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Więcej na str. 14

Sportowe świętowanie

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Wsparcie
dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jaworznie zaprasza seniorów do udziału
w nowym rządowym programie. Warto skorzystać, bo

uczestnicy programu liczyć
mogą nie tylko na towarzystwo wolontariuszy, ale też
pomoc w codziennych obowiązkach.
„Korpus Wsparcia Seniorów” jest nowym programem
rządowym, adresowanym do
seniorów. Zakres zadań pokrywa się nieco ze znanym
już w Jaworznie programem
„Wspieraj Seniora”, ale w nowym programie pomoc jest
szersza.
Więcej na str. 4

Promują
hospicyjną akcję
Występ dziecięcej grupy teatralnej Groszki zainaugurował wiosenną odsłonę Pól Nadziei, czyli hospicyjnej akcji,
która ma przypominać o istnieniu hospicjów i o ich potrzebach, a także uwrażliwiać
otoczenie na los osób chorych

na raka. Spektakl odbył się
w minioną niedzielę, 6 marca, w sali teatralnej ATElier
Kultury i zgromadził osoby,
które zechciały wesprzeć jaworznickie Hospicjum Homo
Homini im. św. Brata Alberta.
– Na naszych gości czekały, podobnie jak w ubiegłym roku, czytanie performatywne, konkursy
i zabawy dla milusińskich oraz
licytacja prac Groszków – relacjonuje Iwona Markiewicz-Pawelec z hospicjum.
Więcej na str. 5

Pomoc płynie
strumieniem
Jaworzno mocno wspiera
uchodźców z Ukrainy, którzy
licznie przyjeżdżają do naszego miasta. W hali na Osiedlu
Stałym prężnie działa Miejski Punkt Koordynacji Zbiórek
i Pomocy dla Ukrainy. Powstają kolejne miejsca noclegowe,
wprowadzane są też inne udogodnienia, m.in. w komunikacji miejskiej, ochronie zdrowia, dostępie do informacji
prawnej. Do wtorku, 8 marca, w naszym w jaworznickim
Urzędzie Miejskim zgłoszono

przyjazd już 225 obywateli
Ukrainy. To w dużej mierze
matki z dziećmi.
Więcej na str. 8

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Czołg z Pepsi w baku

Polska wstrzymała oddech. Z jednej
strony Polacy rzucili się do pomocy,
organizują noclegi dla uchodźców
i tworzą zbiórki żywności oraz innych
potrzebnych rzeczy, z drugiej Polska
stanęła jak wryta i patrzy osłupiałym
wzrokiem, co wyprawia się za granicą.
Nagle zakończyło się antyeuropejskie
biadolenie, bo każdy zdaje sobie świetnie sprawę z tego, że w naszej pozycji
geograficznej bycie w strukturach UE
oraz NATO jest absolutną koniecznością i gwarantem bezpieczeństwa.
Oczywiście nie było okazji od tych 23
lat, odkąd jesteśmy członkiem paktu
północnoatlantyckiego, doświadczyć
konieczności obrony, chcę jednak wierzyć, że to gwarancja rozszerzona i bez
zapisów małym drukiem.
Moi dziadkowie opowiadali o koszmarze wojny, zginęła znaczna część
rodziny. Naczytałem się także opracowań na temat nazizmu i rodzącego
się w ludziach zła, wojennych działań
pod płaszczykiem wyssanej z palca
ideologii, pragnienia władzy, podsyconej nienawiścią lub strachem. Każdy przejaw skrajnego nacjonalizmu
uważam za groźny, zresztą fanatyzm
w każdej dziedzinie życia jest niebezpieczny i po prostu... chory. Historia
niczego nie nauczyła. Putin wydawał

Szpilki w bruku

się przez lata wytrawnym strategiem,
który panując na swoim cesarskim
tronie, miał wszystko w garści: oligarchów, zagraniczne inwestycje, sojusze
z największymi europejskimi potęgami gospodarczymi, które zaopatrywał
w paliwa. Teraz w ciągu jednej nocy
stał się wrogiem numer 1 na świecie
i cofnął Rosję do czasów sprzed pierestrojki. 30 lat budowania państwa
legło w gruzach.
Popieram wszelkie sankcje i wycofywanie się wielkich koncernów.
Coca-Cola zawiesiła działalność, ale
konkurencyjna Pepsi na ten moment
działa dalej – zresztą barwy tej marki jednoznacznie kojarzą się z flagą
agresora. Konsekwencje rynkowe będą
dla obywateli rosyjskich długofalowe
i dotkliwe.
W sieci nabijają się z tego, że koncerny wycofują się z Władimirowego
kołchozu: Jak wygląda ostatni iPhone?
Ten, który właśnie trzymasz w ręce.
Co dzisiaj wieczorem obejrzą mieszkańcy Moskwy? NIET-flixa.
Co jakiś czas pośród koszmarnych
filmów z bombardowań można wyłowić sarkastyczne filmy, ośmieszające agresorów. Na przykład stojący
na środku drogi czołg, podjeżdża do
niego samochód i Ukraińcy pytają,
co się stało. Żołnierze odpowiadają,
że im zabrakło paliwa, na co pada:
„To my was chętnie podholujemy na
granicę!" (Ciekawostka: czołg pali od
250 do 400 litrów na 100 km – a ty
się martwisz człowieku, że twój passat
bierze dychę).
A propos mediów - Rosja zablokowała Facebooka, Twittera i YouTube'a, został jedynie propagandowy
proputinowski, kłamliwy nowotwór
telewizyjny, bo przecież opozycyjne
i niezależne media przestały istnieć już
jakiś czas temu. Hakerzy z broniącej
wolności grupy Anonymous już kilka

Jan Kleszcz

Nie przeszkadzać
Krok po kroku realizowany jest plan utworzenia w naszym
mieście nowej strefy przemysłowej. Jaworznicki Obszar Gospodarczy ma być kołem zamachowym gospodarki nie tylko naszego miasta. To
przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla całego regionu, bo nikt chyba nie
ma wątpliwości co do tego, że konieczność rezygnacji z węgla, likwidacji kopalń
i realizacja założeń polityki zielonej energii pociągnie za sobą poważne zmiany.
Jaworznicki Obszar Gospodarczy z nowoczesnymi technologiami, elektromobilnością i 12 tysiącami miejsc pracy ma być dobrą odpowiedzią na tę energetyczną transformację. Problemów na drodze do realizacji tego przedsięwzięcia nie
brakuje, ale widać też determinację władz miasta i zaangażowanie urzędników.
Są więc naprawdę spore szanse na to, że ten ważny projekt uda się zrealizować.
Wszystko wskazuje na to, że kwestia zamiany terenów przeznaczonych pod
JOG z Lasami Państwowymi jest na dobrej drodze. Leśnicy są zainteresowani
zaproponowanymi im przez miasto terenami w Ciężkowicach. Pozytywną opinię
w sprawie wymiany gruntów wyraziła już sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
dało zielone światło dla zmiany przeznaczenia obszaru położonego pomiędzy
ulicami Wojska Polskiego, Obrońców Września 1939 roku, Orląt Lwowskich
i drogą ekspresową S1 na cele nieleśne. Plan zagospodarowania przestrzennego
Wojska Polskiego – Północ, który ustala przeznaczenie obszaru JOG na zagospodarowanie produkcyjne i usługowe, zyskał poparcie jaworznickich radnych
podczas nadzwyczajnej sesji. Wydaje się więc, że wszystko jest na dobrej drodze,
a Jaworzno, wypuszczając na rynek samochody elektryczne, może ponownie
potwierdzić swoją markę – miasta, które jest liderem elektromobilności. Czasem
wystarczy po prostu nie przeszkadzać.

razy przejęli transmisję i wyemitowali prawdziwe wydarzenia z Ukrainy,
albowiem rządowe media głównego
ścieku dalej twierdziły, że wyzwalają
ludność cywilną spod jarzma nazistów,
a rosyjskie wojska są witane kwiatami
i dziecięcymi uśmiechami. Powiedzcie
mi, jak to możliwe, że w trzeciej dekadzie XXI wieku dochodzi do takich
wydarzeń w Europie? Na marginesie
warto zauważyć, że niedawna próba zlikwidowania opozycji medialnej
w naszym kraju coś chyba przypomina, prawda?
Przygnębiające to wszystko, ale
przecież żyjemy, chodzimy do pracy, szkoły, otwarte są sklepy i bary,
pracują kina i teatry. Ludzie z zasady
potrzebują energii, rozrywki, przecież
artyści i firmy, które działają w branży
rozrywkowej, muszą jakoś funkcjonować. Byłem w niedzielę na koncercie
w klubie, to mnie oderwało na dobre dwie godziny, dało dużo radości
i uśmiechu. Polecam, wydarzeń kulturalnych wokoło jest mnóstwo, to da
wam odetchnąć na chwilę, zróbcie to
dla zdrowia własnej psychiki.
Na tym koncercie zdarzyła się pewna zabawna rzecz. Podchodzi dawno
niewidziana koleżanka i mówi, że ma
coś dla mnie, a wiedziała, że mnie
tam spotka. Robiła porządki w domu
i znalazła coś, co jej były mąż pożyczył
ode mnie dawno temu. I mi oddaje
nówkę sztukę oryginalnego wydania
klasycznych „Gwiezdnych Wojen" na
... kasetach VHS! Wprawdzie nie mam
gdzie tego odtworzyć, ale zrobiło mi
się miło, bo to wartość sentymentalna,
a nawet zapomniałem, że pożyczyłem
kumplowi w roku 1998. Teraz liczę
na to, że inna znajoma odda mi 30
tys. zł, które „pożyczyła” 5 lat temu.
Liczę, że po prostu o tym zapomniała, a numer telefonu i adres zmieniła
przypadkiem.
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Doceńmy tych,
co są blisko
Grażyna Dębała

We wtorek świętowaliśmy Dzień
Kobiet. Czasy, kiedy z tej okazji panie
otrzymywały goździka i rajstopy, chyba bezpowrotnie minęły. Dziś święto
cieszy się nieco mniejszą popularnością, choć zwyczaj składania życzeń
przedstawicielkom płci pięknej, wręczania im kwiatków czy drobnych
upominków wciąż jest żywy.
Panie świętują teraz na różne sposoby, w zależności od chęci i czasu.
W Jaworznie można było wziąć udział
w wydarzeniach sportowych i kulturalnych skierowanych do wszystkich
świętujących. Panie maszerowały
więc z kijami do nordic walking wokół Sosiny, uczestniczyły w klubowych koncertach i ciekawych spotkaniach, podczas których dyskutowano
o zdrowiu, urodzie, literaturze. W tym
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Trwała wojna. Churchillowi
przyniesiono budżet kraju.
Przeczytał uważnie i spytał:
- A gdzie pieniądze na kulturę?
- Przecież trwa wojna, jaka
kultura?
- Jeżeli nie ma kultury, to
o co my do cholery walczymy?! - zdziwił się Churchill.
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roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
z okazji święta pań zorganizowano
spotkanie z Hanną Greń, autorką
popularnych kryminałów.
Teraz możemy się szykować na
kolejne obchody, bo już 10 marca
świętować będziemy Dzień Mężczyzn.
Czwartkowe święto na razie ma zdecydowanie mniejszą rangę niż jego
żeński odpowiednik, ale przecież każda okazja, by okazać sobie odrobinę
życzliwości warta jest zauważenia
i wykorzystania. W codziennym zabieganiu zapominamy czasem o tych,
których mamy blisko, i przegapiamy
kolejne okazje, by celebrować wspólny czas. Tym razem więc świętujmy,
bo dobrze wykorzystany czas to doskonały kapitał do budowania relacji
i troski o bliskich, i o siebie.

Więzienie stało
się azylem

Anna Zielonka-Hałczyńska

Dwa lata temu w Młodzieżowym
Domu Kultury wystąpili kolędnicy
z Żytomierza. W miniony poniedziałek jaworznicki MDK znów gościł obywateli Ukrainy, tym razem z różnych
części tego kraju. Okoliczności były
jednak zupełnie inne. Ukraińscy przybysze przyjechali do Jaworzna nie po
to, by kolędować, ale by uchronić
siebie i swoje dzieci przed wojennym
dramatem…
Dziś na Żytomierz i inne ukraińskie
miasta spadają rosyjskie pociski. Giną
żołnierze i cywile, dorośli i dzieci. Rosyjski najeźdźca nie patrzy na to, czy
ktoś ma w ręku broń, czy może jest
bezbronny. Azylem dla Ukraińców
okazała się Polska. Również nasze
miasto jest otwarte dla uchodźców,
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których jest coraz więcej, a którzy
bardzo chwalą sobie to, że trafili właśnie do Jaworzna. To zupełnie inaczej
niż kilkadziesiąt lat temu, gdy to właśnie w naszym mieście znajdował się
obóz, w którym sowieci więzili m.in.
ukraińskich więźniów politycznych.
Dziś w tym miejscu nie ma już bólu
i cierpienia. Jest ono za to azylem.
Właśnie dla Ukraińców.
W jednym z budynków po dawnym
obozie znajduje się bowiem wspomniany Młodzieżowy Dom Kultury.
To tam w poniedziałek, w ramach
świętowania Dnia Kobiet, ukraińskie
mamy, babcie i dzieci mogły choć na
chwilę oderwać myśli od tragedii,
którą Rosjanie ponownie zgotowali
ich narodowi.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Jak świętujemy Dni Kobiet i Mężczyzn
Za nami Dzień Kobiet.
Święto pań od lat cieszy
się ogromną popularnością. Tymczasem zgodnie
z kalendarzem w czwartek, 10 marca, obchodzimy Dzień Mężczyzny,
o czym wciąż wiele osób
nie pamięta. Zapytaliśmy
jaworznian, czy i jak celebrują te święta.

Bogdan Góra

10 czerwca obchodzony jest Dzień
Mężczyzny. Choć sam osobiście nie
świętuję tego wydarzenia i jest to
dla mnie dzień jak każdy inny, to
jednak co roku dostaję od znajomych życzenia, co według mnie jest
naprawdę bardzo miłe. Ale wiem
też, że wiele osób nawet nie ma
świadomości, że w ogóle jest taki
dzień w roku.

Jaworznianki świętowały na różne sposoby. Uczestniczyły w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Miejskie Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie:
bieg na 5 kilometrów wokół Sosiny i marsze nordic walking. Było
też spotkanie autorskie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Jaworznie
oraz romantyczny koncert zespołu
Ballabard w Jazz Clubie Muzeum.
Miłośniczki robótek ręcznych zdobiły porcelanowe talerze i wykonały unikatową biżuterię na „Zlo-

cie Czarownic”, który odbył się
w Klubie Kasztan w Jeziorkach.
Aktywne panie korzystały z zajęć
tanecznych.
– Kobiety cieszą się, że mogą się
spotkać, poruszać i pobudzić swoje ciało do aktywności, co pociąga
za sobą również poprawę nastroju
– zdradza Aneta Szczyrzyca, instruktor tańca w MCKiS. Dzień Kobiet celebrowała też Fundacja Bezpieczna Przystań, która zaprosiła
mieszkanki miasta na spotkanie.
Dużym zainteresowaniem uczestni-

czek kobiecego wieczorku cieszyły
się sesje relaksacyjne. – Podczas
tego spotkania aż 25 pań skorzystało
z sesji relaksacyjnej – mówi Aneta
Szczyrzyca. Jej zdaniem masaże
cieszą się coraz większą popularnością także wśród panów, zwłaszcza przed nadchodzącym Dniem
Mężczyzn.
Termin obchodów Dnia Mężczyzn wybrany został nieprzypadkowo. Tego dnia w Kościele
katolickim obchodzone jest wspomnienie 40 Świętych Męczenni-

ków z Sebasty, kapadockich chrześcijan żyjących w czasach rządów
św. Konstantyna i Licyniusza.
Drugi z cesarzy przestał respektować edykt mediolański gwarantujący swobodę wyznania w Cesarstwie Rzymskim i rozpoczął
prześladowania. Próbował zmusić
żołnierzy XII legionu do złożenia
ofiary bogom pogańskim i do wyrzeczenia się wiary. Część legionistów odmówiła, za co zapłacili
najwyższą cenę.
Natalia Czeleń

W Dzień Kobiet wystarczy mi dobra
kawa i ciastko w miłym towarzystwie w pracy. W domu na pewno
będzie miło dostać kwiaty. Sama
staram się pamiętać o Dniu Mężczyzny i z tej okazji kupuję swojemu mężczyźnie jakiś upominek
i przygotowuję dobrą kolację. Każda okazja jest dobra, by wywołać
uśmiech na twarzy drugiej osoby.

Dzień Mężczyzny spędzę aktywnie,
dla swojego zdrowia. Pospaceruję
i nabiję tym samym 5000 kroków.
Poćwiczę też godzinę na siłowni
pod chmurką. Dla mnie to dzień
jak każdy inny. I chyba też mniej
popularny niż Dzień Kobiet. O Dniu
Kobiet pamięta każdy, a o istnieniu
naszego święta sam do niedawna
nie miałem pojęcia.

