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SOWA już działa!

| fot. Andrzej Pokuta

Jaworzno w dyskusji
- Kocia do poprawki

Ulica Sienkiewicza, nazywana zwykle przez jaworznian Kocią, potrzebuje zmian.
Dziś, w godzinach szczytu, to
miejsce tętni życiem. Wła-

śnie tutaj swoje stanowiska
rozstawiają handlarze. Jaworznianie chętnie zaopatrują się tu w owoce, warzywa,
kwiaty czy przedmioty codziennego użytku. Niestety,
popołudniami życie na Kociej
właściwie zamiera. Szkoda,
bo to uliczka w samym centrum miasta, która prowadzi
do Rynku. Urzędnicy chcą
wprowadzić zmiany. O pomysły na to miejsce pytają
mieszkańców.
Więcej na str. 3

Blok
już zsynchronizowany
Zakończyły się prace związane z synchronizacją bloku
energetycznego z Krajowym
Systemem Elektroenergetycznym. To ważny krok

na drodze do ponownego
uruchomienia tej jednostki.
Proces rozruchu bloku rozpoczął się w marcu. Pracy
było sporo. Oprócz przygotowania wszystkich układów
blokowych oraz gospodarek
pomocniczych trzeba było
również wykonać pomiary
i próby funkcjonalne, w tym
kontrolę zabezpieczeń kluczowych elementów bloku, które
brały udział w synchronizacji
i w eksploatacji jednostki.
Więcej na str. 4

Pewni siebie,
ale i pokorni
W Toruniu odbędzie się
półfinałowy turniej, podczas
którego siatkarze MCKiS Jaworzno powalczą o awans do
1. ligi siatkówki mężczyzn. Jaworznicka drużyna zakończyła
drugoligową część rozgrywek
na pierwszym miejscu w swojej grupie. W najbliższy weekend zmierzy się z najlepszymi
zespołami z pozostałych trzech
grup 2. ligi.
– Myślę, że jesteśmy dobrze
przygotowani. Systematycznie
trenujemy, skupiamy się na do-

skonaleniu naszej taktyki, obserwujemy grę naszych rywali
– stwierdza Tomasz Wątorek, trener drużyny siatkarskiej MCKiS-u.
Więcej na str. 14

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Dobrze to już było

Nie wiem, skąd pochodzi tekst
powyżej, nie mam pojęcia – może
z jakiejś piosenki lub z książki, jednakże dobrze opisuje coś, co chodzi
mi po głowie od jakiegoś czasu.
Nie chcę narzekać, nie lubię, jestem wielce przeciwny marudzeniu i sianiu defetyzmu. Po prostu
widzę, że świat, zmieniający się na
naszych oczach, wprowadzi nowe –
lub inaczej patrząc – stare zasady.
Bo nauczyliśmy się żyć ponad stan
z milionem niepotrzebnych rzeczy
w życiu. Kiedyś pisałem o żarówce
sprzed 100 lat, która dalej działa.
Moja nowa LED-owa wytrzymuje
kilka miesięcy.
Człowiek to okropny szkodnik,
który jest niczym rak na ziemi. Bez
litości eksploatujemy zasoby naturalne naszej planety. Konsumujemy
jak szaleni – co chwila nowy sprzęt
do domu, czasami kompletnie niepotrzebny. Telefon zmieniamy co rok,
bo ten nowy jest szybszy, ma większy ekran i lepszy aparat. Wydajemy
kasę na rzeczy, które społecznie są
odbierane jako podwyższające nasz
status – co najlepiej widać po posiadaczach telefonów z nadgryzionym jabłkiem. Genialny marketing.
A wielu nie zdaje sobie sprawy, że
obecnie stajemy przed faktem, że to
może być ich ostatni taki telefon.
I że czas konsumpcjonizmu powoli dobiega końca, bo za chwilę nie
będzie niczego – i nie mówimy tu
o pewnym panu, startującym na
urząd prezydenta Białegostoku.

