowadzone było przez 
instruktorów RESCUE HELP w piątek, 
3 marca. Reporterzy często znajdu-
ją się w centrum wydarzeń, takich 
jak pożary, wypadki komunikacyjne, 
dlatego takie umiejętności już wielo-
krotnie okazały się bardzo przydatne. 
Do udziału w szkoleniach zachęcają 
wszystkich mieszkańców, także naj-
młodszych. – Podczas dwugodzinnego 
szkolenia członkowie zespołu przybliży-
li sobie wiedzę z zakresu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, obsługi au-
tomatycznego defi brylatora zewnętrz-
nego, a także przypomnieli sobie, jak 
zakładać stazy taktyczne – opowiada 
Bartłomiej Lesiak z Jaworzno112.

Szkolenie zakończyło się uzyska-
niem przez reporterów certyfi katu. 
Kurs pierwszej pomocy pozwala 
nabyć wiedzę potrzebną do pomo-
cy w sytuacjach zagrożenia życia. 
Nauczyć się można, jak ocenić stan 
poszkodowanego oraz jak podjąć 
odpowiednio dobrane czynności ra-
tunkowe. – Każdy powinien przejść 
takie szkolenie, bo nigdy nie wiemy, 
kiedy taka wiedza i umiejętności nam 
się przydadzą – mówi instruktorka 
Klaudia Perończyk.

W Polsce udzielenie pomocy po-
trzebującym jest obowiązkiem. 
– Udzielenie pomocy osobie poszko-
dowanej jest w obowiązku każdego 
obywatela. Za nieudzielenie pomocy 
grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Nie 
bójmy się pomagać, jednakże zawsze 
pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie
– podkreśla pan Bartłomiej.

Aktualizacja wiedzy była bardzo 
potrzebna reporterom Jaworzno 112, 
często bowiem wspierają oni służby 
mundurowe, działające przy różnego 
typu wypadkach na terenie miasta.  
– Wiedza z tego zakresu przydaje się 
nam w pracy i życiu. Już niejednokrot-
nie osoby z naszego zespołu ratowały 
czyjeś życie – wspomina Jarosław
Klimczyk. 

Reporterzy zachęcają mieszkańców 
do nauki udzielenia pierwszej pomo-
cy. Zwracają też uwagę na edukację 
dzieci i młodzieży. – Często to właśnie 
najmłodsi stwarzają szansę na przeży-
cie dla swoich bliskich. Dorośli powinni 
przekazywać zasady udzielania pierw-
szej pomocy dzieciom – przekonuje 
Damian Stec z Jaworzno 112.

Natalia Czeleń

Przed nami druga w tym roku wystawa Galerii Sektor I w Muzeum 
Miasta Jaworzna! Swoje dzieła w Jaworznie zaprezentuje tym 
razem Filip Moszant, a ekspozycja będzie nosiła nazwę „OMPPZ!” 
– czyli „O momentach przejścia/przecięcia i zjednoczenia”.

„Momenty przejścia nazywam momentami między czymkolwiek 
a czymkolwiek, może być między jedną myślą a drugą, pochmurną 
pogodą a ciepłym deszczem, widzeniem zjawisk różnorodnych 
i poczuciem ich wzajemnej zależności” – mówi o swojej wystawie 
sam autor prac.

O koncepcji wystawy i twórczości autora 
można przeczytać tutaj:

bit.ly/omppz

„OMPPZ!”
wystawa prac Filipa Moszanta

Na wernisaż wystawy 
zapraszamy do Muzeum

w piątek – 17 marca – na godz. 18.00.
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Teatr Oddzielny zaprasza do MDK  | fot. Natalia Czeleń

Włamyhobbit w kosmosie

pu innych kart, a także toczenia pojedynków 
z napotkanymi wrogami. Ostatecznie wygrywa 
ten, kto szybciej wróci z jednym z artefaktów 
i zdobędzie więcej punktów. Można również 
nie wrócić…

Oprócz podstawek, na polskim rynku pojawiło 
się na przestrzeni lat wiele dodatków. Gracze 
mogą m.in. rozbudować swoje gry o zestawy 
dodatkowych kart. Ponadto miłośnicy fantasy 
otrzymali cztery dwustronne dodatkowe plansze, 
a sci-fi  nowe moduły i możliwość rozbudowy już 
istniejącej planszy. Dochodzą do tego oczywiście 
nowe karty, nowi bossowie i godziny świetnej 
zabawy. Przy takim bogactwie brakuje tylko 
idealnego sposobu na przechowanie komponen-
tów, tak aby przygotowanie rozgrywki nie zajęło 

Brzdęk! Nie drażnij smoka i Brzdęk! W! Kosmosie! z insertami reDrewno

tyle czasu, co sama gra. Z pomocą przychodzą 
ponownie inserty od reDrewno. Oba dostępne 
na rynku inserty mają możliwość pomieszcze-
nia gier podstawowych oraz rozszerzeń. Insert 
do Brzdęk! W! Kosmosie! sprawdza się również 
przy samej podstawce, natomiast w Nie drażnij 
smoka trzeba zapełnić przestrzeń przeznaczoną 
pod dodatkowe plansze – ja wykorzystałem po-
zostające z większości gier wypraski po tekturo-
wych żetonach. Niemniej oba inserty znacznie 
przyśpieszają rozkładanie gry, jak i pomagają 
w utrzymaniu porządku na stole. 

Insert do egzemplarza fantasy posiada dzie-
sięć pojemniczków, z czego siedem zaopatrzo-
nych w wieczka z pleksi. Wybrane pojemniczki 
mają po jednej pochyłej ściance, co ułatwia 

Zapraszają na spektakle
W sobotę, 11 marca, na scenie 

Młodzieżowego Domu Kultury im. 
Jaworzniaków na Osiedlu  Stałym 
(ul. Inwalidów Wojennych 2), ak-
torzy Teatru Oddzielnego ponow-
nie wystawią „Bajkę dla dorosłych”. 
Spektakl rozpocznie się o godz. 18. 
– Spektakl w absurdalny i komicz-
ny sposób rozprawi się z marzeniami 
o ponadczasowej urodzie. Zaskakujące 
motto: „Precz z niebezpiecznym umy-
słem - niech żyje body ciało” organizuje 
materię tego spektaklu. Teatr Oddziel-
ny, tym razem w atmosferze nonsensu, 
ukaże kolejną odsłonę współczesności, 
a piosenki i tańce urozmaicą przekaz – 
zapowiada AnnaKorczyk, dyrektor 
Teatru Oddzielnego.

Bajka dla dorosłych swoją premierę 
miała w roku 2020. Od tamtej pory 
grywana była na deskach Młodzieżo-
wego Domu Kultury już kilkakrotnie 
i za każdym razem cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem publiczności. 

Bilety na widowisko w cenie 25 zł 
dostępne są na stronie kupbilecik.pl 
lub w dniu spektaklu w MDK. Moż-
liwa jest wcześniejsza rezerwacja: e-
-mail: marketing@teatroddzielny.pl 
lub tel. 533 228 530.

Artyści jaworznickiego Teatru 
Oddzielnego już zapowiadają także 

premierę swojego najnowszego au-
torskiego spektaklu. Sztuka pt. „Nie 
czas na umieranie” po raz pierwszy 
zostanie zaprezentowana w naszym 
mieście w piątek, 26 maja, w sali te-
atralnej MDK. – Będzie to hołd złożony 
Grzegorzowi Ciechowskiemu, które-
go wybitne teksty niosą ze sobą mądre 
i niezapomniane przesłanie. Scenariusz 
jest kontynuacją tych treści, ale także 
nawiązuje do rzeczywistości, w któ-
rej żyjemy. A tytuł? Żyjemy tak, jakby 
śmierć nas nie dotyczyła. To zbyt „cięż-
ki” temat, a nasze bytowanie powinno 
przecież być łatwe, lekkie i przyjemne. 
Muzyka na żywo, tańce i happeningi 

oraz ciekawy z pewnością scenariusz 
wzruszą i wywołają żywe emocje. Taka 
jest  przecież dewiza Teatru Oddzielne-
go – mówi Anna Korczyk.