W mojej rodzinie od zawsze obchodzi się Dzień Kobiet. Dzisiaj,
mimo że nie czuję potrzeby dostawania prezentów czy kwiatów,
zawsze wszyscy z mojego otoczenia
pamiętają i składają mi życzenia.
Co do Dnia Mężczyzny, dobrze że
wypada blisko Dnia Kobiet, bo dopiero niedawno dowiedziałam się,
że taki dzień jest.

Dzień Kobiet spędziłam w pracy, ale
moi podopieczni nie zawiedli i dostałam
od nich drobne upominki. Uważam, że
święto pań to fajny czas. Ale myślę,
że Dzień Kobiet powinien trwać przez
cały rok, bo panowie powinni doceniać
i szanować panie zawsze. To oczywiście
działa w dwie strony. Z okazji święta
panów członkom naszego STK złożymy
w czwartek piękne życzenia. NC, AZ-H

Anna Wojtyłko

Plan przyjęty
W piątek, 4 marca, Rada Miejska
na nadzwyczajnej sesji przyjęła plan
zagospodarowania przestrzennego
„Wojska Polskiego – Północ”. To kolejny krok na drodze do utworzenia
Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, gdzie pracę znaleźć będzie
mogło nawet 12 tysięcy osób.
Uchwała Rady Miejskiej to kolejny etap prac nad utworzeniem nowej strefy przemysłowej w naszym
mieście. Wcześniej udało się uzyskać
pozytywną opinię sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa w sprawie
wymiany gruntów pomiędzy Lasami
Państwowymi a Jaworznem.
Chodzi tu o obszar o łącznej powierzchni 264 ha, położony pomiędzy ulicami Wojska Polskiego,
Obrońców Września 1939 roku, Orląt Lwowskich i drogą ekspresową
S1. To właśnie w tej części miasta,
na poprzemysłowych terenach, powstać ma Jaworznicki Obszar Gospodarczy. Gmina zaoferowała Lasom Państwowym w zamian 265
ha gminnych kompleksów leśnych,
głównie w okolicy Ciężkowic. Ta
propozycja spotkała się z aprobatą
przedstawicieli Lasów Państwowych.
– Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
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śnictwa dowodzi, iż nasza determinacja
i kilka lat wytężonej pracy znalazły
uznanie. Potrafiliśmy pozyskać znaczących partnerów dla naszego projektu w postaci Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu i przychylność na
szczeblach rządowych. Posłowie, zasiadający w komisji docenili przygotowaną przez nas dokumentację i analizy. Jaworznicki Obszar Gospodarczy
ma kluczowe znaczenie dla Jaworzna
w dobie procesów transformacyjnych,
ponieważ zapewni nowe miejsca pracy
w perspektywicznych i rozwijających się
branżach. Nasza strefa będzie stanowić nowy impuls rozwojowy dla całego
regionu, w którym brakuje już dużych
terenów inwestycyjnych – mówi prezydent Paweł Silbert.
Specjaliści prognozują, że w trudnym okresie transformacji energetycznej i wygaszania kopalń, Jaworznicki Obszar Gospodarczy ma szansę
stać się kołem zamachowym gospodarki nie tylko naszego miasta, ale
również regionu śląskiego. Szacuje
się, że w nowej jaworznickiej strefie
przemysłowej zatrudnienie będzie
mogło znaleźć nawet 12 tysięcy osób.
To właśnie na terenie JOG planowana jest budowa fabryki polskich samochodów elektrycznych Izera. GD

Maciej Kazana

Aleksandra Wawryka

Anna Kłosowicz

Pieniądze
na dodatkowe patrole
300 tys. zł z miejskiej kasy przeznaczono w tym roku na sfinansowanie dodatkowych godzin służby
jaworznickich policjantów. Dzięki
temu na ulicach miasta będzie bezpieczniej. Porozumienie w tej sprawie
podpisano w czwartek, 3 marca. To
już kolejny rok z podobnym finansowym wsparciem dla mundurowych
z Jaworzna.
– Prezydent miasta, zgodnie ze strategią rozwoju programu TARCZA, co
roku dofinansowuje służbę dodatkowych patroli policyjnych. Jaworznicka Komenda Miejska Policji otrzyma
na ten cel z miejskiego budżetu, tak
jak w ubiegłym roku 300 tys. zł. Środki z budżetu Jaworzna przekazywane
policji przekładają się bezpośrednio na
liczbę umundurowanych policjantów,
patrolujących nasze miasto, a to z kolei
na bezpieczeństwo mieszkańców Jaworzna – tłumaczy Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Porozumienie w tej sprawie podpisali Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, nadinsp. Roman Rabsztyn,
komendant Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach oraz mł. insp.

Porozumienie w sprawie ﬁnansowania dodatkowych patroli podpisano
3 marca | fot. Materiały KWP

Piotr Uwijała, komendant Komendy
Miejskiej Policji w Jaworznie.
Gmina finansuje nadgodziny policjantów w ramach programu TARCZA
już od 2006 roku. Dzięki pieniądzom
z miejskiej kasy dodatkowe patrole
policji pojawiają się w rejonach najbardziej zagrożonych.
– Podczas kierowania policjantów do
służby, szczególne znaczenie mają sugestie samorządowców dotyczące miejsc,

w których najczęściej popełniane są
wykroczenia lub przestępstwa. Służby ponadnormatywne stanowią jeden
z elementów budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – podkreśla
Michał Nowak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.
Co ważne, do pełnienia służby kierowani są funkcjonariusze uzyskujący
najlepsze wyniki i wyróżniający się
w codziennej pracy.
GD
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Pociągiem
szybko
i wygodnie
Od 14 marca przez Jaworzno Szczakową, Trzebinię oraz Krzeszowice
przejeżdżać będzie pociąg z Olkusza do Krakowa. Czas przejazdu najszybszymi kursami wyniesie 65 minut. Atrakcyjnie zapowiada się także
taryfa biletowa. Przejazd w jedną
stronę będzie kosztował 9 zł, a bilet
miesięczny w dwie strony 240 zł. Na
trasie z Olkusza do Krakowa obowiązywać będą też specjalne zniżki dla
uczniów i studentów, posiadających
legitymacje oraz Małopolski Bilet dla
Rodziny i Bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.
Godziny odjazdów nowego połączenia sprawdzić można w internetowym portalu pasażera. – Liczymy
na to, że mieszkańcy będą korzystać
z tej linii kolejowej i z publicznego transportu – zapowiada Łukasz Smółka,
wicemarszałek województwa małopolskiego.
Uruchomienie dodatkowych połączeń RegioEkspress jest odpowiedzią
na prośby pasażerów. – Wsłuchujemy
się w te wszystkie prośby i dzięki temu
wiemy, że z Olkusza wiele osób dojeżdża do pracy do Krakowa, Krzeszowic
i innych miast. Dotychczas dojeżdżali
busami, co niestety zajmuje sporo czasu. Mamy nadzieję, że przyspieszony
bezpośredni pociąg skróci ich czas dojazdów i poprawi komfort życia tych
osób – mówi wicemarszałek Małopolski.
NC

Dwieście
lat!
W sobotę, 5 marca, swoje setne
urodziny świętował jaworznianin,
Maksymilian Krawczyk. Z tej okazji panu Maksymilianowi życzenia
złożyli między innymi przedstawiciele władz miasta. Były też kwiaty
i upominki.
Jubilat urodził się w Radzionkowie
5 marca 1922 roku. Wraz z pierwszą
żoną doczekał się dwójki dzieci. Ma
czworo wnuków i jednego prawnuka,
a kolejny jest już w drodze. Z Jaworznem związał się stosunkowo niedawno. W wieku 85 lat pan Maksymilian
ponownie się ożenił. Jego wybranka
jest mieszkanką Jaworzna. Od tego
czasu oboje mieszkają w Jaworznie.
Pan Maksymilian jest niezwykle
utalentowany. Przez całe życie związany był z malarstwem. Uczestniczył
w plenerach malarskich, malował
obrazy. Bardzo lubi też poezję, recytowanie wierszy, muzykę i czytanie książek.
Jego receptą na długowieczność są
ćwiczenia fizyczne i... dobra, opiekuńcza żona. Pan Maksymilian ćwiczy
codziennie, od 15 roku życia. GD
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Wsparcie dla seniorów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie zaprasza seniorów do udziału w nowym rządowym programie. Warto skorzystać,
bo uczestnicy programu liczyć mogą nie tylko na towarzystwo wolontariuszy, ale też pomoc w codziennych obowiązkach.
„Korpus Wsparcia Seniorów” jest
nowym programem rządowym,
adresowanym do seniorów. Zakres
zadań pokrywa się nieco ze znanym już w Jaworznie programem
„Wspieraj Seniora”, ale w nowym
programie pomoc jest szersza.
– Program adresowany jest do
seniorów w wieku 65 lat i więcej,
mających problemy z samodzielnym
funkcjonowaniem ze względu na stan
zdrowia, prowadzących samodzielne
gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są
w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia – wyjaśnia Magdalena
Małota, koordynator programu
„Korpus Wsparcia Seniorów".
Jaworzniccy seniorzy objęci programem spędzą miło czas
w towarzystwie wolontariuszy i
pracowników MOPS. Będą mogli
wspólnie pospacerować i porozmawiać. Mogą też liczyć na pomoc
w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku w domu, dostarczeniu produktów żywnościowych
i innych podstawowych artykułów.
W razie potrzeby wolontariusze
kupią i dostarczą ciepły posiłek
z jaworznickiej jadłodajni. Za zakupy i ciepły posiłek senior musi
zapłacić.
To jeszcze nie wszystko. Wolontariusze oraz pracownicy MOPS
pomogą w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania
bądź dowiezieniu do przychodni,
szpitala i na szczepienie. Na prośbę uczestników programu „Korpus

O programie dyskutowano podczas sesji Rady Seniorów | fot. Krystyna Janicka

Wsparcia Seniorów”, wolontariusze
mogą asystować w trakcie wizyty.
Pomogą również zrealizować recepty. Wesprą w załatwieniu spraw
urzędowych oraz wyprowadzą psa
na spacer. W razie potrzeby seniorzy mogą liczyć na wsparcie
psychologiczne, a pomocnicy informować będą o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania”
dla seniorów.
Do beneficjentów rządowego
programu trafią też opaski bezpieczeństwa. To urządzenia wyposażone w sygnał SOS, detektor
upadku, czujnik zdjęcia opaski oraz
lokalizator GPS. Opaski pozwalają

monitorować funkcje życiowe, takie jak puls i saturacja. Przy ich pomocy seniorzy będą też mogli skomunikować się z centrum obsługi.
– Opaska będzie połączona z usługą operatora pomocy. Po odebraniu
zgłoszenia, dyspozytor podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy
seniorowi – tłumaczy Magdalena
Małota.
Opaski otrzymać mogą seniorzy,
osoby chore, po przebytych zabiegach medycznych oraz z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na
stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Starać się o nie
można w jaworznickim MOPS do 15

marca. – Wystarczy zadzwonić pod nr
tel. ośrodka 32 618 18 40 i pracownik
MOPS uda się do miejsca zamieszkania
seniora, aby rozeznać sytuację i ocenić
zasadność otrzymania opaski – wyjaśnia koordynator programu „Korpus
Wsparcia Seniorów".
Użytkownicy nie pokrywają kosztów związanych z wyposażeniem
w opaski bezpieczeństwa, ale ich
liczba jest ograniczona.
O założeniach programu dyskutowano m.in. podczas lutowej sesji Rady Seniorów. Reprezentacja
jaworznickich seniorów oraz radni
uczestniczący w spotkaniu zachęcają
mieszkańców miasta do zgłaszania
się do programu, który realizowany
będzie do końca roku.
Jaworznicki MOPS prosi o kontakt
wolontariuszy, chętnych do pomocy
jaworznickim seniorom w ramach
tego przedsięwzięcia. Więcej informacji zdobyć można w jaworznickim MOPS. Można też zadzwonić
pod nr specjalnej infolinii 22 505
11 11. Konsultant po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu przekaże
informacje właściwemu ośrodkowi
pomocy społecznej. Natomiast pracownicy socjalni zweryfikują każde
zgłoszenie i ustalą szczegóły dalszego
postępowania.
Podobny program realizowany
w ubiegłych latach pod hasłem
„Wspieraj Seniora” cieszył się wśród
jaworznickich seniorów sporą popularnością. Skorzystało z niego 77
osób.
Natalia Czeleń

Spokojnie,
to tylko ćwiczenia
Po dwóch latach przerwy, związanej z pandemią, wracają ćwiczenia wojskowe, na których rezerwiści odświeżają sobie pamięć o tym,
czego nauczyli się podczas służby
w wojsku. Niektórzy jaworznianie
dostali już karty powołania. Wielu zastanawia się, czy to przez
wojnę w Ukrainie. Pracownicy
katowickiej Wojskowej Komendy
Uzupełnień uspokajają jednak, że
to standardowa procedura, realizowana w czasie pokoju, która nie
jest żadną nowością.
Przez ostatnie miesiące ćwiczenia nie były organizowane. Ze
względu na zagrożenie epidemiologiczne Sztab Generalny Wojska
Polskiego zawiesił je do 31 marca
2022 roku. Obecnie Wojskowe Komendy Uzupełnień znów wzywają

żołnierzy rezerwy, a pierwsze ćwiczenia odbędą się już w kwietniu.
Wbrew obawom, ćwiczenia nie
będą odbywać się na większą skalę
niż te przed pandemią. To oznacza,
że weźmie w nich udział porównywalna liczba rezerwistów do tej
z poprzednich lat.
Jak zapewniają pracownicy
WKU, „odwieszenie” ćwiczeń nie
jest spowodowane wojną w Ukrainie.
– Nie mają one nic wspólnego
z obecną sytuacją polityczną w Europie – zapewnia mjr Mariusz
Maury, zastępca Wojskowego
Komendanta Uzupełnień w Katowicach. – Takie ćwiczenia to rutynowe przedsięwzięcie, które ma na
celu szkolenie rezerwistów w czasie
pokoju – dodaje.

Karty powołań polskie WKU doręczają od lutego. Doręczane są
pocztą bezpośrednio do rezerwisty
lub poprzez wezwanie do WKU
i wręczenie na miejscu. Kart powołań na udział w ćwiczeniach
nie dostają osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, ale w wojsku nie służyły.
Są wzywani jedynie żołnierze rezerwy, czyli osoby które przeszły
przeszkolenie wojskowe, złożyły
przysięgę wojskową i, co bardzo
ważne, posiadają przydział mobilizacyjny do jednostki wojskowej.
Na ćwiczenia wzywani są szeregowi
w wieku od 18 do 55 lat oraz podoficerowie i oficerowie, którzy nie
ukończyli 63. roku życia.
Na czas ćwiczeń (trwających od
jednego dnia nawet do 3 miesięcy)

pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego. Rezerwiści dostają w zamian pieniężną
rekompensatę.
Pracownicy WKU przestrzegają jednocześnie przed fałszywymi
esemesami, których treść wskazuje, jakoby ktoś miał stawić się na
ćwiczeniach. Takie esemesy należy
potraktować jako działania dezinformacyjne lub… głupi żart ze strony
kolegów. W takiej sytuacji najlepiej
od razu skontaktować się z WKU.
Ostatnio oszuści wysyłają sporo takich wiadomości. – Należy pamiętać,
że WKU nigdy nie rozsyła wezwań
drogą esemesową. Zawsze posługujemy
się oficjalnymi pismami, które do osób
wzywanych przychodzą pocztą – zaznacza mjr Mariusz Maury.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Groszki wystąpiły w ramach akcji "Pola Nadziei" | fot. Archiwum Hospicjum Homo-Homini

Promują
hospicyjną akcję

Występ dziecięcej grupy teatralnej Groszki zainaugurował
wiosenną odsłonę Pól Nadziei,
czyli hospicyjnej akcji, która ma
przypominać o istnieniu hospicjów i o ich potrzebach, a także
uwrażliwiać otoczenie na los osób
chorych na raka. Spektakl odbył
się w minioną niedzielę, 6 marca,
w sali teatralnej ATElier Kultury
i zgromadził osób, które zechciały
wesprzeć jaworznickie Hospicjum
Homo Homini im. św. Brata Alberta. – Na naszych gości czekały, podobnie jak w ubiegłym roku,
czytanie performatywne, konkursy
i zabawy dla milusińskich oraz licytacja prac Groszków. Nie zabrakło
też słodkiego poczęstunku – relacjonuje Iwona Markiewicz-Pawelec
z Hospicjum Homo Homini.
Ogólnopolska kampania uczula
na potrzeby związane z opieką nad
osobami chorymi i przypomina
o wsparciu finansowym dla hospicjów. Zachęca także do wstąpienia
do wolontariatu. Akcja ma jesienną i wiosenną odsłonę. Jesienią
odbywają się liczne wydarzenia,
związane z sadzeniem cebulek żonkili na rabatach, zwanych właśnie
Polami Nadziei, z kolei wiosną,
gdy te piękne kwiaty zakwitają,
wolontariusze przypominają mieszkańcom, jakie jest ich znaczenie.
Jak podkreśla Iwona Markiewicz-Pawelec, żonkile już w starożytności symbolizowały nadzieję,
a w tradycji chrześcijańskiej-triumf
poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią, miłość niebiańską
nad ziemską. Te kwiaty zostały
wybrane na symbol hospicyjnych
akcji również dlatego, że ukazują
kruchość, ulotność i piękno ludzkiego życia.
W Jaworznie Pól Nadziei jest
sporo, a kolejnych wciąż przybywa. Już niebawem żonkile wyrosną m.in. na poletkach przy Muzeum Miasta Jaworzna, ATElier