Szpilki w bruku

Moje dumanie zaczęło się w święta, zacząłem zastanawiać, jakie koszty porobić do firmy, bo podatki powoli mnie dobijają. Może zmienić
samochód? Przejrzałem oferty pojazdów w kategorii cenowej, która
rok temu pozwalała na zupełnie
sensowny wybór i się zdziwiłem.
Średnio samochody używane o 3050 proc. w górę. Kompletna masakra. Na nowe auto trzeba czekać
potwornie długo, bo się ich produkuje obecnie bardzo mało - ze
względu właśnie na braki materiałowe. A jak już się produkuje, to
w pierwszej kolejności otrzymują
je firmy, zajmujące się wynajmami długoterminowymi – zamiast
kupować, wynajmujesz i płacisz
miesięcznie tysiąc lub 10 tysięcy,
w zależności jak cię stać. Auto masz
zawsze nowe i luksusowe, ale nie
musisz od razu wywalać pół bańki, na dodatek wszystko wrzucasz
w koszt – nie tak jak przy zakupie,
gdzie możesz zaledwie drobny fragment odbić od podatku VAT. Taki
to nowy świat. A jak cię nie stać, to
jeździj starym trupiskiem, też dojedziesz, ale będziesz postrzegany jako
ten gorszy. Choćbyś miał 150 IQ to
matiz nie jest dobrym pomysłem.
Zastanawiam się, jakie nasze życie
stało się miałkie i nic nieznaczące,
skoro takie pierdoły określają nas wizerunkowo. Niedawno ktoś wrzucił
zdjęcie do sieci, jako komentarz do
wydarzenia drogowego. Ktoś inny
zobaczył, że na zdjęciu umieszczono
fragment wnętrza drogiego, luksusowego samochodu i napisał: „gratuluję
posiadania takiego oto wozu”. Nosz
kur... Gratulujemy komuś, że jeździ lepszym samochodem? Do tego
żeśmy nasze życie sprowadzili, że
puszka jeżdżąca po ulicach jest wyznacznikiem, jakimi jesteśmy ludź-

Jan Kleszcz

Pomagać mądrze
Święta wielkanocne już za nami. Choć model świętowania
powoli się zmienia, to jednak rodzinne biesiadowanie przy suto
zastawionym stole nadal jest żywe. W wielu domach świąteczne śniadanie płynnie
przechodzi w obiad, a ten kończy się kolacją i to często jedzoną późno w nocy. I tak
przez dwa dni. Mazurki, żurki, sałatki i faszerowane jajka szczelnie wypełniają
świąteczne stoły, a po świętach i tak okazuje się, że zostało nam mnóstwo jedzenia,
którego nie sposób będzie zagospodarować.
Mimo niełatwej sytuacji finansowej i rosnących cen żywności siła tradycji działa.
Na celebrowanie świąt i tak zwykle wydajemy całkiem sporo. To jeszcze nic złego,
bo przecież Wielkanoc jest tylko raz w roku. Zdecydowanie gorzej jest, kiedy okazuje
się, że wiele z tych wydatków było niepotrzebnych, bo sałatki zalegają w lodówce,
a na ciasta nikt z domowników nie ma już ochoty. Wtedy część jedzenia zwykle
trafia po prostu do kosza, co zresztą można było przewidzieć zdecydowanie wcześniej, opierając się na podstawie doświadczeń z poprzednich lat. Wyrzucając wielkanocne potrawy, do kosza posyłamy tzm też pieniądze oraz pracę i czas włożone
w przygotowanie świątecznych specjałów. Trochę szkoda. Tym bardziej że nadmiar
jedzenia można teraz naprawdę dobrze wykorzystać.
W naszym mieście przy ulicy Paderewskiego 15 mieści się jadłodzielnia. To punkt,
w którym można podzielić się jedzeniem. Miejsce cieszy się coraz większą popularnością. Jaworznianie przynoszą tam różne produkty spożywcze lub gotowe potrawy,
których mają w nadmiarze, a osoby ubogie mogą je po prostu wziąć. To doskonały
sposób, by dobrze wykorzystać to, co zostało po świętach.
Warto też przeanalizować tę sytuację i przy okazji najbliższych świąt do jadłodzielni zanieść nie gotowe potrawy, a produkty spożywcze. Ubogim i tak pomożemy,
a zaoszczędzimy sporo czasu.