Teatr Oddzielny powstał w 2015 
roku i działa w ramach Stowarzysze-
niem ARETE. Tworzy go zespół, któ-
ry w ten sposób realizuje swoje pasje 
i marzenia na scenie. Inicjatorką powo-
łania teatru jest Anna Korczyk, która 
jest też jego dyrektorem i reżyserem 
większości spektakli. Jak sama podkre-
śla, Teatr Oddzielny nie chce porażać 
formą, toteż raczej nie eksperymentu-
je, nie deformuje i nie wypacza i tak 
już trudnej rzeczywistości.            NC

Kobiety są niezwykłe w swej zwy-
kłości. Każda ma moce, o których cza-
sem nawet nie wie, a z codzienności 
potrafi  czynić magię. Kobieta jako bo-
haterka fi lmowa to bardzo wdzięczny 
motyw, mocno eksploatowany przez 
kino. Kobiety znalazły swoje miejsce 
w nurcie kina kobiecego, ale także 
w całym przekroju kina gatunków. 
Istnieje wiele ciekawych obrazów 
fi lmowych, tworzonych przez ko-
biety i o kobietach. Niektóre z nich 
powstały w oparciu o autentyczne 
zdarzenia. Bohaterki tych fi lmów to 
buntowniczki, myślące nieszablono-
wo, wykształcone, biedne, niepozor-
ne, bogate, u władzy, realizujące się  
w różnych sferach życia, walczące 
z systemem, bądź płynące z nurtem 
życia, romantyczne i rozważne. Ko-
biety te łączy zwykła albo niezwykła 
historia, życiowa postawa i swoista 
wyjątkowość. 

Agora, reż. Alejandro Amenabar, Hiszpania 2009
Amelia, reż. Jean-Pierre Jeunet, Francja/ Niemcy 2001
American Honey, reż. Andrea Arnold, USA 2016
Coco Chanel, reż. Anne Fontaine, Francja/Belgia 2009
Dziewczyny z tylnych ławek, reż. Daniel Sanchez Arevalo, Hiszpania 2022
Dzika droga, reż. Jean-Marc Vallée,  USA 2014
Elizabeth, reż. Shekhar Kapur, Wielka Brytania 1998
Erin Brockovich, reż. Steven Soderbergh , USA 2000
Fantastyczna kobieta, reż. Sebastián Lelio, Chile/Hiszpania/USA 2017

Film
ografi a

Być kobietą
Mam mnóstwo fi lmów, które są 

moimi ulubionymi. Wracam do nich 
w różnych momentach życia, by się 
nimi inspirować lub czerpać siłę, 
a czasem tylko po to, by poprawić 
sobie humor. 

Séraphine w reż. Martina Provosta
to znakomity biografi czny fi lm po-
święcony życiu i twórczości niezwy-
kłej, francuskiej malarki Séraphine 
Louis. Serafi na nie miała formalnego 
wykształcenia i nie wiadomo, kiedy 
zaczęła malować. Robiła to absolutnie 
intuicyjnie z wewnętrznej potrzeby. 
Twórczość Seraphine Louis została do-
ceniona przez środowisko i krytyków 
sztuki wiele lat po jej śmierci. W rolę 
Seraphine wcieliła się Yolande Mo-
reau, tworząc wybitną kreację. Obraz 
był fi lmowym wydarzeniem roku we 
Francji, nagrodzono go siedmioma 
Cezarami w najważniejszych kate-
goriach.                                       KP

Czy to jakaś samotnie wznosząca się 
w oddali góra z ukrytym wewnątrz 
smokiem strzegącym pięknie poły-
skujących stosów złotych monet, czy 
statek kosmiczny dowodzony przez 
tyrana mającego pod swoimi rząda-
mi niemal całą galaktykę, na którym 
znajdują się legendarne artefakty, to 
zawsze kończy się tak samo: jeden fał-
szywy ruch, a głośny „brzdęk” uda-
remni najbardziej wymyślny plan. 
Witajcie w świecie pełnym znanych 
z popkultury wątków, a najlepiej 
takim poukładanym w drewniane 
pojemniczki.

Dzięki śląskiemu wydawnictwu Lu-
crum Games, fani planszówek mogą do-
konać wyboru, czy wolą włamać się do 
lochu za sprawą gry Brzdęk! Nie drażnij 
smoka, czy może przeszukiwać statek 
kosmiczny w Brzdęk! W! Kosmosie - 
Raban w próżni. W obu przypadkach 
korzystamy z mechaniki budowania 
talii, aby poruszać swoim meplem po planszy 
i starać się jak najszybciej ukraść jeden z cen-
nych artefaktów, by następnie wrócić bezpiecz-
nie na powierzchnię lub wskoczyć do kapsuły 
ratunkowej. Poza settingiem największą różnicę 
można zauważyć w samej planszy – w kosmicz-
nym egzemplarzu mamy do dyspozycji plan-
szę modularną, co daje większą regrywalność, 
natomiast egzemplarz fantasy posiada planszę 
dwustronną z łatwiejszym i trudniejszym ukła-
dem korytarzy. Jest jeszcze kilka innych różnic, 
lecz idea pozostaje taka sama: przemieszczamy 
swój pionek wzdłuż korytarzy, łączących po-
szczególne pomieszczenia i kradniemy skarby. 
Do wędrówki wykorzystujemy specjalną ikon-
kę na kartach – karty służą również do zaku-

wyciąganie kosteczek i żetonów. Drugi 
insert z kolei liczy 9 pojemników, w tym 
mamy większą tackę na modularne ele-
menty planszy. Tutaj również otrzymuje-
my wieczka z pleksi, a karty startowe są 
przechowywane wraz z kosteczkami da-
nych graczy. Jeżeli chodzi o czas klejenia 
insertów, to w moim przypadku spokojnie 
wystarczyło ok. 30-40 minut na każdy, 
przy czym lepiej odczekać kilka godzin, 
zanim założymy wieczka.

Nie udało mi się przetestować pojem-
ności insertów przy wszystkich dodatkach 
do obu wersji Brzdęka!, ale już przy samych 
podstawkach jakość prowadzenia rozgry-
wek znacznie się poprawiła. Nie trzeba 
męczyć się z otwieraniem kilkunastu stru-
nowych woreczków, czy segregowaniem 
poszczególnych elementów przy jednym 
większym worku. Ponadto oryginalne 
inserty mają ograniczone miejsce tylko 
do elementów z podstawek, więc kupno 
dowolnego dużego rozszerzenia uszczupla 

miejsce na półce, na którym mogłaby stanąć 
inna, wyczekiwana planszówka. 

Co do samych tytułów, to zarówno Brzdęk! 
w świecie fantasy, jak i w kosmosie, świetnie 
sprawdzają się wśród graczy początkujących 
i średniozaawansowanych. Ponadto każdy Geek 
odnajdzie na kartach wiele odniesień do znanych 
fi lmów i książek, jak np. Wodzirej – pozdro-
wienia dla fanów Piątego 
Elementu.

Artykuł powstał przy 
współpracy z reDrewno 
i wydawnictwem Lucrum 
Games.

