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Więcej na str. 3

Ukraińscy uczniowie
w naszych szkołach

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Sosina szykuje się
na lato

Metamorfoza Sosiny trwa.
Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego przy Bukowskiej sporo się dzieje. Pracownicy Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu prowadzą tam

intensywne przygotowania do
nadchodzącego sezonu. Dużo
zmieni się nie tylko w rejonie
plaży. Plany na dalszą metamorfozę ośrodka są szeroko
zakrojone. MCKiS Jaworzno
stawia w tym zakresie na dobrą współpracę z harcerzami,
żeglarzami i wędkarzami oraz
innymi użytkownikami Sosiny, którzy wspólnie z Miejskim Centrum Kultury i Sportu
będą współtworzyć to miejsce
i dbać o jego rozwój.
Więcej na str. 4-5

Teatralne
świętowanie
Wzruszająco, refleksyjnie,
ale zarazem radośnie i ze sporą dawką dobrego humoru.

Tak podsumowują minione
Dni Teatru, XXIX Spotkania
Teatralne widzowie spektakli i uczestnicy warsztatów,
organizowanych w ATElier
Kultury w Jaworznie.
Na trwające przez tydzień,
od 21 do 27 marca, Dni Teatru złożyły się warsztaty, wystawa, festiwal przedszkolny
i spektakle. Propozycji było
wiele, a wydarzenia w ramach
teatralnego święta odbywały
się w trzech lokalizacjach.
Więcej na str. 11

Wygrane
i remisy

LKS Ciężkowianka Jaworzno udanie rozpoczął
zmagania rundy wiosennej
w chrzanowskiej A klasie.
Podopieczni trenera Szymona Pieczki wygrali 4:1 z zawodnikami UKS-u Błyskawica
Myślachowice. Ze zwycięstwa
w ostatniej kolejce cieszą się
też piłkarze czwartoligowej
Szczakowianki. Z kolei remisami zakończyli swoje mecz, zawodnicy Victorii 1918 Jaworzno i LKS-u Zgoda Byczyna.
W rozegranym na ciężkowic-

kim stadionie inauguracyjnym
spotkaniu piłkarskiej wiosny,
lider chrzanowskiej A klasy,
czyli zespół z Ciężkowic, zmierzył się wiceliderem ligi.
Więcej na str. 14

Moje 3 grosze

Nie chodzi o kichanie

Całkowicie pochłonięci
sytuacją na wschodzie,
przegapiamy to, co dzieje
się na naszym, polskim
podwórku. A dzieje się,
i to dużo.
Zostawiamy w spokoju politykę,
gospodarkę i wojnę. I księgowych,
walczących z krajowym niedowładem. Za oknem słoneczko, ni stąd,
ni zowąd przyszło lato. Przynajmniej
w dzień. Wiosna nie zdążyła się jeszcze rozgościć, a na ulicach pojawiły
się krótkie rękawki i spodenki. Przynajmniej w ciągu dnia, bo w ostatni
weekend widziałem pewnego fana
szortów, gdy jadąc wieczornym autobusem, przeklinał swój wybór dokonany przed wyjściem z domu, trzepiąc się niczym fan techno podczas
odkurzania. Podobno tak szybki napad wyższych temperatur był związany z bardzo poważnym rozprawieniem się z marzannami w tym roku,
które najpierw zostały utopione, po
czym wyłowione i dobite siekierami,
a na końcu dla pewności spalone.
Chodzą słuchy, że kilka jeszcze się
ukrywa po zaułkach, stąd te zimne
noce. Ale spokojnie, z czasem wszystkie dopadniemy.
Karolina Bielawska wygrała
w konkursie piękności miss świata. Kiedyś to byłaby najważniejsza
wiadomość dnia, a Polacy oglądaliby
transmisję i komentowali podekscytowani. Dzisiaj to informacja rodem z serwisów plotkarskich, bo nic
się nie przebija do głównego nurtu.
Najpiękniejsza kobieta świata 2021
(konkurs z poślizgiem) w pierwszym
wywiadzie udzielonym po wyborze,
pięknie wypowiedziała się w języku

Szpilki w bruku

angielskim, absolutnie płynnie i bez
najmniejszego zacięcia. Aż by się
chciało polecić nauczycieli języka
dla poniektórych polityków, którzy
reprezentują nas na arenie międzynarodowej.
Inną kwestią było to, że internet
bezlitośnie skrytykował wybór Polki, a piszę tu o naszych rodakach,
którzy zamiast cieszyć się wygraną,
rozjechali ją hejtem. Nawet na jednym z naszych miejskich portali odezwali się frustraci, którzy sami nie
reprezentują nic swoim wyglądem
czy poziomem, ale zaprezentowali
mocno seksistowskie poglądy w tym
temacie. Tylko którego z was, pączki
na margarynie, chciałaby taka kobieta jak pani Karolina?
Trochę mi się szkoda dziewczyny
zrobiło, bo w końcu odniosła sukces.
Warto przy tym wszystkim zerknąć,
jak zmieniały się przez lata kanony urody. Pani Karolina wygląda
dokładnie tak, jak oczekuje się od
bieżących trendów urody, jak wygląda mnóstwo dwudziestolatek –
jest ładna, dobrze się wysławia, ma
makijaż, który obecnie jest modny.
Jeżeli zerkniemy na zdjęcie z wyborów Miss World z roku 1989, które
wygrała także Polka, Aneta Kręglicka, to zobaczymy standard makijażu
czy ubioru, pochodzący z ubiegłego
wieku, sprzed 33 lat. Inna sprawa,
że pani Aneta, dziś kobieta zbliżająca się do 60. roku życia, wygląda
współcześnie absolutnie fantastycznie, takiego też potraktowania przez
czas, życzę naszej nowej miss. A frustratom komentującym winszuję powodzenia, będzie wam potrzebne,
bo każdy z was to taki Brad Pitt jak
z kalafiora wiosło. I już.
Zamieszanie wokół meczów barażowych naszej reprezentacji w piłkę
kopaną było ogromne. Niby mie-

Jan Kleszcz

Naganne zaniechanie
Podatnicy znów mają możliwość przekazania 1 procenta
podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. O takie wsparcie każdego roku starają się organizacje
z Jaworzna, a pieniądze z tej zbiórki stanowią ważny element w ich rocznych finansowych planach i pomagają realizować statutowe cele. Dane potwierdzają, że
podatnicy coraz chętniej decydują się na przekazanie 1 procenta podatku potrzebującym. W ten sposób wesprzeć można osoby niepełnosprawne, dzieci, sportowców
albo zwierzaki. Każdy może wybrać taką organizację, której cele są mu po prostu
najbliższe. Wybór jest naprawdę duży.
Tylko w ubiegłym roku łącznie jaworznickie organizacje pożytku publicznego
otrzymały od podatników z całego kraju niebagatelną kwotę - 850 tysięcy złotych.
Warto przypomnieć, że przekazanie 1 procenta z podatku dochodowego na rzecz
organizacji pożytku publicznego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami
dla podatnika. Taki gest po prostu nic nie kosztuje. Na dodatek pomoc w tej formie jest bardzo prosta. Wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza wpisać KRS
wybranej organizacji.
Urzędnicy ze skarbówki potwierdzają, że podatnicy bardzo chętnie decydują się
na przekazanie organizacjom pożytku publicznego 1 procenta podatku i że od wielu
lat robi tak zdecydowana większość podatników także w Jaworznie. Zdecydowana
większość to już coś, ale jednak mogłoby być jeszcze lepiej.
Tymczasem w jaworznickim Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta
z obawą patrzy się w przyszłość. Rosnące koszty mediów i ceny leków skutecznie
drenują budżet placówki, która od lat troskliwie opiekuje się terminalnie chorymi
i wspiera ich rodziny w najtrudniejszym czasie. Warto o tym pamiętać, wypełniając roczną deklarację PIT. Zaniechanie w tej sprawie może nas słono kosztować.

li grać z ruskimi, ale na szczęście
się zbuntowali i powiedzieli, że nie
będą, co było nad wyraz słuszne, na
co organizacja FIFA na początku zareagowała chęcią wykluczenia naszej
reprezentacji, ale w konsekwencji
pod naciskiem międzynarodowej
opinii, wykluczyli naszych rywali
i wygraliśmy poza boiskiem. Potem
było oczekiwanie, czy będzie szwedzki potop, czy też najazd knedlików.
Wyszło, że wpadną do nas Skandynawowie. Było pewne zaskoczenie,
bo przyjechało kilku ciemnoskórych
przedstawicieli najbardziej bladej
nacji świata, ale w końcu i u nas
w reprezentacji grał polsko brzmiący Emmanuel Olisadebe, więc nie
dziwi nic i świat się zmienia. Reprezentacja zagrała w Chorzowie, na
tym stadionie miało miejsce wiele
cudów, włącznie z ozdrowieniami po
wizycie pewnego szarlatana, oskarżanego o wyłudzanie kasy.
A już we wtorek, przed samym meczem, obiecałem Robertowi Lewandowskiemu, że jak wygrają i strzeli
bramkę, to go zaproszę na urodziny
do Jaworzna. Mając nadzieję, że to
go zdopinguje. I licząc, że odczytał
wiadomość, żeby potem nie było, że
nie zauważył i dlatego nie strzelił.
No i strzelił, i wygrali, tak więc nie
ma za co i w ogóle. Nie dziękujcie.
Teraz trzeba ogarnąć, jak podejmiemy Roberta. Bo to, że będzie spał
u mnie w dużym pokoju to wiadomo, no chyba że przyjedzie z Anką,
to najwyżej mu sypialnię oddam.
Nie wiem co tam do jedzenia przygotować, ale on taki spoko chyba
jest, więc kaszankę kupię, flaczki
ugotuję i może coś na lekko, humus
ukręcę, aby było tak światowo. A tak
poważnie, to po raz pierwszy w życiu udanego, bez kichania - Kataru
życzę. Sousa jego mać!

Grażyna Dębała

Zespół Lecznictwa Otwartego rusza z kampanią, która ma edukować
w kwestii konsekwencji, jakie dla naszego zdrowia mają nadwaga i otyłość.
Z badań, jakie specjaliści ZLO wykonali w ramach ubiegłorocznej kampanii
„Mam apetyt na zdrowie” wynika,
że co piąty przebadany jaworznicki
przedszkolak ważył za dużo.
Tymczasem konsekwencje dietetycznych zaniedbań są bardzo poważne. Cukrzyca, nadciśnienie czy
choroby serca to tylko niektóre skutki
zbyt dużej masy ciała.
Tym razem specjaliści chcą dotrzeć
do uczniów klas pierwszych. Pierwszaki zostaną zważone, a skład ich
ciała poddany specjalistycznym analizom. Dzieci będą też miały okazję,
by spotkać się z dietetykiem, fizjoteKomentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik
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Ciężki problem
rapeutą i psychologiem. Specjaliści
doradzą, jak dbać o siebie, by cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją. Rodzice pierwszaków objętych
programem będą mogli odsłuchać
webinarów przygotowanych przez
specjalistów wyszkolonych w walce
z nadmiarowymi kilogramami.
Problem związany z wagą jest naprawdę poważny, bo dotyczy coraz
młodszych osób. Warto w tym miejscu przypomnieć psychologiczny truizm, że dzieci uczą się nie tego, co
jako dorośli im mówimy. One naśladują to, co robimy. Może zatem
w trosce o zdrowie naszych dzieci
warto uważniej przyjrzeć się zawartości lodówki, a wolny czas spędzać na
spacerze zamiast na kanapie. Sprawa
jest tego warta.

Bajki uczą
Natalia Czeleń

Miałam przyjemność uczestniczyć
w widowisku adresowanym do najmłodszych mieszkańców miasta. Mam
na myśli „Bajkę o gajowym Chrobotku”. Spektakl wystawiła na szczakowskich deskach w ramach Dni Teatru
grupa O!Teatr.
Byłam oczarowana podejściem aktorów do publiczności. Dawno nie widziałam tak żywej interakcji między
artystami a widzami. Aktorzy co jakiś
czas prosili na scenę ochotników, którzy pomogą gajowemu w ocaleniu lasu
przed złym myśliwym. Na pochwałę
zasługują też bardzo uczynne przedszkolaki, które nie chciały zostawić
gajowego Chrobotka bez pomocy. Maluchy dzielnie wykonywały trudne zadania na scenie, nie bacząc na tremę.
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Przesłanie spektaklu jest proste
i piękne. W lesie nie wolno hałasować,
niszczyć drzew i zieleni ani krzywdzić
zwierząt. Maluchy to wszystko wiedzą.
Na każde niewłaściwe zachowanie złego myśliwego, dzieci żywo reagowały.
Trudno jednak zobaczyć podobne
reakcje wśród dorosłych. Wystarczy
wybrać się na spacer po Jaworznie.
Zielone zakątki zaśmiecone są przez
ogromne ilości porzuconych plastikowych i szklanych butelek, papierów, a nawet pozostałości po jakimś
remoncie domowym.
Jak to jest, że maluchy wiedzą, gdzie
powinny trafiać śmieci, a dorośli mają
z tym aż taki problem? Może po prostu bajka o Chrobotku wcale nie jest
przeznaczona wyłącznie dla dzieci.
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Ukraińscy uczniowie w naszych szkołach
Niemal 250 dzieci z Ukrainy podjęło już naukę
w jaworznickich szkołach. Ukraińscy uczniowie
znajdują miejsca zarówno w podstawówkach, jak
i w technikach, szkołach
branżowych i liceach.
Dla licealistów utworzono w naszym mieście dwie
odrębne ukraińskie klasy.
Funkcjonują one w I Liceum Ogólnokształcącym.
Pozostali uczniowie znaleźli miejsce w już istniejących oddziałach szkolnych.
– Bardzo się cieszę, że ukraińskie
dzieci mają możliwość nauki w Polsce
– podkreśla pani Tania, Ukrainka,
która przyjechała do naszego miasta
ze swoimi córkami. – Zapisałam Lizę
i Tonię do Szkoły Podstawowej nr 1.
Tam uczą się też dzieci mojej siostry,
która mieszka w Jaworznie od kilku
lat – przyznaje.
W „jedynce” córki pani Tani dobrze
się odnajdują. Mają fajnych, nowych
kolegów i koleżanki. A jeśli czegoś nie
rozumieją, to mogą liczyć na pomoc

