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Skatowały 
koleżankę

Maszerowali 
w rytmie disco
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Brutalnie skatowały młodą jaworz-
niankę, a całe zajście nagrały. Swoim 
wyczynem pochwaliły się w inter-
necie. 13 i 14-latka odpowiedzą za 
pobicie i kierowanie gróźb karalnych 
wobec 16-letniej dziewczyny. Do zda-
rzenia doszło 10 marca na parkingu 
podziemnym pod Galeną, w miejscu 
mało uczęszczanym, nieobjętym mo-
nitoringiem galerii.

W kolorowych strojach z lat osiem-
dziesiątych, w doskonałych humorach 
i przy pięknej pogodzie maszerowali 
uczestnicy byczyńskiego rajdu nordic 
walking, który odbył się w sobotę, 
18 marca. Tematyczne marsze to już 
znak rozpoznawczy grupy Nord Wal-
kers, która prężnie działa przy klubie 
Niko w Byczynie. Na starcie stanęło 
ponad 60 piechurów.



z zawartością mięsa 15 proc. mnie wyżywią jak nic, a przy 
okazji konkretnie zakonserwują, dodatkowo w lecie zawsze 
można szczaw wyjadać z nasypu, jak to kiedyś polecał za-
radny polityk Niesiołowski. 

Tanio autobusem można pojechać, w końcu jako emeryt 
będę miał zniżkę i za 120 to roczny kupię. Jeśli sprzedam 
auto, to starczy mi na PKM do końca życia i jeszcze zostanie 
na egzotyczne wakacje w okolicy Czeladzi. O alkohol się też 
nie martwię, staropolskim zwyczajem się upędzi, przepis 
na „Bitwę pod Grunwaldem” mam cały czas w pamięci. 
1410 – 1 kilo cukru, 4 litry wody i 10 deka drożdży. Może 
to nie jednosłodowa whisky, ale kolegów do degustacji 
kilku się zjawi, w końcu znam wielu w takiej samej sytu-
acji jak ja, czyli prowadzących jednoosobową działalność.

Chyba że w tej jesieni życia zapragnę jednak być czyn-
ny zawodowo, przecież w dzisiejszych czasach na wszyst-
kim można zarobić pieniądze, nauczony jestem przecież 
kreatywności, to i czemu nie. Zacząłem szukać czegoś 
oryginalnego, aby zawczasu przygotować się do nowych 
wyzwań, trafi łem na takie perełki nietypowych zawodów: 

– Przytulacz. W USA istnieją profesjonalne salony przy-
tulania, myślę że i u nas się przyjmie. Proste i miłe, o ile 
klientela higieniczna.   

– Dojarz węży. Zbierasz jad węży i żmij, ale ja się nie 
nadaję, jedna taka moja była zostawiła mi traumę z uką-
szenia, więc się boję.

– Tester psiego jedzenia. Na to może i bym się pisał, bo 
puszka z szamą dla mojej suki czasem pachnie lepiej, niż 
gulasz angielski z biedronki. Pojesz i jeszcze zapłacą – czy-
sty biznes. Gorzej z odchodami po takiej robocie – ktoś by 
musiał chodzić za mną z woreczkiem. Bo jak złapać naturę 
pracy, to w całości.

– Tester zjeżdżalni wodnych. O ile teraz obawiałbym się, 
że zablokuję się w  rurze zjazdowej, to pewnie na emeryturze 
mógłbym zjechać bez biodra i ręki. Lepiej nie ryzykować. 

– Profesjonalna syrenka. Niedawno widziałem fi lmik z pew-
nej popularnej stacji telewizyjnej, gdzie na kanapie w roli 
gościa zasiadł Syren Ariel. Nie przekonało mnie to zbytnio, 
zresztą łatwo podczas kąpieli w Bałtyku zostać złowionym 
przez nawalonego rybaka. No i widział kto starego syrena?

Jednak w końcu na coś trafi łem. Przewodnik wycieczek 
paranormalnych! Jako staruch, lubiący bajanie i opowia-
danie pierdół, sam wymyślę takie trasy w naszym kraju, 
że turystom objawi się może i duch dobrobytu, strzyga 
optymizmu, utopiec abstytent, a przy dobrych wiatrach 
niemarudzący Polak. Chociaż nie oczekujmy aż takich 
sensacji, to chyba niemożliwe. 

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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Mój wpis sprzed tygodnia na temat konsumpcji dziw-
nych substancji, dopuszczonych do obrotu spożywczego, 
pozostawił wiele niedosytu. Pisało do mnie kilka osób, 
dając kolejne przykłady, z których jeden z ciekawszych, 
to miód spadziowy. Mało kto się zastanawia, co to ten 
„spadziowy” znaczy: w odróżnieniu od miodów nektaro-
wych, nie powstaje on z nektaru kwiatów. Jest to zebrana 
przez pszczoły wydzielina mszyc i czerwców żerujących 
na liściach drzew. Mniam.

Więcej przykładów nie będę przytaczał, bo może czyta-
cie w porze obiadowej i nie wypada. 

A, jeszcze chciałbym przeprosić oburzonych motocykli-
stów i rowerzystów, którzy do mnie pisali. Oni spożycie 
much i innych latających kąsków mają jakby w pakie-
cie ze swoim pojazdem. Sorry jeszcze raz i dziękuję za 
obywatelską postawę w kwestii wyłapywania komarów, 
wprawdzie efekty gorsze niż ptak jerzyk (ten potrafi  20 
tys. dziennie wyłapać), ale i tak zajmujecie wysokie miej-
sce w moim sercu. 

Wróćmy jednak do wątku z tekstu początku (wiosna 
nadeszła, to i rymy wchodzą lepiej). Przy treserze inne 
historie, typu mgr insz. na wizytówce, to prościzna. Wie-
cie, o co chodzi? Magister insztalator, jak to wyjaśnił je-
den znajomy hydraulik, będący po technologii żywności, 
a specjalizujący się w zupełnie innym zawodzie. Podobno 
wszystko zaczęło się od pracy dyplomowej o tematyce in-
stalacji piwowarskich, a kończyło na instalacjach wodno-
-kanalizacyjnych. 

Przy zmieniającym się świecie należy zachować pewną 
elastyczność zawodową. Koniec końców po przejściu na 
emeryturę zostanę żulem, bo czeka mnie zasłużona kara za 
ćwierć wieku sumiennego płacenia ZUS-u jako prywatny 
przedsiębiorca. Z drugiej strony teraz nie jest tak źle, więc 
plan ubogości emeryckiej już planuję, niekoniecznie me-
nelskiej. Ciuch sobie kupię w second-hand market „Tani 
Armani”, po 5 zeta kurtki i spodnie, koszule po 3. I nikt 
nie powie, że byle jakie, bo fi rmówki wygrzebię. Parówki 

Syren i treser
Wojciech P. KnapikFe
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Od wtorku mamy kalendarzową 
wiosnę. Temperatura niezbyt zde-
cydowanie, ale jednak rośnie. Po-
woli robi się coraz bardziej zielono. 
Chwil ze słońcem też przybywa. No 
i dzień staje się coraz dłuższy. Przed 
nami jeszcze przestawianie zegar-
ków. W nocy z soboty na niedzie-
lę śpimy o godzinę krócej. Dzięki 
temu zmrok zapadał będzie jeszcze 
później, a my będziemy korzystać 
z dobroczynnego działania słońca 
i witaminy D.

Wydawać by się mogło, że wszyst-
ko zmierza w dobrym kierunku. 
A jednak zazwyczaj o tej porze roku 
wielu z nas zmaga się z wiosennym 
przesileniem. Obniżony nastrój, zmę-
czenie, bóle głowy, zaburzenia snu, 
kłopoty z koncentracją i drażliwość 

mogą wynikać właśnie z dynamicz-
nych zmian, jakie zachodzą teraz 
w pogodzie. Wiadomo, że kiepskie 
samopoczucie może skutecznie po-
zbawić entuzjazmu.

Z nieprzyjemnymi objawami wio-
sennego przesilenia można sobie 
jednak całkiem łatwo poradzić. Spe-
cjaliści zalecają ruch. Choć sztanda-
rowym objawem wiosennego prze-
silenia jest zmęczenie, to jednak 
warto się przemóc, bo aktywność 
fi zyczna, zwłaszcza ta uprawiana na 
świeżym powietrzu i w czasie, kiedy 
słońce jest wysoko, może przynieść 
zdecydowaną poprawę. Pomóc może 
też zdrowa, lekkostrawna dieta, soki 
i duże ilości wody. No i świadomość, 
że do najbliższej zimy mamy jeszcze 
mnóstwo czasu.

Gotowi na wiosnę

Mniej obojętni?

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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W przyszłym tygodniu dobiegnie 
końca najnowsza akcja grupy Plog-
ging Jaworzno, realizowana na terenie 
całego miasta. W ramach inicjatywy 
„Nie bądź obojętny! Zbierz codziennie 
jeden śmieć” zbierają oni codziennie 
śmieci z jaworznickich ulic. Robią to 
w czasie spacerów, joggingu, w drodze 
do pracy czy na zakupy. Każdy zebra-
ny śmieć trafi a do najbliższego kosza.

Akcja wystartowała w środę, 1 mar-
ca, a zakończy się w piątek, 31 marca. 
Jej celem jest promowanie treści zwią-
zanych z tematem ochrony środowi-
ska. Inicjatorzy chcą także budować 
proekologiczne nawyki, zwłaszcza 
u najmłodszych i kształtować ich umie-
jętności miękkie, takie jak komunika-
cja czy współpraca. 

W akcję udało się zaangażować spo-
rą część mieszkańców naszego mia-
sta. To znak, że jesteśmy coraz mniej 
obojętni na zanieczyszczenie naszej 
okolicy. Powstała nawet grupa na Fa-
cebooku, na której uczestnicy akcji 
wzajemnie się wpierają i dopingują 
do dalszego działania.

Zastanawia jednak fakt, dlaczego 
takie akcje są w dalszym ciągu po-
trzebne? Zdawać by się mogło, że dla 
każdego oczywiste jest, gdzie powinny 
trafi ać śmieci. Zresztą w naszym mie-
ście koszy nie brakuje. Mamy je na 
przystankach, chodnikach, w parkach, 
na placach zabaw. Zasady prawidłowej 
segregacji odpadów świetnie znają na-
wet przedszkolaki. Chyba gorzej jest 
z dorosłymi.
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w Sosnowcu

Znajomy mi opowiadał, że kiedyś do niego do 
fi rmy przyszedł młody człowiek, szukając za-
trudnienia. W ferworze pytań rekrutacyjnych, 
padło: Jaki zawód pan obecnie wykonuje? Od-
powiedź: treser. Ale treser w cyrku czy może w 
stadninie? Nie, ser trę w pizzerii.

Warto pomagać
Jan KleszczSzpilki w bruku

Bez większego wysiłku i bez kosztów podatnik co roku 
wesprzeć może wybraną organizację pożytku publicznego. 

Z danych katowickiego oddziału Izby Administracji Skarbowej wynika, że 
z każdym rokiem rośnie liczba osób, które wypełniają dodatkową rubrykę, 
by dawniej 1 procent, a teraz już 1,5 z ich podatku przelać na konto wybra-
nej organizacji. Mimo że przedsięwzięcie jest banalne, nie pociąga za sobą 
żadnych dodatkowych kosztów dla podatnika, to jednak nadal całkiem spora 
grupa podatników rezygnuje z tej możliwości. Szkoda, bo dla wielu spośród 
organizacji pożytku publicznego pieniądze od podatników są bardzo ważną 
częścią budżetu.

Wybierać jest z czego. Organizacje, które można wesprzeć w ten sposób, mają 
najróżniejsze profi le działalności. Opiekują się chorymi albo niepełnospraw-
nymi, pomagają zwierzakom, wspierają sportowców, troszczą się o przyrodę. 
Przy wyborze można kierować się też lokalnym patriotyzmem. W Jaworznie 
mamy bowiem całkiem sporo organizacji, które prężnie działają, ale fi nan-
sowa pomoc ze strony podatników zawsze bardzo się tam przyda. Z takiego 
wsparcia korzysta na przykład jaworznickie Hospicjum Homo Homini im. 
św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Betlejem z Dąbrowy Narodowej, Fundacja 
Koty z Kociej, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik gór-
niczy” czy Klub Inteligencji Katolickiej. Z pewnością każdy podatnik znajdzie 
taką organizację, której profi l działalności wpisuje się w jego zainteresowania, 
przemawia do serca czy po prostu pomaga w realizacji jego własnych potrzeb. 
Wystarczy wtedy w odpowiedniej rubryce wpisać właściwy numer z Krajowego 
Rejestru Sądowego. I już. W tym roku czas na złożenie zeznania podatkowego 
mamy do 2 maja. Można na spokojnie zdecydować, którą organizację chcemy 
wesprzeć, choćby dlatego, że warto pomagać.

wesprzeć może wybraną organizację pożytku publicznego. 
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LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Brutalnie skatowały młodą jaworzniankę, a całe zajście nagrały. Swoim wyczy-
nem pochwaliły się w internecie. 13 i 14-latka odpowiedzą za pobicie i kiero-
wanie gróźb karalnych wobec 16-letniej dziewczyny. Do zdarzenia doszło 10 
marca na parkingu podziemnym pod Galeną, w miejscu mało uczęszczanym, 
nieobjętym monitoringiem galerii. Policja zatrzymała obie podejrzane. Grozi im 
pobyt w zakładzie poprawczym.

Sezon na prace drogowe
Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłosił plan 

prac na najbliższe miesiące. Drogowcy prze-
prowadzą szereg działań w wielu jaworznickich 
dzielnicach. – MZDiM przygotowując tegoroczny 
plan działania, kierował się zarówno własnymi 
spostrzeżeniami, jak i zgłoszeniami radnych oraz 
mieszkańców. Zgodnie z życzeniem prezydenta 
miasta, sugestie uwzględniono w taki sposób, by 
prace zostały zrealizowane w miarę możliwości  
we wszystkich osiedlach miasta – mówi Izabela
Miszczyk, rzeczniczka prasowa MZDiM.

Ten rok, podobnie jak poprzednie, będzie 
w naszym mieście czasem gruntówek. W pierw-
szej kolejności przebudowana zostanie ulica 
Mały Dół w Jeleniu. Prace realizowane będą na 
około 120-metrowym odcinku od  ul. Zwycię-
stwa do końca zabudowań. Zmiany przejdzie 
też ul. Wielkich Łowów w Jeleniu. Całkowitej 
przebudowie ulegnie odcinek od ul. Zwycięstwa 
do posesji nr 12. Podobne działania przeprowa-
dzone zostaną m.in. przy ul. Pszenicznej w By-
czynie, ul. Bażantów w Śródmieściu, ul. Pięknej 
w Długoszynie, ul. Kruka w Ciężkowicach oraz 
ul. Bora-Komorowskiego na pograniczu Dąbro-
wy Narodowej i Łubowca.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów będzie też wy-
mieniał nawierzchnię dróg. Prace w tym zakresie 
obejmą: ul. Hetmańską na Borach, odcinek ul. 

Grunwaldzkiej na Leopoldzie, ul. Młynarską na 
Azotce, ul. Batorego na Górze Piasku, ul. Górno-
śląską na Górze Piasku, ul. Roździeńskiego na 
Sobieskim. Nowa powierzchnia pojawi się także 
m.in. na trzech ulicach na Osiedlu Stałym: ul. M. 
Kolbego, Al. Tysiąclecia oraz ul. Armii Krajowej.

Mieszkańcy doczekają się także nowych chod-
ników. W pierwszej kolejności powstanie 150 
m chodnika przy ul. Bulgi. W planach jest też 
budowa 25 m chodnika na łączniku ul. Tuwi-
ma z ul. Nałkowskiej 8, czy 60 m chodnika 
przy ul. Matejki na odcinku od ul. Tuwima do 
ul. Nałkowskiej.

Przy ul. Wilczej w rejonie garaży na Podłężu 
ruszy budowa miejsc postojowych. W okolicy ul. 
Emilii Plater w Dąbrowie Narodowej przeprowa-
dzona zostanie rewitalizacja osiedla, która obej-
mie wymianę nawierzchni i budowę chodnika.

Na wielu uliczkach pojawi się także nowe 
oświetlenie. Pracownicy MZDiM dokonają zabu-
dowy oświetlenia drogowego wraz z wyróżnie-
niem przejść dla pieszych. W planie znalazły się 
też inwestycje, które zostaną zrealizowane pod 
warunkiem korzystnych rozstrzygnięć przetar-
gowych,  a także realizacje możliwe, pod warun-
kiem uregulowania kwestii zgód właścicielskich 
lub mieszkańców na proponowane rozwiązania. 

Natalia Czeleń
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Skatowały 
koleżankę

Filmik, nagrany przez jedną z nastolatek, cała 
Polska mogła zobaczyć we wtorek, 14 marca. 

Widać na nim, jak jedna z dziewczyn kopie 
swoją ofi arę i zmusza ją, by na kolanach publicz-
nie ją przeprosiła. W nagraniu padają nazwiska, 
a pobita 16-latka wyciera rękami krew lecącą 
jej z nosa. Po pobiciu agresorki nagrały jeszcze 
jeden fi lmik, który też wrzuciły do sieci. Na 
nagraniu widać nastolatkę, która, zadowolona 
z tego, co zrobiła, prezentuje swoje ubrudzone 
krwią ofi ary ręce i twarz.