mi? A gdzie postrzeganie wartości
ludzkiej, osiągnięć personalnych?
Wystarczy, że się wsadzisz do auta,
pojedziesz na ładne wakacje i już jesteś widziany lepiej, niż na przykład
ratownik medyczny, który codziennie ratuje ludzkie życie? Albo niż
altruista, który pomaga potrzebującym? Że o artystach, którzy leczą nasze dusze nie wspomnę, choć są bliżsi
mojemu sercu niż lekarz kardiolog.
Przynajmniej na razie. Buntując się,
planuję zakupić roczny bilet na PKM
za 240 zł, a samochód trzymać pod
domem lub pod pracą. Nadszedł
chyba ten czas, że mamtowdupizm
trzeba zastosować. Ładniejszy nie
będę, włosów już nie wyhoduję, to
i lepszym autem nie muszę jeździć.
Nie zgadzam się na styl życia narzucony przez media czy producentów
dóbr wszelakich. Niech się wypchają.
Czym chcą i gdzie chcą.
Przyzwyczailiśmy się do konsumpcyjnego modelu życia, a ta
konsumpcja właśnie powoli się kończy. Nie kupisz za chwilę za tysiaka lodówki, która będzie przeznaczona na 5 lat, tylko za 3 tysiące
i wytrzyma 20 lat. Zaczniemy znowu postrzegać rzeczy jako trwałe
i luksusowe, bo wymusi to na nas
świat – idzie czas braku wszystkiego. Samochody, na które obecnie
czeka się rok i dłużej to dopiero
przygrywka, za chwilę to dotknie
wielu elementów życia. Ja czekam
z powrotem na żarówki, które wytrzymają 10 lat minimum.
Konkludując - zdecydowałem, że
nie kupię (nie wynajmę) auta za 5
koła miesięcznie, ani nawet za 1
tysiąc. Wraz z moim wysłużonym
renault zestarzejemy się wspólnie
i w końcu trafimy na szrot historii. Nie jestem tylko pewien, który
z nas pierwszy.
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Nauka jak przygoda
Grażyna Dębała

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera od zawsze cieszy
się dużą sympatią jaworznian i sąsiadów. Trudno się dziwić. To miejsce,
które ma klimat, urok i sporo atrakcji. Można tu korzystać z leczniczych
inhalacji przy tężni solankowej, wykopać z piasku notozaura, można też
spacerować wśród zieleni, odpoczywać, poznawać rośliny, odkrywać historię Ziemi albo wziąć udział w grze
terenowej.
Od środy można tutaj też skorzystać
z eksponatów ustawionych w jaworznickim Ośrodku w ramach małego
centrum nauki SOWA. To przyrządy,
które pozwalają na naukowe eksperymenty, samodzielne doświadczenia i badania. Specjaliści przekonują,
że wiedza zdobyta na drodze takich
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Przez cały czas czekaliśmy
na lepsze czasy, skąd mogliśmy wiedzieć, że byliśmy wtedy szczęśliwi?
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właśnie eksperymentów na dłużej
zostaje w głowie. Łatwiej też wtedy
zrozumieć nawet skomplikowane zagadnienia. Centrum, które utworzono
w GEOsferze to świetny sposób, by
zainteresować młodych ludzi nauką,
aby przekonać ich, że zdobywanie
wiedzy naprawdę może być ciekawą
przygodą i atrakcyjną alternatywą dla
gier komputerowych.
Wypracowanie takiego przekonania w dzieciach to oczywiście zadanie
dla dorosłych, które warte jest chyba
każdej ceny i lepiej nie zostawiać go
tylko nauczycielom. Tym bardziej że
z pomocą przychodzą nam pracownicy GEOsfery. Wystarczy zaplanować
wizytę i wybrać się do jaworznickiego
Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej.