Kultury, Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej,
a także na nowo powstałych rabatkach przy targowisku Manhattan
i w ogrodzie Warsztatów Terapii
Zajęciowej. – Mieszkańcy Jaworzna
są z nami już od 25 lat, a ich ofiarność umożliwia nam pokonywanie
trudności i pozwala nadal funkcjonować – podkreśla pani Iwona.
Jak dodaje, hospicjum bardzo
liczy na wsparcie również w tym,
trudnym roku. – Oczywiście zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji
i nie jesteśmy wolni od obaw. Cieszymy się z zainteresowania naszych
mieszkańców 1 proc. dla naszego
hospicjum i gorąco im za to dziękujemy – dodaje.
Spektakl grupy Groszki był pierwszą z kilku imprez, planowanych

przez pracowników i wolontariuszy
jaworznickiego hospicjum na ten
rok. Znany jest już termin corocznego „Rolkowania po nadzieję”,
które odbędzie się na Sosinie. Akcja
została zaplanowana na 21 maja.
Jaworznickie hospicjum warto też wesprzeć na inne sposoby.
Datki można wpłacać do Wirtualnej Puszki Pól Nadziei. Na rzecz
placówki można też przekazać 1
proc. podatku. Zbiórki można też
organizować podczas ślubów lub
pogrzebów.
Poszukiwani są także nowi wolontariusze. Więcej informacji na
ten temat można uzyskać pod adresem wolontariat@hospicjum-jaworzno.pl lub telefonicznie 506
257 379 i 32 753 50 13.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Każdego roku w Jaworznie przybywa Pól Nadziei, które przypominają o
pacjentach hospicjum | fot. Grażyna Dębała
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W uroczystości w I LO wzięli udział m.in. krewni więzionych licealistów, władze miasta i województwa, obecni uczniowie szkoły | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Przywracają pamięć o patriotach

W I Liceum Ogólnokształcącym
odsłonięto tablicę poświęconą młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Wolność-Niepodległość",
działającej od 1949 do 1950 roku.
To inicjatywa Oddziałowego Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa
IPN w Katowicach, które we współpracy z jaworznickim LO chce przywrócić pamięć o młodych patriotach
z naszego miasta. To bowiem grupa licealistów z Jaworzna podjęła
walkę z komunizmem, a za swoje
poświęcenie uczniowie zostali skazani na długie lata więzienia.
Odsłonięcie tablicy, upamiętniającej tych młodych jaworznian,
odbyło się w poniedziałek, 7 marca, w holu szkoły. W uroczystości
udział wzięli przedstawiciele rodzin

uczniów, samorządów - miejskiego i wojewódzkiego, w tym Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, wicemarszałek woj. śląskiego Dariusz
Starzycki, sekretarz woj. śląskiego Dariusz Ptaś, ks. prałat Eugeniusz Cebulski, proboszcz parafii
pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny
w Jaworznie, historycy i pracownicy Kuratorium Oświaty, a także
uczniowie jaworznickiego liceum.
– Dzisiejsza uroczystość wpisuje się
w projekt IPN, który trwa od 2019
roku i polega na przywróceniu społecznej pamięci pewnego bardzo szczególnego, ale zapomnianego pokolenia
młodych Polaków. To właśnie młodzi
ludzie w całej Polsce oddali ogromne
zasługi i zapłacili okropną cenę za
wierność ideałom wolności i niepodle-

głości Państwa Polskiego – podkreślił
Andrzej Sznajder, dyrektor oddziału IPN w Katowicach.
Podobne tablice zostały odsłonięte w 2019 roku w 12 miastach
w całym kraju. Upamiętniają członków młodzieżowych organizacji
o charakterze niepodległościowym
i antykomunistycznym. Byli wśród
nich uczniowie szkół średnich, studenci, harcerze, młodzież miejska
i wiejska. W sumie 11 tys. osób działało w 976 organizacjach w latach
1945-1950.
Założycielem jaworznickiej organizacji antykomunistycznej „Wolność-Niepodległość" był w 1949
roku Tadeusz Gorgol, licealista
jedynego w Jaworznie liceum ogólnokształcącego, które swoją pierw-

szą siedzibę miało przy ul. Żwirki
i Wigury. To właśnie on skupił wokół siebie grupę kilkunastu młodych jaworznian, którzy organizowali propagandowe akcje ulotkowe.
Uświadamiali na nich mieszkańców Jaworzna o zakłamaniu komunistycznej władzy i przekazywali
prawdziwe informacje z zachodnich
mediów. Grupa została rozpracowana w 1950 roku przez UB, a jej
członkowie stanęli przed sądem.
Licealiści dostali kary od kilku do
kilkunastu lat pozbawienia wolności. Niektórzy przebywali w obozie
dla młodocianych w Jaworznie, inni
w więzieniach w całej Polsce.
Na odsłoniętej tablicy widnieje
kilka nazwisk członków antykomunistycznej organizacji. Są to Tadeusz

REKLAMA

Herb Jaworzna
Historia herbu Jaworzna liczy ponad 200 lat. Wywodzi się on z pieczęci
wiejskiej Jaworzna, której najstarszy wizerunek pochodzi z 1812 roku.
Na odcisku pieczęci widoczne jest drzewo, po którego bokach stoją dwie
postacie z uniesionymi nad głową siekierami. W otoku widoczny jest
napis: „Wieś Jaworzno”. Ta pieczęć była w użyciu jeszcze w 1892 roku.
W tym samym roku zaczęto używać nowej pieczęci, w której otoku umieszczono wykonany majuskułą napis: „Urząd gminy w Jaworznie”. Postacie
drwali posiadają nakrycia głowy i wspierają swe siekiery o pień. Ta sama
pieczęć widnieje na dokumencie z 5 lipca 1901 roku, który sygnował
zwierzchnik gminy Fraciszek Schattanek i w książeczce robotniczej z 1902
roku. W tej samej książeczce widnieje odciśnięta w laku pieczęć z napisem
w otoku: „Zwierzchność gminna w Jaworznie”.
W 1924 roku wyobrażenie z pieczęci umieszczono w kartuszu na okładce nadania honorowego obywatelstwa miasta Jaworzna dyrektorowi Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla Emilowi Czerlunczakiewiczowi.
To najstarsze wyobrażenie umieszczone na tarczy. Dowodzi to, że ów
wizerunek był w tym czasie traktowany przez władze miejskie jako herb.

Kartusz z okładki dyplomu nadania
honorowego obywatelstwa miasta Jaworzna Emilowi Czerlunczakiewiczowi
- dyrektorowi Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla, 1924 rok.

Herb Jaworzna z wizerunkiem
górnika przy wychodni węgla
z jaworem w tle, M. Gumowski,
Herb miast polskich,
1960 rok.

Sztandar miejski,
1966 rok.

Herb Jaworzna przyjęty przez Radę
Miasta, 1990 rok.

W drugiej połowie lat 50. XX wieku postanowiono odejść od dotychczasowego wizerunku herbu. Drwali zastąpił górnik z uniesionym kilofem, z twarzą zwróconą w prawo ku ścianie węgla. Z lewej strony
pola herbowego znajduje się zielone drzewo. Ten wariant herbu traﬁł
do wydawnictw i herbarzy z tego okresu. Herb z górnikiem wzbudzał
wiele kontrowersji.
W 1966 roku Rada Miejska przyjęła za obowiązujący herb, stanowiący
ilustrację legendy o pochodzeniu nazwy miasta. W 1990 roku radni przyjęli nowy statut, który precyzował wizerunek herbu i zawierał jego opis.

Gorgol, Flawiusz Grabski, Antoni Kaszowski, Zdzisław Krupa,
Franciszek Ryś, Adam Szymczak,
Stanisław Wójcicki. Byli też inni,
niewymienieni z nazwiska członkowie grupy, którzy, jak czytamy,
„za swoje dążenia do wolnej Polski
zostali poddani represjom i szykanom ze strony władz PRL”. W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia
tablicy (dokonał tego ks. Eugeniusz
Cebulski) wzięły udział też rodziny
zasłużonych licealistów: Janina
Grabska, Marek Grabski, Kazimiera Kaszowska, Barbara Krupa, Ilona Krupa i Alina Stolarek.
– Ten dzień znaczy dla mnie ogromnie wiele. Jestem bardzo wzruszona.
Wracają wspomnienia o tacie, który
już jako kilkunastoletni człowiek wyznawał piękne ideały. Jego postawa
jest godna naśladowania – podkreśla
Alina Stolarek, córka Stanisława
Wójcickiego, która również uczyła
się w I LO. – Niestety, tata za swoje
działania trafił do więzienia. Odebrano mu piękne, młodzieńcze lata
życia – dodaje.
Jak podkreślił w poniedziałek prezydent Paweł Silbert, na wydarzenie
sprzed lat miało wpływ relatywizowanie zła, które przyszło do naszego
kraju na sowieckich bagnetach pod
pozorem wprowadzenia demokracji.
Przeciwstawienie się temu stanowi
rzeczy wywoływało represje. – Jaworzno ma na tej mapie niechlubne
miejsce. To u nas istniał po II wojnie
światowej najpierw Centralny Obóz Pracy, a następnie Progresywne Więzienie
dla Młodocianych. Razem z moimi
współpracownikami od lat staramy się
przywrócić pamięć o mieszkańcach Jaworzna, którzy walczyli o wolność naszego kraju – dodał.
Wicemarszałek Dariusz Starzycki
podkreślił też wielką rolę pracowników IPN-u. – Od wielu lat przypominają nam państwo o polskich
bohaterach. To dzięki wam ich czyny
nie idą w zapomnienie – zaznaczył.
– Warto pamiętać o tych wszystkich
młodych ludziach. Byli kroplą, która
drążyła skałę. Suma działań Polaków,
którzy nie godzili się na komunizm
w swoim kraju, wiele lat później pozwoliła nam odzyskać niepodległość
Polski – dodał.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ruszyły przygotowania
do wiosny
W Jaworznie trwają przygotowania do wiosny. Zamiatane są ulice, czyszczone ławki, znaki
drogowe i przystanki, a w parkach i na miejskich zieleńcach specjaliści dbają o rośliny. Prowadzone są też prace konserwacyjne i renowacje.
Pracownicy Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów dbają o porządek
w różnych częściach miasta. Co
piątek prowadzą też kompleksowy
objazd czystości.
– Trwa sprzątanie pasów drogowych, usuwane są śmieci i inne zanieczyszczenia. Intensywne prace
prowadzone są wzdłuż DK79, ale
pracowników można spotkać też w innych częściach miasta – mówi Izabela Miszczyk, rzecznik prasowy
MZDiM.
Na razie prace wykonywane są
ręcznie, ale gdy pogoda na to pozwoli, to zostaną również uruchomione zamiatarki. Pracownicy kontynuują też oczyszczanie wiat na
przystankach autobusowych, skąd
usuwane są napisy i plakaty.
– Mała architektura w naszych
przestrzeniach publicznych jest odnawiana i konserwowana na bieżąco,
według potrzeb i oczywiście warun-

ków pogodowych. Teraz nasi pracownicy skupiają się przede wszystkim
na pracach porządkowych i związanych z pielęgnacją zieleni urządzonej – opowiada rzecznik prasowy
MZDiM.
Niebawem uruchomione zostaną
także fontanny na jaworznickim
Rynku. – Wiosną planujemy uruchomić fontanny i jak co roku udostępniamy przedsiębiorcom możliwość
dzierżawy stanowisk pod działalność
gastronomiczną – zapowiada Izabela Miszczyk.
Intensywne przygotowania do
wiosny trwają też na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Na razie, w związku
z przymrozkami, rośliny pozostają
odpowiednio zabezpieczone.
– Czekamy na stabilizację warunków pogodowych. W zeszłym roku nie
odnotowaliśmy strat w roślinności,
więc w pierwszej kolejności planuje-

Pracownicy MZDiM zadbali o porządek w różnych częściach miasta
| fot. Materiały MZDiM

Na nadejście wiosny przygotowywane są też skwery i parki
| fot. Materiały MZDiM

my prace pielęgnacyjne roślin zeszłorocznych. Dopiero po ich zakończeniu
podejmiemy decyzję, co do potrzeby
ewentualnych nasadzeń – mówi Karolina Kędroń z GEOsfery.
Na podstawie zeszłorocznej inwentaryzacji, pracownicy Ośrodka
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej
planują uzupełnienie opisów roślin
w ogrodzie sensorycznym. – Jest
również szansa, że z inicjatywy licealistów z I LO na terenie GEOsfery
powstanie mały sad z tradycyjnymi
polskimi odmianami drzew – dodaje
pani Karolina.
Wkrótce przeprowadzone zostaną przegląd techniczny i renowacja wszystkich elementów małej
architektury. Bieżące malowanie
ławek, altan i schodów już trwa.
– Drewniane elementy placu zabaw
w najbliższych dniach zostaną przekazane do renowacji w podkrakowskiej pracowni rzeźbiarskiej. Zamówiliśmy też 50 ton piasku, który trafi
na place zabaw i plażę – zapowiada
Karolina Kędroń.
GEOsfera przygotowuje już program zajęć edukacyjnych oraz kalendarz imprez na zbliżający się
sezon. – Największym wyzwaniem
będzie na pewno planowane w ramach współpracy z Ministerstwem
Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, otwarcie „Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności
SOWA" - zdradza pani Karolina.
W budynku dydaktycznym ośrodka zostanie zainstalowana wystawa
o powierzchni 200 m kw. i wartości
ponad 800 tys. zł. Pozwoli ona na
samodzielne doświadczanie i eksperymentowanie w przyjaznym
otoczeniu. – Dzięki SOWIE powstanie również Majsternia, czyli sala
warsztatowa, zawierająca zestawy
do kreatywnych zajęć, rozwijających
logiczne myślenie i konstruktorskie
talenty. Dzięki skutecznej aplikacji
do programu MEN, Jaworzno weszło
w skład ogólnopolskiej sieci lokalnych
minicentrów nauki (obecnie 32 miasta) – opowiada Karolina Kędroń.
W ramach współpracy z Centrum
Nauki Kopernik załoga GEOsfery
będzie mogła też korzystać z pakietu szkoleń dla edukatorów, które
pozwolą skorzystać z najlepszych
praktyk w dziedzinie popularyzacji nauki i podnieść kompetencje.
– Chcielibyśmy połączyć otwarcie wystawy z naukowym piknikiem. Jeśli
wszystko pójdzie po naszej myśli, już
wkrótce poinformujemy o dokładnej
dacie wydarzenia – zapewnia pani
Karolina.
Natalia Czeleń

Wiosną strażacy odbierają więcej zgłoszeń dotyczących pożarów traw
| fot. jaworzno112.pl