Pobita 16-latka, w obawie o swoje bezpieczeń-
stwo, nie zdradziła rodzicom, kto ją zaatakował.

Policja zatrzymała obie agresorki dopiero 
dzień po publikacji wideo z pobicia.

– Noc spędziły w izbie dziecka. W czwartek 
zostały doprowadzone do jaworznickiej komendy 
policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem 
pobicia był konfl ikt na tle rówieśniczym pomiędzy 
nastolatkami. Pokrzywdzona nieletnia nie wyma-
gała hospitalizacji, jednak jest pod opieką lekarzy 
specjalistów – informuje Justyna Wiszowaty, 
ofi cer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ja-
worznie. – Zatrzymane już wcześniej stawały przed 
sądem rodzinnym w sprawie czynów karalnych 
i demoralizacji – dodaje.

Pobicie w naszym mieście było jednym z kil-
ku tego typu zdarzeń, o których zrobiło się gło-
śno w ostatnich tygodniach. Pod koniec lutego 
w Zamościu grupa nastolatków zakatowała 
16-letniego Eryka. Chłopak zmarł. Inny 16-latek 
został brutalnie pobity w Pruszkowie, też przez 
swoich rówieśników. Z kolei w Białej Podlaskiej 
ofi arą dwóch opryszków, 16-latka i 18-latka, 
padł 19-letni chłopak. Większość z tych zda-
rzeń została nagrana telefonami i trafi ła do 
sieci. Szokujące wieści dotarły do Polski też od 
naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech 
12 i 13-latka zabiły 12-letnią Luise.

Co się dzieje z dzisiejszą młodzieżą? Skąd 
w niej tyle agresji? Zdaniem psychologów i pe-
dagogów, zjawisko przemocy rówieśniczej jest 
znane już od bardzo dawna.

– Dane z badań przeprowadzanych przez fun-
dację Dajemy Dzieciom Siłę przedstawiają nam 

obraz, z którego wynika, że aż 57 proc. badanych 
nastolatków, mających od 11-17 lat, doświadczy-
ło chociaż raz w swoim życiu przemocy ze strony 
rówieśników – informuje Michalina Macek, 
terapeuta środowiskowy i kierownik Poradni 
Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azy-
mut”, która działa w ramach Zespołu Lecznictwa 
Otwartego w Jaworznie. – Do najbardziej oczy-
wistej formy przemocy zaliczymy agresję fi zyczną, 
a do najczęstszych przyczyn aktów agresji dzieci 
i młodzieży należą brak umiejętności radzenia sobie 
dorastającego nastolatka z emocjami, z narastającą 
frustracją, bezradnością, jak również z zaburzony-
mi relacjami – wylicza.

Kolejną przyczyną są problemy pojawiające 
się w procesie socjalizacji młodego człowieka 
i trudności, a nawet brak umiejętności wycho-
wawczych rodziców. – Czynniki opiekuńczo-
-wychowawcze zawodzą, są za słabe. Zawodzi 
również cały otaczający nastolatka system – tłu-
maczy Michalina Macek. – Globalnie nie jesteśmy 
w stanie zatrzymać problemu przemocy. Pojawia 
się coraz więcej zachowań patologizujących, sze-
rzy się bezkarność. Mamy zdecydowanie za mało 
oddziaływań i działań profi laktycznych, a nasze 
dzieci mają coraz mniej pasji i zainteresowań. 
W ostatnich latach bardzo modne stało się nagry-
wanie i transmitowanie na żywo w serwisach in-
ternetowych materiałów przedstawiających zacho-
wania będące dewiacjami społecznymi – zjawisko 
to nazywamy patostreemingiem. Współczesna sieć 
karmi się nagraniami, które obfi tują w brutalność 
i przemoc. Nasze dzieci korzystające na co dzień 
z dostępu do internetu, mediów społecznościowych 
czy też serwisów internetowych stykają się z prze-
mocą każdego dnia – podkreśla. 

Do poradni „Azymut” trafi a bardzo dużo 
dzieci, które są ofi arami przemocy rówieśni-
czej, również tej w cyberprzestrzeni. Zdarzają 
się też przypadki, że do poradni są kierowane 
nastolatkowie, którzy stali się sprawcami prze-
mocy. Mają oni wówczas orzeczone sądownie 
zobowiązanie odbycia terapii psychologicznej 
lub też psychoterapii.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem pobicia był konfl ikt pomiędzy nastolatkami
| fot.  KMP w Jaworznie
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W Szkole Podstawowej nr 
2 Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Jaworz-
nie odbyło się we wtorek, 
21 marca, podsumowanie 
rządowego projektu „La-
boratoria Przyszłości”.

Zmiany
na liniach

Dzień
otwarty

Jak informuje jaworznicki przewoź-
nik – od 1 marca na linii A czasowo 
wyłączony z obsługi jest przystanek 
Katowice Zawodzie Waleriana. Spół-
ka podjęła taką decyzję z powodu 
utrzymujących się od pewnego czasu 
bardzo dużych utrudnień w kurso-
waniu autobusów przez autostradę 
A4. – Decyzja taka umożliwi naszym 
dyspozytorom planowanie tras przejaz-
du autobusów w kierunku Jaworzna 
w sposób zmniejszający utrudnienia 
dla pasażerów – tłumaczą pracownicy 
PKM Jaworzno

Druga zmiana dotyczy linii 220 
i 221 Związku Transportu Metropo-
litalnego. Autobusy obu z nich jeżdżą 
z Sosnowca do dworca PKP w Szcza-
kowej, a 221 nawet na Sosinę. Od 29 
marca do Jaworzna będą odbywać się 
kursy tylko na linii 220. – Linie 220 
i 221 zostaną zintegrowane. Autobusy je 
obsługujące będą kursować pod numerem 
220 od przystanku Szczakowa Dworzec 
PKP, m.in. przez Maczki, Ostrowy Gór-
nicze, Porąbkę, Zagórze, Sielec, aż do so-
snowieckiego Urzędu Miasta. Skutkować 
to będzie poprawą oferty przewozowej na 
ul. Klimontowskiej w Sosnowcu. Liczba 
kursów w dni robocze wzrośnie z 8 do 
15 w każdym z kierunków – informują 
przedstawiciele ZTM.               AZ-H

Z okazji Światowego Dnia Wody 
pracownicy Wodociągów Jaworz-
no zaprosili do siebie mieszkańców 
miasta, by pokazać, jak wygląda ich 
codzienna praca. W sobotę, 19 mar-
ca, jaworznianie mogli obejrzeć trzy 
obiekty. Zwiedzano ujęcie wody pitnej 
Piaskownia, bazę ze sprzętem tech-
nicznym przy ul. Św. Wojciecha oraz 
oczyszczalnię ścieków wraz z labora-
torium. – Co roku w naszej fi rmie cele-
brujemy Światowy Dzień Wody, poprzez 
organizację Dnia Otwartego Wodociągów 
Jaworzno. Podczas tej imprezy nasi pra-
cownicy prezentują obiekty oraz urządze-
nia, chwaląc się jednocześnie tym, czym 
zajmują się na co dzień. Opowiadając, 
jak w Jaworznie produkowana jest woda 
pitna i jak utrzymywana, rozbudowy-
wana jest infrastruktura wodociągowa
– opowiada SławomirGrucel, rzecz-
nik prasowy Wodociągów Jaworzno.

Chętnych, by obejrzeć wodociągo-
wą infrastrukturę, nie brakowało. Wy-
cieczka bardzo podobała się zwłaszcza 
najmłodszym gościom. Dzieci mogły 
nie tylko obejrzeć sprzęt, który na co 
dzień wykorzystywany jest na przy-
kład do odśnieżania jaworznickich 
ulic czy odbioru śmieci, ale nawet 
zasiąść za kierownicą ogromnych 
aut. – To była świetna okazja do roz-
mowy o wodzie. Dziękujemy za obec-
ność i liczne pytania – podsumowuje 
Sławomir Grucel.                        GD

Kolorowe skarpetki to ważny symbol
Pierwszy dzień kalendarzowej 

wiosny to również Światowy Dzień 
Zespołu Downa. Z rozmachem to 
święto celebrowano w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz 
Niepublicznym Przedszkolu Wielo-
specjalistycznym „Mali Zdobywcy” 
w Jaworznie. Placówki  włączyły 
się w akcję organizowaną przez 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczy w Juszczynie. 
W ramach przedsięwzięcia wokół 
jaworznickiego ośrodka na sznurku 
o długości 630 metrów powieszo-
no kolorowe, papierowe skarpet-

ki. Nie bez przyczyny święto osób 
z Zespołem Downa kojarzone jest 
właśnie ze skarpetkami nie do pary. 
– Przyczyną wady genetycznej jest 
trzeci chromosom, który „doczepił” 
się do 21 pary chromosomów. Po-
nieważ chromosom swoim kształtem 
przypomina skarpetkę, to kolorowym 
symbolem tego dnia stała się skarpet-
ka – tłumaczy Maria Nowak, ini-
cjatorka akcji w Jaworznie.

Kolorowe skarpetki powieszo-
ne wokół ośrodka to efekt dobrej 
współpracy całej przedszkolnej 
i szkolnej społeczności. – W akcję 
zaangażował się cały personel, dzieci 

oraz rodzice. Inicjatywa spotkała się 
też z dużym zainteresowaniem i ak-
ceptacją społeczeństwa. Obawialiśmy 
się, że ktoś zniszczy skarpety, które 
wywiesiliśmy na zewnątrz budynku, 
ale wisiały tam przez kilka dni i nic 
takiego się nie stało – zdradza Bo-
żena Grudnik-Opitek dyrektor 
Niepublicznego Przedszkola dla 
Dzieci Niepełnosprawnych.

Kolorowe, papierowe skarpetki 
wykonane były różnymi technika-
mi plastycznymi. Wszyscy przykła-
dali się do tego, by pobić rekord 
i wygrać konkurs na najdłuższy 
łańcuch „Wyjątkowych skarpet”. 

Sprawozdanie z przeprowadzonej 
w Jaworznie akcji inicjatorzy prze-
słać muszą organizatorom do 23 
marca. Po tym czasie wyłonieni 
zostaną laureaci konkursu.

Personel ośrodka ma nadzieję, że 
dzięki udziałowi w tej akcji uda się 
zwiększyć świadomość i pogłębić 
wiedzę jaworznian na temat życia, 
możliwości i ograniczeń osób z ze-
społem Downa. – Liczymy na to, że 
to ziarenko zostanie zasiane i ludzie 
zaczną przychylniej patrzeć na osoby 
z niepełnosprawnościami – podkreśla  
Bożena Grudnik-Opitek.

Natalia Czeleń
Akcja "Wyjątkowa skarpetka" szybko zdobyła sympatię i popularność
| fot. Natalia Czeleń

W tworzenie skarpet angażowały się dzieci, ich rodzice i personel ośrod-
ka  | fot. Natalia Czeleń

Uczniowie zaprezentowali efekty zajęć z robotyki 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zdobywają kompetencje przyszłości

Została też uroczyście otwarta 
pracownia hafciarska, która jest ele-
mentem tego przedsięwzięcia. SP 2 
z Podłęża to jedna z wielu jaworznic-
kich szkół, które zyskały fi nansowe 
wsparcie z puli, przyznawanej przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 
Centrum GovTech w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów.

W wydarzeniu wzięli udział ucznio-
wie, nauczyciele i zaproszeni goście, 
a wśród nich przedstawiciele Kura-
torium Oświaty w Katowicach, Wy-
działu Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie, radni, muzealnicy, ar-
tyści i pracownicy Miejskiego Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych. – Ten projekt stawia 
na kompetencje przyszłości, które są 
obecnie bardzo potrzebne w wielu ob-
szarach, w tym szeroko rozumianych 
technologii, w obszarach informatycz-
nych, matematycznych, a nawet tych, 
związanych ze sztuką. Wielkim atutem 
„Laboratoriów...” jest to, że pokazują 
one, jak wielką wartość ma w naucza-
niu nie tylko teoria, ale w dużej mierze 

praktyka – przekonywał Dariusz Do-
mański, zastępca śląskiego kuratora 
oświaty w Katowicach.

„Laboratoria Przyszłości” są progra-
mem, skierowanym do szkół podsta-
wowych i ogólnokształcących szkół 
artystycznych i mają na celu budo-
wanie wśród uczniów kompetencji 
kreatywnych i technicznych. Dzięki 
fi nansowemu wsparciu szkoły kupują 
wyposażenie techniczne, które służy 
do rozwoju umiejętności praktycz-
nych wśród dzieci i młodzieży, sa-
modzielnego i krytycznego myślenia, 
zdolności myślenia matematycznego 
i umiejętności w zakresie nauk przy-
rodniczych, technologii i inżynierii, 
stosowania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych, pracy zespołowej, 

dobrej organizacji i dbania o porządek 
na stanowisku pracy oraz radzenia 
sobie w życiu codziennym. Placówki, 
które otrzymały wsparcie, są zobligo-
wane do zakupu wyposażenia podsta-
wowego. Mogły kupić też sprzęt do-
datkowy. W jaworznickiej SP 2 były to 
urządzenia do pracowni hafciarskiej.

Uczniowie „dwójki” zaprezentowali 
krótki występ artystyczny, a następ-
nie pokazali swoje prace, wykonane 
w szkolnych pracowniach. Najmłodsi 
przedstawili efekty zajęć z robotyki. 
Uczniowie starszych klas zaprezen-
towali z kolei, jak działają drukarka 
3D i pojazdy, odpowiednio przez nich 
zaprogramowane. W pracowni haf-
ciarskiej goście zwiedzili natomiast 
ekspozycję nowoczesnych urządzeń, 

służących do haftu, i zabytkowych 
maszyn hafciarskich. Po wystawie 
oprowadziła zebranych Marta Fi-
gura, dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących, która jest pasjonatką 
hafciarstwa. – Projekt „Laboratoria 
Przyszłości” świetnie wpisuje się w ocze-
kiwania i szkoły, i uczniów, i całego 
naszego środowiska szkolnego – pod-
kreśliła. – Nasza placówka otrzymała 
w ramach projektu ponad 87 tys. zł 
– dodaje.

W ramach tej kwoty szkoła ku-
piła, m.in. drukarkę 3D, fi lamenty, 
mikrokontroler z czujnikami i akce-
soriami, stacje lutownicze z gorącym 
powietrzem i wiele innych urządzeń 
oraz programy komputerowe, służące 
do nauki robotyki i programowania. 
Z kolei w pracowni hafciarskiej poja-
wiły się m.in. nowoczesna maszyna 
do szycia, hafciarka oraz niezbędne 
wyposażenie.

„Dwójka” jest jedną z 23 szkół 
w naszym mieście, które przystąpiły 
do projektu „Laboratoria Przyszło-
ści”. Ne ten cel jaworznickie placówki 
otrzymały w sumie ponad 2 mln zł.

– Projekt „Laboratoria Przyszłości” jest 
jedną z wielu inicjatyw realizowanych 
przez szkoły w naszym mieście. Nasza 
gmina bardzo mocno angażuje się, razem 
z dyrektorami placówek i nauczycielami, 
we wszystkie te projekty realizowane 
w ramach rządowych programów – pod-
kreśliła IrenaWojtanowicz-Stadler, 
naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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R E K L A M A

1,5 procent 
dla jaworznickich OPP
Osobom chorym, walczącym  o po-

wrót do zdrowia, niepełnospraw-
nym, ubogim. A także sportowcom, 
wędrowcom, rozmaitym stowarzy-
szeniom związanym m.in. z kulturą 
i działalnością społeczną. Również 
zwierzętom. Im wszystkim mogą po-
móc pieniądze uzbierane z 1,5 proc., 
które podatnicy przekażą na rzecz 
jaworznickich organizacji pożytku 
publicznego. W Jaworznie takich OPP 
jest 22. Jak co roku czekają na wspar-
cie, które bardzo często jest głównym 
zasobem fi nansowym.

– Z roku na rok zauważamy, że coraz 
większa liczba podatników decyduje się 
na przekazanie 1, a obecnie 1,5 proc. 
swojego podatku. Wynika to z faktu, że 
nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi 
kosztami, a kwota którą wspomagamy 
wybraną organizację pożytku publicz-
nego, pobierana jest z podatku, który 
i tak wpłacamy do urzędu skarbowe-
go – podkreśla Michał Kasprzak, 
rzecznik prasowy Izby Administracji 
Skarbowej w Katowicach.

Tylko w ubiegłym roku do jaworz-
nickich OPP wpłynęło w sumie ponad 
635 tys. zł. Najwięcej, ponad 217 
tys. zł, otrzymało Hospicjum Homo 
Homini im. św. Brata Alberta. Dru-
gie miejsce wśród organizacji z na-
szego miasta zajęło Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. 
Dostało od podatników ponad 95 
tys. zł. Na trzeciej pozycji, z ponad 
75 tys. zł, uplasowała się Fundacja 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy”.

– Wpływy z 1 proc. to, oprócz da-
rowizn, główne źródło fi nansowania 
działalności naszej fundacji – przy-
znaje Katarzyna Pokuta, prezeska 
fundacji „Koty z Kociej”. Stowarzy-
szenie w ubiegłym roku otrzymało 
z 1 proc. ponad 55 tys. zł. – Pieniądze 

przeznaczamy na cele statutowe, w tym 
zakup karmy, akcesoriów niezbędnych 
do utrzymania kotów, zapewnienia peł-
nej opieki weterynaryjnej, w tym spe-
cjalistycznej – wylicza.