Walka z wiatrakami...
Anna Zielonka-Hałczyńska

Dorosłość wcale nie zawsze idzie
w parze z rozumem. Udowodnił to
ostatnio 36-latek, który wybił szyby
w dwóch wiatach przystankowych
przy ulicy Chopina. Wandal, który
najwyraźniej wychodzi z założenia,
że cudzego szanować nie trzeba, na
szczęście trafił w ręce policji. Jak
przyznają stróże prawa, mężczyzna
był bardzo zaskoczony tym, że tak
szybko został namierzony. Oczywiście okazało się, że był pijany.
Alkomat wskazał, że ma w wydychanym powietrzu prawie 3 promile
alkoholu.
Ktoś może teraz rzeknie, że facet,
zamroczony procentami, nie wiedział, co robi, gdy demolował przystanki. To jednak żadne usprawiedli-
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wienie. Bowiem zarówno demolkę,
jak i pijaństwo należy potępić.
Niestety do podobnych aktów
wandalizmu dochodzi bardzo często. Wandale niszczą nie tylko przystanki. Ich chuligańskich wybryków
jest niestety cała gama. Przewracają
i podpalają kosze na śmieci, uszkadzają parkowe ławki, niszczą urządzenia na placach zabaw. Marzą
sprejem po budynkach, murach.
Itp., itd.
Czy można coś na to poradzić?
To na ogół istna walka z wiatrakami, a chuligani niestety często
pozostają bezkarni. Na szczęście
nie wszyscy. 36-latek z ul. Chopina
przyznał się do winy. Grozi mu do
5 lat więzienia.
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Jaworzno w dyskusji
- Kocia do poprawki

Ulica Sienkiewicza, nazywana zwykle przez jaworznian Kocią, potrzebuje zmian. Dziś, w godzinach szczytu, to miejsce tętni życiem. Właśnie tutaj swoje stanowiska rozstawiają handlarze.
Jaworznianie chętnie zaopatrują się tu w owoce, warzywa, kwiaty czy przedmioty codziennego
użytku. Niestety, popołudniami życie na Kociej właściwie zamiera. Szkoda, bo to uliczka w samym centrum miasta, która prowadzi do Rynku. Urzędnicy chcą wprowadzić zmiany. O pomysły na to miejsce pytają mieszkańców.
– Chcemy zapytać kupujących, co
ich przyciąga w to miejsce, lub co ich
odrzuca. Właścicieli i najemców o ich
problemy i siłę do zmian. Mieszkańców o ich wolę, co do roli i charakteru
miejsca, nowe funkcje oraz pomysły na
zmiany – wyjaśnia Małgorzata Nowacka-Wysogląd, kierownik referatu
zagospodarowania przestrzennego
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Na stronie internetowej miasta
(www.jaworzno.pl) zamieszczona

zostanie ankieta dla mieszkańców.
Zaplanowano także przeprowadzenie ankiet na Kociej. Wywiady przeprowadzone zostaną z właścicielami
i najemcami punktów handlowych,
ale też z młodzieżą. W planach jest
jeszcze warsztat z osobami, którym
zależy na przyszłości tej ulicy.
– Aby tę przestrzeń oddać pieszym,
trzeba zdecydować o regułach handlu
targowego, o ile taka funkcja w tym
miejscu powinna zostać. Trzeba także
zastanowić się nad zasadami dostaw,

WYDARZENIA

Ulica Sienkiewicza potrzebuje zmian | fot. Grażyna Dębała

statusem drogi, zakresem zmian funkcji, sposobami pobudzenia aktywności
oraz samym wyglądem ulicy – wyjaśnia Małgorzata Nowacka-Wysogląd.
Jaworznianie, którzy chcą zabrać
głos w sprawie ulicy, mają swoje pomysły na to, jak zagospodarować tę
przestrzeń, przekształcić ją lub ożywić po godzinach handlu, mogą się
kontaktować z urzędnikami, pisząc
na adres kocia@um.jaworzno.pl lub
dzwoniąc pod numery 32 61 81 691,
32 61 81 641.
Projekt pod nazwą „Ulica Sienkiewicza (Kocia) jako miejsce targowe
w kontekście ładu przestrzennego”
jest realizowany w ramach miejskiego programu „Jaworzno w dyskusji”.
Podczas poszerzonych konsultacji
społecznych mieszkańcy rozmawiają o możliwych kierunkach działań
i przyszłości wybranych obiektów czy
też obszarów w Jaworznie.
Podobne konsultacje są prowadzone w czterech obszarach. Poza ulicą
Sienkiewicza jaworznianie mogą zainteresować się też przyszłością byłego
dworca kolejowego w Szczakowej,
rewitalizacją skateparku w parku
Podłęże oraz zieloną polityką miejską i koncepcjami zagospodarowania
przestrzeni w mieście.
GD