Wypalanie traw
to zbrodnia przeciwko
środowisku

Tylko w ciągu ostatnich dwóch
miesięcy jaworzniccy strażacy już 5
razy gasili pożary łąk i nieużytków.
Tymczasem ze statystyk wynika, że
podobnych podpaleń w kolejnych tygodniach będzie coraz więcej. Mimo
wysokich kar, utraty dofinansowań,
apeli przyrodników i strażaków jaworznickie łąki co roku są podpalane.
Liczba wszystkich pożarów traw
w Jaworznie w 2020 r. wynosiła 66.
W 2021 roku było ich nieco mniej, bo
39. W tym roku w ciągu zaledwie 2
miesięcy było ich już 5. Największą
liczbę pożarów terenów zielonych
odnotowuje się w kwietniu.
– Niestety, pożar traw najczęściej
spowodowany jest podpaleniem, gdzie
sprawcę niełatwo ustalić. Pożary traw
przy przejazdach kolejowych mogą być
też spowodowane przez iskry, powstające przy tarciu kół o szyny kolejowe
np. podczas hamowania – przyznaje
Michał Dyl z prewencji Komendy
Straży Miejskiej w Jaworznie.
Zdaniem przyrodników za większość podpaleń odpowiedzialny jest
człowiek, a wynika to z błędnego
przekonania, że wypalanie traw użyźnia ziemię. Pożary nie nawożą gleby i nie powodują, że trawa odrasta
szybciej.
– W wyniku pożaru w glebie następuje
utrata azotu. Co prawda przybywa sporo
związków: wapń, fosfor i potas, pochodzących ze spalonych roślin, ale większość soli mineralnych, pozostających
w popiele jest wywiewana przez wiatr
lub w trakcie opadów wypłukiwana
i staje się niedostępna dla roślin. Wypala
się próchnica, która jest wyznacznikiem
żyzności gleby i w której gromadzi się
woda niezbędna dla nowych roślin –
wymienia Marcin Tosza, główny
specjalista Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Płomienie są też ogromnym zagrożeniem dla zwierząt. W trakcie pożaru
giną przedstawiciele cennych i pożytecznych gatunków. Żaby, jaszczurki,

krety, jeże, zające, lisy czy borsuki
giną w wyniku wysokiej temperatury
lub po prostu w płomieniach.
– Trzeba pamiętać, że przyroda, która nas otacza, to bardzo skomplikowany
i czuły mechanizm. Każdy pożar to dla
miejsca nim dotkniętego obszar katastrofy ekologicznej – tłumaczy Marcin Tosza.
W glebie żyje ogromna liczba organizmów, odpowiadających za proces
naturalnego rozkładu resztek roślinnych i powstawania próchnicy, a także za prawidłowe odżywianie roślin.
– W czasie wypalania w wierzchniej
warstwie gleby cały ten skomplikowany
świat edafonu glebowego ginie – mówi
pan Marcin. Znikają wszystkie bakterie, promieniowce, grzyby, owady,
pierścienice i pajęczaki. – W jednym
gramie, czyli w szczypcie wierzchniej
warstwy gleby, może zmieścić się 200
km strzępek grzbni, 40 mln bakterii,
a także 5 mln glonów. Najnowsze
badania wskazują, że glony glebowe
wychwytują około 3,6 gigaton węgla
rocznie, co odpowiada 30 proc. emisji
dwutlenku węgla wytwarzanego przez
człowieka. Wypalanie trawy w czasie
kryzysu klimatycznego powinno więc
być traktowane jako zbrodnia przeciwko
środowisku – podkreśla Marcin Tosza
z UM w Jaworznie.
W konsekwencji wypalania traw
nierzadko dochodzi też do pożarów
zabudowy mieszkalnej, a gęsty dym
ogranicza widoczność na jezdni.
W obu tych przypadkach zagrożone
jest także życie ludzkie.
Za wypalanie traw otrzymać można
grzywnę w wysokości od 5 tys. do 20
tys. zł. Kary są jeszcze bardziej surowe, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie
do pożaru, który zagrozi zdrowiu,
życiu lub spowoduje poważne uszkodzenie mienia. Wtedy sprawcy grozi
kara pozbawienia wolności nawet do
10 lat. Rolników zniechęcić do wypalania traw ma utrata dofinansowań.
Natalia Czeleń
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Pomoc płynie strumieniem

Jaworzno mocno wspiera uchodźców z Ukrainy,
którzy licznie przyjeżdżają
do naszego miasta. W hali
na Osiedlu Stałym prężnie
działa Miejski Punkt Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy. Powstają
kolejne miejsca noclegowe, wprowadzane są też
inne udogodnienia, m.in.
w komunikacji miejskiej,
ochronie zdrowia, dostępie
do informacji prawnej.
Do wtorku, 8 marca, w jaworznickim Urzędzie Miejskim zgłoszono
przyjazd już 225 obywateli Ukrainy.
To w dużej mierze matki z dziećmi.
– Każdy, kto się zgłosi do naszych instytucji, otrzyma niezbędne wsparcie. Nikt
nie zostanie bez pomocy – zapewnia
Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Nasze miasto, podobnie jak inne
polskie miejscowości, bardzo zaangażowało się w pomoc uciekinierom z pochłoniętej wojną Ukrainy.
Głównym punktem informacyjnym
dotyczącym pomocy jest Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Są dwa numery telefonów: 32 61 81
890 i 32 61 81 891.
Uchodźcy są lokowani w pierwszej
kolejności w jaworznickich hotelach.
W swoich domach i mieszkaniach
goszczą Ukraińców również sami
jaworznianie. Miasto i rozmaite stowarzyszenia oraz parafie organizują
też miejsca noclegowe w swoich pomieszczeniach.
Wolne łóżka czekają na przybyszy
np. w remizie OSP Dąbrowa Narodowa. Punkt przejściowego odpoczynku i noclegu dla uchodźców z Ukrainy został zorganizowany również
w hali sportowej MCKiS na Leopoldzie. W perspektywie jest otwarcie
takiego punktu również w klubie
MCKiS Niko w Byczynie.
W takich punktach przybysze
otrzymują nie tylko możliwość noclegu, ale też ciepłe posiłki, dostęp do

Pracownicy MCKiS Jaworzno odbierają, segregują i pakują przyniesione
dary | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

lodówki, kuchenki, czajnika. Są tam
też oczywiście łazienki i pralnie, stołówki, miejsca do zabawy dla dzieci,
przewijaki, wanienki. Wszelkie rzeczy, takie jak ubrania, pościel, środki
higieniczne pochodzą ze zbiórek od
mieszkańców.
Oprócz zapewnienia noclegów dla
uchodźców miasto organizuje też pomoc na wielu innych polach. Od przeszło tygodnia funkcjonuje w Jaworznie Miejski Punkt Koordynacji Zbiórek
i Pomocy dla Ukrainy. Magazyn tego
punktu znajduje się w hali sportowej
MCKiS przy ul. Inwalidów Wojennych
18 na Osiedlu Stałym. Dary dla przybyszów z Ukrainy odbierają tam od
darczyńców pracownicy Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu, a także
wolontariusze, na przykład harcerze.
Codziennie są podawane informacje,
czego w danej chwili najbardziej potrzeba uchodźcom.
Jaworznianie mogą też przelewać pieniądze na ich rzecz. Miasto
uruchomiło specjalny numer konta. – Wszystkie zebrane na nim środki
zostaną przeznaczone wyłącznie na
zakup niezbędnych rzeczy, związanych z niesieniem pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy. Wpłat należy
dokonywać na rachunek bankowy o
numerze: 94 1030 1159 0000 0000

Hala na Leopoldzie stała się punktem przejściowego odpoczynku i noclegu | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

9206 6031 z dopiskiem „Jaworzno
pomaga Ukrainie” – informują jaworzniccy urzędnicy.
Dla uchodźców zapewniono też
inne udogodnienia. Bezpłatną opiekę medyczną oferują im rozmaite jaworznickie placówki zdrowia, zarówno te, które mają podpisaną umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia,
jak i prywatne gabinety lekarskie.
Wśród placówek świadczących usługi na NFZ są np. Zespół Lecznictwa
Otwartego i Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.
Aby móc dostać darmową pomoc,
uchodźca musi okazać w rejestracji 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 r.,
w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium Ukrainy.
Obywatele Ukrainy mogą też podróżować za darmo jaworznickimi
autobusami. W czasie kontroli należy pokazać dowód osobisty, paszport
lub inny dokument, potwierdzający
tożsamość i narodowość.
Od tego tygodnia Ukraińcy mogą
też korzystać z bezpłatnych porad
prawnych w języku angielskim i rosyjskim na terenie Jaworzna. Trzeba
się wcześniej zapisać, dzwoniąc pod
numer 510 970 680 w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Poradnictwo po angielsku odbywa się w Szkole Podstawowej nr
7 przy ul. Ławczanej 12 od poniedziałku do czwartku w godz. 15 - 19
i w piątek w godz. 13 – 17. W języku
angielskim porady są też udzielane
w Szkole Podstawowej nr 13 przy
ul. Urzędniczej 11 w poniedziałki
w godz. 16 - 20, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Koszarowej 20 we wtorki, środy i czwartki
w godz. 15 - 19 i w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 4 przy ul.
Armii Krajowej 5 we wtorki od 15
- 19. W budynku ZSP 4 odbywają
się też porady po rosyjsku - w poniedziałki w godz. 15 - 19.

Jest też możliwość poradnictwa
w języku ukraińskim. Takie porady
odbywają się jednak telefonicznie
i prowadzą je eksperci ze Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach
w czwartki w godz. 16 - 20. Trzeba się
zapisać – pod numerem 32 259 37 36.
Nasze miasto oferuje też wsparcie
językowe. Na tłumaczkę i opiekunkę
dla obywateli Ukrainy wyznaczono
Valerię Galytską. Można skontaktować się z nią pod numerem 797
103 511.
Pomoc niosą Ukraińcom również
osoby prywatne oraz rozmaite grupy
i stowarzyszenia. Oprócz licznych
zbiórek dla uchodźców, jaworznianie oferują noclegi w swoich domach. Miejsca do spania będą też
niebawem we wspólnocie Betlejem.
Jej członkowie postanowili zorganizować mieszkania dla uchodźców
w budynku przy ul. Dąbrowskiej 80.
– Decyzja podjęta. Dom, który remontujemy od prawie roku postanowiliśmy
przeznaczyć na potrzeby naszych sióstr
i braci, uchodźców z Ukrainy. Chcemy
przygotować w nim 3 mieszkania dla
około 10 - 15 osób. Chcemy też przeznaczyć na spotkania, posiłki, świętowanie i wspólne kulturalne wydarzenia
dużą salę oraz wyposażoną kuchnię,
a także pracownię mozaiki – podkreśla
ks. Mirosław Tosza, prezes stowarzyszenia. – Obecnie dom jest w około
70 proc. wyremontowany. Wymieniliśmy dach, okna, powstały nowe instalacje. Pracują przy jego remoncie
mieszkańcy Betlejem i wolontariusze.
Ale jest nas za mało, by w krótkim
czasie zakończyć prace. Dlatego apelujemy o pomoc w szybkim wykończeniu
budynku. Zgłosili się do nas już pierwsi
chętni do tej tej pomocy. To m.in. klerycy seminarium w Częstochowie pod
wodzą księdza rektora, a także kilku
Ukraińców – przyznaje ks. Mirek.
Wsparciem służą też jaworznickie parafie. W pomoc zaangażował
się oddział Caritasu, działający przy
Kolegiacie pw. św. Wojciecha i Katarzyny, a wraz z nim jaworznickie
szkoły (I Liceum Ogólnokształcące,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr
3 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1).
W ramach akcji zebrano liczne dary,
które zostaną przetransportowane do
Ukrainy. – Trafią one do mieszkańców
pogrążonej wojną Odessy – informuje
ks. Artur Pęksa, wikariusz jaworznickiej parafii.
Pomoc uchodźcom mogą zaoferować też inni. Na przykład Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej szuka
wolontariuszy, posługujących się
językiem ukraińskim. Chodzi o tłumaczenie i opiekę nad uchodźcami.
– Osoby chętne prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 32 618 18 40 – informują pracownicy ośrodka.
Poszukiwani są też psychologowie,
którzy chcieliby rozpocząć nieodpłatnie współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Chodzi o pomoc
psychologiczną dla obywateli Ukrainy. Numer kontaktowy do OIK-u to
607 613 927.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Skala zbiórki przeszła najśmielsze oczekiw
nizatorów | fot. Archiwum Ewy Romańczu

O
w zw

Na Ukrainę patrzy dziś cały
świat. Nie tylko Polacy mają obawy o rozszerzenie konfliktu zbrojnego z Rosją na inne kraje. Nie tylko
my staramy się pomóc uchodźcom
uciekającym przed wojną. Zaangażowani w pomoc są też Anglicy
czy Amerykanie. Nieco inaczej do
sprawy podchodzą Słowacy. O nastroje w tych krajach zapytaliśmy
jaworznianki, które dziś mieszkają
poza granicami Polski.
– Anglicy mało interesowali się konfliktem na Ukrainie, ale teraz gdy widzą, jak organizują się Polacy, jak ruszyły zbiórki, to dołączają się i pytają,
jak pomóc – relacjonuje mieszkająca
w Anglii Krystyna Jędrzejek. –
W moim mieście Polacy zorganizowali
naprawdę ogromną pomoc w postaci
ubrań, środków czystości, które zbiera
się w mniejszych miastach, a potem dowozi do kościołów i klasztorów katolickich w większych miejscowościach.
Stamtąd są transportowane do Polski.
3 marca z misji katolickiej w Doncaster wyruszył pierwszy tir – dodaje.
Choć pani Krystyna, z powodów
zdrowotnych, nie mogła do tej pory
angażować się w akcję osobiście,
wspomogła uchodźców w inny sposób. Kupiła za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych,
z dostawą prosto do Convent Doncaster, 144 rolki papieru toaletowego, 50 sztuk pasty do zębów,
szczoteczki do zębów, pieluchy
i chusteczki nawilżane. Wszystko
w większej ilości.
– Teraz do zbiórek przyłączają się
wielkie sieci handlowe. Angażują się
też sami Anglicy. Piszą informacje na
stronach naszych polskich koordynatorów i pytają, w czym mogą pomóc
– podkreśla. – Mamy na Fb swoją
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Świętowanie
i wspomnienia
Występy, wspólne śpiewanie, warsztaty plastyczne,
wokalne i instrumentalne dla dzieci, a dla mam i babć
zabiegi kosmetyczne. Tak wyglądało świętowanie Dnia
Kobiet, na które pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie zaprosili goszczące w naszym mieście
Ukrainki i ich dzieci.

Dla pań i dla dzieci

wanie orgauk

Pomagały też dzieci, m.in. syn Ewy Romańczuk
| fot. Archiwum Ewy Romańczuk

O nastrojach
wiązku z wojną
stronkę, „Worksop pomaga Ukrainie”,
i nieocenioną panią Ewę Romańczuk,
która wszystko rozkręciła i koordynowała. Wielkie brawa dla niej i wielu,
wielu innych ochotników, którzy zrobili naprawdę dobrą robotę i nadal nie
ustają – podkreśla jaworznianka.
Sama pani Ewa przyznaje, że jest
zaskoczona skalą całej akcji, którą
od początku prowadzi razem z koleżanką, Ewą Nieć.
– To miała być mała zbiórka. Tymczasem potrzeba tirów, by zawieźć
dary uchodźcom – przyznaje. – W naszym mieście to właśnie my, Polki,
zainicjowałyśmy akcję. Niebawem
do Polaków dołączyli również sami
Anglicy. Wszyscy nam gratulują, że
tak pomagamy. Polacy są tu bohaterami – dodaje i jednocześnie prosi
o pomoc właścicieli firm przewozowych z Polski, którzy mogliby wesprzeć akcję w ramach wolontariatu. Potrzeba tira, który przewiezie
dary z Anglii na polsko-ukraińską
granicę.
Szczegóły na Fb: Worksop pomaga Ukrainie/ Help for Ukraine.
Wojna w Ukrainie budzi niepokoje także w Stanach Zjednoczonych.
Nastroje są tam jednak mieszane.
– Niektórzy, jak to Amerykanie, nie
mają pojęcia o konflikcie, inni przeżywają bardzo całą sytuację i boją się,
że wybuchnie wojna światowa – tłumaczy mieszkająca w okolicach Detroit Anna Wach. – Polaków uważa
się w USA za bohaterów, ponieważ to,
co dzieje się teraz w Polsce, to jak nasi
rodacy pomagają uchodźcom, to dla
Amerykanów wielka rzecz – dodaje.
Również ze Stanów płynie pomoc dla Ukraińców. Podobnie jak
w Wielkiej Brytanii, również w USA
bardzo angażują się Polacy.