Uczniowie jednej z ukraińskich klas w I LO z Patrycją Pietraszczyk | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

kuzynki i kuzyna, którzy język polski znają już bardzo dobrze. Mają też
dodatkowe lekcje języka polskiego.
Podobnie jest w innych jaworznickich szkołach. Specjalnie dla ukraińskich uczniów przewidziano bowiem zwiększoną liczbę godzin tego
przedmiotu. Dla lepszej komunikacji
dyrekcje placówek mają też możliwość zatrudnić osoby, które władają
językiem kraju, z którego pochodzi

Pomoc wciąż płynie,
nawet z Anglii
W Jaworznie jest już zarejestrowanych 1257 uchodźców z Ukrainy.
Schronienie znaleźli w domach mieszkańców, remizach ochotniczych straży
pożarnych, w miejscach, przygotowanych dla nich przez miasto i rozmaite
instytucje. Uchodźców wciąż przybywa, a ci, którzy są w Jaworznie od dłuższego czasu, starają się urządzać sobie tu życie.
Od dwóch tygodni uchodźcy mogą już wnioskować o przyznanie numerów
PESEL. Posyłają swoje dzieci do polskich szkół i przedszkoli. Sami szukają
pracy, by móc stanąć w Polsce na własnych nogach. Na szczęście mogą liczyć na udogodnienia. W naszym mieście, podobnie jak w innych polskich
miejscowościach, mają darmowe przejazdy miejską komunikacją, bezpłatnie
korzystają z opieki medycznej. Mogą wnioskować też w MOPS-ie o jednorazową zapomogę 300 złotych na osobę, a od kilku dni są dla nich dostępne
w ZUS-ie wnioski w języku ukraińskim o przyznanie 500+ na każde dziecko.
Pomoc dla uchodźców wciąż płynie. W Jaworznie cały czas działa Miejski
Punkt Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy. Magazyn zlokalizowany
jest w hali sportowej MCKiS przy ul. Inwalidów Wojennych 18 na Osiedlu
Stałym i jest czynny codziennie od godz. 11 do 19.
Dary dla obywateli Ukrainy przekazują indywidualni mieszkańcy, jak
i rozmaite organizacje. Na przykład członkowie Jaworznickiego Koła Łowieckiego „Kozioł” przywieźli w środę tydzień temu paczki m.in. z produktami
dla najmłodszych. Zbiórkę w swoim gronie zorganizowali też jaworzniccy
policjanci. Pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie zgromadzili
środki czystości i przedmioty codziennego użytku, które przywieźli w piątek,
25 marca, do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Obojętni na los uchodźców, goszczących w Jaworznie, nie pozostali też
mieszkańcy angielskiej miejscowości Hereford. To nasze miasto partnerskie.
Jego burmistrz, Paul Stevens, przesłał do prezydenta Pawła Silberta list
z wyrazami solidarności, a tamtejsza Rada Miejska zdecydowała na nadzwyczajnej sesji o przekazaniu na specjalne założone przez nasze miasto konto
bankowe 10 tys. funtów.
– Przypominam, iż wszelkie środki zgromadzone na tym koncie są przeznaczone wyłącznie na zakup niezbędnych artykułów związanych z niesieniem pomocy
uchodźcom z Ukrainy, którzy dotarli do naszego miasta – informuje Paweł Silbert.
Mieszkańcy Herefordu i całego hrabstwa Herefordshire są też gotowi przyjąć
uchodźców w swoich domach. Obecnie władze obu partnerskich miejscowości ustalają szczegóły ewentualnych wyjazdów i uzyskiwania wiz.
AZ-H

uczeń. Nie musi to być nauczyciel.
Taki pracownik musi jednak mówić
i pisać biegle również po polsku.
Dzieci z Ukrainy, które podjęły
naukę w szkołach podstawowych,
zostały zapisane do istniejących już,
polskich klas. Podobnie jest z młodzieżą, która w Ukrainie kształciła się
w konkretnych zawodach. Również
w Jaworznie tacy uczniowie podjęli
naukę w technikach i szkołach branżowych, w klasach z profilami zbliżonymi do tych, w których uczyli się
w ojczystym kraju.
Z kolei uczniowie, którzy w Ukrainie uczyli się w klasach o profilach
ogólnych, zostali zapisani do jednego z dwóch nowo utworzonych oddziałów przygotowawczych w I LO.
Jedna klasa jest przeznaczona dla 14
i 15-latków, druga dla tych, którzy
mają 16 i 17 lat.
Nowe oddziały funkcjonują od minionego poniedziałku, ale już w zeszłym tygodniu młodzi Ukraińcy brali
udział w zajęciach integracyjnych
z polskimi uczniami, grali w piłkę,

poszli razem na pizzę, poznawali swoich nauczycieli, zwiedzali Jaworzno
i odwiedzali różne miejskie placówki,
jak np. Miejską Bibliotekę Publiczną
czy Urząd Miejski. – Cieszymy się,
że ukraińska młodzież może uczyć się
w naszych murach. Takich uczniów
mamy już 40. Chcemy, by czuli się w naszej szkole jak najlepiej. Oprócz języka
polskiego, mają też inne przedmioty. Nauka odbywa się w dużej mierze po polsku, ponieważ ukraińska młodzież dużo
rozumie w naszym języku – podkreśla
Patrycja Pietraszczyk, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie. – Nasza szkoła jest otwarta na tego
typu wyzwania, a wielką pomoc okazali
nasi polscy uczniowie i ich rodzice. To
oni zorganizowali zbiórkę przyborów
szkolnych dla ukraińskich kolegów
i koleżanek. Mamy też darczyńców.
Z zebranych datków chcemy kupić np.
stroje na lekcje wuefu. Była też zbiórka
darów dla mieszkańców Odessy, którą
zorganizowaliśmy z innymi placówkami
edukacyjnymi i z parafią św. Wojciecha
i św. Katarzyny – wylicza dyrektorka.
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Ukraińscy licealiści cieszą się, że
mogą chodzić do klasy ze swoimi
rodakami.
– W polskiej szkole bardzo się nam
podoba. Choć nie mówimy po polsku,
sporo rozumiemy. Nie mamy więc
większych problemów z komunikacją
– przyznają Taras Sidoruk, jego
siostra Sofija i ich nowa koleżanka Anastazja Tsariuk. Rodzeństwo
pochodzi z Żytomierza, a Anastazja
z Mikołajowa.
Jak podkreśla polonistka Małgorzata Dzióbek, na pierwszych zajęciach ukraińska młodzież uczyła się
swoich aktualnych adresów zamieszkania, opowiadała o swoich rodzinach, liczyła, z ilu członków się one
składają. Omawiali też z nauczycielką
przedmioty, których będą uczyć się
w polskiej szkole. Drugiego dnia było
z kolei poetycko. Licealiści ze starszej
klasy czytali polskie wiersze.
– Zajęcia z języka polskiego w głównej mierze mają polegać na tym, by nauczyć młodzież podstawowych polskich
zwrotów i tego, co mówić, w różnych
sytuacjach życiowych, np. podczas zakupów w sklepie czy podczas pytania
o drogę – wyjaśnia nauczycielka.
Koordynacją zapisów do szkół
i przedszkoli w naszym mieście zajmuje się Wydział Edukacji Urzędu
Miejskiego. Jak podkreśla jego naczelnik, Irena Wojtanowicz-Stadler,
nauczanie dzieci cudzoziemców nie
jest w Jaworznie nowością.
– Mamy już doświadczenie, ponieważ w naszym mieście już od dłuższego
czasu mieszka sporo obcokrajowców,
np. z Chin, ale także z Ukrainy, którzy
przyjechali do Polski do pracy i ściągnęli do siebie swoje rodziny – podkreśla
urzędniczka. – Zapraszamy do kontaktu rodziców i opiekunów dzieci w wieku
szkolnym. Nasz wydział znajduje się
przy ul. Dwornickiego 5. Z naszymi
pracownikami można skontaktować
się też pod numerami telefonów 32
61 81 761, 32 61 81 754 i 32 61 81
751 – informuje.
Anna Zielonka-Hałczyńska
REKLAMA
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Szansa dla przedsiębiorczych.
Ruszają licytacje
Świetna okazja dla przedsiębiorczych! Miejskie Centrum Kultury i Sportu zaprasza do udziału w przetargu na najem powierzchni pod działalność handlową i usługową na terenie Ośrodka
Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina. Przetargi
w formie licytacji ustnej odbędą się na początku
kwietnia. Warto wspomnieć, że Sosina to jedno
z ulubionych miejsc wypoczynku jaworznian
i mieszkańców sąsiednich miast.
Już w środę, 6 kwietnia, odbędzie się licytacja najmu powierzchni, na których znajdują
się kontenery, przeznaczone pod działalność
handlowo-usługową. Każda z powierzchni ma
108 m kw. i na każdej z nich znajduje się kiosk
o wymiarach 6 na 3 metry.
Punkty te są przystosowane do prowadzenia
działalności gastronomicznej, handlowej i usługowej. Każdy z nich został zaopatrzony w rolety
antywłamaniowe. Kontenery są podłączone do
sieci wodno-kanalizacyjnej i do prądu. Przed
każdym jest spory plac, który można wykorzystać na ogródek gastronomiczny. W sąsiedztwie
zostały ustawione też stoliki i ławki.
Ustne licytacje stawek czynszu na te powierzchnie odbędą się w siedzibie Miejskiego
AU TO P R O M O C J A

Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie przy ul.
Krakowskiej 8 (w sali 38a) 6 kwietnia w godz.
8.30-12.30. Wyjściowa stawka czynszu to 3 tys.
zł dla każdej z pięciu części.
Kolejną licytację zaplanowano na czwartek, 7
kwietnia. Ona również odbędzie się w siedzibie
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul.
Krakowskiej 8. W czwartek licytować można
będzie najem powierzchni przeznaczonej pod
działalność usługową. Tym razem przedmiotem
licytacji będzie najem terenu w podziale na 2
części. I tak część nr 1 dotyczy najmu terenu
części działki nr 2069 o powierzchni trawiastej
- 160 m kw na terenie OWR Sosina przy ulicy
Bukowskiej 8 w Jaworznie. Część nr 2 to najem terenu części działki nr 2069 o powierzchni
z geokratą. Tutaj również chodzi o powierzchnię 160 m kw na terenie OWR Sosina przy ul.
Bukowskiej 8 w Jaworznie.
Więcej informacji na temat kwietniowych
licytacji udzielają pracownicy MCKiS-u: Michał Wojtak (tel. 32 745 10 30 wew. 51 lub
795 147 026) i Agnieszka Byczek (tel. 32 745
10 30 wew. 11).
Grażyna Dębała
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Metamorfoza Sosiny trwa. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego przy Bukowskiej sporo
się dzieje. Pracownicy Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu prowadzą tam intensywne przygotowania do nadchodzącego sezonu.
Dużo zmieni się nie tylko w rejonie
plaży. Plany na dalszą przemianę ośrodka są szeroko zakrojone.
MCKiS Jaworzno stawia w tym
zakresie na dobrą współpracę
z harcerzami, żeglarzami i wędkarzami oraz innymi użytkownikami
Sosiny, którzy wspólnie z Miejskim
Centrum Kultury i Sportu będą
współtworzyć to miejsce i dbać
o jego rozwój.

Zmiany, zmiany, zmiany
Gości odwiedzających Sosinę tylko w sezonie czeka wiele niespodzianek, bo od ostatniego lata dużo się tu zmieniło. Powstają
drewniane podesty, które będą oddzielać
trzy baseny o różnej głębokości. Pierwszy dla
osób, które umieją pływać, drugi dla tych,
którzy czują się pewniej, dotykając stopami
dna zbiornika, i trzeci, który będzie brodzikiem dla dzieci. Podesty zostaną podświetlone, a woda we wspomnianych basenach
będzie napowietrzana po to, by nie doszło
do jej zanieczyszczenia. Projekt zakłada także budowę wież i podestów ratowniczych.
Powstają jeszcze natryski i toaleta dla osób
z niepełnosprawnościami, z pomieszczeniem
dla rodzica z dzieckiem. Na plażę będą prowadzić schody, przy których zostanie zainstalowana specjalna platforma dla wózków
inwalidzkich. Tuż za miejscem do plażowania
budowany jest też wygodny chodnik. Przybędzie ławek. Zostaną ustawione dodatkowe
kosze na odpady segregowane. Środki na
realizację inwestycji pochodzą z budżetu
miasta i wynoszą 1 mln 999 tys. zł.
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Jaworzni

Sosina zmienia się, by wypoczynek był tu jeszcze ba

Sosina zmienia swoje oblicze już od dobrych kilku sezonów. Rekultywacja ośrodka
rozpoczęła się w 2018 roku. Remont kosztował prawie 31 mln zł, z czego niemal 21 mln
zł pochodziło ze środków unijnych. Oczyszczono zbiornik, wybierając z jego dna osady

"

Gości odwiedzających Sosinę tylko w sezonie czeka wiele
niespodzianek, bo od ostatniego lata dużo się tu zmieniło.
Powstają drewniane podesty,
które będą oddzielać trzy baseny
o różnej głębokości.