Radosław Kałuża
Galeria: HarcMepel

Włamyhobbit w kosmosie

pu innych kart, a także toczenia pojedynków tyle czasu, co sama gra. Z pomocą przychodzą 

Czy to jakaś samotnie wznosząca się 
w oddali góra z ukrytym wewnątrz 
smokiem strzegącym pięknie poły-
skujących stosów złotych monet, czy 
statek kosmiczny dowodzony przez 
tyrana mającego pod swoimi rząda-
mi niemal całą galaktykę, na którym 
znajdują się legendarne artefakty, to 
zawsze kończy się tak samo: jeden fał-
szywy ruch, a głośny „brzdęk” uda-
remni najbardziej wymyślny plan. 
Witajcie w świecie pełnym znanych 
z popkultury wątków, a najlepiej 
takim poukładanym w drewniane 

Dzięki śląskiemu wydawnictwu Lu-
crum Games, fani planszówek mogą do-
konać wyboru, czy wolą włamać się do 
lochu za sprawą gry Brzdęk! Nie drażnij 
smoka, czy może przeszukiwać statek 
kosmiczny w Brzdęk! W! Kosmosie - 
Raban w próżni. W obu przypadkach 
korzystamy z mechaniki budowania 
talii, aby poruszać swoim meplem po planszy 

wyciąganie kosteczek i żetonów. Drugi 
insert z kolei liczy 9 pojemników, w tym 
mamy większą tackę na modularne ele-
menty planszy. Tutaj również otrzymuje-
my wieczka z pleksi, a karty startowe są 
przechowywane wraz z kosteczkami da-
nych graczy. Jeżeli chodzi o czas klejenia 
insertów, to w moim przypadku spokojnie 
wystarczyło ok. 30-40 minut na każdy, 
przy czym lepiej odczekać kilka godzin, 
zanim założymy wieczka.

Nie udało mi się przetestować pojem-
ności insertów przy wszystkich dodatkach 
do obu wersji Brzdęka!, ale już przy samych 
podstawkach jakość prowadzenia rozgry-
wek znacznie się poprawiła. Nie trzeba 
męczyć się z otwieraniem kilkunastu stru-
nowych woreczków, czy segregowaniem 
poszczególnych elementów przy jednym 
większym worku. Ponadto oryginalne 
inserty mają ograniczone miejsce tylko 
do elementów z podstawek, więc kupno 
dowolnego dużego rozszerzenia uszczupla 

miejsce na półce, na którym mogłaby stanąć 
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Wkrótce uczestnicy warsztatów „Misie – ilustracja do książki” zakończą przygotowywanie swych obrazków  
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Obiecująco prezentuje się 
plan zajęć, które odbywa-
ją się w Hali Widowisko-
wo-Sportowej Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu. 
Instruktorzy z MCKiS za-
praszają do zapoznania 
się z bogatą ofertą warsz-
tatów artystycznych, któ-
rą przygotowali na naj-
bliższe tygodnie. 

Gratka dla fanów komiksów

Artystyczne wizje 
nieba i piekła

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza 
nastoletnich miłośników komiksów i kreskówek. W książ-
nicy działa klub Komiksiada, w którym są jeszcze wolne 
miejsca. Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek, 31 
marca, o godz. 17 w jaworznickiej książnicy w Centrum 
(ul. Rynek Główny 17).

Klub Komiksiada funkcjonuje w naszej bibliotece od 
kwietnia 2022 roku. Oferta skierowana jest do młodzie-
ży od 13. roku życia, która fascynuje się komiksami, kre-
skówkami, a przy tym lubi rysować. Spotkania odbywają 
się zwykle dwa razy w miesiącu, każde trwa 1,5 godziny. 

– W czasie zajęć rysujemy w szkicownikach. Najczęściej 
operujemy ołówkami, kredkami, pisakami i cienkopisami. 
Większość spośród osób obecnych na spotkaniach prywatnie 
miała też do czynienia z grafi ką komputerową. Zorganizo-
waliśmy już jedną miniwystawę prac, narysowanych przez 
członków naszego klubu – opowiada Alicja Żurowska, 
koordynatorka projektu.

Po raz dziesiąty w Jaworznie odbę-
dzie się „Ogólnopolski Konkurs Pla-
styczny Oligoimpresje - wizja nieba 
i piekła”. To konkurs dla uczniów 
i podopiecznych szkół specjalnych, 
oddziałów integracyjnych i warszta-
tów terapii zajęciowej, organizowany 
przez jaworznicki Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy im. Jana 
Pawła II. Organizatorzy już czekają 
na zgłoszenia i konkursowe prace. – 
Nasz konkurs cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wśród placówek specjalnych 
z całego kraju. Rokrocznie do konkursu 
przystępuje ponad dwadzieścia placówek
– opowiada Magdalena Milka-Bie-
lińska ze SOSW im. Jana Pawła II.

Konkursowe prace mają być pla-
styczną wizją nieba i piekła. Organi-
zatorzy podpowiadają, że niebo to nie 
tylko anioły, ale też czas spędzony 
z bliskimi, spełnione marzenia czy 
emocje warte utrwalenia. Piekłem 
zaś może być wszystko to, czego się 
boimy i czego nie chcemy. Konkur-
sowe prace powinny być wykonane 
techniką rysunku, malarstwa, grafi ki 
lub rzeźby. Organizatorzy zastrzegają, 
że pod uwagę nie będą brane prace 
wykonane przy użyciu materiałów 
sypkich, a także wyklejanki i collage. 

Przy ocenie prac jurorzy będą brać 
pod uwagę między innymi zgodność 
z tematem, jakość wykonania, kom-
pozycję i  ogólne wrażenie artystycz-

Na spotkaniach członkowie klubu uczą się od siebie, 
inspirują nawzajem i przede wszystkim dobrze się bawią. 
Chętnie też dyskutują na temat swojej pasji i nie tylko. – 
Lubimy dzielić się między sobą wrażeniami, jeśli chodzi o sze-
roko pojętą popkulturę. Mamy swoje ulubione fi lmy, kreskówki 
i komiksy. Jak to fani, lubimy rozwodzić się nad ich fabułą, 
postaciami czy walorami artystycznymi. Nie brakuje miejsca 
także na dzielenie się własnymi projektami, które sami two-
rzymy z pasji – wspomina Alicja Żurowska.

Do „Komiksiady” przyłączyć się mogą także osoby, któ-
re niekoniecznie lubią czy potrafi ą rysować. – Nie każdy, 
kto jest fanem komiksów, musi być fanem rysowania. Jeśli 
jednak rysowanie to pasja, najważniejsza jest radość z samego 
tworzenia. Zdolności schodzą na drugi plan. Poza tym zawsze 
można je doskonalić – podpowiada pani Alicja.

Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. Aby dołączyć 
do grupy, należy skontaktować się telefonicznie z Dzia-
łem Multimedialnym w Bibliotece Głównej.                NC

Kreatywnie i bez nudy

W poniedziałki od godz. 10 do 11 
prowadzone będą zajęcia arteterapii 
dla dorosłych, na które są jeszcze 
tylko dwa wolne miejsca. W każdy 
poniedziałek od godz. 11.30 do 13 
odbywać się także będą zajęcia deco-
upage dla seniorów, a między godz. 
18 a 20.30 warsztaty qullingu, czyli 
coraz bardziej popularnej techniki 
zdobienia, która polega na tworzeniu 
ozdób z wąskich pasków papieru, zwi-
niętych w kształt sprężyny spiralnej.

We wtorki w godz. 17.20-20 od-
bywają się spotkania grupy teatral-
nej. To propozycja dla dorosłych. 
Natomiast młodsi jaworznianie mogą 
wziąć udział w zajęciach plastycznych 
pn. „Misie - ilustracja do książki”. 
Zajęcia są bezpłatne i skierowane do 
dzieci w wieku 8-12 lat. Planowane 
są na 14 i 28 marca w godz. 15.30-
16.30. – Zapraszamy na warsztaty. 
W sympatycznej atmosferze puścicie 
wodze swojej fantazji i pokierujecie lo-
sami uroczych, acz niesfornych miśków 
w ich literackim świecie – zachęcają 
instruktorzy z Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu. 