– Zbiórki odbywają się w naszym
kościele. Pieniądze na pomoc uchodźcom przekazali też harcerze, którzy
zrezygnowali z remontu kuchni na
rzecz pomocy Ukrainie – podkreśla
pani Anna.
Sama bardzo się tym wszystkim
przejmuje i współczuje uchodźcom.
– Biedni ci wszyscy, którzy musieli
zostawić swoją drugą połówkę, swój
życiowy dobytek i uciekać z własnego kraju – podkreśla. – Na szczęście
nie byłam w takiej sytuacji, ale sama
przed laty wyjechałam z mężem z Polski. Dlatego dobrze wiemy, jak to jest
na obczyźnie bez języka i nieznajomości otoczenia. W nowym miejscu
trzeba zacząć życie od nowa. Mam nadzieję, że Bóg sprawi cud i ta cała wojna niebawem się zakończy – dodaje.
Jednak nie we wszystkich krajach
panują podobne nastroje do tych,
jakie są w Polsce, USA i Wielkiej
Brytanii. Z dystansem do konfliktu
w Ukrainie podchodzą na przykład
Słowacy. Nasi południowi sąsiedzi
wolą zachować neutralność.
– Uchodźcom nie odmawiają pomocy, ale nie chcą, by Słowacja wtrącała się do wojny. Boją się o siebie.
Ich kraj jest mały i dobrze wiedzą, że
w przypadku wojny nie mieliby wielkich szans – tłumaczy mieszkająca
w Słowacji jaworznianka Gabriela
Uhlíková. – Niektórzy twierdzą nawet, że najlepiej dla Ukrainy byłoby,
gdyby się poddała – dodaje.
Również Słowacy boją się o swój
dobytek i tłumnie stanęli w kolejkach, by wybrać z banków swoje
oszczędności. Do Słowacji przyjeżdża też niewielu uchodźców. Są dla
nich miejsca, ale nikt zbytnio nie
afiszuje się z pomocą.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Pełne radości spotkanie odbyło się w MDK-u w poniedziałek, 7 marca. Pomysł na zorganizowanie imprezy
był wspólną inicjatywą nauczycieli tej placówki i Szkoły
Podstawowej nr 11. Nad organizacją wydarzenia czuwała
Natalia Smagacz. – Naszym celem było to, by nasi goście
choć na chwilę mogli oderwać myśli od dramatu, który teraz
przeżywają. Chcieliśmy, by mamy i babcie odpoczęły od opieki
nad swoimi pociechami i mogły się zrelaksować – relacjonuje
pani Natalia. – Każdy z nas dołożył cegiełkę do tego projektu.
Cieszymy się, że Dzień Kobiet w MDK spotkał się z tak dużym
zainteresowaniem. Wzięło w nim udział około 60 osób – dodaje.
Program wydarzenia był bogaty. Najpierw, w sali koncertowej, odbyły się m.in. występy grupy musicalowej.
Przed publicznością wystąpiły też skrzypaczki. Dzieciaki
świetnie bawiły się na scenie, śpiewały i tańczyły. Czekały
też na nie zabawy plastyczne, w tym wspólne malowanie
na dużej planszy, która nawiązywała do współpracy polsko-ukraińskiej. Dzieci rysowały, uczyły się gry na gitarze,
tworzyły origami i bransoletki. W tym czasie mamy mogły poddać się zabiegom regeneracyjnym dłoni i twarzy,
a także zabiegowi malowania paznokci. Manikiurzystkami
były tego dnia dwie uczennice - Emilia i Julia Wściubak.
Każdy uczestnik, mały i duży, dostał upominek. O słodkości, transport i kosmetyczne propozycje dla mam zadbali
sponsorzy. A dobrą komunikację zapewnili tłumacze – pochodzący z Ukrainy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15
i ich rodzice, a także Bogusława Hałas, wicedyrektorka
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3.

Wojenny dramat
– Ta impreza była dla nas wszystkich wytchnieniem. Choć
jest nam ciężko, to dzięki wspaniałej gościnie czujemy się
w Jaworznie bardzo dobrze – podkreśla Kristina Darmograj, która przyjechała do Polski około tygodnia temu.
Z wykształcenia jest pielęgniarką i w Ukrainie pracowała
w zawodzie. Jest też utalentowana wokalnie. Podczas Dnia
Kobiet w MDK-u zaśpiewała piękną ukraińską pieśń o białej róży. W jej głosie było słychać tęsknotę za ojczyzną.

W ramach Dnia Kobiet było też wspólne granie na gitarach | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Pani Kristina uciekła z Ukrainy razem z mamą, ciocią,
siostrą, synem, kuzynką i innymi krewnymi. – W sumie
jest nas ośmioro. Przyjechaliśmy z miasta pod nazwą Chmielnicki – opowiada. – W Jaworznie zostaliśmy zakwaterowani
w hotelu Aqua. Mamy wspaniałe warunki i jesteśmy bardzo
wdzięczni za okazaną pomoc – dodaje.
W Dniu Kobiet w MDK-u wzięły udział także osoby,
które dach nad głową znalazły w prywatnych domach
i mieszkaniach. Natalia Chekaryeva i Alona Shumeiko
zamieszkały ze swoimi dziećmi u jednej z mieszkanek
Podłęża, Ewy Szpak.
Pochodzą z Krzywego Rogu. Tam ich córki chodziły do
jednej klasy. Pani Natalia jest księgową. Prowadziła też
zajęcia fitness. Pani Alona pracowała w górnictwie, a dokładnie w biurze, które zajmuje się wysyłką węgla do Czech.
Ich ucieczka z ogarniętego wojną kraju nie była łatwa.
W Ukrainie musiały pozostawić mężów, rodziców, rodzeństwo i innych bliskich. Zdecydowały się na przyjazd do
Polski, by ratować swoje dzieci.
– Gdy wyły syreny i musieliśmy uciekać do schronów,
przeżywałyśmy wielką traumę – przyznaje pani Natalia. –
Niestety, w kraju zostali nasi krewni. Mama nie przyjechała
z nami, bo nie chciała zostawiać taty i mojego brata. Jak na
razie nasi mężowie nie zostali wezwani do wojska. Jesteśmy
w stałym kontakcie z bliskimi – dodaje.
Obie panie potwierdzają, że obraz pokazywany w mediach, skala zniszczeń, ofiary, bestialstwo rosyjskich żołnierzy, są zgodne z rzeczywistością.
– Do tej pory jesteśmy w szoku. Ukraińcy nie wierzyli, że ta
wojna naprawdę wybuchnie. Wszyscy myśleliśmy, że to tylko
takie straszenie, że informacje w mediach to fake newsy. Niestety
stało się inaczej – wspomina pani Alona. – Kto by przypuszczał, że w XXI wieku może zdarzyć się coś tak bestialskiego.
Najpierw Rosjanie bombardowali obiekty administracyjne,
ale teraz zabijają również cywilów. To straszne – przyznaje.
Natalia Chekaryeva jest w Polsce od tygodnia. Przyjechała do naszego miasta, ponieważ w Jaworznie mieszka
przyjaciel jej męża. Kilka dni temu dołączyła do niej pani
Alona. Jak obie przyznają, zostały wspaniale przyjęte i cieszą się, że ich dzieci są już bezpieczne.

Zajęcia również cyklicznie
Dzień Kobiet dla Ukrainek, zorganizowany przez pracowników MDK-u, to jedna z licznych propozycji, które
czekają w Jaworznie na ukraińskich gości. Również w Młodzieżowym Domu Kultury będą organizowane cykliczne
zajęcia dla dzieci ukraińskiego pochodzenia. Będą się odbywać w poniedziałki i czwartki. Pierwsze już 14 marca.
– Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych. Nie prowadzimy zapisów, wystarczy zjawić się o danej godzinie w naszym
MDK-u przy ul. Inwalidów Wojennych 2 – zachęca Lucyna
Stanisławska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.
– Co ważne, stawiamy na integrację. Dlatego zajęcia będą łączone z tymi, w których biorą udział polskie dzieci – dodaje.
Spotkania będą zaczynać się o godz. 14.30. W poniedziałki najpierw będzie kino – dzieciaki będą oglądały
bajki w języku ukraińskim. Następnie zostaną zaproszone
na zajęcia ceramiczne, plastyczne, malarskie i te z nauki
rysunku. W programie są też warsztaty muzyczne, głównie wokalne.
Czwartkowe spotkania też będą zaczynać się od kina.
Później ich uczestnicy będą uczyć się gry na gitarze, a następnie zostaną zaproszeni do udziału w zajęciach ruchowych z elementami akrobatyki.
MDK ma też inną propozycję dla ukraińskich rodzin,
którą organizuje we współpracy ze wspólnotą Betlejem. –
16, 25 i 30 marca odbędą się w siedzibie stowarzyszenia przy
ul. Długiej 16 zajęcia w pracowni ceramiki. Dzieci poznają też
betlejemskie zwierzęta. Z kolei mamy i bacie zostaną zaproszone na prelekcję, którą wygłosi ks. Mirosław Tosza. Będzie ona
tłumaczona na język ukraiński – podkreśla Lucyna Stanisławska. – Jesteśmy na etapie organizacji transportu do Betlejem.
Liczymy na wsparcie sponsorów w tym zakresie – apeluje.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Pomoc, która ratuje życie

Kursy pierwszej pomocy są bardzo popularne. Szkoleni są uczniowie i pracownicy, zasady pomocy przedmedycznej poznają harcerze i nauczyciele, a specjalne
zajęcia organizowane są nawet w przedszkolach. Specjaliści przekonują, że warto się szkolić, bo wiedza dodaje nam pewności siebie, kiedy trzeba działać.
Jeżeli już znajdziemy się w sytuacji, gdy
ktoś potrzebuje naszej pomocy, to ważne
jest, by znaleźć w pobliżu ludzi, którzy mogą
wesprzeć nas w działaniach, zapanować nad
ruchem aut czy wezwać pomoc medyczną.
Trzeba się też upewnić, że za moment sami
nie staniemy w obliczu zagrożenia zdrowia
lub życia.
Jeśli poszkodowany jest przytomny, trzeba go zapytać, co się stało i co mu dolega,
co boli. – Na pewno najpierw powinniśmy się
zastanowić, w jaki sposób możemy pomóc. Jeżeli osoba jest przytomna, ale czuje się słabo,
należy poinformować o tym odpowiednie służby
– mówi Jerzy Macek, kierownik Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Jaworznie.
Warto zapytać, czy poszkodowany jest na
coś uczulony, bierze leki, przewlekle choruje. Te dane trzeba podać medykom. Jeśli
osoba poszkodowana jest nieprzytomna, należy wezwać natychmiast pomoc medyczną,
dzwoniąc pod numer 999 lub 112.
Następnie musimy sprawdzić czy drogi
oddechowe poszkodowanego są drożne i czy
osoba oddycha. Możemy nią delikatnie potrząsnąć i wydać jej kilka krótkich poleceń,
dzięki którym sprawdzimy, czy i jak reaguje. By ocenić drożność dróg oddechowych,
sprawdzamy, czy język nie zapadł się na

tylną ścianę gardła. Potem oceniamy oddech
poszkodowanego. Wystarczy zwrócić uwagę,
czy klatka piersiowa się unosi. Można też
pochylić się nad twarzą poszkodowanego
i ocenić, czy słyszymy wydychane powietrze
i czy czujemy na policzku oddech.
By pomóc osobie z nagłym zatrzymaniem
krążenia, najpierw należy uklęknąć obok
poszkodowanego i ułożyć dłoń na dolnej
połowie jego mostka. Następnie powinno się
ułożyć nadgarstek drugiej dłoni na grzbiecie
dłoni już leżącej na mostku. Potem trzeba
spleść palce obu dłoni, aby chwyt był stabilny. Ramiona powinny być wyprostowane.
Nie uginamy ich w łokciach podczas ucisku
klatki piersiowej. Kolejno ramiona ustawiamy
prostopadle do klatki piersiowej. Głębokość
ucisku powinna wynosić co najmniej 5 cm,
ale nie więcej niż 6 cm. Częstotliwość powinna wynosić między 100 a 120 ucisków
na 1 minutę.
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
to połączenie uciśnięć klatki piersiowej ze
sztucznym oddychaniem. Stosunek uciśnięć
do wdechów wynosi 30:2, co oznacza, że
najpierw 30 razy uciskamy klatkę piersiową, a następnie wykonujemy dwa wdechy.
U osoby dorosłej RKO zaczynamy zawsze od
uciśnięć klatki piersiowej.

Covid wciąż jest groźny
Lekarze przypominają, że pandemia trwa
i nadal jest sporo zachorowań na COVID-19.
Odnotowywane są też kolejne zgony. Tylko
w środę, 9 marca, dobowy rejestr zakażeń
w Polsce wyniósł 14 415 przypadków zachorowań. Zmarły 234 osoby. W Jaworznie
było wczoraj 13 potwierdzonych zakażeń. Na
szczęście nie umarł żaden chory. Ale choć
w naszym mieście sytuacja uległa ostatnio
poprawie, to w jaworznickim szpitalu wciąż
działa oddział covidowy.
– Nie zapominajcie o covidzie! On nie zniknął, przysłoniła go tylko wojna w Ukrainie
– zaapelowali w tym tygodniu polscy lekarze. – Przerażeni tym, co dzieje się za naszą
wschodnią granicą, zaangażowani w pomoc
uciekającym przed bestialską wojną sąsiadom,
zapomnieliśmy nawet o tym, że już dwa lata
zmagamy się z pandemią w Polsce – napisali.
Lekarze przypomnieli o szczepieniach, do
których Polacy nie przystąpili w dostatecznej
liczbie. Przeciwko COVID-19 zaszczepiło się
w Polsce tylko 58 proc. osób, gdy tymczasem w Portugalii zaszczepionych jest już 94
proc., a w Hiszpanii 87.
Szczepionkowa akcja mało popularna była
z kolei w Ukrainie. Pełną dawkę przyjęło
tam tylko 35 proc. osób. Dlatego medycy
w Polsce zachęcają również uchodźców, by
poddali się szczepieniom teraz, w naszym
kraju. Szczepienia mogą się odbyć nawet
bez numeru PESEL. Wystarczy dokument
tożsamości, np. dowód osobisty, paszport

albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości
cudzoziemca – TZTC.
W Jaworznie akcja szczepionkowa trwa nieprzerwanie. Nie ma już, co prawda, powszechnego punktu szczepień w hali na Leopoldzie,
ale poszczególne dawki wciąż można przyjmować w jaworznickich ośrodkach zdrowia.
Zainteresowanie jaworznian szczepieniami
jednak mocno spadło (podawane są przeważnie dawki przypominające). Dlatego zmniejszyła się też liczba punktów, w których odbywają się szczepienia. Przykładowo, w Zespole
Lecznictwa Otwartego szczepionkę można
przyjąć w przychodni na Podłężu.
– Dzieci i ich rodziców zapraszamy w poniedziałki i piątki od godz. 9 do 11. Samych dorosłych szczepimy w środy w godz. 13.30-14.30
– informuje Grażyna Koszowska ze ZLO.
Niebawem będzie też możliwość szczepień
dla uchodźców. Medycy pracują właśnie nad
wystawianiem skierowań dla osób, które trafiły do Jaworzna z ogarniętej wojną Ukrainy.
Przychodnie dysponują również testami
na COVID-19, a także lekiem na tę chorobę.
Przeciwwirusowe lekarstwo pn. Lagevrio,
zwalczające koronawirusa, jest refundowane. Nie wiadomo jednak, jak długo. Jak na
razie pacjenci mogą je otrzymać za darmo
do końca marca.
Według statystyk, od początku pandemii
odnotowano w Jaworznie 13 454 przypadki
zakażenia koronawirusem. Zmarły 334 osoby.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Zdaniem Jerzego Macka, kierownika SOR w Jaworznie, znajomość numerów alarmowych
jest bardzo istotna | fot. Andrzej Pokuta

Kolejnym ważnym elementem RKO jest
prowadzenie oddechów ratowniczych, co pozwoli dostarczyć tlen do organizmu poszkodowanego. Ratujący powinien wykorzystać
środki zabezpieczające go przed zakażeniem,
takie jak maska czy chusta twarzowa. Jeśli
ich nie posiadamy, możemy zrezygnować
z prowadzenia oddechów ratowniczych. Jeżeli je natomiast posiadamy, najpierw udrażniamy drogi oddechowe poszkodowanego.
Zaciskamy mu skrzydełka nosa, używając
palca wskazującego i kciuka dłoni umieszczonej na czole. Bierzemy wdech i szczelnie
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obejmujemy swoimi ustami usta poszkodowanego. Wykonujemy spokojny, miarowy
wdech trwający około sekundy, obserwując
jednocześnie unoszenie się klatki piersiowej
poszkodowanego. Utrzymując drożność dróg
oddechowych, odsuwamy usta od ofiary i obserwujemy czy jego klatka piersiowa opada.
– Jeżeli tego nie potrafimy, sam masaż serca
musi wystarczyć. Akcję prowadzimy tak długo,
dopóki nie przyjedzie zespół Ratownictwa Medycznego – mówi Jerzy Macek.
W przypadku, gdy poszkodowany krwawi
i jest przytomny, można go poprosić, by uciskał dłonią krwawiące miejsce. By wykonać
opatrunek, możemy posłużyć się gazą czy
bandażem, a gdy ich nie mamy, po prostu
koszulką. Miejsce krwawienia trzeba uciskać.
Jeżeli poszkodowany ciężko oddycha, wymiotuje, jest zmarznięty, być może doznał
wstrząsu. Może więc nagle stracić przytomność. Warto wtedy odwrócić ciało ofiary na
bok, by zapewnić jej drożność dróg oddechowych. Możemy przykryć ją kocem.
Jeśli w pobliżu nie było poza nami nikogo,
kto wezwałby specjalistyczną pomoc medyczną, a nam udało się już zabezpieczyć osobę
poszkodowaną, należy zadzwonić pod numer
alarmowy. Funkcje życiowe powinniśmy
monitorować do czasu przyjazdu karetki.
– To są zasadniczo wszystkie czynności, które
możemy wykonać, mając do dyspozycji tylko
własne ręce i chęć pomocy – mówi Jerzy Macek, kierownik jaworznickiego SOR.
Polskie prawo za nieudzielenie pierwszej
pomocy przewiduje karę w wysokości trzech
lat pozbawienia wolności.
Natalia Czeleń