Są jednak organizacje, które od 
podatników dostają mniejsze kwoty. 

– W zeszłym roku zebraliśmy 1100 
zł – mówi Renata Talarczyk z funda-
cji „Mój Czas dla Seniora im. Wandy 
i Józefa”. Ta organizacja pożytku pu-
blicznego pomaga ludziom starszym, 
samotnym, odsuniętym od społeczeń-
stwa z racji wieku. Fundacji patronują 
zmarli rodzice jej założycielki, która 
powzięła sobie za cel przekonywać 
ludzi młodych, że czas poświęcony 
osobom starszym nie jest czasem stra-
conym. – Fundacja istnieje już 10 lat. 
Przez ten czas wydarzyło się wiele do-
brego – dodaje.

Od bieżącego roku jaworznickie 
OPP mają szansę na wyższe sumy 
płynące z rozliczeń podatkowych. 
Po raz pierwszy bowiem podatnicy 
przekazują już nie 1, ale 1,5 proc. 
swojego podatku.

– Zwiększenie do 1,5 proc. kwoty 
podatku należnego na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego nie wiąże się 
praktycznie z żadną zmianą dla po-
datników. Sam mechanizm wygląda 
dokładnie tak samo, jak w latach po-
przednich – wyjaśnia rzecznik kato-
wickiej IAS. – Wniosek o przekazanie 
1,5 proc. na rzecz OPP zawarty jest 
w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, 
że podatnik wskaże numer KRS orga-
nizacji, którą chce wspomóc, oraz poda 
kwotę, którą chce przekazać. Kwota ta 
nie może przekroczyć 1,5 proc. podatku 
należnego po zaokrągleniu do pełnych 
dziesiątek groszy w dół. Zmianie nie 
uległa również kwestia wskazywania 
celu szczegółowego – tłumaczy.

Anna Zielonka-Hałczyńska

W Fundacji Mój Czas dla Seniora regularnie organizowane są spotkania 
i artystyczne wieczory  | fot. Materiały Fundacji Mój Czas dla Seniora

Krzysztof Jędrzejek zachęca do oddawania krwi  | fot. Materiały prywatne

Patryk Zieliński (po prawej) oddawanie krwi traktuje już jako obowiązek, 
który przynosi wiele dobra  | fot. Materiały prywatne

Oddają krew, 
ratują życie

W kwietniu mobilny krwiobus 
przyjedzie do Jaworzna 3 razy. Na 
Rynku przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej zaparkuje we wtorki: 4 
i 18 kwietnia. Krew można będzie 
oddać od godz. 9 do 14. W piątek, 
21 kwietnia, krwiobus stanie przy 
Szybie Piłsudski przy ul. Krakow-
skiej (parking przy stołówce).

Katowickie Regionalne Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
zaopatruje w krew i jej składniki 
prawie 130 szpitali i klinik regionu 
śląskiego. RCKiK ponosi odpowie-
dzialność za zabezpieczenie w krew 
zarówno planowych zabiegów ope-
racyjnych, jak i zapewnienie krwi 
dla ratowania życia ofi ar wypad-
ków drogowych. Rezerwy krwi po-
winny więc być stale uzupełniane, 
dlatego potrzebni są nowi honoro-
wi dawcy. 

– Aktywnych dawców, którzy 
mieszkają w Jaworznie i od 2022 r. 
przynajmniej raz oddali krew, mamy 
1500. W tym roku w czasie akcji 
w ambulansie w Jaworznie odnoto-
waliśmy już około 150 donacji. Nie-
które osoby krew oddały dwukrotnie 
– mówi Aleksandra Sztajnert-Kur-
dziej, kierownik Działu Organizacji 
i Marketingu RCKiK w Katowicach.

Do dzielenia się krwią z potrze-
bującymi zachęcają jaworzniccy 
Honorowi Dawcy Krwi - Krzysztof 
Jędrzejek oraz Patryk Zieliński. 
Pan Krzysztof oddał już 50 litrów 
pełnej krwi. 

–  Trwało to ponad 20 lat i odda-
wanie krwi weszło mi już w nawyk. 

Poza tym wiem, jak potrzebna jest 
krew, by uratować czyjeś życie, dla-
tego krew oddaję i dopóki zdrowie mi 
dopisuje, będę to robił nadal – mówi  
Krzysztof Jędrzejek.

Jaworznianin krew po raz pierw-
szy oddał w latach dziewięćdzie-
siątych w trakcie służby wojsko-
wej na misji w byłej Jugosławii, 
a regularnie oddawać krew zaczął 
w marcu 2001 roku. 

Honorowym Dawcą Krwi – Zasłu-
żonym dla Zdrowia Narodu został 
też Patryk Zieliński. – Honorowym 
dawcą krwi jestem od 18. roku życia, 
czyli od ponad 19 lat – opowiada 
pan Patryk. Jak sam przyznaje, jako 
młodego człowieka początkowo do 
oddawania krwi skłaniała go per-
spektywa dnia wolnego od szkoły. 

– Chodziłem wtedy do technikum, 
a ZSP nr 3 w Jaworznie organizowało 
akcje krwiodawcze. Później stwier-
dziłem, że warto w życiu zrobić coś 
dobrego dla innych i zachęciłem też 
do tego mamę, brata oraz siostrę – 
opowiada jaworznianin.

Po latach bliscy pana Patryka 
mają na swoim koncie już po 20 
litrów oddanej krwi. Sam pan Patryk 
oddał ponad 27 litrów. Jaworznia-
nin podkreśla, że warto pomagać 
i nie bać się tego. – Trzeba też sto-
sować się do zaleceń przed oddaniem 
krwi. Ja wypijam więcej wody niż 
zazwyczaj i wtedy cały proces trwa 
o wiele krócej – zapewnia pan Patryk.

W ciągu doby  poprzedzającej 
oddanie krwi należy wypić około 
2 litry płynu, nie palić papierosów 
i nie pić alkoholu. Aby oddać krew, 
dawca musi być zdrowy, wypo-
częty i po lekkostrawnym, nisko-
tłuszczowym posiłku. Zgłosić się 
trzeba z dokumentem tożsamości 
ze zdjęciem. 

Po oddaniu krwi przysługuje za-
świadczenie usprawiedliwiające 
nieobecność w pracy, na uczel-
ni czy w szkole. Ponadto każdy 
krwiodawca może uzyskać bez-
płatnie wyniki swoich badań, czyli 
oznaczenie grupy krwi, morfologię 
i badania wirusologiczne. Dawca 
krwi liczyć może także na posiłek 
regeneracyjny o wartości 4500 kcal 
(9 czekolad).

Natalia Czeleń
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Wiosenne porządki MZNK 
w Jaworznie

Intensywne wiosenne prace porządkowe na gmin-
nych terenach zielonych, to aktualnie najważniejsze 
zadanie pracowników terenowych Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Wiosenne grabienie liści, porządkowanie rabat 
kwiatowych, przycinanie odrostów i usuwanie odpa-
dów, które jakimś cudem nie trafi ły do kosza tylko 
na trawnik. W ostatnim czasie na wykonywaniu tego 
typu zadań najczęściej można przyłapać pracowni-
ków MZNK w Jaworznie na terenach należących do 
gminy. Po zimie porządkowane są parki i skwery 
a także tereny zieleni osiedlowej, place zabaw i te-
reny rekreacyjne.

R E K L A M A

W trosce o przyrodę

Mistrzowie wiedzy

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
przyznał ponad 150 tys. zł dwóm ekologicznym 
projektom środowiskowym realizowanym na 
terenie  Jaworzna. Dzięki dotacji możliwa bę-
dzie kontynuacja ochrony chomika europejskie-
go oraz czynna ochrona i odtworzenie muraw 
kserotermicznych m.in. poprzez wypas owiec. 
– Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i na 
kontynuację działań środowiskowych, chroniących 
gatunek chomika europejskiego, otrzymaliśmy ko-
lejny raz z rzędu dotację – potwierdza wicepre-
zydent Jaworzna Łukasz Kolarczyk.

Dzięki temu przyrodnicy będą mogli konty-
nuować odbudowę populacji chomika europej-
skiego na terenie naszego miasta. Do środowi-
ska wprowadzone zostaną nowe osobniki. Na 
terenie miasta pojawi się także kolejna, piąta 
już, fi gurka sympatycznego gryzonia. 

Chomik europejski znajduje się na Czerwonej 
Liście Gatunków Zagrożonych IUCN. Jego status 
zagrożenia w skali globalnej określono jako CR, 
czyli gatunek krytycznie zagrożony. Naukowcy 
przewidują, że brak działań ochronnych cho-
mika spowoduje, że w ciągu 15 lat gatunek ten 
całkowicie zniknie z Europy.

– W Jaworznie mamy dwie populacje cho-
mików europejskich, zamieszkujące specjalnie 
dla nich utworzony teren użytku ekologicznego. 
Populacje te są niewielkie i odizolowane. Jedna 
zamieszkuje rejon Jeziorki-Byczyna, druga Gro-
dzisko-Wilkoszyn. Obszar użytku ekologicznego 
chomika europejskiego to ponad 273 hektary
–  mówi Marzena Adamczyk, naczelnik Wy-

Franciszek Lach ze Szkoły Podstawowej nr 
20, Bartosz Kawalec ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz Jakub Duszyk z III Liceum Ogól-
nokształcącego to laureaci powiatowych eli-
minacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Zawody odbyły się w piątek, 17 
marca, w remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Dąbrowie Narodowej. Przed uczniami 
z Jaworzna jeszcze konkurs na szczeblu wo-
jewódzkim. Laureaci wezmą udział w Woje-
wódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który 
odbędzie się w  kwietniu w Żywcu.

Dzieci i młodzież startowały w kilku grupach 
wiekowych: uczniowie szkół podstawowych 
klas 1-4, 5-8 oraz ponadpodstawowych dzien-
nych. Wydarzeniu towarzyszył pokaz samo-

Laureaci eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej wezmą udział w Woje-
wódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej | fot. Materiały Urzędu Miejskiego

Akcja policji
Jaworzniccy policjanci przypominają kierow-

com o zasadach bezpieczeństwa, jakie warto za-
chować podczas jazdy. Wszystko w ramach ogól-
nopolskiej akcji  „Na Drodze – Patrz i Słuchaj!”.

– Nowoczesna technologia w samochodach lub ta 
dostępna w telefonach sprawia, że unikanie czynni-
ków rozpraszających jest coraz trudniejsze. Jednak 
to od nas zależy, w jakim stopniu korzystamy z tych 
udogodnień, czy podczas jazdy odbieramy połącze-
nia telefoniczne, ustawiamy nawigację, słuchamy 
głośnej muzyki – mówi ofi cer prasowy, sierżant 
sztabowy Justyna Wiszowaty.

W ramach akcji policjanci będą pieszym i kie-
rowcom zwracać uwagę m.in. na zbyt głośne 
słuchanie muzyki. – Słuchając głośno muzyki, 
zwłaszcza przez słuchawki, pieszy czy też kierujący 
może nie usłyszeć klaksonu, sygnału pojazdu uprzy-
wilejowanego i wielu innych dźwięków, które mogą 
świadczyć o konieczności zachowania ostrożności. 
Jeśli będziemy mieli rozproszoną uwagę, możemy 
nie dostrzec niebezpiecznej sytuacji – tłumaczy 
Justyna Wiszowaty.

Na tragiczne konsekwencje zdarzeń dro-
gowych szczególnie narażeni są niechronieni 
uczestnicy ruchu, czyli: piesi, rowerzyści, moto-
rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg 
elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, 
a także urządzeń wspomagających ruch. – Pa-
miętajmy jednak, że bez względu na to, w jakim 
charakterze korzystamy z drogi, dla własnego 
bezpieczeństwa stosujmy zasadę, która jest hasłem 
prowadzonej akcji: „Na Drodze – Patrz i Słuchaj!” 
– przestrzega ofi cer prasowy jaworznickiej poli-
cji. Akcja potrwa do końca marca.               NC

chodów oraz sprzętu strażackiego. W imieniu 
prezydenta Jaworzna gratulacje nagrodzonym 
złożył Zbigniew Piątek, naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludno-
ści. Udział w wydarzeniu wzięli także: Paweł 
Szłapa, prezes zarządu Oddziału Miejskiego 
OSP RP w Jaworznie, oraz Patrycjusz Fu-
dała, komendant miejski PSP w Jaworznie.

Eliminacje odbyły się w ramach Akademii 
Bezpieczeństwa. To pogram adresowany do 
szerokiej grupy jaworznian. Z warsztatów 
i prelekcji dotyczących bezpiecznych zacho-
wań organizowanych w ramach Akademii 
Bezpieczeństwa regularnie korzystają przed-
szkolaki, uczniowie oraz seniorzy.

Natalia Czeleń
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Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

чи інші обставини, через які вони 
були вимушені виїхати з Польщі;

– інформація від інших 
(третіх) осіб про кожен виїзд 
громадянина України за межі 
території Польщі;

– якщо ZUS запросив такого 
громадянина на перевірку – 
відсутність більше трьох діб від 
моменту отримання запрошення.

Тож якщо ви плануєте виїзд 
до України або іншої держави, 
то ретельно плануйте свій виїзд, 
щоб уникнути проблем. 

Отже, якщо вам потрібно 
виїхати з Польщі більше, ніж 
на 30 днів, то вам в будь-якому 
випадку скасують виплати, бо . ви 
будете поза межами Польщі й не 
матимете права на отримання цих 
виплат. Щоб уникнути проблем та 
не виплачувати потім гроші, які 
вам нарахували, ви зобов’язані 
повідомити ZUS про свій виїзд. Це 
можна зробити двома способами:

– увійшовши на свою сторінку 
на порталі PUE ZUS та написавши 
листа POG;

– прийти до відділу ZUS за 
місцем перебування й подати 
письмову заяву.

Якщо повідомляєте ZUS про 
виїзд, вам не будуть нараховувати 
допомогу з наступного місяця, 
також вам не доведеться 
нічого відшкодовувати. Варто 
повідомляти ZUS заздалегідь.

Українцям скасовують виплати 500+: як відновити
Як перевірити, чи 

дійсний ваш статус UKR

Виплату можуть скасувати 
помилково, таке трапляється через 
втрату статусу UKR. Тож якщо 
нікуди не виїжджали або термін 
вашої поїздки не перевищив 30 
днів, то радимо вам перевірити 
свій статус UKR. Це можна зробити 
таким чином:

Написати в пошуковій строці 
Sprawdź swoje dane w reje-
strze PESEL. Далі вам потрібно 
авторизуватися за допомогою 
довіреного профілю (рrofi l za-
ufany). Після цього натисніть 
на кнопку Підписати довіреним 
підписом.

Після цього ви побачите свої 
дані. Якщо навпроти статусу 
іноземця (status cudzoziemca) стоїть 
прочерк або напис Ukr, то все в 
порядку. Якщо там інший напис – 
це означає, що ваш статус втрачено.

Поновити статус UKR можна 
в міській раді (Urząd miasta), не 
залежно від того, де ви в даний 
момент перебуваєте. Візьміть з 
собою усі можливі докази того, 
що ви не перевищили 30 днів 
або що ви не виїжджали з країни. 
Це можуть бути чеки, рахунки, 
печатки в закордонному паспорті 
тощо. Поновлення статусу UKR 
безкоштовне.

втрачають статус UKR, навіть якщо 
в Україні були менше ніж 30 днів, 
і виплати в такому разі можуть 
втратити, але й не знати про це. 

Одна з причин, як пише 
видання, – українці користуються 
цією системою, навіть якщо вони 
не потребують допомоги. На 
проблему в системі допомоги 
звернув увагу мер Перемишля 
Войцех Бакун. Він зауважив, 
що багато громадян України 
приїжджають до Польщі, 
отримують номер Pesel, 
відкривають карту в польському 
банку та оформлюють допомогу. 
Після цього вони залишають 
цю карту комусь іншому та 
виїжджають.

Тож з погляду на це Польща 
вирішила обмежувати допомогу 
для українських біженцівє

Які підстави для 
скасування виплат

Законно скасувати виплати 
просто так не можуть: для цього  
мають бути вагомі підстави. До 
них належать:

– дані про виїзд осіб з 
українським громадянством з 
реєстрів прикордонних служб;

– інформація про людей, які 
подавали заявку та отримують 
допомогу та інформація про ті 

Біженці в Польщі нерідко 
розповідають про те, що не 
отримують виплати 500+ на 
дитину вже кілька місяців. Чому 
так стається та що робити?

На жовтень 2022 року пільги 
втратили близько 80 тисяч 
українців. Про це інформує 
видання ukrainianinpoland.pl та 
розбиралось, у чому причина.

Світлана, котра живе в Явожно, 
улітку з малечею їздила в Україну 
на кілька тижнів і після цього 
перестали надходити кошти. 
Кілька разів ходила в ZUS, 
спілкувалась зі спеціалістами, 
писала заяви, аби відновили 
виплати, показувала печатки 
про перетин кордону і доводила, 
що не була в Україні більше, 
ніж дозволяє закон (до 30 днів). 
Слухала, що варто чекати. За 
пару місяців кошти таки почали 
надходити

Нагадаємо, «Родина 500+» – це 
програма допомоги на утримання 
дитини. Цю допомогу можна 
отримати на кожну дитину у вашій 
сім’ї, котрій не виповнилося 18 
років. 