Środy to czas dla aktywnych. 
W hali MCKiS prowadzony jest wte-
dy fi tness dla mam oraz warsztaty 
taneczne solo grupy „Roztańczeni”. 
Mamy ćwiczą ze swoimi pociechami 
w każdą środę od godz. 12 do 13, 
a „Roztańczeni” spotkają się 15 i 22 
marca w godz. 14.15-15.15. 

W czwartki w godz. 16-18 hala 
zamieni się w strefę kroju oraz szy-
cia. Na koniec miesiąca, 30 marca, 
zaplanowano natomiast zajęcia, na 

których z włóczki powstaną wielka-
nocne króliczki.

Na wszystkie zajęcia w hali w Cen-
trum obowiązują zapisy. Szczegóło-
we informacje na ten temat znaleźć 
można na stronie internetowej MCKiS 
i w mediach społecznościowych.

Kreatywne atrakcje zapowiadają 
też instruktorzy ze szczakowskiego 
Domu Kultury. Odbędą się tam m.in. 
warsztaty scrapbookingu, w trakcie 
których będzie można wykonać ko-
biecy zapiśnik oraz romantyczny 
mini album. Zajęcia planowane są 
w dniach 9 i 16 marca oraz 23 i 30 
marca w godz. 16-17.30. – Podczas 
warsztatów będziemy ozdabiać notesy, 
stworzymy też romantyczny album. 
Warsztaty adresujemy do osób doro-
słych, które lubią wycinać, kleić, projek-
tować. Zapewniamy kolorowe papier-
ki, koronki i wiele innych materiałów 
dekoracyjnych – zaprasza na zajęcia 
instruktor Ewelina Karweta.

Liczba miejsc jest ograniczona, 
obowiązują więc zapisy pod nr. 32 
617 75 38.

Natalia Czeleń

ne. Nadrzędnym celem konkursu jest 
zaangażowanie jak największej liczby 
nieprofesjonalnych twórców i propa-
gowanie nurtu Brut-Art, czyli sztu-
ki instynktownej, tworzonej często 
przez ludzi wykluczonych. To właśnie 
dlatego jury przyznaje zwykle około 
dwudziestu równorzędnych nagród 
pierwszych oraz dwadzieścia pięć 
wyróżnień. Konkurs nie opiera się na 
rywalizacji, ale na integracji środo-
wiska poprzez działania artystyczne. 
Udział w konkursie jest bezpłatny.

– Jako szkoła z wieloletnim doświad-
czeniem, kształcąca dzieci i młodzież 
niepełnosprawną intelektualnie i rucho-
wo, pragniemy popularyzować tę formę 
ich działalności, która jest szansą na 
rozwijanie i podnoszenie kompetencji 
społecznych, integrację ze środowiskiem 
lokalnym oraz rozwój indywidualnych 
możliwości i potrzeb naszych uczniów. 
Praca przez kontakt ze sztuką jest naj-
bardziej efektywną metodą oddzia-
ływania na procesy poznawcze osób 
z niepełnosprawnością intelektualną – 
podkreśla Magdalena Milka-Bielińska.

Konkursowe prace należy przesyłać 
pocztą lub dostarczyć do siedziby or-
ganizatora (Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy, ul. Wolności 11, 
43-602 Jaworzno). Termin upływa 14 
kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu 
zaplanowano na 15 maja. 

Grażyna Dębała
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Marcin Gwiżdż udowodnił, że nie ma dla niego wyzwań niemożliwych do 
pokonania  | fot. Materiały prywatne

Dla Przemysława Filipka bieganie to pasja i odskocznia od codzienności  
| fot. Materiały prywatne

gań jaworznickich drużyn piłkarskich. 
Ostatni mecz kontrolny przed startem 
rundy wiosennej rozegrali piłkarze 
Szczakowianki Jaworzno. Szczakow-
ski zespół wygrał 11:0 z Górnikiem 
Wojkowice. A już w najbliższą so-
botę, 11 marca, Drwale wrócą do 
ligowych zmagań w 1. grupie 4. ligi 
śląskiej i zagrają rewanżowy mecz ze 
Śląskiem Świętochłowice.

Na start piłkarskiej wiosny jeszcze 
nieco ponad tydzień muszą pocze-
kać za to Victoria 1918, Ciężkowian-
ka i Zgoda Byczyna, które walczą 
o mistrzostwo wadowickiej okrę-
gówki. Pierwsze ligowe zmagania 
po zimowej przerwie piłkarze tych 
trzech wymienionych drużyn roz-
poczną w weekend, 18 i 19 marca. 
Tymczasem w ostatnim tygodniu 
odbyły się sparingi. Victoria prze-
grała 0:1 z MKS-em Trzebinia. 5:0 
wygrała z kolei Zgoda z Bolesławem 
Bukowno. Remisem 3:3 zakończyło 
się natomiast towarzyskie spotkanie 
Ciężkowianki z grającą w sosno-
wieckiej B klasie drużyną Górnika 
Jaworzno. Z kolei ten ostatni zespół 
wróci do ligowych zmagań 25 lub 
26 marca. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Udany sparing 
siatkarski

5:0 wygrali siatkarze 
MCKiS Jaworzno sparingowy mecz 
z drużyną Eco-Team AZS Stoelzle 
Częstochowa. Sokoły, które były go-
spodarzami spotkania w Hali Widowi-
skowo-Sportowej Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu, zakończyły pierwszy 
set wynikiem 25:19, a drugi stosun-
kiem punktów 25:20. Trzecią partię 
wygrały 25:22, czwartą 25:21, a ostat-
nią 15:9. Towarzyskie spotkanie od-
było się w sobotę, 4 marca, w trwa-
jącej dwa tygodnie przerwie między 
kolejkami 2. ligi siatkówki. Ponad 
tydzień temu, w ramach ligowego 
meczu rundy podstawowej, MCKiS 
pokonało 3:1 zespół TKS-u Tychy. 
W sobotę, 11 marca, podopieczni 
trenera Tomasza Wątorka zagrają 
kolejny mecz 2. ligi. Zmierzą się na 
wyjeździe z KS-em Ropczyce.

Zwycięstwa 
bokserek

Gabriela Wawszczyk
i Martyna Jarząbek z Akademii 
Boksu Roberta Gortata wygrały Tur-

Jaworznianie 
w Zimowym Ultramaratonie

Dwóch jaworznian reprezentowało 
nasze miasto w IX Zimowym Ultra-
maratonie Karkonoskim im. Tomka 
Kowalskiego. Śmiałkowie przebie-
gli 48-kilometrową, górską trasę, na 
której mierzyli się z własnymi sła-
bościami w zimowych warunkach. 
Marcin Gwiżdż wybiegał sobie 25. 
miejsce, a Przemysław Filipek 228. 
W zmaganiach udział wzięło blisko 
400 zawodników.

Zimowy Ultramaraton Karkonoski 
to bieg im. Tomka Kowalskiego, który 
sam był ultramaratończykiem, zapalo-
nym alpinistą.  Tegoroczny bieg odbył 
się w sobotę, 25 lutego. Trasa prze-
biegała przez cały grzbiet Karkono-
szy. Zawodnicy wbiegli na Szrenicę, 
przebiegali przez Śnieżne Kotły i Prze-
łęcz Karkonoską, by wbiec na szczyt 
Śnieżki, skąd ruszyli dalej w kierun-
ku Przełęczy Okraj. Meta zawodów 
ulokowana była na deptaku w Karpa-
czu. Limit czasu na pokonanie całej 
trasy wynosił 10,5 godziny. – ZUK 
to impreza, którą zawsze będę dobrze 
wspominał. Każda edycja jest dobrze 
zorganizowana i prowadzi szlakami 
Karkonoszy, a całą trudność stanowią 
zimowe warunki. Tym razem po ukoń-
czeniu wyzwania czuję pewien niedosyt, 
bo chciałbym tę trasę pokonać szybciej, 
ale mimo wszystko jestem zadowolony 
z mojej pozycji – mówi Marcin Gwiżdż.

