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Więcej na str. 8-9

Solidarni z Ukrainą

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Estakada nabiera
kształtów

W Byczynie widać już postępy prac przy budowie nowego
śladu DK 79. Konstrukcja esta-

kady pnie się w górę. Trwają
też roboty ziemne, które mają
przygotować stabilny grunt
dla ruchu samochodów. Przebudowane zostało uzbrojenie
podziemne. Budowa estakady
i przeniesienie krajówki poza
ścisłe centrum dzielnicy, to
jedna z inwestycji najbardziej
wyczekiwanych przez mieszkańców i kierowców. Przebudowa byczyńskiego odcinka
DK 79 ma kosztować ponad
35,5 mln zł.
Więcej na str. 3

Testujemy autobus
na wodór
PKM Jaworzno rozpoczęło testy najnowszego autobusu firmy Solaris Bus&Coach,
zasilanego wodorem. Wóz
Urbino 12 hydrogen zaczął
pracę w zajezdni jaworznickiego przewoźnika w środę,
2 marca. Intensywne testowa-

nie pojazdu potrwa do końca
bieżącego miesiąca. „Wodorobus” będzie obsługiwać m.
in. najbardziej obciążone linie
miejskie w Jaworznie, przede
wszystkim te o numerach 303
i 307. Testy najnowszej technologii zasilania pojazdów
komunikacji miejskiej odbywają się w Jaworznie, dzięki
skutecznej współpracy z wiodącym producentem autobusów – firmą Solaris i dostawcą
wodoru firmą Air Products.
Więcej na str. 4

Znów przy
szachownicach
45 zawodników z całego
regionu zasiadło w piątek,
25 lutego, przy szachownicach w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS. To tam
odbył się pierwszy z dziewięciu turniejów tegorocznego Grand Prix Jaworzna
w Szachach. Organizatorem
cyklu jest Jaworznicki Klub
Szachowy, działający przy
MCKiS.
– Cieszymy się, że w pierwszym turnieju wzięło udział
tak wielu szachistów – pod-

kreśla Jolanta Guzik, instruktorka sekcji szachowej
MCKiS-u.
Więcej na str. 14

Moje 3 grosze

Niebać Putina
Stare powiedzenie ekonomistów mówi: lepszy
wróbel w garści, niż rubel
w kieszeni.a

Kiedy byłem w podstawówce, socjalistyczne państwo polskie bardzo
chciało, abym uznał Związek Radziecki za przyjaciela. No niestety,
tak się nie stało. Byłem od początku buntownikiem, który nie chciał
się uczyć języka. Dopiero 10 lat po
skończeniu szkoły średniej okazało
się, że umiejętność składania do kupy
cyrylicy jest wielce przydatna, podczas podróży do Rosji, do Ukrainy
a także Bułgarii, z którą związałem
się jak z drugim domem. Ale jako
dziecko postrzegałem te dziwne, inne
literki, jako należące wyłącznie do
znienawidzonego ZSRR.
Prosiłem mojego brata, aby mi czytał „Wiesołyje Kartinki”, bo przecież
on miał 10 lat i już się uczył, a ja miałem 6 i zupełnie dobrze składałem
łacińskie znaczki, ale te hieroglify Cyryla i Metodego były niczym pismo
węzełkowe, albo arabskie szlaczki.
Tym bardziej, że nie rozumiałem,
czemu napisane jest „mama” a czyta
się „tata” (jeśli są tu czytelnicy, którzy mają za mało lat, aby zrozumieć,
niech wygooglują).
W każdym razie z nienawiścią do
języka i ZSRR dotrwałem do końca
podstawówki, chociaż pani Basia od
języka była zupełnie fajna, a kasę na
obowiązkową prenumeratę „Wesołych Karteczek” i tak przewalałem w kiosku na gazety o tematyce
piłkarskiej oraz na lody na patyku
w supersamie. Swoją drogą, lody
były o smaku żadnym (zamrożone mleko z cukrem), a czekolada

Szpilki w bruku

nie trzymała się środka i nie była
w ogóle czekoladą. Próbowano nas
zmusić do zapisania się do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, ale większość walczyła z tym
skutecznie, jedna czy dwie dziewczyny uległy presji i potem musiały
korespondować z rówieśnicami zza
wschodniej granicy, co było nader
męczące.
W szkole średniej to już było
wszystko jedno – niby był ten rosyjski, ale po pierwszej klasie szkoły średniej (1989) nikt już nie czuł,
że musimy się uczyć czegoś, co
nam na siłę kazano. Nawet zdałem
z tego przedmiotu maturę, o dziwo
na czwórkę. To nie był cud, tylko
szczęście – przed maturą siedzieliśmy na korytarzu, na stole leżały
przykładowe testy z odpowiedziami.
Wziąłem jeden do ręki i przeczytałem, stwierdzając, że już po mnie,
po czym wszedłem jako pierwszy do
klasy i... wylosowałem właśnie ten
test! Czemu na czwórkę? Bo poprzekręcałem wyrazy. I tak byłem wielce
zadowolony.
Dopiero wyjazd na ukraiński Krym
w roku 2003, uświadomił mi, jak
wiele wiedzy zostało pod kopułą.
Ukraiński różni się od rosyjskiego,
ale podobieństwa, są oczywiste, generalnie i w mowie i piśmie nie miałem problemu ze zrozumieniem. Od
roku też służbowo byłem związany
z Bułgarią, tam jeszcze lepiej nauczyłem się czytać cyrylicę.
Każdy wyjazd na Krym był cudowny. Mieliśmy mnóstwo przygód
po drodze, mnóstwo wrażeń z pięknych miejsc, wiele ciekawych relacji
z mieszkańcami i ani jednej przykrej
sytuacji, która by była spowodowana
międzyludzkimi nieporozumieniami
czy niechęcią. Wręcz przeciwnie –
mieszkańcy Ukrainy z otwartością

Jan Kleszcz

Mądre pomaganie
Od tygodnia wojna na Ukrainie nie schodzi z czołowych
tematów poruszanych w telewizji, gazetach i internecie. Zbrojny konflikt stanowi też jeden z najpopularniejszych tematów prywatnych rozmów.
Ogrom zniszczeń, ludzkich dramatów i skala barbarzyństwa przeraża i zasmuca,
ale też jednoczy i rodzi niezwykłą chęć pomocy.
Zareagowaliśmy błyskawicznie. Natychmiast ruszyły zbiórki rzeczy potrzebnych
uchodźcom. Do tych spontanicznych akcji bardzo chętnie i licznie włączyli się też
jaworznianie. Do wyznaczonych punków trafiała odzież, zabawki, żywność, słodycze, leki, materiały opatrunkowe i wszystko, czym można i warto się w tej sytuacji podzielić. Nie brakowało też zaproszeń. Wielu jaworznian deklarowało chęć
przyjęcia ukraińskich uchodźców pod swój dach. Spontaniczne akcje pokazały, że
bardzo chcemy pomagać. Często odzew zaskakiwał nawet organizatorów zbiórek.
I tutaj pojawiały się kłopoty. Przygraniczne miasta apelowały, by darów do odwołania nie przywozić, bo liczba samochodów jest tak duża, że blokują drogi, nieprzystosowane do takiej liczby aut. Jednak nie to było najgorsze. Wśród tłumów, które
ruszyły z pomocą, znaleźli się też zwyczajni oszuści i naciągacze. Wykorzystując
przerażenie wojennych uciekinierów i ich nieznajomość języka polskiego, oferowali
im podwózki, a potem żądali za tę usługę pieniędzy. Niestety, to co dla jednych jest
dramatem, dla innych jest tylko okazją do tego, by zarobić.
Właśnie dlatego tak ważne jest, by te spontaniczne akcje uporządkować i sensownie zorganizować. Dzięki temu pomoc w odpowiedniej formie będzie trafiała do
tych, którzy jej potrzebują. Bez okazji dla naciągaczy. W Jaworznie już od wtorku działa Miejski Punkt Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy. Właśnie tam
można dostarczyć koce, śpiwory, materace czy środki higieniczne. Warto zapoznać
się z listą konkretnych potrzeb i pomagać mądrze.

i ciekawością podchodzili do nas,
turystów przemierzających ich kraj
– tym bardziej, że turystyka w tym
kierunku nie była czymś, czego Polacy wówczas pragnęli. Byłem zauroczony miastami, klimatem, niskimi
cenami, pysznym jedzeniem i widokami, które zapierały dech. Bardzo
posmutniałem, gdy się okazało, że
Rosjanie przejęli Krym, wierzyłem,
że do niego wrócę wcześniej czy
później, ale obecnie nie wygląda to
optymistycznie.
Ukraińcy to silny i dumny naród,
który ma obecnie bardzo poważny
problem. Krzepiące jest, gdy patrzy
się na Polaków, jak wielkie mają
serducha. Pomoc niesiona przez naszych krajan jest nieoceniona. Chyba
pierwszy raz, w trudnej historii naszych krajów, dochodzi do braterskiego zjednoczenia, to wydarzenie,
które może całkowicie zmienić relacje między naszymi krajami i sposób
wzajemnego postrzegania. Wczoraj
usłyszałem, że Putin dzięki tej wojnie osiągnął dwie pozytywne rzeczy:
zakończył problem z koronawirusem
(głównie medialny) i zjednoczył Polaków. Pewnie nie na długo.
A na koniec: w sieci pojawiło się
stwierdzenie, że trzeba zmienić nazwę ruskich pierogów na ukraińskie pierogi. Otóż nie. Pierogi ruskie, pierogi galicyjskie – popularny
w Polsce i na Ukrainie (czyli na Rusi)
rodzaj pierogów, których nazwa wywodzi się od Rusi Czerwonej (Galicja
Wschodnia). Nie należy jej mylić, jak
to często jest robione, z Rosją, gdzie
ten typ pierogów nie jest zbyt dobrze
znany, ponieważ były bardzo popularne wśród Polaków, mieszkających
na terenach Rusi (województwa ruskiego Korony Królestwa Polskiego, następnie w Rzeczypospolitej).
Smacznego, i nie ma za co.

Grażyna Dębała

O jaworznickim PKM mówi się od
dawna. Nasz przewoźnik popularność
zyskał, wprowadzając elektryczne
autobusy. Pierwszy elektryczny autobus po ulicach naszego miasta kursować zaczął w kwietniu 2015 roku.
Osiągi elektryka przekonywały do
tego, że elektromobilność jest przyszłością komunikacji miejskiej. Dziś
tabor elektryczny stanowi około 60
procent wszystkich eksploatowanych
przez PKM pojazdów. To pozwala na
realizację ponad 80 procent kursów
autobusami przyjaznymi środowisku. Jaworznianie chętnie korzystają
z nowoczesnych, wygodnych, cichych
i ekologicznych pojazdów. To jednak
nie koniec technologicznej rewolucji.
W środę, 2 marca, w zajezdni PKM
Jaworzno zaprezentowano autobus
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik
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Technologiczna
rewolucja
wodorowy. To nowoczesny pojazd,
który jest jeszcze bardziej przyjazny
dla środowiska. Jedynymi produktami ubocznymi eksploatacji autobusu
wodorowego są ciepło i para wodna.
Pojazdy te nie generują do środowiska absolutnie żadnych szkodliwych
substancji. Co więcej, dzięki zastosowanej technologii autobusy zasięgiem
są w stanie dorównać pojazdom z napędami konwencjonalnymi.
Przez miesiąc autobus wodorowy
będzie testowany na jaworznickich
drogach. Obsługiwać będzie najbardziej popularne linie. To znaczy, że
wielu pasażerów będzie miało okazję
wziąć udział w tych testach, a jaworznianie znów będą mogli być dumni
z technologicznej rewolucji, jakiej
jesteśmy świadkami.

Niekonstruktywni
krytycy
Natalia Czeleń

Z internetową agresją zetknął się
chyba każdy. Wystarczy przejrzeć
popularne facebookowe fanpage
miejskich jednostek i placówek,
by poznać skalę zjawiska.
Za ich pośrednictwem mieszkańcy mogą w łatwy i szybki sposób
zdobyć informacje o miejskich nowościach, zapowiadanych wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
remontach i wynikających z nich
zmian w ruchu drogowym. Jest
to też miejsce, w którym można
pokazać skutki działań wandali.
Generalnie takie posty oceniane
są przez mieszkańców jako przydatne i pożyteczne. Jaworznanie
chętnie do nich sięgają. Mieszkańcy czerpią z nich informacje pew-
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ne i sprawdzone. Zawsze jednak
znajdą się malkontenci, którzy pod
postami dają ujście swojej frustracji
i agresji. Uprawiają bezrefleksyjny
i raczej mało konstruktywny krytycyzm, bo generalnie nic im się nie
podoba. Krytykują więc wszystko.
Gdy czytam niektóre komentarze
w mediach społecznościowych, to
często zastanawiam się, dlaczego
właściwie ich autorzy w ogóle śledzą dany profil, skoro publikowane tam informacje oceniają jako
niepotrzebne, a pojawiające się
treści rodzą w nich głównie frustracje i złość.
Pamiętajmy, że krytyka jest bardzo potrzebna, ale tylko wtedy, gdy
są ku temu podstawy.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Gotowe są już fundamenty pod 5 z 6 podpór estakady. Budowa estakady i przeniesienie krajówki poza centrum Byczyny to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji | fot. Natalia Czeleń

Estakada nabiera kształtów

W Byczynie widać już postępy prac przy budowie nowego śladu Drogi Krajowej 79. Konstrukcja estakady pnie się w górę. Trwają też roboty ziemne, które mają przygotować stabilny grunt dla ruchu samochodów. Prace potrwają do końca roku 2023.
Przebudowane zostało uzbrojenie podziemne. Budowa estakady
i przeniesienie krajówki poza ścisłe
centrum dzielnicy to jedna z inwestycji najbardziej wyczekiwanych
przez mieszkańców i kierowców.
– Wykonawca kontynuował prace
budowlane przez cały okres zimowy,
w związku z tym widoczne są już są
elementy konstrukcyjne tego obiektu
inżynierskiego. Wykonano fundamenty
pod pięć z sześciu podpór estakady oraz
słupy podpierające ustój nośny. Obiekt

podparty będzie w sześciu punktach,
z których cztery zlokalizowane są po
zachodniej stronie ul. Gwardzistów.
Trwają również roboty ziemne dla przebiegu nowego śladu DK79 – potwierdza
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Przebudowa byczyńskiego odcinka DK 79 ma kosztować ponad 35,5
mln zł. Część pieniędzy udało się
zdobyć z dotacji celowej budżetu
państwa. Prace mają potrwać do
końca przyszłego roku, ale mieszkańcy ulgę odczują znacznie szyb-

ciej, bo ruch tirów i ciężarówek
znacznie wcześniej przeniesie się
poza centrum ich dzielnicy.
– Zgodnie z harmonogramem robót
do końca roku 2022 będzie możliwy
częściowy odbiór inwestycji i puszczenie ruchu nowym śladem DK79.
Po tym zabiegu wykonawca przystąpi
do robót związanych z przebudową
starego śladu ulicy Krakowskiej – zapowiada Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.

