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Już stu Ukraińców
uczy się polskiego

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Jarmark Wielkanocny
wraca!

Po pandemicznej przerwie
wraca Jarmark Wielkanocny!
To wydarzenie bardzo lubiane
przez jaworznian i doskonała okazja, żeby jeszcze przed
Wielkanocą zdobyć oryginalne

ozdoby świąteczne i skosztować wielkanocnych smakołyków w najlepszym wydaniu.
Na Jarmark zaprasza Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, Miejskie Centrum Kultury
i Sportu oraz wszyscy wystawcy. Tym razem Jarmark Wielkanocny odbędzie się w sobotę, 9 kwietnia, w godzinach od
9 do 13. Jarmarczne stragany
zostaną ustawione na terenie
parkingu rowerowego, czyli
pod płaszczką.
Więcej na str. 4

Testowanie autobusu
przedłużone
Do 15 kwietnia przedłużono testy autobusu wodorowego, który kursuje na

jaworznickich liniach. Urbino 12 hydrogen, wyprodukowany przez firmę Solaris
Bus&Coach, wyjechał na ulice naszego miasta w środę, 2
marca. Początkowo wóz miał
być testowany tylko do końca
marca. Jednak, jak tłumaczą
pracownicy PKM Jaworzno
i Solarisa, dodatkowy czas pozwoli na lepsze dopracowanie
wciąż unikalnej technologii
napędu, w jaki został zaopatrzony testowany pojazd.
Więcej na str. 9

Po europejskie
laury
Akademia Boksu Roberta
Gortata może pochwalić się
kolejnymi sukcesami swoich
zawodników. Pięściarka Dorota Wawszczyk już w przyszłym
tygodniu pokaże, co potrafi,
na mistrzostwach Europy juniorów, które odbędą się
w Bułgarii. Szansę na udział
w europejskich zmaganiach,
w swoich kategoriach wiekowych, ma też troje innych
podopiecznych jaworznickiego
klubu. – To już kolejni nasi zawodnicy, którzy pretendują do

laurów na najwyższych, sportowych szczeblach. Jesteśmy z nich
dumni i mocno im kibicujemy
– podkreśla Teresa Kondoszek, prezes Akademii Boksu
Roberta Gortata.
Więcej na str. 13

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Samosąd żółwia

Niedawno w pewnej dyskusji o Jaworznie padło wtrącenie: jak na prawie stutysięczne miasto przystało. No
tak, mamy gdzieś z tyłu głowy, że
mieszkamy w takiej wielkości mieście, ale wiemy, że tak nie jest. Poprawiłem więc, że obecnie to niecałe
85 tysięcy, co zostało skomentowane,
że miasto ostatnio wyludnia się coraz
bardziej. Czy aby na pewno?
Jaworzno nigdy oficjalnie nie przekroczyło 100 tysięcy, podobno liczbę
taką – 100,2 tys. podał kiedyś rocznik statystyczny, ale oficjalnie było
nas 99 993 osoby. Był to rok 1991,
a więc świeżo po tym, jak szlag trafił
ustrój słusznie miniony, a państwowe
zakłady bandycko zaczęto prywatyzować. W ciągu 30 lat, do roku 2021
ubyło nas w mieście 15 tys., było to
spowodowane kilkoma czynnikami.
Główny, to słaby przyrost naturalny,
typowy dla zachodniego, konsumpcyjnego stylu życia (poza tym nagle
przestano wyłączać wieczorami prąd,
więc i rozrywki nocne uległy zmianie), drugi powód to wyjazd ludzi za
pracą do krajów UE. Poza tym likwidowane zakłady przemysłowe oraz
wyjazd z miasta osób, które za młodu
przyjechały do Jaworzna z terenów
wiejskich, a obecnie na emeryturze,
chętnie wracających do miejsc, skąd
pochodzą. No i najważniejsze: nie

Szpilki w bruku

chce się wam ze sobą chodzić do łóżka, leniuszki.
Zrobiłem dość głębokie rozpoznanie tematu, żeby nie powiedzieć że
spenetrowałem statystyki, aby dowiedzieć się, jak to jest u naszych
sąsiadów zza miedzy. Porównania
będą dotyczyć tych samych okresów,
czyli lat 1991-2021, a procenty są
oczywiście „na minus”. Stolica naszego województwa – Katowice – 367
tys. / 269 tys. – zmiana aż o 26,6
proc., Sosnowiec – 259 tys. / 197
tys. – zmiana o 23,7 proc., Mysłowice – 94,5 tys. / 74,5 tys. – zmiana
o 21,6 proc., Chrzanów – 44,8 tys. /
34 tys. – zmiana o 24 proc. Statystyki są zupełnie inne dla największych
polskich miast, takich jak Warszawa
czy Kraków, gdzie przybyło mieszkańców (ok. 10 proc.) – co związane jest
stricte z rynkiem pracy oraz młodzieżą akademicką, która często zostaje
po skończonych studiach i podejmuje
tam pracę.
Jak więc widać, w porównaniu
do sąsiadów, nasze „tylko” 15 proc.
spadku jest najniższe. Prawdopodobnie bierze się to stąd, że Jaworzno jest z zewnątrz postrzegane jako
miejsce atrakcyjne do mieszkania
i wiele osób przeprowadza się do
nas, narzekając na swoje miejsce dotychczasowe. Wszystko to oczywiście
kwestia postrzegania oraz zasady:
wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
Ja tam z Jaworzna nie wyjeżdżam,
mnie tu dobrze.
A może z tym malejącym przyrostem jest tak, że żyjemy za szybko?
Wszędzie się śpieszymy i gonimy za
pieniędzmi, nie mając czasu na dzieci,
rodzinę. Wybieramy łatwe życie bez
obciążeń, to taki nowy model szczęścia. Tylko czy jesteśmy szczęśliwi?
A przy tym wszystkim żyjemy coraz
dłużej, tzw. oczekiwana średnia dłu-

Jan Kleszcz

Przez żołądek

Coraz więcej wojennych uchodźców zatrzymuje się w Jaworznie. W naszym mieście schronienie znalazło wiele matek
z dziećmi. Mimo wojennej traumy Ukraińcy próbują jak najlepiej odnaleźć się
w nowej rzeczywistości.
Maluchy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Starsze dzieci trafiły do jaworznickich podstawówek i szkół średnich, gdzie uczą się, ale też nawiązują nowe
przyjaźnie. Dorośli próbują uporać się z formalnościami, podejmują pracę, szukają
dla siebie miejsca i nadziei na bezpieczną przyszłość. Ukraińcy chętnie włączają się
też w życie kulturalne naszego miasta. Dzieci, młodzież i dorośli korzystają z zajęć
organizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury czy Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Do zwiedzania i wizyt Ukraińców zaprosili też jaworzniccy muzealnicy, a dwie sopranistki zachwyciły swoim talentem w jaworznickim Betlejem. To właśnie w domu
przy ul. Długiej w niedzielę, 3 kwietnia, podziwiać można było występ Solomii Pavlenko, solistki Opery Kijowskiej oraz Oksany Tarasenko, solistki i śpiewaczki Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca im. Grygoria Wieriowki.
Uchodźców spotkać można będzie również w najbliższą sobotę na plantach. Wezmą
udział w Jarmarku Wielkanocnym, gdzie zaprezentują potrawy charakterystyczne
dla ich kuchni. Można będzie obok naszych rodzimych specjałów, degustować też
smakołyki kuchni ukraińskiej, a wiadomo, że droga do serca wiedzie często właśnie
przez żołądek. Uchodźcy wybrali więc niezły sposób, by się zaprzyjaźnić.
Można więc już chyba zupełnie śmiało uspokoić tych, którzy obawiali się najazdu
Ukraińców i związanych z tym trudności. Wojenni uchodźcy radzą sobie w naszym
mieście całkiem dobrze. Swój egzamin nieźle zdała też zdecydowana większość
mieszkańców miasta, którzy pomagają, wspierają i rozumieją potrzeby gości. Malkontenci pozostali niezadowoleni. Jak zawsze.

gość życia w Polsce w minionym roku
wyniosła 77,8 lat (podczas gdy średnia w UE to 80,9 lat), wynika z tego,
że zostajemy starym, samotnym społeczeństwem, które nawet nie ma
potomstwa. Ale nasza długość życia,
która wydłużyła się dzięki rozwojowi
medycyny i farmacji, nijak się nie ma
do przykładów wziętych z natury. Na
przykład żółw olbrzymi dożywa ponad 100 lat, najstarszy potwierdzony
wiek żółwia o imieniu Harriet wynosi
176 lat, natomiast najstarszy znany
przedstawiciel tego gatunku, zmarły
w 2006 żółw o imieniu Adwaita, żył
prawdopodobnie 255 lat.
Albo taki rekin polarny, który żyje
średnio około 200 lat, ale złowiono
okaz, który po badaniu okazał się...
392-latkiem. Według nowych badań wiemy, że mogą dożywać 500
lat! Taki rekin-emeryt to koszmar
dla ZUS-u! Rekiny polarne osiągają
dojrzałość płciową w wieku 156 lat
(plus/minus 22 lata), co oznacza że
w momencie, gdy budzi się ich seksualność, to mija z 8 lat, zanim zdejmą majtki i zorientują się, że coś się
dzieje tam na dole. Ich gra wstępna
to pewnie jakieś 3 lata. Ale czego
wymagać od symbolu agresji wodnej (chociaż wiadomo, że większość
to roślinożercy), skoro pływają ze
średnią prędkością 1,22 km/h (maksimum 2,6 km), a człowiek w trakcie
szybkiego chodu porusza się 6 km/h.
Możesz kopnąć w tyłek rekina i zacząć spokojnie uciekać, nie śpiesząc
się za bardzo, bo i tak cię nie dogoni.
No i jak, chcecie żyć długo jak żółw
lub rekin? To pamiętajcie, że zimno
konserwuje, a pośpiech zabija. No i do
jasnej ciasnej... rozmnażajcie się! Rekin w jednym miocie potrafi stworzyć
od 200 do 324 młodych, a my, ludzie,
mamy problem aby wychować parę
lub trójkę. To do roboty!
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Warto reagować
Grażyna Dębała

Zabazgrane elewacje, zniszczone
kosze, uszkodzone wiaty przystankowe to właściwie codzienność każdego miasta. Jaworzno, niestety, nie
jest tu wyjątkiem. U nas też wandale
nie próżnują. Wystarczy przypomnieć
o bazgrołach, jakie kilka dni temu pojawiły się na ścianach parkingu pod
Halą Widowiskowo-Sportową w Centrum czy o regularnym rozbijaniu szyb
w wiatach przystankowych. Ostatnio
wandale odwiedzili też Sosinę.
Na efekty tej wizyty nie trzeba było
długo czekać. Na trawniku, który jeszcze nie zdążył się nawet zazielenić zostały głębokie ślady opon. Ewidentnie
ktoś ćwiczył tu drifty, czyli technikę jazdy w kontrolowanym poślizgu.
Trudno zgadywać, jak kierowca radził sobie z panowaniem nad autem,
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik
Spośród wielu zapomnianych polskich imion, które
powinny wrócić do łask,
jest Samosąd (imieniny 2
kwietnia). Idealne imię dla
ministra sprawiedliwości
czy prokuratora generalnego. Albo i obu.
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ale pewne jest, że z przepisami ruchu
drogowego był na bakier.
To nie wszystko. Poprzewracane
kosze i domowe odpadki podrzucone
do pojemników, w których znaleźć
się powinny posegregowane odpady
to kolejny ślad po obecności wandali.
Popisane drzwi do nowej toalety to też
dzieło chuliganów.
A przecież Sosina to miejsce, w którym jaworznianie szukają spokoju,
wytchnienia i relaksu, a nie frustracji.
Z pewnością jest nas więcej niż osób,
które bez głębszej refleksji niszczą infrastrukturę i przyrodę. Niestety, koszty chuligaństwa ponosimy wszyscy.
Być może sytuacja poprawiłaby się,
gdyby wandale naprawdę obawiali się
konsekwencji swoich działań. Warto
to sprawdzić i reagować.

Covid do lamusa?
Anna Zielonka-Hałczyńska

Zniknęły maseczki, zniknął dystans społeczny. Do historii przeszły też powszechne darmowe testy genetyczne. Bezpłatnie można
zrobić tylko szybki test antygenowy, w przychodni, i tylko na zlecenie lekarza. Za test PCR pacjent
musi już zapłacić. Wyjątkiem jest
sytuacja, gdy stan zdrowia osoby
z covidem pogorszy się na tyle,
że trafi ona do szpitala. Dopiero
wtedy szpitalny lekarz, o ile uzna
to za konieczne, może zlecić test
genetyczny w celu „ostatecznego
potwierdzenia lub wykluczenia,
czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił
się w szpitalu, są wywołane koronawirusem". Tak, to prawda (a nie
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jakiś Prima Aprilis), że właśnie od
1 kwietnia COVID-19 jest traktowany w ten sam sposób, co grypa.
Trochę to dziwne, zwłaszcza że
u naszych zachodnich sąsiadów
chorych przybywa na potęgę. We
wtorek, 5 kwietnia, odnotowano
w Niemczech ponad 108 tys. nowych zakażeń (w zeszłym tygodniu
było ich nawet po 300 tys. dziennie). Również we wtorek, w Wielkiej Brytanii zarejestrowano ponad
148 tys. pozytywnych testów.
Czyżby pandemia w Polsce
„skończyła się” jak ręką odjął,
a COVID-19 odszedł do lamusa?
Wczoraj z powodu tej choroby
zmarło w Polsce 77 osób. To mało?
Moim zdaniem, wręcz przeciwnie.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Izera szansą
dla przedsiębiorców

O szansach dla jaworznickich przedsiębiorców,
jakie wiążą się z utworzeniem w naszym mieście
Jaworznickiego Obszaru
Gospodarczego, dyskutowano podczas spotkania
przedsiębiorców z przedstawicielami Jaworznickiej Izby Gospodarczej
oraz ElectroMobility Poland, czyli firmy odpowiadającej za projekt polskiej
marki samochodów elektrycznych Izera.