Jaworznianin dopiero wraca do 
pełni sił po poważnej kontuzji, która 
uniemożliwiła mu intensywniejsze 

przygotowania do ultramaratonu. 
Decyzję o starcie w nim podjął w po-
łowie stycznia. Nie miał więc wiele 
czasu na treningi. – Trener, znając 
moje nastawienie do biegów, zwłaszcza 
tych z gatunku „trudne”, zaproponował, 
bym pobiegł za niego. Bardzo mnie to 

ucieszyło i tak naprawdę dopiero wtedy 
zacząłem się przygotowywać do tego 
wyzwania – wspomina jaworznicki 
biegacz.

Ukończenie ultramaratonu nie było 
łatwym wyzwaniem. Na trasie pa-
nowały warunki typowo zimowe, 

co wymagało naprawdę dobrej kon-
dycji. – Padał śnieg i wiał porywisty 
wiatr. Wszystko to utrudniało nam prze-
mieszczanie się na trasie – wspomina 
Marcin Gwiżdż. 

Jaworznianin już snuje kolejne 
plany na najbliższą przyszłość. Jego 
marzeniem jest start w tegorocz-
nym TDS, czyli jednym z biegów na 
wielkim festiwalu biegowym UTMB 
w Chamonix we Francji. – Cieszę się 
na te 140 km i 9 400 metrów w pionie, 
które będę musiał przebyć. Na pewno 
po drodze przebiegnę też jakieś biegi 
kontrolne, ale wszystko zależeć będzie 
od postępów w leczeniu mojej kontuzji 
– zdradza jaworznianin.

W IX Zimowym Ultramaratonie 
Karkonoskim im. Tomka Kowalskie-
go świetnie poradził sobie także inny 
jaworznianin, Przemysław Filipek, 
który jest także jaworznickim dziel-
nicowym Komendy Miejskiej Policji. 
Choć biega od 14 lat, to nie przypo-
mina sobie biegu, który dorównałby 
temu wyzwaniu stopniem trudności, 
jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. 

– Silny wiatr, zamieć i lodowe krysz-
tałki, które uderzały mnie w twarz, oraz 
minusową temperaturę na Śnieżce za-
pamiętam do końca życia – wspomina 
pan Przemysław.

Biegacz z Jaworzna uplasował się 
na 228. miejscu i jest z siebie zado-
wolony. – Wiem, że mogło być lepiej, 
ale mimo to wynik ten jest zadowala-
jący, bo w wyzwaniu udział wzięło bli-
sko 400 najlepszych biegaczy z całego 
kraju – mówi. 

Kilka miesięcy temu policjant wziął 
też udział w biegu „ZAMIEĆ 24 H” 
w Szczyrku. – Oba te biegi wchodzą 
w skład 10 biegów do zaliczenia, aby 
otrzymać Koronę Polskich Ultramara-
tonów – tłumaczy pasjonat górskie-

go biegania. Jaworznianin bardzo 
chciałby ją zdobyć. Sportowiec stara 
się dbać o swoją kondycję na różne 
sposoby. 

– Odkąd pamiętam, zawsze coś tre-
nowałem. Był czas na pływanie, rower 
i treningi karate. Potem przyszła pora 
na bieganie asfaltowe, a wreszcie gór-
skie – wylicza. Jaworznianin góry 
kochał od najmłodszych lat. – Rodzi-
ce i rodzina wpoili mi, że góry to spo-
kój, harmonia i piękno. Bardzo często 
przebywałem w rodzinnych stronach 
w Stryszawie. Teraz na Babiej Górze 
jestem nawet cztery razy w miesiącu 
i przeprowadzam tam mocne trenin-
gi – zdradza.

Poza tym jaworznianin także mor-
suje. Dzięki temu przygotowuje swo-
je ciało na ewentualne wychłodzenie 
organizmu. Uprawia też wspinacz-
kę ściankową i uczy się jazdy na 
nartach. Cały czas też biega, co po-
zwala mu zachować doskonałą for-
mę. – Rozwijam się, idąc po więcej. 
Bieganie weszło mi w krew – mówi 
Przemysław Filipek.

Jaworznicki policjant kondycję wy-
korzystuje także w codziennej pracy. 
W 2014 roku uratował z zalewu Sosi-
na topiącego się mężczyznę. Policjant 
bez wahania zanurkował i wyciągnął 
tonącego na brzeg, gdzie rozpoczął 
reanimację. Akcja zakończyła się suk-
cesem.

Przemysław Filipek należy do gru-
py biegaczy w MCKiS Jaworzno, ale 
też do PTTK Jaworzno, PTT Chrza-
nów, a w przyszłości chciałby wstąpić 
do GOPR. Planuje też ukończyć w tym 
roku kolejne biegi: Ultra Granią Tatr, 
asfaltowy Kaliską setkę, bieg 7 szczy-
tów na 240 km oraz wyzwanie GSB  
na 500 km.  

Natalia Czeleń

niej Dracula w Rumunii. Gabrysia 
pokonała w fi nałowej walce Wę-
gierkę Patricię Petriman. Martyna 
zwyciężyła z Rumunką Carlą Ionelą
Grancea.

Podopieczne trenera Roberta Gor-
tata świetnie poradziły sobie także 
na turnieju selekcyjnym do kadry 
Polski młodziczek i eliminacjach do 
olimpiady młodzieży. Aleksandra
Lipniak znokautowała w pierwszej 
rundzie Darię Dziedzic z klubu Zię-
tek Team. Martyna Jarząbek i Ga-
briela Wawszczyk wygrały swoje 
walki w trzeciej rundzie przez pod-
danie się rywalek. Martyna pokonała 
Amelię Stelmach z Akademii Boksu 
AWF Lisia Góra, a Gabrysia zawod-
niczkę z klubu Champion Włocławek. 
Dzięki zwycięstwom obie pięściarki 
zakwalifi kowały się Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Bokserskiego 
pojedynku nie udało się wygrać Zu-
zannie Kołoczek, która uległa We-
ronice Hoduń z Górnika Wieliczka.

              
Piłkarska wiosna 
coraz bliżej

Miniony weekend był 
kolejną odsłoną sparingowych zma-
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Zmagania darterów odbywają się w Strefi e Luzu na Gigancie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Od piątku do niedzieli, 10, 11 i 12 marca, w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w Jaworznie 
3-ligowi koszykarze z dwóch województw będą się zmagać w turnieju fi nałowym makroregionu 
śląsko-opolskiego. Walka o mistrzostwo 3. ligi i awans do ligi 2. na pewno będzie bardzo zacię-
ta. MCKiS Jaworzno zmierzy się z zespołami z Knurowa, Żor i Jełowej.

– Zapraszamy wszystkich sympa-
tyków koszykówki oraz fanów sportu 
w naszym mieście, aby bezpośrednią 
obecnością na meczach i dopingiem 
pomogli Sokołom w decydującej czę-
ści sezonu rozgrywkowego i walce 
w play-off ach o 2. ligę koszykówki
– zachęca Paweł Wróbel z działu 
sportu MCKiS Jaworzno. – Z pew-
nością walki na parkiecie nie zabrak-

Ogólnopolska walka na rzutki
Darterzy z naszego regionu walczyli w ze-

szły piątek, 4 marca, w Jaworznie o awans do 
ogólnopolskiego fi nału Ligi Dart Polska. To 
właśnie w naszym mieście odbywa się jedna 
z 16 odsłon turniejów kwalifi kacyjnych, które 
zaprowadzą zwycięzców do wielkiego fi nału 
w Warszawie. Identyczne zmagania, jak te 
w Jaworznie, mają też miejsce w Tychach, 
Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, 
Gdyni, Elblągu, Olsztynie, Płocku, Grudzią-
dzu, Pionkach, Dębicy, Świdnicy, Rzeszowie 
i Nowym Sączu. Organizatorami ogólnopol-
skich zawodów są Adam Bazuń i Karolina
Bazuń, a współorganizatorami stowarzyszenia 
darterskie. W Jaworznie jest to Jaworznicka 
Liga Darta Salos. – Pomysłodawcy Ligi Dart 
Polska zaproponowali nam udział w tym turnieju 
na początku stycznia tego roku. Cieszymy się, że 
nasze darterskie przedsięwzięcia w Jaworznie są 
zauważane również w innych częściach Polski – 
podkreśla Marcin Sikorski, prezes PSS Salos, 
czyli stowarzyszenia, które prowadzi m.in. 
Jaworznicką Ligę Darta.