Czas przyłączyć się
do sieci
Mieszkańcy Dąbrowy Narodowej
i Jelenia Łęgu mogą już podłączać
swoje posesje do kanalizacji sanitarnej. Nowa sieć w ich dzielnicach
powstała w ramach szóstej fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa
systemu kanalizacyjnego miasta
Jaworzno”. Jaworznianie wkrótce
otrzymają specjalne pisma i wnioski dotyczące podłączenia do sieci.
Trzeba będzie je wypełnić i odesłać.
Czas na to mieszkańcy mają do połowy kwietnia. – Zgodnie z obowiązującym prawem, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest zapewnić utrzymanie
czystości i porządku na terenie swojej
posesji, poprzez jej przyłączenie do istniejącej lub nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej. Z tego obowiązku nie
zwalnia posiadanie bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe, czyli
szamba – podkreśla Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Wodociągów
Jaworzno.
Budowę przyłącza można zlecić
prywatnej firmie. Można też sko-

rzystać z usług jaworznickich Wodociągów. Usługa jest wtedy kompleksowa.
– Wodociągi Jaworzno w ramach
swojej oferty wykonają indywidualną wycenę, budowę przyłącza wraz
z obsługą geodezyjną, odtworzenie
terenu do stanu pierwotnego, a dodatkowo na powstałe i wybudowane
przez siebie przyłącze udzielą 10-letniej gwarancji – tłumaczy rzecznik
Wodociągów Jaworzno.
Na budowę przyłącza można
otrzymać dotację z miejskiej kasy.
Jej wysokość to połowa wartości
inwestycji, jednak nie więcej niż 2
tys. zł. Co ważne, starając się o dotację z Urzędu Miejskiego, wszelkie
prace budowlane można prowadzić
dopiero po podpisaniu stosownej
umowy.
Szczegółowe informacje na temat dotacji na budowę przyłączy
można uzyskać w Biurze Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Jaworznie (Plac Górników 5, tel.

32 618 16 49, adres mailowy: gk@
um.jaworzno.pl).
Natomiast pytania związane
z projektem kanalizacyjnym oraz
dotyczące podłączeń można zadać
pod nr. tel. (32) 318 61 37 lub pisząc na adres mailowy malgorzata.
kopytek@wodociagi.jaworzno.pl.
– Dla osób, które złożą wniosek
o przygotowanie wyceny budowy przyłącza kanalizacyjnego do Wodociągów
Jaworzno i przystaną na zaproponowane warunki, prace mogą rozpocząć
się już po pierwszym kwartale 2022
roku. Pozostałe przyłącza, czyli te budowane samodzielnie lub przy pomocy
firmy zewnętrznej, należy wykonać
i zgłosić do odbioru w terminie do
31 grudnia 2022 roku – informuje
Sławomir Grucel.
Od roku 2011 do miejskiej sieci
przyłączyło się już ponad 15 tysięcy jaworznian. To mieszkańcy
Pieczysk, Długoszyna, Góry Piasku,
Ciężkowic, Borów, Warpia i Jelenia.
GD

Obecnie poza robotami budowlanymi trwają też prace projektowe
dla części zadania, związanej z przebudową dotychczasowego śladu ul.
Krakowskiej. Chodzi tu o odcinek
biegnący przez centrum Byczyny.
W ramach tego zadania przebudowane zostanie też skrzyżowanie ulic
Krakowskiej, Abstorskich i Gwardzistów. Zgodnie z projektem w tym
miejscu pojawi się rondo. Mieszkańcy Byczyny korzystać będą też
mogli z nowych chodników i dróg

rowerowych. W centrum dzielnicy przybędzie też miejsc parkingowych.
– Dzięki budowie nowego śladu drogi krajowej oraz estakady jako koniecznego elementu dla całego układu
komunikacyjnego miasta, a przede
wszystkim dla mieszkańców Byczyny, dzielnica ta zupełnie się zmieni.
Po wielu latach konsekwentnej pracy
i starań oraz pozyskaniu środków zewnętrznych, projekt jest realizowany –
podkreśla prezydent Jaworzna. GD

Odszedł świetny fachowiec
i życzliwy człowiek
W czwartek, 24 lutego, zmarł Czesław Smalcerz, długoletni dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Przez lata pracy zawodowej dał się poznać jako doskonały fachowiec, świetny organizator
oraz niezwykle życzliwy i skromny człowiek. – Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci jako człowiek przyjacielski, życzliwy i wrażliwy na sprawy
społeczne i pracownicze – zgodnie podkreślają pracownicy MOPS.
Czesław Smalcerz był związany z jaworznickim Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej od początku lat dziewięćdziesiątych. Głęboko wierzył
w sens niesienia pomocy osobom potrzebującym.
Czesław Smelcerz aktywnie działał też w jaworznickim Klubie Inteligencji Katolickiej. Tu też dał się poznać jako dobry człowiek, który bezinteresownie niósł pomoc. – Inspirację do swoich działań czerpał z głębokiej wiary
w Boga. Przez ponad 30 lat miałem przyjemność współpracować z Czesławem
w Stowarzyszeniu Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie, gdzie przez 3 lata
był prezesem, a przez pozostały czas sekretarzem Zarządu KIK. Był prawnikiem
z wykształcenia i dzięki jego dużej wiedzy nasza organizacja pożytku publicznego
była prowadzona wzorowo. Dużo zawdzięcza mu także, prowadzona przez KIK
już dziewiętnasty rok, świetlica dla dzieci i młodzieży „Pod Kolegiatą” – wspomina Czesław Brandys, prezes KIK.
Czesława Smelcerza ciepło wspomina wielu jaworznian. – Czesław Smalcerz wprowadzał mnie w działalność prospołeczną w naszym mieście. Był w tej
kwestii wielkim nauczycielem i bardzo dobrym doradcą. Zawsze ujmował mnie
spokój, z jakim podchodził nawet do najtrudniejszych zadań, dzięki czemu można było się skoncentrować na rozwiązaniu problemu. W ludziach zawsze starał
się widzieć więcej dobra niż zła. Taki był właśnie Czesław Smalcerz, człowiek
o wielkim sercu – wspomina Dawid Domagalski, jaworznicki radny.
Czesław Smalcerz miał 65 lat.
GD
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Bezpłatne
szkolenia
Do 15 marca można się zapisywać
na pierwszy z cyklu czterech bezpłatnych webinarów organizowanych
przez specjalistów Poradni Psychologicznej dla dzieci „Azymut”, która
działa w strukturach Zespołu Lecznictwa Otwartego. Podczas pierwszego szkolenia mowa będzie o sposobach relaksacji w pracy z dziećmi.
Udział w bezpłatnych szkoleniach
mogą wziąć wszyscy mieszkańcy
naszego miasta.
– Projekt jest skierowany do rodziców, nauczycieli, pedagogów, wychowawców czy tez innych specjalistów
z instytucji lokalnych – mówi Michalina Bębenek, p.o kierownika
Poradni Psychologicznej dla Dzieci
i Młodzieży „Azymut”.
Tegoroczny cykl bezpłatnych webinariów będzie złożony z 4 multimedialnych seminariów. Tematyka spotkań dotyczyć będzie dzieci
oraz młodzieży. Słuchacze otrzymają
garść praktycznych porad i wskazówek. Zapisy na pierwsze webinarium
już ruszyły i potrwają do 15 marca.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą
mailową na adres: azymut@zlo.jaw.
pl lub pod numerami tel.: 698 202
101 i 32 616 40 63.
Pierwszy tegoroczny webinar
odbędzie się 16 marca o godz. 17.
W jego trakcie terapeuta omówi
metody relaksacji w pracy z dziećmi. W kolejną środę, 23 marca,
o godz. 17 poruszony zostanie
temat systemów motywacyjnych
w klasie i w szkole. Seminarium
wzbogacone zostanie o trzy kwietniowe spotkania warsztatowe, na
których uczestnicy zajęć nauczą się
konstruować systemy motywacyjne. 11 maja psycholog i psychoterapeuta opowiedzą o zaburzeniach
odżywania i karmienia u dzieci
i młodzieży. Ostatni z cyklu webinar traktował będzie o wpływie
pandemii na zdrowie psychiczne
dzieci i młodzieży wracającej do
nauki stacjonarnej. Jego termin
planowany jest na 25 maja.

Podobny cykl bezpłatnych szkoleń
online ZLO przeprowadziło już w zeszłym roku, a edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem i to nie tylko
wśród mieszkańców naszego miasta.
W internetowych spotkaniach uczestniczyli też sąsiedzi.
– Tematyka tegorocznych webinariów
zaproponowanych przez Zespół Poradni
„Azymut” wynika z zapotrzebowania
zgłaszanego przez mieszkańców. To
również efekt ankiet przeprowadzonych wśród uczestników poprzednich
webinariów. Zespół poradni kierował
się również skutkami wielomiesięcznej
pandemii COVID-19, która w znaczący sposób wpłynęła na poczucie bezpieczeństwa oraz zdrowie psychiczne
dzieci i młodzieży – tłumaczy Michalina Bębenek.
Liczba miejsc na szkolenia online
nie jest ograniczona. – Wyjątkiem są
spotkania warsztatowe z konstruowania
systemów motywacyjnych. Na warsztaty mamy przewidziany limit 6 osób,
przewidujemy kontynuację tych warsztatów, jeżeli będzie zainteresowanie mieszkańców. Warunkiem wzięcia udziału
w warsztatach jest udział w webinarze,
dotyczącym systemów motywacyjnych
w klasie i w szkole, zaplanowany na
23 marca – zapowiada Michalina
Bębenek.
Specjaliści, którzy przygotują i poprowadzą webinary są pracownikami
Poradni Psychologicznej dla Dzieci
i Młodzieży „Azymut” w Jaworznie,
która mieści się przy Placu Górników
5a, w Miejskim Centrum Medycznym
„Kościuszko”. Zadanie finansowane jest ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.
Już wiadomo, że zapowiadane
multimedialne seminaria nie będą
ostatnimi w tym roku. – Kolejne cztery planujemy zorganizować na drugiej
połowie roku. Serdecznie zapraszamy
do udziału w naszym cyklu bezpłatnych
webinariów – zachęca do udziału Michalina Bębenek.
Natalia Czeleń

| fot. Natalia Czeleń
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Testujemy autobus
na wodór
PKM Jaworzno rozpoczęło testy najnowszego autobusu firmy Solaris Bus&Coach,
zasilanego wodorem. Wóz Urbino 12 hydrogen zaczął pracę w zajezdni jaworznickiego
przewoźnika w środę, 2 marca.
Intensywne testowanie pojazdu potrwa do końca bieżącego miesiąca. „Wodorobus” będzie obsługiwać m. in.
najbardziej obciążone linie miejskie w Jaworznie, przede
wszystkim te o numerach 303 i 307. Testy najnowszej
technologii zasilania pojazdów komunikacji miejskiej
odbywają się w Jaworznie, dzięki skutecznej współpracy
z wiodącym producentem autobusów firmą Solaris i dostawcą wodoru firmą Air Products.
– Przedsięwzięcie ma na celu wskazanie faktycznego zużycia wodoru w warunkach intensywnej eksploatacji z pasażerami oraz oszacowanie częstotliwości i czasu tankowania.
Sprawdzone zostanie także zachowanie pojazdu w warunkach
niskiej temperatury, poniżej 0 stopni Celsjusza. Testy wskażą,
czy technologia ta może zostać w przyszłości zastosowana
jako kolejny etap rozwoju w pełni ekologicznego transportu
publicznego – tłumaczy Adrian Słupski z PKM Jaworzno.
„Wodorobus”, podobnie jak elektrobusy, zasilany jest
energią elektryczną, z tą różnicą, że prąd wytwarza się
w nim właśnie dzięki zastosowaniu wodoru. Nie wytwarza spalin, tylko ciepło i parę. Wodór przepływa z butli,
umieszczonych na dachu , do ogniw paliwowych, w których wytwarzana jest energia elektryczna, napędzająca
pojazd. Wóz jest w stanie przejechać po jednym, pełnym
tankowaniu nawet 350 km, jednocześnie ogrzewając też
swoje wnętrze wytwarzanym przez niego ciepłem. A jeśli skończy się paliwo, pojazd ma w zapasie baterię typu
Solaris High Power.
Urbino 12 hydrogen przyjechał do Jaworzna już po
raz drugi. W ubiegłym roku odbyła się w naszym mieście
jego prezentacja.
W pierwszym dniu testów wzięli udział zaproszeni
goście. Wśród nich był m.in. Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna, i przedstawiciele Solaris Bus&Coach oraz Air
Products. Jaworznicki prezydent zatankował bak autobusu do pełna. Na terenie zajezdni PKM-u jest bowiem
specjalny dystrybutor.
– Zależy nam, aby Jaworzno było postrzegane jako miejsce
wspierające nowe technologie, otwarte na inwestorów i nowych

Wiosenne porządki
Pracownicy Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów odrestaurowali stare stelaże ławek i wymienili deski
w ich siedziskach. Te prace przeprowadzono w ścisłym centrum
miasta za przystankiem autobusowym w kierunku Katowic. Ławki
wymagały odświeżenia. – Stelaże
ławek zostały odnowione, a siedziska
wymienione na nowe, jasne. Tym sposobem, dzięki naszym działaniom, kolejna przestrzeń publiczna w mieście
jest gotowa na zbliżającą się wiosnę
– mówi Izabela Miszczyk, rzecznik prasowy MZDiM w Jaworznie.
Natalia Czeleń
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Autobus nie wytwarza spalin, tylko ciepło i parę wodną | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Autobus na wodór będzie testowany m.in. na liniach
303 i 307 | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Paweł Silbert zatankował ekologiczny pojazd
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

mieszkańców. Sprawny transport publiczny to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania organizmu miejskiego –
przyznał jaworznicki prezydent. – Regularnie prowadzone
badania opinii publicznej wskazują, że mieszkańcy doceniają
wysoką jakość świadczonych usług – podkreślił.
Autobus wodorowy to kolejny wóz nowej generacji, który pojawił się w naszym mieście. Jaworzno było pierwszą
miejscowością w Polsce, w której, w 2015 roku, zaczął
kursować autobus elektryczny. Obecnie elektrobusy stanowią większość jaworznickiej floty. Jest ich 44, a ma być
ich w tym roku w sumie 50. Sześć ostatnich elektryków
przyjedzie do Jaworzna w czerwcu.
– Pierwszy autobus elektryczny w naszym przedsiębiorstwie
ma już 7 lat. Nieustannie musimy pamiętać o odnawianiu floty pojazdów i szukamy najbardziej efektywnych technologii.
Liczymy, że zebrane podczas testów doświadczenia umożliwią nam skuteczną aplikację o zewnętrzne środki na dalszą
modernizację taboru. W niedalekiej przyszłości jako pierwsi
będziemy mogli podać datę zaprzestania obsługi tak dużego
miasta jak Jaworzno autobusami spalinowymi – mówi
Zbigniew Nosal, prezes PKM Jaworzno.
Na razie przewoźnik planuje dużą marginalizację spalinówek. Będą one jeździć przede wszystkim w godzinach
szczytu i stanowić rezerwę, na wypadek awarii któregoś
z elektrobusów.
Elektrobusy i „wodorobus” to jednak niejedyne nowoczesne pojazdy w Jaworznie. W ubiegłym roku w naszym
mieście testowany był też busik, który jeździ bez kierowcy. Testy autonomicznego pojazdu przeprowadzali
na terenie zajezdni autobusowej eksperci z firmy Autonomus System. Autobus jeździł po zaprogramowanej
trasie, dzięki bogatemu systemowi urządzeń, na który
składają się kamery, radary i czujniki. Sensory takiego
wozu są tak czułe, że mogą wykryć najmniejszy ruch,
np. na przejściu dla pieszych, co powoduje zatrzymanie pojazdu. Niewykluczone, że autonomiczny pojazd
zostanie zaprezentowany na rynku motoryzacyjnym
jeszcze w tym roku.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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JOG i Izera coraz bliżej
Kolejny ważny krok na drodze do
utworzenia Jaworznickiego Obszaru
Gospodarczego. Sejmowa Komisja
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Klimatu
i Środowiska o dokonanie zamiany
nieruchomości Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na nieruchomości stanowiące
własność Jaworzna.
– Nie zwalniamy tempa przy tworzeniu dużej strefy przemysłowej, której
kotwicą inwestycyjną ma być fabryka
polskich samochodów elektrycznych
Izera – podkreśla Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
To ważne i bardzo dobre wiadomości dla jaworznian. Utworzenie
i zagospodarowanie Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego związane jest
z utworzeniem tam około 12 tysięcy
nowych miejsc pracy. Specjaliści szacują, że na terenie JOG realizowane
mogą być inwestycje o wartości nawet
10 mld zł z branży wysokich technologii, elektromobilności, inwestycje
w ramach innowacyjnej technologii
wodorowej, lotnictwa, motoryzacji
oraz przemysłu tworzyw sztucznych.
To tutaj realizowana ma być strategiczna inwestycja, czyli polski samochód elektryczny Izera. Takie zmiany
doprowadzą do bardzo korzystnej
dywersyfikacji struktury gospodarczej
miasta i regionu, i pozwolą złagodzić
skutki transformacji energetycznej.