Fabryka polskich samochodów
elektrycznych Izera powstać
ma na terenie Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego. Nowa
strefa przemysłowa obejmuje
obszar o łącznej powierzchni
ponad 260 ha i położona jest
pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Obrońców Września
1939 roku, Orląt Lwowskich
i drogą ekspresową S1. Specjaliści szacują, że utworzenie
JOG wiąże się z szansą na pracę
dla 12 tys. pracowników, w tym
około 3 tys. osób pracować mogłoby w fabryce Izery.
GD

Podobne spotkania i wiedza na
temat projektu mają pozwolić odpowiednio przygotować lokalny
biznes do przyszłej współpracy oraz
przygotować sektor usług czy nieruchomości na potrzeby pracowników fabryki, jej kontrahentów,
a wcześniej budowniczych.
– Jednym z celów Jaworznickiej
Izby Gospodarczej jest wspieranie
naszych lokalnych przedsiębiorców.
Chciałbym, aby to spotkanie było
okazją do zaprezentowania możliwości i szans, jakie stoją przed naszymi
przedsiębiorstwami w związku z planowaną inwestycją – mówił Mateusz
Łętowski, prezes JIG.
Tych szans jest naprawdę sporo.
Fabrykę najpierw trzeba zbudować. Potrzebni więc będą dostawcy
i świadczeniodawcy różnorodnych
usług. Później ruszy produkcja sa-

Paweł Tomaszek przekonuje, że budowa fabryki Izery oraz produkcja samochodów elektrycznych są szansą na rozwój dla lokalnych ﬁrm | fot. Natalia Czeleń

mochodów marki Izera. Tutaj także
potrzebne będzie wsparcie lokalnych firm usługowych, produkcyjnych czy transportowych.
Przedstawiciele ElectroMobility
Poland podczas wtorkowego spotkania z przedsiębiorcami zaprezentowali plany swojej działalności w Jaworznie. Przedstawili też
założenia harmonogramu prac przy
budowie fabryki, ich zakres, a także
model współpracy z poddostawcami. – Chcieliśmy pokazać, w jaki
sposób wyobrażamy sobie współpracę
z lokalnymi przedsiębiorcami. Chcemy też aby Izera była w centrum ekosystemu elektromobilności w Polsce

– tłumaczy Paweł Tomaszek, dyrektor ds. Komunikacji i Rozwoju
Biznesu w ElectroMobility Poland.
Spotkanie było świetną okazją
do wymiany wizytówek i zadawania pytań. Przedstawiciele ElectroMobility Poland zachęcają, by
zainteresowani współdziałaniem
kontaktowali się z nimi poprzez
kwestionariusz na stronie internetowej.
Fabryka Izery ma powstać na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Prace nad jego utworzeniem już się toczą. – Czeka nas
dużo wyzwań i musimy im sprostać
w najbliższym czasie. Jesteśmy na

finiszu prac nad powołaniem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.
Uchwalony został Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla zespołu
Wojska Polskiego Północ – mówił
Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta Jaworzna.
Nim powstanie fabryka pracy będzie jeszcze sporo. Trzeba między
innymi zagospodarować teren czy
zadbać o sieć dróg.
Wtorkowe spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami ElectroMobility Poland było kolejną
okazją, by poznać szczegóły inwestycji, która ma pozytywnie
wpłynąć na rozwój miasta i regionu. Podobne spotkanie odbyło się w marcu GEOsferze. Wtedy
przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawiali z przedsiębiorcami z naszego miasta.
Natalia Czeleń

SOWA – inspiruje i uczy
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, to jeszcze w kwietniu
otwarte zostanie Minicentrum nauki
w jaworznickiej GEOsferze. W Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej w piątek, 1 kwietnia, zakończył
się montaż urządzeń, które składać
się będą na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA. W tym
miejscu wszyscy zainteresowani będą
mogli poszerzać wiedzę, rozbudzać
wyobraźnię i zdobywać naukowe
doświadczenia. A wszystko poprzez
samodzielne poszukiwania i eksperymenty.
– Mamy kilkanaście urządzeń, które
pozwalają na ciekawe eksperymenty.
Dzięki nowym eksponatom sprawdzać
można na przykład siłę grawitacji czy
przeprowadzać eksperymenty optyczne
– wyjaśnia Agnieszka Chećko, dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie.

Dla zwiedzających jaworznicki
Ośrodek dostępna będzie wystawa
oraz Majsternia, czyli przestrzeń do
swobodnego eksperymentowania.
Wystawa składa się z piętnastu eksponatów zaprojektowanych i zbudowanych przez zespół Centrum Nauki Kopernik. Pracownicy GEOsfery przeszli
już specjalne szkolenie, podczas którego dowiedzieli się, jak obsługiwać
i dbać o nowe sprzęty. – W pierwszej
kolejności wystawę będą mogły zwiedzać
grupy zorganizowane, w późniejszym
terminie wystawa zostanie udostępniona
również do indywidualnego zwiedzania
– informuje Karolina Kędroń z jaworznickiej GEOsfery.
Utworzenie Stref Odkrywania,
Wyobraźni i Aktywności – SOWA
to inicjatywa Ministra Edukacji
i Nauki. Takie ośrodki mają popularyzować i upowszechniać naukę
oraz badania naukowe. To miejsca,

Nowe eksponaty zostały już zamontowane | fot. Materiały GEOsfera

gdzie promowana jest idea uczenia
się, oparta na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu, czyli właśnie
na eksperymentowaniu. Taka metoda
umożliwia pogłębianie wiedzy, ale
też inspiruje, skłania do współpracy,

rozbudza ciekawość, kreatywność
i poczucie sprawczości. Utworzenie
takich punktów zaplanowano w 30
miastach. Kilka Stref Odkrywania,
Wyobraźni i Aktywności – SOWA już
działa.
GD

| fot. Natalia Czeleń

Ruszają
fontanny
i tężnia

W poniedziałek, 11 kwietnia, na
jaworznickim Rynku uruchomione
zostaną fontanny. Tego samego dnia,
po zimowej przerwie, działać zacznie
tężnia solankowa w GEOsferze. To nie
koniec wiosennych zmian. Wkrótce
na Rynku staną też, bardzo lubiane
przez jaworznian, duże huśtawki.
Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów zapowiadają również ciekawe dekoracje świąteczne, które
ozdobią główny plac miasta jeszcze
przed świętami.
Wiosennego klimatu jaworznickiemu Rynkowi już dodają kolorowe
bratki, które niedawno pojawiły się
w sporych donicach.
Od przyszłego tygodnia wodą
tryskać będą fontanny oraz skoczki,
a podwodne reflektory, efektownie
podświetlą strumienie wody w fontannach. Warto przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa.
– Przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do fontanny.
Obiekty z wodą na Rynku są elementem
dekoracyjnym, a nie użytkowym. Nie
mogą być więc traktowane jako plac
wodny – mówi Izabela Miszczyk,
rzecznik prasowy MZDiM.
Zakaz nie jest przypadkowy. Chodzi
właśnie o bezpieczeństwo. Fontanny
są urządzeniami o zamkniętym obiegu wody, dlatego wszelkie mikroorganizmy, które się w nich namnażają,
pozostają w fontannach aż do czasu
wymiany wody, a zastosowane w fontannach systemy filtrowania służą do
oczyszczania mechanicznego. Nie są
więc przystosowane do odkażania
wody z grzybów czy bakterii, które
przy wyższych temperaturach powietrza namnażają się błyskawicznie.
Od poniedziałku, po sezonowej
przerwie, działać zacznie też tężnia
solankowa, która znajduje się na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej. Solanka ma bardzo
korzystny wpływ na nasze zdrowie.
Wspomaga leczenie chorób dróg oddechowych i alergii, pomaga w walce z chorobami laryngologicznymi
i dermatologicznymi, wspiera nas
w walce ze stresem i zmęczeniem,
podnosi odporność, a nawet przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej.
– Tężnia solankowa w GEOsferze
zostanie uruchomiona 11 kwietnia. Zapraszamy w godz. od 8 do 22 – podkreślają pracownicy jaworznickiego
Ośrodka.
NC, GD
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Jarmark Wielkanocny wraca!
Po pandemicznej przerwie wraca Jarmark Wielkanocny! To wydarzenie bardzo lubiane przez jaworznian i doskonała okazja, żeby jeszcze przed Wielkanocą zdobyć
oryginalne ozdoby świąteczne i skosztować wielkanocnych smakołyków w najlepszym wydaniu.
Na Jarmark zaprasza Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz
wszyscy wystawcy. Tym razem
Jarmark Wielkanocny odbędzie się
w nowym miejscu. Organizatorzy
zapraszają w sobotę, 9 kwietnia,
w godzinach od 9 do 13 na planty.
Jarmarczne stragany zostaną ustawione na terenie parkingu rowerowego, czyli pod płaszczką.
AU TO P R O M O C J A

– Nasze jarmarki to doskonały
sposób, żeby jeszcze przed świętami
poczuć ich atmosferę. Tradycyjnie
będzie okazja, żeby kupić ręcznie
wykonane ozdoby świąteczne oraz
spróbować wielkanocnych potraw
– zapowiada Barbara Halaś, kierownik działu kultury w Miejskim
Centrum Kultury i Sportu.
Podczas sobotniego Jarmarku
Wielkanocnego swoje wyroby pre-

zentować będą uczniowie jaworznickich szkół, przedszkoli i stowarzyszeń. Imprezę uświetnią występy
przedszkolaków. Maluchy od dawna
pracują nad programem artystycznym. Wszyscy wystawcy również
skrupulatnie przygotowują się do
tego wydarzenia. Od tygodni podczas zajęć i spotkań powstają między innymi kolorowe wielkanocne
palmy, pomysłowe pisanki, karty

świąteczne, kurczaczki i króliczki.
Intensywne prace trwają też w kuchni. Przedstawicielki zespołów śpiewaczych, które działają pod artystyczną opieką MCKiS i zrzeszone są
w Miejskim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, przygotowują tradycyjne wielkanocne
potrawy w nowoczesnym i bardzo
smacznym wydaniu. Uczestnicy jaworznickiego Jarmarku Wielkanocnego z pewnością będą mieli okazję, by nieco porozpieszczać swoje
podniebienia. Skosztować można
będzie między innymi żurku z kiełbasą, jajek z chrzanem, świątecznych babeczek i ciast.

Jaworznicki Jarmark Wielkanocny będzie miał też ukraińskie
akcenty. W naszym mieście schronienie znalazło wielu uchodźców
ze wschodu. Mimo bardzo trudnych wojennych doświadczeń, oni
też chcą się poczuć częścią naszej
społeczności i wezmą udział w Jarmarku. Podczas sobotniego wydarzenia skosztować można będzie
więc również potraw charakterystycznych dla kuchni ukraińskiej,
a przedszkolaki przygotowują też
świąteczne ozdoby, podobne do
tych, które ozdabiają ukraińskie
domy w czasie świąt.
Grażyna Dębała

Danuta
Dubiel

Monika
Włodarczyk-Raczek

Bardzo niecierpliwie czekałyśmy
na powrót Jarmarku Wielkanocnego i cieszę się, że po tak długiej przerwie znów będzie można
się spotkać. Mamy już przygotowane świąteczne ozdoby. Palmy,
koguciki na patyku oraz pisanki
wykonane metodą origami. Będzie też coś do degustacji. Jeszcze
naradzamy się co do szczegółów,
ale przygotowujemy faszerowane
jajka i ciasto.

Zapraszamy na jaworznicki Jarmark Wielkanocny. My, jako
Warsztat Terapii zajęciowej, tradycyjnie też tam będziemy. Przygotowaliśmy mnóstwo pięknych
i bardzo oryginalnych świątecznych
ozdób. Na naszym stoisku będą jaja
ozdobione sznurkiem, kury, sowy,
króliczki, kurczaki, pudełka i makramowe cudeńka. Każda z tych
ozdób może stanowić oryginalną
ozdobę mieszkań i domów.

Tamara
Zamikhovska

Daria
Kuć

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Jaworzna do udziału w sobotnim Jarmarku Wielkanocnym.
Razem z koleżankami z Ukrainy:
Olesą, Lesą, Victorią i Natalią przygotujemy do degustacji tradycyjne
ukraińskie potrawy, m.in. barszcz,
ciasto, tartaletki, rogaliki oraz galaretki. Jarmark jest również doskonałą okazją do poznania się i wymiany tradycji Wielkanocnych. Do
zobaczenia w sobotę!