W każdym z 16 miast odbywa się cykl turnie-
jów, w ramach których zostanie wyłonionych po 
czterech najlepszych zawodników. Oznacza to, 

że w warszawskim fi nale weźmie udział w sumie 
64 najlepszych polskich darterów.

Jaworznicki cykl składa się z 6 turniejowych 
spotkań. Drugie z nich odbędzie się 24 marca, 
a kolejne 14 kwietnia, 5 maja, 26 maja i 16 
czerwca. Miejscem zmagań jest pub Strefa Luzu 
na Gigancie. W pierwszej odsłonie wzięło udział 
30 uczestników. Byli wśród nich mieszkańcy 
Jaworzna, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Trze-
bini, Chorzowa, a nawet, oddalonych o 45 km, 
Boguchwałowic. Przyjechał stamtąd do naszego 
miasta Igor Pawełczyk.

– W rejonie Boguchwałowic nie odbywa się ża-
den z takich kwalifi kacyjnych turniejów. Dlatego 
postanowiłem startować w Jaworznie – przyznaje 
pan Igor. – Gram w darta od dwóch lat i intensyw-
nie trenuję od pół roku. Lubię w tej grze to, że w jej 
trakcie można się wyciszyć, odpocząć psychicznie 
od spraw codziennych, a także można się zintegro-
wać z innymi graczami, nawiązać nowe znajomo-
ści. Przyznam szczerze, że turniej w Jaworznie jest 
pierwszym w mojej darterskiej karierze. Ale marzy 
mi się nawet tytuł mistrza świata – podkreśla.

W zmaganiach Ligi Dart Polska biorą też 
udział zawodnicy PSS Salos, którzy grają też 
w Jaworznickiej Lidze Darta Salos. Obecnie 

trwa jej ósma edycja. – JLDS jest świetnie zor-
ganizowana i podczas rozgrywek panuje super 
atmosfera – stwierdza Michał Golański. – Na 
zawody do Jaworzna przyjeżdżam z Sosnowca. 
W moim rodzinnym mieście nie ma takich ligo-
wych zmagań. A te jaworznickie stoją na bardzo 
dobrym poziomie. Dodatkowo Salos przystąpił do 
współorganizacji turniejów Ligi Dart Polska. Biorę 

więc obecnie udział zarówno w Jaworznickiej Lidze 
Darta, jak i w lidze ogólnopolskiej. Konkurencja jest 
duża, jest z kim powalczyć – zaznacza.

Zwycięzcą pierwszego turnieju LDP został 
w Jaworznie Dawid Robak i znalazł się na szycie 
tabeli kwalifi kacyjnej. Przed darterami jednak 
jeszcze pięć spotkań. Wielki fi nał ogólnopolskiej 
ligi odbędzie się 1 lipca w Warszawie.    AZ-H

Trzy dni 
koszykarskich emocji

nie, a zawodnicy na tym poziomie 
rywalizacji pokażą się z najlepszej 
koszykarskiej strony i na pewno wło-
żą wszystkie siły oraz serce w walce 
o awans – dodaje.

Turniej fi nałowy makroregionu 
śląsko-opolskiego to kolejna część 
zmagań w fazie play-off , w której 
mierzą się drużyny, które najlepiej 
poradziły sobie w rundzie zasadni-

czej. Koszykarze MCKiS Jaworzno 
zakończyli rozgrywki w trzecioligo-
wej grupie śląskiej na trzecim miej-
scu i awansowali do fazy play-off .

Pierwszym z wyzwań w tej fazie 
był pojedynek z jednym przeciw-
nikiem w systemie do dwóch zwy-
cięstw. Jaworznianie zmierzyli się 
z drużyną MKS-u Smyk Prudnik 
z grupy opolskiej. Sokoły wygra-
ły oba mecze i zakwalifi kowały 
się do makroregionalnego fi nału. 
Ten będzie miał miejsce właśnie 
w jaworznickiej hali przy ul. Grun-
waldzkiej 80.

W piątek, 10 marca, MCKiS Ja-
worzno zmierzy się o godz. 17 z ze-
społem MUKS-u Sari Żory. O godz. 
19.30 odbędzie się mecz między 
WEEGREE Akademią Koszykówki 
Jełowa a KTK-iem JS Invest Knu-
rów. W sobotę, 11 marca, o godz. 
16 powalczą drużyny z Żor i Knu-
rowa, a o godz. 18.30 z Jaworzna 
i Jełowej. W niedzielę, 12 marca, 
też o godz. 16 Jełowa zmierzy się 
z Żorami, a o 18.30 Jaworzno zagra 
z Knurowem. Wstęp na turniejowe 
pojedynki jest wolny.

Zwycięzcy przejdą do półfi nałów 
ogólnopolskich. Ostatnim punktem 
walki o 2. ligę będzie turniej fi nałowy.

Anna Zielonka-Hałczyńska
Po dwumeczu z Prudnikiem jaworznianie szykują się do turnieju z trze-
ma innymi drużynami  | fot. MCKiS Jaworzno | fot. Andrzej Pokuta

Rozmowa z Michałem Brzozowskim, trenerem i zawodni-
kiem trzecioligowej drużyny koszykówki MCKiS Jaworzno

Po zdobyciu 3. miejsca w ra-
mach rundy zasadniczej jaworz-
niccy koszykarze awansowali 
do fazy play-off . W poprzednim 
sezonie, 2021/2022, niewiele 
zabrakło do awansu, a w tym, 
czyli 2022/2023, udało się wam 
dostać do play-off ów bez więk-
szych problemów.
Tamten sezon był dla nas przejściowy, 

ponieważ reaktywowaliśmy wtedy, po 
przerwie, jaworznicką drużynę senio-
rów. Zorganizowaliśmy się z chłopa-
kami i zaczęliśmy zmagania w 3. lidze. 
Był to dla nas czas na dogranie druży-
ny, sprawdzenie naszych możliwości. 
Zawodnicy, którzy zostali z nami po 
pierwszym sezonie, zrobili duże postępy 
i teraz to oni tworzą trzon jaworznic-
kiego zespołu. Dzięki dobrej pracy i wi-
docznym postępom MCKiS Jaworzno 
dołączyło do nas również kilku innych 

Liczymy 
na mocny doping

doświadczonych graczy, co przełożyło 
się na dobre wyniki naszej drużyny.

W ramach trwającej fazy play-
-off  MCKiS Jaworzno wygrało 
dwumecz z zespołem z Prudnika. 
Były to trudne pojedynki, bardzo 
emocjonujące i wyrównane. Czy 
przed tymi meczami jaworznic-
cy zawodnicy czuli jakieś obawy 
i czy byli zmęczeni sezonem?
Myślę, że nie. Mamy dopiero marzec, 

więc na zmęczenie jeszcze za wcześnie. 
To prawda, że bój z zespołem z Prudni-
ka był ciężki. Ale na szczęście udało się 
nam wygrać. Nie jesteśmy zadowoleni 
z naszej ofensywy, ale obrona była na-
prawdę dobra.