Izera może być produkowana na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego | fot. Natalia Czeleń

Przy tworzeniu Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego z naszym
miastem współpracuje Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Utworzenie JOG to strategiczny projekt
również dla KSSE.
– Jaworznicki Obszar Gospodarczy
jako teren pogórniczy posiada ogromny
potencjał do zagospodarowania. Zależy
nam na tworzeniu nowych obszarów
dla inwestycji zaawansowanych technologicznie, które są niezwykle ważne
w kontekście transformacji energetycznej i węglowej – komentuje dr Janusz
Michałek, prezes KSSE.
Sporo dzieje się też w kwestii doprowadzenia do produkcji polskich

elektryków. ElectroMobility Poland
wybrała już inwestora zastępczego
i planistę fabryki Izery. Mimo wcześniejszych obietnic spółka nie poda
jeszcze informacji na temat dostawcy platformy, na której powstanie
pierwszy polski samochód elektryczny Izera.
Prace zmierzające do wybudowania
i odbioru zakładu prowadzić będzie
inwestor zastępczy - PROCHEM S.A.
Umowa ze spółką obejmuje m.in.
opracowanie projektu budowlanego
i przeprowadzenie procesu przetargowego na wybór generalnych wykonawców zakładu produkcyjnego
w Jaworznie. Na inwestorze zastęp-

czym spocznie także obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę oraz
zadbanie o terminowe i jakościowe
zakończenie prac zarówno budowlanych, jak i odbiorowych. Firma Dürr
Systems AG zaprojektuje linie produkcyjne. Opracuje też koncepcję procesu
produkcyjnego dla spawalni, lakierni
i montażu oraz wytyczne do projektu
budowlanego. Odpowiadać będzie
również za cały wewnętrzny proces
logistyczny zakładu i schematy funkcjonalne dla procesu lakierniczego
z systemami oczyszczania powietrza.
ElectroMobility Poland wciąż wybiera dostawcę płyty podłogowej,
rozbudowanej o najważniejsze układy
oraz tzw. architekturę elektryczną.
– Platforma to główna część składowa
auta elektrycznego, ale są też komponenty, m.in. karoseria, hamulce, które
jest w stanie dostarczyć polski przemysł
– przekonuje Piotr Zaremba, prezes
ElectroMobility Poland. Rozmowy
i negocjacje przedłużają się, bo dotyczą kluczowej części projektu. –
Nie możemy jeszcze zdradzić szczegółów, ponieważ wciąż trwają negocjacje
z partnerem technologicznym w sprawie
pakietu umów. Rozmowy dotyczą także
współdzielenia łańcucha dostawców –
tłumaczy Paweł Tomaszek, dyrektor
ds. komunikacji i rozwoju biznesu
ElectroMobility Poland. Spółka zapewnia jednak, że do końca 2024
roku zakład będzie gotowy.
Grażyna Dębała,
Natalia Czeleń
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Odpowiedzą
za kradzieże
i wandalizm
Od początku lutego kryminalni
z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie próbowali ustalić i zatrzymać sprawców włamań, kradzieży
i zniszczenia mienia prywatnego
oraz publicznego. Wszystko działo
się w okolicach Długoszyna. Dzięki
pracy operacyjnej mundurowych
z Jaworzna, sprawców szkód udało się ująć w środę, 23 lutego. To
czterej młodzi mieszkańcy naszego
miasta w wieku od 14 do 18 lat.
Osoby niepełnoletnie odpowiedzą
przed Sądem Rodzinnym. Osiemnastolatkowi za popełnione czyny
grozi nawet do 10 lat pozbawienia
wolności. – Pełnoletniemu sprawcy
postawiono cztery zarzuty i skierowano już przeciwko niemu akt oskarżenia – mówi asp. Monika Dubiel
z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.
Osiemnastolatek odpowie za włamanie do minimarketu, kradzież
z otwartego pojazdu na Długoszynie, rozbicie szyb sklepowych oraz
dewastację wiaty przystankowej
na Chropaczówce. Sprawa niepełnoletnich chłopców jest w toku.
Zatrzymani częściowo przyznali
się do winy i złożyli wyjaśnienia.
– Wszyscy działali wspólnie i w porozumieniu – mówi asp. Monika
Dubiel.
NC

Święto wszystkich pań

Mieszkańcy chętnie przyłączają się do akcji grupy Plogging Jaworzno
| fot. Natalia Czeleń

Połączą siły

Jaworznicka grupa Plogging Jaworzno zaprasza na trzecie w tym roku wspólne ploggowanie, które odbędzie się w niedzielę, 13 marca. Początek o godz.
10. Tym razem celem członków grupy będzie sprzątanie zaśmieconych okolic
Dąbrowy Narodowej. Miłośnicy łączenia joggingu, i ogólnej aktywności na
świeżym powietrzu, ze zbieraniem śmieci, planują dotrzeć aż do Sosnowca.
– Celem akcji jest zrobienie czegoś dobrego dla naszej planety i dla naszego ciała.
Będą przysiady, skłony i marszobiegi, a najsilniejsi będą dźwigać ciężary w zielonych workach na śmieci – zapowiada inicjator akcji, Przemysław Starzycki.
Jaworznicka grupa chciałaby tym razem zwiększyć zasięg akcji o tereny
Sosnowca. Organizator ploggingu otrzymał już nawet na to zgodę. – Mamy
tylko ustalić dokładny termin i miejsce. Po uzgodnieniu, informacje na ten temat
podamy tradycyjnie w mediach społecznościowych – zapowiada założyciel grupy
Plogging Jaworzno.
Pan Przemysław ma nadzieję, że sosnowiczanie chętnie i licznie włączą się
do akcji ekologicznego biegania. – Prosimy o udostępnianie wydarzenia swoim
znajomym. Do zobaczenia podczas akcji – zaprasza Przemysław Starzycki.
Wszyscy zainteresowani udziałem w akcji mogą śledzić na bieżąco informacje na facebookowym profilu grupy Plogging Jaworzno.
NC

Już we wtorek, 8 marca, świętować będziemy Dzień Kobiet. Z tej
okazji w naszym mieście odbędą
się najróżniejsze wydarzenia. Każda
z pań, niezależnie od wieku, w bogatej ofercie znajdzie propozycje
dla siebie.
W sobotę, 5 marca, świętować
można będzie na sportowo. Tego
dnia jaworznianki będą miały okazję wziąć udział w folkowym marszu nordic walking. Do pokonania
będzie 8 km.
– Tym zaproszeniem oficjalnie odwołujemy zimę! Razem z Nord Walkers Jaworzno zapraszamy na Folkowy Marsz Nordic Walking z okazji
Dnia Kobiet – zachęca do udziału Kinga Jończyk, instruktorka
MCKiS.
Zbiórka pod Klubem MCKiS Niko
(ul. Na stoku 14) o godz. 9. Mile
widziane folkowe, kolorowe stroje. Na uczestniczki rajdu czekają
niespodzianki.
Także w sobotę, w Klubie Kasztan (ul. Kasztanowa 30) o godz. 10,
rozpoczną się warsztaty ceramiczne dla dorosłych „Zlot Czarownic,
czyli Dzień Kobiet w Kasztanie”.
Uczestniczki będą malować porcelanowe talerze i utwardzać je
w piecu do wypału ceramiki. Wy-

konają też wisiory z drutu miedzianego, kamieni i kawałków drewna.
Koszt to 45 zł od osoby, a liczba
miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są po nr tel. 691 172 909
i 32 616 22 80.
Na niedzielę, 6 marca, Miejskie
Centrum Kultury i Sportu przygotowało wielkie wydarzenie sportowe
tylko dla kobiet. W ramach „Piątki”
dla Kobiet uczestniczki będą mogły wybrać sportową rywalizację
w biegu na 5 km lub rekreacyjne
przejście nordic walking na tym
samym dystansie, dookoła zbiornika wodnego Sosina.
We wtorek, 8 marca, w holu
Miejskiej Biblioteki Publicznej (Rynek Główny 17) o godz. 17 odbędzie się spotkanie autorskie z Hanną Greń. – Motywem przewodnim
będzie „Kobieta w świecie kryminału”. Od 1 marca w Punkcie Informacji
Turystycznej wydajemy wejściówki
na spotkanie – mówi Monika Ryter, zastępca dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
Dzień Kobiet celebrować mogą
także małe kobietki. W piątek,
4 marca, w Klubie MCKiS Niko
o godz. 16 odbędą się warsztaty
biżuteryjne „Kobietkowo” dla dzieci od 7 lat, a we wtorek, 8 marca,

w Klubie MCKiS Pod Skałką (ul.
Jarosława Dąbrowskiego 17) dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6
przygotują „Tulipany dla pięknej
damy”.
Niespodziankę dla jaworznianek
przygotowała Fundacja Kobieca
Przystań. Członkinie fundacji poprowadzą pilotażowe spotkanie
„Siła Kobiet – Effatha!”, które jest
zapowiedzią cyklu spotkań dla kobiet. Odbędzie się ono 4 marca,
o godz. 18, przy ul. Piłsudskiego
72. Tego wieczoru jaworznianki
skorzystają z warsztatów „Moja
Kobiecość” i „Kobieta w poszukiwaniu sensu i siły”. Czas umilą też
występy artystyczne. Znajdzie się
też chwila na prezentację kobiecych
biznesów. Będzie można skorzystać
z masażu relaksacyjnego, masażu
Cobido, porad braffiterki, wizażysty
i kosmetologa oraz dietetyka. Będzie to również okazja do wymiany
używanych ubrań i kosmetyków.
Na spotkaniu funkcjonariuszka
policji poruszy temat przemocy.
Z kolei przedstawicielki zrzeszenia Amazonek „Szansa" pokażą na
fantomie, jak prawidłowo wykonać
samobadanie piersi. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
Natalia Czeleń

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

6

NR 8/2022

3 MARCA 2022

Kondycja i zdrowie
zapisane w wymiarach ciała
Sylwia Bryniarska zaprasza właścicieli z dorosłymi psami
na bezpłatne pomiary zoometryczne oraz ocenę budowy zwierzaków. Przy okazji wyjaśni właścicielom czworonogów, jak
budowa ciała psa wpływa na jego możliwości fizyczne oraz
wskaże, jak pracować nad jego kondycją, by prezentował się
i czuł jak najlepiej.
Pani Sylwia zajmuje się holistycznymi szkoleniami psów
i psim fitnessem. Od pewnego czasu interesuje się ich biomeREKLAMA

chaniką oraz budową. By zdobyć doświadczenie, wykonuje
darmowe pomiary zoometryczne psów z terenu całego miasta.
– W ramach badania mierzę długość kości i kątowanie u psów.
Jeżeli jest to pies z rasy sklasyfikowanej przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Kynologiczne, czyli w skrócie FCI, porównuję jego
proporcje z wzorcem – tłumaczy pani Sylwia.
Jej zdaniem nawet hodowcy psów czasem nie wiedzą, jak
przedstawiciele danej psiej rasy powinni się prezentować.

– Stąd wziął się mój pomysł, by zacząć mierzyć psy. Pozwoli
mi to na wyciągnięcie średnich poszczególnych ras i wtedy
dopiero będzie można powiedzieć, jak dany pies powinien
wyglądać – tłumaczy.
Sylwię Bryniarską interesuje, jak budowa psiaków może
przekładać się w przyszłości na efektywność ich pracy.
Podczas jednego ze szkoleń dowiedziała się, że jeden z jej
psów ma zbyt krótki odcinek lędźwiowy w stosunku do
ogólnej budowy ciała. Dzięki temu zrozumiała, dlaczego
ma on problemy z pokonywaniem zakrętów. – Po prostu
jego ciało nie pozwala mu na więcej – wyjaśnia specjalistka
od psiego fitnessu.
Pani Sylwia podejrzewa, że psów z podobnymi problemami może być w naszym mieście znacznie więcej. – Im
więcej pomiarów wykonam, tym szybciej będę w stanie wyciągnąć wnioski – opowiada. Zdaniem badaczki pomiary
pozwolą ukierunkować trening konkretnego psa w taki
sposób, by zwierzak lepiej się rozwijał. – Być może rozwiąże to też choć częściowo problem konkretnego psa albo
przynajmniej pozwoli pracować nad nim w taki sposób, który
przyniesie nam oczekiwane rezultaty – podkreśla.
Odpowiednia wiedza pozwoli też uniknąć kontuzji
podczas ćwiczeń. Pomiar zoometryczny psa może dać
właścicielowi czworonoga sygnał, że brak oczekiwanego
rezultatu nie wynika z błędu trenerskiego, a jest to po
prostu maksimum możliwości psa, wynikające z jego budowy ciała. – Jeżeli będziemy stale powielać ten sam błąd,
nie osiągniemy oczekiwanego rezultatu. Żeby osiągnąć dobre
wyniki często potrzebna jest zmiana metody. Warto wtedy
popracować z psem nad innymi kwestiami, by np. pewne niedoskonałości zakamuflować – mówi pani Sylwia.
Sylwia Bryniarska do pomiarów zoometrycznych psów
wykorzystuje cyrkiel kabłąkowy i goniometr. Cyrkiel pozwala mierzyć wielokształtne obiekty. Przy jego pomocy sprawdza się długość klatki piersiowej psa, kończyn
i czaszki. Z kolei przy użyciu goniometru pani Sylwia
mierzy pod jakim kątem łączą się stawy.
– Determinuje nam to, jak się dany pies będzie poruszał.
Taka wiedza ułatwi pracę z psem, gdyż będziemy wiedzieć,
który mięsień u psa ma większy zakres pracy. Łatwiej będzie
dopasować do psa metodę treningową – wyjaśnia.
Do pomiarów zgłaszać się można z psami dorosłymi,
czyli po zakończonym wzroście kości długich. Psy powinny
być też przyzwyczajone do dotykania przez obcą osobę.
– Ważne, by były na to odporne i cierpliwe, bo badanie trwa
minimum 40 minut – mówi Sylwia Bryniarska.
Aby zapisać swojego psa na pomiar zoometryczny, należy
wypełnić krótki formularz na Facebooku Artsfera Sylwia
Bryniarska Dog Training. Po dokonanych pomiarach właściciele psów otrzymają ich wyniki w formie pliku pdf.
Natalia Czeleń

Sylwia Bryniarska bada, jak budowa ciała psa wpływa
na jego możliwości, kondycję i zdrowie | fot. Natalia
Czeleń
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Koncert i licytacje.
Maks czeka na pomoc!