To już tradycja, że I Liceum Ogólnokształcące bierze udział w Jarmarku
Wielkanocnym. Angażujemy się w to
wydarzenie od początku jaworznickich jarmarków. W przygotowania
zawsze aktywnie włącza się cała społeczność uczniowska. W tym roku do
przygotowań włączyli się również nasi
nowi uczniowie z Ukrainy. Po lekcjach
wspólnie przygotowywaliśmy palmy
wielkanocne oraz inne świąteczne dekoracje i ozdoby.
GD
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Nie marnują, a dzielą się z innymi

Pierwsza w Jaworznie
jadłodzielnia już działa.
Zlokalizowany przy ul.
Paderewskiego 15 punkt,
w którym można podzielić się jedzeniem, cieszy
się coraz większą popularnością. Jaworznianie
chętnie przynoszą tam
różne produkty spożywcze, których mają w nadmiarze, a inni cieszą się,
że mogą je po prostu
wziąć.
– Żywność zostawiona w jadłodzielni szybko znika. Zdarza się nawet, że
chętni na poczęstowanie się jedzeniem,
ustawiają się w kolejce. To oznacza, że
takie miejsce było bardzo potrzebne –
podkreśla Estera Szozda, wolontariusza fundacji „Kobieca Przystań”.
– Mieszkańcy dzielą się żywnością. Na
przykład ostatnio ktoś zostawił w jadłodzielni bigos. Danie było pasteryzowane, a data pasteryzacji została
podana w opisie, zamieszczonym na
słoiku – dodaje.
Jadłodzielnie działają już z powodzeniem w wielu polskich miejscowościach. To miejsca, w których
jedzenie zostawiają osoby, chcące
pozbyć się nadmiaru żywności ze
swoich lodówek. To o wiele lepsze
rozwiązanie, niż to, by jedzenie po

prostu się zmarnowało. Produktami,
zostawionymi w jadłodzielni, mogą
z kolei poczęstować się wszyscy
chętni, zupełnie za darmo. Najczęściej z takiej możliwości korzystają
osoby ubogie. Ale nie tylko. Twórcy tego miejsca mówią, by się nie
krępować. Chodzi o to, by razem
ratować jedzenie od zmarnowania.
Jadłodzielnia przy ulicy Paderewskiego 15 powstała dzięki staraniom wspomnianej fundacji „Kobieca Przystań”, którą kieruje Edyta
Lesiak. Organizacja zainicjowała
kilka wydarzeń, podczas których
zbierano pieniądze na stworzenie
tego jaworznickiego miejsca dzielenia się dobrem - tak nazywają jadłodzielnię członkowie stowarzyszenia.
Jedną z takich charytatywnych imprez był koncert w Młodzieżowym
Domu Kultury na Osiedlu Stałym,
który odbył się w grudniu.
Ambasadorami powstania jadłodzielni zostali jaworzniccy artyści.
Przedsięwzięcie wsparły też Urząd
Miejski w Jaworznie i Szkoła Podstawowa nr 15, a także inne instytucje i firmy.
W jadłodzielni można zostawić
zarówno artykuły kupione w sklepach, jak np. chleb, mąka, masło,
śmietana, wędlina, ser, a także
przygotowane w domu potrawy.
Może być to świeża zupa, bigos,
gulasz. Takie dania muszą być
szczelnie zapakowane i opisane,
czyli muszą być opatrzone informacjami, co to za potrawa, jakie
składniki zawiera, kiedy została

Opiekę nad jadłodzielnią sprawują wolontariuszki
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

przygotowana. Nie można przynosić m.in. surowego mięsa, ryb,
alkoholu czy zepsutych dań.
W jaworznickiej jadłodzielni są
dwie sekcje. Pierwsza jest przeznaczona na produkty suche, czyli
niewymagające przechowywania
w lodówce, długoterminowe, np. na
mąkę, cukier, słodycze, owoce. Druga sekcja to lodówka, do której należy wkładać żywność wymagającą
przechowywania w niskiej temperaturze. Dostępne są też ekoworeczki,
szyte z firanek przez członkinie zaprzyjaźnionego z fundacją klubu „To

i owo”. A na każdego, kto otworzy
drzwi do sekcji suchej, czeka też
koszyczek z karteczkami, zawierającymi motywujące cytaty.
Nad jadłodzielnią opiekę sprawuje fundacja. Porządek utrzymuje tam
z kolei wynajęta firma sprzątająca.
Utrzymanie tego miejsca (wliczając
nie tylko sprzątanie, ale i zakup
środków czystości, opłacanie zużycia mediów, kamery) to koszt 350
zł miesięcznie. Jadłodzielnia jest
otwarta przez całą dobę, a o to, by
nie została zdewastowana, zadbano,
montując monitoring.

– Niezależnie od tego, czy mieszkańcy przynoszą swoje artykuły żywnościowe, jadłodzielnia jest codziennie
zaopatrywana. Dbają o to ratownicy
żywności, czyli wolontariusze z naszej fundacji, którzy ratują jedzenie
przed zmarnowaniem – tłumaczy wolontariuszka Ilona Grobelniak. –
Fundacja podpisała umowę z jednym
z jaworznickich marketów. Sklep przekazuje nam artykuły, których już nie
sprzeda, np. produkty, których termin ważności dobiega końca, albo
warzywa i owoce, które pozostały
z poprzedniej dostawy i, gdyby nie
jadłodzielnia, wylądowałyby na śmietniku – zaznacza.
Fundacja zachęca do współpracy
również inne jaworznickie sklepy,
restauracje czy punkty gastronomiczne.
– Przekazywanie produktów do
jadłodzielni to najlepszy sposób na
niemarnowanie jedzenia. A niestety,
Polacy marnują jego ogromne ilości.
Sporo żywności ląduje nie tylko w domowych koszach, ale też na śmietnikach za marketami, punktami gastronomicznymi. Chcemy to zmienić.
Bo przecież, jeśli taka żywność nadal
jest zdatna do spożycia, to czemu nie
podzielić się nią z innymi? Czekamy
zatem na kolejne sklepy i restauracje.
Zapraszamy do dzielenia się dobrem!
– podkreśla Estera Szozda.
Można też pomóc, wpłacając datki na utrzymywanie jadłodzielni.
Pieniądze można przesyłać na konto fundacji.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Stop marnowaniu jedzenia
Uczniowie klasy 3b Technikum nr
5 z jaworznickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego chcą nauczyć Polaków, jak nie
marnować jedzenia. Co roku supermarkety, restauracje i mieszkańcy
gospodarstw domowych wyrzucają
bowiem do kosza około 5 mln ton
artykułów spożywczych. Dlatego
Paulina Ociepka, Nina Nachel,
Aleksandra Susek, Wiktor Pawuska i Bartosz Żak rozpoczęli kampanię w mediach społecznościowych,
w ramach której pokazują, jak w łatwy sposób można zapobiec niszczeniu żywności. Swój projekt pn.
„Don’t Waste” realizują w ramach
ogólnopolskiej platformy „Zwolnieni z Teorii”, którego są finalistami.
– Naszym pierwszym pomysłem było
przeprowadzenie ankiety, dzięki której
mogliśmy się zorientować, ile osób stara
się nie wyrzucać żywności oraz jakie
ma na to sposoby. Po analizie wyników
postanowiliśmy promować materiał informacyjny w mediach społecznościowych – podkreśla Paulina Ociepka.
– W ramach kampanii chcemy promować wiedzę na temat niemarnowania
jedzenia i pokazać naszym odbiorcom,
że małe rzeczy, jak np. sporządzenie

Młodzi jaworznianie zachęcają do tego, by szukać sposobów na dobre
wykorzystanie żywności | fot. Archiwum prywatne

listy zakupów z potrzebnymi artykułami może pomóc naszemu środowisku
– tłumaczy.
Jaworzniccy uczniowie chcą dotrzeć do internautów trzema kanałami – przez Facebooka, Instagram
i TikToka. Na dwóch pierwszych zamieszczają posty edukacyjne o tym,
jak zapobiegać marnowaniu żywności. Są w nich zawarte konkretne
porady, jak np. ta, by przechowywać produkty zgodnie z zaleceniami producenta i zwracać uwagę na

datę ważności, by kupować tylko
potrzebne rzeczy i planować posiłki
na kolejne dni. Uczniowie radzą też,
by wykorzystywać ugotowane produkty, np. zrobić z nich sałatkę lub
zapiekankę, a to, czego nie zjemy,
zamrażać. Na TikToku zamieszczają z kolei, nierzadko pełne humoru,
uświadamiające filmiki.
Swoją kampanię jaworznicka
młodzież realizuje we współpracy
z platformą „Zwolnieni z Teorii”,
założoną przez fundację o tej samej

nazwie. To inicjatywa adresowana
do studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Idea jest taka,
by zachęcić młodych ludzi do działania i pomóc im zdobyć praktyczne
kompetencje, dzięki którym łatwiej
wejdą na rynek pracy. Współpraca z platformą „Zwolnieni z Teorii”
zachęca do działań w kilkuosobowych zespołach. Dzięki wspólnemu realizowaniu projektów (mogą
one dotyczyć różnych sfer życia,
np. kultury, sportu, nowych technologii, przestrzeni miejskiej, sztuki), młodzież ma szansę nauczyć się
pracować w grupie i zdobywa jakże cenne umiejętności komunikacji
międzyludzkiej. A dodatkowo robi
coś dobrego dla innych.
Liderzy platformy dają młodym ludziom praktyczne wskazówki, które
prowadzą ich krok po kroku przez
realizację projektu. – Każdy, kto zrealizuje swój projekt, zostaje finalistą
i otrzymuje międzynarodowy certyfikat z zarządzania. A jak się postara,
otrzymuje „Złote Wilki”, czyli nagrody
dla najlepszych projektów w Polsce.
Każdy, kto ukończy projekt w ramach
„Zwolnionych z Teorii”, zdobywa międzynarodowy certyfikat z zarządzania

projektami wydany przez Project Management Institute ATP – tłumaczą
pomysłodawcy platformy, która istnieje od 2014 roku. Skorzystało z niej
już kilkadziesiąt tysięcy osób, które
dotarły do milionów beneficjentów
swoich projektów.
Uczniowie z Jaworzna zapraszają
do śledzenia ich kampanii. – Dołączcie do nas, by wspólnie walczyć przeciw marnowaniu jedzenia – zachęca
Wiktor Pawuska. – Znajdziecie nas
na Fb, wpisując w lupce „@dontwaste.
zzt”, i pod tym samym hasłem na Instagramie oraz na TikToku – informuje.
Anna Zielonka-Hałczyńska
REKLAMA
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Ruszą w drogę
z domu przyjaciół
W ramach Byczyńskiej Drogi Krzyżowej wierni pokonali trasę o długości
17 kilometrów | fot. Elżbieta Ćwik

Wędrówka
z rozważaniami

W piątek, 8 kwietnia, jaworzniccy
wierni wyruszą w Ekstremalną Drogę Krzyżową. Wcześniej niektórzy
zrobili sobie „rozgrzewkę”, biorąc
udział w podobnej, ale sporo krótszej
eskapadzie w Byczynie.
W Byczyńskiej Drodze Krzyżowej
wzięło udział 100 osób. Nocna wędrówka, zainicjowana po raz drugi
przez Jana Korlackiego z parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
odbyła się w piątek, 25 marca. Jej
uczestnicy pokonali 17 kilometrów.
Na trasie zatrzymywali się przy 14
stacjach. W modlitwach posiłkowali
się rozważaniami bł. kard. Stefana
Wyszyńskiego.
Kolejną okazją do nocnej, religijnej wędrówki będzie zbliżająca się
Ekstremalna Droga Krzyżowa. EDK
to wydarzenia ogólnopolskie. W nocnych wędrówkach po licznych szlakach biorą udział rzesze wiernych
z różnych miejscowości.
W Jaworznie będą w tym roku dostępne dwie trasy: 30-kilometrowy
biały szlak św. Józefa i 42-kilometrowy, złoty, św. Brata Alberta. Biała tra-

sa wiedzie z Centrum do Ciężkowic,
Szczakowej, Długoszyna i na Osiedle
Stałe, skąd piechurzy wrócą przed
kolegiatę. Złota prowadzi przez Jeleń, Byczynę, Pieczyska i Szczakową.
Stamtąd nastąpi powrót do Centrum.
Jaworznicka edycja EDK rozpocznie się od mszy św. w intencji uczestników o godz. 18.30 w Kolegiacie
pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny
w Centrum. Piechurzy wyruszą indywidualnie lub w grupkach. Będą
się kierować mapami lub specjalną
aplikacją na smartfony.
Zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową odbywają się za pośrednictwem
strony dk.org.pl. Na uczestników czekają już pakiety EDK (do wyczerpania zapasów). Znajdują się w nich
rozważania drogi krzyżowej, opaska
odblaskowa i bransoleta silikonowa.
Pakiety można odebrać w punkcie
z prasą w kolegiacie i w kancelarii
parafialnej.
Więcej informacji na temat tego
wydarzenia, tras i zapisów można
znaleźć na facebookowym profilu
jaworznickiej edycji EDK.
AZ-H

Małżonkowie
z medalami
19 jaworznickich par małżeńskich świętowało okrągły jubileusz
wspólnego życia. Z tej okazji w Sali
Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Jaworznie odbyły się rocznicowe uroczystości, podczas których
Paweł Silbert, prezydent miasta,
odznaczył małżonków „Medalami
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawanymi przez Prezydenta RP.
Tym razem jubileuszowe odznaczenia odebrali: Zofia i Franciszek
Ostafin, Danuta i Jacek Oleksiak,
Alfreda i Franciszek Paluch, Irena i Józef Paluch, Krystyna i Dominik Polizio, Krystyna i Jerzy
Proksa, Wiesława i Adam Kamińscy, Janina i Andrzej Kurdziel,
Halina i Roman Tarabuła, Józe-

fa i Józef Warenda, Małgorzata
i Jan Bury, Stanisława i Józef
Dzięburscy, Lucyna i Stanisław
Jura, Kazimiera i Franciszek Kałdos, Urszula i Janusz Kałuża, Irena i Kazimierz Kubiccy, Dorota
i Andrzej Kępka, Krystyna i Sylwester Machowscy oraz Władysława i Jerzy Olińscy.
Jubileuszowa uroczystość odbyła się we wtorek, 5 kwietnia.
Nie zabrakło gratulacji i drobnych
upominków. Życzenia małżonkom
złożyli m.in. Paweł Silbert oraz
Agnieszka Zielińska, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Jaworznie i Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący jaworznickiej Rady
Miejskiej.
Grażyna Dębała