(zostały one wywiezione i zutylizowane) i instalując specjalne pompy, wyremontowano
drogi dojazdowe, przygotowano wygodne
miejsca postojowe. Odnowiona została stara
plaża, a nieopodal powstała druga. Pojawiło
się też sporo nowych atrakcji, w tym boiska
wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki,
siatkówki plażowej i gry w bule, a także pomosty dla wędkarzy, plac zabaw, siłownia
pod chmurką i deptak, z którego mogą korzystać spacerowicze, rowerzyści, rolkarze
i miłośnicy jazdy na hulajnogach. MCKiS
zadbało o zaopatrzenie ośrodka w nowe ro-

Na terenie ośrodka będą udogodnienia dla osób niepełnosprawnych | fot. Andrzej Pokuta
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icka Sosina szykuje się na lato
rozwiną swoje skrzydła. Taką możliwość
zyskali jaworzniccy harcerze. 17 Harcerska
Drużyna Wodna „Smuga Cienia” zagości na
Sosinie już od najbliższego sezonu.
MCKiS chce też wprowadzić udogodnienia
dla swoich partnerów. W planach jest bowiem
wprowadzenie sezonowej karty parkingowej
dla wszystkich gości ośrodka. W podzięce
dla wędkarzy, którzy już od lat opiekują się
tym miejscem, dbają o zarybienie zalewu,
pilnują porządku, przewidziane są ulgi. Za
okazaniem karty wędkarskiej taki roczny
bilet będą mogli wykupić za połowę ceny.

Trochę historii

ardziej komfortowy | fot. Andrzej Pokuta

werki wodne i kajaki. Zbudowano wygodne
toalety i prysznice, gęsto rozmieszczono kosze
na śmieci. Ustawiono nowe ławki i drewniane
leżaki. Podczas inwestycji wymieniono też na
plażach piasek. MCKiS kupiło też specjalną
przesiewarkę, która oczyszcza plaże z drobnych śmieci. Dzięki temu plażowicze będą
mogli cieszyć się z wypoczynku w czystym
miejscu. Już w zeszłym sezonie działały też
nowe punkty gastronomiczne.
Zalew i jego brzegi zostały udostępnione
mieszkańcom w czerwcu ubiegłego roku, po
dwuletniej przerwie. Jaworznianie i mieszkańcy innych miast regionu bardzo chwalili nowy wygląd ośrodka. Bezpieczeństwa
korzystających z wodnych kąpieli plażowiczów w rejonie pierwszej plaży już od początku zeszłego sezonu pilnowali ratownicy
chrzanowskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Kąpielisko zostało
wtedy podzielone na trzy strefy. Pierwsza
była oznaczona białą boją i była najpłytsza.
Bawiły się w niej dzieci. Boja czerwona wydzielała część zalewu do głębokości 1,2 m,
żółtą do 2,2 m. Za tymi bojami zalew nie
był już strzeżony.

Współpraca z potencjałem
Na tym jednak nie koniec zmian. W bliskiej perspektywie jest bowiem metamorfoza
innych części ośrodka po to, by stał się on
jeszcze atrakcyjniejszym miejscem. Plany są

"

Duży nacisk zostanie też postawiony na współpracę z organizacjami i klubami z potencjałem, zarówno z tymi, które są
związane z Sosiną od dawna,
oraz z tymi, które nad zalewem
dopiero rozwiną swoje skrzydła.

szeroko zakrojone. MCKiS myśli o budowie
przystani i budynku restauracyjnego na terenie za główną plażą, o postawieniu nowych
domków letniskowych, stworzeniu strefy dla
miłośników tzw. karawaningu. Są też plany
na to, by wzbogacać ofertę Sosiny również
poza sezonem letnim. Duży nacisk zostanie
też postawiony na współpracę z organizacjami i klubami z potencjałem, zarówno z tymi,
które są związane z Sosiną od dawna (np. klub
Energetyk, koło PZW Szczakowa-Miasto),
a także z tymi, które nad zalewem dopiero

Sosina istnieje od ponad 50 lat. W połowie
XX wieku obszar dzisiejszego ośrodka należał
do Kopalni Piasku „Szczakowa”. To z inicjatywy jej pracowników w latach sześćdziesiątych
powstał obecny zalew - w miejscu nieczynnego,
pokopalnianego wyrobiska.
Jaworznicki ośrodek jest popularnym miejscem rekreacji mieszkańców Jaworzna i całego
regionu. Z jego uroków korzystają plażowicze,
letnicy, żeglarze, kajakarze i inni miłośnicy
sportów wodnych, a także wędkarze. W zbiorni-

Sebastian Kuś

dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie
Sosina, czyli jedno z ulubionych miejsc wypoczynku jaworznian i mieszkańców całego regionu, zmienia się na lepsze już od kilku lat. Zalew został zrewitalizowany, a jego otoczenie wypiękniało. Na tym jednak nie
koniec i wciąż dokładamy starań, by oferta naszego ośrodka stawała się
coraz bogatsza i coraz bardziej zróżnicowana. Mamy kilka pomysłów na
zagospodarowanie trenerów, które dziś wyglądają mało estetycznie i nie
spełniają funkcji, jakich byśmy sobie życzyli. Stawiamy na współpracę
z klubami i stowarzyszeniami, które myślą perspektywicznie, mają pomysły na rozwój i chcą wcielać je w życie. Wraz z nowym otwarciem, najpewniej zakończymy
współpracę z tymi podmiotami, które nie wykazują takiego zapału.
Do współtworzenia wspaniałego klimatu w naszym ośrodku zapraszamy też inne osoby, które
goszczą nad brzegami zalewu jako plażowicze, letnicy, spacerowicze. Dbajmy razem o to miejsce.
Nie zgadzajmy się na jego niszczenie i zaśmiecanie. Sosina to nasze wspólne dobro, w którym
każdy z nas chce się czuć dobrze.
ku pływa bowiem wiele gatunków ryb. Są tam
karpie, leszcze, płocie, liny, okonie, szczupaki,
sumy, węgorze i amury. Zimą stałymi bywalcami ośrodka są z kolei amatorzy morsowania.
Sosina słynie też z imprez sportowych, organizowanych w większości przez Miejskie

Centrum Kultury i Sportu, m.in. z triathlonu
„Stalowy Sokół”, regat kajakowych. Przed
laty nad zalewem odbywały się też różne
imprezy kulturalne, np. Festiwal Energii
i Metalfest.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A
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Koniec problemów
z odwodnieniem
Uwaga kierowcy. W środę, 30 marca, z ruchu wyłączony został odcinek
ulicy Katowickiej, tuż za wjazdem do
miasta od strony Sosnowca. Chodzi
o fragment drogi od cmentarza na
Łubowcu do skrzyżowania z ulicą
Szczotki. Z zamkniętego odcinka korzystać mogą tylko autobusy miejskiej
komunikacji, a dla pozostałych kierowców wyznaczono objazdy. Tymczasowa organizacja ruchu spowodowana jest budową sieci kanalizacji
deszczowej, która odprowadzi wody
opadowe z pasa drogowego ulicy
Katowickiej.
Mimo prac drogowcy utrzymali przejazd ulicą Katowicką dla komunikacji miejskiej. Autobusy po
zamkniętym odcinku jeżdżą wahadłowo. Kierowcy wyłączony odcinek drogi ominą ulicami Stanisława
Wyspiańskiego, Kornela Filipowicza,
Stanisława Lema i Obrońców Września 1939 roku. Drogowcy apelują
o ostrożność i stosowanie się do znaków drogowych.
Prace prowadzone w tej części miasta mają rozwiązać problem z odwodnieniem. W okolicy nie ma żadnych
cieków wodnych, do których można
byłoby odprowadzić wody deszczowe.

– Pod jezdnią ulicy Katowickiej powstanie kanał burzowy, odprowadzający opady z ulicy do zaprojektowanego zbiornika retencyjnego. Sama
ulica zostanie odtworzona, dodane
zostaną pasy dla rowerów i chodniki
po obu stronach – wyjaśnia Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Drugi kanał powstanie pod ulicą
Nowodługoszyńską, którą wytyczono
w północnej części osiedla. W ramach
projektu odwodnieniowego powstanie ślad tej drogi, który będzie stanowił podbudowę pod przyszły układ
drogowy.
Problem z brakiem odwodnienia
ulicy Katowickiej uda się rozwiązać
dzięki unijnemu wsparciu. Urzędnikom udało się zdobyć na ten cel blisko 18 mln zł. Kwota dofinansowania
prac na ulicy Katowickiej wynosi blisko 11 mln zł, a unijne dofinansowanie prac w rejonie Nowodługoszyńskiej to ponad 7 mln zł.
Od 31 marca wprowadzone zostaną
zmiany na ul. Grunwaldzkiej, na wysokości Pechnika. Trasy kursowania
komunikacji przeniesione zostaną na
ul. Jana Pawła II.
Grażyna Dębała
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Wraki znikają z parkingów
Strażnicy miejscy odholowali na
strzeżony parking porzucony wrak
samochodu marki Seat. Auto niszczało przy ulicy Towarowej. Podobnych
przypadków jest znacznie więcej.
Tylko w 2021 roku jaworznicka Straż
Miejska usunęła takich wraków aż 60.
Auta porzucane są przez właścicieli
w najróżniejszych miejscach. Niszczejące samochody spotkać można przy
drogach, na parkingach, na terenach
prywatnych, ale też na terenach zielonych i leśnych.
Porzucony samochód może zostać
usunięty z drogi przez straż miejską
lub policję. Robi się to na koszt właściciela. W takich sprawach często po-

magają mieszkańcy Jaworzna, którzy
informują funkcjonariuszy o wrakach.
– Na 60 porzuconych pojazdów kilkanaście było usuniętych w ramach interwencji własnej funkcjonariuszy straży
miejskiej, kiedy to wrak został zauważony w trakcie codziennych czynności
służb patrolowych. W pozostałych przypadkach interwencje wynikały ze zgłoszeń mieszkańców. Dodatkowo w 2021
roku 45 zgłoszeń dotyczących wraków
nie potwierdziło się – opowiada Daniel Wojtarowicz ze Straży Miejskiej
w Jaworznie.
Zasady usuwania wraków z dróg
publicznych szczegółowo regulują
przepisy.

Porzucony seat niszczał przy ulicy Towarowej | fot. Materiały Straży Miejskiej

– Funkcjonariusze straży miejskiej,
zgodnie z prawem o ruchu drogowym,
usuwają tylko pojazdy znajdujące się
na drogach publicznych, w strefach
zamieszkania oraz strefach ruchu.
W pozostałych przypadkach obowiązek usunięcia pojazdu spoczywa na
jego właścicielu lub właścicielu terenu,
na którym pojazd został porzucony –
tłumaczy Daniel Wojtarowicz.
Strażnicy miejscy zawsze starają się ustalić, kto jest właścicielem
wraku, i skłonić go do usunięcia pojazdu. – W 2021 roku w 54 przypadkach pojazdy zostały usunięte przez
właścicieli i na ich koszt – podkreślają
jaworzniccy strażnicy.
Nawet jeśli wrak nie posiada tablic rejestracyjnych, to ważne dane
można ustalić, a to pomoże odnaleźć
właściciela auta. Zidentyfikowany
właściciel ma maksymalnie 2 tygodnie na rozwiązanie problemu. Jeśli
z tego obowiązku się nie wywiąże,
to auto zostaje odholowane na zlecenie straży miejskiej.
Zgodnie z przepisami - porzucony
pojazd staje się własnością gminy,
jeśli zostanie usunięty z drogi i nie
zostanie odebrany na wezwanie gminy przez właściciela w ciągu 6 miesięcy. Podobnie, gdy po upływie 6
miesięcy od dnia usunięcia pojazdu
nie ustalono osoby uprawnionej do
jego odbioru.
NC
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ul. Solskiego 4

ul. Pożarowa 2

ul. Pożarowa 6

Modernizacja budynków na Pieczyskach
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie kontynuuje rozpoczętą w ubiegłym roku modernizację
trzech budynków gminnych na Pieczyskach.
W ubiegłym roku MZNK w Jaworznie rozpoczął
prace remontowe w trzech budynkach gminnych
na Pieczyskach. We wszystkich najważniejszym zadaniem do wykonania była zmiana sposobu ogrzewania, z indywidualnych pieców węglowych na
centralne ogrzewanie zasilane z nowych kotłowni.
Prace kontynuowane są w tym roku.
Budynek przy ulicy Pożarowej 6 zyskał całkowicie nowe oblicze. Zostały w nim docieplone ściany

i zbudowana zewnętrzna kotłownia gazowa, która
dostarczy ciepło do mieszkań. Trwają prace instalacyjne i przyłączeniowe w mieszkaniach, natomiast
na zewnątrz budynku powstaje rampa – podjazd
dla osób niepełnosprawnych.
Także budynek przy ul. Pożarowej 2 ma odświeżoną elewację zewnętrzną i ocieplone ściany. Tutaj został wykonany także kapitalny remont dachu.
W przypadku tej nieruchomości nowa kotłownia

została zainstalowana wewnątrz budynku. Trwają
prace przyłączeniowe i instalacyjne w mieszkaniach.
Przy ulicy Solskiego 4 także został zbudowany
budynek, w którym będzie mieściła się kotłownia
zasilająca w ciepło. W budynku zostało także docieplone podstrysze. Trwają
prace wewnątrz budynku,
wkrótce ciepło z nowej kotłowni zasili mieszkania.
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Pokazuje piękno
jaworznickiej
przyrody