Grzegorz Tucki zgromadził już wiele pamiątek dokumentujących dzieje Szczakowej | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Izba regionalna z pamiątkami
Szczakowej

Pomysł, by stworzyć szczakowską
izbę regionalną ma jaworznianin
Grzegorz Tucki, któremu na sercu
leży to, by pamięć o historii Szczakowej, Pieczysk i ich okolic była wciąż
żywa. Chce zebrać w jednym miejscu
cenne, nawiązujące do szczakowskiej
ziemi pamiątki.
– Ten zbiór może stać się naprawdę
bogaty, bowiem mieszkańcy Jaworzna
wciąż mają w swoich domach wiele
skarbów przeszłości, które, często zapomniane, leżą gdzieś na strychu lub
w piwnicy. Wystarczy je odszukać i odkurzyć – podkreśla Grzegorz Tucki.
Na pomysł stworzenia izby regionalnej wpadł za sprawą pamiątek po
jaworznickim pilocie Karolu Pniaku, którego imieniem został nazwany
komitet społeczny, stworzony m.in.
właśnie przez pana Grzegorza. To on,
wspólnie z innymi członkami komitetu, zainicjował powstanie filmu
dokumentalnego „Kosa, opowieść
o Karolu Pniaku”.
– Mam w swoich zbiorach sporo
zdjęć pilota i jego rodziny, która od
lat jest związana z Pieczyskami. Odnalazłem też walizkę Karola Pniaka
i inne przedmioty, które do niego należały. Mam też inne rzeczy, związane z dziejami okolicy. Dysponuję np.
bogatą dokumentacją prowadzenia
buchalterii sklepowej z czasów przedwojennych. Można z niej dowiedzieć
się m.in. tego, jak powodziło się ówczesnym mieszkańcom Szczakowej, co
kupowali i ile wydawali. To naprawdę
cenne i ciekawe pamiątki, które warto zachować i pokazywać kolejnym
pokoleniom – stwierdza. – Niestety,
w naszym jaworznickim muzeum nie
ma na tyle miejsca, by stworzyć taką
ekspozycję, dlatego chciałbym, by
właśnie w Szczakowej powstała izba
regionalna. Obecnie szukam lokum,
w którym mogłaby zostać ona utworzona – dodaje.

Jego zdaniem, najlepszy byłby
budynek szczakowskiego dworca.
Orientuje się jednak, że takie przedsięwzięcie mogłoby być trudne do
zrealizowania. Liczy na mieszkańców
Szczakowej, Pieczysk, Góry Piasku
i Dobrej, którzy chcieliby pomóc mu
w stworzeniu izby.
– Moim zdaniem, to ważna inicjatywa, zwłaszcza że Szczakowa była miastem wcześniej niż Jaworzno – przypomina pan Grzegorz. – Zapraszam
do kontaktu ze mną za pośrednictwem
Facebooka – dodaje.
Szczakowa ma kilkusetletnią historię. Pierwsza znana wzmianka na jej
temat pochodzi z 1400 roku i została
zawarta w księdze praw miejskich
Krakowa. Znajduje się w niej wpis,
podchodzącego właśnie ze Szczakowej, kmiecia Stanisława. Historycy
podkreślają jednak, że osada musiała
powstać sporo wcześniej, niewykluczone że już na przełomie XIII i XIV
wieku i była zapleczem dla zamku
obronnego w Będzinie. Najpierw
domy budowano na dzisiejszej Górze
Piasku, dopiero z biegiem lat osiedla
mieszkaniowe zaczęły przesuwać się
w stronę późniejszej linii kolejowej.
Szczakowa zyskała sołtysa prawdopodobnie w drugiej połowie XIV
wieku. Jednak pierwszym znanym
badaczom historii zarządcą wsi
był Mirosław Byrowy, o którym
wzmianka pochodzi z 1427 roku.
Jednym z najważniejszych wydarzeń, dotyczących Szczakowej, było
powstanie pierwszej na ziemiach
polskich kopalni węgla kamiennego.
Zakład rozpoczął działalność w 1766
roku z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Wydobycie odbywało się w dwóch miejscach,
w okolicy dzisiejszej ulicy Wapniówka i w pobliżu ulicy Batorego, skąd
węgiel był zawożony furmankami
na brzeg Przemszy w Jeleniu i spła-

wiany m.in. do Krakowa. Kopalnia
została zlikwidowana w 1790 roku.
Powodem miała być zbyt duża ilość
siarki w szczakowskim węglu.
Drugim ważnym momentem w historii wsi była budowa kolei żelaznych. Tory połączyły Małopolskę
z Górnym Śląskiem. Pierwszy parowóz pojechał z Krakowa do Szczakowej 13 października 1847 roku
o godz. 9.30. Ponadto szlak, łączący
dwa regiony, został skrzyżowany
z powstającą linią z Warszawy do
Zagłębia Dąbrowskiego. Na miejsce ich przecięcia wybrano właśnie
Szczakową. Dzięki temu stała się
ona jednym z głównych kolejowych
punktów na mapie Europy. Oprócz
całej infrastruktury kolejowej, dworca i mieszkań dla kolejarzy, otwarto placówkę pocztową, posterunek
żandarmerii, punkt celny i stację
telegrafu. W Szczakowej ulokowano
też koszary wojskowe.
Wokół stacji powstawały fabryki
– m.in. cementownia, huta szkła,
fabryka sody i zakład produkcji
gazu. Wieś była pierwszą w regionie, w której zainstalowano gazowe
oświetlenie uliczne. Budowano osiedla, budynki gminne. W Szczakowej
była straż pożarna, był też gabinet
lekarski. Pracowała akuszerka.
To wszystko wpłynęło na to, że
wieś mogła pretendować do nadania
jej praw miejskich. I podczas gdy jaworznianie „przegapili” swoją szansę na nadanie praw miejskich pod
koniec XIX wieku, szczakowianie jej
nie zmarnowali i stali się miastem
w 1896 roku. Tymczasem Jaworzno
musiało poczekać na te prawa jeszcze kilka lat. Szczakowa znalazła
się w jego granicach w 1956 roku.
Została przyłączona razem z Pieczyskami, Dobrą, Dąbrową Narodową
i Długoszynem.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Piątkowe popołudnie, 11 marca,
będzie w ATElier Kultury poświęcone Maksowi Tomali z Jaworzna. To właśnie dla tego nastolatka,
czekającego na drugą, ratującą jego
życie operację, rozpocznie się o godz.
18.30 koncert charytatywny. Wstęp
wolny. Datki będzie można wrzucać
do puszek.
– Dla naszych darczyńców zagrają
Marek Długopolski z zespołem Ballabard i finalista ostatniej edycji The Voice Senior, Jerzy Herman. Serdecznie
zapraszamy – informuje Magdalena
Tomala, mama Maksa.
Przypomnijmy. Chłopiec urodził
się z niedotleniony. Komplikacje przy
porodzie uszkodziły jego układ nerwowy. Maksiu jest przez to niesamodzielny. Nie chodzi i nie mówi. Na
dodatek pojawiły się pogłębiające
się problemy z kręgosłupem, który
z biegiem czasu wykrzywił się tak bardzo, że znajdował się, nie pośrodku
pleców, ale na boku ciała. Kręgosłup
zaczął miażdżyć organy wewnętrzne.
Życie Maksa było zagrożone.
Jedynym ratunkiem okazały się
skomplikowane i trudne operacje,
niestety, bardzo drogie, ponieważ
możliwe tylko w USA. W Polsce nie
chciał ich przeprowadzić żaden lekarz. Tego trudnego zadania podjęli
się specjaliści z St. Mary's Medical
Center, czyli kliniki, którą prowadzi
słynny dr Dror Paley.
Maks przeszedł już jedną operację
w Stanach Zjednoczonych. Trwała
11 godzin. Amerykańscy lekarze wyprostowali cały kręgosłup chłopca.
Jaworznianina czeka jeszcze jedna
operacja - nastawienie miednicy i naprawa bioder, które są zdeformowane przez kręgosłup i powodują cierpienie. Na dodatek, jeśli szybko nie
zostaną zoperowane, to kręgosłup
Maksa znów może się wykrzywić.
Obie operacje i rehabilitacja będą
kosztować rodziców chłopca aż 1
mln zł. To ogromna suma, której
sami nie są w stanie zebrać. Sprzedali już mieszkanie i zapożyczyli się

u rodziny i znajomych. Od tamtego
roku trwa też zbiórka datków na
portalu siepomaga.pl, ale pieniędzy przybywa powoli. Do tej pory
na koncie chłopa jest 309 tys. zł.
Tymczasem termin drugiej operacji
jest już znany. Ma się ona odbyć na
początku kwietnia.
– Bardzo prosimy o pomoc ludzi dobrej woli. Bez ich wsparcia nie damy
rady zapłacić tak ogromnej kwoty
i spłacić długów, które zaciągnęliśmy.
Zbiórka odbywa się pod adresem www.
siepomaga.pl/maks-tomala – apelują
rodzice Maksa.
Chłopcu można też pomóc, biorąc
udział w licytacjach na Facebooku.
Można to zrobić nie tylko licytując, ale również wystawiając swoje
produkty i usługi na aukcję. Organizatorzy facebookowych licytacji
zachęcają do udziału także firmy.
– Robisz pyszne pierogi, a twoja
karpatka to hit rodzinnych imprez?
Sąsiedzi proszą o kolejne przepisy na
chrupiący chleb, na którym ląduje najpyszniejszy smalczyk twojej teściowej?
Chcesz podzielić się najlepszą pizzą pod
słońcem? A może prowadzisz restaurację i zaprosisz do siebie? Jesteś we
właściwym miejscu! – zachęcają organizatorzy licytacji na facebookowej
grupie Licytacje dla Maksa Tomali.
– Na ciebie czekaliśmy! A to wszystko
po to, by zapewnić Maksiowi jak najlepszą przyszłość. Dołącz do nas! Już
teraz możesz wystawić na licytację!
Namów znajomych, rodzinę, wrzuć
post u siebie – podkreślają.
Fantami mogą być rozmaite przedmioty i usługi, np. vouchery na usługę lub produkt, zabawki, książki,
ubrania, dekoracje do domu lub biura, domowe wypieki i przetwory, gry
planszowe, komputerowe, puzzle,
sprzęt sportowy i wiele innych.
– Rozglądnijcie się po domu. Może
znajdziecie coś, z czego już nie korzystacie, a dacie temu drugie życie
i oczywiście wesprzecie zbiórkę Maksia – apelują.
Anna Zielonka-Hałczyńśka

Maks potrzebuje wsparcia w walce o zdrowie | fot. Archiwum prywatne
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Jaworznianie solidar

Rosyjska napaść na kraj
naszych wschodnich sąsiadów zmusiła tysiące
Ukraińców do opuszczenia domów i ucieczki.
Schronienia wielu szuka w Polsce. Mieszkańcy
Jaworzna tłumnie ruszyli z pomocą. Do naszego miasta przyjechały
już pierwsze osoby, które
znalazły tu zrozumienie
i bezpieczny kąt. Organizowane są zbiórki na
rzecz potrzebujących.
Z początku były to spontaniczne akcje. Obecnie
jaworznianie zwożą dary
do hali sportowej MCKiS
na Osiedlu Stałym, gdzie
zlokalizowano Miejski
Punkt Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy. Nasze miasto cały
czas ściśle współpracuje
z wojewódzkim sztabem
kryzysowym i instytucjami rządowymi.
Jaworznianie
na granicy

Wiadomość o rosyjskiej agresji na
Ukrainę wywołała nie tylko strach,
ale i pobudziła do działania wielu
Polaków. Jaworznianie, podobnie
jak mieszkańcy innych polskich miejscowości, od razu ruszyli z pomocą.
Wspierają Ukraińców na wiele sposobów.
Niektórzy pojechali na granicę
z Ukrainą, by tam na miejscu pomagać uchodźcom. Wśród takich osób
jest jaworznian, Wiktor Kornaś, któ-

Miejski Punkt Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy działa w hali na Osiedlu Stałym
| fot. Materiały UM Jaworzno

ry jako wolontariusz Fundacji Wolne
Miejsce jest teraz w Medyce. – Wspólnie z innymi wolontariuszami odpowiadamy za nakarmienie głodnych i wycieńczonych drogą uchodźców. Gotujemy
w wielkim kotle grochówkę. Staramy
się też o to, aby ukraińskie, przerażone
wojną dzieci mogły choć na chwilę zapomnieć o traumie, którą przeżywają.
Mamy tu worek z maskotkami. Każdy
maluch może wybrać spośród nich pluszaka dla siebie – wyjaśnia pan Wiktor.
Jak przyznaje, dla żadnego z wolontariuszy spotkania z uchodźcami
nie są łatwe. Emocje wywołuje też
widok mężczyzn, którzy wracają na
Ukrainę, by bronić kraj przed agresorem. W ich oczach nie widać strachu, tylko determinację. – Gdy widzi
się tyle dramatów, nie da się zachować
spokoju. Często ktoś z wolontariuszy

musi odejść na bok, by po prostu się
wypłakać – przyznaje.
Pan Wiktor do Jaworzna wróci jeszcze w tym tygodniu, ale pojedzie na
granicę. Najpierw jednak zorganizuje
zbiórkę naładowanych powerbanków,
napojów energetycznych i wysoko
słodzonych oraz słodyczy. One są
obecnie bardzo potrzebne wycieńczonym uchodźcom.

Pomagamy z serca
Zbiórka, ogłoszona przez pana Wiktora, to jedna z wielu, które odbywają
się w Jaworznie. Już w piątek, 4 lutego, wiele osób ogłosiło spontaniczne
akcje na rzecz uchodźców. Organizowały je m.in. prywatne przedszkola,
żłobki, zakłady pracy. Jedna z takich
zbiórek odbyła się w sobotę, 25 lute-

Dary przyniesione przez mieszkańców są segregowane
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

go, w salonie urody przy ul. Dwornickiego 7. Jej pomysłodawczyni,
Natalia Wojteczko, nie spodziewała
się aż takiego odzewu mieszkańców.
Praktycznie przez cały czas akcji na
podłodze salonu rosły góry ubrań,
koców, pieluszek, kosmetyków i środków czystości. Ktoś przywiózł łóżeczko turystyczne, ktoś inny kilka paczek
pampersów, papieru toaletowego
i podpasek. Sporo osób dostarczało
też żywność. Zgłaszali się również
jaworznianie, deklarujący transport
darów do krakowskiego magazynu,
który zbierał rzeczy dla uchodźców.
– To wspaniałe, że tak wielu mieszkańców postanowiło pomóc. To miała
być mała akcja, a tymczasem wsparcie
przyszło z tak wielu stron – podkreśla
pani Natalia.
Jaworznianka na szczęście nie musiała działać w pojedynkę. W całej
akcji pomagały jej koleżanki z salonu:
Iwona Filip, Sara Zawadzka, Karolina Fijał i Dorota Paszcza. Zaangażowali się także Emilia Tura, Paula
Gędłek, Rafał Wojteczko i Marcin
Miłek.
Inna grupa jaworznian zbierała
z kolei dary dla uciekinierów z Ukrainy, którzy jako pierwsi schronili się
w naszym mieście (to w większości

matki z dziećmi). Uchodźcy zamieszkali w jednym z jaworznickich hoteli.