Wandal zatrzymany
Nawet 5 lat może spędzić za kratkami wandal, który
zniszczył wiaty przystankowe przy ulicy Chopina. Mężczyznę udało się zatrzymać na gorącym uczynku, bo zareagowali świadkowie.
– W nocy w czwartek, 14 kwietnia, dyżurny jaworznickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Chopina ktoś
demoluje przystanki autobusowe. Przybyły na miejsce patrol zatrzymał 36-letniego mężczyznę, który był zaskoczony
szybką wizytą stróżów prawa – opowiada Michał Nowak,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Jaworznianin uszkodził dwie wiaty przystankowe na
dwóch różnych przystankach w rejonie ulicy Chopina. Wybił
w nich szyby. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony
do jaworznickiej komendy. W trakcie sprawdzania stanu
trzeźwości okazało się, że ma blisko trzy promile alkoholu
w wydychanym powietrzu. 36-latek noc spędził w policyjnym areszcie, a w piątek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia.
Jaworznianin przyznał się do popełniania zarzucanych mu
czynów. Wandal odpowie teraz za uszkodzenie mienia, za
co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
GD

Pomoc wciąż potrzebna
W hali sportowej na Osiedlu Stałym (ul. Inwalidów
Wojennych 18) działa Miejski Punkt Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy. To miejsce, gdzie jaworznianie
mogą przynosić dary dla wojennych uchodźców zza naszej wschodniej granicy. Punkt czynny jest codziennie w
godz. od 11 do 19, a pomoc wciąż jest bardzo potrzebna.
Przyda się żywność z długim terminem przydatności
do spożycia. Przynieść można między innymi kaszę, ryż,
makaron, wodę, płatki śniadaniowe czy konserwy. Po-

trzebna jest też nowa bielizna damska, męska i dziecięca
w każdym rozmiarze. Zbierane są też odzież i obuwie wiosenno-letnie. Wszystko musi być w bardzo dobrym stanie,
co na miejscu weryfikują pracownicy punktu.
Urzędnicy z Powiatowego Urzędu Pracy przypominają
też, że każdy pracodawca, który zatrudni osoby z Ukrainy,
ma 14 dni, by zgłosić ten fakt w PUP. Zgłoszenia można
dokonać online, przez stronę www.praca.gov.pl.
Grażyna Dębała
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Budują chodniki
i parkingi
We wtorek, 19 kwietnia, drogowcy rozpoczęli prace w Długoszynie i Jeleniu. W sąsiedztwie
długoszyńskiej kapliczki i przy jeleńskim centrum handlowym powstaną chodniki. Co więcej, przy
przedszkolu w Jeleniu przybędzie
też miejsc parkingowych. W połowie kwietnia zakończyła się budowa parkingu na Podłężu przy Piłsudskiego 21. Prace to realizacja
projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Jaworznickiego
Budżetu Obywatelskiego.
– Po ukończeniu prac przy Alei
Piłsudskiego 21, gdzie powstał parking, ruszyły kolejne roboty chodnikowo-parkingowe, realizowane
w ramach JBO. Ekipy rozpoczęły
działania w osiedlu Długoszyn (przy
kapliczce), gdzie powstanie nowy
chodnik długości około 84 metrów
oraz w Jeleniu, gdzie przy ulicy Wygoda powstanie parking (w rejonie

przedszkola) i chodnik długości około
208 metrów, który będzie kontynuacją istniejącego ciągu – wyjaśnia
Izabela Miszczyk, rzeczniczka
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jaworznie.
W tym roku jaworznianie wybierać będą projekty do realizacji
w ramach Jaworznickiego Budżetu
Obywatelskiego już po raz dziesiąty. Właśnie ogłoszono harmonogram konsultacji społecznych
w sprawie tegorocznej edycji JBO.
Wiadomo już, że nabór wniosków
z pomysłami na nowe inwestycje
ruszy w maju. Do tej pory zrealizowanych zostało 186 przedsięwzięć.
W mieście powstały m.in. boiska,
siłownie plenerowe, miejsca parkingowe, chodniki, monitoring.
Na realizację tych przedsięwzięć
przeznaczono w sumie około 25
mln zł.
Grażyna Dębała
AU TO P R O M O C J A
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Blok już
zsynchronizowany