Przed nami turniej fi nałowy stre-
fy śląsko-opolskiej. Zmagania 
odbędą się w Jaworznie. Czu-
jecie wsparcie kibiców?
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tur-

niej udało się zorganizować właśnie 
w naszym mieście. Mamy nadzieję, że 
kibice dopiszą, tak jak to było podczas 
ostatniego meczu z Prudnikiem. Dopin-
gowało nas naprawdę wiele osób. Jak 
widać, zainteresowanie mieszkańców 
koszykówką w Jaworznie wraca. Ser-
decznie zapraszamy na trybuny. Liczy-
my na mocny doping.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Wróbel, 

not. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Udział w Mistrzostwach Polski 3x3 PLTRaw z sukcesami brały także kobiety 
| fot. Natalia Czeleń

Siłowe zmagania przyniosły wiele emocji  
| fot. Natalia Czeleń

Ponad 300 siłaczy zmie-
rzyło się w mistrzostwach 
Polski w trójboju siłowym. 
Zmagania rozgrywały się 
w Hali Widowisko-Spor-
towej Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Ja-
worznie, a emocje sięgały 
zenitu.

Mistrzowie w trójboju siłowym

Organizatorami zawodów były: 
Polska Liga Trójboju RAW oraz The 
Lifters. 

Kilkudniowa rywalizacja przebie-
gała zgodnie z przepisami federacji 
Polskiej Ligi Trójboju RAW. Zada-
niem zawodników było wykonanie 
ćwiczeń, które wchodzą w skład trój-

boju siłowego, czyli: martwego cią-
gu, przysiadu ze sztangą oraz wyci-
skania sztangi na ławce poziomej.  
Zawodnicy do każdego z ćwiczeń 
mogą podejść trzykrotnie, starając się 
uzyskać jak najlepszy wynik. Suma 
najlepszych wyników z wszystkich 
ćwiczeń daje wynik trójboju siłowego. 
Zwycięzcą poszczególnych kategorii 
wagowych zostaje zawodnik, który 
uzyskał najlepszy wynik. – Każdy 
zawodnik startował około 5 godzin, 
do zaliczenia miał bowiem 3 konkuren-
cje w trójboju siłowym. Pomiędzy nimi 
były odstępy czasowe na regenerację – 
opowiada Nikodem Romanowski, 
prezes Polskiej Ligi Trójboju.

Wśród lifterów, którzy próbowali 
swoich sił w wyzwaniu, był Rafał
Skwarek z Jastrzębia Zdroju. – Kon-
kurencja była na wysokim poziomie, 
starty odbywały się zgodnie z harmo-

nogramem, a to bardzo ważne – opo-
wiada pan Rafał.

W zawodach startowały też ko-
biety. – Trójbój siłowy trenuję od 2 
lat i chętnie biorę udział w tego typu 
wyzwaniach. W zawodach tej federa-
cji brałam udział po raz drugi i bardzo 
podoba mi się jej organizacja i atmosfe-
ra, która panowała w czasie obu edycji 
mistrzostw – opowiada Natalia Soboń
z Krakowa.

Ze startów w zawodach zadowo-
lona była także  Paulina Szołtysik. 
– To była dla mnie świetna okazja do 
sprawdzenia swoich sił. Na mistrzostwa 
przyjechałam z Lublińca, a trójbój si-
łowy trenuję od 1,5 roku – opowiada 
zawodniczka.

Większość sportowców do Jaworz-
na przyjechała ze swoimi trenerami. – 
Nie był to nasz wymóg, ale ich obecność 
była bardzo korzystna dla zawodników. 

To oni dawali im cenne wskazówki. 
Ustalali też m.in. jakie ciężary ich za-
wodnicy powinni założyć na sztangę, 
pilnowali prawidłowej techniki i dawali 
motywację podczas startu – opowiada 
prezes Polskiej Ligi Trójboju.

Pan Nikodem sam zaczął trenować 
trójbój w wieku 17 lat i  ta przygoda 
trwa już ponad 8 lat. – Obecnie jestem 
mistrzem Polski i świata w trójboju siło-
wym. Od 6 lat prężnie działam w edu-
kacji i promowaniu trójboju siłowego
– opowiada mistrz.

Doświadczonemu zawodnikowi 
zależało na zorganizowaniu takich 
zawodów, w których sam chciałby 
wystartować. – Pierwszą edycję zor-
ganizowaliśmy rok temu w Siemiano-
wicach Śląskich. Udział w niej wzięło 
około 200 zawodników. Chciałem, by 
kolejna odsłona odbyła się w Jaworznie, 
bo mieszkałem w tym mieście przez całe 

dzieciństwo. Mam też nadzieję, że kiedyś 
ten sport stanie się bardziej medialny 
i znajdzie się więcej jego pasjonatów – 
zdradza pan Nikodem.

Choć początkowo miały to być tyl-
ko mistrzostwa Polski, to wydarzenie 
otrzymało rangę Pucharu Europy fe-
deracji WPPL ze względu na liczbę 
zagranicznych zawodników. – W mi-
strzostwach wystartowali także repre-
zentanci Ukrainy, Białorusi, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Włoch – wymienia 
organizator wydarzenia.

Mistrzostwa Polski 3x3 PLTRaw 
były pierwszym takim wydarzeniem 
w Jaworznie. Na najsilniejszych cze-
kały atrakcyjne nagrody, także fi nan-
sowe. Zmagania w ramach Polskiej 
Ligi Trójboju RAW połączone zostały 
z Mistrzostwami Polski Służb Mun-
durowych. 

Natalia Czeleń

Zapraszają 
na ściankę

Rodzinne maszerowanie

W Młodzieżowym Domu Kultury 
na Osiedlu Stałym znów ruszyły 
treningi na ściance wspinaczkowej 
dla dzieci i młodzieży. Są jeszcze 
wolne miejsca. Szczegóły i zapi-
sy w sekretariacie placówki (ul. 
Inwalidów Wojennych 2, tel. 32 
762 92 20).

Na zajęcia na ściance wspinacz-
kowej zapisywać można dzieci od 
lat 7 oraz młodzież szkół ponad-
podstawowych. Treningi prowa-
dzi Stanisław Szuster. Zajęcia są 
darmowe i odbywają się we wtorki 
i piątki od godz. 18.15 do 20.30 
oraz w soboty od godz. 9 do 11.30.

Instruktor zachęca do zapisywa-
nia swoich pociech i przekonuje, że 
wspinaczka przyczynia się do po-
prawy kondycji i pozytywnie wpły-
wa na ogólny rozwój organizmu.

Trwają zapisy na 5. wiosenną edy-
cję Rodzinnego Rajdu, który odbędzie 
się na terenie Ośrodka Wypoczynko-
wo-Rekreacyjnego Sosina w niedzielę, 
23 kwietnia. Uczestnicy maszerować 
też będą po terenach leśnych na po-
graniczu Jaworzna i Bukowna. 

Organizatorem rajdu jest Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeń-
skich oddział w Jaworznie, a współ-
organizatorem Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie. Wy-
darzenie odbywać się będzie pod 
honorowym patronatem prezydenta 
Jaworzna, Pawła Silberta, oraz bi-
skupa sosnowieckiego, Grzegorza
Kaszaka. – Zadaniem uczestników 
będzie piesze przejście całą drużyną 
jednej z 3 tras i zdobycie wszystkich 
punktów kontrolnych, wyznaczonych 
na trasie. Zdobycie punktu potwierdza 
się zrobieniem zdjęcia czy odnotowa-
niem na karcie punktu – mówią or-
ganizatorzy.

– Wzmacnia siłę, sprawność i wy-
dolność organizmu poprzez oddzia-
ływanie w różny sposób na układ 
ruchu. Przenoszenie ciężaru własnego 
ciała siłą kończyn dolnych i górnych 
wpływa na utrzymanie niskiej masy 
ciała oraz siły względnej. Najbar-
dziej jednak przyczynia się do roz-
woju równowagi, gibkości, siły mięśni 
palców oraz mięśni obręczy barko-
wej, co przekłada się na zwiększenie 
siły chwytu – opowiada Stanisław 
Szuster.