Zapisy na webinary ZLO
trwają
Do 15 marca można jeszcze zapisać się
na pierwszy z cyklu czterech bezpłatnych
webinariów organizowanych przez specjalistów Poradni Psychologicznej dla Dzieci
i Młodzieży „Azymut” działającej w strukturach Zespołu Lecznictwa Otwartego. Na
pierwszym multimedialnym seminarium, 16
marca, omówione zostaną sposoby relaksacji
w pracy z dziećmi. Organizatorzy zachęcają
wszystkich mieszkańców miasta do udziału
w szkoleniach w formule online.
– Projekt jest skierowany do rodziców, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, czy też
innych specjalistów z instytucji lokalnych –
mówi Michalina Bębenek, p.o kierownika
Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”.
Tegoroczny cykl bezpłatnych szkoleń składał się będzie z 4 multimedialnych spotkań,
które dotyczyć będą współczesnych problemów dzieci i młodzieży. Specjaliści udzielą
praktycznych porad i wskazówek rodzicom
oraz opiekunom.
Pierwszy webinar odbędzie się 16 marca,
o godz. 17. W trakcie szkolenia terapeuta przedstawi metody relaksacji w pracy
z dziećmi. Na drugim seminarium, 23 marca,
o godz. 17, specjalista omówi systemy motywacyjne w klasie i w szkole. To seminarium
wzbogacone zostanie o trzy kwietniowe spo-

tkania warsztatowe, na których uczestnicy
zajęć nauczą się konstruować systemy motywacyjne. Z kolei 11 maja psycholog oraz
psychoterapeuta, poruszą problemy związane z odżywianiem i karmieniem u dzieci
oraz młodzieży. Na ostatnim webinarze, 25
maja, słuchacze dowiedzą się, jaki wpływ
ma pandemia na zdrowie psychiczne dzieci
i młodzieży wracającej do nauki stacjonarnej.
Liczba miejsc na szkolenia online nie jest
ograniczona. Wyjątkiem są natomiast spotkania warsztatowe z konstruowania systemów
motywacyjnych, na których obowiązuje limit
6 osób. – Przewidujemy jednak 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 dzień 23 marca
– mówi Michalina Bębenek.
Cykl webinariów finansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.
Dotychczasowe szkolenia online prowadzone przez ZLO cieszyły się sporym zainteresowaniem. Warto więc skorzystać. Zgłoszenia
przyjmowane są drogą mailową na adres:
azymut@zlo.jaw.pl lub pod numerami tel.:
698 202 101 i 32 616 40 63.
Natalia Czeleń
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Zapraszają na warsztaty
To będzie prawdziwe
święto teatru i wszystkich miłośników tej sztuki.
Przed nami XXIX edycja
Spotkań Teatralnych.
W ramach tego wydarzenia,
w budynku dawnego Sokoła przy
ulicy Mickiewicza 2, obejrzeć można będzie wyjątkowe spektakle
w świetnej obsadzie. To jednak nie
wszystko. W programie obchodów
są też warsztaty teatralne, musicalowe i fotografii teatralnej. Wydarzenie organizowane jest przez
ATElier Kultury.
– Po dłuższej przerwie wracamy do
tradycji. Zapraszamy bardzo serdecznie do obchodów Dni Teatru. Zapraszamy na XXIX Spotkania Teatralne.
Czeka nas tydzień teatralnego szaleństwa – zapowiada Marlena Budak
z ATElier Kultury w Jaworznie.
Co ważne, udział w warsztatach
jest bezpłatny, ale liczba miejsc
ograniczona. Trzeba się więc szybko
zapisać. W ramach XXIX Spotkań
Teatralnych odbędą się warsztaty
z grupą Bez Puenty Impro. Wstęp do
improwizacji scenicznej to motyw
przewodni tych zajęć. Uczestnicy
będą mogli poznać podstawowe
zasady sztuki improwizacji teatralnej, dowiedzą się, jak wyglądają
treningi impro, a nawet zagłębią
się w tajniki tej sztuki. Organizatorzy przekonują, że nudy z pewnością nie będzie. Zajęcia zaplanowano na poniedziałek, 21 marca.
Początek o godz. 18. Zainteresowani
uczestnictwem w warsztatach mogą
dzwonić pod numer 600 553 102.
Na ten numer można też po prostu
wysłać SMS, zawierający informację
o rodzaju wybranych warsztatów,
a także imię, nazwisko oraz wiek
uczestnika.

W tym roku Spotkania Teatralne odbędą się już po raz 29. | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W ramach XXIX Spotkań Teatralnych odbędą się również warsztaty
fotografii teatralnej z grupą IMAGINI. Zajęcia odbędą się we wtorek,
22 marca, o godz. 18. Kursanci, pod
okiem instruktorów z wieloletnim
doświadczeniem, będą próbowali swoich sił przy fotografowaniu
sceny teatralnej z zainscenizowaną
scenografią. IMAGINI to grupa niepowtarzalnych osobowości o różnych wizjach i spojrzeniu na świat,
które łączy wspólny cel, a mianowicie najlepsza zabawa na świecie,

czyli fotografia. Tutaj również liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy. Dzwonić można na
numer 509 608 459. – Kursant musi
posiadać własny sprzęt fotograficzny
– podkreśla Marlena Budak.
Trzecia warsztatowa propozycja
to zajęcia musicalowe z Katarzyną
Cygan! Aktorka musicalowa, wokalistka, trener oddechu i producent,
proponuje zajęcia sceniczne, które
z pewnością przydadzą się przyszłym adeptom szkół artystycznych,
ale również tym, którzy po prostu

kochają teatr i musical. Zapisać się
można pod numerem 600 553 102.
Tu też mile widziany będzie SMS,
zawierający informację o rodzaju
wybranych warsztatów, a także
imię, nazwisko oraz wiek kursanta.
Warsztaty musicalowe odbędą się
w środę, 23 marca. Początek o godzinie 18. – Przybywajcie i czerpcie
z tego pełną garścią – zachęca Marlena Budak.
Spotkania teatralne będą trwały
od 21 do 27 marca.
Grażyna Dębała
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Nagrodzą
ﬁlmowców
Wkrótce poznamy laureatów XII
edycji konkursu „Wylęgarni". Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną
poinformowani o jego wynikach do
28 marca, natomiast oficjalne ogłoszenie i wręczenie nagród nastąpi 8
kwietnia. Przed jury nie lada wyzwanie, bowiem wpłynęło aż 157 prac
konkursowych z całej Europy.
Konkursu skierowany jest do nastolatków w wieku 13-19 lat. – Konkurs
ma charakter międzynarodowy. W tym
roku jest to już druga edycja o takim
zasięgu, stąd otrzymujemy także prace
od uczestników z innych krajów europejskich – mówi Anna Moskal z Działu
Multimedialnego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaworznie.
Konkursowe prace napłynęły między innymi z Serbii, Litwy, Hiszpanii,
Chorwacji i Słowenii.
Młodzi filmowcy przesyłali prace
konkursowe w 5 kategoriach: film
fabularny lub dokumentalny, scenariusz filmowy, plakat filmowy,
fotoreportaż filmowy oraz muzyka
filmowa. – W tym roku największą
popularnością cieszyły się dwie kategorie konkursowe. To film oraz plakat
filmowy – zdradza Anna Moskal.
Organizatorami „Wylęgarni" są:
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, III Liceum Ogólnokształcące
im. Orła Białego w Jaworznie oraz
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Nad
konkursem tradycyjnie czuwa jego
pomysłodawczyni oraz koordynatorka, Celina Waśko. Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister
Edukacji i Nauki oraz Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. Wśród
partnerów oraz patronów „Wylęgarni" znalazły się prestiżowe instytucje
filmowe, m. in. Szkoła Filmowa im.
Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytucja Filmowa „Silesia Film".
Natalia Czeleń

Muzycznie i kabaretowo
Początek wiosny zapowiada się
muzycznie i wesoło. Nasze miasto
odwiedzą dwie dobrze znane grupy
kabaretowe. Na muzyczną ucztę,
i to niejedną, zapraszają z kolei
gwiazdy polskiej i zagranicznej
sceny muzycznej.
Sporą dawkę śmiechu zapewnią
jaworznianom kabareciarze Smile’a i Neo-Nówki. Najpierw, 19 marca, przed jaworznicką publicznością wystąpią członkowie pierwszej
z wymienionych ekip, którzy zaprezentują program pt. „Tu i teraz”.
Nie zabraknie słynnych skeczów
z udziałem typowego „Seby”, czy
nowych perypetii Bożenki i Merlina, a także wielu innych zabawnych scenek i piosenek. Kabaret
Smile tworzą lublinianie - Michał
Kincel, Andrzej Mierzejewski

i Paweł Szwajgier. W Jaworznie
grupa wystąpi w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury
przy ul. Inwalidów Wojennych 2
na Osiedlu Stałym. Spektakl rozpocznie się o godz. 17.
W sobotę, 26 marca, odbędzie się
w Jaworznie świętowanie 20-lecia
kabaretu Neo-Nówka. Grupę tworzą
Roman Żurek, Michał Gawliński
i Radosław Bielecki. Jubileuszowy
spektakl tej wrocławskiej ekipy,
znanej m.in. z takich skeczów, jak
„Niebo” czy „Namiot”, rozpocznie
się w Hali Widowiskowo-Sportowej
MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80
o godz. 16.
– Artyści gwarantują niezwykły jubileusz w iście „neonówkowym” stylu,
czyli bez sztampy, z luzem, dużą dozą
improwizacji i nowości. Jak zwykle

kabaretowi na scenie będzie towarzyszył zespół Żarówki, który zadba
o oprawę muzyczną – zapowiadają
organizatorzy.
Będzie też coś dla melomanów.
Najpierw, w niedzielę 13 marca,
o godz. 18 w Jazz Clubie Muzeum,
jubileuszowy koncert z okazji 50-lecia kariery artystycznej da Grażyna
Łobaszewska. Słynna polska piosenkarka wystąpi z grupą Ajagore
i zaśpiewa zarówno swoje sztandarowe piosenki (do tych najbardziej
znanych należą m.in. „Czas nas uczy
pogody”, „Piosenka o ludziach z duszą”, „Brzydcy” i „Gdybyś”), jak
i własne interpretacje standardów
jazzowych i gospelowych, w tym
utwory Czesława Niemena, Andrzeja Zauchy, Marka Grechuty
i Grzegorza Ciechowskiego.

Szykuje się też gratka dla miłośników muzyki poważnej.
W piątek, 18 marca, o godz 17
w MDK-u rozpocznie się koncert
operetkowy „Ze Straussem przez
Wiedeń”. Przed jaworznicką publicznością wystąpią artyści pod
egidą agencji artystycznej MUZYKA'n'TY. W programie znajdą
się nie tylko kompozycje Johana
Straussa, ale też m.in. Giacomo
Pucciniego, Franza Lehára i Imrego Kálmána.
Z kolei w czwartek, 24 marca,
o godz. 18, również w sali widowiskowej MDK, będą rozbrzmiewać najsłynniejsze hity zespołu
Quenn. Przeboje legendarnej grupy, której liderem był Freddie
Mercury, zostaną zaprezentowane
w symfonicznym wydaniu. Przed

jaworznicką publicznością wystąpią wokalista Matthew Samers,
gitarzysta basowy Alex Gambal,
grający na gitarze elektrycznej
Eric Simons i perkusista Piotr
Martynek. Muzykom będzie towarzyszyć orkiestra symfoniczna.
W MDK-u muzycznie będzie
również w niedzielę, 27 marca.
Na tamtejszej scenie o godz. 18
pojawią się słynny Don Vasyl
i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. Melomani usłyszą m.in. takie utwory,
jak „Jedno jest niebo dla wszystkich” i „Tańcz ze mną moje życie”.
Wszystkie imprezy są biletowane. Szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń można znaleźć
na stronach internetowych placówek, w których się one odbędą.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Wspólne topienie Marzanny to w Ciężkowicach już tradycja | fot. Archiwum MCKiS Jaworzno
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Grupa Dobra Naprzód też świętuje nadejście wiosny | fot. Anita Mika

Szykują Marzanny, powitają wiosnę

W poniedziałek, 21 marca, rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Z tej okazji w Klubie Wega w Ciężkowicach dzieci wykonają Marzannę, z którą wyruszą na spacer
po okolicy. Tradycję tę w Jaworznie kultywować planują także dorośli. Powitanie wiosny zapowiedziały już grupy seniorów, team rowerowy oraz miłośnicy marszów
z kijkami.
Dzieci z Ciężkowic najpierw wykonają kukłę ze słomy, sznurka,
bibuły, papieru, gałęzi i tkanin.
Następnie ruszą w pochód z Marzanną. Dołączyć do nich może
każdy. Będzie to świetna okazja
do zgłębienia wiedzy o starych
zwyczajach.
– Młodzi ludzie dowiedzą się, skąd
wywodzi się obrzęd topienia Marzanny, co to jest gaik i jaką odgrywa rolę
w przywoływaniu wiosny. Poznają też
tradycyjne przyśpiewki, towarzyszące
zwyczajowi. Korowód z postaciami
Marzanny i wiosny być może obejdzie
najbliższą okolicę – zapowiada Wanda Ciołczyk, instruktor MCKiS.
Instruktorka klubu Wega, w ramach cyklu „Kultywujemy rodzime
tradycje”, od lat przybliża młodemu
pokoleniu zwyczaje naszych przodków, zgodnie z rytmem pór roku. –
Tłusty czwartek, ostatki, przywitanie

wiosny, pisankowe rękodzieło, wielkanocne palmy, andrzejki, ozdoby bożonarodzeniowe, wieczerza wigilijna
są obecne w klubie i dzieci oswajają
się z nimi na co dzień. One właśnie
składają się na nasze dziedzictwo
kulturowe i budują tożsamość narodową – mówi pani Wanda.
Zwyczaj topienia Marzanny przynosi też sporo frajdy jaworznickim
seniorom. W tym roku panie z Klubu Senior + na Podwalu wspólnie
z Klubem Senior + na Matejki poniosą Marzannę przez Warpie w kierunku GEOsfery. Tam pożegnają
zimę i powitają wiosnę. – Mamy
już przygotowany stelaż, sukienkę,
perukę. Marzannę ubierzemy na kilka
dni przed wydarzeniem – zapowiada
Krystyna Janicka, kierownik Klubu
Senior + na Podwalu.
Utopić „Śmiertkę” zamierza też
grupa Dobra Naprzód. Jest to już

ich coroczną tradycją. Miłośnicy
marszu nordic walking powitanie
wiosny planują na czwartek, 24
marca, na godz. 15.30.
– Marzannę przygotowujemy sami.
Dodatkowo, każdy uczestnik wydarzenia stara ubrać się wiosennie lub
ozdobić kwiatkami. W tym roku zrobimy też kolorowy gaik, do którego przymocujemy osobiste życzenia
do spełnienia na znak nadchodzącej
wiosny. Wyruszymy z kijami w stronę rzeki, znajdującej się na Dobrej
w lesie. Tam symbolicznie zamoczymy kukłę w wodzie. Następnie grupa
wyruszy w trasę, w kierunku Parku
Gródek – zdradza Aneta Mika, instruktor MCKiS.
Przegonić zimę planują także
rowerzyści z grup Niepokonani Jaworzno oraz przedstawiciele grupy
Fenomenalni.jaw. – Będzie na pewno
rajd rowerowy, bieg, zumba, topienie

Oglądają ﬁlmy i dyskutują
Klub Filmowy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaworznie zaprasza czytelników. Grupa miłośników X muzy
spotyka się w bibliotecznej sali projekcyjnej, gdzie wyświetlane są różnorodne filmy. Spotkania wzbogacone
są o ciekawe prelekcje pracowników
MBP i żywe dyskusje klubowiczów.
Z oferty klubu skorzystać może
każdy dorosły jaworznianin, zapisany
do miejskiej książnicy. Biblioteczna
salka projekcyjna może pomieścić
maksymalnie 30 widzów. Klub Filmowy prowadzi Helena Dębecka,
pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych w Bibliotece Głównej.
Przed seansem zwykle odbywa się
krótka prelekcja, dzięki której widzowie mogą dowiedzieć się czegoś
o twórcy albo samym filmie.

– Czasem zwracamy uwagę na szczególnie istotne elementy dzieła, ważne nagrody filmowe albo inspiracje literaturą.
Przy okazji zachęcamy do wypożyczenia
książek związanych z danym filmem
lub aktorem, które są dostępne w naszej
czytelni. Po seansie często wywiązują się
spontaniczne dyskusje na temat filmu
– mówi Marlena Krupa, kierownik
Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
Na każdym spotkaniu wyświetlany
jest inny film, a jego tytuł stanowi do
samego końca niespodziankę. Na tydzień przed seansem na Facebooku
i stronie internetowej książnicy pojawia się zapowiedź, z której klubowicze mogą wywnioskować jedynie,
z jakiego gatunku będzie kolejny film.
Tytuły wybiera prowadząca zajęcia.