Konkurs odbędzie się 26 kwietnia | fot. Grażyna Dębała

Turniej pocztów
sztandarowych

Do 15 kwietnia trwają zgłoszenia do udziału w tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu
Pocztów Sztandarowych oraz Wiedzy o Polskich Symbolach i Barwach Narodowych.
Do rywalizacji, która odbędzie
się 26 kwietnia w naszym mieście,
zapraszają uczniów szkół z całego
regionu organizatorzy wydarzenia,
czyli dyrekcja i nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 13 w Jaworznie.
Placówka organizuje konkurs razem
z Tarnowskim Oddziałem Jazdy
im. 5. Pułku Strzelców Konnych,
jaworznickim Urzędem Miejskim,
Śląskim Kuratorium Oświaty, Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach, Stowarzyszeniem Pamięci
Armii Krajowej o/Jaworzno, Muzeum Miasta Jaworzna, Miejskim
Centrum Kultury i Sportu i hotelem Pańska Góra. Konkurs objęli honorowym patronatem Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, i Urszula Bauer, śląski kurator oświaty
w Katowicach.
– Zapraszamy do udziału uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To świetna okazja, aby
sprawdzić swoją wiedzę na temat
polskich symboli i barw narodowych
oraz udoskonalić umiejętności związane z jak najlepszą prezentacją
pocztu swojej szkoły na rozmaitych
miejskich uroczystościach - podkreśla Marek Badowski, wicedyrektor SP 13. – Pomysł na konkurs
pocztów pojawił się w mojej głowie
kilka lat temu. Zaobserwowałem
bowiem, że nie wszyscy uczniowie
wiedzą, jak mają się zachować. Skąd
ta niewiedza? Skład pocztów zmienia
się bowiem średnio co 2 lata, starsi

uczniowie kończą szkołę, zastępują
ich młodsi koledzy, którzy dopiero
uczą się ceremoniału. Dzięki udziałowi w naszym konkursie i atrakcyjnym nagrodom, które czekają
na laureatów, młodzi ludzie chętnie
trenują. Z roku na rok szkolne poczty
radzą sobie coraz lepiej. To nas bardzo cieszy – zaznacza nauczyciel.
Konkurs, zgodnie ze swoją nazwą,
będzie miał dwie części. W pierwszej wykazać się trzeba będzie znajomością zasad musztry. Druga część
to test wiedzy o Józefie Wybickim
i polskim hymnie. Poczty sztandarowe rywalizować będą w dwóch
kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Konkurs dotyczący polskiego hymnu
jest adresowany tylko do uczniów
klas VI-VIII szkół podstawowych.
Warto pamiętać, że jaworznicka
rywalizacja została ujęta w wykazie konkursów Kuratorium Oświaty
w Katowicach. Dzięki temu informacja o tym, że uczeń brał w niej
udział, znajdzie się też na świadectwie szkolnym. To zapewnia dodatkowe punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej.
Poczty, które będą chciały poćwiczyć musztrę przed konkursem,
mogą skorzystać z ceremoniału
szkolnych pocztów sztandarowych,
który jest dostępny na stronie internetowej SP 13. Mogą wziąć też
udział w szkoleniu, które odbędzie

się 21 kwietnia o godz. 11.30 w jaworznickiej „trzynastce”.
26 kwietnia konkurs rozpocznie
się o godz. 10, przed pomnikiem
Niepodległości, znajdującym się
przy jaworznickim Rynku. Tam
odbędzie się powitanie, a następnie poczty i inni uczestnicy rywalizacji, a także goście przemaszerują
do Hali Widowiskowo-Sportowej
MCKiS. Tam odbędą się zmagania.
Ich wyniki będzie można znaleźć
dzień później, czyli 27 kwietnia,
o godz. 14. na stronie internetowej
www.sp13jaworzno.edupage.org.
Z kolei laureaci otrzymają nagrody
kilka dni później przed pomnikiem
Niepodległości, podczas miejskich
uroczystości związanych z obchodami 231. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Zostanie też
przyznana nagroda specjalna, którą
ufunduje Tarnowski Oddział Jazdy
im. 5 Pułku Strzelców Konnych.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc do
nauczycieli koordynujących to wydarzenie: Marka Badowskiego z SP
13 (tel. 508 860 453) i Jacka Łosia
z SP 8 (tel. 794 352 734).
W ubiegłym roku jaworznicki
konkurs odbył się wyjątkowo, z powodu obostrzeń, online. Oprócz filmów z elementami musztry pocztów
sztandarowych, uczniowie wysyłali
też prezentacje na temat 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Anna Zielonka-Hałczyńska

O najpiękniejszych i najciekawszych przyrodniczo miejscach w naszym mieście przeczytać można na
facebookowym profilu Przyroda Jaworzna. Prowadzi go miłośnik przyrody, jaworznianin, Marcin Tosza.
Na jego stronie przeczytać można
także o działaniach, jakie są podejmowane, by ratować cenne przyrodniczo miejsca, i o patologiach,
z którymi trzeba się mierzyć.
– Znam to miasto, lubię je i chciałbym, aby wszyscy widzieli je podobnie
jak ja, czyli jako fajny zielony obszar,
wymagający szacunku i naszej ochrony. Żeby nie wywozili śmieci do lasu,
nie wypalali traw, żeby nie wycinali
bezsensownie drzew i ich nie kaleczyli. Często też chcę po prostu pochwalić
jakieś działania czy podzielić się czymś
ciekawym, co akurat zauważyłem lub
co się akurat wydarzyło – wyjaśnia
jaworznianin.
Marcin Tosza tłumaczy, że pomysł,
by rozpowszechniać rzetelną wiedzę
o jaworznickiej przyrodzie zrodził
się właściwie przypadkowo.
– Zauważyłem, że wśród moich znajomych niewiele jest osób, które mają
całkowitą wiedzę o cennych przyrodniczo obszarach Jaworzna, a że współprowadzę też fanpage chomika europejskiego, to przy okazji zacząłem wrzucać
do sieci informacje o przyrodzie, które
nie były związane z chomikiem – wspomina Marcin Tosza.

Zdaniem jaworznianina, nasze miasto charakteryzuje się interesującą
różnorodnością biologiczną, o której
warto wiedzieć więcej. „Przyroda
Jaworzna” jest próbą przybliżenia
mieszkańcom piękna i wartości otaczającego nas świata przyrody.
– To też próba zbudowania większej
tolerancji dla środowiska, umiejętności zadbania o otaczający nas kawałek świata, czy podejmowania przez
nas wszystkich decyzji, które nie będą
szkodziły przyrodzie – tłumaczy autor
internetowych wpisów.
Na stronie znajdziemy więc informacje o cennych przyrodniczo obszarach w Jaworznie, które warto
zobaczyć i poznać, o podejmowanych
inicjatywach w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz o negatywnych skutkach działalności ludzkiej.
– Udostępniam też ogólne informacje o tym, jak w zgodnie z naukowymi podstawami chronić otaczające nas
środowisko – opowiada pan Marcin.
Autor bloga „Przyroda Jaworzna” z wykształcenia jest leśnikiem
i ma naprawdę imponującą wiedzę
na temat fauny i flory. Doświadczenie zdobywał między innymi przez
20 lat pracy zawodowej, związanej
z ochroną przyrody.
Marcin Tosza swoje posty na blogu
wzbogaca o piękne fotografie, najczęściej swojego autorstwa.
Natalia Czeleń

Grozi im zamknięcie
Hospicjum Homo-Homini im. św.
Brata Alberta w Jaworznie mierzy się
z poważnymi problemami finansowymi. Sytuacja jest poważna. Placówce
grozi likwidacja. By utrzymać płynność finansową, hospicjum uruchomiło zbiórkę na stronie siepomaga.pl.
Zarząd stowarzyszenia prosi o choćby najmniejsze wpłaty. Stowarzyszenie potrzebuje minimum 100 tys. zł,
a do tej pory darczyńcy wpłacili nieco
ponad 6 tys. zł.
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nie pokrywa kosztów
utrzymania domu hospicyjnego, a
wzrastające ceny towarów i usług
przekraczają finansowe możliwości
stowarzyszenia. – Comiesięczne rachunki za energię, ogrzewanie, odpady
medyczne, leki, środki ochrony indywidualnej, transport medyczny, badania
laboratoryjne, obsługę informatyczną,
wdrożenie programu obsługi e-dokumentacji, serwisowanie sprzętu i aparatury
medycznej, wyżywienie to jedynie część
ponoszonych przez nas wydatków – wymienia Iwona Pawelec, koordynator
wolontariatu Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta.

Do tego dochodzi też opłata za paliwo, bo pacjenci hospicjum domowego objęci są całodobową opieką
pielęgniarską, lekarską i duchową
przez 7 dni w tygodniu.
Wkrótce placówkę czeka kosztowna i konieczna wymiana wyposażenia
medycznego, bo sprzęt zwyczajnie się
zużywa. Chodzi tu między innymi o
łóżka, koncentratory, pompy infuzyjne czy ssaki.
Jaworznickie Hospicjum działa już
25 lat. Pod jego opieką znajduje się
obecnie 22 pacjentów w hospicjum
stacjonarnym, a 59 objętych jest opieką w ramach hospicjum domowego. Specjaliści związani z placówką
wsparcia udzielają nie tylko chorym,
ale również ich bliskim.
Zbiórkę pieniędzy na dalszą działalność jaworznickiego hospicjum
można wesprzeć przez stronę siepomaga.pl.
– Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na cele statutowe, opiekę i utrzymanie komfortu naszych podopiecznych
na jak najwyższym poziomie – zapewnia Iwona Pawelec z jaworznickiego
Hospicjum.
NC
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Internetowe Mapy
nie nadążają
Pracownicy firmy Google
znów aktualizują aplikację Google Street View,
w ramach której internauci mogą urządzać sobie
wirtualne spacery po wielu miejscach na świecie.
Specjalnie oznaczone
samochody z kamerami,
tworzącymi ujęcia panoramiczne, jeżdżą od początku marca po polskich
miejscowościach, również po Jaworznie. Kiedy
i w których dokładnie
miejscach się pojawią?
– To, które trasy zostaną „odświeżone", będzie wiadomo, gdy aktualizacja się pojawi na Mapach. Zwykle
trwa to do kilkunastu miesięcy od
czasu zrobienia zdjęć – podkreśla
Sandra Steinmetz z biura prasowego Google.
Aktualizacja jaworznickich tras
odbywała się również w ubiegłym
roku. Od tej pory na internetowych
mapach uaktualnione zostały tylko
niektóre miejsca w Jaworznie, np.
Osiedle Sfera, ulica Wachlowskiego. Inne, a jest ich sporo, wciąż
czekają na odświeżenie. Dużo jest
bowiem starych zdjęć, takich nawet sprzed 10 lat.
Przykładowo, na Mapach można zobaczyć ujecie fragmentu ulicy Grunwaldzkiej przy Urzędzie
Skarbowym z lipca 2012 roku, na
którym widać jeszcze Witolda II,
czyli nieistniejący już szyb kopalni
Jan Kanty.
Mocno nieaktualny jest też widok na Rynek, od strony placu św.

Jana. Na zdjęciach przez główny
miejski plac wciąż wiedzie Droga
Krajowa nr 79 i ulica jest pełna
samochodów. Na szczęście, gdy
oglądający Mapy internauta „przejedzie” myszką nieco dalej, zdjęcia
Rynku są już nowsze. Większość
z nich została zrobiona w 2017
albo 2019 roku.
Kierowcy, którzy nie znają Jaworzna i zechcą polegać na aplikacji Google Street View, mogą też
bardzo zdziwić się, podpatrując ul.
Grunwaldzką na Pechniku. Powstałe kilkanaście miesięcy temu rondo
na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada
jest widoczne tylko, gdy „wjedzie”
się na nie od strony nowego łącznika z Trasą Śródmiejską. „Jadąc”
od strony Centrum ronda i łącznika
nie ma. Jest za to stary skręt w TŚ,

ten naprzeciwko ul. Lipowej, który
został zlikwidowany w tym samym
czasie, kiedy przebudowywano ten
fragment drogi.
Wciąż na Mapach Google można nie dojrzeć galerii Galena, tzn.
na jednych ujęciach prezentuje się
ona w całej okazałości, na innych
– jeszcze nie została zbudowana…
Różnie bywa też z rondem
WOŚP. Co prawda, widnieje ono
na każdym zdjęciu, ale to, jaką
ma nazwę, zależy od tego, z której
strony się na nie „wjedzie”. Patrząc
od Grunwaldzkiej lub od wyjazdu
z Galeny, na skrzyżowaniu widnieje tabliczka z nazwą „Rondo Bańki
Mydlanej” (2017 r.), od strony ul.
Kolejowej jawi się nam „Rondo
Smoków” (2013 r.) albo, w zależności, na który pas drogi się kliknie,

„Rondo Intern@utów” – tak nazywało się ono 10 lat temu.
Pojawia się i znika także Sfera.
Zbudowane na przestrzeni kilku lat
osiedle mieszkaniowe jest widoczne
na najnowszych zdjęciach, ze stycznia 2021 roku, na które można natrafić, przesuwając znacznikiem myszki
po ulicy św. Wojciecha od strony
Centrum. Sferę widać też z nowej
ulicy Wachlowskiego. Można też
„pospacerować” po samym osiedlu.
Inaczej jest, jeśli internauta zechce
„zwiedzić” tę część Jaworzna, „jadąc” od strony Góry Piasku. Do ronda
przy GEOsferze osiedla na zdjęciach
jeszcze nie ma.
Co ciekawe, niektóre miejsca w Jaworznie można obejrzeć też z lotu
ptaka. Tak jest np. z rondem im. Karola Pniaka w Pieczyskach. AZ-H

Tak wygląda auto ﬁrmy Google | fot. Materiały prasowe Google

Spotkanie w sprawie obchodów stulecia p

Pom

Kwiaty i znicz złożyli pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Szczakowej. To właśnie
tamtejsza społeczność uczniowska
opiekuje się miejscem, upamiętniającym wodza insurekcji z 1794
roku. Rocznica wybuchu narodowego zrywu przypada 24 marca.
Z tej okazji pod szczakowski pomnik udali się właśnie w czwartek, tydzień temu, przedstawiciele
samorządu uczniowskiego (przewodnicząca Kornelia Mitoraj i jej
zastępcy, Maja Jaromin i Bartosz
Masel) oraz opiekun samorządu nauczycielka matematyki, Bernadetta Piechowicz.
– Uczniowie naszej szkoły opiekują
się pomnikiem od lat. Znają historię jego powstania, składają kwiaty,
zapalają znicze. To również nasza
młodzież dba o to, by pomnik i jego
otoczenie dobrze się prezentowały –
podkreśla pani Bernadetta.
Złożenie kwiatów i zapalenie znicza zainaugurowało obchody setnej
rocznicy powstania w Szczakowej
pomnika Tadeusza Kościuszki. Obelisk został wzniesiony w 1922 roku
w miejscu po dawnym pomniku

Pracownia marzeń
Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie walczy o utworzenie nowoczesnej i świetnie wyposażonej
pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych. Placówka bierze udział
w 8. edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2022” oraz „Zielona
Pracownia’2022”. Nauczyciele z SP nr
20 przygotowali projekt, który przyniósł im wygraną w pierwszym konkursie i pozwolił przejść do kolejnego
etapu rywalizacji. – Naszym celem jest
stworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej, co wynika z potrzeb naszych
uczniów. Pragniemy, by nasi uczniowie
zdobywali wiedzę i umiejętności w jak
najlepszych warunkach – podkreśla
Katarzyna Gniadek, dyrektor SP 20.