Najbliższa niedziela, 10
kwietnia, rozpoczyna
Wielki Tydzień. Tego dnia
w jaworznickich parafiach
wierni zjawiają się z palmami, a zamiast kazania czytany jest opis męki
Chrystusa. Szczególne
obchody Niedzieli Palmowej odbędą się we wspólnocie Betlejem. Rozpoczną
się procesją spod dawnej
„Kubany”.
10 kwietnia o godz. 11 sprzed
remontowanego przez stowarzyszenie budynku, wierni wyruszą
z palmami w orszaku do betlejemskiego domu przy ul. Długiej 16.
Tam odbędzie się msza święta, a po
niej kiermasz rękodzieła.
– Zapraszamy serdecznie każdego,
kto chce wziąć z nami udział w tej
uroczystości – podkreśla ks. Mirosław Tosza, prezes stowarzyszenia Betlejem. – Start procesji sprzed
wspomnianej „Kubany” będzie pewnym symbolem – dodaje.
Mieszkańcy Betlejem remontują
wydzierżawiony przez stowarzyszenie budynek przy ul. Dąbrowskiej
8, czyli siedzibę dawnej restauracji
pn. „Kubana”. Powstają tam pokoje, magazyn, pracownia mozaiki,
kuchnia, toalety i sala do organizacji imprez okolicznościowych,
która będzie też stołówką. Budynek wymagał kapitalnego remontu.
Wymieniono dach, okna, wszyst-

Postępów prac dogląda ks. Mirosław Tosza (z lewej) | fot. Archiwum prywatne

kie instalacje, zrobiono przyłącze
kanalizacyjne. W przygotowaniu
są dwa mieszkania na poddaszu,
w których zamieszkają uchodźcy
z Ukrainy. Są przygotowywane dla
nich 3 mieszkania. Remont obiektu
cały czas trwa. Prawdopodobnie zakończy się miesiąc po Wielkanocy.
By przyspieszyć prace, betlejemczycy poprosili o pomoc wolontariuszy. Przy remoncie pomagają

W "Domu Noemi i Ruth" prace remontowe są w toku | fot. Archiwum prywatne

już m.in. uchodźcy oraz klerycy
z częstochowskiego seminarium.
W swoje progi wspólnota będzie mogła zaprosić od 10 do 15
uchodźców.
– Chcemy być przyjaciółmi dla naszych braci i sióstr z Ukrainy. Pragniemy, by nasz nowy dom stał się
miejscem przyjaznym, by był azylem,
w którym uchodźcy będą czuć się
bezpiecznie – wyjaśnia ks. Mirek. Start procesji w Niedzielę Palmową
sprzed naszego remontowanego domu
będzie nawiązaniem do niedzielnego
fragmentu Ewangelii. Jezus wyruszył w drogę do Jerozolimy z Betanii, z domu przyjaciół, Marii, Marty
i Łazarza, czyli osób, które były Jezusowi bliskie i miał w nich wsparcie.
Pragniemy, by i remontowany przez
naszą wspólnotę budynek, również był
takim domem przyjaciół, otwartym na
potrzebujących – tłumaczy kapłan.
Betlejemczycy wymyślili już
nową nazwę dla dawnej „Kubany”. Budynek będzie nosił miano
„Domu Noemi i Ruth”. Żeńskie
imiona nawiązują do biblijnych
postaci, związanych z Betlejem
w Ziemi Świętej.
Pierwsze wydarzenie zaplanowane przy ul. Dąbrowskiej 8 ma
odbyć się w Wielkanoc. Wspólnota planuje zorganizować w dużej
sali śniadanie dla ubogich. Jest też
pomysł na wielkanocną mszę św.
w języku ukraińskim.
– To na razie wstępne plany. Wyklarują się one w przeciągu najbliższych dni – podkreśla ks. Mirek.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Walka z chuliganami jest frustrująca i kosztowna | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Wandale nad Sosiną

Popisane budynki nowych toalet, rozjeżdżony trawnik,
przewrócone kosze albo domowe śmieci zapakowane
w worki i podrzucone do pojemników na odpady segregowane. To tylko niektóre spośród działań i zniszczeń, jakich
dopuszczają się wandale na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina. Pracownicy Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu, które administruje terenem, przyznają, że
walka z chuliganami jest kosztowna i frustrująca. – Dbamy,
by to miejsce było przestrzenią przyjazną, wygodną, czystą,
uporządkowaną i bezpieczną, żeby oferowało szerokie spektrum możliwości, jeśli chodzi o sposób spędzania wolnego czasu.
Tym bardziej przykre są sytuacje, kiedy trafiamy na kolejne
zniszczenia – podkreśla Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS.
Pracownicy MCKiS apelują, by wspólnie dbać o teren
Ośrodka i odpowiednio reagować na przypadki wandaAU TO P R O M O C J A

lizmu. – Warto zatroszczyć się o ten teren i infrastrukturę,
żebyśmy mogli się tym jak najdłużej cieszyć – mówi dyrektor instytucji.
Sosina jest już niemal gotowa na nowy sezon. Warto
już teraz wybrać się tam na spacer, żeby obejrzeć zmiany, jakie zaszły od lata. Jaworznian czeka sporo miłych
niespodzianek. Trwa budowa drewnianych podestów,
które wydzielą trzy baseny o różnej głębokości. Podesty
będą podświetlone, a woda w basenach napowietrzana.
Powstaną też natryski i toaleta przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Na plażę zejść można będzie po
wygodnych schodach, a dla osób, które mają trudność
z poruszaniem się, zamontowana zostanie specjalna platforma. Przybędzie też ławek i koszy na śmieci.
Grażyna Dębała
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Szukają stary
na jubile
Przed 125 laty Szczakowa
stała się miastem i była
nim przez 60 lat. Choć od
kilku dziesięcioleci leży
w graniach Jaworzna,
szczakowianie nie zapominają o tym, że ich dzielnica posiadała kiedyś prawa
miejskie, i nieprzerwanie
kultywują pamięć o historii swojej małej ojczyzny.
Do wspólnego świętowania jubileuszu mieszkańcy Szczakowej zapraszają wszystkich jaworznian
i inne osoby, które czują
się związane z tą dzielnicą. Jednym z punktów
rocznicowego świętowania
będzie wystawa starych
fotografii. Będzie ona
nosić tytuł „Szczakowa –
moja mała ojczyzna”.

Marcin Miliński zachęca, by w poszukiwan

Ekspozycja ma pokazać bogatą
historię tej miejscowości i zostanie
przygotowana przez instruktorów
szczakowskiego Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego (który
jest częścią Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu), członków tamtejszego koła Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna oraz przez
pracowników Muzeum Miasta Jaworzna i Urzędu Miejskiego.
– Do współpracy zachęcamy też samych mieszkańców i wszystkie osoby,
które posiadają stare zdjęcia, pamiątki i zrobione w Szczakowej, a także w Pieczyskach, Dobrej, na Górze
Piasku. Na pewno w wielu domach
wciąż można znaleźć archiwalne fotografie. Warto przeszukać swoje albumy, szafy, zaglądnąć na strychy i do
piwnic. Być może ktoś znajdzie tam
cenne pamiątki, związane właśnie
z naszą okolicą. Szczególnie zależy nam na zdjęciach, pokazujących
dzieje kolei, szkolnictwa, tutejszych
przedsiębiorstw przemysłowych, np.
fabryki Worek, huty szkła, zakładów
dolomitowych – wymienia Marcin
Miliński, pracownik szczakowskiego DK i członek TPMJ, który koordynuje zbiórkę fotografii. – Pomysł
na ekspozycję jest oddolną inicjatywą
samych mieszkańców. W naszych
zbiorach mamy już zdjęcia, przekazane przez cztery szczakowskie rodziny.
Oczywiście oryginały wciąż są ich
własnością, a my tylko je przeskanowaliśmy i od razu oddaliśmy je ich
właścicielom. Tak samo postąpimy,
jeśli ze starymi fotografiami zgłoszą
się do nas kolejne osoby – podkreśla.
Przyniesione przez mieszkańców
zdjęcia zostaną zaprezentowane

na wystawie, która odbędzie się
w szczakowskim Domu Kultury.

Wieś z kopalnią
i stacją kolejową

Zanim Szczakowa została miastem, najpierw była przez wieki
wsią. Pierwsze znalezione w dokumentach wspomnienie o tej osadzie
jest datowane na 1400 rok i znalazło się w księdze praw miejskich
Krakowa. Pierwszym znanym sołtysem Szczakowej był Mirosław
Byrowy.
Do najważniejszych momentów w dziejach wsi należą budowa pierwszej na ziemiach polskich
kopalni węgla kamiennego i powstanie stacji kolejowej.
Szczakowski zakład górniczy rozpoczął wydobycie w 1766 roku.
Urobek był transportowany do Jelenia i spławiany Przemszą m.in.
do Krakowa. Kopalnię zamknięto
w 1790 roku. Okazało się bowiem,
że węgiel, z niej wydobywany, był
złej jakości.
Szczakowska stacja kolejowa
powstała natomiast w 1847 roku
i znajdowała się na trasie z Małopolski do Górnego Śląska. Również
w Szczakowej ten szlak krzyżował
się z linią z Warszawy do Zagłębia Dąbrowskiego. Dzięki temu,
znajdująca się przy styku trzech
zaborów wieś stała się ważnym
ośrodkiem kolejowym.
To sprawiło, że wieś zaczęła przeobrażać się w miasteczko. Zbudowano dworzec, osiedla mieszkaniowe, koszary wojskowe, budynki
gminne. Zainstalowano oświetlenie
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ych zdjęć Szczakowej
euszową wystawę

kolejarze, oskarżeni o działalność
antyhitlerowską. Pierwsza miała
miejsce 14 stycznia 1942 roku. Na
oczach mieszkańców miasta naziści
powiesili na okolicznych drzewach
22 osoby. Do drugiego mordu doszło 29 kwietnia 1944 roku. Zginęło
wtedy sześciu kolejarzy.
Mieszkańcy Szczakowej co roku
składają kwiaty przed ustawionym
w miejscu egzekucji pomnikiem.
Tegoroczne uroczystości odbędą się
24 kwietnia o godz. 11. Zapraszają
na nie Miejskie Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie – Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej i Towarzystwo
Przyjaciół Miasta Jaworzna. Po
złożeniu kwiatów pod pomnikiem
odbędzie się w kościele św. Elżbiety Węgierskiej msza św. w intencji
straconych kolejarzy.

Utracone
prawa miejskie

niu pamiątek przejrzeć swoje zbiory | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

uliczne. Powstały placówka pocztowa, posterunek żandarmerii, punkt
celny i stacja telegrafu. Otwierano
kolejne fabryki, w tym cementownię, fabrykę sody amoniakalnej
czy zakład produkcji gazu oświetleniowego. W Szczakowej był lekarz, akuszerka. Działała też straż
pożarna.

Czasy miasteczka,
czasy miasta
Dzięki tym zmianom Szczakowa
zyskała prawa miejskie 3 stycznia
1897 roku, i to o kilka lat wcześniej
niż Jaworzno, dzięki uchwalonej
3 lipca 1896 r. ustawie małomiasteczkowej. Razem ze Szczakową
status miast zyskało też 130 innych
galicyjskich miejscowości.
Stanowisko burmistrza objął jako
pierwszy Fryderyk Mandel, który był wcześniej wójtem. Po jego
nagłej śmierci, która miała miejsce
11 grudnia 1897 roku, włodarzem
miasteczka został Samuel Boehm.
Nie są znani jego następcy, aż
do Jana Skuzy, który urząd burmistrza sprawował do 1913 roku.
Następny był Antoni Raczek,
a krótko po jego wybraniu, zastąpił go Bernard Selinger. W czasie
I wojny światowej burmistrzem był
Jan Podgórski.
Burzliwie było w dwudziestoleciu międzywojennym. Dochodziło do protestów wyborczych
i przypadków pozbawiania władzy lokalnych włodarzy. W 1932
roku odwołany z funkcji został
burmistrz, Józef Maciejowski.
Została też rozwiązana przez wo-

jewodę rada miejska - z powodu
wadliwego gospodarowania majątkiem miasta.
Mimo tych zawirowań, miasteczko wciąż się rozwijało. Powstawały
nowe budynki, gmina sprzedawała działki budowlane. Zalesiano
nieużytki, zbudowano wodociągi.
W 1933 roku Szczakowa, wraz
z Jaworznem, zostały zaliczone do
miast, rządzących się ustawą z 13
marca 1889 roku. Powstały też gminy zbiorowe. W gminie Szczakowa
znalazły się Dąbrowa, Długoszyn
i Ciężkowice.
Prężnie działały też różne organizacje, w tym ochotnicza straż pożarna, Związek Strzelecki, harcerze,
szczakowski odłam Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.