У ZUS пояснюють, що 
скасування виплат відбувається 
через те, що багато хто виїжджає 
до України більше ніж на 30 днів 
та не попереджає про це заклад 
соціального забезпечення. Однак 
трапляються й помилки – українці 

Як поновити 
виплати 500+

Якщо поновили свій статус 
UKR, може знадобитись і 
поновлення 500+. Це можна 
зробити в режимі онлайн: 
заходите у свій кабінет ZUS 
та натискаєте на Katalog Uslug 
у розділі Uslugi. Обираєте 
пункт Złożenie dokumentu POG, 
натискаєте Szczegóły. Далі вам 
висвітиться електронна заявка. 
У темі листа обираєте Wniosek. 
В титулі листа – Przywrócenie 
płatności 500+ na dziecko. Далі 
переходите на Strona 2. Там вам 
потрібно буде написати текст: 
Dzień dobry! Proszę o rozpatrzenie 
odnowienia wypłaty 500+ dla... 
PESEL w związku z przywruce-
niam mu statusu UKR. Dokument 
wysyłam w aplikacji. Miłego dnia.

Після цього треба додати 
необхідні документи й вислати 
заявку (відновлений документ 
про статус UKR також додаєте) 
і чекати розгляду та поновлення 
виплати.

W trosce o przyrodę

działu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie.

W ramach dofi nansowania na terenie naszego 
miasta realizowana będzie też ochrona rzadkich 
i zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt 
ekosystemów polnych. W te działania przyrod-
nicy zaangażować chcą również mieszkańców. 

Na realizację projektu miasto pozyskało do-
tację w wysokości ponad 81 tys. zł, co stanowi 
ponad 74 proc. całej potrzebnej kwoty.

To nie koniec ekologicznych działań. W dru-
giej połowie maja, na terenie Zespołu Przyrod-
niczo Krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra 
w Jaworznie, znów pojawią się owce. Zdaniem 

przyrodników, wypas zwierząt gospodarskich 
jest  najlepszą metodą ochrony muraw kseroter-
micznych. Wydział Ochrony Środowiska zlecił 
już częściowy remont istniejącego na Zespole 
Przyrodniczo Krajobrazowym drewnianego 
ogrodzenia. Zakończenie prac planowane jest 
na koniec kwietnia.

Na realizacje tego zadania miasto otrzyma 
ponad 69 tys. zł dotacji. Z tych środków reali-
zowane będzie również koszenie mechaniczne 
i ręczne oraz zwalczanie gatunków ekspansyw-
nych. Działania będą obejmować swym zasię-
giem także Górę Wielkanoc czy Górę Bielana.

Natalia Czeleń

Jeszcze w tym roku na terenie miasta pojawią się nowe osobniki chomika europejskiego 
| fot. Materiały Urzędu Miejskiego

Dariusz Golik wykorzystuje swój talent, 
by wspierać bezdomne zwierzęta 
| fot. Dariusz Golik Fotografi a

Sesja na rzecz 
zwierzaków

Jaworznicki fotograf, Dariusz Golik, za-
prasza do udziału w akcji charytatywnej. 
Chętnym artysta wykona sesje zdjęciowe z ich 
czworonożnymi pupilami w czasie spaceru. 
Dochód z akcji przekazany zostanie na rzecz 
bezdomnych zwierząt. Udział w takiej sesji 
będzie można wziąć w niedzielę, 26 marca, 
od godz. 15.30 do 17 w parku Podłęże.

Dariusz Golik od lat organizuje sesje zdję-
ciowe z udziałem domowych pupili, a dochód 
z nich przekazuje na rzecz potrzebujących 
zwierząt. 

– Kocham fotografi ę, uwielbiam psy, lubię 
koty, dlatego też zawsze, kiedy tylko znajdę 
czas, bo chęci nigdy mi nie brakuje, wspieram 
swoimi skromnymi umiejętnościami Stowarzy-
szenie Opieki Nad Zwierzętami „Nadzieja Na 
Dom” – zdradza fotograf.

Tym razem  jaworznianin postanowił wy-
korzystać pierwsze dni wiosny i zorganizować 
plenerowe studio w jaworznickim parku na 
Podłężu. Wykona tam sesje zdjęciowe w za-
mian za datek. Kwota jest dowolna. Pieniądze 
trzeba będzie przelać na konto Stowarzysze-
nia Opieki Nad Zwierzętami „Nadzieja Na 
Dom” z dopiskiem „wpłata na cele statutowe 
stowarzyszenia”. Dane do przelewu znaleźć 
można na Facebooku Dariusz Golik Fotogra-
fi a bądź na stronie stowarzyszenia.

Jaworznicki fotograf zapewnia, że to nie-
ostatnia taka akcja. Podobne organizowane 

będą cyklicznie w różnych częściach Jaworz-
na i nie tylko. Warto śledzić media społecz-
nościowe pana Darka, by poznać jego prace 
i akcje, które będzie organizował.

Natalia Czeleń
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Węgiel z jaworznickich kopalń docierał koleją do portu rzecznego w Jeleniu  | fot. Zbiory MMJ

Ze wspomnień mieszkańców
Mieszkańcy Jaworzna mogą dzielić się 

wspomnieniami, dokumentami i zdjęciami, 
dotyczącymi dziejów naszego miasta. W ra-
mach wspólnej inicjatywy Muzeum Miasta 
Jaworzna, Stowarzyszenia Twórców Kultury 
i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna 
ma powstać publikacja, której autorami będą 
właśnie jaworznianie, bo to sami mieszkańcy 

często byli świadkami ważnych wydarzeń 
i mogą zdać z nich relacje.

Inicjatywa nosi tytuł „Napiszmy wspólnie 
historię Jaworzna”. Koordynują ją Urszula 
Warszawska-Adamczyk, Ewa Sałużanka
i Przemysław Dudzik, dyrektor MMJ.

– Zajrzyjcie do szufl ad, poszukajcie fotografi i 
z dzieciństwa, przejrzyjcie zachowane pamiątki, 

rękopisy i dokumenty, odkryjcie wspomnienia. 
Być może jakiś przedmiot, zapisek albo zdjęcie 
przypomni wam historię, którą warto będzie 
spisać lub nagrać, by się nią podzielić i za-
chować dla przyszłych pokoleń – podkreślają 
pomysłodawcy projektu.– Wszystkie osoby 
zainteresowane współtworzeniem historii Ja-
worzna prosimy o kontakt pod numerem telefo-

nu 32 618 19 50 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej info@muzeum.jaw.pl – dodają.

Do tej pory powstawały w Jaworznie publika-
cje, w dużej mierze albumy, dotyczące dziejów 
poszczególnych dzielnic. Takie wydawnictwa 
dotyczą już m.in. Byczyny, Szczakowej, Jeziorek 
i Długoszyna. Stworzyli je, we współpracy z ja-
worznickimi instytucjami, sami mieszkańcy. AZ-H

Rzeką i koleją, czyli o tym, jak w Jaworznie 
transportowano węgiel

Już w drugiej połowie XVIII wieku, 
gdy w Szczakowej powstała pierwsza 
na ziemiach polskich kopalnia węgla 
kamiennego, górnicy musieli zadbać 
też o transport swojego urobku. Na 
samym początku drogami, którymi 
czarne złoto trafi ało do innych miej-
scowości, były okoliczne rzeki, Prze-
msza i Biała Przemsza. Jednak nim 
węgiel przejmowali fl isacy, najpierw 
surowiec musiał zostać dowieziony do 
miejsc załadunku. Czym? Na początku 
transport odbywał się furmankami. 
Nieco później nastąpiła era konnych 
kolejek wąskotorowych.

Pierwsza powstała już za czasów 
szczakowskiej kopalni. Po wynalezie-
niu kolei żelaznych i otwarciu linii 
kolejowej przez Szczakową, węgiel 
i inne surowce transportowano także 
składami, ciągniętymi przez parowo-
zy. Z biegiem lat, na jaworznickiej 
ziemi powstała cała sieć kolejowych 
połączeń transportowych. Co cieka-
we, jeden z parowozów przejeżdżał 
swego czasu także przez…. Rynek 
w Jaworznie. Tylko jak to możliwe, 
skoro nigdy tam nie było torów?

Zaczęło się 
w Szczakowej

Jednak zanim to wyjaśnimy, warto 
najpierw sięgnąć do początków szcza-
kowskiej i jaworznickiej historii tego, 
jak transportowane były mineralne 
skarby naszego regionu.

Pierwsza konna kolejka służyła 
przewozowi węgla z kopalni w Szcza-
kowej. Zakład powstał w 1766 roku 
z inicjatywy króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego. Na potrze-
by przedsiębiorstwa zorganizowa-
no też konną kolejkę transportową. 
Szczakowski węgiel był zawożony 
nad brzeg Białej Przemszy w rejonie 
Maczek. Kopalnia nie przetrwała jed-
nak do końca XVIII wieku.

W latach 30. wieku XIX powstała 
kolejka kopalni Fortuna w Dąbrowie 
Narodowej. Prowadziła do ujścia Bia-
łej Przemszy. Siłę pociągową najpierw 
stanowiły konie, a następnie parowóz. 
Linia ta istniała przez około 40 lat.

Długo kolejki szynowej nie miały 
natomiast kopalnie rządowe w Ja-
worznie. Jak wyjaśnia Maria Leś-
-Runicka, autorka książki pt. „Histo-
ria Jaworzna w XIX wieku”, węgiel 
z Fryderyka Augusta i Jacka Rudolfa 
transportowali nad Przemszę w Jele-

niu miejscowi chłopi. Przewozili uro-
bek swoimi furmankami i przez lata 
byli monopolistami w tym biznesie.

– W 1843 roku opracowano projekt 
„drogi szynowej" na tym odcinku, ale 
władze nie zaakceptowały jego reali-
zacji ze względów fi nansowych. Pla-
ny w tym zakresie zostały odsunięte 
w czasie, utwardzono jedynie drogę do 
ładowni dla usprawnienia transportu 
wozami. Przez następne lata nie było 
koniunktury na tego rodzaju inwestycje, 
ponieważ austriacki zarząd kopalń nie 
wykazywał odpowiedniego zaintereso-
wania – opisuje Maria Leś-Runicka. 
– Kolejka wąskotorowa, tzw. przemszo-
wa, została zbudowana dopiero w 1872 
roku przez Jaworznickie Gwarectwo. 
Wybudowano wtedy torowisko, które 
biegło obok kolonii robotniczej Nowa 
Wieliczka, dalej przez Starą Hutę do 
Białego Brzegu, gdzie znajdowała się 
składnica węgla. Na trasie pracowała 
stała brygada ludzi i jeden parowóz, 
a później dwie lub trzy lokomotywy – 
zaznacza.

Kolejka przemszowa przetrwała do 
lat 50. XX wieku.

W 1899 roku uruchomiono kolej-
ki wąskotorowe z kopalni Sobieski 
na Borach do stacji przeładunkowej 

w Ciężkowicach i do brzegu Prze-
mszy w Jeleniu.

– Szczególnie ta do Ciężkowic była 
dużym osiągnięciem, miała 7 km długo-
ści, biegła przez wykupione od chłopów 
pola i kończyła się murowaną rampą do 
przeładunku kopalnianych wózków do 
wagonów kolei normalnotorowej. Kon-
cesja na kolejkę była wydana na 25 lat. 
Funkcjonowała prawdopodobnie niezbyt 
długo, ponieważ już w 1900 roku ko-
palnia miała własną bocznicę na linii 
normalnotorowej Bolęcin-Chrzanów-
-Jaworzno – wyjaśnia autorka książki 
o historii naszego miasta.

Jazda 
po przekładanym torze
Ale co z tym parowozem, jeż-

dżącym przez jaworznicki Rynek? 
Tę historię przedstawił w swojej 
książce pt. „Jaworzno minione”, 
Bartłomiej Cieszyński, nieżyjący 
już jaworznicki muzealnik i badacz 
historii naszego miasta.

Wszystko zaczęło się od powsta-
nia kolejki, prowadzącej z piaskow-
ni na Wilkoszynie do szybu Warpie, 
wzdłuż obecnej ulicy Chełmońskie-
go. Wspomniana kolejka funkcjono-

wała w latach 1931-1955. Piasek, 
wykorzystywany na płynną pod-
sadzkę do zapełniania górniczych 
wyrobisk, był przewożony, skła-
dem, ciągniętym przez parowóz. 
Problemem okazało się jednak to, 
jak postawić ów parowóz na tam-
tejszym torze.

– Brak połączenia kolejki z kopal-
niami sprawił, że musiano znaleźć spo-
sób na przetransportowanie pociągu 
i posadowienie go na torach. Wago-
ny można było rozebrać na elementy 
i przewieźć. Z parowozem uczynić się 
tego nie dało. Zdecydowano zatem, 
że... pojedzie na własnych kołach. 
W latach pięćdziesiątych XX wieku 
dwukrotnie można było zobaczyć 
jadący ulicami: Bieruta, Jagielloń-
ską, Kilińskiego (obecnie: Sportowa, 
Grunwaldzka, Pocztowa), Rynkiem 
i Sławkowską parowozik – opowiadał 
w swojej książce Bartłomiej Cieszyń-
ski. –  Ekipa pracowników kopalni 
przekładała sforsowany przez loko-
motywę odcinek torów. Ta, buchając 
parą i gwiżdżąc ostrzegawczo na licz-
nie zebraną gawiedź, przesuwała się 
znów kilkanaście metrów do przodu 
i stawała w oczekiwaniu na kolejne 
przełożenie szyn – opisywał.

Muzealnik był naocznym świad-
kiem tego kolejowego przedsięwzię-
cia. I, zgodnie z tym, co zapamiętał, 
do przetransportowania „ciuchci” 
wykorzystano jedynie trzy odcinki 
toru. Praca szła sprawnie. – Jedynie 
przy podjeździe pod górkę, kilkakrot-
nie koła zabuksowały w miejscu. Dziś, 
nikt, kto nie był świadkiem wydarze-
nia, nie chce wierzyć, że coś takie-
go miało miejsce. Parowóz pod parą 
sunący wskroś Rynku! – skwitował 
autor książki „Jaworzno minione”.

Na torach 
standardowych

Oprócz kolejek wąskotorowych, 
wraz z rozwojem kolei żelaznych, 
powstawały też górnicze linie o stan-
dardowym rozstawie szyn. Służyły 
tylko i wyłącznie do transportu wę-
gla z kopalń do głównych szlaków 
kolejowych. W 1856 roku taką linię 
dojazdową, do kopalni Fryderyk Au-
gust, zbudowała spółka c.k. Wschod-
nie Koleje Państwowe. Trasa wiodła 
z zakładu górniczego, przez Pechnik 
i Niedzieliska, do stacji kolejowej 
w Szczakowej. Na początku lat 70. 
XIX wieku Jaworznickie Gwarectwo 
Węgla Kamiennego poprowadziło też 
połączenie z nowo powstałą kopalnią 
Jacek Rudolf. Linia istniała do prze-
łomu lat 80. i 90. XX wieku.

Swój kolejowy szlak transportowy 
zyskała też kopalnia Sobieski, należą-
ca do rodziny Domsów. Robert Wil-
helm Doms doprowadził do budowy 
połączenia Jaworzno-Chrzanów-Bo-
lęcin. Otwarcie linii miało miejsce 
w 1900 roku, a stacji kolejowej Ja-
worzno – w roku 1903. W ramach 
przedsięwzięcia zbudowano też bocz-
nice dla kopalni Matylda w Kątach 
i kopalni Roberta Wilhelma Domsa 
na Borach. Tory do Sobieskiego zo-
stały doprowadzone w 1905 roku.  

W 1911 roku na trasie linii Ja-
worzno-Chrzanów-Bolęcin powstał 
też dodatkowy przystanek – Szyb 
Sobieski. Sześć lat później została 
także zbudowana kolejna boczni-
ca, dla nowo powstałych zakładów 
chemicznych Azot.

Kolejowy szlak, autorstwa Rober-
ta Wilhelma Domsa, został w 1936 
roku połączony także z linią górniczą 
Jaworzno – Szczakowa, należącą do 
Jaworznickiego Gwarectwa.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Mieszkanie treningowe 
„obchodziło” swoje trzecie 
urodziny. Z tej okazji jego 
mieszkanki zorganizowały 
urodzinową imprezę. Był 
tort, pyszny obiad, bezal-
koholowy szampan i mnó-
stwo życzeń. Nie zabra-
kło też prezentów, które 
w imieniu swoim i wice-
prezydenta Jaworzna, Łu-
kasza Kolarczyka, wrę-
czył mieszkańcom Maciej 
Stanek, jaworznicki rad-
ny. Również i gospodarze 
obdarowali swoich gości 
pięknymi, własnoręcznie 
wykonanymi ozdobami.

Szansa na samodzielność

– Tort to nasze wspólne dzieło – mó-
wią z dumą Justyna, Lidka, Kamila
i Daria, aktualne mieszkanki trenin-
gowego lokum.

To właśnie im przypadło w udziale 
zorganizowanie urodzinowego przy-
jęcia. Dziewczęta bardzo się postara-
ły. Posprzątały mieszkanie na błysk, 
przygotowały piękne dekoracje i pysz-
ny poczęstunek. Pomagali im w tym 
ich trenerzy, którzy się nimi opiekują. 
Podczas imprezy zebrani obejrzeli też 
prezentację multimedialną, obrazują-
cą życie codzienne lokatorów.