– Jednakże wszystkie sugestie członków Klubu są mile widziane i brane
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
Staramy się wybierać filmy nowe, żeby
seans był dla naszych widzów pewnym
zaskoczeniem. Pozwala nam na to szeroka oferta nowości, dostępna w bibliotece
– podkreśla Marta Konieczny z MBP
w Jaworznie. Na spotkania Klubu Filmowego można zapisywać się osobiście w Wypożyczalni dla Dorosłych
Biblioteki Głównej lub telefonicznie.
Każdy czytelnik może skorzystać
nieodpłatnie z sali projekcyjnej. –
Trzeba ją tylko zarezerwować, by mieć
pewność dostępności miejsca. Czytelnik
sam decyduje, jaki film chce obejrzeć,
oczywiście z tych dostępnych w zbiorach biblioteki – zaznacza Marlena
Krupa.
NC

Marzanny. Być może odbędą się też
warsztaty ze szkoleniowcem, dotyczące rozpoczęcia aktywności fizycznej
na wiosnę – wymienia Magdalena
Cieżak, współorganizatorka wydarzenia. Niepokonani chcą powitać
wiosnę wyjątkowo. – Zapraszamy
serdecznie na rowerową wycieczkę po
Jaworznie. Spotykamy się 20 marca.
Więcej szczegółów już niedługo – zapowiadają.
Zgodnie z tradycją symboliczne
utopienie Marzanny odbywa się
w pierwszym dniu kalendarzowej
wiosny, czyli 21 marca. Legendy
głoszą, że Marzanna (Marzana,
Śmiertka) to słowiańska bogini
zimy i śmierci, a także odrodzenia.
Gdy po jesieni obumierała natura,
wierzono, że to przez Marzannę.
Stąd w ludowych wierzeniach boginię utożsamiano z zimą, a śmierć
Marzanny oznaczała budzenie się

przyrody do życia. Symbolem Marzanny była kukła, którą palono
lub topiono. Ofiara miała zapewnić
przyszły urodzaj. Kukłę wykonywano ze słomy, płótna oraz kolorowych ozdób, takich jak korale,
wstążki. Nadziewano ją na kij, by
łatwiej było ją trzymać w górze.
Dzieci obnosiły ją po wszystkich
domach na wsi, a w rękach trzymały przy tym gałązki jałowca.
Marzannę wkładano do każdego
mijanego zbiornika z wodą, co
symbolizowało jej podtapianie.
Na koniec dnia kukłę zabierała
starszyzna i wyprowadzała poza
granicę wsi, gdzie ją podpalano
i wrzucano do wody. Teraz tradycja przybrała charakter bardziej
ekologiczny. Marzanny nie wyrzuca się do rzek czy stawów, a zabiera ze sobą z powrotem.
Natalia Czeleń

Szansa dla literatów
Jaworznianie mogą zgłaszać swoje
utwory poetyckie i prozatorskie do
XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”. Termin składania prac upłynie w poniedziałek, 28
marca. Udział w literackiej rywalizacji mogą wziąć wszyscy. Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież
i dorosłych.
Jaworznicka książnica organizuje
konkurs po raz 26. – Ogólnopolski
Konkurs Literacki o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” jest swoistym świętem
literatury w naszym mieście. Od lat ma
swoją renomę i cieszy się niegasnącą popularnością, zarówno wśród jaworznian,
jak również twórców z całego kraju –
mówi Monika Rejdych, dyrektor
jaworznickiej biblioteki.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do Biblioteki Głównej
swoją pracę i wypełnioną kartę zgłoszenia. – W naszej inicjatywie, odbywającej się pod Honorowym Patronatem
Pawła Silberta Prezydenta Jaworzna,
biorą udział osoby, dla których pisanie
jest formą uzewnętrznienia emocji, spostrzegawczości, myśli, stało się sensem
lub miłością, drogą, którą być może będą
chcieli lub chcą podążać – wymienia
Monika Rejdych.
Najlepsze prace zostaną opublikowane w książce pt. „Laureaci”, której
wydawcą jest biblioteka. Zwycięzcy
otrzymają również pióra i kałamarze,
pamiątkowe medale oraz książki.
Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie jaworznickiej
książnicy.
NC
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Spektakl na Dzień Teatru

Filmy o kobietach
Nie ma wątpliwości, że kobiety są niezwykłe i to nawet te, które
z pozoru wydają się przeciętne. Nic więc dziwnego, że znalazły swoje
miejsce w nurcie kina kobiecego.
Istnieje wiele ciekawych obrazów filmowych, tworzonych przez kobiety
i o kobietach. Niektóre z nich powstały w oparciu o autentyczne zdarzenia.
Bohaterki tych filmów to buntowniczki, myślące nieszablonowo, wykształcone
albo i nie, biedne, u władzy, realizujące się w różnych sferach życia, walczące
z systemem, bądź płynące z nurtem życia – to kobiety, które łączy niezwykła
historia, życiowa postawa i swoista wyjątkowość.
Mam kilkanaście filmów, które są moimi ulubionymi. Wracam do nich w różnych momentach życia, by się nimi inspirować lub czerpać siłę.
„To ja, Malala” – to dokumentalny film o Malali Yousafzai, pochodzącej
z Pakistanu laureatce Pokojowej Nagrody Nobla z 2014 roku. Malala jako 12
latka pisząc blog, komentując rzeczywistość, zaczęła sprzeciwiać się zakazowi edukacji dziewcząt, który wprowadzili talibowie. W wieku 15 lat cudem
uniknęła zamachu na swoje życie. To historia niezwykłej odwagi, opowieść
o sile miłości i walce z kulturowymi, religijnymi i politycznymi formami dyskryminacji kobiet.
KP
Wybrana
ﬁlmograﬁa

Amelia, reż. Jean-Pierre Jeunet, Francja/ Niemcy 2001
American Honey, reż. Andrea Arnold, USA 2016
Arab blues: na kozetce, reż. Manele Labidi, Francja/Tunezja 2020
Ava, reż. Lea Mysius, Francja 2017
Bestie z południowych krain, reż. Benh Zeitlin, USA 2012
Coco Chanel, reż. Anne Fontaine, Francja/Belgia 2009
Dzika droga, reż. Jean-Marc Vallée, USA 2014
Elizabeth, reż. Shekhar Kapur, Wielka Brytania 1998
Erin Brockovich, reż. Steven Soderbergh, USA 2000
Fantastyczna kobieta, reż. Sebastián Lelio, Chile/Hiszpania/USA 2017
Frida, reż. Julie Taymor, Meksyk/USA 2002
Gorący temat, reż. Jay Roach, USA 2019
Kobieta idzie na wojnę, reż. Benedikt Erlingsson, Islandia 2018
Maiden, reż. Alex Holmes, Wielka Brytania 2018
Manifesto, reż. Julian Rosefeldt, Niemcy 2015
Małe Kobietki, reż. Greta Gerwig , USA 2019
Maudie, reż. Aisling Walsh, Irlandia/Kanada 2016
Mustang, reż. Deniz Gamze Ergüven, Turcja/Niemcy/Francja 2015
Niezłomne, reż. Katja von Garnier, USA 2004
Olive Kitteridge - serial, reż. Lisa Chodolenko, USA 2014
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Można już odbierać wejściówki na
doskonały spektakl kabaretowy, który
zobaczyć można będzie w szczakowskim Domu Kultury im. Zdzisława
Krudzielskiego. To wydarzenie organizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru.
Na deskach sceny Domu Kultury
w Szczakowej tym razem wystąpią
artyści związani z grupą Teatralno-Kabaretową „Przy Pałacu”, która
działa w strukturach Trzebińskiego
Centrum Kultury. Reżyserką i scenografką spektaklu jest Teresa Celarek,
a grupą opiekuje się Marta Stawasz.
– Aktorzy bawić będą gości skeczami,
piosenką i tańcem. Niektóre scenki poprzedzone będą wprowadzeniem do
danej tematyki. W trakcie programu kabaretowego mogą wystąpić spontaniczne
zapowiedzi i wymyślone na poczekaniu
zabawy z widzami – zapowiada Marcin Miliński z Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu.
Spektakl kabaretowy „Spacerkiem
po absurdach” zobaczyć można będzie już w sobotę, 26 marca. Początek o godzinie 17. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba
miejsc na widowni ograniczona, toteż organizatorzy proszą o odbieranie bezpłatnych wejściówek. Bilety
czekają w siedzibie szczakowskiego
Domu Kultury (ul. Jagiellońska 3).
Można je odebrać w godzinach pracy

Grupa z Trzebini jest już dobrze znana jaworznickiej publiczności
| fot. Natalia Czeleń

placówki. Więcej informacji na temat
tego wydarzenia można uzyskać pod
numerem telefonu 32 617 75 38.
Jaworznianie dobrze znają już artystów z trzebińskiej grupy Teatralno-Kabaretowej „Przy Pałacu”. Gościli
oni już bowiem w Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego. W styczniu
na deskach szczakowskiej sceny wystąpili ze spektaklem pt. „Jeden dzień
w domu niespokojnej starości”. Przewrotna komedia bardzo spodobała
się jaworznickiej publiczności, toteż
grupa została bardzo ciepło przyjęta.

Grupa teatralno-kabaretowa „Przy
Pałacu” z Trzebińskiego Centrum Kultury istnieje już 6 lat i łączy pokolenia. Skupia w swych szeregach dzieci,
młodzież oraz seniorów. W jej strukturach działa też klub literacki „Skryba”.
– Organizujemy spotkania literackie.
Wystawiamy sztuki. Na swoim koncie
mamy już adaptację „Ślubów panieńskich” i kilka sztuk mojego autorstwa.
Występujemy z teatrem, kabaretem i bawimy ludzi – mówi Teresa Celarek,
reżyserka i scenografka spektaklu
„Spacerkiem po absurdach”.
GD

Wyprawa do El Dorado: Demony Dżungli

Dundee i wyprawa do El Dorado

Wydana w 2019 roku przez wydawnictwo
Nasza Księgarnia gra autorstwa Reinera Knizia
już od samego początku zyskała dużą popularność i przez wielu uważana była za najlepszą
grę niemieckiego projektanta od ponad 10 lat.
Wyprawa do El Dorado idealnie sprawdza się
zarówno przy rozgrywkach rodzinnych, jak
i w gronie początkujących graczy. Fabuła skupia się na prowadzeniu zespołu, mającego na
celu jak najszybsze dotarcie do złotego miasta,
a zastosowana w grze modularna plansza podnosi poziom regrywalności tytułu. Nic więc
dziwnego, że w 2021 roku nakładem Naszej
Księgarni na polskim rynku ukazał się dodatek
Demony Dżungli.
Na czym polega sama rozgrywka? Za sprawą
kart i umieszczonych na nich symboli gracze
będą przemieszczać swój pionek poszukiwacza
po polach z takim samym symbolem i w tej samej liczbie, np. jeżeli do przesunięcia pionka
na sąsiednie pole wymagane są dwa symbole
pagajów, to gracz musi wyłożyć z ręki taką
kartę lub karty, aby liczba znajdujących się na
nich pagajów zgadzała się. Oczywiście podczas
rozgrywki gracze będą mogli kupować coraz
lepsze karty, ale będą też nieraz musieli pozbyć
się już posiadanych, czyli mamy tu do czynienia
z mechaniką budowania talii. Wygra ten z graczy, który jako pierwszy ustawi swój pionek
poszukiwacza na jednym z trzech pól bramy
do El Dorado. Podczas rozgrywki dwuosobowej
grę wygrywa ten z graczy, który przeprowadzi
oba swoje pionki poszukiwaczy przez dżunglę
do kafla bramy.
Co zatem wprowadza rozszerzenie? Demony
Dżungli nie są samodzielną grą, więc do rozgryw-

ki potrzebna będzie podstawowa gra Wyprawa
do El Dorado. Dodatek wprowadza trzy nowe,
dwustronne, płytki terenu z polami demonów
i tuneli, a także m.in. karty towarzyszy podróży,
wypraw, demonów oraz dostępne w bazie karty
bohaterów. Warto podkreślić, że dzięki kartom
towarzyszy podróży, każdy z graczy rozpocznie
wędrówkę z innymi warunkami początkowymi, co przełoży się na ułożenie od samego początku całkiem innej drogi przez dżunglę, niż
to się zdarzało do tej pory. Poza dwunastoma
nowymi kartami wypraw, które dołączą do rynku ze znanymi już kartami z podstawki, gracze

otrzymali całkiem nową talię – karty bohaterów,
które można kupić, umieszczając swój pionek
na kaflu bazy. Dzięki temu do wyprawy może
dołączyć m.in. Christopher DUNDEE, Mary RIPLEY, Izabela JONES czy LARA O’Malley, czyli
sama klasyka popkultury.
Największą zmianą w rozszerzeniu do Wyprawy do El Dorado są oczywiście karty i płytki
demonów, a co za tym idzie znaczniki klątw.
Celem kart demonów jest „zapychanie” ręki
gracza, chociaż dalej można je wykorzystać do
zakupu innych kart z rynku. Lepszy efekt mają
za to płytki terenu. Kiedy gracz przesunie swój

pionek na płytkę terenu z symbolem demona,
musi wylosować znacznik klątwy. I tak gracz
może m.in. popaść w letarg, czyli nie będzie
mógł używać symboli widocznych na znaczniku
klątwy, może mu się trafić znacznik nieszczęścia,
który zabrania zagrywania wszystkich kart lub
paraliż, dający możliwość pozostałym graczom
przesunąć swój pionek na sąsiednie pole, ignorując jego wymagania.
Poza polami demonów, w dodatku znajdują
się jeszcze pola tuneli, które pozwalają w znaczący sposób skrócić wędrówkę. Ważne, aby z tuneli
korzystać tylko na tej samej płytce terenu. Koszt
skorzystania z takiego skrótu to wylosowanie
znacznika klątwy w iliczbie odpowiadającej
symbolom demonów na płytce tunelu.
Czy warto sięgać po Demony Dżungli? Pomimo dość dużej regrywalności podstawki, dla
mnie ważne jest to, że dodatek wprowadził losowe warunki początkowe, a za pomocą klątw,
chociaż w minimalnym stopniu, interakcję pomiędzy graczami. Bardzo spodobały mi się karty
bohaterów, a nowe płytki terenu sprawiły, że
podróż może być jeszcze dłuższa. Jeżeli więc
ograł Wam się tytuł i szukacie dodatku, który nie
zmieni połowy znanych już zasad, to Demony
Dżungli są bardzo dobrym wyborem.
Radosław Kałuża | HKG Gildia

10+

60 min.

2-4

SPORT

14

Uczestniczkom "Piątki" dopisywały humory | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Na mecie panie otrzymywały medale i tulipany | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Sportowe świętowanie

Biegaczki i chodziarki z Jaworzna i okolic świętowały Dzień Kobiet nad zalewem Sosina. Tam w niedzielę, 6 marca, odbyła się „Piątka” dla kobiet, czyli impreza zorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Dzień wcześniej Klub Niko MCKiS zaprosił panie na marsz nordic walking w stylu folkowym.
– W naszym spacerze po byczyńskich zakątkach wzięły udział 23 osoby.
Wśród uczestników były nie tylko panie,
ale również panowie, którzy świętowali z nami nasze święto – przyznaje
Kinga Jończyk, instruktorka nordic walking w klubie Niko. – W tym
roku motywem przewodnim imprezy

było nawiązanie do folkloru. Stąd nasze
kolorowe stroje i ozdoby. Trasa marszu
przebiegała w okolicy Grodziska, a po 8
kilometrach treningu uczestnicy wrócili
do Klubu Niko, by porozmawiać przy
kawie i herbacie - relacjonuje.
Drugą odsłoną Dnia Kobiet była
niedzielna propozycja na Sosinie.