Koordynacja to podstawa
Jaworzniccy urzędnicy dziękują mieszkańcom za ofiarowaną już
uchodźcom pomoc. Jednocześnie
apelują, by działać w sposób zorganizowany i skoordynowany, bo tylko
tak pomoc będzie trafiała tam, gdzie
naprawdę jest potrzebna. Od wtorku,
1 marca, funkcjonuje w naszym mieście Miejski Punkt Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy, do którego
można oddawać dary dla uchodźców. Znajduje się on w hali sportowej
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
przy ul. Inwalidów Wojennych 18 na
Osiedlu Stałym. Rzeczy można tam
przywozić codziennie w godz. 8-20.
Organizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Jak informują urzędnicy,
w punkcie przyjmowane są nowe
i nieużywane rzeczy. Potrzebne są
m.in. koce, śpiwory, poduszki, pościel, środki higieny osobistej (mydła, szampony, pasty i szczoteczki do
zębów, ręczniki), pieluchy, ręczniki

Łukasz Kolarczyk

zastępca prezydenta Jaworzna

Na granicy z Ukrainą Wiktor Kornaś przygotowuje grochówkę dla uchodźców | fot. Archiwum prywatne

Prosimy o przynoszenie do Miejskiego Punktu Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy rzeczy nowych albo w naprawdę bardzo dobrym stanie, żeby
ludzie z Ukrainy, którzy do nas trafią, mogli z nich
korzystać. Pamiętajmy też, że głównym punktem
informacyjnym w mieście jest Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego. Proszę o rozsądne podejście i zgłaszanie tam zarówno osób, które do nas
przybywają, jak i potrzeb z tym związanych. Z PCZK kontaktować się można
telefonicznie pod numerem 32 61 81 890 lub mailowo pczk@um.jaworzno.pl.
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rnie ruszyli z pomocą

Paweł Silbert

prezydent Jaworzna
Jesteśmy częścią zorganizowanego działania,
koordynowanego przez wojewodę śląskiego jako
przedstawiciela rządu. Mamy ściśle wykonywać polecenia wojewody. Pomoc będzie sensowna wtedy,
kiedy będzie trafiała do osób, które jej potrzebują,
w ilościach, jakich potrzebują, i w asortymencie,
jaki jest potrzebny. Proszę, by jaworznianie stosowali się do próśb, poleceń i oczekiwań, aby pomoc
nie była nadmiarowa, żeby nie organizować nic na
własną rękę. To apel od wojewody śląskiego, który dostaje ściśle określone zadania ze strony państwa i rządu. Bardzo dziękuję mieszkańcom
i firmom za to, że są ogromnie zaangażowani. Dziękuję wszystkim, którzy
mają dobre serca i chcą pomóc.

i przygotowywane do transportu

Na granicy w Medyce wolontariusze z Jaworzna rozdają dzieciom pluszaki | fot. Wiktor Kornaś

Chcesz pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy?
Jak informuje Związek Powiatów Polskich można to zrobić m.in wspierając zbiórki, które są przeznaczane na najpilniejsze w danej chwili potrzeby, jak żywność, środki medyczne, materiały opatrunkowe
czy higieniczne.
Polska Akcja Humanitarna (PAH): wpłaty na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy
wsparcia dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów na konto: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772.
Caritas Polska: wpłaty na najpilniejsze potrzeby, żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA lub SMS o treści "UKRAINA" pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT).
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM): lub wpłaty na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800
1001 z dopiskiem "Pomoc dla Ukrainy". Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci.
Polski Czerwony Krzyż (PCK): Wpłaty na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie pozostałych priorytetowych potrzeb. Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem
"UKRAINA".
Polska Misja Medyczna / Polish Medical Mission: Wpłaty na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych i przekazane lokalnej organizacji pomocowej - Czerwonemu Krzyżowi w Słowiańsku w obwodzie donieckim, przelew na konto: 62 1240 2294 1111 0000
3718 5444 z dopiskiem UKRAINA.
UNICEF Poland: Zbiórka na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych.
Kierowanie środków ﬁnansowych na konto Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej.
Konto ww. Fundacji: Bank Pekao S.A. nr 10 1240 4751 1111 0010 8657 0263. W tytule przelewu należy
wpisać "UKRAINA".
papierowe, a także żywność trwała (puszki, pudełka, płatki, herbata,
kawa, konserwy, pasztety) i żywność
dla dzieci (jak mleko modyfikowane, jedzenie w słoiczkach, kaszki)
oraz bandaże, opatrunki, leki przeciwbólowe, środki dezynfekcyjne,
chirurgiczne maseczki i rękawiczki,
taktyczne opaski uciskowe i antyseptyki. Dary odbierają pracownicy
MCKiS-u i wolontariusze, którzy na
bieżąco sprawdzają, czy podarowane
rzeczy są w dobrym stanie.
We wtorek rano w hali zjawili
się Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, jego zastępca, Łukasz Kolarczyk, i ich współpracownicy. Byli

też Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS
Jaworzno, i Mariola Zych-Walaszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaworznie,
mł. insp. Piotr Uwijała, Komendant
KMP w Jaworznie, a także Bartosz
Smolarczyk, zastępca Komendanta
Miejskiego PSP w Jaworznie. Miejski
Punkt Koordynacji Zbiórek dla Ukrainy odwiedzili też przedstawiciele
Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego.
Jak podkreśla jaworznicki prezydent, skoordynowanie zbiórek umożliwia bardzo precyzyjne udzielenie
pomocy w strefach wojennych, jak
i uchodźcom, w tym osobom, któ-

re przyjechały do naszego miasta. –
Mieszkańcy Jaworzna bardzo licznie odpowiadają na apel o pomoc dla Ukrainy
i magazyn zorganizowany w naszej hali
na Osiedlu Stałym szybko się wypełnia.
Pracownicy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu odbierają przyniesione przez
jaworznian dary, segregują je, pakują,
opisują i przygotowują do wywozu. Organizacja Miejskiego Punktu Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy to
dla nas nowe zadanie i duże wyzwanie
organizacyjne, ale robimy wszystko, by
pomóc i jestem przekonany, że nie zawiedziemy. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie – podkreśla Sebastian
Kuś, dyrektor MCKiS.

Pomagać chcą niemal wszyscy.
Policjanci z jaworznickiej komendy dbają o bezpieczeństwo darów
przyniesionych przez mieszkańców
do Miejskiego Punktu Koordynacji
Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy. Pomagać chcą też strażacy z Jaworzna.
– Zorganizowaliśmy zbiórkę sprzętu
pożarniczego z naszych magazynów
i z magazynów jednostek OSP. Udało
nam się zgromadzić mundury, hełmy,
węże oraz prądownice potrzebne do
gaszenia pożarów powstałych podczas
działań wojennych na Ukrainie. Pojechały już w stronę Ukrainy – mówi
Bartosz Smolarczyk, zastępca komendanta miejskiego PSP.
Opiekę medyczną uchodźcom zapewni m.in. Zespół Lecznictwa Otwartego. – W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy lekarskiej informujemy,
że każdy obywatel Ukrainy, który zgłosi
się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej
czy szpitala, otrzyma opiekę medyczną
bezpłatnie – informują pracownicy
ZLO. – Zapraszamy do naszych poradni. Rejestracja główna znajduje się
pod numerem telefonu 32 616 34 79.
Numer do przychodni to 32 616 57 51.
W momencie rejestracji należy okazać
zaświadczenie wystawione przez Straż
Graniczną RP lub odcisk stempla Straży
Granicznej RP w dokumencie podróży,
potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy
od 24 lutego 2022 roku, w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium
Ukrainy – wyjaśniają.
Do niedzieli, 13 marca, mali obywatele Ukrainy mogą za darmo pobawić się w Centrum Rozrywki Bajkowy
Labirynt w jaworznickiej Galenie. –
Głęboko wierzymy, iż pobyt w naszych
centrach rozrywki choć na chwilę wywoła na twarzach naszych małych przyjaciół uśmiech. Nasi animatorzy dołożą
wszelkich starań, aby dzieci choć na moment zapomniały o przeżyciach wojny.
Żadna władza, żaden kraj, żadne reżim
nie mogą prowadzić do nieszczęścia
bezbronnych i niewinnych istot – podkreśla Kamil Żuk, dyrektor sprzedaży
i marketingu RO AN.

Boją się o bliskich
Wielu mieszkańców naszego miasta ma ukraińskie korzenie. Bardzo
niepokoją się o bliskich, którzy zostali

w kraju i są nam wdzięczni za okazaną ich rodakom pomoc. – To naprawdę
wspaniałe, że Polacy tak bardzo pomagają moim rodakom – podkreśla Olena Lutsykovych, która w Jaworznie
mieszka od trzech lat. Jest w połowie
Polką i Ukrainką. Dzieciństwo spędziła na Ukrainie. Tam nadal mieszkają
jej rodzice, siostra i inni krewni. – Niestety, nie zdecydowali się zawczasu na
wyjazd do Polski, a teraz jest to bardzo
niebezpieczne, szczególnie, że mieszkają
w środkowej części kraju – przyznaje
nasza rozmówczyni.
Wydarzenia w Ukrainie śledzi nie
tylko w polskich mediach. Ogląda
i czyta też dużo na ukraińskich stronach. – To straszne, co się tam dzieje. Jestem całym sercem z walczącymi
i z uchodźcami – zaznacza.
Tak samo mocno wydarzenia ostatnich dni w swoim rodzinnym kraju przeżywają Sergio i Swietłana
Stanisławscy, którzy w Jaworznie
mieszkają od prawie 9 lat. Ich syn
chodzi do jaworznickiej szkoły. Jest
też harcerzem. Pan Sergio ma polskie korzenie.
– Nie mamy już na Ukrainie krewnych, ale są tam nasi przyjaciele i znajomi. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie
– podkreśla mężczyzna. – To, co się
dzieje w Ukrainie to wielka tragedia.
Dla osób tam mieszkających rosyjska
agresja była realnym zagrożeniem już
od 2014 roku. Naród był przygotowany na konieczność obrony – dodaje.
Pani Swietłana podkreśla, że
wbrew pozorom wojna nie toczy się
tylko z Ukrainą.
– To wspólna walka Europy z rosyjskim agresorem – przekonuje.
Dla państwa Stanisławskich, jak
również dla pani Oleny, pospolite
ruszenie Polaków, by pomagać Ukraińcom, nie było zaskakujące.
– Gdy zamieszkaliśmy w Polsce, to od
samego początku spotykaliśmy na naszej
drodze tylko życzliwych ludzi. Dlatego
od początku można było się spodziewać,
że Polska nie zostawi Ukrainy w potrzebie – przyznaje pani Swietłana.
Nasi rozmówcy cały czas śledzą to,
co dzieje się w ich rodzinnym kraju,
i mają wielką nadzieję, że wojna niebawem dobiegnie końca. Również
oni sami starają się pomóc swoim
rodakom, a Polakom są wdzięczni
za okazaną pomoc.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu
O tym, jak ważne jest
zdrowie psychicznie, przypominają uczennice z III
Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Jaworznie.
Dziewczęta w ramach ogólnopolskiego projektu „Zwolnieni z Teorii”
tworzą grupę społeczną „Today Not
Tomorrow”. Młodzież regularnie publikuje informacyjne i motywacyjne
posty na swoim Facebooku, Instagramie i TikToku. Ich celem jest szerzenie świadomości na temat depresji
i innych chorób psychicznych. Licealistki poruszają też problematykę
braku motywacji wśród młodzieży.
W przyszłym tygodniu będą kontynuować prelekcje na terenie swojej
szkoły. Mają też nadzieję, że wkrótce
uda im się przeprowadzić cykl spotkań w innych placówkach.
Grupę wsparcia koleżeńskiego
TNT tworzy 10 dziewcząt, a opiekę

Uczennice z III LO na Podłężu tworzą koleżeńską grupę wsparcia
| fot. Natalia Czeleń

nad nimi sprawuje Dorota Mocek.
mogą też liczyć na wsparcie psychologa szkolnego, mgr Angeliki Lelek.
Licealistki chcą dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i uświada-

miać rówieśników na temat zaburzeń
i chorób psychicznych. Dbają o to,
by depresja nie była tematem tabu,
przekonując przy tym, że warto szukać fachowej pomocy. – Powinniśmy

zwiększać świadomość ludzi na temat
depresji. Bycie chorym na jakąkolwiek
chorobę psychiczną nie może być powodem do wstydu. Warto wiedzieć, jak
przebiega taka choroba, jak ją rozpoznawać i co ważne, jak pomóc osobie, która
boryka się np. z depresją – przekonuje
Martyna Patyk. – Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie
fizyczne – dodaje Inga Adamczyk.
Zdaniem uczennic z LO nr 3, osoby
cierpiące na depresję i inne choroby
psychiczne, mają szeroki wybór form
wsparcia. Ważne, by o nich wiedziały
i chciały skorzystać. – Na pewno trzeba
chcieć znaleźć pomoc. Można skorzystać z bezpłatnych infolinii, telefonów
zaufania, udać się do psychologa na
NFZ lub prywatnie. Pomóc może też
rozmowa z drugą osobą – wymienia
Martyna Patyk.
Zdarza się, że osoba chora nie zdaje
sobie sprawy ze swojego stanu lub po
prostu wstydzi się poprosić o wsparcie. Wtedy pomóc może kolega czy
koleżanka z klasy lub ze szkolnego
korytarza. – Gdy widzimy, że ktoś obok
cierpi, jest długo smutny, powinniśmy

spróbować z nim porozmawiać. Warto
też zgłosić ten fakt nauczycielowi lub jeśli mamy taką możliwość, porozmawiać
z rodzicami tej osoby – radzi Zuzanna
Kramarz. – Wsparcie możemy znaleźć
w naszych nauczycielach, wychowawcach, a także u szkolnego psychologa
– zapewniają zgodnie dziewczyny.
Licealistki rozpoczęły w styczniu
cykl prelekcji na temat zdrowia psychicznego na terenie swojej szkoły.
Przerwała go nauka zdalna. Uczennice jednak nadal umieszczały posty w mediach społecznościowych.
W najbliższych tygodniach planują powrócić ze swoimi prelekcjami
na żywo. – Będziemy kontynuować to
przedsięwzięcie. Myślę, że szkoły, które
były zainteresowane naszymi prelekcjami przed nauką zdalną, teraz też chętnie
wysłuchają prelekcji i tego, co mamy do
powiedzenia – mówi Julia Proksa.
Autorki projektu „Today Not Tomorrow” zachęcają do odnalezienia
ich w mediach społecznościowych. –
Zachęcamy do obserwowania i „lajkowania” postów – mówią dziewczyny.
Natalia Czeleń

Depresja zajmuje czwarte miejsce wśród najistotniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Jest też uważana za jedną z najczęstszych przyczyn samobójstw. O tym, jak wykryć depresję we wczesnym stadium i jak sobie z nią radzić, rozmawiamy z Weroniką Barwińską, psychologiem z Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Jaworznie.

Co warto wiedzieć o depresji?
Kiedy można mówić o depresji?
Lekarz psychiatra może postawić diagnozę
depresji na podstawie objawów, które utrzymują się od minimum 2 tygodni i powodują
odczuwalne cierpienie oraz utrudniają codzienne funkcjonowanie. Do takich początkowych objawów może należeć m.in. obniżony
nastrój czy samoocena i zmniejszone poczucie
własnej wartości, utrata zainteresowań oraz
czerpania przyjemności z aktywności, które
wcześniej dawały radość, odczuwanie przewlekłego zmęczenia i brak motywacji, utrata
apetytu. Niepokojące są też zaburzenia snu
oraz problemy z koncentracją. Ale depresja
może również przebiegać w sposób nietypowy
i objawy mogą być inne.
Jak odróżnić zwykłą chandrę od poważnych zaburzeń nastroju?
Jeśli mamy wątpliwości, warto zostawić diagnozę lekarzowi psychiatrze. Stan chandry
utrzymuje się zazwyczaj od kilku do kilkunastu godzin, podczas gdy średni czas epizodu
depresyjnego trwa zwykle od kilku tygodni do
kilku miesięcy. Depresji najczęściej towarzyszy
więcej objawów i są one bardziej dotkliwe. Charakterystyczną różnicą jest świadomość obniżonego nastroju i możliwych przyczyn chandry
oraz poczucie, że jest to przejściowy stan, który wkrótce ulegnie poprawie. W depresji często zanika krytyczne podejście wobec choroby
i choremu trudno uwierzyć, że ten stan minie
oraz że cokolwiek jest w stanie poprawić jego
nastrój. Dlatego tak często osoby zmagające
się z depresją, zwlekają ze zgłoszeniem się po
pomoc i wsparcie.