„Zielona Pracownia_Projekt’2022”
oraz „Zielona Pracownia’2022” organizowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagrodą
w konkursach jest dofinansowanie
utworzenia pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych,
geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8
szkół podstawowych oraz w szkołach
średnich.
Projekt nauczycieli z SP nr 20 zakłada doposażenie pracowni w meble, a także w pomoce dydaktyczne.
Znalazłyby się w niej między innymi
zestawy dotyczące eksperymentów
z obwodami elektrycznymi, lapto-

py, zestawy do badania gleby, duże
zestawy szkła laboratoryjnego do
pracy w grupach, nowy zestaw odczynników chemicznych czy autko
z napędem wodorowym. Uczniom
przydałyby się też zestawy do pokazywania struktury i właściwości materii,
do podgrzewania, odparowywania
i wyparzania, do chemii organicznej
i nieorganicznej, pehametry cyfrowe. Zielona Pracownia w byczyńskiej
podstawówce zaopatrzona byłaby też
w programy multimedialne do nauki
chemii, fizyki, matematyki, nowoczesne mikroskopy wraz z różnymi
preparatami.
Koncepcja pracowni przyrodniczej
przypadła jurorom do gustu. Spośród

149 nadesłanych prac komisja wybrała 55 najciekawszych projektów.
W tej grupie znalazł się też projekt
byczyńskiej szkoły. Dzięki temu SP
nr 20 wygrała gwarantowaną sumę
10 tys. zł i zakwalifikowała się do
następnego konkursu.
– Znaleźliśmy się wśród laureatów
pierwszego etapu, z czego się bardzo cieszymy. Marzy nam się nowoczesna sala
multimedialna: „Kraina młodego eko
odkrywcy” – opowiada koordynator
projektu Ewelina Mika, nauczyciel
SP nr 20 w Jaworznie.
Wygranie Zielonej Pracowni byłoby
dużą szansą dla byczyńskiej placówki.
Szkoła Podstawowa nr 20 jest bowiem
w trakcie gruntownego remontu. Li-

kwidowane są zniszczenia powstałe
w wyniku szkód górniczych. Pęknięcia są zalepiane, a ściany wyrównywane i odmalowane. Wymieniane
są drzwi i podłogi, a także instalacja
wodna i elektryczna.
Uczniowie tymczasowo uczą się
w budynku przy ul. Sportowej. Wkrótce jednak wrócą do Byczyny.
– Szkolny gmach będzie odremontowany, ale brakuje nam sprzętu, mebli.
Szkoła wymaga doposażenia i Zielona
Pracownia bardzo by się nam przydała.
Wygrana pozwoliłaby na wyposażenie
pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble, ławki, krzesła – podsumowuje Katarzyna Gniadek.
Natalia Czeleń
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Doceniają
samodzielność

pomnika | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Uczniowie SP 10 złożyli kwiaty pod pomnikiem | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

mnik Kościuszki ma sto lat
cesarza Franciszka Józefa I. Bowiem jeszcze w czasach zaborów,
powstała w 1894 roku szczakowska szkoła ludowa, zyskała imię
austriackiego władcy. Nieopodal
niej postawiono też monument,
upamiętniający cesarza. W czerwcu 1918 roku, czyli zanim Polska
odzyskała niepodległość, szczakowianie zerwali tablicę z imieniem
patrona, a kilka miesięcy później
przewrócili pomnik. W tym samym
czasie szczakowska szkoła zyskała
innego patrona. Został nim właśnie
Tadeusz Kościuszko. Cztery lata
później dyrekcja placówki i uczniowie wznieśli na jego cześć, na gruzach po cesarskim obelisku, nowy
pomnik. Do jego budowy wykorzystali granit z monumentu Franciszka Józefa. Umieścili też nową
tablicę, z rzeźbą, przypominającą polskiego bohatera, i napisem:
„Tadeuszowi Kościuszce dziatwa
szkolna”. W czasie II wojny światowej okupanci zburzyli pomnik,
ale po wyzwoleniu obiekt został
odbudowany z tych samych materiałów co przedtem.
Program obchodów stulecia obelisku ustalali w miniony czwar-

tek, 24 marca, przedstawiciele różnych miejskich środowisk, którzy
spotkali się w tej sprawie w kręgielni Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej.
W naradzie wzięli udział Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworznie, reprezentujący również Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna, Przemysław
Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta
Jaworzna, Magdalena Tomaszewska z Urzędu Miejskiego, Agata
Stelmachów, kierownik szczakowskiego Domu Kultury, Rafał
Soból, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, a także inni
przedstawiciele TPMJ, Grażyna
Kieszek, Urszula Warszawska
i Marcin Miliński (również pracownik MCKiS Jaworzno).
Zgodnie z ich ustaleniami, obchody potrwają przez kilka miesięcy,
a ich finał zaplanowano w rocznicę
śmierci Tadeusza Kościuszki, czyli
15 października.
– Szczakowskie koło TPMJ wyznaczyło sobie za cel dbać o tutejsze pomniki. To ważne historycznie miejsca,
które przypominają o ważnych momentach w dziejach Polski. Chcemy, by

lokalna społeczność pamiętała o nich
i nie przechodziła obok nich obojętnie
– podkreśla Tadeusz Kaczmarek. –
Przy wspólnym stole zasiedli w czwartek reprezentanci różnych środowisk,
którym leży na sercu kultywowanie
historii pomnika. W programie obchodów znajdą się rozmaite wydarzenia, prelekcje, wystawa. Szczakowska
szkoła zamierza przeprowadzić konkursy poświęcone pamięci Tadeusza
Kościuszki. Muzeum Miasta Jaworzna
razem z naszym Towarzystwem planuje zrobić przedruk kart pocztowych,
które ukazują pomnik w momencie budowy. Sporo informacji o monumencie
zawarł też w swojej monografii Adolf
Tatarczuch, tata członkini TPMJ, Grażyny Kieszek – wylicza.
Są też plany remontowe. W tym
roku służby miejskie zmodernizują
cokół, na którym znajduje się popiersie wodza insurekcji. Tadeusz
Kaczmarek prowadzi też rozmowy
z miastem i spółką TAURON na temat podświetlenia pomnika.
Świętowanie setnej rocznicy powstania obelisku będzie elementem
tegorocznych obchodów 125-lecia
nadania praw miejskich Szczakowej.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Przyroda
pod ochroną
Ponad 200 ha bogatych przyrodniczo terenów w naszym mieście objętych zostanie ochroną Unii Europejskiej. Obszar, który znajdzie się na
liście programu Natura 2000 rozciąga
się w północnej części miasta. To teren położony powyżej stacji w Szczakowej nad Białą Przemszą oraz przy
Kanale Szczakowskim w pobliżu zalewu Sosina.
– Kolejny obszar Natura 2000 w Jaworznie już prawie pewny. Rada Ministrów uchwałą z 25 stycznia 2022 r.
wyraziła zgodę na przekazanie Komisji
Europejskiej listy zmian w sieci obszarów

Natura 2000 – mówi Marcin Tosza
z Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Cała powierzchnia nowego obszaru
Natura 2000 „Dolina Białej Przemszy"
to ponad 1403 ha. Jaworznicki teren
przedstawiony Komisji Europejskiej
do listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 jest bardzo bogaty przyrodniczo. Przeważają tam obszary
podmokłe. – Biała Przemsza jest rewelacyjnym obszarem jeśli chodzi o liczbę
siedlisk przyrodniczych i występujących
tam gatunków. Tereny podmokłe zawsze
będą atrakcyjne choćby z uwagi na to,

że są niedostępne dla działalności człowieka i przyroda może się tam spokojnie
rozwijać – tłumaczy Marcin Tosza.
Natura 2000 to program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na
terytorium Unii Europejskiej. Celem
tego przedsięwzięcia są działania na
rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, w tym określonych typów siedlisk przyrodniczych
i gatunków, uważanych za cenne i zagrożone. Podstawą programu Natura
2000 są dwie unijne dyrektywy - ptasia oraz siedliskowa.
Natalia Czeleń

Lokatorzy mieszkania dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną świętowali drugą rocznicę
swojej mieszkaniowej samodzielności.
Był tort, goście i mnóstwo dobrych
życzeń. Rocznica to też okazja do
podsumowań. W mieszkaniu przy
Matejki podopieczni jaworznickiego
Warsztatu Terapii Zajęciowej uczą się
podstawowych czynności związanych
z prowadzeniem domu. Gotują, piorą,
sprzątają, planują zakupy i pilnują domowego budżetu. Uczą się też tego,
jak radzić sobie ze swoimi emocjami
i jak budować relacje z innymi.
– Pobyt w mieszkaniu treningowym
to świetna szkoła życia. Mieszkańcy
uczą się wykonywania podstawowych
czynności, których do tej pory w swoich domach nie wykonywali w takim
zakresie. Każdy może przy tym liczyć
na wsparcie trenera. Tutaj jest jak w rodzinie – opowiada Monika Włodarczyk-Raczek, koordynator projektu.
Mieszkanie do treningu samodzielności dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną utworzono
w naszym mieście w 2020 roku. Mieści się ono w jednym z bloków przy
ulicy Matejki i składa się z dwóch
sypialni, salonu, aneksu kuchennego
i przystosowanej dla potrzeb mieszkańców łazienki. Lokal na mieszkanie
treningowe pochodzi z zasobów gminy i został przekazany PSONI przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie na zasadach użyczenia.
Od początku działalności mieszkania, ze względu sytuację życiową,
mieszkają w nim Lidzia i Justyna.
Dziewczyny bardzo dobrze sobie radzą i pomagają odnaleźć się w nowych warunkach kolejnym lokatorom. Co miesiąc wprowadzają się do
nich dwie nowe osoby. Wszyscy mają
swoje obowiązki i zadania, a pod koniec miesiąca oceniane są ich postępy.
Każdy z mieszkańców ma też obowiązek pełnienia dyżurów, dzięki czemu
praca gospodarcza w mieszkaniu jest
sprawiedliwie rozdzielona.
– Najbardziej lubię pełnić dyżury
w kuchni. Lubię gotować. Sugeruję się
przepisami mojej mamy. Spisuję przepisy
do zeszytu. Niedawno zrobiłam pyszne
racuchy drożdżowe i ryż z jabłkiem
i cynamonem – opowiada Ania, która mieszka tutaj od początku marca.
Lidzia, jedna z pierwszych mieszkanek, trzyma pieczę nad dziennym har-

monogramem prac gospodarczych.
– Nauczyłam się też obsługiwać blender, zmywarkę. Przygotowuję ciasto
na pizzę. Bardzo lubię też prasować –
wymienia przebojowa mieszkanka.
Justynie z kolei przyjemność sprawia wykonywanie każdej czynności
domowej. – Tak naprawdę lubię zajmować się wszystkim i cieszę się, że
tak wiele potrafię samodzielnie zrobić
– zapewnia.
Poza gotowaniem i sprzątaniem
lokatorzy planują ogólne wydatki
i tygodniowe menu. Robią też zakupy, oczywiście pod okiem trenerów.
Po miesiącu mieszkańcy wracają do swoich rodzinnych domów,
gdzie mogą wykorzystywać nowe
umiejętności.
W mieszkaniu treningowym zdarzają się kłótnie i niesnaski, ale jak
to w rodzinie, spory zostają szybko
zażegnane.
– Nasi podopieczni uczą się radzić
sobie z emocjami. Życie codzienne wystawia nas na różne próby i czasem
trzeba ochłonąć, a dopiero potem podjąć próbę rozmowy. Każdy ma się tutaj
czuć jak w domu – podkreśla Monika
Włodarczyk-Raczek.
Kiedy po zajęciach w Warsztacie
Terapii Zajęciowej, czy w Środowiskowym Domu Samopomocy, mieszkańcy
wracają do mieszkania na obiad i uporają się już z obowiązkami, przychodzi
czas na relaks. Każdy ma swój sposób
na spędzenie wolnego czasu. Lidzia
lubi popołudniowe drzemki, układanie puzzli i kolorowanie. Nie przejdzie
obojętnie, gdy usłyszy warkot silnika
motocykla czy sportowego samochodu. Jest też wielką fanką piłki nożnej,
ręcznej i siatkowej. – Moim idolem
jest Lewandowski – zdradza. Justyna
w wolnym czasie lubi słuchać muzyki
i oglądać telewizję. Ania to romantyczna dusza. – Bardzo lubię słuchać
muzyki klasycznej, ona mnie uspokaja
– tłumaczy. Jest też wielbicielką głosu Anny German. W wolnym czasie
sama pisze teksty piosenek.
Choć każda z lokatorek ma zupełnie
inny charakter i temperament, bez
problemu znajdują wspólny język.
W wolnych chwilach grają w planszówki, chodzą na spacery i do kina.
Wszyscy lokatorzy doceniają każdą wspólnie spędzoną chwilę samodzielności.
Natalia Czeleń