Wojenny dramat
Podczas II wojny światowej
szczakowska stacja miała dla okupantów duże znaczenie strategiczne. Dlatego była rozbudowywana. Przejeżdżały przez nią pociągi
z zaopatrzeniem wojennym dla
Niemców i transporty żołnierzy
na front oraz jeńców i więźniów
do hitlerowskich obozów (również w Szczakowej był obóz przejściowy).
Na szczakowskim odcinku kolejowym Niemcy nie mieli jednak wcale łatwo. Życie skutecznie utrudniał
im ruch oporu. Jego członkowie organizowali rozmaite zasadzki. Niestety za te działania Niemcy nie byli
dłużni Polakom. Obok dawnej rzeźni w Szczakowej doszło do dwóch
egzekucji, w których stracili życie

Szczakowa i inne jaworznickie
miejscowości zostały wyzwolone
w styczniu 1945 roku. Pierwszym
powojennym burmistrzem miasta
został Jan Ociepko. Po krótkim
czasie jego następcą był Leon Wadowski, a już w maju 1945 roku
jego miejsce zajął Bogdan Setkiewicz. Z kolei wójtem gminy zbiorowej Szczakowa-wieś został Jacenty
Kramarczyk.
W 1956 roku, po 60 latach istnienia jako miasto, Szczakowa
straciła prawa miejskie i, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przyłączona do
Jaworzna, podobnie jak Pieczyska, Dobra, Dąbrowa Narodowa
i Długoszyn.
– W tym roku mija 125 lat od czasu, gdy szczakowska wieś urosła do
miana miasteczka. Choć miastem
już nie jest, warto kultywować pamięć o dziejach tej miejscowości. To
dobrze, że mieszkańcy Szczakowej
kultywują swoje dziedzictwo. A my,
muzealnicy, z chęcią współpracujemy
z nimi w przypominaniu o historii tego
miejsca, podobnie jak wspieraliśmy
mieszkańców, którzy zbierali dane
o historii Byczyny czy Długoszyna –
podkreśla Przemysław Dudzik,
dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna. – Nasza placówka weźmie czynny
udział w szczakowskim jubileuszu.
Podjęliśmy się zadania opracowania
wystawy pod kątem historycznym.
Z okazji 125-lecia muzeum wyda
też książkę o dziejach Szczakowej,
autorstwa Adolfa Tatarczucha. To
on napisał monografię tej miejscowości. Została ona opublikowana
w Zeszytach Historycznych w 2005
roku. Tegoroczna publikacja zostanie uzupełniona i wzbogacona fotograficznie – informuje dyrektor
jaworznickiego muzeum.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Wodorowy autobus będzie jeździł po ulicach Jaworzna do połowy kwietnia | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Testowanie
autobusu
przedłużone
Do 15 kwietnia przedłużono testy
autobusu wodorowego, który kursuje na jaworznickich liniach. Urbino
12 hydrogen, wyprodukowany przez
firmę Solaris Bus&Coach, wyjechał
na ulice naszego miasta w środę, 2
marca. Początkowo wóz miał być
testowany tylko do końca marca.
Jednak jak tłumaczą pracownicy
PKM Jaworzno i Solarisa, dodatkowy czas pozwoli na lepsze dopracowanie wciąż unikalnej technologii
napędu, w jaki został zaopatrzony
testowany pojazd.
– Nasze przedsiębiorstwo i firma
Solaris zdecydowały się na przedłużenie testów po to, by sprawdzić pojazd w każdych warunkach atmosferycznych. Testowaliśmy już autobus
w chłodzie, na mrozie, podczas opadów śniegu. Czekamy teraz na ocieplenie, które ma nastąpić przed 15
kwietnia. Zależy nam m.in. na sprawdzeniu technologii tankowania przy
wyższych temperaturach – wyjaśnia
Adrian Słupski z PKM Jaworzno.
Przypomnijmy. Testy autobusu
wodorowego odbywają się w naszym mieście dzięki skutecznej
współpracy jaworznickiego przewoźnika z firmami Solaris i Air Products, dostawcą wodoru. Testowany
wóz obsługuje najbardziej obciążone
linie miejskie w Jaworznie, przede
wszystkim te o numerach 303 i 307.
Celem testów jest wskazanie faktycznego zużycia wodoru w warunkach intensywnej eksploatacji
z pasażerami oraz oszacowanie
częstotliwości i czasu tankowania.
Sprawdzane jest też to, jak zachowuje się pojazd podczas mrozu.
Autobus wodorowy to elektrobus, który, podobnie jak elektryki
„starszej generacji”, zasilany jest
energią elektryczną. Różnica polega na tym, że prąd nie jest dostar-

czany z zewnątrz, ale powstaje wewnątrz wozu, dzięki zastosowaniu
wodoru. Pojazd firmy Solaris może
przejechać na pełnym baku do 350
km i w tym czasie jest też w stanie ogrzać przestrzeń pasażerską.
W przypadku braku paliwa autobus ma też zapasową baterię typu
Solaris High Power.
Inauguracja testów w Jaworznie
odbyła się 2 marca i wzięli w niej
udział zaproszeni goście, m.in. prezydent Paweł Silbert, który podjął
się tankowania autobusu wodorem.
Następnie pojazd z pasażerami wyruszył w swój pierwszy kurs po naszym mieście.
W ciągu ponad miesiąca testowania pracownicy PKM-u i firmy
Solaris na bieżąco wymieniali się
(i nadal wymieniają) uwagami i doświadczeniem przy eksploatacji pojazdu. Swoje opinie zgłaszają też
pasażerowie. Ich uwagi i opinie są
również bardzo cenne.
– Dziękujemy pasażerom za dotychczas przekazane spostrzeżenia.
Dostajemy wiele głosów o tym, że autobus bardzo się podoba. Podróżujący
chwalą wygląd wnętrza. Uważają, że
jest ono bardzo nowoczesne. Z kolei
komfort jazdy jest, ich zdaniem, taki
sam, jak w innych elektrobusach –
podkreśla Adrian Słupski.
Jeśli testy zakończą się pomyślnie, niewykluczone, że w przyszłości autobusy wodorowe pojawią się
w naszym mieście na stałe. Jednak
obecnie jaworznicka spółka, zajmująca się transportem publicznym,
kontynuuje zakupy elektrobusów
starszej wersji. Do Jaworzna przyjedzie w tym roku sześć ostatnich
elektryków. Wtedy tabor PKM-u będzie liczył aż 50 nowoczesnych autobusów na prąd.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Dagmara Chmielewska przekonuje, że ćwiczyć można także z dziećmi | fot. Joanna Sobanek

Jak wrócić do formy po ciąży? To jedno z pytań, które zaprząta myśli kobiet po porodzie. Powrót do aktywności ﬁzycznej, jej rozpoczęcie czy zrzucenie
zbędnych kilogramów nie dla każdej mamy jest takie proste. O tym, jak zawalczyć o swoją sylwetkę, zdrowie i samopoczucie, rozmawiamy z Dagmarą
Chmielewską, jaworznicką trenerką personalną, która przez wiele lat prowadziła w naszym mieście treningi „Fit mama”.

Powrót do formy jest możliwy

Co powinny zrobić świeżo upieczone mamy, by wrócić do formy po porodzie?
Zacząć trzeba od wizyty u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Niezależnie
od tego, czy kobieta rodziła poprzez
cięcie cesarskie czy siłami natury, powinna udać się do takiego specjalisty.
Taka konsultacja jest równie ważna,
co badanie ginekologiczne.
U wielu kobiet po ciąży i porodzie
zdarza się rozejście mięśni prostych
brzucha czy nietrzymanie moczu. Wychwycić je może tylko taki specjalista.
Przeprowadzi on wywiad dotyczący
dolegliwości i dysfunkcji mięśni dna
miednicy, zbada pacjentkę, oceni stan
powłok brzusznych oraz stopień rozejścia się mięśni prostych brzucha, jeśli
faktycznie ono nastąpiło, a także siłę
mięśni i stopień obniżenia narządów
rodnych.
Dodam, że są to poważne przeciwwskazania do treningów, a bagatelizo-

wanie tych dolegliwości prowadzi do
poważnych konsekwencji zdrowotnych,
problemów ze współżyciem i codziennym funkcjonowaniem. Kobiety z tego
powodu tracą też pewność siebie.
Terapia uroginekologiczna to inwestycja w kobiece zdrowie. Obejmuje
ona ćwiczenia, które pacjentka będzie
na zlecenie lekarza wykonywała sama
w domu oraz pod kontrolą specjalisty,
a także wizyty kontrolne. Trenować,
ćwiczyć możemy dopiero wtedy, kiedy
specjalista uzna, że u pacjentki nie ma
już żadnych przeciwwskazań.
Ostrożność zalecam też mamom,
które przed ciążą nie prowadziły aktywnego trybu życia. Ich ciało nie jest
przyzwyczajone do nadmiernego wysiłku. Zanim zaczniemy trenować, każda
z nas musi najpierw nauczyć się świadomie czuć swoje ciało.
Nie polecam rozpoczynania treningów od tych znalezionych na YouTube.
Większość z nich przeznaczona jest dla
osób zaawansowanych. Mamy, które

ćwiczyły przed ciążą czy w jej trakcie
nie powinny mieć większego problemu
z powrotem do formy.
Jakie treningi są najlepsze na
początek?
Zaczynamy małymi krokami, np. od
spaceru. Wielkim błędem jest zaczynanie od treningów typu tabata czy
interwały. Każda świeżo upieczona
mama chciałaby szybkich efektów
swojej pracy i skupia się na spalaniu
kalorii, ale nie tędy droga. Nie polecam
też wykonywania brzuszków.
Na początek najbezpieczniejsze
są zajęcia pilates, zdrowy kręgosłup
i joga. Warto wykonywać „deskę”,
czyli podpór na przedramionach i palcach stóp z utrzymaniem naturalnej
krzywizny kręgosłupa. Dzięki temu
wzmocnimy brzuch. Polecam też ćwiczenia na jednej nodze, obunóż, przysiady. Przy wykonywaniu przysiadów
można wyobrazić sobie, że „wciąga-

my” macicę. Wtedy mięśnie brzucha
lepiej pracują.

Co sprawia mamom największy
problem?

Czy dieta jest też istotna na początku tej drogi?

U jednych mam największy problem
stanowiło wyjście z domu. Strach przed
oceną innych ludzi je paraliżował. Presja nie sprzyja dobremu samopoczuciu.
Kobiety często wstydzą się swojego ciała
i porównują z innymi. Brakuje im wsparcia bliskich. Kiedy to wsparcie posiadamy,
wszystko wydaje się łatwiejsze. Poza tym
często szukamy też wymówek, mamy problem z motywacją. W takich sytuacjach
najlepiej jest zgłosić się na zorganizowane
zajęcia z trenerem. W grupach jest raźniej. Trener może przypilnować prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń.
Warto też zadać sobie kluczowe pytanie:
„Po co to robię?”. Starajmy się łączyć
bycie mamą i nie zapominajmy o sobie
jako kobiecie.

Oczywiście. My matki często mamy
tendencję do dojadania resztek po dzieciach. Czasem zajadamy stresy. Jemy
też nieregularnie, stale w biegu. Zapominamy o piciu wody. To nie sprzyja
naszemu zdrowiu. Musimy pomyśleć
też o sobie. Polecam rozpisywanie, co
będziemy jeść danego dnia, ustawić przypomnienie w telefonie, że teraz jest pora
na jedzenie czy łyka wody.
Powinnyśmy też ograniczyć „wycieczki” do lodówki. Kiedy pojawi się pierwszy głód, warto najpierw napić się wody
i dopiero za jakiś czas sięgnąć po posiłek.
A przede wszystkim unikajmy katorżniczych diet i głodówek. Dieta powinna
być zbilansowana. Polecam też oczyścić
organizm z toksyn, uregulować gospodarkę hormonalną.

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

Plaga otyłości wśród maluchów
Specjaliści z jaworznickiego Zespołu Lecznictwa Otwartego chcą
walczyć z nadwagą i otyłością wśród
uczniów klas pierwszych. Problem
jest duży, czego dowodem są choćby
wyniki badań wykonane rok temu
wśród jaworznickich przedszkolaków. Okazuje się, że ponad 20 proc.
przebadanych przedszkolaków ma
kłopoty z wagą. W tym roku specjaliści skupią się na pierwszakach.
– Problem otyłości wśród jaworznickich dzieci jest ogromny – przyznaje
Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego.
Specjaliści ze ZLO mają solidne
podstawy do takiej diagnozy sytuacji. Badania, jakie przeprowadzili
w ramach programu „Mam apetyt
na zdrowie”, w ubiegłym roku wykazały, że na nadwagę lub otyłość

cierpi 23 proc. przedszkolaków.
– Każdemu dziecku, które zostało objęte wsparciem, wykonano dwa pomiary
antropometryczne za pomocą bioimpedancji elektrycznej (analiza masy
i składu ciała). Między pomiarami
u każdego dziecka upłynęło od 5 do 6
miesięcy. Wyniki poddano szczegółowej analizie oraz porównano pierwszy
i drugi wynik każdego dziecka – opowiada Weronika Sapeta, dietetyk
ze ZLO w Jaworznie.
Pierwszy pomiar został wykonany u 720 dzieci. Wyniki były alarmujące i potwierdziły, że nadwaga
i otyłość nie stanowią tylko globalnego problemu, ale są też problemem lokalnym, jaki dotyka najmłodszych mieszkańców Jaworzna.
U 154 dzieci stwierdzono nadwagę
lub otyłość, co stanowiło 21 proc.