Jakie są najczęstsze objawy depresji?
Najbardziej charakterystycznym objawem jest
towarzyszący choremu smutek, ale mogą pojawić się także nasilony lęk czy drażliwość i złość.
Częstymi objawami są wycofanie, izolacja od
otoczenia, rezygnacja ze swoich pasji. Chory
może mieć trudności z zasypianiem lub może
budzić się codziennie 3-4 godziny za wcześnie
i nie jest w stanie ponownie zasnąć. Pojawia
się zmęczenie, spadek motywacji, trudniej jest
podjąć decyzję, skupić się na zadaniu, zapamiętać nową informację. Mogą pojawić się także
problemy somatyczne – ból głowy czy brzucha.
W depresji zwiększa się ryzyko sięgania po
używki. Najpoważniejszymi objawami są myśli
samobójcze oraz podejmowanie samookaleczeń
czy też prób samobójczych. Kiedy pojawia się
ryzyko samobójstwa chorego, nigdy nie możemy
wahać się przed wzywaniem pomocy.

Gdzie szukać pomocy?
Zwykle najpierw szukamy wsparcia w najbliższym otoczeniu, ale często, z różnych powodów,
jest to niemożliwe. Pamiętajmy, że w Polsce całodobowo działa Telefon Zaufania (tel. 32 423
35 55) i Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (tel. 116 111). Mamy także Antydepresyjny

Jak długo może trwać walka z tą poważną chorobą?
Depresja jest chorobą, której przebieg może
mieć bardzo indywidualny charakter. Przy
wsparciu otoczenia i wdrożeniu odpowiedniego leczenia, epizod depresyjny może zakończyć
się znacznie szybciej niż w sytuacji, gdy nie podejmiemy żadnych kroków. Epizody depresyjne
mogą nawracać, ale w trakcie psychoterapii
pacjent jest w stanie nauczyć się rozpoznawać,
początkowe objawy i odpowiednio zareagować,
by zapobiec nawrotom choroby.
Co możemy zrobić, gdy dostrzeżemy
u kogoś niepokojące objawy?

Jak radzić sobie z depresją?
Depresja, gdy nie jest leczona, może trwać
dłużej, a ryzyko nawracania epizodów choroby zwiększa się. Dlatego ważne jest, aby korzystać z pomocy specjalistów – psychiatrów,
psychologów, psychoterapeutów. Współcześnie
leki antydepresyjne są bezpieczne, sprawdzone
i szeroko stosowane. Zalecane jest także wsparcie psychologiczne, czy też psychoterapia, dzięki
którym chory poczuje się bezpieczniej oraz będzie mu łatwiej zrozumieć mechanizmy choroby
i sprawić, że nie będą miały wpływu na jego
myśli oraz nastrój. Dzięki psychoterapii osoba
zmagająca się z depresją może nauczyć się zauważać sygnały alarmujące przed nawracającym epizodem choroby i mu zapobiec.

Telefon Zaufania Centrum Itaka (tel. 22 654
40 41). Warto udać się do lekarza psychiatry, poszukać psychologa czy psychoterapeuty.
Bezpłatnego wsparcia psychologicznego udzielą
specjaliści Poradni Zdrowia Psychicznego oraz
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.

Często wspierająca jest sama obecność i wysłuchanie tej osoby. Warto zaoferować pomoc
w znalezieniu specjalisty, zaproponować towarzyszenie przy pierwszej wizycie. Możemy
poszukać specjalisty, który realizuje porady
domowe lub telekonsultacje. Nie mówmy, że
depresja jest powodem do wstydu, nie lekceważmy objawów. Jeśli bliska osoba zgłasza
chęć popełnienia samobójstwa i zagrożone jest
jej życie, powinniśmy zadzwonić na pogotowie.
Psycholog Weronika Barwińska zwraca
szczególną uwagę na rolę bliskiego otoczenia
w walce z depresją | fot. Archiwum prywatne

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń
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Mieszkańcy i przyjaciele wspólnoty Betlejem remontują budynek przy ul. Dąbrowskiej 80. To tam powstają m.in. sala przyjęć, pracownia mozaiki, mieszkania dla poodopiecznych stowarzyszenia | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Remontują, budują, pracują

W dawnym „Kubanie” w Dąbrowie
Narodowej praca wre. Ekipa remontowa ze stowarzyszenia Betlejem remontuje właśnie wnętrza budynku,
który znajduje się przy ul. Dąbrowskiej 80, a który wspólnota wydzierżawiła na 15 lat od kółka rolniczego.
Powstają tam pokoje dla mieszkańców, a także magazyn, pracownia
mozaiki i sala do organizacji imprez
okolicznościowych, która będzie też
stołówką dla ubogich. Po zimowej
przerwie na kontynuację prac czeka
też inny, należący do Betlejem dom
(przy ul. Długiej 12), w którym będą
pokoje gościnne, muzealna wystawa
i kawiarnia społeczna.

Na zajęcia i imprezy
– Przy Dąbrowskiej 80 zakres prac
okazał się naprawdę szeroki. Praktycznie cały budynek nadawał się do kapitalnego remontu, od wymiany dachu,

przez wymianę okien, po podpięcie kanalizacji i wymianę innych instalacji.
Ale jesteśmy coraz bliżej zakończenia
prac – przyznaje ks. Mirosław Tosza,
prezes stowarzyszenia Betlejem. –
Obecnie trwa m.in. kafelkowanie kuchni
i łazienek. Korytarz został z kolei ozdobiony cegłami z rozebranej frontowej
ściany kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Narodowej, który był
przebudowywany. W przygotowaniu są
dwa mieszkania na poddaszu, w których
zamieszkają nasi mieszkańcy. Powstaje
też zaplecze kuchenne. Natomiast w suterenach prawie gotowa jest pracownia
mozaiki. Będzie również sala, w której
chcemy organizować zajęcia dla dzieci
i młodzieży – dodaje.
Wielkie otwarcie nowego betlejemskiego lokum jest zaplanowane
na Wielkanoc. Bowiem to właśnie
śniadanie wielkanocne dla ubogich
będzie pierwszą imprezą w betlejemskiej sali przyjęć. Zapełnia się też lista

chętnych na jej wynajem, m.in. na
imprezy z okazji chrztu świętego czy
Pierwszej Komunii Świętej. – Pieniądze z przyjęć zostaną przeznaczone na
utrzymanie i remont budynku – podkreśla ks. Mirosław.

Prosta historia
Wspólnota Betlejem rozrasta się
już od kilku miesięcy. Drugim miejscem, o które niebawem się powiększy, jest kupiony przy wsparciu kurii sosnowieckiej budynek przy ul.
Długiej 12, w którym powstają kawiarnia „Prosta historia”, pokoje
gościnne i miejsce na stałą wystawę,
poświęconą austriackiemu architektowi i filozofowi, Friedensreichowi
Hundertwasserowi. To właśnie w stylu zaprojektowanych przez niego
budowli, znanych na całym świecie,
będzie też budynek przyszłej kawiarni w Jaworznie.

Przebudowa domu przy Długiej 12
ruszyła kilka miesięcy temu. Do tej
pory gmach zyskał trzy kondygnacje, nad którymi powstał zadaszony
taras widokowy. Budynek jest obecnie w stanie surowym zamkniętym.
W styczniu zostały wstawione kolorowe okna. – Na razie jest przerwa zimowa, ale gdy tylko zakończymy remont
przy Dąbrowskiej 80, to ekipa wróci na
Długą 12 – zapewnia kapłan.
Betlejemczycy planują otwarcie
„Prostej historii” w okolicach Bożego
Narodzenia tego roku. Kawiarnia ma
być przestrzenią, w której ich goście
będą mogli bliżej się poznać i nawiązać relacje.
Mimo zmian, niezmiennie sercem
Betlejem nadal pozostaje budynek
dawnej szkoły podstawowej, przy
ul. Długiej 16. To tam są pokoje dla
podopiecznych stowarzyszenia. Tam
też odbywają się msze św. i rozmaite wspólnotowe wydarzenia, które

przyciągają do Betlejem mieszkańców całego regionu. Przy Długiej 16
jest też Betlejemski Ogród Biblijny,
w którym mieszkają m.in. osły, owce,
kangury i strusie. Są tam też symboliczne miejsca, nawiązujące do Starego i Nowego Testamentu.

Nie samymi remontami...
Betlejemczycy zajmują się jednak
nie tylko remontami. Nieprzerwanie
zapraszają przyjaciół wspólnoty na
różne wydarzenia, np. na cykl comiesięcznych, weekendowych rekolekcji,
podczas których ich uczestnicy będą
też mogli tworzyć ikony. Pierwsza
odsłona będzie miała miejsce jeszcze
w Wielkim Poście (w ostatni weekend przed Wielkim Tygodniem). Zapisy jeszcze nie ruszyły. Warto więc
śledzić Fb stowarzyszenia Betlejem
i sprawdzać szczegóły.
Anna Zielonka-Hałczyńska
REKLAMA
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Dni Teatru
już
w marcu
Występy Magdaleny Kumorek,
kabaretu Neo-Nówka, artystów Teatru
KTO, a także kilka innych, ciekawych
propozycji. Tak pokrótce przedstawia
się program zbliżających się jaworznickich Dni Teatru. Tegoroczna odsłona cyklu, organizowanego obecnie
pod szyldem ATElier Kultury, została
zaplanowana od 21 do 27 marca.
Aktorskie talenty zaprezentują nie
tylko doświadczeni artyści, ale również amatorzy, w tym dzieci. Dni poświęcone teatrowi rozpoczną się bowiem od IX Artystycznego Festiwalu
Przedszkolnego „Muzyką malowane”.
Przesłuchania zaplanowano od poniedziałku, 21 marca, do środy, 23
marca, w Centrum Kultury „Archetti”
w Jeleniu (przy ul. Wiosny Ludów
1). Koncert laureatów odbędzie się
24 marca o 17.
Dni Teatru wystartują też 21 marca
w głównej siedzibie ATElier Kultury
w Centrum (przy ul. Mickiewicza 2).
Tego dnia odbędą się, w godz. 18-21,
warsztaty z grupą Bez Puenty Impro,
zatytułowane „Wstęp do improwizacji scenicznej”. Dzień później, w tym
samym miejscu i o tej samej porze,
grupa IMAGINI zaprezentuje zagadnienia fotografii teatralnej.
Na środę, 23 marca, zaplanowano
dwa wydarzenia. W jeleńskiej placówce o godz 16 rozpoczną się warsztaty
teatralne dla dzieci, z kolei od 18 do
21, przy ul. Mickiewicza 2, o musicalu
opowiadać będzie Katarzyna Cygan.
Pod tym samym adresem, 25 marca
o godz. 19.30, miłośnicy teatru zobaczą spektakl Teatru KTO pt. „Stroiciel
grzebieni” w reżyserii Krzysztofa
Niedźwiedzkiego. Nazajutrz (26
marca o 18) odbędzie się spektakl
„Wdowy” w reżyserii Kamila Bzukały, a dzień później, o 17, przed
jaworznicką publicznością, wystąpi, w monodramie muzycznym pt.
„Madaleine”, Magdalena Kumorek.
Aktorka jest znana z takich seriali,
jak m.in. „Samo życie”, „Przepis na
życie” i „Na dobre i na złe”.
Dni Teatru odbędą się też w klubie Relax przy ul. Szczakowskiej
35b w Niedzieliskach. W czwartek, 24 marca, o 18 rozpocznie
się stand-up Antoniego Syrka-Dąbrowskiego. Artystę będzie
można zobaczyć w Relaksie także
26 marca (również o godz. 18). Po
jego występie „relaksową” scenę
opanują, o 20.30, uczestnicy Open
MIC stand-up night.
Podczas Dni Teatru nie zabraknie też kabaretu. Bowiem w sobotę,
26 marca, swoje najpopularniejsze
skecze przedstawią członkowie Neo-Nówki. Artyści słynnej grupy kabaretowej wystąpią o godz. 16 w Hali
Widowiskowo-Sportowej MCKiS przy
ul. Grunwaldzkiej 80.
Informacje o biletach, ich cenach
i możliwości ich zakupu można uzyskać w siedzibie ATElier Kultury.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Muzyczna bitwa
Przed nami kolejne zmagania o tytuł najlepszego Freestyle’owego MC
w Jaworznie. Pilotażowa impreza
cieszyła się sporym zainteresowaniem, toteż organizatorzy ogłosili
„Bitwę o Jaworzno vol. 2”. Zawodnicy chętni do udziału w słownej rywalizacji, mogą się już zgłaszać, a lista kandydatów zamknięta zostanie
w dniu hip-hopowego wydarzenia.
W muzycznych zmaganiach swoich sił spróbować może każdy. Konkurs otwarty jest także dla amatorów. Wystarczy napisać na adres
mailowy bitwaojaworzno@o2.pl,
w tytule wpisując „Bitwa o Jaworzno vol. 2”, a w treści wiadomości
swoją ksywkę.
Organizatorami wydarzenia są:
Angelika Dziubaczka, Janusz Królczyk i Michał Mazur. Bitwa przebiegać będzie w oparciu o freestyle, czyli formę muzycznej i słownej
improwizacji, w której tekst jest recytowany bez konkretnej struktury. Najpierw odbędą się eliminacje,

a później bitwy w parach. – Uczestnicy muszą się zmierzyć w eliminacjach
z ośmioma topowymi rozstawionymi
zawodnikami, których ogłosimy w najbliższym czasie – tłumaczy Angelika
Dziubaczka.
Bitwę poprowadzi „Oszki”, przy
wsparciu muzycznym DJ’a „Jin
z Lampy”. Z kolei talent zawodników
oceniać będzie jury. – Nie przewidujemy ograniczeń w liczbie zawodników
startujących w bitwie. W poprzedniej
edycji, która odbyła się w ubiegłym
roku, zapisało się około 30 osób –
wspomina pani Angelika.
Impreza odbędzie się 28 maja,
w Ponadto (ul. Paderewskiego 8),
o godz. 20. Wstęp wolny. Pierwszą
edycję w 2021 r. zwyciężyli: Ksywa,
Koziołek i Siemper.
– Cieszymy się, że pierwsza edycja
imprezy wzbudziła tak duże zainteresowanie. Zapraszamy na drugą edycję
Bitwy o Jaworzno – mówi Angelika
Dziubaczka.
Natalia Czeleń

Zeszłoroczna edycja „Bitwy o Jaworzno” przyniosła sporo emocji
| fot. Maciej Stokłosa

Biblioteczny głos w Radiu Art
„Biblioteka ma głos” to cykl najnowszych
audycji w internetowym Radiu Art, działającym przy Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie. Radio emitować będzie odcinki podcastów, przygotowanych przez pracowników
jaworznickiej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Audycje usłyszymy w każdy ostatni wtorek
miesiąca o godzinie 16.00.
– Wszystkie powstałe do tej pory podcasty
Miejskiej Biblioteki Publicznej, będą przez nas
kolejno odtwarzane. Audycji wysłuchać można na naszej stronie internetowej, pod adresem
www.radioartmdk.com.pl – mówi Grzegorz
Gołas z Radia Art.
Pilotażowy odcinek bibliotecznego podcastu
emitowano we wtorek, 22 lutego. – Jesteśmy

wdzięczni, że Radio Art wykazało zainteresowanie naszą działalnością. Zapraszamy do słuchania! – zachęca Anna Ptaszkiewicz-Godzina,
instruktor metodyczny MBP.
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
publikuje w internecie cykl podcastów już od
roku, bo pierwsza biblioteczna audycja ukazała
się w marcu 2021 roku. Do tej pory powstało
już dziesięć odcinków o różnorodnej tematyce
związanej z literaturą. Prowadzącymi są Anna
Ptaszkiewicz-Godzina i Anna Sobula.
Nowe podcasty jaworznickiej książnicy nadal
śledzić będzie można na bibliotecznej stronie
internetowej. Kolejne odcinki pojawiać się
będą w połowie miesiąca. Zawsze punktualnie o godz. 16.00.