REKLAMA
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SOWA wylądowała w

Jawocznicki blok to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim
systemie energetycznym | fot. Materiały TAURON

Zakończyły się prace związane
z synchronizacją bloku energetycznego z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. To bardzo ważny krok na drodze do ponownego
uruchomienia tej jednostki. – Zakończyliśmy ten proces dzięki ogromnemu
zaangażowaniu pracowników Grupy
TAURON – potwierdza Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.
Proces rozruchu bloku rozpoczął się
w marcu. Pracy było sporo. Oprócz
przygotowania wszystkich układów
blokowych oraz gospodarek pomocniczych trzeba było również wykonać
pomiary i próby funkcjonalne, w tym
kontrolę zabezpieczeń kluczowych
elementów bloku, które brały udział
w synchronizacji i w eksploatacji jednostki. Miesiące poprzedzające rozruch poświęcone były intensywnym
pracom skoncentrowanym przede
wszystkim w rejonie komory paleniskowej kotła.
– Naszym priorytetem było zdiagnozowanie problemów, które pojawiły się
w pierwszej fazie eksploatacji bloku,
a następnie wypracowanie i wdrożenie
rozwiązań, które długofalowo pozwolą
zapewnić w kolejnych latach stabilną
pracę jednostki – informuje Sebastian
Gola, prezes zarządu Nowe Jaworzno
Grupa TAURON.
Prace związane z synchronizacją
bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym udało się zakończyć nawet szybciej, niż planowano.
Zgodnie z przedstawionym w grudniu
planem, nowy blok miał zostać zsynchronizowany z KSE do 29 kwietnia.
Blok w Elektrowni Jaworzno został
oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku. Niestety, już w czerwcu
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2021 roku został wyłączony z powodu usterek. Jaworznicki blok to najnowocześniejsza jednostka tego typu
w polskim systemie energetycznym
oraz ważny element rynku mocy. Blok
w Jaworznie może wytwarzać około
6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln
ton węgla. Zastosowane technologie
i instalacje ochrony środowiska pozwalają wypełniać najbardziej rygorystyczne normy związane z jego
ochroną.
Przedstawiciele grupy TAURON
informują, że docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny
parametr, ponieważ przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
nie jest konieczne jego wyłączanie,
a potem ponowne uruchamianie. Ma
to istotne znaczenie przy rosnącej
produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii.
– Blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w Polsce,
która przez wiele lat będzie fundamentem polskiego systemu elektroenergetycznego – mówi Paweł Szczeszek.
Wszystko wskazuje na to, że ponowne uruchomienie bloku energetycznego to nie koniec inwestycji
związanych z energetyką w naszym
mieście. Przedstawiciele TAURON
Wydobycie deklarują, że budowa
szybu Grzegorz zostanie dokończona, a robotnicy wkrótce wrócą na
plac budowy w Byczynie. – W najbliższych miesiącach spodziewać się
można zakończenia rozmów z wykonawcą budowy – zapowiada Marcin
Maślak, rzecznik prasowy TAURON
Wydobycie.
Byczyński szyb Grzegorz ma
usprawnić pracę Zakładu Górniczego Sobieski, który wchodzi w skład
spółki, i przedłużyć działalność tej
kopalni o 50 lat. Plac budowy pod tę
inwestycję przekazano w 2017 roku.
Zgodnie z projektem szyb w Byczynie ma mieć 7,5 m średnicy i 870 m
głębokości. Na razie wydrążono go do
głębokości 80 metrów. Początkowo
miał pełnić funkcję szybu wentylacyjno–wdechowego, a w dalszej perspektywie zjeżdżać tędy miał sprzęt
i ludzie.
Grażyna Dębała

Minicentrum nauki
w GEOsferze zostało oficjalnie otwarte. W środę,
20 kwietnia, do jaworznickiego Ośrodka Edukacji
Ekologiczno-Geologicznej
przyjechali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, pracownicy
Centrum Nauki Kopernik,
Uniwersytetu Śląskiego
oraz samorządowcy z Jaworzna i województwa.
W ich obecności zainaugurowano działalność Strefy
Odkrywania, Wyobraźni
i Aktywności.