Trening, wsparcie, 
na chwilę i na dłużej

Mieszkanie w bloku przy ul. Ma-
tejki służy do nauki samodzielności, 
której nabywają uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej i Środowi-
skowego Domu Samopomocy. To 
placówki prowadzone przez Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną koło 
w Jaworznie. Lokum działa od 1 mar-
ca 2020 roku i składa się z dwóch sy-
pialni, dużego salonu, aneksu kuchen-
nego i przystosowanej dla potrzeb 
mieszkańców łazienki. Mieszkanie 
pochodzi z zasobu gminy. Zostało 

przekazane PSONI przez MOPS na 
zasadach użyczenia. Lokum funk-
cjonowało najpierw jako mieszkanie 
chronione, a od 1 stycznia 2022 roku 
ma status treningowego.

Mieszkanie pełni trzy funkcje. 
Pierwsza to trening, który odbywa 
się w ramach projektu „Mieszkam, 
więc jestem”, dofi nansowanego 
z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. W jego 
ramach uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy, a także absolwenci 
wprowadzają się na miesiąc do miesz-
kania treningowego i szkolą się w sa-
modzielności, przekonując się, że są 
w stanie poradzić sobie nawet wtedy, 
gdy zabraknie rodziców.

Pod okiem trenerów, którzy są 
z nimi przez cały czas, uczą się sprzą-
tać, gotować, robić zakupy, prowadzić 
rachunki, załatwiać sprawy w urzę-
dach. Organizują wspólne wypady, 
np. na miejskie imprezy, kręgle, basen 
czy do teatru. Grają w planszówki, 
układają puzzle, tworzą piękne prace 
plastyczne. Po miesięcznym pobycie 
wracają do swoich domów, ale po 
jakimś czasie znów mogą wrócić na 
trening. I wracają bardzo chętnie.

– Mieszkanie dobrze spełnia funkcję, 
do której zostało powołane. Nasi miesz-
kańcy z dnia na dzień, z tygodnia na 
tydzień, radzą sobie coraz lepiej. Na 
początku była to dla nich nowość, do 
której musieli przywyknąć także ich 
rodzice i opiekunowie. Bo wielu z na-
szych podopiecznych po raz pierwszy 
w życiu pozostawiało swoich rodziców 
na tak długo i spędzało poza domem 
4 albo 5 tygodni – wspomina Moni-
ka Włodarczyk-Raczek, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, dzia-
łającego przy PSONI.

Drugą funkcją mieszkania pro-
wadzonego przez placówkę, jest 
wsparcie. W jego ramach opieką 
długoterminową zostają objęte oso-
by, które tracą swoich bliskich – ro-
dziców lub prawnych opiekunów 
– i nie mają nikogo, kto mógłby 
się nimi opiekować. W jaworznic-
kim lokum dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną miesz-
kają obecnie dwie takie lokatorki. 
I będą mieszkać tam do czasu, aż 
wyjaśni się ich sytuacja rodzinno-

-bytowa. Również one biorą udział 
w treningu samodzielności. 

Trzecia funkcja mieszkania, pro-
wadzonego przez PSONI, dotyczy 
przypadków, gdy ktoś zostanie bez 
opieki w nagłych przypadkach (np. 
gdy rodzic trafi  do szpitala albo bę-
dzie musiał wyjechać w pilnej spra-
wie). Wtedy taka osoba śpi na kana-
pie w salonie.

Podział obowiązków
W mieszkaniu treningowym miesz-

kają obecnie wspomniane - Lidia, 
Justyna, Daria i Kamila. Jak mówią 
o sobie, są zagorzałymi fankami tego 
lokum i bardzo dobrze się w nim czu-
ją. – Jesteśmy tutaj po raz drugi. Naj-
pierw mieszkałyśmy tu razem w zeszłym 
roku i bardzo nam się spodobało. Dla-
tego bardzo chciałyśmy wrócić. Udało 
się – cieszą się Daria i Kamila.

Są przyjaciółkami i świetnie się 
dogadują. Wspierają się wzajemnie i, 
jak przekonują, nie tęsknią za rodzi-
cami. Uważają, że kilkutygodniowy 
pobyt poza domem ma wiele plusów.

– Fajnie jest mieszkać samodzielnie, 
bez rodziców – podkreślają. – Dużo się 
tu nauczyłyśmy i wiemy już, że jesteśmy 
w stanie poradzić sobie bez niczyjej po-
mocy w wielu sprawach i same o sobie 
decydować – dodają.

Mieszkańcy lokum treningowe-
go dzielą się obowiązkami. Zadania 
rozdzielają między sobą na kilka  
kolejnych dni. Na przykład w ze-
szłym tygodniu Kamila odpowia-
dała za kuchnię. Daria sprzątała ła-
zienkę, Lidka odkurzała, a Justyna 
myła podłogi.

– Bardzo lubię sprzątać i gotować 
– przyznaje Justyna. – Najlepiej wy-
chodzą mi naleśniki – dodaje.

Dobrze gotują też Daria i Kamila. 
Kulinarne zajęcia przypadły do gu-
stu również Lidce. Potrafi  ugotować 
pyszny rosół.

Na początku nie lubiła sprzątać. 
Ale obecnie jest jedną z przodujących 
w domowych porządkach, szczegól-
nie gdy przypada jej kolej na mycie 
podłogi. Do jej ulubionych sprzę-
tów domowych należą  zmywarka 
i telewizor. – Bardzo lubię oglądać 
seriale i mecze piłki nożnej – wylicza 
mieszkanka.

Lokatorami mieszkania trenin-
gowego opiekuje się 5 trenerów. 
Pracują na zmiany i dzięki temu są 
wsparciem dla mieszkańców przez 
całą dobę.

– Przychodzą do nas uczestnicy 
z różnym stopniem umiejętności. Ale 
każda nowa rzecz, której się nauczą, 
sprawia im ogromną radość. Są za-
chwyceni swoimi postępami i jedno-

cześnie zdziwieni, że potrafi ą. A gdy 
wracają do swoich domów, z dumą 
chwalą się bliskim tym, czego się na-
uczyli – zaznacza trenerka Danuta 
Michalska, która pracuje w miesz-
kaniu treningowym od 2 lat. – Na-
szym lokatorom najbardziej przypadł 
do gustu trening kulinarny. Gotować 
lubią i kobiety, i mężczyźni. A jeśli 
ktoś z nich przejawia większe zdolności 
w tym zakresie, to dajemy tej osobie 
trudniejsze zadania – podkreśla.

Samodzielnie, 
nie znaczy gorzej

– Patrząc na trzy minione lata, do-
brze widać, jak nasi podopieczni się 
zmienili. Jak dobrze sobie radzą w co-
dziennych czynnościach – ocenia Mo-
nika Włodarczyk-Raczek. – I, co też 
ważne, przekonują się o tym także ich 
rodzice. Wielu z nich do tej pory nie 
znało możliwości swoich dzieci. Nie-
którzy opiekunowie wyręczali bowiem 
je nawet w najprostszych sprawach. 
Na przykład mama jednej z dziewczyn 
zawsze pomagała jej w kąpieli, uważa-
jąc, że córka z tym sobie nie poradzi. 
Ta sama mama bardzo się zdziwiła, 
gdy okazało się, że jej dziecko, po 
miesiącu w mieszkaniu treningowym, 
potrafi  się samodzielnie umyć i to ze 
świetnymi efektami – opowiada kie-
rowniczka WTZ.

Jak dodaje, podobnie było też 
z jednym z uczestników, któremu 
jego tata nie pozwalał używać noża. 
Bał się, że syn zrobi sobie krzywdę. 
Tymczasem w mieszkaniu treningo-
wym ów syn z krojeniem nie miał 
większych problemów. I ani razu 
nie zranił się podczas tej czynności.

Efekty treningów chwali też Ma-
ciej Stanek. Radny trzy lata temu 
mocno zaangażował się w powsta-
nie mieszkania treningowego i do 
tej pory wspiera tę inicjatywę. – 
Ogromną radość sprawia mi, gdy wi-
dzę jakie postępy robią podopieczni 
PSONI – podkreśla. – Cieszę się, że 
mieszkanki i mieszkańcy tego miejsca 
tak chętnie biorą też udział w życiu 
społecznym. Często spotykam ich na 
wydarzeniach miejskich, na które nie-
raz sam ich zapraszam – zaznacza 
jaworznicka radny.

Anna Zielonka-Hałczyńska
We wspólnym mieszkaniu wszystko musi działać jak w zegarku. Tygo-
dniowy grafi k sprzątania | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Treningowe mieszkanie przy ul. Matejki istnieje od trzech lat. Z tej okazji mieszkańcy przygotowali przyjęcie z pysznym tortem. Byli goście i prezenty | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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| fot. Andrzej Pokuta

| fot. Materiały prywatne

Zdaniem Barbary Korczyk poezja to przede wszystkim silne emocje  | fot. Natalia Czeleń

Nowa książka 
naszego felietonisty

Spoglądając wstecz

Po ubiegłorocznym wydaniu zbioru 
felietonów z lat 2016-2018 nie zosta-
ło ani śladu. Dwa wydania książki 
Wojciecha Knapika „Najmojejsza 
Nacja Stanu” rozeszły się, zasilając 
biblioteczki czytelników. Najnowsze 
wydawnictwo, w którym fani gatun-
ku znajdą aż 113 krótkich tekstów 
na każdy temat, nosi tytuł „Myszy, 
deszcz i Polska”. Książka jest solidnie 
wydana, w twardej oprawie i z cie-
kawą grafi ką na okładce.

– Jestem bardzo zadowolony z tego 
wydania. Chciałem, aby było trwałe, 
w końcu to podsumowanie moich wie-
lu miesięcy pracy. Okładka została za-
projektowana przez zdolnego grafi ka, 
Macieja Świętego, oddał on sedno ty-
tułu oraz klimatu felietonów, trochę 
z przymrużeniem oka, trochę bajkowo 
i zdecydowanie sarkastycznie. Warto 
przeanalizować okładkę i zwrócić uwa-
gę na wiele detali, na przykład kształt 
sera w pułapce – podkreśla Wojciech 
Knapik.

W książce opublikowane są zdjęcia 
Jaworzna, zamiast wstępu pojawił się 
tekst na temat zmian, jakie nastąpiły 
w mieście w porównaniu do młodości 

Wnętrze Hali Widowiskowo-
-Sportowej Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie po raz 
kolejny zyskało artystyczny sznyt, 
a to za sprawą wystawy prac Do-
roty Pamuły, która zdecydowała 
się zaprezentować część swojego 
dorobku. Wystawa otrzymała ty-
tuł „Spojrzenie wstecz” i składa 
się na nią czterdzieści prac, któ-
rych tematyka oscyluje wokół ar-
chitektury i natury, czyli głównych 
zainteresowań artystki, ale wśród 
nich znajdują się także dwa por-
trety wykonane „metodą prób”, 
jak mówi sama autorka.

– Są to prace z lat 1997-2001, zda-
rzają się także prace z innego okresu, 
które umieściłam, gdyż wymagała 
tego kompozycja, ale wszystkie zwią-
zane są z grafi ką warsztatową. Prace, 
które można zobaczyć, wykonane są 
za pomocą czterech technik – linoryt, 
akwaforta, sucha igła i kolografi a – 
wylicza Dorota Pamuła. 

Tytuł wystawy związany jest ze 
zmianą w życiu zawodowym ar-
tystki, która niedawno przeszła na 
emeryturę, a tę zaczęła właśnie od 
uporządkowania swoich prac. Po 
wnikliwym przeglądzie uznała, że 
nadają się one na wystawę. Wła-

autora. – Jako że dobiegam pięćdzie-
siątki, mogę podsumować moje pół 
wieku w Jaworznie. Moja rodzina od 
pokoleń jest związana z tym miejscem, 
czuję duże przywiązanie i cieszę się ze 
zmian, jakie następują. Mam w sobie 
zdecydowanie więcej optymizmu, niż 

pesymizmu, który jest bardzo nośny me-
dialnie, szczególnie w internecie można 
to zauważyć, walczę w książce z narze-
kactwem. Nie cierpię „specjalistów od 
wszystkiego”. Lubię wracać z podróży 
do Jaworzna, lubię wracać w tekstach 
do mojego domu – wylicza autor.

W książce oprócz felietonów, zna-
nych z drugiej strony naszej gazety, 
rozszerzonych w stosunku do ory-
ginału, pojawiło się wiele tekstów 
premierowych.

– Siłą takich wydawnictw jest róż-
norodność. Co trzy strony zmienia się 
temat, jeżeli nie spodobał ci się tekst, 
przejdź do następnego. Myślę, że każdy 
znajdzie coś dla siebie i na pewno nie 
raz się uśmiechnie. Lubię rozśmieszać
– przyznaje felietonista.

Książka jaworznianina „Myszy, 
deszcz i Polska” jest do nabycia wy-
syłkowo na Allegro. W Jaworznie 
można kupić ją stacjonarnie w punk-
cie informacyjnym w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej na Rynku. A naj-
nowszy artykuł autora znajdziecie 
oczywiście na drugiej stronie naszej 
gazety. 

RED

śnie z tych porządków i wspomnień 
wziął się tytuł wystawy.

O ile pani Dorota jest znana w śro-
dowisku artystycznym, a także ja-
worznickim miłośnikom sztuki, to 
wystawa jej prac już wcale nie jest 
tak oczywista, gdyż to dopiero druga 
indywidualna ekspozycja tej artyst-
ki. Do tej pory zwykle uczestniczyła 
w zbiorowych prezentacjach gru-
py „Na przekór”, którą tworzy wraz 
z koleżankami ze studiów.

Wystawę można podziwiać do 28 
marca w holu Hali Widowisko-Spor-
towej (ul. Grunwaldzka 80), od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
8-20. Wstęp wolny.                    MK

Wiersze przychodzą nocą
Poetka Barbara Korczyk urodziła 

się we Wrocławiu, ale jej domem sta-
ło się Jaworzno. Jej największą mi-
łością jest poezja. Jaworznianka lubi 
też malować, rzeźbić, fotografować, 
dbać o kwiaty w swoim ogrodzie 
i podróżować. Jak sama przyznaje 
- pomysłów ma wciąż pełną głowę, 
a w realizowaniu swoich pasji może 
liczyć na wsparcie bliskich.

Pani Basia zawsze była osobą 
wrażliwą. Literacki talent przeja-
wiała już w szkole podstawowej 
i choć pisanie zawsze przychodziło 
jej z łatwością, i sprawiało radość, 
to jednak nie wiązała z tym swojej 
przyszłości. Wszystko zmieniło spo-
tkanie z kobietą, która również kocha 
poezję. Pani Barbara, zainspirowa-
na jej postawą, sama napisała odę 
do znajomego. I tak to się zaczęło. 
– Każdy nosi w sobie coś, co potrafi  
w przyjaznych warunkach rozwinąć – 
przekonuje jaworznicka poetka. Jak 
sama przyznaje - wiersze przychodzą 
do niej nocą. – Budzą mnie nawet o 2 
czy 4 rano. Wtedy wstaję i zapisuję te 
słowa – zdradza.

W swoim dorobku ma już ponad 
400 wierszy, a także aforyzmy, frasz-
ki, limeryki czy satyry. Jaworznianka 
zajmuje się też tautogramami, czyli 
wierszami,  w których pojawiają się 
wyrazy zaczynające się na tę samą 
literę. 

Barbara Korczyk często uczestni-
czy w warsztatach oraz spotkaniach 
literackich w całym regionie i nie tyl-
ko. – Najwięcej radości w tych spotka-
niach sprawia mi poznawanie nowych 

ludzi – mówi poetka. Jaworznianka 
poznała m.in. cenionych poetów, 
takich jak: Wojciech Kass, Józef
Baran, Tomasz Jastrun, czy kry-
tyka literackiego, Kazimierza Lin-
dę. Ma też za sobą wiele autorskich 
wieczorków poetyckich. – To karma 
dla duszy – zdradza.

Do każdego spotkania poetka skru-
pulatnie się przygotowuje. Zdarza się 
jej nawet wykonywać ekologiczne 
rzeźby z drewna i folii bąbelkowej 

czy gazet, które dodają wieczorkom 
magii.

Pani Basia od 2016 r. należy do 
Akademii Słowa i Grupy Twórczej 
„Cumulus” w Chrzanowie. Dzięki 
tej grupie odważyła się wyjść do 
czytelników, by już niecałe trzy lata 
później wydać pierwszy tomik po-
etycki pt. „Muzyka duszy”. Poetka 
podzieliła go na trzy części, z któ-
rych każda uderza w inne struny. 
Są tu wiersze o miłości, doznaniach, 

skłaniające do głębokich refl eksji. 
Do tomiku dołączona została płyt-
ka zawierająca nieopublikowane 
w nim wiersze, recytowane przez 
serdeczną przyjaciółkę pani Basi, 
Halinę Sokulską.

W 2021 r. poetka wydała drugi to-
mik pt. „Turkus” oraz „Frazy i frasz-
ki”, które nie tylko bawią, ale i uczą.

Jaworznianka należy też do gru-
py literackiej  „Źródłosłów”, której 
prezesem jest poeta i satyryk, Bo-

gusław Zakordoniec. W 2020 r. 
została członkinią Stowarzyszenia 
Autorów Polskich. – Jestem z tego 
bardzo dumna – przyznaje.