Mieszkanie treningowe daje nowe możliwości | fot. Natalia Czeleń
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Promują czytelnictwo
Jaworzniccy bibliotekarze mają
mnóstwo pomysłów na promocję
czytelnictwa. W tym roku kontynuowany będzie projekt „Performatywna książka. Performatywna
Biblioteka”. – Każda edycja projektu
ma coś, co ją wyróżnia. W tegorocznej odsłonie czytelnicy będą mogli
uczestniczyć w warsztatach związanych ze sztuką kaligrafii. Będzie
teatr mimów i lalek. Wejdziemy też
w świat charakteryzacji – wylicza
Anna Ptaszkiewicz-Godzina, instruktor metodyczny MBP w Jaworznie.
Projekt „Performatywna książka.
Performatywna Biblioteka” po raz

pierwszy realizowany był w 2019
r. W każdej edycji były zajęcia
warsztatowe, spotkania z twórcami, podróżnikami lub specjalistami różnych dziedzin. – Planujemy
również wydarzenie podsumowujące
tę edycję, obejmujące koncert oraz
prezentację efektów materialnych
powstałych podczas realizacji zadania – zapowiada Monika Rejdych,
dyrektor MBP w Jaworznie.
Podsumowaniem projektu będzie
też film reportażowy z przebiegu
warsztatów.
To jednak nie wszystko, co jaworznicka książnica ma do zaproponowania w tym roku. Biblioteka

przygotowuje się też do realizacji
projektu „Energia słowa”. – Projekt podzielimy na trzy cykle: pierwszy związany będzie z przeszłością
Jaworzna, drugi z teraźniejszością,
a trzeci z przyszłością – opowiada Agnieszka Dąbrowska z MBP
w Jaworznie.
Pierwsza część projektu oparta
będzie na Jaworznickim Słowniku
Biograficznym. Druga z kolei przybierze formę warsztatów proekologicznych. Natomiast trzeci cykl
projektu dotyczyć będzie elektrycznych samochodów marki Izera.
Uczestnicy zajęć zagrają też w grę
planszową.
NC

AU TO P R O M O C J A
Turbina Adama Garnka robi wrażenie | fot. Krzysztof Pęczalski

Stalowe ekra
zagoszczą w Jaw

Nie lada gratka czeka
na miłośników sztuki
współczesnej. W sobotę,
2 kwietnia, o godz. 17
odbędzie się w Muzeum
Miasta Jaworzna wernisaż wystawy Adama
Garnka, artysty, słynącego ze swoich zaskakujących instalacji. Do naszego miasta twórcę zaprosili
Monika i Leszek Lewandowscy, prowadzący Galerię Sektor I. To właśnie
w gmachu muzeum galeria ma od stycznia swoją
nową siedzibę.
Ekspozycja pn. „Stalowe ekrany”,
składająca się z prac Adama Garnka, będzie złożona z pięciu instalacji, które będzie można zobaczyć
w sali wystawienniczej MMJ, i jednej, 10-metrowej rzeźby, która z racji
swoich rozmiarów zostanie umieszczona przed muzealnym budynkiem.
– Będzie nią słynna „Turbina”,
którą każdy będzie mógł wprowadzić w ruch. Prezentacja jej mechanizmu odbędzie się przez gmachem
muzeum o godz. 17.30. Wcześniej,
o 17, w muzealnym budynku nastąpi
otwarcie wystawy. Na wernisażu nie
zabraknie oczywiście samego Adama
Garnka. To dobra okazja do poznania artysty i tego, jak tworzy swoje
dzieła – podkreśla Leszek Lewandowski, kurator wystawy.
Adam Garnek jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

To znany rzeźbiarz, performer,
twórca instalacji nieużytkowych,
który tworzy od lat 90. XX wieku.
Jego dzieła wprawiają w zdumienie niejednego miłośnika sztuki.
Jest uznawany za wizjonera formy
i muzyka wizualnego. Jego wyjątkowe rzeźby, wykonane w głównej
mierze z metalu, były prezentowane w wielu miastach. Wśród
prac Adama Garnka są rozmaite,
stworzone z różnych elementów,
maszyny, pojazdy, instrumenty,
narzędzia, wózki. To konstrukcje,
które można wprowadzić w ruch.
Nie mają one jednak praktycznego zastosowania. Są sztuką samą
w sobie. Artysta, zafascynowany
ruchem i maszynami, zaprasza widzów do współtworzenia swojej
sztuki. Zachęca ich do działania,
współtworzenia, przez wprawianie
w ruch, stworzonych przez niego
konstrukcji.
– Zamiłowaniem do metalu pałam
od dzieciństwa. Mój ojciec był ślusarzem. Często wykonywał w domu
jakieś zamówienia, np. robił drzwi,
naprawiał samochody. Zawsze pachniał metalem. Gdy poszedłem na studia, zobaczyłem w jednej z pracowni
rzeźbiarskich spawarkę. To właśnie
tam nauczyłem się spawać – przyznaje artysta. – Metal to takie tworzywo, którym można wiele wyrazić.
Tworząc, staram się opisywać świat.
Na przykład stalowe ekrany są takim
jego opisywaniem. Bowiem ekrany,
takie prawdziwe, towarzyszą współczesnemu człowiekowi na każdym
kroku. Wpatrujemy się w nie coraz
częściej. Patrzymy na komórki, telewizory, komputery. Na tej podstawie
stworzyłem swoje rzeźby – tłumaczy.
Adam Garnek będzie gościć w Jaworznie już po raz drugi. Kilka
lat temu zaprezentował w Teatrze
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Gwiazdy na Dniach Jaworzna!
Dawid Kwiatkowski, Happysad i Kayah to gwizdy, które wystąpią podczas
tegorocznych Dni Jaworzna. Poza koncertami będzie mnóstwo dodatkowych
atrakcji. Festiwal Holi, warsztaty jazdy na wrotkach i taneczna zabawa w rytmach disco oraz barwna parada szczudlarzy, cyrkowców i mimów. Rezerwujcie terminy! Święto miasta będziemy celebrować w weekend 18 i 19 czerwca.
Na wspólne świętowanie wszystkich jaworznian zaprasza Paweł Silbert,
prezydent miasta. – Dokładamy starań, żeby święto naszego miasta było wyjątkowym i interesującym wydarzeniem dla mieszkańców. Serdecznie zapraszam
wszystkich jaworznian na tegoroczne Dni Miasta. Wierzę, że będziemy się wspólnie
świetnie bawić – podkreśla Paweł Silbert.
W tym roku atrakcji będzie naprawdę sporo. W sobotę, 18 czerwca, spotykamy się na stadionie Azotanii (ul. Moniuszki 95). Tego dnia dla jaworznian zagra Dawid Kwiatkowski, grupa Happysad oraz Kayah. W niedzielę,

19 czerwca, świętowanie przeniesie się do śródmieścia. Jaworznickie planty
wypełnią się kolorami za sprawą Festiwalu Holi, czyli znanego i lubianego przez jaworznian Święta Kolorów. To jednak nie wszystko! Rowerowy
parking przy Placu Górników zmieni się we wrotkowisko. To właśnie tam
mieszkańcy Jaworzna będą mogli uczestniczyć w warsztatach jazdy na wrotkach. Tam też odbędzie się WrotkoDISCO, czyli taneczna zabawa w stylu
disco. Rynek Główny będzie strefą muzyki i relaksu, a całości obchodów
dopełni barwna parada uliczna z udziałem szczudlarzy, cyrkowców, mimów
i monocyklistów. – Program tegorocznych obchodów Dni Jaworzna jest tak
przygotowany, by każdy, niezależnie od wieku, muzycznych gustów i ulubionego sposobu spędzania wolnego czasu, mógł znaleźć dla siebie coś interesującego
i świetnie się bawić. Do zobaczenia na Dniach Jaworzna – zaprasza Monika
Komańska, pełnomocnik ds. organizacyjnych w MCKiS.
GD

Teatralne świętowanie

any
worznie
Sztuk pokaz swoich niecodziennych
instrumentów, wykonanych... a jakże - z metalu.
Zbliżającą się wystawę dzieł Adama Garnka będzie można podziwiać w Galerii Sektor I w budynku jaworznickiego muzeum przez
ponad miesiąc. Przez ten czas dostępna będzie też turbina, która
zostanie ustawiona już w czwartek,
31 marca, między siedzibą MMJ
a gmachem Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Rzeźba zostanie przywieziona do Jaworzna… tirem.
Wystawa prac Adama Garnka to
jedno z ważniejszych wydarzeń,
organizowanych od początku roku
przez Sektor I w jej nowej lokalizacji. Galeria promuje różne formy
sztuki współczesnej, w tym malarstwo, rzeźbę, performance. Jej twórcy realizują też rozmaite projekty,
warsztaty, spotkania z artystami,
koncerty i różnego typu wydarzenia społeczne, jak np. degustację
specjałów kuchni wegańskiej. Sektor I istnieje od 1998 roku. Najpierw mieścił się w Górnośląskim
Centrum Kultury w Katowicach,
a do Jaworzna został przeniesiony
w 2012 roku. Dotychczas jego jaworznicką siedzibą był budynek,
znajdujący się przy ul. Mickiewicza
21, a Sektor I działał pod auspicjami
najpierw Teatru Sztuk, a następnie
ATElier Kultury.
– Obecnie zapraszamy do nowego
miejsca. Organizowane przez nas wystawy będą odbywać się w auli wystawienniczej jaworznickiego muzeum –
informuje Monika Lewandowska.
– Jako Sektor I planujemy też większe ekspozycje w różnych polskich
miastach, gdzie również będziemy
promować prace zaprzyjaźnionych
z naszą galerią artystów – dodaje.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Wzruszająco, refleksyjnie, ale zarazem radośnie
i ze sporą dawką dobrego humoru. Tak podsumowują minione Dni Teatru, XXIX Spotkania Teatralne widzowie spektakli i uczestnicy warsztatów,
organizowanych w ATElier Kultury w Jaworznie.
Na trwające przez tydzień, od 21 do 27 marca,
Dni Teatru złożyły się warsztaty, wystawa, festiwal
przedszkolny i spektakle. Propozycji było wiele,
a wydarzenia w ramach teatralnego święta odbywały się w trzech lokalizacjach.
W pierwszych dniach obchodów odbyły się
warsztaty. W Centrum Kultury Archetti w Jeleniu
zajęcia teatralne dla dzieci poprowadziła Katarzyna Kałas. W głównej siedzibie ATElier (przy ul.
Mickiewicza 2) odbywały się natomiast warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Pierwsze dotyczyły
improwizacji scenicznej. Poprowadziła je grupa
Bez Puenty Impro. We wtorek spotkali się z kolei
miłośnicy fotografii, którzy chcieli poznać tajniki robienia zdjęć podczas spektakli. Zdradzili im

je członkowie grupy IMAGINI. Trzecie, środowe
warsztaty, miały musicalową tematykę, a poprowadziła je Katarzyna Cygan.
W czwartek w klubie Relax w Niedzieliskach
wystąpił w stand-upie Antoni Syrek-Dąbrowski.
Dzień później, w budynku Sokoła w Centrum,
odbył się wernisaż wystawy pt. „Maciej Święty –
plakat muzyczny i nie tylko”. Ekspozycja została
zaprezentowana w ramach Jaworznickiego Festiwalu Komedii.
Weekend minął natomiast pod znakiem spektakli.
W sobotę widzowie zobaczyli „Wdowy” w reżyserii Kamila Bzukały. W niedzielę na jaworznickiej
scenie królowała Magdalena Kumorek ze swoim
monodramem muzycznym pt. „Madaleine”.
Jaworznickie propozycje z okazji Dni Teatru
przyciągnęły mieszkańców całego regionu, w tym
katowiczan, tyszan, sosnowiczan. Oczywiście nie
zawiodła też jaworznicka publiczność. Jaworznianka Natasza Chochorowska wzięła udział

w warsztatach musicalowych, a następnie obejrzała spektakl w wykonaniu Magdaleny Kumorek
i jest pod jego ogromnym wrażeniem.
– Ten monodram zmusza do przemyśleń i zastanowienia nad własnym „ja”. Jest spojrzeniem w głąb
siebie, eklektycznie ukazuje naszą osobowość – podkreśla jaworznianka.
Pani Natasza uważa za niesamowity fakt, że
tylko jedna, wspaniała aktorka, jeden instrument
i światło pozwoliły przenieść publiczność w zupełnie inny wymiar. – Niesamowite teksty piosenek
z wymowną muzyką, przeplatane słowem, które wybrzmiewa na tysiące sposobów, i puenta, że miłość
i strach to uczucia, które przenikają nas każdego
dnia. Motywują do działania. Często też osłabiają.
Monodram pani Magdaleny pięknie pokazuje, że powinniśmy słuchać swojego serca i własnych lęków. To
pozwoli odpowiedzieć na pytanie: Kim tak naprawdę
jestem? – zaznacza jaworznianka.
Anna Zielonka-Hałczyńska
REKLAMA

„Stalowe ekrany”
Adama Garnka

Zapraszamy na kolejną wystawę w Muzeum Miasta Jaworzna!
Będzie to wystawienniczy debiut Galerii Sektor I, która
znalazła w murach Muzeum nową siedzibę.
Motywem przewodnim wystawy pn. „Stalowe Ekrany", której
autorem jest Adam Garnek, będą interaktywne, ruchome
rzeźby i obiekty, a oprócz eksponatów prezentowanych w sali
wystawienniczej, autor przywiezie do Jaworzna także 1,5
tonową "TURBINĘ", która stanie przed budynkiem Muzeum.
Na wernisaż wystawy zapraszamy
w sobotę – 2 kwietnia – na godz. 17.00.
Ekspozycje będzie można oglądać do 8 maja!
Szczegóły tutaj:

bit.ly/stalowe-ekrany
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Wybrana
ﬁlmograﬁa

Córki Rzeszy, reż. Andy Goddard, Wielka Brytania 2020
Czerwona jaskółka, reż. Francis Lawrence, USA 2018
Człowiek, który wiedział za dużo, reż. Alfred Hitchcock, USA 1956
Gra dla dwojga, reż. Tony Gilroy, USA/Niemcy 2009
Jack Ryan: Teoria chaosu, reż. Kenneth Branagh, Rosja/USA 2014
Jack Strong, reż. Władysław Pasikowski, Polska 2014
Johnny English, reż. Peter Howitt, USA/Wielka Brytania 2003
Mata Hari, reż. George Fitzmaurice, USA 1939
Mission: Impossible- seria , reż. B. De Palma, J. Woo, J.J. Abrams i in., USA
Most szpiegów, reż. Steven Spielberg, USA/Indie 2015
Nikita, reż. Luc Besson, Francja/włochy 1990
Ninoczka, reż. Ernst Lubitsch, USA1939
Oficer i szpieg, Roman Polański, Francja/Włochy 2019
Operacja Argo, reż. Ben Affleck, USA 2012
Północ - północny zachód, reż. Alfred Hitchcock, USA 1959
Seria filmów z James’em Bondem – 1962- 2021
Spotkanie ze szpiegiem, reż. Jan Batory, Polska 1965
Sprzymierzeni, reż. Robert Zemeckis, USA /Wielka Brytania 2016
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Przedszkolaki uratowały
las Chrobotka