SOWA to lokalne punkty warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. W takich miejscach dzieci
i młodzież są zachęcane do uczenia
się przez samodzielne poszukiwanie, odkrywanie praw rządzących
światem i eksperymentowanie.
W punktach Centrum Nauki (docelowo ma ich być 30) mali odkrywcy
mogą uczyć się przez doświadczenie, eksperymentować i rozbudzać
wyobraźnię. SOWY składają się
z 15 urządzeń, służących do eksperymentowania, i Majsterni, czyli
miejsca, w którym mogą wykazać
się mali konstruktorzy.
W jaworznickiej SOWIE jest urządzenie, które pokazuje, jak działa
ludzka pamięć ultrakrótkotrwała.
Jeszcze inne urządzenie uczy, jak
tworzy się mapę hipsometryczną,
a kolejne udowadnia, jak trudno

Urządzenia pozwalają odkrywać prawa rządzące w przyrodzie
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

narysować coś w lustrzanym odbiciu.
– Najbardziej podoba mi się obrotowy stolik. Ciekawa jest też krocząca sprężyna – przyznaje Daria
Banasik ze Szkoły Podstawowej nr
12, która przyszła ze swoją klasą
na otwarcie jaworznickiej SOWY.
Jak podkreśla Robert Firmhofer,
dyrektor Centrum Nauki Kopernik,
idea tworzenia minicentrów nauki
ma na celu umożliwienie dostępu
do takich miejsc mieszkańcom różnych regionów Polski, a nie tylko
tym, którzy mieszkają lub odwiedzają Warszawę.
– Nasz warszawski ośrodek to miejsce bardzo popularne i odwiedzane
przez tłumy. To jednak też miejsce,
które zwiedza się tylko przez chwilę.
Chcemy, aby SOWY służyły lokalnej
społeczności, by mogli z nich korzystać
wszyscy, którzy są zainteresowani poszerzaniem horyzontów – zaznaczył.
Zdaniem Włodzimierza Bernackiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, które finansuje projekt, ulokowanie
SOWY w GEOsferze to bardzo dobry wybór.
– Mamy nadzieję, że to miejsce będzie zachęcać młodych ludzi do jeszcze bardziej wnikliwego poznawania
i doświadczania świata – przyznał.
Jak podkreślił, wyobraźnia to potężne narzędzie, które powinno się
pielęgnować.
– Właśnie SOWA jest takim miejscem, w którym owa wyobraźnia może
być rozwijana – stwierdził.
Podczas inauguracji minicentrum
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna,
przyznał, że zarówno urzędnicy, jak
i jaworzniccy nauczyciele od daw-

Święto moli książk
W sobotę, 23 kwietnia, obchodzić będziemy Dzień Książki. Z tej
okazji postanowiliśmy przyjrzeć się
preferencjom czytelniczym jaworznian. Okazuje się, że mieszkańcy
Jaworzna lubią czytać i chętnie
korzystają z księgozbioru jaworznickiej biblioteki, a liczba nowych
czytelników wciąż rośnie.
W ubiegłym roku Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie odwiedziło aż 22 907 czytelników. Wśród
nich przeważali dorośli mieszkańcy. – Porównując lata 2020 i 2021
obserwujemy wzrost liczby wypożyczeń literatury dziecięcej i młodzieżowej o 22 684 woluminy, co stanowi
26,58 proc. – opowiada Aleksandra
Bzowska, instruktor metodyczny
MBP w Jaworznie.
W 2021 r. wśród bywalców jaworznickiej książnicy największą
popularnością cieszyła się współczesna polska literatura kobieca. Najpoczytniejszymi autorkami były: Magdalena Witkiewicz
czy Ałbena Grabowska. Czytelnicy chętnie sięgali też po krymina-

ły (preferowanymi autorami byli
Alex Marwood czy Marcel Moss)
oraz reportaże. Do łask wróciły też
powieści erotyczne. Dostrzegalne
było także zainteresowanie klasyką, powieściami obyczajowymi,
autorami, którzy niedawno pojawili
się na rynku wydawniczym i tymi,
których książki doczekały się ekranizacji filmowych lub inscenizacji
teatralnych.