– Pamiętajcie „Rynek Główny 17 – dobry adres,
dobra literatura” – zachęca do słuchania Anna
Ptaszkiewicz-Godzina.
NC

| fot. Materiały MBP Jaworzno

Graﬁki i obrazy białoruskiej artystki
Darya Hancharova. Układ ciała
– taką nazwę nosi wystawa grafik
i obrazów, które będzie można podziwiać w Galerii Kameralnej ATElier Kultury w Jaworznie. Wernisaż
prac tytułowej Darii Hancharovej

jest zaplanowany na 10 marca na
godz. 18.
Białoruska artystka zajmuje się
malarstwem, tworzy grafiki w technice mezzotinty i ilustruje książki.
Uczyła się w Państwowym Liceum-

Jedna z prac autorstwa Darii Hancharovej | fot. Archiwum Darii Hancharovej

-Collegu Sztuk Pięknych w Mińsku.
Z wyróżnieniem skończyła studia na
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, na kierunku Grafika Warsztatowa. Swoje prace wystawiała
do tej pory nie tylko w Polsce, ale
również w Japonii, Danii, Chinach,
Hiszpanii, Rumunii, Rosji, Niemczech, Brazylii, Chorwacji, Macedonii, Zjednoczonych Emiratach
Arabskich i Stanach Zjednoczonych.
– Wystawa w ATElier Kultury zostanie podzielona na dwie części.
Pierwsza to zbiór prac graficznych,
wykonanych w technice mezzotinty,
a druga będzie ukazywać malarstwo
– informuje Paulina Śląska, komisarz Galerii Kameralnej. – Osobne
przestrzenie zdefiniowane są różną
gramaturą, barwą i formatem dzieł.
Założony sposób rozmieszczenia prac
w pewien symboliczny sposób został
zdeterminowany przez dualistyczną,

autorską formę wypowiedzi – wyjaśnia.
Na grafikach Darya Hancharova
zaprezentuje tematykę ciała uwikłanego. Zdaniem Pauliny Śląskiej,
prace te z hipnotyzującą wartością
otrzymują niepodzielną uwagę widza.
– Ich kameralna, subtelna forma jest
silnie skontrastowana z odczuciami,
które generują obrazy, przedstawione w drugiej części galerii. Znaczący
rozmiar i wprowadzenie koloru determinują zmianę perspektywy oglądu.
Jako odbiorcy stajemy się świadkami
pełnej wypowiedzi artystycznej. Darya
Hancharova mimo młodego wieku
pokazuje kompozycje, które na wiele
sposobów angażują percepcję – przyznaje komisarz wystawy.
Grafiki i obrazy Białorusinki będzie można podziwiać do 8 maja.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Artystyczny maraton

Filmowe katastrofy
Filmy katastroficzne to produkcje, które ukazują kataklizmy lub klęski żywiołowe, wywołane na skutek naturalnych zjawisk, takich jak:
trzęsienia ziemi, gradobicia, tsunami, pożary, wybuchy wulkanów, burze,
tornada, zejścia lawin, wybuchy reaktorów, czy też spektakularne wypadki
z udziałem rozbitych statków, samolotów, pociągów, budynków itp. Należy
dodać, że filmy katastroficzne realizowane są także w nurcie sci-fi. Tutaj siłą
niszczycielską są obce cywilizacje, przybyłe z odległych rubieży kosmosu lub
rozmaite ciała niebieskie.
Filmy zaliczane do tego gatunku wyróżniają się widowiskowymi, mrożącymi
krew w żyłach, efektami specjalnymi i często mają na celu wywołanie u widzów poczucia grozy i strachu. Współcześnie pojawia się coraz więcej filmów
realizowanych w perspektywie antropocentrycznej, czyli takich, w których
głównym czynnikiem katastrof i nieodwracalnych zmian jest człowiek. We
wczesnej młodości mój gust katastroficzny ukształtowały produkcje z lat 70.
„Tragedia Posejdona”, „Płonący wieżowiec” i „Rój”, zrobiły na mnie ogromne
wrażenie i pobudziły nieznane dotąd emocje. Dlatego nie stronię od oglądania
filmów katastroficznych, nie tylko w celach rozrywkowych. Wiele z nich miało lub ma ukryty przekaz, który z perspektywy czasu okazuje się profetyczny.
Zaliczam się do tej grupy widzów, którą absolutnie zachwycił i wzruszył film
„Nie patrz w górę” w reż. Adama McKay’a. Wszystko w tym filmie jest jedną
wielką metaforą naszych czasów, czego nie trzeba tłumaczyć. Film porusza
nie tylko przekazem w warstwie fabularnej i obyczajowej, jego atutem jest
wybitna obsada aktorska i dialogi. Widzimy, ale jesteśmy ślepi, słyszymy, ale
jesteśmy głusi. Pozostaje refleksja i autorefleksja - co dalej?
Filmy katastroficzne cieszą się dużą popularnością wśród filmowców oraz
widzów, więc nie sposób wymienić wszystkie.
KP
Wybrana
ﬁlmograﬁa

2012, reż. Roland Emmerich, USA/Kanada 2009
33, reż. Patricia Riggen, USA/Chile 2015
Armageddon, reż. Michael Bay, USA 1998
Chmura, reż. Gregor Schnitzler, Niemcy 2006
Czas próby, reż. Craig Gillespie, 2016
Fala, reż. Roar Uthaug, Norwegia 2015
Góra Dantego, reż. Roger Donaldson, USA 1997
Greenland, reż. Ric Roman Waugh, USA 2020
Haeundae, reż., Je-gyun YunKorea 2009
Jądro ziemi, reż. Jon Amiel, USA/Kanada/Niemcy 2003
Lot 93, reż. Paul Greengrass, 2006
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W klubie Niko w Byczynie odbył
się maraton decoupage dla dorosłych. Na zajęciach powstały unikalne dzieła. Na warsztatach w Byczynie pojawiły się panie, których
przygoda z decoupage trwa już od
dawna, a także osoby początkujące.
Dla tej drugiej grupy Kinga Jończyk, instruktorka MCKiS, przeprowadziła krótką lekcję pokazową,
by przybliżyć podstawowe zasady
tej konkretnej techniki zdobienia.
Decoupage polega na zdobieniu
przedmiotów użytkowych. Jednym
ze sposobów jest przyklejanie papierowych serwetek. Można wykorzystać tu gotowe wzory lub specjalne
papiery do decoupage'u.
Na warsztatach panie same wybierały przedmioty do zdobienia.
Większość zdecydowała się na drewniane elementy. Zdobiono deseczki
i pojemniczki. Elementy te pokryte
zostały farbą. Świetnie sprawdza się
tu akrylowa.
– Ważne, by pamiętać o rozwarstwieniu serwetki, ponieważ jeśli pozostawimy o jedną warstwę za dużo, to
pod spód mogą dostać się pęcherzyki
powietrza i zdobienie nam po prostu nie wyjdzie – tłumaczyła Kinga
Jończyk.
Uczestniczki warsztatów wycinały
z serwetek motywy, które naklejały
na drewno specjalnym klejem. By

Technika decoupage cieszy się coraz większą popularnością
| fot. Natalia Czeleń

przyspieszyć poszczególne etapy
pracy, panie podsuszały swoje dzieła
suszarką do włosów. Instruktorka
prowadząca zajęcia radziła, by na
końcu zabezpieczyć prace lakierem.
– Jeśli chcemy, by nasz przedmiot
był elementem dekoracyjnym, wystarczą maksymalnie 2 warstwy lakieru,
ale gdy chcemy, by był to element
użytku codziennego, zaleca się nałożenie minimum 3 warstw. Trzeba też
pamiętać, że tak zdobionych przed-

miotów nie można wkładać do zmywarki – przestrzegała Kinga Jończyk.
Decoupage to technika, która
pozwala zupełnie odmienić stare
przedmioty. – Decoupage jest świetną
techniką zdobienia, która może nadać
przedmiotom „drugie życie”. Sama
uwielbiam ozdabiać przedmioty, które
wcześniej nadawały się do wyrzucenia. Daje mi to mnóstwo satysfakcji
– zdradza Kinga Jończyk z MCKiS.
Natalia Czeleń

Dice Throne Season One: Rerolled i...

Pokonać Szalonego Króla

TRON – główna nagroda w turnieju organizowanym
każdego roku przez Szalonego Króla, do którego stają
najlepsi wojownicy. Czy uda się pokonać władcę, który
do tej pory nie zaznał porażki? Zapraszam do uniwersum gry wydawnictwa Roxley, która na polskim rynku
ukazała się dzięki Lucky Duck Games.
Dice Throne to pojedynkowa gra karciano-kościana,
w której gracze wybierają jedną z ośmiu dostępnych postaci i starają się obniżyć wartość na liczniku zdrowia do
zera. To, co na pierwszy rzut oka cechuje tytuł, to jakość
wydania, która stoi na bardzo wysokim poziomie. Standardowo gra jest podzielona na 4 niezależne od siebie
zestawy, w których można znaleźć dwóch wojowników:
Barbarzyńca i Księżycowa Elfka, Mnich i Paladyn, Piromanka i Mroczny Złodziej oraz Drzewiec i Ninja. Kiedy otworzymy pudełko z takim zestawem, otrzymujemy dwie
zamykane tacki z wypraskami na wszystkie elementy, w tym
plansze z niesamowitymi grafikami bohaterów. Warto zaznaczyć, że dzięki wypraskom Dice Throne ma bardzo szybki start
- przygotowanie do gry. W sprzedaży można było dokupić duże
pudło stylizowane na księgę, które mogło pomieścić wszystkie
8 postaci wraz z miejscem na instrukcję i dodatkowe elementy.
Obecnie wydawca nie ma już tego komponentu na stanie i nie
przewiduje dodruku, więc pozostają ostatnie sztuki w sklepach
z grami lub rynek wtórny.

Rozgrywka
Po wybraniu postaci, rozłożeniu planszy bohatera, rozmieszczeniu żetonów efektów, ustawieniu licznika zdrowia i licznika
punktów walki, wystarczy dobrać 4 karty i rzucić kośćmi. Gra
składa się z naprzemiennie rozgrywanych tur. Te z kolei podzielone są na fazy: utrzymania, dochodu, główna (1), rzutu ofensywnego, rzutu na wyznaczenie celu, rzutu obronnego, główna
(2) oraz odrzucenia kart. Gracze będę mogli m.in. sprzedawać
karty, zagrywać karty ulepszeń swoich zdolności czy wykonywać

z obu sezonów, gracze będą mogli zanurzyć się w przepastne
światy pełne potworów. Ulepszając swoją postać, dzięki m.in.
znalezionym kartom łupów, bohaterowie mogą stanąć
w szranki z jednym z czterech bossów, w tym z samym
Szalonym Królem.
Na środę, 2 marca, kampanię wsparły 144 osoby,
co pozwoliło uzyskać 178 proc. kwoty potrzebnej do
wydania gry i dodatku. Projekt zakończy się 14 marca
2022 roku. Link do kampanii: wspieram.to/dicethrone2.

Wsparcie dla Ukrainy

rzuty kośćmi i aktywować dzięki nim
zdolności postaci. Ostatecznie na ręce
w ostatniej fazie może zostać maksymalnie sześć kart.
Wydawca przewidział szereg trybów rozgrywki, od standardowej jeden na jednego, drużynowej 2 vs. 2,
3-osobowej tzn. Król Wzgórza po rozgrywkę 5-cio i 6-cio osobową tylko dla zaawansowanych graczy.
Obecnie na platformie wspieram.to trwa kampania, mająca na
celu ufundowanie polskiej wersji Dice Throne Season Two, który
ukaże się na polskim rynku również za sprawą Lucky Duck Games.
Tym razem gracze będą mogli się wcielić w Rewolwerywczynię
(nazwa postaci jest jeszcze w fazie ustalania), Samuraja, Taktyka,
Łowczynię, Przeklętą Piratkę, Wynalazcę, Serafina i Wampirzycę.
Podczas kampanii można zakupić jedynie pełny pakiet postaci,
a dopiero po jej zakończeniu wydawca będzie dysponował wybranymi zestawami postaci w limitowanej liczbie. Dodatkowo
wydawnictwo podkreśla, że cena po kampanii będzie dużo
wyższa, aby m.in. docenić wspierających. Obok Sezonu Drugiego podczas kampanii można nabyć kooperacyjny dodatek Dice
Throne Adventures. Dzięki temu, wybierając dowolną postać

Podczas wtorkowego live na Planszowych Newsach,
Michał Herman z Lucky Duck Games przekazał kilka informacji związanych z kampanią. Wspierający
dowiedzieli się m.in. o perłowych kościach, które znajdą się we
wszystkich pudełkach – również po kampanii, i braku tzn. progów
ufundowania gry, charakteryzujących „wspieraczki” – bonusem
dla wspierających są tutaj dodatkowe karty, darmowa przesyłka
i przede wszystkim dużo niższa cena. Poza Dice Throne Season
Two i Dice Throne Adventures wspierający mogą kupić pakiet
obu tytułów w niższej cenie, tackę na kości, matę do gry, koszulki
na karty oraz zestawy figurek dla obu sezonów.
Warto wspomnieć, że 10 proc. dochodu uzyskanego ze wsparcia
kampanii zostanie podzielone proporcjonalnie i przekazane do
trzech organizacji: Ukraińskiego Domu w Warszawie, Fundacji
Ocalenie i Fundacji HumanDOC.
Radosław Kałuża | HKG Gildia
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Znów przy szachownicach
45 zawodników z całego
regionu zasiadło w piątek,
25 lutego, przy szachownicach w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS.
To tam odbył się pierwszy z dziewięciu turniejów tegorocznego Grand
Prix Jaworzna w Szachach. Organizatorem cyklu jest Jaworznicki Klub
Szachowy, działający przy MCKiS.
– Cieszymy się, że w pierwszym turnieju wzięło udział tak wielu szachistów – podkreśla Jolanta Guzik, instruktorka sekcji szachowej MCKiS-u.
– Myślę, że na popularność naszego
Grand Prix wpływają dobra reklama,
super atmosfera, fajne nagrody i brak
wpisowego. Dodatkowo, na naszych
turniejach zawsze jest dobra obsada
i gry odbywają się na wysokim poziomie – dodaje.
W pierwszym tegorocznym spotkaniu wziął np. udział Jakub Antas

Za nami pierwszy z 9 szachowych turniejów | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

z Siemianowic Śląskich. – W Grand
Prix Jaworzna w Szachach uczestniczę
po raz pierwszy. Co jakiś czas spraw-

dzam, czy są jakieś turnieje w okolicy.
Zdecydowałem się na jaworznicki cykl.
Jeśli się uda, będę pojawiał się tu co mie-

siąc – przyznaje siemianowiczanin.
– Lubię szachy, ponieważ one nigdy się
nie nudzą. Każda rozgrywka jest inna
– stwierdza.
Przy szachownicach nie brakowało też dzieci. Na turniej przyjechał ze
swoim tatą 12-letni Mateusz Oleś,
zawodnik z MKSz-u Rybnik.
– To mój trzeci turniej w Jaworznie.
W poprzednich dwóch brałem udział
w zeszłorocznej edycji – zaznacza rybniczanin.
Gra w szachy od czterech lat.
Pierwsze rozgrywki stoczył z tatą.
Jak przyznaje, w tej grze najlepsze
jest wygrywanie. A na koncie ma już
niejedno zwycięstwo.
Jaworznickie Grand Prix będzie się
składać z dziewięciu turniejów. Drugie spotkanie zaplanowano na piątek,
25 marca, o godz. 16.30, a kolejne 29
kwietnia, 20 maja, 3 i 24 czerwca,
30 września, 21 października oraz,
finałowe, 4 listopada. Szachiści grają
w dwóch systemach: albo tempem
3+2 (9 rund), albo w 10-minutowych
rozgrywkach (7 rund).