Poetka co roku uczestniczy w Fe-
stiwalu Poezji Słowiańskiej w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Jej poematy 
trafi ły już do kilku wydań antologii 
festiwalu. Od wielu lat zdobywa naj-
lepsze miejsca w konkursie na Saty-
rę Urobkową w libiąskim Centrum 
Kultury. Na swoim koncie ma kilka 
nagród Grand Prix za kreatywność. 
Zdarzyło się jej bowiem napisać na-
wet wiersz w gwarze śląskiej.

W Jaworznie twórczość utalento-
wanej poetki podziwiać można było 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w 2020 r. Pani Basia chętnie swoje 
wiersze prezentuje też w Zakładzie 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Cięż-
kowicach.

Na najbliższy czas poetka ma wiele 
planów. Chciałaby wydać „minia-
tury”, czyli zbiór bardzo krótkich 
wierszy okraszonych fotografi ami 
jej autorstwa. Planuje też przygoto-
wać kolejny tomik poezji, nowych 
wierszy ma bowiem bez liku. Chce 
też napisać nowe utwory do kolej-
nej edycji antologii Festiwalu Poezji 
Słowiańskiej. – Wezmę również udział 
w projekcie na rzecz autystycznego 
chłopca, Filipka, w ramach którego 
powstaje antologia 170 autorów – zdra-
dza poetka.

Dochód ze sprzedaży antologii 
przeznaczony zostanie na leczenie 
chłopca.

Natalia Czeleń
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Noemi Grabowska w piosence Kasi Sobczyk "Nie bądź taki szybki Bill" 
| fot. Andrzej Pokuta

Maria Kocot ze swoją najnowszą 
książką | fot. Andrzej Pokuta

Pierwsze miejsce wśród przedszkolaków zajął zespół Panda i Banda  | fot. Andrzej Pokuta

Jurorzy oceniali m.in. podobieństwo do oryginału, układ taneczny i synchronizację wyśpiewywanych słów 
z podkładem muzycznym  | fot. Andrzej Pokuta

Ponad 300 młodych arty-
stów zaprezentowało się 
na deskach szczakowskie-
go Domu Kultury podczas 
XXI edycji przeglądu Mini 
Playback Show, który od-
był się w piątek 17 marca. 
Młodzi artyści wcielili się 
w znanych muzyków nie 
tylko polskich, ale również 
zagranicznych.

Artyści z czołówki list przebojów 
w Szczakowej

Konkurs, od początku organi-
zowany przez Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie, za-
czynał w klubie Podłęże, a w prze-
glądzie startowało kilkanaście osób. 
Z czasem jednak zaczęło przybywać 
zainteresowanych, a liczba wyko-
nawców z roku na rok wciąż rośnie. 
– Jest bardzo duże zainteresowanie 
tym konkursem, więc jesteśmy ogrom-
nie zadowoleni, że wciąż cieszy się 
popularnością i że dzieci chcą w nim 
brać udział. W tegorocznym przeglą-
dzie mogliśmy wysłuchać 39 zgło-
szonych zespołów i solistów – mówi 
Monika Komańska, pełnomocnik 
ds. organizacyjnych w Miejskim 
Centrum Kultury i Sportu w Ja-
worznie.

Występy przygotowane były nie-
zwykle skrupulatnie – świetnie opa-
nowane teksty piosenek, doskonale 
wyćwiczony ruch sceniczny, impo-
nujące scenografi e, a także wier-
nie odwzorowane stroje, fryzury 
i makijaże.

Warto przypomnieć, że Mini 
Playback Show to konkurs, w któ-
rym nie trzeba umieć śpiewać. Ju-
rorzy pod uwagę biorą zupełnie 
inne umiejętności – na przykład 

synchronizację wyśpiewywanych 
słów z podkładem, a także odpo-
wiednią prezentację naśladowa-
nego wokalisty. Niezwykle istotne 
okazują się również umiejętności 
aktorskie.

Podczas piątkowej imprezy mło-
dzi wykonawcy sięgnęli nie tylko 
po hity zajmujące pierwsze miej-
sca światowych list przebojów, ale 
również po starsze utwory, w tym 
klasyki polskiej muzyki rockowej. 
Usłyszeć można było m.in. Sanah, 
Miley Cyrus, Billie Elish, Spice Girls, 
Bajm, Chłopców z Placu Broni. 
– Wykonawcy wybierali różne gatunki 
muzyczne, była muzyka współczesna 
i sprzed lat. Wybór zwycięzców od po-
czątku był niełatwy, a z każdą kolejną 
kategorią stawał się jeszcze trudniej-
szy – podkreśla Monika Komańska, 
która pełniła również funkcję prze-
wodniczącej jury.

Młodzi artyści rywalizowali ze 
sobą w trzech kategoriach wie-
kowych: przedszkola, uczniowie 
klas 1-3 oraz 4-8.  Jurorki w każ-
dej kategorii przydzieliły również 
wyróżnienia. 

Pierwsze miejsce wśród przed-
szkolaków zajął zespół Panda i Ban-
da z przedszkola Wesołe Przed-
szkolaki. Dzieci wykonały znany 
utwór Mroza pt. „Jak nie my, to 
kto?”, a przygotowały je panie 
Anna Banasik, Patrycja Pagos
i Marzena Guja. 

W kolejnej grupie, klasy 1-3, do-
skonale zaprezentowała się Ma-

rianna Zaborowska, ze Szkoły 
Podstawowej nr 11, wcielając się 
w Katarzynę Nosowską. Jej wy-
konanie utworu „Ja pas” zapewniło 
jej pierwsze miejsce. Dziewczynkę 
do występu przygotowała pani Ewa
Kępka. – Jestem bardzo zaskoczona 
i bardzo się cieszę. Myślałam, że nie 
mam szans! Repertuar zaproponowa-
ła mama, bo bardzo lubię Nosowską 
i ciągle śpiewałam tę piosenkę, gdy 
byłam młodsza – zdradza Marianna.

W kategorii klas 4-8 pierwsze 
miejsce wywalczył zespół We all 
love you również ze Szkoły Podsta-
wowej nr 11. Repertuar, w którym 
zaprezentowała się młodzież, wy-
brała opiekunka grupy – pani Ewa
Krzywosz – i nie da się ukryć, że 
był to strzał w dziesiątkę. Utwór 
ukraińskiego aktora komediowego, 
Verki Serduchka, pt. „Dancing 
Lasha Tumbai” porwał do zabawy 
jurorki i całą publiczność zasiadają-
cą w sali teatralnej Domu Kultury.

– Wybór utworu był bardzo nie-
oczywisty, nie dało się przejść obok 
niego obojętnie. Samej grupy też się 
nie dało nie zauważyć. Widać było, 
że świetnie się bawili podczas swo-
jego występu – podkreśla przewod-
nicząca jury.

Monika Kuś

Pisane 
od serca

W piątkowy wieczór, 17 marca, 
w podcieniach Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Jaworznie gościła au-
torka poczytnych powieści, których 
fabuła osadzona jest w realiach II 
wojny światowej, Maria Kocot. 
Pisarka samą siebie określa mia-
nem „pisarki od serca”, gdyż, jak 
mówi, pióro stanowi dla niej bramę 
do innego świata, skrywającego 
nieodgadnione tajemnice. Pisanie 
wynika z młodzieńczej pasji i jest 
czymś, co kocha robić w przerwach 
od swojej pracy zawodowej, a na 
co dzień zajmuje się problemami 
ekonomii – jest doktorem nauk 
ekonomicznych i wykłada na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Ka-
towicach. Pani Maria dotychczas 
wydała cztery powieści, których 
akcja rozgrywa się w mrocznych 
czasach wojennej rzeczywistości. 
Właśnie ten okres jest najbardziej 
interesujący dla pisarki i porusza 
ją do głębi. 

– Jest to też pewna próba rozlicze-
nia się z własnymi myślami, jak to 
możliwe, że tak niedawno, w kraju 
Goethego, powstała tak zbrodnicza 
ideologia – mówi pani Maria.

Najwięcej emocji wiąże ze swo-
ją ostatnią powieścią pt. „Kolabo-
rantka”, gdzie akcja osadzona jest 
nie tylko w Bytomiu, z którego 
pochodzi i w którym się wycho-
wała, ale również w Bukownie – 
w miejscu, o którym sama mówi, 
że jest jej drugą małą ojczyzną. 
Pisarka podkreśla, że historia od 
zawsze znajdowała się w kręgu jej 
zainteresowań i z chęcią chłonę-
ła opowieści osób, które musiały 
odnaleźć się w wojennej rzeczywi-
stości. W trakcie spotkania autorka 
opowiadała o swoich powieściach, 
ich fabule, bohaterach, a także oko-
licznościach, w jakich zrodziły się 
pomysły na nie. Nie stroniła rów-
nież od osobistych dygresji, co po-
zwoliło na lepsze poznanie procesu 
twórczego. Więcej o autorce można 
przeczytać na jej stronie interne-
towej www.mariakocot.pl.

Monika Kuś
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Wernisaż wystawy odbył się w piątek, 17 marca  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Artysta chętnie odpowiadał na pytania gości | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zespół mogliśmy podziwiać w czasie Dni Jaworzna  | fot. Natalia Czeleń

O momentach przejścia, przecięcia i zjednoczenia opowiada wystawa obrazów autorstwa Filipa 
Moszanta. Tymczasową ekspozycję można obejrzeć w Muzeum Miasta Jaworzna, a organiza-
torem wydarzenia jest Galeria Sektor I, działająca w strukturach MMJ. Wernisaż wystawy pt. 
„OMPPZ!” odbył się w piątek, 17 marca. Na spotkaniu nie zabrakło samego artysty, który opo-
wiedział o swojej twórczości. Kuratorem wystawy jest Leszek Lewandowski z Sektora I.

Malarstwo 
jest jak podróż

Można zobaczyć na niej pełne barw 
abstrakcje, wykonane w rozmaitych 
formatach. Tytułowe momenty przej-
ścia w obrazach FilipaMoszanta, jak 
twierdzi sam twórca, są momentami 
między czymkolwiek a czymkolwiek, 
np. między jedną myślą a drugą, po-
chmurną pogodą a ciepłym deszczem, 
widzeniem zjawisk różnorodnych 
i poczuciem ich wzajemnej zależno-
ści. Prace malarza są zbiorem jego 
wewnętrznych wspomnień i innych 
mentalnych widoków, które na ob-
razie są narzędziem dostrajania prze-
ciwieństw, wprowadzającym rodzaj 
euforycznego balansu.

– Filip nie tworzy w ten sposób, że 
planuje swoją pracę, że już na począt-
ku tworzenia ma wizję swojego obrazu. 
To proces bardziej złożony, ponieważ 
artysta poddaje się pewnym nastrojom, 
medytacjom, i to one mają wpływ na 
to, jak obraz będzie wyglądał fi nalnie 
– zaznacza Leszek Lewandowski.

Filip Moszant urodził się w 1987 
roku w Avignon. Jest absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Uczył się malarstwa w Pracowni 
Przestrzeni Malarskiej prof. Leona
Tarasewicza. To jego kolejna wizy-
ta w Jaworznie. Poprzednim razem, 
około 8 lat temu, gościł w naszym 
mieście ze swoim profesorem i z gru-
pą studentów. Zwieńczeniem ich po-
bytu była wystawa „Homo homini”. 

Jeszcze wtedy Filip Moszant był na 
początku swojej artystycznej drogi. 
Obecnie ma na koncie sporo ponad 

300 obrazów i wiele wystaw indy-
widualnych i zbiorowych. – Moja 
twórczość to synteza doświadczeń. Cza-
sem nie wiem do końca, co miałem na 
myśli, malując dany obraz. Często jest 
tak, że o tym, co tworzę, opowiadają 
mi później osoby oglądające moje prace
– podkreśla artysta. – Moja twórczość 
jest więc dla mnie podróżą malarską, 
ponieważ wciąż odkrywam coś nowego 
przed sobą. Dzieje się to dzięki moim 
doświadczeniom, jak i temu, co mówią 
mi oglądający. Malując, daję się ponieść 
intuicji i wrażeniom, rozmawiam ze sobą 
i dostaję odpowiedzi. Gdy maluję, czuję, 
że mam więcej sił życiowych – dodaje.

Obrazy malarza będzie można obej-
rzeć do 8 maja.

To kolejna czasowa wystawa sztu-
ki współczesnej w Muzeum Miasta 
Jaworzna, organizowana przez Ga-

lerię Sektor I. W muzealnych wnę-
trzach eksponowane były też m.in. 
prace Adama Garnka, artysty sły-
nącego ze swoich zaskakujących 
instalacji. Twórca zaprezentował 
w Jaworznie ekspozycję pn. „Stalo-
we ekrany”. Galeria Sektor I zapro-
siła też mieszkańców na wystawę 
dzieł Pawła Warchoła, słynnego 
polskiego grafi ka. Na ekspozycji pt. 
„Struktura bieli”, która gościła w mu-
zealnej galerii przed wystawą prac 
Filipa Moszanta, można było zoba-
czyć rysunki wykonane tuszem na 
kartonie, dużych rozmiarów bilety 
autobusowe, kolejowe i bilety wstępu 
do różnych miejsc, w tym do ogro-
dów botanicznych. Paweł Warchoł 
zaprezentował też kilka obrazów, 
nawiązujących do polskich legend.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Chcą wystąpić 
na festiwalach

Cronica, czyli kapela heavy folkowa 
tworzona głównie przez muzyków 
z Jaworzna, walczy o udział w dwóch 
ważnych muzycznych festiwalach: 
Mystic Festival i ZEW się budzi. Ar-
tyści liczą na głosy jaworznian!

Zespół Cronica dostał się do grupy 
pięćdziesięciu zespołów w elimina-
cjach do festiwalu Mystic Festival 
2023. Impreza odbędzie się w Gdań-
sku na terenie stoczni w dniach 7-10 
czerwca. Do ścisłego fi nału przejdą 
tylko 4 kapele. O tym, które zespoły 
wystąpią na gdańskiej scenie, zde-
cydują internauci w głosowaniu na 
stronie: www.mysticfestival.pl. Głosy 
online oddawać można do  piątku, 31 
marca, a wyniki głosowania ogłoszone 
zostaną w środę, 5 kwietnia.

Cronica walczy też o udział w kon-
kursie Odkrycia ZEW 2023. Festiwal 
odbędzie się w Ustrzykach Dolnych 
na przełomie kwietnia i maja. Także 
i w tym wypadku o tym, czy jaworz-
nianie wystąpią na scenie wśród naj-
lepszych zespołów, zdecydują inter-
nauci. Głosowanie potrwa do piątku, 

31 marca, na stronie: www.konkurs.
zewsiebudzi.pl. Na podstawie licz-
by oddanych głosów użytkowników 
w sobotę, 1 kwietnia, zostanie wyło-
nionych 10 półfi nalistów. Spośród 
nich komisja konkursowa dokona 
ostatecznego wyboru 3 zespołów, 
które otrzymają nagrodę główną. – 
Bardzo prosimy o wsparcie i oddanie 
głosów na nasz zespół. Pamiętajcie, aby 
głosy były ważne, należy je potwier-
dzić mailem. Będziemy też wdzięczni 
za udostępnianie tej informacji – pro-
szą muzycy. 

Cronica to formacja heavy folko-
wa, która powstała w roku 2014 r. 
w Jaworznie. Muzycy wyróżniają 
się połączeniem mocnych brzmień 
gitar elektrycznych z melodyjnymi 
dźwiękami skrzypiec, liry korbowej 
i keyboardu. Wokaliści operują kilko-
ma stylami – śpiewem klasycznym, 
operowym, a nawet growl.

Zespół Cronica ma na swoim koncie 
dziesiątki koncertów na terenie kraju 
i poza jego granicami. W 2019 r. wy-
stąpili na Przystanku Woodstock.  NC

To jeden z tych aktorów, którzy 
wbijają się w pamięć, nie tylko cha-
rakterystycznymi warunkami fi zycz-
nymi, ale także wybitną grą aktorską. 
Geoff reyRush zachwyca bez wzglę-
du, czy gra maleńką rolę na drugim 
planie, czy jest odtwórcą roli głównej. 
Jaśnieje bezapelacyjnym talentem. 
Podobnie jak innych australijskich ak-
torów, możemy Geoff reya Rusha zo-
baczyć nie tylko w rodzimych, ale 
także w międzynarodowych produk-
cjach. Jego umiejętność transforma-
cji i warsztat aktorski sprawiają, iż 
kreacje, które tworzy, są nadzwyczaj 
wiarygodne.