W sobotę odbył się w Byczynie marsz folkowy | fot. Archiwum MCKiS Jaworzno

Przy klubie Niko odbyła się też pogadanka z policjantem nt. bezpieczeństwa | fot. Archiwum MCKiS Jaworzno

Panie, obchodzące swoje święto na
sportowo, miały do wyboru bieg lub
spacer z kijkami. Jak na „Piątkę” dla
kobiet przystało, oba dystanse liczyły
5 km i biegły wokół zalewu. W imprezie wystartowało ponad 120 uczestniczek. Połowa z nich to mieszkanki
innych miejscowości niż Jaworzno. –
Jesteśmy mile zaskoczeni tym, że nasza
impreza cieszy się powodzeniem zarówno wśród jaworznianek, jak i pań spoza
naszego miasta. Ponad 120 uczestniczek
to dobra frekwencja, jak na porę roku
i pierwsze tegoroczne zawody, organizowane przez MCKiS – podkreśla
Grzegorz Gębski, kierownik działu
sportu Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. – To kolejna propozycja
w naszej ofercie sportowej i planujemy
organizować kolejne edycje – dodaje.
Mimo chłodu panie stawiły się na
starcie imprezy w znakomitych humorach. – Jest piękna pogoda, ponieważ nie pada i nie wieje. Bardzo lubię
spacery nordic walking i chętnie biorę
udział w takich imprezach jak ta jaworznicka. Często goszczę na Sosinie, ale
nie po to, by spacerować, tylko morsować. Dookoła zalewu maszerowałam po
raz pierwszy – przyznaje trzebinianka
Teresa Replińska z klubu Parkrun
Chrzanów.
Trasę wokół Sosiny dobrze zna natomiast Agnieszka Słaby, która wzięła udział w biegu. – To moja częsta
trasa biegowa. Fajna odległość, fajne
kilometry. Biega się jeszcze lepiej od
kiedy infrastruktura jest odnowiona.
To świetne miejsce i na treningi, i na
rekreację dla całych rodzin – podkreśla biegaczka.
Z udziału w marszu z kijkami jest
bardzo zadowolona także jaworznianka Nina Baran. Jak przyznaje,
pokonała samą siebie. – W ubiegłym
roku złamałam nogę. Przeszłam dwie
operacje. Mam 7 śrub i 7 blach. Do

Najpierw wystartowały biegaczki... | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

...tuż po nich rozpoczął się spacer z kijkami | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

września miałam też w nodze śrubę zespalającą. Kiedyś chodziłam z kijkami,
dlatego teraz postanowiłam sprawdzić,
czy dam radę – tłumaczy pani Nina. –
Udało się i noga po tych 5 km nie boli.
Tylko na początku miałam chwile zawahania, ale nie poddałam się. Zrobiłam

to dla moich wnuków. Jestem bardzo
szczęśliwa – przyznaje.
Marsz z kijkami był rekreacyjny,
z kolei biegaczki wzięły udział w rywalizacji. Pierwsza do mety dobiegła
Paulina Gaj z sekcji lekkiej atletyki
MCKiS.
AZ-H
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Testują przyszłe siatkarki
Środa i czwartek w tym tygodniu stoją pod
znakiem siatkarskich kwalifikacji. Trwają bowiem testy dla małych jaworznianek, które
chciałyby rozpocząć od przyszłego roku naukę w jednej z czwartych klas sportowych
w jaworznickich podstawówkach. Wczoraj
(w środę, 9 marca) trenerzy sekcji siatkówki
kobiet Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
testowali umiejętności i predyspozycje kandydatek do klasy w SP 16. Dzisiaj (czwartek,
10 marca) identyczne przedsięwzięcie odbędzie się w SP 7. – Do testów zgłosiło się 30
dziewcząt, które chcą rozpocząć swoją przygodę
ze szkoleniem siatkarskim. Każda z kandydatek ma do wykonania kilka sportowych zadań.
O zakwalifikowaniu się do klasy sportowej
decyduje suma punktów z każdego z ćwiczeń
– tłumaczy Mariusz Łoziński, koordynator
sekcji siatkówki dziewcząt MCKiS Jaworzno.
Każda kandydatka musi przejść wspomniany test sprawności fizycznej. Składa się ona
z kilku części. Najpierw odbywa się skok
w dal z miejsca obunóż. Kolejnym zadaniem
jest bieg wahadłowy 10x5 m. Trzecia część
testu to rzut piłeczką palantową.
Klasy siatkarskie istnieją w dwóch jaworznickich szkołach podstawowych już od kilku

Siatkarskie szkolenie cieszy się rosnącą popularnością | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

lat. Co roku spotykają się ze sporym zainteresowaniem małych jaworznianek, które, w dużej mierze, są uczestniczkami zajęć „Lubimy

Slalom jednak w grudniu
Na grudzień tego roku zostały przeniesione „Rodzinne Mistrzostwa miasta Jaworzna
w slalomie gigancie”. Zawody miały odbyć
się w minioną niedzielę, 6 marca, na stoku Suche koło Poronina. Jak co roku, do
narciarskiej rywalizacji zgłosiło się wielu
miłośników zimowego szaleństwa. Niestety
impreza została odwołana.
Zmiana jest spowodowana sytuacją związaną z wojną w Ukrainie i organizacją pomocy
dla uchodźców.
– Decyzją Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie - zawody zostają przeniesione na grudzień
2022 – poinformowali na swojej stronie internetowej członkowie jaworznickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Coroczne mistrzostwa dla rodzin, organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim
i Miejskim Centrum Kultury i Sportu, cieszą
się zawsze dużą popularnością i na pewno
przeniesienie ich na późniejszy czas nie jest
dobrą wiadomością dla miłośników narciarstwa. Członkowie PTTK zapraszają jednak na
inne, organizowane przez siebie wycieczki.
Najbliższa, Rajd na Powitanie Wiosny, już
12 marca. W programie piesza wędrówka
z rynku w Czernichowie przez rezerwat Kajasówka do Czułówka. Z kolei w niedzielę,
20 marca, PTTK zaprasza do Krakowa na
zwiedzanie Muzeum Książąt Czartoryskich,
Muzeum Lotnictwa Polskiego i Teatru im.
Juliusza Słowackiego. Szczegóły na stronie
internetowej stowarzyszenia.
AZ-H

Liga koszykówki
dla najmłodszych
W sobotę, 12 marca, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Grunwaldzkiej 80 stanie się
miejscem koszykarskich rozgrywek Dziecięcej
Basket Ligi. Na jaworznickim parkiecie zagrają drużyny z kilku regionów. Będą to zespoły
MCKiS-u Jaworzno, MKS-u Dąbrowa Górnicza,
Akademii Koszykówki Dream Makers Chrzanów, Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie,
KS-u Wilki Wrocław, Domino Polonia Świdnica
i Basketomanii UKKS.
Pomysłodawcami Dziecięcej Basket Ligi są
członkowie kilku klubów koszykówki z Dolnego Śląska. W lidze walczą dziecięcy i młodzieżowi adepci koszykówki. Turnieje odbywają
się w wielu polskich miastach. W najbliższy
weekend liga zawita właśnie do Jaworzna, gdzie
współorganizatorami imprezy są Miejskie Centrum Kultury i Sportu i chrzanowska akademia
Dream Makers, prowadzona przez Łukasza

Ciołczyka, syna zmarłego przed niespełna 7
laty dyrektora jaworznickiego MCKiS-u, Mirosława Ciołczyka. Jaworznicki turniej będzie
piątą odsłoną DBL.
W ramach ligi nie liczą się zdobyte punkty,
ale to, jak zawodnicy radzą sobie na parkiecie.
Koszykarze są oceniani pod względem tego,
co potrafią w grze zespołowej, np. tego, jak
radzą sobie w biegu do szybkiego ataku, jak
podają piłkę, jak układają ręce, po tym, jak
rzucą piłkę do kosza. Koszykarska rywalizacja
rozpocznie się w sobotę o godz. 10 i potrwa do
godz. 16. W rozgrywkach w jaworznickiej hali
weźmie udział 16 zespołów dzieci z roczników
2010/2011 i 2012/2013.
Więcej informacji o sobotnim turnieju można
uzyskać pod numerem telefonu 796 112 436
lub mejlowo, pisząc na adres lukasz@dream-makers.pl.
AZ-H

sport", organizowanych w soboty, również
przez trenerów MCKiS-u, dla drugo- i trzecioklasistek z naszego miasta. W ich ramach

Wygrana w kontrolnym
spotkaniu
3:1 wygrali sparingowy mecz siatkarze MCKiS Jaworzno. W miniony piątek, 4
marca, Sokoły stoczyły kontrolny pojedynek
z trzecioligowym KS-em Rudziniec. Jaworznicka drużyna wygrała pierwszy set 25:21, drugi
25:17 i czwarty 25:18. Trzecią partię spotkania
zwyciężyli pretendujący do drugiej ligi siatkarze z Rudzińca. Pokonali też Sokołów w secie
dodatkowym, wygrywając z teamem MCKiS-u 7:15. Swój najbliższy ligowy mecz jaworzniccy zawodnicy zagrają w sobotę, 12 marca.
W zmaganiach na wyjeździe powalczą z TS-em
Volley Rybnik.
Sukcesy piłkarzy
Bez żadnej porażki zakończyła serię ośmiu sparingów jaworznicka
Szczakowianka. Ostatnie kontrolne spotkanie
podopieczni trenera Pawła Cygnara zagrali
z 3-ligową drużyną Odry Wodzisław i wygrali
je 4:0. Miniony weekend był też szczęśliwy dla
grających w wadowickiej okręgówce Victorii
1918 Jaworzno i LKS-u Zgoda Byczyna. Piłkarze
pierwszego z zespołów pokonali 6:3 Przemszę
Klucze. Z kolei byczyńska drużyna zwyciężyła
3:1 Zagórzankę Zagórze.
Znów z medalami
Z kolejnym workiem medali wrócili z Ogólnopolskiej Ligi Ju-jitsu
wojownicy dwóch jaworznickich klubów sztuk
walki. Zawodnicy KSW Satori zdobyli 10 złotych krążków, 6 srebrnych i 3 brązowe. Złoto
przywieźli do domu Maciej Gałęźniak, Kuba
Poniatowski, Paulina Białka, Alan Wściubiak,
Nicolas Szumilas, Szymon Kałuża, Nikodem
Łukajczyk, Julia Sośniak, Karol Durlak i Adela Niciarz. Srebrne medale wywalczyli Liliana
Jasicka, Kacper Pniak, Oliwia Bączek, Alicja
Surowiak, Adam Łąka i Kamil Durlak. Brąz
zawisł na szyjach Mileny Jasickiej, Jakuba
Jaromina i Amelii Westenholc.

duży nacisk jest postawiony na profesjonalne
szkolenie, które ma zachęcić uczennice, by
zapisały się do klas sportowych w SP 7 i SP
16, a następnie zasiliły siatkarskie drużyny, działające w Miejskim Centrum Kultury
i Sportu. Z roku na rok zajęcia te cieszą się
coraz większą frekwencją.
– Gdy byłem na ostatnich, ćwiczyło aż 40
dziewczynek – przyznaje Mariusz Łoziński.
– Cieszymy się, że nasze starania inspirują
dziewczęta, by później zapisały się do jednej
z klas sportowych – dodaje.
W ramach szkolenia w SP 7 i SP 16, uczennice mają tygodniowo aż 10 godzin wf-u.
Sporo czasu poświęca się tam siatkówce.
Ale małe sportsmenki mają też inne zajęcia,
m.in. pływanie, gimnastykę, lekkoatletykę.
Lista uczennic, które dostaną się do klas
sportowych w SP 7 i SP 16, będzie podana
do publicznej wiadomości 21 marca. Jest też
dobra informacja dla spóźnialskich. Instruktorzy MCKiS planują bowiem nabór dodatkowy. Ma się on odbyć w maju. Dokładna
data nie jest jeszcze podana. Warto śledzić
zatem strony internetowe szkół i profil MCKiS
– siatkówka żeńska na Facebooku.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Z sukcesów cieszą się też zawodnicy KS Sparta Jaworzno. Zdobyli 14 złotych, 10 srebrnych
i 5 brązowych medali. Pierwsze miejsca zajęli
Artur Siudak, Lena Dubiel, Wiktoria Lorek,
Julia Cieślak, a także - po dwa złote krążki Liliana Pawłowska, Elżbieta Bułaś, Marianna
Prokurat, Zuzanna Warzecha i Adam Bułaś.
Srebrne medale zdobyli Adam Piskorz, Zuzanna Imbor, Julia Cieślak, Marianna Prokurat,
Kamil Cieśla (2), Lena Dubiel, Wiktoria Lorek
i Oliwier Gołębiowski (2). Brąz mają na koncie
Zuzanna Imbor, Oliwia Cieślak (2), Wiktoria
Lorek i Oliwier Gołębiowski.
Walczą o awans
Remisem 5:5 zakończył się mecz
9. kolejki Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego, który rozegrały LKS Zgoda Byczyna
i MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie.
W najbliższej kolejce jaworznianie będą pauzować. Z kolei 31 marca stoczą trudną walkę
z GLKS-em LOT Konopiska, który, podobnie jak
byczyński team, pretenduje do awansu do 3.
ligi. – Zwycięzca tego meczu awansuje na drugie
miejsce, premiowane barażem o awans do 3. ligi,
na dwie kolejki przed końcem sezonu – informuje
Józef Lenartowicz, zawodnik Zgody Byczyna.
Finał ligi w niedzielę
W przedostatniej kolejce Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Futsalu PSS
Salos Jago-Pro wygrało 6:2 z Azotem Biznes
Park, Alias pokonało 9:3 Bricomana, a Team
Spirit zwyciężył 4:3 drużynę MCKiS-u Jaworzno. Wygrane dopisały do swoich kont także
zespoły No Name (9:2 w meczu z Lambadą)
i PSV Podłęże (pokonało Pulmon Negro 4:2).
Liderem ligowej tabeli jest drużyna z Podłęża.
Aby zdobyć tytuł mistrza, zespół musi w najbliższą niedzielę, w ramach ostatniej kolejki
JALF, pokonać Lambadę. Jeśli mu się nie uda,
szansę na mistrzostwo zyska drugi team tabeli,
drużyna No Name, która będzie musiała wtedy
zwyciężyć z zespołem Jago Pro.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Rondo pary
prezydenckiej

Od 10 grudnia 2017 roku rondo u zbiegu ul. św. Wojciecha i Obwodnicy Północnej w Jaworznie nosi imię Marii
i Lecha Kaczyńskich. Był to pomysł Dariusza Starzyckiego, dziś wicemarszałka województwa śląskiego, a wtedy
posła Prawa i Sprawiedliwości. Propozycję poparli wszyscy jaworzniccy
radni. Rondo im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Jaworznie poświęcono
i odsłonięto w 92. miesięcznicę katastrofy smoleńskiej. Jaworznianie
uczcili w ten sposób tragicznie zmarłą
parę prezydencką.
Lech Aleksander Kaczyński urodził
się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie jako brat bliźniak Jarosława
Kaczyńskiego. Był doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego,
znawcą prawa pracy.
W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działał
w opozycji politycznej. Był senatorem I kadencji w latach
1989–1991. Od 1991 do 1993 roku i w latach 2001 – 2002
był posłem na Sejm I i IV kadencji. Pełnił też funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992 – 1995. Od
2000 roku przez rok obejmował stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Jerzego
Buzka. W 2002 roku został prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Urząd piastował 3 lata.
Lech Kaczyński był współzałożycielem partii Prawo
i Sprawiedliwość oraz jej pierwszym prezesem od 2001

do 2003 roku. Od roku 2005 do swojej śmierci był Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
Żona Lecha Kaczyńskiego, Maria Helena Kaczyńska
z domu Mackiewicz, urodziła się 21 sierpnia 1942 roku
w Machowie. Znana była nie tylko
jako Pierwsza Dama Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2005–2010, ale też
jako znakomita ekonomistka.
Jako pierwsza dama oddała się
działalności charytatywnej. Dawała
wsparcie przede wszystkim kobietom i głośno mówiła o ich prawach.
Podpisała się pod apelem kobiet do
parlamentarzystów o pozostawienie
bez zmian zapisu konstytucji w dziedzinie ochrony życia. Sympatyzowała
ze środowiskami feministycznymi,
czym naraziła się o. Tadeuszowi Rydzykowi.
Nawiązała znajomość z Przewodniczącą Międzynarodowego Zgromadzenia Kobiet Ministrów, Madeleine Albright. Panie połączyły siły i 25 kwietnia 2008 roku podjęły
wspólną inicjatywę, dotyczącą działań na rzecz profilaktyki
zdrowotnej kobiet. Maria Kaczyńska objęła swoim patronatem m.in. Galę Charytatywną z okazji 60-lecia Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF oraz
akcję „Zakopane bez barier”. W 2006 roku została matką
chrzestną pierwszego polskiego samolotu myśliwskiego
typu F-16 „Jastrząb”. Rok później opowiedziała się za pozostawieniem Doliny Rospudy w nienaruszonym stanie.
Para prezydencka zginęła tragicznie 10 kwietnia 2010 roku
w Smoleńsku, w katastrofie rządowego samolotu Tu-154. NC

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 22 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna” nr 8
(246): Stomatologia zachowawcza.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej
lektury i przyjemnej zabawy.

W czwartek, 10 marca, świętować będziemy Dzień Mężczyzny.
To święto, ku niezadowoleniu wielu
panów, ma stosunkowo krótką tradycję i nie jest jeszcze zbyt popularne. Częściej obchodzi się Dzień
Chłopaka, który wypada pod koniec
września. Panowie postulują jednak,
by ich marcowe święto obchodzić
równie hucznie jak Dzień Kobiet.
Kumulację nietypowych świąt
mamy w sobotę, 12 marca. Tego
dnia obchodzony jest Światowy
Dzień Drzemki w Pracy, który ma
nam przypominać, że umysł też potrzebuje odpoczynku i warto sobie
na niego czasem pozwolić. Również w sobotę świętować będziemy
Dzień Matematyki. Matematycznych
świąt w najbliższych dniach będzie
więcej. W poniedziałek, 14 marca,
wypada bowiem Dzień Liczby Pi,
która stanowi stałą matematyczną,
wyrażającą stosunek obwodu koła
do długości jego średnicy. Zgodnie
z amerykańskim zapisem poniedziałkowa data (3.14) to początek
ciągu liczby Pi. 14 marca to również
rocznica urodzin Alberta Einsteina,
jednego z najwybitniejszych matematyków.
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 8 (246)