Innymi korzyściami wynikający-
mi z uprawiania wspinaczki mogą 
być także: poczucie przynależności 
do grupy oraz nawiązanie nowych 
przyjacielskich relacji, ponieważ  
wyzwanie to wymaga wzajemnej, 
stałej asekuracji oraz zaufania.

Natalia Czeleń

Uczestnicy korzystać będą mogli 
z papierowej mapy, a także specjal-
nej aplikacji w telefonach.

Biuro zawodów zostanie otwarte 
już o godz. 8. Godzinę później roz-
pocznie się polowa msza św. Starty 
rozpoczną się ok. godz. 10.30. Pierwsi 
wyruszą śmiałkowie, którzy mają za-
miar przebyć trasę na orientację z 10 
punktami kontrolnymi. Jako drudzy, 
o godz. 11, w teren ruszą zawodnicy 
biorący udział w rajdzie z trasą 12 km 
i 7 punktami kontrolnymi. Na koniec, 
od godz. 11.30, zaplanowany jest 
rajd na dystansie 6 km z 3 punktami 
kontrolnymi do zaliczenia.

Udział w wyzwaniu może wziąć 
każdy. – Naszą grupą docelową są 
rodziny, ale jeśli ktoś ma ochotę, to 
może wystartować w grupie na przy-
kład z kolegami – przypomina Adam
Górniak ze Stowarzyszenia Przyja-
ciół Spotkań Małżeńskich oddział 
w Jaworznie.

Na wszystkie rodziny, które we-
zmą udział w niedzielnym rajdzie, 
czekać będą nagrody oraz ciepły 
poczęstunek. Będą też animacje dla 
dzieci. – Celem tego wydarzenia jest 
umacnianie życia rodzinnego poprzez 
wspólny wysiłek na świeżym powie-
trzu. Spędzanie czasu razem z innymi 
rodzinami i stworzenie warunków do 
dzielenia się radościami i troskami życia 
codziennego w rodzinie – wyjaśniają 
organizatorzy.

Na mecie na zawodników o  godz. 
13.30 oraz 16 czekać będą koncerty 
na żywo. Zakończenie Rodzinnego 
Rajdu planowane jest na godz. 16.

Wciąż można zgłaszać swój udział. 
Warto się pospieszyć, bo rajd cieszy 
się sporym zainteresowaniem, a or-
ganizatorzy ustalili maksymalny limit 
zawodników na 500 osób. Więcej 
szczegółów na stronie: spotkania-
jaworzno.pl.

Natalia Czeleń
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Ulica Ignacego Mościckiego znajduje się u zbiegu ulic 
Grunwaldzkiej i Szczakowskiej. Upamiętnia prezydenta 
II RP, naukowca, chemika i wynalazcę, m.in. metody po-
zyskiwania kwasu azotowego z powietrza. Przez kilka lat 
Ignacy Mościcki był związany także z Jaworznem.

Urodził się 1 grudnia 1867 r. w Mierzanowicach. Był 
synem Faustyna Walentego Mo-
ścickiego i Stefanii z Bojanow-
skich. Studiował chemię na ryskiej 
politechnice. W 1892 r. ożenił się 
z Michaliną Czyżewską. Mieli 
czworo dzieci.

Od młodości działał w różnych 
organizacjach. Związał się m.in. 
z niepodległościowym ruchem socja-
listycznym. Przygotowywał zamach 
na generała-gubernatora warszaw-
skiego Josifa Hurko. Ignacy Mościcki i Michał Zieliński
mieli w mundurach rosyjskich ofi cerów dostać się do soboru 
prawosławnego przy ul. Długiej w Warszawie i w czasie 
nabożeństwa, z udziałem rosyjskich osobistości, zdetonować 
ładunki wybuchowe, które mieli mieć na sobie. Kilogram 
nitrogliceryny wyprodukował sam Mościcki. Akcja nie do-
szła jednak do skutku, ponieważ o wszystkim dowiedzieli 
się Rosjanie. Ostrzeżony przez Zielińskiego przyszły prezy-
dent RP wyjechał z żoną do Londynu, gdzie kontynuował 
studia w Technical College w Finsbury.

W 1910 r. wdrożył w życie metodę, dzięki której wy-
produkowana została pierwsza cysterna stężonego kwa-
su azotowego. Pierwszą instalację naukowiec uruchomił 
w Neuhausen. Jego osiągnięcia dały mu światowy rozgłos. 

Prezydent, naukowiec 
i... mieszkaniec Jaworzna

Patroni 
naszych 
ulic

Jaworznickim akcentem w jego naukowej karierze było za-
łożenie w okresie I wojny światowej Zakładów Chemicznych 
Azot. Twórcami fabryki w Jaworznie byli, razem z Ignacym 
Mościckim, Józef Sary i Stefan Ossowski. Budowa rozpo-
częła się już w 1916 r. Przyszły prezydent Polski kierował 
jaworznickimi zakładami do 1921 r. Do Jaworzna ściągnął 

także swoją żonę i dzieci. Mieszkali 
na Starej Hucie.

W 1922 r. Mościcki został dyrek-
torem fabryki azotniaku i karbidu 
w Chorzowie, a w 1925 rektorem 
Politechniki Lwowskiej. Następnie 
przeniósł się do Katedry Elektro-
chemii Technicznej Politechniki 
Warszawskiej. W 1927 r. założył 
Państwowe Zakłady Związków Azo-
towych w Tarnowie.

Od 1926 r. sprawował urząd Prezydenta RP. Odwiedził 
Jaworzno 5 października 1927 r. (był na uroczystościach 
poświęcenia Sztandaru Związku Legionistów Polskich 
oddziału w Jaworznie) i w 1937 r. (w ramach jubileuszu 
20-lecia Zakładów Chemicznych Azot).

Po śmierci pierwszej żony związał się z Marią Nagórną
z Dobrzańskich, żoną swojego adiutanta, kpt. Zbigniewa
Nagórnego. Wywołało to skandal obyczajowy. Specjalnie 
dla dobrego imienia prezydenta RP papież Pius XI zgodził 
się unieważnić poprzednie małżeństwo wybranki głowy 
państwa.

Po wybuchu II wojny światowej Mościcki został interno-
wany. Wyjechał do Szwajcarii. Zmarł 2 października 1946 
r. w Versoix.                                                              AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 08 (294)

Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym 
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym 
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie 
może być wpisana tylko raz. 

Litery z pól oznaczonych 
numerami od 1 do 20 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe roz-
wiązanie krzyżówki zamiesz-
czonej w „Pulsie Jaworzna” 
nr 8 (294): Po pierwsze nie 
szkodzić. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Święto wszystkich pań już za 
nami. Obchodziliśmy je w środę 8 
marca. Tego dnia mężczyźni trady-
cyjnie już obdarowują swoje matki, 
żony, córki czy koleżanki kwiatami 
i drobnymi upominkami. Warto jed-
nak pamiętać, że wkrótce przyjdzie 
czas na rewanż. Już w piątek, 10 
marca, swoje święto mają bowiem 
mężczyźni! 

To święto w Polsce nie ma jesz-
cze zbyt długiej tradycji i na razie 
cieszy się niewielką popularnością. 
Zdecydowanie częściej obchodzi się 
Dzień Chłopaka, który wypada 30 
września. Za Dzień Mężczyzny uzna-
je się 10 marca, kiedy to w Kościele 
katolickim przypada wspomnienie 
40 Męczenników z Sebasty.

Ponieważ święto pań i panów dzie-
lą w kalendarzu tylko dwa dni, to 
chyba niezłym pomysłem będzie 
połączenie obchodów i wspólne świę-
towanie. Może to być okazja do tego, 
by naprawdę miło spędzić czas. Moż-
na zdecydować się na kino albo po 
prostu wybrać się na długi spacer. 
Wiele pięknych miejsc w Jaworznie 
czeka na odwiedziny! 

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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