„Blask” jest fi lmem opartym na 
biografi i wybitnego australijskiego 
pianisty DavidaHelfgotta, w którego 
wcielił się Goeff rey Rush. Film wyda-

Blask, reż. Scott Hicks, Australia 1996
Chłopiec z burzy, reż. Shawn Seet, Australia 2019
Consider yourself, reż. Vadim Jean, Wielka Brytania 2018 
Elizabeth: Złoty wiek, reż. Shekhar Kapur, Wielka Brytania 1998
Frida, reż. Julie Taymor, USA/Meksyk/Kanada 2002
Geniusz, reż. Kenneth Biller, Noah Pink, USA 2017 - serial

Film
ografi a

Kino antypodów 
cz. 6 – Geoffrey Rush

je się niepozorny, ale to pod każdym 
względem majstersztyk, nie tylko ze 
względu na tło muzyczne. Przede 
wszystkim to znakomity i głęboki 
portret psychologiczny. Co jest za-
sługą nie tylko reżysera i świetnego 
scenariusza, ale również znakomitej 
kreacji aktorskiej. Film Hicksa to 

luźna biografi a Helfgotta. Reżyser 
tylko pobieżnie przedstawia fakty 
z życia artysty. Skupia się na jednym 
wątku, czyli patologicznej relacji Da-
vida z ojcem. To cudowny i wciągają-
cy obraz, który pokazuje zagubienie 
jednostki, stłamszonej i sterroryzo-
wanej przez chorą ambicję rodzi-
ców. Ale pokazuje także siłę muzyki 
i miłości, które potrafi ą wyciągnąć 
człowieka z najmroczniejszych zaka-
marków.                                      KP
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Kadr z teledysku promującego książkę
| fot. Andrzej Pokuta

Szybkie karcianki na stół

cych Kotków. Tym razem dostajemy impre-
zową karciankę dla 2-6 osób, która polega na 
kompletowaniu zestawów kart. Rozgrywka 
jest jeszcze krótsza, niż kotki, ale może być 
równie wciągająca oraz wredna. W swojej 
turze gracz podejmuje decyzję, czy zabra-
ną kartą z głównej talii będzie punktować 
swoje krewetki, czy spróbuje zabrać krewet-
ki innego gracza. Nie jest to jednak strzał 
w ciemno, ponieważ awersy kart posiadają 
wskazówkę, jaki z trzech kolorów będzie 
znajdować się na odwrocie. Gra kończy się 
po uzyskaniu 10 lub 15 kart (w przypadku 
gry dla dwóch osób).

Tak naprawdę same krewetki nic nie wno-
szą do gry. Ilustracje mogłyby nawiązywać do 

Mordercze Krewetki, Kotki Zombie i To Ja Go Tnę - dodatek

kotków, psów czy żółwi, ale według mnie 
Mordercze Krewetki brzmią po prostu fajnie. 
Rozgrywka jest łatwa, a podbieranie kart wzma-
ga negatywną interakcję – pomimo to, grę za-
klasyfi kowano w grupie wiekowej 7+, jednak 
myślę, że trochę starszy odbiorca będzie miał 
dużo więcej zabawy.

Trzeci prezentowany tytuł swoją premierę 
miał już jakiś czas temu. Jednak w ostatnim 
czasie doczekał się rozszerzenia. Mowa o przy-
godowej grze karcianej To Ja Go Tnę i dodatku 
Awanturnicy i Druidzi. Gra autorstwa Ramiego
Badie, odpowiedzialnego również za Odjechane 
Jednorożce, polega na kompletowaniu druży-
ny, wyposażeniu jej w ekwipunek i stoczeniu 
pojedynków z potworami.

Na początku rozgrywki każdy z gra-
czy otrzymuje kartę przywódcy drużyny 
– rozszerzenie wprowadza dwie takie 
postacie: awanturnika Skowyta Bólu 
oraz druida Szamana Szlachetności. 
W swojej turze gracz będzie miał do 
rozdysponowania trzy punkty akcji, 
i tak np. zagranie karty z ręki czy do-
branie z talii głównej kosztuje po jed-
nej akcji, natomiast walka z potworem 
kosztuje już dwa punkty. Rozszerzenie 
wprowadza aż 31 nowych kart do 
talii głównej, w tym po osiem kart 
bohaterów awanturników i druidów,  

cztery modyfi katory, dwa wyzwania, 
dwie karty magii oraz siedem kart przed-
miotów – w tym dwa przeklęte. Całość do-
datku uzupełniają dwie karty potworów: 
Wściekły smok i Muchołówka olbrzymia.

Niestety dodatkowi towarzyszył błąd 
drukarski, na skutek którego 
paleta kolorów odbiega od gry 
podstawowej. W przypadku ja-
snych awersów kart nie robi to 

aż takiej różnicy, ale przy potworach różnica jest 
dobrze widoczna i może zasugerować, jaka karta 
zostanie wyłożona jako następna. Można oczy-
wiście temu zapobiec, ustalając że dobierana 
będzie zawsze ostatnia karta ze stosu potworów, 
jednak wydawca poinformował o możliwości 
zwrotu zakupionych do-
datków. Czy dużo graczy 
z tego skorzystało? Nie 
wiem, ale mnie dużego 
problemu te kolory nie 
sprawiły, a rozgrywka 
tylko zyskała.

Radosław Kałuża
Galeria: HarcMepel

Wcielić się w druida i zawalczyć 
z Muchołówką Olbrzymią? A może 
zebrać lub ukraść kilka krewetek? 
Jeśli i to nie znajdzie uznania, to 
zawsze można próbować uchronić 
kotki przed eksplozją… No chyba że 
się nie uda, to pozostaje wymierze-
nie sprawiedliwości jako kot-zom-
bie. Zapraszam na krótki przegląd 
prostych karcianek.

Kotki Zombie to jedna z najnowszych 
gier, jakie ukazały się w ostatnim czasie na 
polskim rynku za sprawą gdańskiego wy-
dawnictwa Rebel. Jest to kolejna odsłona 
znanej gry imprezowej Eksplodujące Kotki, 
lecz posiadająca kilka ciekawych zmian. 
Najważniejszą z nich jest pojawienie się kart 
Zombie Kotków, które przywracają do życia 
martwych graczy. Polega to na tym, że gracz, 
który miałby właśnie umrzeć na skutek wy-
losowania karty Eksplodującego Kotka, może 
wykorzystać kartę Zombie Kotka i uchronić 
się przed strasznym losem. Jednocześnie taka 
osoba musi wskrzesić jednego z martwych gra-
czy. Ponadto w grze mamy kilka innych, cieka-
wych kart, np. nakarm umarłych – żywi gracze 
muszą oddać wybranemu martwemu graczowi 
po jednej karcie, lub hiena cmentarna – martwi 
gracze z kartami na ręce muszą wybrać jedną 
i wtasować ją do talii. 

Kotki Zombie, jak każda gra z tej serii, cha-
rakteryzują się zabawnymi grafi kami i szybką 
rozgrywką. Mnie rozśmieszyły grafi ki nawią-
zujące do fi lmów „Weekend u Berniego” oraz 
„Obcy”. Standardowo rozgrywka przeznaczona 
jest dla 2-5 osób, lecz przy połączeniu z dowol-
ną grą z tej serii, można zagrać nawet w 9 osób.

Mordercze Krewetki to gra od tych samych, 
jak się sami określili – typów, od Eksplodują-

Walczą 
o pióra

Kończy się czas na składanie prac konkur-
sowych do 27. edycji ogólnopolskiego kon-
kursu o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”. 
Przypominamy, że udział w nim mogą wziąć 
zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli. Utwo-
ry poetyckie i prozatorskie składać można do 
piątku, 31 marca.

Na konkurs należy zgłosić jeden, samodziel-
nie napisany utwór literacki. Wiersz może mieć 
maksymalnie stronę A4 i powinien składać się 
z 50 wersów. Opowiadanie natomiast nie po-
winno przekroczyć dwóch stron w formacie A4. 
Teksty muszą być spisane czcionką 11 Times 
New Roman i nie mogą być też wcześniej ni-
gdzie publikowane ani też nagradzane. 

Uroczysta gala fi nałowa odbędzie się w czerw-
cu. Tradycyjnie, nagrodzone i wyróżnione utwo-
ry zostaną opublikowane w książce: Ogólnopol-
ski Konkurs Literacki o „Złote Pióro Prezydenta 
Jaworzna”: laureaci. Jak co roku, konkurs cieszy 
się dużym zainteresowaniem. – Cały czas wpły-
wają do nas prace konkursowe zarówno w wersji 
tradycyjnej, jak i elektronicznej – zdradza Alek-
sandra Bzowska, instruktor metodyczny ja-
worznickiej biblioteki.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem 
objął Paweł Silbert, prezydent Jaworzna i fun-
dator nagród głównych: złotego, srebrnego 
i brązowego pióra oraz kałamarzy.             NC

Wariatka song, 
czyli o książce w teledysku

W siwych włosach, na koniu, z piersiówką 
w ręce. Albo na motocyklu, w policyjnym 
hełmie z czasów PRL-u. Tak prezentuje się 
jaworznicka pisarka, Danuta Noszczyńska, 
w teledysku, reklamującym jej najnowszą 
książkę „Carmen”. Autorka wciela się w bo-
haterkę swojej powieści i, na dodatek, sama 
wykonuje utwór pt. „Wariatka song”. – Po-
stanowiłam zrobić trailer promujący moją trzy-
tomową powieść w formie teledysku, bo lubię 
eksperymentować, a to jest niewątpliwie nowa-
torska promocja książki – podkreśla Danuta 
Noszczyńska. – Nie była dla mnie nowością 
praca z aktorami czy na scenie, czy w  krótkich 
formach fi lmowych. Pomysł popłacił, wyświe-
tlenia teledysku rosną lawinowo, podobnie jak 
zainteresowanie trylogią – cieszy się autorka.

„Carmen” to trzeci tom sagi pt. „Wnucz-
ka wariatki”. Trylogia opowiada o wnuczce, 
córce i jej mamie, czyli tytułowej Wariatce. 
Dwie poprzednie części dotyczyły, kolejno: 
najmłodszej bohaterki sagi, Poli, i jej matki, 
Aliny. Carmen, o której jest ostatni tom, jest 
seniorką rodu i najbardziej ekstrawagancką 
postacią. Alina uważa swoją matkę za nie-
równoważoną i obie panie nie potrafi ą zna-
leźć wspólnego języka. Dogadać się ze sobą 
nie mogą też Alina z Polą.

W swojej trylogii pisarka podejmuje pro-
blem braku porozumienia międzypokole-
niowego i konsekwencji, do jakich może 

to doprowadzić. Książki są napisane lekko, 
z humorem, dlatego trudne tematy prze-
platają się z zabawnymi sytuacjami. Obie 
poprzednie części cieszyły się sporym za-
interesowaniem czytelników. Trzeci tom, 
dzięki wideoklipowi, zaraz po premierze też 
zdobyła dużą popularność.

– Wcielenie się w Carmen nie było trudne, za-
wsze w jakimś stopniu utożsamiam się z bohater-
ką, więc to było coś w rodzaju mojego alter ego
– uśmiecha się Danuta Noszczyńska. – Trochę 
musiałam jednak poćwiczyć aktywności, jakie 
moja bohaterka uprawia, a raczej wyprawia. 
Brałam lekcje jazdy konnej i przeszłam przy-
śpieszony kurs jazdy ma motorze – przyznaje.

W teledysku, razem z pisarką, wystąpiło 
grono jej przyjaciół. – To moje „zaplecze kul-
turalne”, czyli osoby, które niegdyś były akto-
rami w moich amatorskich teatrach, dorośli, 
którzy już w dzieciństwie sympatyzowali ze 
mną w czasach, gdy pracowałam w placówkach 
kulturalnych w mieście. Zawsze mogę na nich 
liczyć – podkreśla pani Danuta. – Wiele jest 
osób, które sobie zjednałam dzięki artystycznej 
działalności, te przyjaźnie trwają – dodaje.

Klip, promujący „Carmen” można obejrzeć 
w serwisie YouTube.                               

Anna Zielonka-Hałczyńska

Szybkie karcianki na stół

kotków, psów czy żółwi, ale według mnie 

czy otrzymuje kartę przywódcy drużyny 
– rozszerzenie wprowadza dwie takie 
postacie: awanturnika Skowyta Bólu 
oraz druida Szamana Szlachetności. 
W swojej turze gracz będzie miał do 
rozdysponowania trzy punkty akcji, 
i tak np. zagranie karty z ręki czy do-
branie z talii głównej kosztuje po jed-
nej akcji, natomiast walka z potworem 
kosztuje już dwa punkty. Rozszerzenie 
wprowadza aż 31 nowych kart do 
talii głównej, w tym po osiem kart 
bohaterów awanturników i druidów,  

cztery modyfi katory, dwa wyzwania, 
dwie karty magii oraz siedem kart przed-
miotów – w tym dwa przeklęte. Całość do-
datku uzupełniają dwie karty potworów: 
Wściekły smok i Muchołówka olbrzymia.

Niestety dodatkowi towarzyszył błąd 

Wcielić się w druida i zawalczyć 
z Muchołówką Olbrzymią? A może 

Kotki Zombie to jedna z najnowszych 
gier, jakie ukazały się w ostatnim czasie na 
polskim rynku za sprawą gdańskiego wy-
dawnictwa Rebel. Jest to kolejna odsłona 
znanej gry imprezowej Eksplodujące Kotki, 
lecz posiadająca kilka ciekawych zmian. 
Najważniejszą z nich jest pojawienie się kart 
Zombie Kotków, które przywracają do życia 
martwych graczy. Polega to na tym, że gracz, 
który miałby właśnie umrzeć na skutek wy-
losowania karty Eksplodującego Kotka, może 
wykorzystać kartę Zombie Kotka i uchronić 
się przed strasznym losem. Jednocześnie taka 
osoba musi wskrzesić jednego z martwych gra-
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Zawodnicy badmintona stawali na podium  | fot. Materiały KS Wolant

Jaworzno gospodarzem zmagań 
o ligowy awans

Wspaniała wiadomość dla ja-
worznickich kibiców! W Jaworznie 
odbędzie się Turniej Półfi nałowy 
PZKosz o awans do 2. ligi koszy-
kówki mężczyzn. Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu już po raz drugi 
zaprasza do dopingowania naszej 
drużyny. Bo zaledwie 2 tygodnie 
temu w naszej Hali Widowisko-
wo-Sportowej zorganizowało też 
zmagania fi nałowe grupy śląsko-
-opolskiej. Wygrała je oczywiście 
drużyna MCKiS. Kolejne sportowe 
emocje czekają na kibiców 31 mar-
ca oraz 1 i 2 kwietnia. – Z wielką 
radością informujemy, że po organi-
zacji ostatniego turnieju, Jaworzno 
znów zostało wyróżnione i ponownie 
będzie gospodarzem zmagań, w ko-
lejnej części walki o awans do 2. ligi
– podkreśla Paweł Wróbel z działu 
sportu jaworznickiego MCKiS-u. – 
Wiadomo już, z kim nasza drużyna 
zmierzy się w ciągu trzech turniejo-
wych dni. We wtorkowym losowaniu 
R E K L A M A

Medale 
na mistrzostwach 

i turniejach
Badmintonistom z jaworznickie-

go KS-u Wolant dobrze powodzi się 
w sportowych zmaganiach. W mi-
niony weekend team z Jaworzna 
był najlepszą drużyną na Ogólno-
polskim Turnieju Seniorów Bad-
mintona w Bieruniu - XI Memoriale 
Pawła Gasza. Zawodnicy Wolanta 
cieszą się też z sukcesów, które 
odnieśli na mistrzostwach Polski 
nauczycieli i trenerów w Staszo-
wie i na innych badmintonowych 
zawodach.

W bieruńskim turnieju, który od-
był się w sobotę, 18 marca, wystą-
piło 9 badmintonistów z Wolanta.

– Większość naszych zawodników 
to amatorzy, którzy zaczęli przygo-
dę z badmintonem niedawno, lecz 
na korcie w czasie rozgrywania me-
czów nie było widać dużej różnicy. 
W tych zawodach zdobyliśmy trzy 
srebrne i trzy brązowe medale – in-
formuje Dariusz Opatrzyk, prezes, 
trener i zawodnik Klubu Sportowe-
go Wolant.

Trofea na memoriale Pawła Ga-
sza były kolejnymi, które sportow-
cy z jaworznickiego klubu zdobyli 
w przeciągu ostatnich kilku tygo-
dni. Tydzień wcześniej najmłodsi 
zawodnicy zmagali się na turnieju 
KTMM U13 w Głubczycach i na 
Opolskim Turnieju Badmintona 
żaków U11 i żaków młodszych U9.

– W tym turnieju reprezentowa-
li nas, w kategorii U-11, Dominik 
Ardelli i Jakub Grabowski, a w ka-
tegorii U-13 Lena Richter, Julia Gą-
sior, Agnieszka Bronder, Dominik 
Ardelli i Jakub Grabowski. Wszyscy 
zagrali bardzo dobre pojedynki i ze-
brali cenne doświadczenie w mocno 
obsadzonych zawodach – chwali 
Dariusz Opatrzyk.

Dwa złote medale, jeden srebrny 
i cztery brązowe wywalczyli nato-
miast dorośli zawodnicy na ENEA 
Mistrzostwach Polski Nauczycieli 
oraz Trenerów w Staszowie. Złote 
krążki zdobyły  Agnieszka Białas
w kat. nauczycieli WS 40+ i  Karoli-
na Siodłak, grająca w deblu z Agatą
Iskrą z Unii Bieruń, w kat. trenerów 
WD do 40 lat. Srebro przypadło Da-
riuszowi Opatrzykowi w deblu w ka-
tegorii trenerów MX 40+. Partnerką 
jaworznickiego badmintonisty była 
Krystyna Polakowska z Olszty-
na. Pan Dariusz zajął też 3. miejsce 
w singlach, również w kat. 40+.

Brązowe medale zdobyli tak-
że: w singlach - Karolina Siodłak 
(w kat. trenerów WS 40 +), w de-
blach - Agnieszka Białas i Kata-
rzyna Michalska, obie z Wolan-
ta (w kat. nauczycieli WD 40+) 
i w mikstach Tomasz Spyra w pa-
rze z Aleksandrą Rączkiewicz
z Olsztyna (w kat. nauczycieli MX).

Zwycięstwo dopisała także do 
swojego konta Anna Malik na 

Grand Prix amatorów w grach 
podwójnych w Częstochowie. Za-
wodniczka Wolanta grała w pa-
rze z Martą Wysypoł z Laby Ra-
dzionków.