Szpiegowski
dreszczyk
Intrygi, spiski i tajemnice sprawiają, że filmy szpiegowskie potrafią trzymać
nas w napięciu, a zaskakujące zwroty akcji zapewniają dreszczyk emocji. Zatem nic w tym dziwnego, że filmy o szpiegach cieszą się dużą popularnością,
a perspektywa rozwikłania zagadki napawa widzów entuzjazmem.
Wątki szpiegowskie są mocno eksploatowanym tematem w historii kina.
Kino szpiegowskie to podgatunek, który ukształtował się jako odmiana thrillera
i sensacji. Początki tej konwencji sięgają początków XX wieku, mają określoną
strukturę fabuły i typ bohatera. Opowieści te są jednymi z najbardziej uniwersalnych, a tematyka przewija się w filmach różnych gatunków: w dramatach,
sensacjach, komediach, westernach, a nawet romansach. Do głównych wyróżników klasycznego filmu szpiegowskiego należą obecność wątku walki ze
złem w kontekście politycznym, atrakcyjny i egzotyczny krajobraz i określony
profil bohatera. Jest nim mianowicie ktoś przypadkowo wplątany w intrygę,
kto poszukuje wyjścia z trudnej sytuacji. I może być to zarówno wyszkolony
agent jak i zupełnie ktoś przeciętny.
Dobre filmy szpiegowskie to sposób na atrakcyjny i emocjonujący seans. KP
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W Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej gościli aktorzy z Grupy O!Teatr. W ramach
Międzynarodowego Dnia Teatru
artyści zaprezentowali najmłodszym jaworznianom „Bajkę o Gajowym Chrobotku”. Ze spektaklu
dzieci dowiedziały się, jak należy
zachowywać się w lesie. Widowisko
obejrzało blisko dwustu jaworznickich przedszkolaków.
Postać z bajki Vaclava Ctvrtek’a, czyli tytułowy gajowy Chrobotek bardzo dba o swój las i żyjące
w nim zwierzęta. Odważnie staje
w ich obronie, gdy zajdzie taka potrzeba. Towarzyszą mu krecik Kamratek i rusałka Józefka, na których
zawsze może liczyć. Przyjaciele
wspólnie muszą stawić czoła niegodziwemu myśliwemu Krępakowi.
Przed rozpoczęciem spektaklu,
Marek Stawarz, pomysłodawca
i założyciel teatru, a także jeden
z aktorów omówił z maluchami zasady zachowywania się w teatrze.
– W teatrze zdecydowanie można
się śmiać, kiedy na scenie dzieje się
coś śmiesznego – tłumaczył. Był też
krótki test śmiechu. Jaworznickie
przedszkolaki zdały go śpiewają-

Aktorzy z O!Teatr zrobili niesamowite wrażenie na jaworznickich przedszkolakach | fot. Natalia Czeleń

co. – Świetny poziom śmiechu. Przyznaję, pełen profesjonalizm – ocenił
Marek Stawarz.
Dzięki sympatycznym bohaterom
widowiska, maluchy nie tylko poznały zasady zachowania się w lesie, ale dowiedziały się też tego, że
kłótnie osłabiają i niszczą przyjaźń.
Aktorzy cały czas byli w kontakcie
z publicznością. Poprzez śmiech,
emocje i przeróżne zabiegi, wciągali małych widzów w przebieg
scenicznych wydarzeń. Angażo-

wali chętnych do pomocy, a tych
oczywiście nie brakowało. Maluchy
chętnie pomagały Chrobotkowi
w uratowaniu lasu.
Grupa O!Teatr łączy elementy
komediowo-kabaretowe z lalkowym teatrem dla dzieci. Aktorzy
w spektaklu wykorzystali lalki typu
muppet. To specyficzna forma lalek teatralnych, przypominających
kombinację postaci ludzkich, zwierząt oraz fantastycznych stworów.
Natalia Czeleń

Kartografowie

Zabawa z mapą w świecie Roll Player

Jako nadworny kartograf, będący na usługach Królowej Gimnax, musisz liczyć się z wieloma ważnymi zadaniami, nawet wtedy,
kiedy w grę wchodzi odzyskanie
ziem północnych. Pora ruszać
w drogę. Na miejscu od razu bierzesz się do szkicowania spornego
terytorium, tak aby jak najwięcej
ważnych ziem przypadło królestwu
Nalos. Niespodziewanie dociera do
ciebie pierwszy edykt królowej, więc
musisz skupić się teraz na konkretnych
terenach, aby sprostać jej oczekiwaniom.
Możesz jedynie liczyć na to, że po wykonaniu zadania twoja reputacja będzie
jeszcze lepsza. Niestety, do akcji wkroczyli
władcy Dragul.
Tak przedstawia się zarys „wykreślanki” od
wydawnictwa Ogry Games, osadzonej w uniwersum z serii gier Roll Player. Gracze wcielają się w kartografów, którzy przez 4 pory
roku będą rywalizować o Gwiazdki Reputacji,
czyli punkty dające zwycięstwo. Do rozgrywki
uczestnicy będą używać ołówków lub kolorowych kredek (brak w pudełku), aby mapy były
ładniejsze, a sama gra szybsza i prostsza dla
młodszych graczy.

Rozłożyć mapy
Na początku każdy z graczy otrzymuje arkusz
mapy i ołówek. Na górze można uzupełnić imię
kartografa, jego tytuł (w grze solo to miejsce
zostaje uzupełnione po rozgrywce, w zależności
od tego, jaki tytuł się otrzymało), a także herb
rodzinny. Następnie należy rozłożyć cztery

nych edyktów i przygotowanie do kolejnej
pory roku. Gra kończy się po zimie, a grę
wygrywa osoba z największą liczbą Gwiazdek Reputacji.

Grajmy dalej

karty edyktów i przyporządkować
im odpowiednio po jednej karcie punktacji. To te karty będą wskazywać za co gracze
będą punktować w konkretnych porach roku,
natomiast karty pór roku wskazują, które karty
edyktów są brane obecnie pod uwagę. Pozostaje stworzyć talię kart zasadzek i odkryć, no
i można rozpocząć grę.
W Kartografach występuje sześć rodzajów
terenu, z czego pięć z możliwością do wyrysowania na mapach. Od tego, jaki rodzaj terenu,
i w jakim kształcie gracze będą nanosić na swoje
mapy, zależy wylosowana karta odkryć. Przed
przystąpieniem do rysowania każdy z graczy
będzie dokonywać wyboru pomiędzy rodzajem
lub kształtem terenu. Niekiedy teren będzie
musiał obejmować ruiny, a czasem nie będzie

mieścił się na mapie. W tym przypadku kształt
zostaje zredukowany do jednego kwadratu.
Podczas rozgrywki gracze mogą wpaść w zasadzkę, czyli wylosować specjalną kartę, która
nakazuje sąsiadowi wyrysowanie obszaru z wizerunkiem potwora. Aby uniknąć ujemnych
punktów gracz musi ten obszar jak najszybciej
obudować innymi rodzajami terenu. W każdej
porze roku trzeba wtasować do kart odkryć
jedną kartę zasadzki, przy czym niewykorzystane karty pozostają w talii i przechodzą do
kolejnej pory roku.
Kiedy dana pora roku dobiegnie końca, następuje zliczenie punktów z obecnie punktowa-

Autor gry, Jordy Adan, zadbał o ty,
by gra była regrywalna dzięki szesnastu
kartom punktacji oraz dwustronnym arkuszom mapy. Jeśli jednak gracze wykorzystają już wszystkie arkusze, to wydawca
od niedawna w swojej ofercie ma kilka nowych pozycji, m.in. Kartografowie: Herosi
i trzy pakiety map. Na stronie Ogry Games można również pobrać do druku mapy
z Kartografów, na wypadek, gdyby bloczek
z arkuszami został w całości wykorzystany.
Moje wrażenia? Obecnie to najciekawsza
wykreślanka, w którą zagrałem. Zarówno gra
w większym gronie, jak i tryb solo są na tyle
ciekawe, że chce się sięgać po kolejne arkusze
map. Gra w mniejszym gronie pozwala również
na „dopieszczenie” mapy poprzez użycie np.
długopisów żelowych z brokatem i wrysowywanie symboli terenów, zamiast samych granic,
ale i sam ołówek daje radę..
Radosław Kałuża | HKG Gildia

9+
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Młodzi siatkarze w akcji
W UKS-ie Jedynka Jaworzno sporo się dzieje. W miniony weekend
jaworzniccy siatkarze zmagali się
w meczach eliminacyjnych minisiatkówki chłopców. Ich starsi koledzy
walczyli natomiast w ćwierćfinałach
mistrzostw Polski młodzików.

W ostatnim turnieju Ogólnopolskich Mistrzostw o Puchar Kinder
Joy of Moving w Mysłowicach
triumfowały dwie jaworznickie
drużyny minisiatkówki.
– Zespół UKS Jedynka Jaworzno II,
który dwa tygodnie temu zakończył

Młodzikom nie udało się awansować do półﬁnałów | fot. Archiwum
UKS Jedynka Jaworzno

turniej na drugim miejscu, w miniony
weekend zaprezentował się z jeszcze
lepszej strony. Nie przegrał żadnego
seta i tym samym skończył zmagania
na pierwszej pozycji – relacjonuje
Kamil Niezabitowski z Jedynki.
– Niestety, w gorszej dyspozycji była
drużyna UKS Jedynka Jaworzno I. Ale
mimo wszystko nasi siatkarze pokazali niesamowitą walkę, rozgrywając
w trzech (na cztery) meczach tie-breaki. Ostatecznie zakończyli zmagania
na miejscu trzecim – zaznacza.
Świetnie poradzili sobie też zawodnicy zespołu UKS Jedynka Jaworzno IV. W poprzednim turnieju
byli trzeci w grupie. W zeszłą niedzielę zakończyli grupowe zmagania
na pierwszej pozycji.
Gorzej poszło za to młodzikom jaworznickiej Jedynki, którzy walczyli
o awans do półfinałów mistrzostw
Polski. Po walkach z MKST-em Astra
Nowa Sól, MMKS-em Kędzierzyn
Koźle i COCON-em Korona Olesno
jaworznianie uplasowali się ostatecznie na piątym miejscu w kla-

Zawodnicy Jedynki dobrze sobie radzą w minisiatkówce | fot. Archiwum
UKS Jedynka Jaworzno

syfikacji ogólnej. – Czujemy lekki
niedosyt i mamy poczucie, że stać nas
na osiąganie jeszcze wyższych celów.
Sezon jednak dobiegł już końca dla
naszych młodzików, a my jesteśmy
bardzo zadowoleni z jego przebiegu,
wszak awans do ćwierćfinałów mi-

strzostw Polski to bardzo dobry wynik. Mamy bardzo perspektywiczną
drużynę, która w kolejnych latach jest
w stanie konkurować z najlepszymi
zespołami w Polsce – podkreśla Kamil Niezabitowski.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Jaworznianie na rowery!
Grupy rowerowe z Jaworzna już
szykują się do rajdów, na które zaproszą wszystkich miłośników „kręcenia”
z naszego miasta i okolic. Wiosenna
pogoda sprzyja bowiem wycieczkom
na jednośladach, a w większej ekipie
zawsze raźniej. Plany na najbliższy
czas przygotowują już Niepokonani
Jaworzno. Najbliższym celem cyklistów będzie Kraków. Rajd został zaplanowany na 10 kwietnia.
– Zapraszamy do wspólnych eskapad
i serdecznie pozdrawiamy wszystkich
miłośników jazdy na dwóch kółkach –
podkreśla Gabriela Brodzik z Niepokonanych.
Cykliści planują też wycieczki wakacyjne. Nie zabraknie też Rowerowych Piątków. Będzie to kolejna
edycja lubianych przez jaworznian
wycieczek dookoła Jaworzna, podczas których rowerzyści odwiedzają piękne, zielone zakątki naszego
miasta, np. Sosinę, Gródek, Dolinę
Żabnika, Zalane. Niewykluczone, że
cykliści z Niepokonanych wezmą też

udział w kolejnej edycji walki o puchar Rowerowej Stolicy Polski, którą
co roku organizuje miasto Bydgoszcz.
Rok temu jaworznicka grupa „kręciła”
w tej sprawie nawet do Helu.
– Wszelkie informacje o planowanych
wycieczkach będą publikowane na naszej stronie na Facebooku, ponieważ na
bieżąco są one uzgadnianie – zaznacza
pani Gabriela.
Aktywne lato zapowiada też inna
jaworznicka grupa rowerowa – Team
Jaworzno. Tradycyjne i bardzo lubiane przez rowerzystów z całego regionu jaworznickie night bikingi wystartują na początku wakacji. To nocne
eskapady, w których biorą udział
całe rodziny. Do Jaworzna, specjalnie z okazji rajdów po zmroku, przyjeżdżają też liczne grupy rowerowe
spoza naszego miasta, np. z Tychów,
Mysłowic, Katowic.
– Jeśli pogoda dopisze, to pierwszy night biking będzie mógł odbyć
się w czerwcu – informuje Grzegorz
Oleksiak z grupy Team Jaworzno.