W turniejach mogą brać udział
wszyscy chętni, również dzieci. Zawodnicy są klasyfikowani w grupie
OPEN. Jest też klasyfikacja dla zawodników bez kategorii, a także dla
szachistów w rankingach 1601-1800
i 1001-1600. Przewidziano też dodatkowe kategorie dla najmłodszych graczy, do 8, 10,12, 14 i 18 roku życia.
Start nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony szachistów. Zapisy
na każdy turniej odbywają się za
pośrednictwem strony chessarbiter.
com, najpóźniej na dwa dni przed
rozpoczęciem najbliższego odcinka
szachowego cyklu. Nie trzeba brać
udziału we wszystkich turniejach.
Zwycięzcy całego cyklu zyskają nagrody pieniężne.
Pierwszy turniej w tym roku wygrał
katowiczanin Maciej Malik, zdobywca Grand Prix z zeszłego roku.
Po szczegóły nt. cyklu można
dzwonić do Jolanty Guzik. Jest dostępna pod numerem telefonu 609
554 126.
Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Kolejna wygrana
Siatkarze drugoligowej
drużyny MCKiS Jaworzno
pokonali w meczu 22. kolejki zespół
UKS-u Hutnik Kraków. Sokoły wygrały 3:0. Pierwszy set zakończył się na
korzyść jaworznickiego teamu 25:10.
W drugiej partii MCKiS triumfował
25:14, a w trzeciej 25:16. Najwięcej
punktów – 10 – zdobył dla Jaworzna Patryk Strzeżek. Po 7 punktów
uzbierali Szczepan Czerwiński i Jakub Grzegolec. W rundzie jesiennej
Sokoły też zwyciężyły z Hutnikiem
3:0. W meczu 23. kolejki podopieczni
trenera Tomasza Wątorka zmierzą
się 12 marca z drużyną TS-u Volley
Rybnik, z którą wcześniej wygrali 3:0.
MCKiS nadal jest liderem w swojej
grupie rozgrywkowej. Ma na koncie
63 punkty. Druga drużyna, MKS Andrychów, ma tych punktów 54. Do
końca rozgrywek jeszcze cztery kolejki.
Awans
do mistrzostw Polski
Młodzicy UKS-u Jedynka Jaworzno awansowali do ćwierćfinałów siatkarskich mistrzostw Polski.
W finałowym turnieju województwa śląskiego w Jastrzębiu Zdroju
jaworznianie mierzyli się z drużyną BBTS-u Włókniarz Bielsko-Biała
i dwoma zespołami Akademii Talentów Jastrzębski Węgiel. Choć Jedynka przegrała wszystkie swoje mecze
(z bielszczanami i z pierwszą drużyną
z Jastrzębia Zdroju 0:2, natomiast
z drugim jastrzębskim teamem 1:2),
to do mistrzostw Polski jaworznianie
i tak się zakwalifikowali. Stało się to
dzięki temu, że awans był przewidziany dla trzech drużyn, tymczasem

regulamin rozgrywek nie pozwala na
przejście do ćwierćfinałów mistrzostw
Polski dwóm zespołom z jednego klubu. Dlatego musiała odpaść jedna
z jastrzębskich drużyn.
Zwycięstwa i remis
3:1 wygrali swój siódmy sparing piłkarze Szczakowianki. Drwalom ulegli w miniony
weekend zawodnicy Orła Łękawica.
W odbywających się przed rundą wiosenną meczach kontrolnych, szczakowski team nie ma sobie równych.
Podopieczni trenera Pawła Cygnara
wygrali wszystkie towarzyskie spotkania. W najbliższą sobotę, 5 marca,
Szczakowianka rozegra ostatni sparing. Jej przeciwniczką będzie Odra
Wodzisław. Zwycięstwo odnieśli też
w miniony weekend zawodnicy Victorii 1918 Jaworzno. Drużyna wygrała
4:1 z MKS-em Lędziny. Z kolei jej ligowa koleżanka, Zgoda Byczyna (obie
drużyny grają w wadowickiej okręgówce), zremisowała kontrolne spotkanie z Błyskawicą Myślachowice.
Pojedynki na parkiecie
W minioną niedzielę
drużyny PSS Salos zmierzyły się w kolejnej odsłonie Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Aż
18:1 PSV Podłęże wygrał z Bricomanem. 3:3 zremisowały z kolei zespoły
Jago-Pro i MCKiS Jaworzno, a 2:2
Azot Biznes Park z AFS-em United
Lambada. Alias wygrał 3:0 z Teamem
Spirit, a drużyna No Name 5:4 pokonała Pulmon Negro. W ligowej tabeli
prowadzi PSV Podłęże. Drugi zespół
to No Name. Na trzeciej pozycji znajdują się „pulmoni”.
AZ-H
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Zawodnicy jaworznickiego Tytana odnoszą sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych | fot. Archiwum MCKiS Tytan Jaworzno

Powalczą o mistrzostwo

Już za nieco ponad miesiąc do Jaworzna zjadą siłacze ze wszystkich
zakątków naszego kraju. Bowiem to
właśnie w naszym mieście zostaną
zorganizowane XXII Mistrzostwa
Polski w siłowaniu na ręce. Organizatorami są Miejskie Centrum Kultury
i Sportu i działający w jego strukturach klub Tytan Jaworzno.
– Mistrzostwa odbywać się będą od
8 do 10 kwietnia, w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej
80. Przewidujemy, że do Jaworzna
przyjedzie minimum 200 osób – informuje Mariusz Grochowski, trener i zawodnik Tytana. – Zapraszamy serdecznie do kibicowania. Wstęp
wolny – dodaje.

O tym, że to w naszym mieście
zostaną zorganizowane tegoroczne ogólnopolskie mistrzostwa siłaczy, wiadomo dopiero od półtora
tygodnia. Zgodnie z pierwotnymi
planami, miały się one odbyć pod
koniec marca w Mysłowicach. Okazało się jednak, że mysłowiczanie nie
są w stanie podołać zadaniu. Dlatego sprawę przejął klub z Jaworzna,
który miał przygotować w tym roku
inną krajową imprezę – zaplanowany
na grudzień Puchar Polski.
– Jednak, w wyniku zaistniałych
okoliczności, dostaliśmy wybór. Nasz
klub mógł zdecydować, które zawody
woli zorganizować – wyjaśnia dalej
Mariusz Grochowski.

Organizacyjna machina już ruszyła. Zgłoszenia drużyn, należących
do Federacji Armwrestling Polska,
odbywają się online i potrwają do
3 kwietnia, do godz. 23.59.
Trzydniowe mistrzostwa rozpoczną się 8 kwietnia od ważenia zawodników. Siłacze stoczą pojedynki na
prawą rękę w sobotę, 9 kwietnia,
a na lewą w niedzielę, 10 kwietnia.
Zarówno sobotnie, jak i niedzielne
walki rozpoczną się o godz. 9.30 od
eliminacji i półfinałów wszystkich
kategorii. Te potrwają do 14.30.
W tych godzinach zaplanowane są
też finały juniorów i osób z niepełnosprawnościami. Po nich odbędzie
się ceremonia wręczenia nagród.

Finały kategorii senior, masters,
grand i senior masters organizatorzy
przewidują w godz. 16.00-17.30.
Z kolei od 17.30 do 18.30 odbędą się
eliminacje, półfinały i finały w kategoriach open kobiet i mężczyzn.
Nagrody dla zwycięzców zostaną
wręczone o godz. 18.30.
Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze,
drugie, trzecie albo czwarte miejsce w poszczególnych kategoriach,
dostaną się do kadry Polski i wezmą udział w mistrzostwach Europy i świata.
Więcej informacji na temat zapisów udziela Marcin Mielniczuk pod
adresem mejlowym polisharmwrestling@gmail.com, z kolei w sprawie

licencji zawodniczych należy kontaktować się z Wiktorem Zaklickim pod numerem 505 242 922 lub
mejlowo: w.zaklicki@gmail.com.
Jak przyznają jaworzniccy siłacze,
w zbliżających się mistrzostwach liczą na kolejny worek medali. O ogólnopolskie tytuły będzie starać się
ponad 30 zawodników z Jaworzna.
Wśród nich są wielokrotni mistrzowie Polski, a także mistrzowie świata z 2019 roku. Najpoważniejszym
przeciwnikiem Tytanów będzie klub
armwrestlingowy z Orawy. Orawski
team może przyjechać do naszego
miasta w silnym, nawet 50-osobowym składzie.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Sukces piłkarzy Górnika
Juniorzy Klubu Sportowego Górnik Jaworzno pokazali klasę na odbywającym się w miniony weekend,
25-27 lutego, Podhale Cup w Nowym
Targu. Drużyna, prowadzona przez
trenerów Tomasza Majkę i Andrzeja
Majkę okazała się najlepsza spośród
12 zespołów i wygrała całe zawody.
– W sobotę nasi zawodnicy rozpoczęli
od pewnej wygranej 3:0 z Progressem
Kraków, następnie, po stojącym na wysokim poziomie meczu, pokonali Widzewa Łódź 2:0. Kolejne spotkania to
zwycięstwa nad Dunajcem Nowy Sącz
3:0 oraz Victorią Kraków 3:0 – wymienia trener Tomasz Majka. – Na
zakończenie pierwszego dnia zmagań już
bardzo zmęczona drużyna z Jaworzna
zremisowała 0:0 z Wolanką Wolą Filipowską, co zapewniło pierwsze miejsce
w grupie z 13 punktami oraz z super stosunkiem bramek, jedenaście strzelonych
i żadnej straconej – dodaje.

Młodzi piłkarze z Jaworzna z pucharem i medalami | fot. Archiwum KS Górnik Jaworzno

W niedzielę jaworznianie zagrali
w grupie mistrzowskiej, najpierw
z SMS-em BCEIS Zawoja (wygrali
3:0), a następnie z MMES (zwyciężyli
1:0). Na sam koniec podnieśli jednak
porażkę w meczu z drużyną Milano
Łódź (piłkarze Górnika przegrali 0:2).

– Po podliczeniu punków okazało
się, że KS Górnik Jaworzno wygrał
całą rywalizację, wyprzedzając obie
łódzkie drużyny, Milano i Widzew.
Dodatkowo najlepszym bramkarzem całego turnieju wybrano Mateusza Batko, a Maciej Gawłowski,

z dorobkiem pięciu bramek, został
wraz z dwoma innymi zawodnikami
okrzyknięty królem strzelców – informuje dalej trener Majka. – Dobra postawa na boisku zaowocowała
współpracą z Widzewem Łódź, który
13 marca przyjedzie do Jaworzna

rozegrać mecz towarzyski z naszą
drużyną – podkreśla.
Górnik planuje jednak więcej piłkarskich wydarzeń. Bowiem dzień
wcześniej, 12 marca, to Górnik Jaworzno zorganizuje turniej piłkarski. Będzie to charytatywna impreza
dla Maksa Tomali (o koncercie dla
15-latka piszemy na str. 7), w której
stoczą pojedynki drużyny z rocznika 2014.
Młodzi piłkarze Górnika szkolą
swoje umiejętności w ramach klubowej akademii piłkarskiej, w której trenuje 120 zawodników. Swoje
pierwsze kroki w piłce nożnej stawiają
tam już nawet 2-letnie dzieci.
Akademia ma swoją siedzibę przy
ul. Emilii Plater 5a. Z jej zarządem
można skontaktować się pod numerem telefonu 518 682 864 lub mejlowo, pisząc pod adres: akademia@
apgornikjaworzno.pl.
AZ-H
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Patroni
naszych
ulic

Książę Józef – minister
wojny i naczelny wódz

Ulica Księcia Józefa znajduje się w Jeleniu i odbiega od
ul. Wygoda. Upamiętnia księcia Józefa Poniatowskiego,
bratanka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, generała, ministra wojny i naczelnego
wodza wojsk polskich Księstwa Warszawskiego.
Józef Antoni Poniatowski był księciem herbu Ciołek. Urodził się 7 maja
1763 roku w Wiedniu jako syn Andrzeja Poniatowskiego, marszałka-lejtnanta w armii austriackiej i Teresy z czesko-austriackiego rodu książąt
Kinskich, która była damą dworu
Marii Teresy. Choć dzieciństwo spędził w Wiedniu i Pradze, czuł, że to
Polska jest jego ojczyzną.
Od najmłodszych lat przygotowywał się do służby wojskowej. W 1780 został mianowany na stopień porucznika,
a w 1788 awansował na pułkownika i pełnił funkcję adiutanta cesarza Józefa II. Wziął udział w wojnie austriacko-tureckiej. W 1788 roku zrezygnował z służby w armii
austriackiej i wstąpił do wojska polskiego, gdzie jako generał-major objął dowództwo IV Dywizji.
Jako zagorzały zwolennik Konstytucji 3 Maja, zlecił swoim oddziałom obronę zamku królewskiego na wypadek
ataku przeciwników jej uchwalenia.
Dowodził wojskami koronnymi przy ukraińsko-rosyjskiej
granicy. W czasie wojny z Rosją pokonał korpus wroga
w bitwie pod Zieleńcami. Za swoje dokonania, podobnie
jak Tadeusz Kościuszko, został odznaczony nowo ustanowionym orderem Virtuti Militari.

Gdy książę Józef dowiedział się o przystąpieniu polskiego
króla do konfederacji targowickiej, potępił czyn swojego
stryja. Nazwał to posunięcie nikczemnością, stwierdzając
jednocześnie, że wolałby umrzeć niż
oddychać hańbą. Odmówił jednak zamachu na swojego krewnego, podał
się za to do dymisji i odesłał królowi
swoje odznaczenia.
Józef Poniatowski brał udział w insurekcji kościuszkowskiej. Po upadku powstania nie przyjął propozycji
wstąpienia do armii carskiej.
Był za to zwolennikiem Napoleona. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego objął tekę ministra wojny,
a po pewnym czasie został dowódcą naczelnym sił zbrojnych. To on odebrał Austriakom i dołączył do Księstwa Warszawskiego polskie ziemie, leżące w zaborze austriackim,
i na rozkaz Napoleona utworzył Rząd Centralny Wojskowy
Tymczasowy Obojga Galicji.
W wojnie z Rosją walczył pod Smoleńskiem, Borodino,
Czyrykowem, Winkowem, Wiaźmą, gdzie został ranny. Po
nieudanej wyprawie napoleońskiej na Moskwę, brał udział
w kampanii niemieckiej. W pierwszym dniu bitwy pod
Lipskiem Napoleon mianował księcia marszałkiem Francji.
To były jednak ostatnie dni Poniatowskiego. Zginął 19
października 1813 roku podczas przekraczania Elstery.
I to z rąk Francuzów, którzy ostrzelali go przez pomyłkę.
Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Lipsku. Jego zwłoki
zostały sprowadzone do Warszawy w 1814 roku, a w 1817
książę spoczął w katedrze na Wawelu.
AZ-H

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 23 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 7 (245):
Rozsądek to rozum bez skrzydeł.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

W sobotę, 5 marca, świętować będziemy Dzień Teściowej. Z nie do
końca jasnych powodów matki współmałżonków rzadko kiedy cieszą się
sympatią. Mało tego. Niewybredne
dowcipy o teściowych przedstawiają je jako osoby wyjątkowo irytujące, natrętne i złośliwe. Aby jakoś
zrekompensować ten brak empatii
i zrozumienia w 1934 roku w Teksasie zainaugurowano obchody Dnia
Teściowej. Pomysłodawcą był redaktor lokalnej gazety.
W Polsce o tym dniu mówi się
dopiero od lat osiemdziesiątych XX
wieku, ale święto dotąd nie zyskało znaczącej popularności. Podobno powodem niewielkiej rangi tego
święta jest rosnąca liczba rozwodów
i dość powszechny zwyczaj, by wraz
z ustaniem małżeństwa matkę byłego
współmałżonka również traktować
jako „byłą”.
Mimo to wiele osób zachęca, by
Dzień Teściowej obchodzić uroczyście. To doskonała okazja, by
na matkę męża czy żony spojrzeć z życzliwością i wyrozumiałością. Albo po prostu obiektywnie.
GD

SUDOKU
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.

Rozwiązanie
z PJ 7 (245)