Badmintonowa grupa z Jaworzna 
zmaga się również w rozgrywkach 
2. ligi Polskiego Związku Badminto-
na. Na początku marca zawodnicy 
podjęli u siebie drużynę Plesbandu 
Pszczyna. Jaworznicki team wygrał 
pojedynek 4:3.

Następna kolejka drugoligowych 
zmagań jest zaplanowana na pią-
tek, 24 marca. Tego dnia KS Wolant 
zmierzy się z Akademią Badminto-
na Bolesławiec.

Anna Zielonka-Hałczyńska

w siedzibie PZKosz okazało się, że 
w Jaworznie powalczą, oprócz zespo-
łu MCKiS, także MKS Skawa Wado-
wice z ligi małopolskiej, SPEED Sport 
Wołomin z ligi mazowieckiej i Szkoła 
Gortata Politechnika Gdańska z ligi 
pomorskiej – wylicza.

Przypomnijmy. Zespół MCKiS 
Jaworzno zakończył sezon roz-
grywkowy 3. ligi na trzecim miej-
scu grupy śląskiej. Następnie, już 
w fazie play-off , zagrał dwumecz 
z MKS-em Smyk Prudnik z woj. 
opolskiego. Sokoły wygrały oba 
pojedynki i zakwalifi kowały się do 
fi nału makroregionalnego. Turniej 
odbył się w jaworznickiej hali przy 
ul. Grunwaldzkiej 80. Trwał trzy 
dni, od 10 do 12 marca. Jaworz-
nianie pokonali wszystkich swo-
ich przeciwników. Do półfi nałów 
ogólnopolskich Sokoły dostały się 
z pierwszego miejsca.

Jest już wstępny harmonogram 
przyszłotygodniowych meczów. 

W piątek, 31 marca, MCKiS zagra 
z drużyną z Gdańska, a w drugim 
spotkaniu powalczą teamy z Wa-
dowic i Wołomina. W sobotę, 1 
kwietnia, gdańszczanie zmierzą się 
z wołominianami, a jaworznianie 
z wadowiczanami. W pierwszym 
niedzielnym meczu zagrają Szko-
ła Gortata Politechnika Gdańska 
i MKS Skawa Wadowice. Ostatni 
pojedynek stoczą SPEED Sport Wo-
łomin i MCKiS Jaworzno.

Dwie najlepsze drużyny awansu-
ją do ogólnopolskiego fi nału.

– Zapraszamy kibiców na trybuny. 
Razem zagrzewajmy do walki zespół 
z naszego miasta. Wstęp na wszystkie 
mecze jest wolny – zaznacza Paweł 
Wróbel.

Godziny rozpoczęcia poszcze-
gólnych meczów zostaną podane 
na stronie internetowej Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu (mckis.
jaworzno.pl).

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Motocykliści z Jaworzna zapraszają na otwarcie sezonu  | fot. Natalia Czeleń

Zawodnicy badmintona stawali na podium  | fot. Materiały KS Wolant

Na starcie stanęły 63 osoby. Trasa liczyła 7 kilometrów. Był też czas na pamiątkowe zdjęcia | fot. Grażyna Dębała

W kolorowych strojach 
z lat osiemdziesiątych, 
w doskonałych humorach 
i przy pięknej pogodzie 
maszerowali uczestnicy 
byczyńskiego rajdu nor-
dic walking, który odbył 
się w sobotę, 18 marca. 
Tematyczne marsze to już 
znak rozpoznawczy grupy 
Nord Walkers, która pręż-
nie działa przy klubie Niko 
w Byczynie. Tym razem 
wydarzenie zorganizowano 
pod hasłem „Disco Marsz”, 
a na starcie stanęło ponad 
60 piechurów.

Maszerowali w rytmie disco

– Marsz odbywa się z okazji ob-
chodzonych niedawno świąt, Dnia 
Kobiet i Dnia Mężczyzn. Tematyczne 
wydarzenia cieszą się dużą popular-
nością i sympatią, dają możliwość, 
by uczestnicy pokazali, co w nich 
drzemie. Kreatywności, poczucia hu-
moru i dystansu do siebie na pewno 

nie można im odmówić – podkre-
śla Kinga Jończyk, instruktorka 
z klubu Niko.

Tradycyjnie już przed startem 
odbyła się rozgrzewka. Ćwiczo-
no oczywiście głównie do muzyki, 
która królowała na dyskotekach 
w latach osiemdziesiątych.

– Wyglądacie naprawdę doskona-
le. Trudno będzie was dziś przeoczyć
– podkreślała Ewelina Ogiołda, 

kierownik zespołu obiektów kultu-
ralnych w Miejskim Centrum Kul-
tury i Sportu.

W modzie lata osiemdziesiąte to 
okres odważny i kolorowy. To mię-
dzy innymi neonowe kombinezony 
i dresy, plastikowa biżuteria, dżin-
sowe spodnie, spódnice, koszule 
i kurtki, czyli total dżins oraz luź-
ne marynarki. Wszystko to można 
było zobaczyć na starcie marszu.

– To kolejny marsz tematyczny, 
w którym biorę udział. Temat bardzo 
mi się spodobał, bo lata osiemdziesiąte 
i dziewięćdziesiąte to czas mojego dzie-
ciństwa i młodości, toteż mam do nich 
szczególny sentyment – mówi Magda 
Dubiel-Matyniak, uczestniczka so-
botniego Disco Marszu.

Równie starannie o strój zadbał 
Kuba Matyniak, mąż pani Magda-
leny. We fl anelowej koszuli w kratę, 

dżinsach z naszywkami i z odtwarza-
czem radiowym na ramieniu budził 
spore zainteresowanie przechod-
niów. – Takie marsze to świetna oka-
zja, żeby pokazać dzieciom, że potrafi -
my się bawić i mamy do siebie dystans. 
Liczy się też wrażenie, jakie robimy na 
przechodniach. Wszyscy się za nami 
oglądają – śmieje się pan Jakub.

Uczestnicy Disco Marszu przeszli 
siedmiokilometrową trasę. Spod 
klubu Niko udali się w kierunku 
Ciężkowic. Marsz był rekreacyjny, 
a więc pozbawiony rywalizacji.

– Dobra zabawa jest oczywiście 
bardzo ważna, ale liczą się też ruch 
na świeżym powietrzu i odpowiednia 
technika podczas marszu nordic wal-
king. Tego też pilnujemy i uczymy – 
podkreśla Kinga Jończyk. 

Po powrocie na metę przy by-
czyńskim klubie Niko odbył się 
jeszcze konkurs na najlepszy strój. 
Głosowali uczestnicy sportowego 
wydarzenia. Był też słodki poczę-
stunek, a grupa Nord Walkers już 
planuje kolejne wyjścia. Najbliż-
szy marsz odbędzie się w kwietniu 
w Ciężkowicach. Można też przyłą-
czyć się do regularnych treningów 
grupy Nord Walkers.

Grażyna Dębała 

Przejadą ulicami miasta

Gala MMA 
w hali MCKiS

Motocykliści z Jaworzna po raz 
kolejny zapraszają na otwarcie sezo-
nu. Impreza planowana jest na sobo-
tę, 15 kwietnia. Start o godz. 13, na 
jaworznickim Rynku. W programie 
oczywiście tradycyjna parada mo-
tocyklistów. Wydarzenie odbywać 
się będzie pod nazwą II Rajd Kobie-
t+Otwarcie Sezonu Motocyklowego 
Jaworzno. – Kobiet na motocyklach 
wciąż przybywa i jest ich coraz więcej 
na polskich drogach, co nas bardzo cie-
szy. Dlatego też uważamy, że warto je 
wyróżnić i poprowadzić imprezę właśnie 
pod takim hasłem – zdradza Adam So-
kołowski, organizator wydarzenia.

W piątek, 21 kwietnia, Hala Wido-
wiskowo-Sportowa w Jaworznie sta-
nie się miejscem Gali Babilon MMA 
35. W tym widowiskowym wyda-
rzeniu zmierzą się ze sobą  Piotr
Wawrzyniak i Adrian Błeszyński, 
a także Filip Lamparski i Kamil
Krzewina oraz Adrian Dudek i Mi-
chał Balcerczak. Jak podkreślają 
organizatorzy widowiska, walką wie-
czoru będzie wielki rewanż.

– Mistrz wagi średniej Piotr Wawrzy-
niak w pierwszej obronie tytułu zmierzy 
się z miejscowym bohaterem Adria-
nem Błeszyńskim. To będzie ich druga 
potyczka. Dwa lata temu na Babilon 
MMA 22 w Warszawie Wawrzyniak 
pokonał Błeszyńskiego w 2. rundzie. 
Od tego czasu ambitny „Ares” pała 
żądzą zemsty, a okazja nadarzy się 
na jego własnym terenie! Transmisja 
jak zawsze na kanałach grupy Polsat 
oraz w Polsat Box Go – informuje 
organizacja Babilon MMA.

Piotr Wawrzyniak (10-5) ma 32 
lata i jest związany z poznańskim 
klubem Czerwony Smok. W ramach 
imprez Babilon MMA wygrał z Ad-
rianem Błeszyńskim, Tymoteuszem
Łopaczykiem i Adamem Łaguną. 
Zdobył mistrzowski pas w wadze 
średniej (do 84 kg).

Adrian „Ares” Błeszyński (10-5-
1) jest zawodnikiem Sportowego 
Zagłębia. W ramach federacji Ba-
bilon MMA walczył 6 razy i stoczył 
bardzo widowiskowe pojedynki. 

W czasie imprezy panowie będą 
rozdawać motocyklistkom kwiaty. 
Każdy motocyklista będzie też mógł 
zabrać pamiątkową „blachę”. Będą 
też inne atrakcje. Na Rynku trwał 
będzie m.in. Zlot Food Trucków.

– Postaramy się też dodatkowo 
o szkolenia z pierwszej pomocy, prze-
prowadzone przez druhów z Ochotni-
czej Straży Pożarnej na Osiedlu Sta-
łym – zapowiada Adam Sokołowski.

Udział w rajdzie mogą wziąć 
tylko motocykliści posiadają-
cy uprawnienia do prowadzenia 
swoich pojazdów. Wymagany jest 
też bezpieczny strój motocyklo-

Zawodnik bierze też udział w ga-
lach Babilon Boxing Show. W Ja-
worznie jego celem będzie zarów-
no zwycięstwo z Wawrzyniakiem, 
jak i zdobycie mistrzowskiego pasa 
w wadze średniej.

Jak podkreśla Piotr Wawrzyniak, 
nie lekceważy Adriana Błeszyńskie-
go. Obaj znają się i wiedzą mniej 
więcej, czego mogą się po sobie spo-
dziewać.

– Oczywiście od ostatniej walki sporo 
mogło się zmienić, ale ja wiem, co mu-
szę zrobić w klatce, żeby obronić mój 
pas. Wygram ponownie! – zaznacza 
Wawrzyniak.

Ares ma z kolei chrapkę na mi-
strzowski pas Babilon MMA!

– Odzywają się do mojego managera 
nawet federacje freakowe. Wiadomo, 
że tam są większe pieniądze do zaro-
bienia, ale póki co jestem sportowcem 
i idę zrealizować swoje marzenie! - 
podkreśla Adrian Błeszczyński.

Walka wieczoru będzie składać 
się z pięciu pięciominutowych rund. 
Dwie pozostałe potyczki zaplanowa-
no na trzy pięciominutowe rundy. 
W kat. wagowej 70 kg zmierzą się 
Filip Lamparski (6-2) i Kamil „Krzok” 
Krzewina (3-1), a w kat. -84 kg po-
walczą Adrian Dudek (5-2) i Michał 
„Zając” Balcerczak .

Bilety na galę można kupić na 
stronie www.eventim.pl/artist/ba-
bilon-mma.

Anna Zielonka-Hałczyńska

wy, zachowanie bezpieczeństwa 
oraz trzeźwości. Impreza na Rynku 
w Jaworznie potrwa do godz. 17. 

Pierwszy taki Rajd Kobiet w Ja-
worznie grupa Motocykliści Ja-
worzno zorganizowała 24 września 
2022 r. na zakończenie sezonu mo-
tocyklowego. Impreza cieszyła się 
wielkim zainteresowaniem i przy-
ciągnęła miłośników jednośladów 
z całego regionu. Motocyklistki 
i motocykliści zebrali się wtedy 
na Rynku w Jaworznie i razem ru-
szyli ulicami miasta. Paradę pro-
wadziły panie.

Natalia Czeleń
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Ulica ks. Andrzeja Mroczka ciągnie się przez dużą część 
Ciężkowic. Zaczyna się na rondzie, do którego dobiega 
także ul. Sobieskiego, z drugiej krzyżuje się z ul. Grabań-
ka, Młyny Serafi ńskie i Ludową. Upamiętnia pierwszego 
i wieloletniego proboszcza ciężkowickiej parafi i Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. To właśnie ksiądz AndrzejMroczek
uczestniczył w dziele budowy tam-
tejszego kościoła.

Urodził się w 1890 roku. Po 
święceniach kapłańskich był wi-
kariuszem w parafi i w Jaworznie. 
W 1921 roku młodemu księdzu po-
wierzono probostwo utworzonej 
ekspozytury w Ciężkowicach. Sta-
ła się ona parafi ą 1 stycznia 1926 
roku. Najpierw nabożeństwa odby-
wały się w małej kaplicy pw. św. 
Rozalii. W 1929 roku rozpoczęła 
się budowa kościoła, na podstawie 
projektu prof. LudwikaWojtyczki, 
krakowskiego architekta. Budowa 
trwała do 1934 roku. Rok wcześniej, 
3 września, arcybiskup krakowski 
Adam Sapieha poświęcił kamień 
węgielny pod ołtarzem. 23 grudnia 1934 roku ołtarz zo-
stał poświęcony przez ks. prałata Stefana Skoczyńskiego, 
a pierwszą mszę św. w nowo zbudowanym kościele odpra-
wił ks. Andrzej Mroczek. Patronką parafi i została Matka 
Boża Nieustającej Pomocy. Świątynię konsekrowano 20 
października 1946 roku. Za czasów probostwa ks. Mrocz-
ka powstał także dom parafi alny.

Ciężkowicki proboszcz 
i społecznik

Patroni 
naszych 
ulic

Ks. Andrzej Mroczek był bardzo zaangażowany w tworze-
nie parafi i, budowę kościoła i życie lokalnej społeczności. 
W 1932 roku był organizatorem (wespół z Towarzystwem 
Szkoły Ludowej) ochronki dla dzieci, którą w Ciężkowicach 
(podobnie jak ochronki w innych częściach dzisiejszego 
Jaworzna) prowadziły siostry służebniczki starowiejskie.

W czasie II wojny światowej ks. 
Mroczek był jedynym kapłanem 
pełniącym posługę w ciężkowickiej 
parafi i. To m.in. dzięki niemu hitle-
rowcy nie spalili Ciężkowic w 1940 
roku, po tym, jak zamordowano 
tamtejszego komendanta niemiec-
kiej policji. Okupanci postanowili się 
zemścić. Nie szukali jednak spraw-
ców, postanowili za to spalić całą 
wieś. Ściągnęli dodatkowe oddzia-
ły i otoczyli miejscowość. Do rzezi 
nie doszło tylko dzięki zabiegom 
ks. Mroczka i interwencji dwóch 
Niemców, Paula i ReinholdaNo-
waków, z cementowni „Szczako-
wa”. Przekonali żołnierzy, że to nie 
ciężkowiczanie zabili komendanta. 

Hitlerowcy odstąpili od zamiaru spalenia wsi. Zorganizo-
wali jednak pokazową egzekucję i zastrzelili 19 mężczyzn. 

W 1960 roku ciężkowicki proboszcz ciężko zachorował. 
Zmarł 18 grudnia. Przed śmiercią kapłana odwiedził jeszcze 
arcybiskup KarolWojtyła. Pogrzeb ks. Mroczka odbył się 
21 grudnia. Duchowny został pochowany na cmentarzu 
parafi alnym.                                                              AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 10 (296)

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

Litery z pól oznaczonych nu-
merami od 1 do 19 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w „Pulsie Jaworzna” nr 10 
(296): Lepsze jest wrogiem 
dobrego. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Przed nami słodkie świętowanie. 
W kalendarzu świąt nietypowych za-
pisano bowiem, że piątek, 24 marca, 
to Europejski Dzień Lodów Rzemieśl-
niczych. Święto zostało ustanowio-
ne przez Parlament Europejski, aby 
przekonać konsumentów do tego 
specjału.

Podobno lody rzemieślnicze mają 
lepszy smak od tych produkowa-
nych masowo w fabrykach, a do ich 
przygotowania używa się właściwie 
wyłącznie naturalnych składników. 
Lody rzemieślnicze  pozbawione są 
chemicznych dodatków. Powstają 
z wysokiej jakości produktów, w tym 
mleka, śmietanki, jogurtu natural-
nego lub soków owocowych oraz 
dodatków w postaci kakao, laski 
wanilii, truskawek, malin, jagód lub 
innych owoców. Tak przygotowane 
lody zawierają składniki cenne dla 
organizmu, wśród nich łatwo przy-
swajalny wapń, białko oraz witaminy 
A, D, C i E. Trzeba jednak pamiętać, 
że lody to dość kaloryczny deser, ale 
wiadomo, że w Europejskim Dniu 
Lodów Rzemieślniczych liczyć ka-
lorii po prostu nie wypada.

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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