Plany na najbliższy czas ma z kolei
inna rowerowa ekipa. Rowerzyści,
zwani Byczyńskimi Bykami, szykują
się na dwie eskapady poza miastem.
9 kwietnia wezmą udział w rowerowej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej
w Bieruniu. Z kolei 7 maja wybiorą
się na Rajd Doliną Dunajca.
A jeśli ktoś woli rowerowe wyprawy w kameralnym towarzystwie, nic
nie stoi na przeszkodzie, by wybrać
się na wycieczkę w mniejszym gronie. Warto zwiedzić Jaworzno. Jest tu
ponad 20 dobrze opisanych szlaków
rowerowych. To zarówno te wiodące
łąkami, polami czy lasami, a także
wyasfaltowane drogi dla rowerów
i wygodna velostrada, którą można
przejechać z Centrum na Osiedle Stałe
i z powrotem. Powstają też kolejne
ścieżki, przede wszystkim przy modernizowanych drogach. Najnowsza
jest np. na ul. Martyniaków, niebawem rowerzyści będą korzystać też
z pasów na remontowanym odcinku
ul. Grunwaldzkiej.
AZ-H

Niepokonani Jaworzno będą organizować Rowerowe Piątki | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zwycięzcy
pierwszej rundy
Darterzy, rywalizujący
w trwającej edycji Jaworznickiej Ligi
Darta Salos, są już po pierwszej rundzie rozgrywek. Po trzech miesiącach
zmagań liderem 1. ligi jest Tobiasz
Fuczek. W 2. lidze na szczycie tabeli
znalazł się nieoczekiwanie Michał
Nawrot, który wyprzedził w ostatnim meczu prowadzącego dotąd, od
początku sezonu, Zbigniewa Sachę.
W trzecioligowej grupie A pierwszy
jest Grzegorz Golański, a w grupie
B prowadzi Adam Krawczyk.
Zawodnicy Salosu rozegrali też turniej Superdartera. Wygrał Krystian
Cebula. Kolejne zmagania o tytuł
superdartera odbędą się w ostatni
piątek kwietnia.
Sukces i fiasko
Jaworzniccy bilardziści z UKS-u Fair Play Jaworzno mają na koncie zwycięstwo
i porażkę w ligowych rozgrywkach.
Pierwszoligowcy z naszego miasta,
Dominik Jastrząb, Sambor Stachowiak, Piotr Twerdyk i Piotr Polis, przegrali z drużyną TCF HUB
go77.pl Kraków. Mecz zakończył się
wynikiem 4:2 na rzecz krakowian.
Triumfowali za to w 2. lidze młodsi
podopieczni trenera Bogdana Wołkowskiego. Wojciech Głąb, Jakub
Kraupe, Dominik Regieli i Krzysztof Paliwoda zmagali się z zespołem
Akademii Bilardowej Wodzisław Śląski i wygrali 5:1.
Młodzi jaworzniccy bilardziści wzięli też udział w pierwszym
w tym sezonie turnieju z cyklu Mak
Marketing Junior Tour. Dominik Ja-

strząb walczył w finale z Pawłem
Boguszewskim z klubu Green Club
Gdańsk. 4:3 wygrał gdańszczanin.
Jaworznianie górą
Jacek Stachańczyk
z MCKiS-u Jaworzno wygrał drugi z turniejów tegorocznego
cyklu Grand Prix Jaworzna w szachach. Dwa kolejne miejsca też zajęli jaworzniccy gracze. Środkową
pozycję podium zdobył Kazimierz
Zowada, a trzeci był Igor Musiał.
W piątkowej rywalizacji (25 marca),
organizowanej przez Jaworznicki
Klub Szachowy MCKiS, wzięły udział
53 osoby. Na turnieju zabrakło jednak
zeszłorocznego zdobywcy grand prix
i zwycięzcy pierwszych w tym roku,
styczniowych zawodów w Jaworznie, katowiczanina Macieja Malika.
Pokonali
pierwszoligowca
Siatkarze MCKiS Jaworzno wygrali 3:1 sparingowy mecz
z pierwszoligową drużyną AZS-u AGH
Kraków. Kontrolny pojedynek odbył
się w środę, 23 marca. Pierwszy set
jaworznickie Sokoły wygrały 25:23.
W drugim triumfowały 25:21. Nie
poszła im natomiast trzecia część
spotkania, którą podopieczni trenera
Tomasza Wątorka przegrali 23:25.
Stratę odrobili w czwartej partii, którą
wygrali 25:20. Sparing z krakowianami odbył się w przerwie między
ligowymi rozgrywkami. Kolejny mecz
rundy rewanżowej w ramach 2. ligi
Sokoły zagrają 2 kwietnia. Ich przeciwnikiem będzie drużyna KS-u Błękitni Ropczyce.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Siłacze powalczą o mistrzostwo
Już za tydzień odbędzie się w Jaworznie wielkie armwrestlingowe święto. W piątek, 8 kwietnia, rozpoczną się
w naszym mieście XXII Mistrzostwa Polski w siłowaniu na
ręce, które organizują Miejskie Centrum Kultury i Sportu
i działający w jego ramach Klub Tytan. W piątek odbędzie
się rejestracja i ważenie zawodników, a faktyczne zawody
będą mieć mieć miejsce w sobotę i niedzielę. Pierwszego
dnia siłacze będą walczyć w Hali Widowiskowo-Sportowej
MCKiS na prawe ręce, dzień później na lewe.
– To będzie wspaniałe widowisko. Kibice będą mieli okazję
zobaczyć najsilniejszych zawodników w całej Polsce. Idealne
dla naszych mistrzostw będzie też ich miejsce, czyli odnowiona, świetnie przygotowana hala sportowa – podkreśla
Mariusz Grochowski, trener i utytułowany zawodnik
Tytana. – Organizacja tak dużych zawodów nie jest dla nas
nowością. W Jaworznie odbyła się już bowiem równie duża
armwrestlingowa impreza. Nie były to jednak mistrzostwa, ale

Puchar Polski. Również wtedy do naszego miasta przyjechali
najlepsi polscy siłacze – dodaje.
Organizatorzy kwietniowego wydarzenia spodziewają
się tym razem nawet 250 zawodników. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, mistrzostwa będą rozpoczynać
się o godz. 9.30. Klub Tytan planuje wystawić 35 zawodników. Liczą na worek medali i na to, że zdobędą tytuł
najsilniejszego klubu.
Ogólnopolskie zawody, podczas których zostaną wyłonieni mistrzowie i mistrzynie, odbędą się miesiąc przed
mistrzostwami Europy w Rumi, gdzie wystąpią najlepsi
polscy siłacze. Jaworzniccy Tytani liczą zarówno na złote mistrzowskie medale, zdobyte na arenie krajowej, jak
i międzynarodowej. Mają też zamiar znaleźć się w tym
roku na mistrzostwach świata we Francji.
Wstęp na zawody w jaworznickiej hali będzie bezpłatny.
Anna Zielonka-Hałczyńska
Victoria zremisowała z Górnikiem | fot. Materiały Victoria 1918 Jaworzno

AU TO P R O M O C J A

Wygrane
i remisy

LKS Ciężkowianka Jaworzno udanie rozpoczął zmagania
rundy wiosennej w chrzanowskiej A klasie. Podopieczni trenera Szymona Pieczki wygrali 4:1 z zawodnikami UKS-u
Błyskawica Myślachowice. Ze zwycięstwa w ostatniej kolejce
cieszą się też piłkarze czwartoligowej Szczakowianki. Z kolei
remisami zakończyli swoje mecze zawodnicy Victorii 1918
Jaworzno i LKS-u Zgoda Byczyna.
W rozegranym na ciężkowickim stadionie inauguracyjnym
spotkaniu piłkarskiej wiosny, lider chrzanowskiej A klasy, czyli
zespół z Ciężkowic, zmierzył się
z wiceliderem ligi.
– W spotkaniu na szyczie gole dla
naszego klubu strzelili Mariusz Biel,
który trafił do bramki dwa razy, oraz
Dorian Prytko i Szymon Nowak –
wylicza Janusz Ciołczyk, prezes
Ciężkowianki. – Gratulacje dla zawodników, trenera, kierowników oraz
kibiców – podkreśla.
Ciężkowianka zyskała miano lidera A klasy już w rundzie jesiennej, od początku radząc sobie nieźle
w kolejnych meczach. Poprzednią
część sezonu zakończyła na pierwszym miejscu z 11 wygranymi, 2
remisami i ani jedną przegraną.
Po meczu z Błyskawicą ciężkowicki team ma już 38 punktów,
z kolei wicelider z Myślachowic
– 30.
W najbliższy weekend ciężkowiczanie zmierzą się na wyjeździe z Zagórzanką Zagórze, z którą
w jesiennej odsłonie sezonu wygrali 4:1.
W minionej kolejce zwyciężyli
też piłkarze Szczakowianki. Mecz
z LKS-em Jedność 32 Przyszowice
zakończył się na korzyść Drwali
wynikiem 2:1. Była to pierwsza
wygrana szczakowskiego teamu
w rundzie wiosennej. Poprzednie
dwa mecze piłkarskiej wiosny nie

zakończyły się sukcesem. Najpierw
Szczaksa zremisowała 2:2 z z Rozwojem Katowice, a tydzień później
przegrała 1:2 z Unią Kosztowy.
W miniony weekend Drwale
strzelili gola w 14. minucie spotkania z Jednością. Ale przed zakończeniem pierwszej połowy w bramkę szczakowian trafili gospodarze.
Drwale wyszli na prowadzenie dopiero pod koniec meczu.
Gole dla Szczakowianki strzelili Marcin Smarzyński i Michał
Chrabąszcz. Dzięki wygranej
zmienili miejsce w tabeli 1. grupy czwartej ligi śląskiej. Przed tygodniem była to siódma pozycja.
Obecnie Szczakowianka zajmuje szóste miejsce. W ten weekend
Szczaksa podejmie u siebie Wartę
Zawiercie.
Remisami zakończyły się natomiast mecze grających w wadowickiej lidze okręgowej Victorii
i Zgody. Pierwszy z zespołów zremisował z Górnikiem Brzeszcze
1:1. Byczyński team grał z MKS-em
Libiąż. Podczas spotkania żadna
z drużyn nie strzeliła bramki. Victoria zajmuje obecnie trzecie miejsce w ligowej tabeli. Zgoda spadła
z 12. na 13.
W sobotę Victoria zmierzy się
w Jaworznie z Nadwiślaninem
Gromiec. Tego samego dnia Zgoda zagra wyjazdowy mecz z Brzeziną Osiek.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

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

Patroni
naszych
ulic

Autor słownika, etnograf
i folklorysta

Ulica Jana Karłowicza znajduje się na Borach i jest boczną
drogą, biegnącą od ulicy Jeleńskiej. Jej patron był językoznawcą, etnografem, folklorystą i muzykologiem.
Jan Karłowicz urodził się 28 maja 1836 roku w Subortowiczach jako syn Aleksandra
Karłowicza i Antoniny z domu
Mołochowiec. Rodzina miała
szlacheckie korzenie i posługiwała się herbem Ostoja. Jan uczył
się w wileńskim gimnazjum, a następnie studiował filozofię i historię na uniwersytecie w Moskwie,
uzupełniał wiedzę na College de
France w Paryżu i w Heidelbergu,
a w Konserwatorium Muzycznym
w Brukseli dokształcał się w dziedzinie teorii i historii muzyki.
Skończył też studia doktoranckie
w dziedzinie filozofii i historii na uniwersytecie w Berlinie.
Po zdobyciu tytułu doktorskiego starał się o habilitację.
Jednak nie udało mu się jej zdobyć.
Karłowicz pracował m.in. w Sądzie Powiatowym w Wilnie jako kancelista, w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie na stanowisku pracownika naukowego. Wspólnie
z Konstantym Skirmuntem prowadził Bank Włościański
w Szemetowszczyźnie.
W celu prowadzenia działalności naukowej opuścił Litwę.
Wyjechał z rodziną (jego żoną była Irena Sulistrowska,
doczekali się czworga dzieci – m.in. Mieczysława, słynnego
kompozytora i taternika) do Heidelbergu, a następnie do
Drezna, Pragi i Warszawy. Tam Jan Karłowicz wykładał

etnografię na Kursie Pedagogicznym. Był też prezesem tamtejszej Kasy Literackiej i współzałożycielem warszawskiego
Muzeum Etnograficznego.
Zasłynął jako współautor „Słownika języka polskiego”, który opracował z Adamem Kryńskim i Władysławem Niedźwiedzkim. Największy, jak na
tamte czasy, słownik doczekał
się ośmiu tomów. Karłowicz był
również encyklopedystą.
Pasjonował się jednak nie tylko
językiem polskim, ale także m.in.
etnografią muzyczną, folklorem
literackim, językoznawstwem porównawczym i religioznawstwem.
Należał do wielu organizacji, m.in.
Litewskiego Towarzystwa Literackiego, Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Akademii Umiejętności w Krakowie,
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa
Przyrodników im. Mikołaja Kopernika, Akademii Nauk
i Sztuk Pięknych w Zagrzebiu, Societe des Traditions Populaires w Paryżu, American Folklore Society, Folklore
Society w Londynie, Towarzystwa Ludoznawczego w Pradze, Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”
i Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Pisał też do
czasopism naukowych. Jest autorem wielu prac w dziedzinach, którymi się zajmował. Na jego koncie znalazły
się też przekłady.
Jan Karłowicz zmarł 14 czerwca 1903 roku w Warszawie.
Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. AZ-H

Ptaki są symbolem wolności. Od
wieków inspirują i fascynują ludzi. Ich święto będziemy obchodzić
w piątek, 1 kwietnia. Międzynarodowy Dzień Ptaków ma zwrócić
uwagę na problemy, z jakimi borykają się te zwierzęta. Z roku na
rok rośnie bowiem liczba zagrożeń,
które powodują, że ich populacja
stopniowo się zmniejsza. Święto
ma zwrócić naszą uwagę na ten
problem, nim będzie za późno.
Bracia mniejsi świętują też w poniedziałek, 4 kwietnia. Tego dnia
obchodzony jest Światowy Dzień
Bezdomnych Zwierząt. To okazja
do refleksji nad smutnym losem
porzuconych zwierzaków. Warto
pamiętać, że czworonogi też potrzebują schronienia, pomocy i poczucia
bezpieczeństwa. Porzucone przez
ludzi zwierzaki dotkliwie odczuwają
chłód, głód i bezdomność. Psy czy
koty przygarnięte ze schronisk potrafią się swoim opiekunom pięknie
zrewanżować. Odpłacają absolutnie
bezwarunkową miłością i całkowitym oddaniem. Świętujmy więc
odpowiedzialnie i w refleksyjnym
nastroju.
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 11 (249)
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