badanej grupy. Podczas drugiego
pomiaru wykonano 723 pomiary,
z czego u 125 dzieci stwierdzono
nadwagę lub otyłość co stanowiło
17 proc. badanej grupy.
– Drugi prawidłowy wynik w porównaniu do pierwszego, który wskazywał na nadwagę i otyłość, poprawił
się u 38 dzieci, co stanowi 24 proc.
wszystkich osób ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością. Drugi nieprawidłowy wynik w porównaniu do pierwszego
prawidłowego stwierdzono u 11 dzieci,
co stanowiło 7 proc. badanej grupy –
tłumaczy dietetyk ZLO w Jaworznie.
W wielu przypadkach oba wyniki
były nieprawidłowe, a w czasie kampanii ulegały nawet pogorszeniu.
Specjaliści stwierdzali zwiększenie
masy ciała i zawartości tkanki tłuszczowej. Dzieci objęte programem

wraz z rodzicami mogły skorzystać z konsultacji ze specjalistami
z dziedziny dietetyki, psychologii
i fizjoterapii, aby otrzymać fachową
opiekę. Tylko 4 rodziców wyraziło
zainteresowanie takim spotkaniem.
– Występowanie nieprawidłowości
w zakresie wagi niesie za sobą ryzyko
wystąpienia wielu chorób dietozależnych już w wieku dziecięcym. Dlatego edukacja żywieniowa oraz objęcie
dalszym wsparciem dzieci jest kluczowe, aby osiągnąć zamierzone efekty
i zapobiec występowaniu schorzeń poprzez profilaktykę i fachowe wsparcie
lekarzy i specjalistów – mówi Jacek
Nowak.
Z uwagi na te statystyki zaproponowano kampanię, która dalej
będzie diagnozować problem i edukować co do skutków nadwagi i oty-

łości dla naszego zdrowia. W ramach tego przedsięwzięcia u dzieci
przeprowadzone zostaną pomiary
i analiza masy i składu ciała. Każdy wynik zostanie oceniony przez
dietetyka, a rodzice otrzymają też
informacje z dalszymi zaleceniami.
Kampania zakłada też przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci
w szkołach. Poprowadzą je dietetyk,
fizjoterapeuta i psycholog.
– Rodzicom zostanie zaproponowany dostęp do webinariów. Kampanią mają zostać objęte trzy placówki,
które uczestniczyły w projekcie „Mam
apetyt na zdrowie”. To Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - wymienia
Jacek Nowak.
Natalia Czeleń
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Uchodźcy z Ukrainy
uczą się mówić
po polsku

Ukraińcy, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście, pilnie uczą się języka polskiego. W Jaworznie zajęcia językowe dla uchodźców odbywają się w różnych miejscach, ale prym w nauczaniu wiedzie obecnie Miejska Biblioteka Publiczna. To tam, w jej głównej siedzibie przy Rynku,
lekcje pobiera już ponad 100 osób. A zainteresowanie rośnie w szybkim tempie, bowiem do jaworznickiej książnicy zgłaszają się kolejni chętni.
Obecnie kursy języka polskiego
odbywają się w bibliotece we wtorki, środy i czwartki w trzech grupach. Pierwsza spotyka się o godz.
9, druga o 15, a ostatnia o godz.
16. W lekcjach biorą udział przede
wszystkim kobiety. Nie brakuje jednak także dzieci i mężczyzn z wieku
emerytalnym. Jeden z uczniów ma
około 80 lat.
Zajęcia prowadzą w głównie bibliotekarze. Pomocą i radą służy
im, zaprzyjaźniona z książnicą,
Ukrainka, która mieszka w Polsce
już od dłuższego czasu.
– Sama kiedyś uczyła się polskiego
od podstaw, więc dobrze wie, jakie
to trudne, gdy człowiek znajduje się
w obcym kraju i nie umie się porozumieć. Dzisiaj sama chce pomóc rodakom, dlatego z chęcią korzystamy
z jej sugestii - przyznaje Agnieszka
Dąbrowska, która pracuje w Czytelni Naukowej w jaworznickiej
MBP i jest jedną z pracownic biblioteki, które podjęły się nauczania
uchodźców. – Lekcje polskiego służą
przede wszystkim temu, by uchodźcy, którzy przyjechali do Jaworzna,
umieli porozumiewać się na tyle,

by móc np. zapytać o drogę, zrobić
zakupy, załatwić sprawy urzędowe
– podkreśla.
Pracownice książnicy chwalą zapał do nauki swoich uczniów. Biorący udział w lekcjach polskiego
uchodźcy pilnie się uczą, szybko
przyswajają wiedzę, są komunikatywni i dużo rozumieją.
– Dzięki temu nie ma problemów
z dopracowaniem tego, co sprawia
im największe trudności, i szybko
staramy się rozwiązać dany problem,
wiemy, co trzeba powtórzyć – podkreśla pani Agnieszka.
Największe kłopoty sprawia np.
artykulacja. Dla Ukraińców trudne
są niektóre polskie litery, jak „ą”,
„ę”, połączenia liter, np. „sł”. Nauczycielki zwracają też uwagę na
różnice w znaczeniu słów. np. zupynka (w wymowie Polacy słyszą
wyraz zupeńka) w języku ukraińskim oznacza przystanek, z kolei
czaszka to na Ukrainie filiżanka,
a ukraiński dywan oznacza polską sofę. Takich słów jest o wiele
więcej.
Osoby zainteresowane podjęciem
nauki języka w bibliotece mogą

pytać o szczegóły bezpośrednio
u bibliotekarzy. Niewykluczone, że
utworzona zostanie jeszcze jedna
grupa, poświęcona nauce języka
polskiego.
Lekcje językowe to jednak niejedyna propozycja książnicy, skierowana do ukraińskich przybyszów.
W ramach projektu „Razem z Ukrainą” biblioteka zaprasza w swoje
progi zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dla tych pierwszych odbywają
się np. integracyjne zajęcia z rękodzieła. Każdy może skorzystać też
z bibliotecznej kafejki internetowej. Wśród propozycji są też spotkania, dotyczące zbliżenia kultur,
relaksu przy regionalnej sztuce,
poznawania Jaworzna. Dla dzieci
bibliotekarze oferują np. zabawę
na Magicznym Dywanie, gry edukacyjne na konsoli X-box, udział
w warsztatach artystycznych i tych
z robotyki.
W bibliotece jest też dostępna
książeczka z bajkami jaworznianki
Anny Sokół. Jedna z wersji „Ania
bajki pisze” zawiera opiwiadania
w języku ukraińskim.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Już stu uchodźców uczy się języka polskiego na zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Seniorzy przekonywali, że każda pora roku jest idealna na miłość
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Poezja i śpiew

O miłości śpiewali i recytowali
członkowie chóru Jawor, który działa przy Jaworznickim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku. Koncert z ich udziałem, zatytułowany „Miłość o każdej
porze roku”, odbył się we wtorek, 5
kwietnia, w klubie Relax w Niedzieliskach. Oprócz wykonywania nastrojowych piosenek, seniorzy czytali też
swoje wiersze. Nie brakowało w nich
nawiązań do rozkwitającego uczucia,
które można przeżywać przecież nie
tylko na wiosnę. – To spotkanie jest
wspaniałą okazją, by zaprezentować
naszą poezję. Sama piszę od dawna, ale
ostatnio, z powodu pandemii, miałam
mniejszą możliwość, by do wszystkich
dotrzeć ze swoją twórczością – podkreśla Krystyna Łaźnia, prezeska
JUTW, chórzystka i autorka wierszy.
Seniorka przelewa na papier swoje
uczucia. Głównie pisze właśnie o porach roku, które ją twórczo inspirują.
– Na występ zaprosiliśmy naszych
studentów oraz seniorów z zaprzyjaźnionych z uniwersytetem Klubów Senior+
z Podwala i z ul. Matejki. Cieszymy się
z tej integracji – dodaje.
Pomysłodawczynią koncertu jest
Irena Paprocka, dyrygentka senioralnego chóru.

– Tym, co mnie zainspirowało do organizacji tego wydarzenia, były ciepłe
słowa, i moc podziękowań, które moi
chórzyści otrzymują od swoich słuchaczy. Nasz koncert jest właśnie takim
serduszkiem dla osób, które nas słuchają
– przyznaje pani Irena. – Oprócz śpiewu, była też poezja. Bardzo się cieszę, że
członkowie chóru zgodzili się podzielić
z nami swoją twórczością. Ich wiersze
są pełne emocji, przemyśleń, mają głębię,
dotykają duszy – zaznacza.
Dla dyrygentki Jaworu praca z seniorami to sama przyjemność. Jak
przekonuje, są to bowiem osoby solidne, z ambicją, chcące się rozwijać.
Chór Jawor istnieje przy uniwersytecie dla seniorów od około 13 lat
i uświetnia wiele imprez, organizowanych przez JUTW. Występ chórzystów
jest np. stałym punktem inauguracji
każdego roku akademickiego, podczas
których śpiewacy wykonują studencki
hymn „Gaudeamus igitur”.
Chórzyści spotykają się na próbach
w każdy wtorek o godz. 14 w klubie Relax.
Seniorzy nie spoczywają na laurach. Już planują kolejny koncert,
tym razem na Dzień Matki.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Gratka dla melomanów
W niedzielę, 10 kwietnia, odbędzie się w ATElier Kultury, przy ul.
Mickiewicza 2, wydarzenie, które
na pewno przyciągnie miłośników
muzyki klasycznej. O godz. 18 w sali
teatralnej Sokoła dadzą koncert utalentowani muzycy z Orkiestry Kameralnej Archetii, z gościnnym udziałem
solistek - flecistki Alicji Molitorys i,
grającej na klawesynie, Małgorzaty
Klajn. Jaworznicka orkiestra zagra
pod batutą Macieja Tomasiewicza.
Podczas koncertu melomani usłyszą
najpierw kompozycje Carla Philippa Emanuela Bacha, syna słynnego
Jana Sebastiana. – Był najbardziej
„innowacyjnym” członkiem niezwykle
utalentowanej, muzycznej rodziny. Jego
muzyka, w przeciwieństwie do muzyki
jego ojca czy mistrza, który miał na
niego ogromny wpływ, Haydna, nie
tyle określała epokę, ile ujawniała głęboko osobistą odpowiedź na muzyczne
konwencje jego czasów. W wykonaniu
orkiestry Archetti zabrzmi III Symfo-

nia C-dur na smyczki i basso continuo
– podkreślają organizatorzy koncertu.
Jaworzniccy melomani usłyszą też
kompozycję Antoniego Vivaldiego.
Muzycy zagrają Koncert fletowy „La
Notte”. Kolejnym twórcą, którego
utwory będą prezentowane w ATElier, jest Anglik Frederick Delius.
Słuchacze usłyszą „Late Swallows”.
W sali teatralnej Sokoła będzie
rozbrzmiewać też utwór Krzysztofa Meyera „Concerto retro”, który,
jak podkreślają organizatorzy koncertu, jest rodzajem stylizacji późnobarokowej muzyki instrumentalnej,
przesyconej figuracjami i motoryką.
Na koniec melomani usłyszą II Kwartet smyczkowy „Quasi una Fantasia”, autorstwa Henryka Mikołaja
Góreckiego.
Bilety na koncert kosztują 40 (normalny) i 30 zł (ulgowy) i można je
kupić w siedzibie ATElier Kultury
w Jaworznie i przez stronę internetową kupbilecik.pl.
AZ-H
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Dzieli się pasją do malarstwa

Być w spektrum?
2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Cały kwiecień poświęcony jest temu tematowi. Wydano wiele przystępnych
opracowań naukowych, jak i powieści na ten temat. Nakręcono także całkiem
sporo filmów i seriali zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Zachęcam
zatem do czytania i oglądania, żeby poszerzyć wiedzę, perspektywę, własną
świadomość i sposób postrzegania osób w spektrum autyzmu.
„Oto my” to wzruszająca historia relacji ojca i syna będącego w spektrum
autyzmu. Opowiadająca o wspólnym życiu, dorastaniu i dojrzewaniu bohaterów. Jest to także film drogi, film o podróży, która zmienia ich życie. Główny
bohater, Aharon, z ogromnym zaangażowaniem wychowuje swojego syna,
Uriego. Żyją razem w codziennej rutynie i powtarzalnych schematach, całkiem
odmiennych od świata jaki znamy. Wszystko zmienia się, gdy Uri osiąga pełnoletność. Staraniem nieobecnej w życiu naszych bohaterów matki, ma zamieszkać w specjalistycznym domu opieki, co okazuje się bardzo trudne dla całej
rodziny. Niepogodzony z tym faktem Aharon w drodze do placówki podejmuje
decyzję o wspólnej ucieczce z Urim, a ta jest początkiem niezwykłej podróży.
Film ma ogromny ładunek emocjonalny, ale zrealizowany jest z ogromnym
wyczuciem i wiedzą, porusza temat autyzmu z ciekawej perspektywy.
KP
Wybrana
ﬁlmograﬁa

A boy called Po, reż. John Asher, USA 2016
Adam, reż. Max Mayer, USA 2009
Asperger’s are us, reż. Alex Lehmann, USA 2016 – komedia dokumentalna
Atypowy, reż. Ryan Case i inni, USA 2017-19 - serial
Autyzm i miłość, reż. Matt Fuller, USA 2015 - dokument
Dobry doktor, reż. Jonh Enbon, USA 2011
Droga po marzenia, reż. Gregg Champion, USA 2004
Fly Away, reż. Janet Grillo, USA 2011
Maria i ja, reż. Félix Fernández de Castro, Hiszpania 2010
Molly, reż. John Duigan, USA 1999
Move to heaven, reż. Sung-ho Kim, Korea 2021- serial
Nadzwyczajni, reż. Olivier Nakache, Éric Toledano, Francja 2019
O chłopcu, który umiał latać, reż. Nick Castle, Kanada/USA1986
Oto my, reż. Nir Bergman, Włochy/Izrael 2020
Przyjaciel na balkonie, reż. Hüseyin Tabak, Austria 2012
Rain Man, reż. Barry Levinson, Usa 1988
Słowo na A, reż. Peter Cattaneo i inni, Wielka Brytania – serial 2016-2020
Strasznie głośno, niesamowicie blisko, reż. Stephen Daldry, USA 2011
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We wtorek, 5 kwietnia, w Galerii
ExLibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, odbył się wernisaż prac Joanny Partyki. Entuzjaści sztuki i twórczości jaworznianki
wystawę „Pejzaż duszy" podziwiać
mogą do 24 kwietnia.
– Tytuł wystawy „Pejzaż duszy”,
symbolizuje co w duszy pani Joannie
gra – mówi Aleksandra Bzowska,
instruktor metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
Wystawa „Pejzaż duszy" składa
się z 49 obrazów, a jej tematyka jest
bardzo zróżnicowana. Na ekspozycji
znalazły się pejzaże, kwiaty, zabytkowa architektura, a także motywy
religijne. Niektóre z obrazów powstały ponad 30 lat temu.
– Kocham malować. Malarstwo stanowi dla mnie remedium na życiowe
problemy i daje wiele radości. Maluję
to, co mi się podoba, co zwróci moją
uwagę. Tworzę z pamięci, czasem inspiruję się innymi obrazami, zdjęciami –
opowiada o swojej pasji pani Joanna.
Najnowsza wystawa jaworznianki
jest wyjątkowa pod wieloma względami. – To przegląd tego, co pani Joasia sobą reprezentowała i reprezentuje do dnia dzisiejszego – zapewnia
Aleksandra Bzowska.
Joanna Partyka samodzielnie wypracowała swój warsztat malarski,
ale chętnie przyjmuje też rady od

Wernisaż Joanny Partyki przyciągnął do bibliotecznej galerii wielu miłośników twórczości malarki | fot. Natalia Czeleń

profesjonalistów na plenerach czy
warsztatach artystycznych.
W 2005 r. otrzymała Nagrodę
Prezydenta Miasta Jaworzna, a od
starosty krakowskiego dyplom za
całokształt twórczości. W 2018 r.
uhonorowano ją odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej" Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotra Glińskiego.
Choć Joanna Partyka nie lubi opowiadać o sobie, to radość odnajduje w dzieleniu się z innymi swoim
talentem i pasją. Do odszukiwania
cząstki autorki w jej twórczości za-

chęca Jacek Maliszczak, prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury, do
którego należy pani Joanna.
– Wszyscy kochamy Joannę. To dusza, do której każdy chce się przytulić.
Uważny obserwator będzie potrafił
zaobserwować w jej pracach, dostrzec
to, jaka naprawdę jest nasza Joanna –
podkreśla Jacek Maliszczak
W trakcie wernisażu pani Joanna
częstowała zgromadzonych swoimi
wypiekami. Smakosze przekonywali, że to kolejny niezwykły talent
jaworznianki.
Natalia Czeleń

Księga Cudów

Magia zaklęta w księdze

Kraina starożytnej cywilizacji smoków. Oniria. Raj bogaty w smocze arcydzieła chyli się ku
upadkowi i tylko pomoc młodych bohaterów
może odmienić jej los. Pozostaje pytanie: jak
dostać się do tej tajemniczej krainy? Odpowiedzi
należy szukać w pokrytej grubą warstwą kurzu
księdze, ukrytej w opuszczonej wieży. To tam
zaczyna się prawdziwa przygoda.
Księga Cudów to kooperacyjna gra, dla od
1 do 4 osób, gdańskiego wydawnictwa Rebel,
której premiera miała miejsce 6 kwietnia. Nie
jest to zwykła gra planszowa, ale gra w formie
rozkładanki - zwłaszcza plansza, która mieści
się w wielkiej księdze. Co poza nią znajdziemy
w pudełku?
Już na pierwszy rzut oka widać, że gra została
starannie zaprojektowana, a jej elementy cechują się bardzo dobrym wykonaniem. Po otwarciu
wieka otrzymujemy ośmiostronicową instrukcję,
w której najważniejsze co znajdziemy, to opis
akcji bohaterów, fazy wrogów oraz przykaz, aby
zawsze trzymać się instrukcji na kartach.
Pod zafoliowaną księgą znajdziemy zabezpieczoną przezroczystym wieczkiem wypraskę
z miejscem na 4 figurki bohaterów, 8 figurek
tzw. Zębaczy, miejsca na pomniejsze komponenty
oraz karty, które obok księgi są najważniejszymi
elementami gry.
W trakcie rozgrywki naszym zadaniem będzie
ukończenie sześciu scenariuszy. Ważne, aby
pozostawić w foliach te karty, których w danej
chwili nie rozpoczynamy, ponieważ karty są
ponumerowane, tworząc w ten sposób spójną
historię pełną zagadek, i aby gra przyniosła
nam jeszcze więcej radości, nie powinniśmy wiedzieć, co się na nich znajduje.

Grę rozpoczynamy od sięgnięcia po pierwszy
scenariusz. Czytając informacje na kartach, dowiadujemy się o cechach bohaterów, w których możemy
się wcielić (przy grze solo należy wybrać dwie z czterech postaci),
a także gdzie rozpoczynamy rozgrywkę. I tutaj pełne zdziwienie. Nie
otwieramy księgi, a jedynie odwracamy ją.
Pierwszą planszą, jak
wspomina wprowadzenie do gry, jest opuszczona
wieża. Kolejne karty scenariusza poprowadzą nas przez
ważne, często moralnie,
decyzje, których słowa kluczowe należy
zapisać – będą miały
wpływ na późniejszy
przebieg gry. Stoczymy
też niejedną walkę z Zębaczami. Jeśli bohater straci
wszystkie punkty życia,
należy wykorzystać

jedną z klepsydr, aby się „uleczyć”, chociaż dla
mnie to jak cofnięcie się o kilka sekund w czasie – niczym Kostka Zemeckisa z filmu Player
One. Kiedy stracimy wszystkie
klepsydry gra kończy się porażką wszystkich uczestników.
Należy wtedy rozegrać scenariusz ponownie.
Na szczęście w Księdze
Cudów mamy spory wachlarz
ulepszeń, przedmiotów i akcji
specjalnych, które pomagają podczas potyczek. Każda z postaci ma
swój podstawowych atak, którego powodzenie określane
jest poprzez rzut kością
lub kośćmi, a także
atak specjalny, do aktywowania którego
potrzebujemy Iskry
– specjalnych kryształów porozrzucanych np.
na niektórych polach
wieży. W dalszej części
gry nasze
zdolności
są roz-

budowywane, ale również karty wrogów są
wzmacniane, co przekłada się na wspólne
podejmowanie decyzji
o przyszłych ruchach
oraz pierwszeństwie
graczy, które nie jest
narzucane przez samą
grę.
Przygoda dobiega
końca, kiedy z powodzeniem przejdziemy
1-4
szósty scenariusz. Za- 10+ 90 min.
dajecie sobie pewnie pytanie, które i mnie się
nasuwa – co potem? Kupić grę dla sześciu scenariuszy? Oczywiście można rozpocząć rozgrywkę
po raz drugi, wybrać inne postacie, dokonywać
innych wyborów, aby poznać każdy aspekt gry,
czyli ukończyć ją na 100 proc. Wiadomo, że to
nie będzie ta sama radość, co pierwsze otwarcie jakiejś skrzyni, ale tak samo mamy w grach
komputerowych, kiedy już ukończymy jakąś
historię. Trzeba jednak podkreślić, że przejście
scenariusza to nie 30 czy 40 minut gry. W zależności od liczby graczy i ich stopnia zaawansowania, nad jednym scenariuszem można spędzić
nawet do dwóch godzin, co przekłada się na wiele
godzin rozgrywki. Osobiście mam nadzieję, że
w przyszłości zostanie wydany dodatek z nową
księgą przygód i scenariuszami, bo bawiłem się
świetnie, a póki co, pozostaje mi czekać na kolejną rozgrywkę już za kilka lat - tym razem
z synem, i obserwowanie jego reakcji po
otwarciu tajemniczej skrzyni.
Radosław Kałuża | HKG Gildia
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Po europejskie laury

Dorota Wawszczyk jedzie na mistrzostwa Europy juniorów
| fot. Materiały Akademii Boksu Roberta Gortata

Akademia Boksu Roberta Gortata
może pochwalić się kolejnymi sukcesami swoich zawodników. Pięściarka
Dorota Wawszczyk już w przyszłym
tygodniu pokaże, co potrafi, na mistrzostwach Europy juniorów, które odbędą się w Bułgarii. Szansę na
udział w europejskich zmaganiach,
w swoich kategoriach wiekowych,
ma też troje innych podopiecznych
jaworznickiego klubu.
– To już kolejni nasi zawodnicy, którzy pretendują do laurów na najwyższych, sportowych szczeblach. Jesteśmy
z nich dumni i mocno im kibicujemy –
podkreśla Teresa Kondoszek, prezes
Akademii Boksu Roberta Gortata.
Juniorka starsza, Dorota Wawszczyk, jest zeszłoroczną brązową medalistką mistrzostw Polski juniorek,
podczas których rywalizowała ze starszymi od siebie zawodniczkami jak
równy z równym. Teraz sprawdzi
się na europejskiej arenie. Na ME
do Sofii pojedzie razem z 18 innymi polskimi pięściarzami. Do kadry
narodowej zakwalifikowało się 10

dziewcząt i chłopców. Bokserskie
zmagania rozpoczną się w najbliższą
niedzielę, 10 kwietnia.
Jaworznianka będzie walczyć w kategorii 52 kg. Obecnie jest na zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu
w Cetniewie (Władysławowo). Tam
trwają ostatnie treningi przez wyjazdem do Bułgarii.
– Dorota trenuje od pięciu lat. Jest
bardzo pracowita i ambitna. Ten wyjazd będzie zwieńczeniem całokształtu
jej dotychczasowej pięściarskiej kariery
– przyznaje Robert Gortat.
Bardzo duże szanse na dostanie się
do kadry w swoich kategoriach wiekowych mają też Martyna Jarząbek
i rodzeństwo Doroty Wawszczyk,
Gabriela i Jakub. Każde z nich zajmuje pierwsze miejsce w pięściarskiej tabeli najlepszych polskich
zawodników. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że cała trójka dołączy do grona kadrowiczów. Martyna, boksująca obecnie w kategorii
kadetek, ma szansę na udział w mistrzostwach Europy, które odbędą się

we wrześniu we Włoszech. Z kolei
Gabriela i Jakub starają się o zakwalifikowanie się do walki o europejskie
mistrzostwo w kategorii młodzików.
Te ważne zawody odbędą się w sierpniu w Turcji.
Już nie po raz pierwszy zawodnicy
Akademii mają szansę na mistrzowskie, europejskie tytuły. Przed kilkoma laty triumfy odnosiła Ewa Białas,
była zawodniczka, a obecnie trenerka jaworznickiego klubu. W swojej
bokserskiej karierze jaworznianka
zdobyła brązowy medal na mistrzostwach Europy juniorek. Ma też na
koncie tytuły mistrza Polski juniorów.
Trzykrotnie była też młodzieżową
mistrzynią Polski.
Świetnie radzi sobie też w ringu
wspomniana Martyna Jarząbek. Młoda pięściarka jest ubiegłoroczną brązową medalistką mistrzostw Europy
młodziczek w Sarajewie, a do tego mistrzynią Polski młodziczek i młodzików w Jedwabnem. Mówi się o niej,
że jest następczynią Ewy Białas.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Pomaszerują dla Maksa
Trwają zapisy do udziału w VII Rajdzie Nordic Walking w Ciężkowicach. W tym roku w ramach imprezy,
zaplanowanej na 23 kwietnia, odbędzie się zbiórka do
puszek na leczenie Maksa Tomali. Chłopiec jest właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przejdzie drugą,
skomplikowaną operację, która ma uratować jego życie.
Organizatorem ciężkowickiego rajdu z kijkami jest
stowarzyszenie „Mieszkańcy dla Ciężkowic”. Rejestracja
ruszyła 1 kwietnia. Nie warto zwlekać z zapisaniem się,
ponieważ jest limit uczestników. Zapisy odbywają się
za pośrednictwem strony internetowej jaworznickiego
MCKiS-u lub telefonicznie (pod numerem 512 201 501
– to numer do prezesa ciężkowickiego stowarzyszenia,
Mirosława Pieczary).
Start rajdu został zaplanowany z ulicy Zdrojowej, a jego
trasa będzie liczyć 9 kilometrów. Uczestnicy pomaszerują
przez rezerwat Dolina Żabnika. Biuro zawodów będzie
czynne w godz. 8.30-9.25. Odprawa techniczna odbędzie
się o godz. 9.50, a start o 10. Każdy uczestnik otrzyma
na mecie pamiątkowy medal. Przewidziano też wyróżnienia dla najstarszych i najmłodszych spacerowiczów
i konkursy o nordic walkingu.
Współorganizatorami rajdu są Urząd Miejski w Jaworznie, Miejskie Centrum Kultury i Sportu, Ochotnicza Straż
Pożarna w Ciężkowicach, NSZZ Solidarność TAURON
Wydobycie Sobieski i Klub Dziecięcy Wesołe Robaczki.
Honorowy patronat nad imprezą objęli Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna, i Dariusz Starzycki, wicemarszałek woj. śląskiego.
Więcej informacji u Mirosława Pieczary lub u Pawła
Wróbla z działu sportu MCKiS: 32 745 10 30 wew. 84).
– Podczas wydarzenia rodzice i przyjaciele Maksa Tomali
będą prowadzić zbiórkę na operację chłopca. Zachęcamy uczestników do wsparcia kwesty – podkreślają organizatorzy rajdu.
Przypomnijmy. 15-letni dziś jaworznianin jest niepełnosprawny. Komplikacje przy porodzie uszkodziły jego układ
nerwowy. Maksiu nie chodzi i nie mówi. W miarę upływu
czasu narastały problemy z kręgosłupem. Wykrzywił się
tak bardzo, że znajdował się na boku ciała i zaczął miażdżyć organy wewnętrzne. Jedynym ratunkiem okazały
się skomplikowane i trudne operacje w USA, w St. Mary's Medical Center. Chłopiec przeszedł już jedną operację.
Amerykańscy lekarze wyprostowali mu cały kręgosłup.
Potrzebny okazał się jednak drugi zabieg operacyjny, po-

legający na nastawieniu miednicy i naprawie bioder. Bez
tej operacji, zoperowany wcześniej kręgosłup zacząłby się
z powrotem krzywić i miażdżyć organy.
Maks jest już w USA. Po 11 godzinach lotu wylądował
wraz z rodzicami w Miami. Operacja została wyznaczona
na 6 kwietnia (to oznacza, że w chwili wydania tego numeru „Pulsu Jaworzna” chłopiec może być już po zabiegu).
Całe leczenie w USA ma potrwać około dwóch miesięcy.
Rodzice Maksa wciąż jednak nie uzbierali całej kwoty na
operacje. Nadal sporo brakuje. Do uzbierania potrzebnej
kwoty potrzeba jeszcze ponad 308 tys. zł. Zbiórka odbywa
się za pośrednictwem portalu siepomaga.pl.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Biegacz górski
na podium
Artur Padewski stanął
na podium biegowej imprezy Duch
Pogórza. Jaworznianin startował
w biegu Upiór na dystansie 102 km
i o przewyższeniach 3950 m. Swój
dystans pokonał w czasie 13 godzin
i 56 minut. Wywalczył dzięki temu
drugie miejsce w kategorii open.
Duch Pogórza to kilkudniowa impreza biegów górskich. Zawodnicy
mają do wyboru jedną z pięciu różnej
długości tras: Demona, Upiora, Ducha, Duszka lub Diabelską trzynastkę.
Przebiegają one przez tereny Pogórza
Przemysko Dynowskiego. Najkrótsza
z tras ma ok. 13 km, a najdłuższa
sięga 204 km. Trasy biegowe wyznaczone były wzdłuż szlaków turystycznych, poza nimi, a także na
drogach publicznych.
Zgoda idzie do przodu

Maks Tomala razem z mamą są już w USA
| fot. Archiwum prywatne

W czwartek, 31 marca, w Trzebini, odbył się
mecz 4. ligi Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Walka toczyła się
pomiędzy świetnie przygotowanymi,
aspirującymi o awans do 3. ligi, zespołami LKS-u Zgoda Byczyna Jaworzno
oraz GLKS-u LOT Konopiska. Drużyna
z Jaworzna wygrała 6:4.
W tym starciu wszyscy zawodnicy wykazali się świetną kondycją.
Gracze rywalizowali o każdą piłkę.
Gospodarzem meczu była jaworznicka drużyna. Jednak z uwagi na
brak dostępności hali w Klubie MCKiS
„Niko”, rywalizacja toczyła się w innym miejscu, w byłym ekstraklasowym klubie Opoka w Trzebini, przy
ulicy Górniczej 8.

Wrócili z medalami
W sobotę, 2 kwietnia,
w Gminnym Ośrodku
Sportu w Pawłowicach zostały rozegrane Mistrzostwa Śląska Judo Kata.
W zawodach zorganizowanych pod
auspicjami Śląskiego Związku Judo
wystartowali zawodnicy Klubu Sportów
Walki „Satori” Jaworzno. Złoto zdobyli:
Bartosz Machna, Dawid Kajdy, Łukasz Proksa, Marek Tarabura, Aleksandra Masternak, Patryk Urban,
Szymon Łąka, Hanna Kałuża, Adam
Łąka oraz Nikodem Łukajczyk. Ze
srebrnymi medalami wrócili: Alicja
Surowiak i Szymon Kałuża. Łukasz
Proksa, trener Klubu Sportów Walki
„Satori” Jaworzno jest dumny z wyników trenerów oraz zawodników klubu
i z optymizmem oczekuje na kolejne
starty w turniejach Ju-jitsu oraz Judo.
Mecze odwołane
Opady śniegu i zły stan
boisk sprawiły, że jaworznickie drużyny piłkarskie nie zagrały
w miniony weekend meczów w swoich ligach. Większość rozgrywek została bowiem odwołana. Do skutku
nie doszły więc pojedynki czwartoligowej Szczakowianki, która miała zagrać z Wartą Zawiercie, Ciężkowianki,
grającej w chrzanowskiej A klasie,
która miała stoczyć bój z Zagórzanką
Zagórze, a także, grających w wadowickiej okręgówce, Victorii 1918
Jaworzno i Zgody Byczyna. Znane są
już nowe daty meczów 18. kolejki ligi
okręgowej. Victoria zagra z Nadwiślaninem Gromiec 27 kwietnia o godz.
17. Tego samego dnia i o tej samej
godzinie Zgoda zmierzy się na wyjeździe z Brzeziną Osiek. NC, AZ-H
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Wielki powrót sportowych wydarzeń

Triathlon, wyścig rowerowy i bieg uliczny. Te
czołowe imprezy sportowe
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
wrócą w tym roku w pełnej krasie po pandemicznej przerwie. Do sportowej
rywalizacji organizatorzy zapraszają w czerwcu
i we wrześniu. Zapisy na
wszystkie imprezy już się
rozpoczęły.
AU TO P R O M O C J A

Bieg Uliczny wystartuje ponownie 24 września | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Triathlon "Stalowy Sokół" powróci na Sosinę 3 września | fot. Materiały MCKiS

Najpierw odbędzie się 26. Wyścig
Rowerów Górskich. Zaplanowano
go na sobotę, 25 czerwca. Odbę-

– Od tego roku zmienił się dystans
zawodów. Z 10 kilometrów zwiększony będzie do 15, co z pewnością
nasili stopień trudności, ale i uatrakcyjni trasę. Modyfikacji uległy także
kategorie wiekowe oraz nagrody –
informuje Paweł Wróbel z działu
sportu MCKiS Jaworzno.
Zapisy odbywają się za pośrednictwem portalu www.datasport.
pl. W wyścigu będzie mogło wziąć
udział maksymalnie 350 osób. Liczy się kolejność pełnych zgłoszeń,
czyli takich, w których uczestnik
wypełnieni formularz elektroniczny i uiści opłatę startową, która
wynosi 20 zł.
Biuro zawodów będzie czynne
w dniu imprezy od godz. 9. Start
odbędzie się z terenu dawnego pola
namiotowego. Rowerzyści wyruszą
o godz. 11 i pojadą drogami szutrowymi, piaszczystymi i leśnymi.
Trasa nie będzie zamknięta dla innych użytkowników, dlatego trzeba
będzie na nich uważać.
Zawodnicy będą się zmagać
w trzynastu kategoriach wiekowych
(dziewięciu męskich i czterech kobiecych) i w klasyfikacji generalnej
z podziałem na płeć. Organizatorzy
przewidzieli też kategorię dla jaworznian i jaworznianek.
Zgłaszać się można już także do
udziału w imprezie pn. TAURON
Triathlon „Stalowy Sokół”. Będzie
to trzynasta edycja tych lubianych
przez sportowców z całego regionu zmagań z pływaniem, jazdą na
rowerze i bieganiem.
Triathlon odbędzie się na Sosinie
w sobotę, 3 września, i będzie się
składać z trzech etapów. Zawodnicy
będą mieli za zadanie przepłynąć
400 metrów. Następnie wsiądą na
rowery i przejadą 10 kilometrów,
a na koniec wezmą udział w 3-kilometrowym biegu crossowym.

dzie się na terenie Ośrodka Wypoczynkowo Rekreacyjnego Sosina.
Uczestników czekają niespodzianki.

Przewidziano trzy klasyfikacje
z podziałem na płeć: generalną,
wiekową i dla mieszkańców Jaworzna.
Trzecią z dużych imprez sportowych w Jaworznie będzie 26.
edycja Międzynarodowego Biegu
Ulicznego. Podobnie jak w ubiegłym roku, biegacze z całej Polski
i zagranicy będą mieć do wyboru
dwa dystanse, tradycyjną „15-kę”
i 10-kilometrowy bieg rekreacyjny.
W tym roku sportowcy zmierzą
się 24 września, a start zawodów
będzie miał miejsce na Stadionie
Miejskim „Victoria” przy ul. Krakowskiej 8.
Zgłoszenia odbywają się przez
strony www.datasport.pl, www.
mckis.jaworzno.pl i www.maratonypolskie.pl. W imprezie może
wziąć udział do 500 biegaczy. Podobnie jak w przypadku Wyścigu
Rowerów Górskich i Stalowego Sokoła, również w przypadku Biegu
Ulicznego pełne zgłoszenie to przesłanie formularza i uregulowanie
opłaty startowej. Do 15 września
wynosi ona 50 zł. Po tej dacie zostanie podwyższona do 70 zł.
– Również w tym roku nasz bieg
wejdzie w skład większego przedsięwzięcia, Triady Biegowej Trójkąta
Trzech Cesarzy – podkreśla Grzegorz Gębski, kierownik działu
sportu MCKiS Jaworzno. – Aby zdobyć to imponujące trofeum i otrzymać
okolicznościowy ekspozytor na trzy
medale, trzeba wystartować w każdym biegu, wchodzącym w skład Triady, a więc, oprócz Jaworzna, jeszcze
w Memoriale Janusza Nabrdalika
w Sosnowcu i w Biegu Jerzego Chromika w Mysłowicach – wyjaśnia.
Partnerem Międzynarodowego
Biegu Ulicznego w Jaworznie jest
TAURON Wytwarzanie.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Na 25 czerwca zaplanowano Wyścig Rowerów Górskich | fot. Materiały MCKiS
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 23 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna”
nr 12 (250): Kochaj reszta
jest niczym. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Wojskowy
z Jelenia

By uczcić pamięć tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej jaworznianina, adm. Andrzeja Karwetę, jedną
z ulic na Borach nazwano jego imieniem.
Andrzej Karweta urodził się w 1958 roku w Jeleniu.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
w Chrzanowie. Kształcił się też
na Wydziale Dowódczym Wyższej
Szkoły Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte w Gdyni, gdzie uzyskał tytuł zawodowy
magistra inżyniera nawigatora.
Otrzymał promocję na pierwszy
stopień wojskowy oficerski, czyli
podporucznika marynarki.
W 1989 r. ukończył Wyższy
Kurs Doskonalenia Oficerów. W późniejszych latach był
słuchaczem podyplomowych studiów operacyjno-taktycznych w Instytucie Dowódczo-Sztabowym Akademii
Marynarki Wojennej.
Andrzej Karweta na tym nie poprzestał. Już w 2006 r.
zaczął Studia Polityki Obronnej na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Skierowano go też do Królewskiej Akademii Studiów
Obronnych w Londynie. Karweta został wyznaczony do
13. Dywizjonu Trałowców w Helu, wchodzącego w skład
9. Flotylli Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza
Steyera. Później został dowódcą działu okrętowego, a następnie zastępcą dowódcy okrętu na trałowcach.
W 1986 r. został dowódcą trałowca ORP „Czapla” projektu 206F, a w 1989 r. ORP „Mewa”. Dowodził też grupą

taktyczną 13. Dywizjonu Trałowców. W latach 1992 - 1996
był szefem sztabu – zastępcy dowódcy 13. Dywizjonu Trałowców. Po uzyskaniu stopnia komandora był już dowódcą tej jednostki. W 2000 r. dowodził międzynarodowym
zespołem okrętów przeciwminowych podczas manewrów wojskowych US BALTOPS 2000 na Morzu Bałtyckim. Dwa lata później
mianowano go zastępcą szefa Oddziału Broni Podwodnej w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych
Sił Zbrojnych NATO na Oceanie
Atlantyckim. Był też przedstawicielem wojskowym przy Kwaterze
Głównej SACLANT w Norfolk.
W 2003 r. został polskim narodowym przedstawicielem łącznikowego w Sojuszniczym
Dowództwie Transformacji NATO w Norfolk.
W 2005 wrócił do kraju i do 2006 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm.
Kazimierza Porębskiego w Świnoujściu. Dwa lata później
awansował na kontradmirała i otrzymał stanowisko zastępcy szefa Sztabu Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2007 r.
prezydent Lech Kaczyński mianował go na stopień wiceadmirała i powierzył mu dowodzenie Marynarką Wojenną.
Andrzej Karweta miał żonę i trójkę dorosłych dzieci.
Interesował się historią i modelarstwem okrętowym. Był
miłośnikiem wypraw rowerowych i pieszych.
Jaworznianin zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku. W 2010 został pośmiertnie awansowany do stopnia admirała floty. NC

W piątek, 8 kwietnia, przypada
Dzień Miłośników ZOO. Ogrody
zoologiczne mają całe rzesze zwolenników, ale niemal równie liczne jest grono ich przeciwników. Ci
drudzy przekonują, że zwierzęta
powinny żyć w naturalnym środowisku. Krytykują klatki i wybiegi,
przekonując, że zwierzęta też mają
prawo do wolności. Zwolennicy
ogrodów zoologicznych twierdzą
natomiast, że takie miejsca, gdzie
zwierzęta objęte są fachową opieką, otrzymują najlepsze dla nich
pożywienie i są bezpieczne, to dla
wielu gatunków jedyna szansa, by
przetrwać. Niezależnie od poglądów
w piątek z pewnością warto wybrać
się na spacer do ZOO.
Świętować, i to bardzo radośnie,
powinniśmy też w sobotę, 9 kwietnia. Tego dnia przypada bowiem
Międzynarodowy Dzień Jednorożca. Ma to być najradośniejszy dzień
w roku, który wyznaczono w kalendarzu jako konkurencję dla styczniowego, depresyjnego Blue Monday.
Nie pozostaje nam więc nic innego,
jak świętować.
Grażyna Dębała

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 12 (250)
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