– W zakresie literatury fantastycznej wzrosło nieco zainteresowanie
czytelników klasyką polską. Czytelnicy sięgali na przykład po książki
Stanisława Lema. Niesłabnącą popularnością cieszyły się publikacje
Andrzeja Sapkowskiego. Nie straciły
też fanów książki z gatunku horrorów, w którym królują od lat powieści Stephana Kinga – opowiadają
bibliotekarze.

Bibliotekarze zachęcają do wizyt w książnicy | fot. Natalia Czeleń
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Parada na otwarcie sezonu

W otwarciu SOWY uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji
i Nauki, pracownicy Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytetu Śląskiego
oraz samorządowcy z Jaworzna i województwa | fot. Andrzej Pokuta

Członkowie grupy Motocykliści
Jaworzno zapraszają do udziału
w paradzie z okazji otwarcia sezonu
motocyklowego w naszym mieście.
Impreza odbędzie się w sobotę,
23 kwietnia. Miłośnicy jednośladów wystartują z Rynku. Zbiórka
o godz. 14, a start parady o godz.
15. Motocykliści przejadą jaworznickimi ulicami.
Na imprezę zapraszają mieszkańców Jaworza już od tygodnia.
Promowali ją m.in. w środę, 13
kwietnia, jeżdżąc sporą grupą po
mieście.
– Trasa parady będzie miła i niezbyt uciążliwa. Być może pojawią
się blachy i inne okolicznościowe pamiątki – podkreślają organizatorzy.
Motocykliści Jaworzno to grupa znana jaworznianom przede
wszystkim z parad na otwarcie i zakończenie sezonów motocyklowych
oraz z organizacji motocyklowego
Dnia Dziecka.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Motocykliści promowali sobotnią paradę m.in. na Rynku | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A

Uczniowie chętnie testowali nowe eksponaty
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

na stawiają na to, by do szkolnego
nauczania wprowadzać elementy
nowatorskie
– Chcemy, by edukacja dzieci
i młodzieży nie zamykała się tylko
w sztywnych ramach, ale by młodzi
ludzie mogli rozwijać swoje talenty,
poszerzać horyzonty i zaspokajać ciekawość świata. SOWA daje właśnie
takie możliwości – przyznał.

Zdaniem Agnieszki Chećko,
dyrektor GEOsfery, powstanie
minicentrum to kolejna, ciekawa
propozycja dla wszystkich odwiedzających jaworznicki ośrodek.
– Cieszę się, że nasza współpraca
z instytucjami naukowymi tak dobrze
się rozwija. Chcemy ją kontynuować
również w przyszłości – dodała.
Anna Zielonka-Hałczyńska

kowych
Chętnie sięgano też po publikacje
poradnikowe i popularnonaukowe,
zawierające praktyczne porady.
Najczęściej sięgano po książkowe
pozycje na temat radzenia sobie
w pracy zawodowej, samorozwoju,
sposobów osiągania dobrego samopoczucia, samokontroli. Poszukiwano również książek, które pomogą
w wychowaniu dzieci i młodzieży.
Wśród najmłodszych czytelników ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się: „Masza i Niedźwiedź.
Pierwsze spotkanie” Zbigniewa
Dmitroca czy „Tata Oli już nie
chce być dorosły” Thomasa Brunstroma.
Młodzież z kolei wypożyczała
książki m. in. Andy Griffiths, Liz
Pichon, Jeff Kinney, Janet Tashjian i R.L. Stine.
– Przy doborze lektury młodzi ludzie brali pod uwagę rekomendację
bibliotekarza oraz pozycje polecane
w ramach tematycznych ekspozycji
– opowiada Aleksandra Bzowska.
Do częstego odwiedzania biblioteki przez czytelników przyczynia

się różnorodna i bogata w nowości
oferta wydawnicza. Do wypożyczania książek i multimediów zachęca też przejrzysty katalog SOWA
OPAC, pozwalający na wgląd w zasoby, samodzielne wyszukiwanie
książek i ich rezerwowanie.
– Czytelnicy są też szczególnie
zainteresowani kodami dostępu do
platform komercyjnych e-booków,
zwłaszcza Legimi – tłumaczy Aleksandra Bzowska.
W Jaworznie coraz większą popularnością cieszą się książki w formie elektronicznej, których w jaworznickiej bibliotece nie brakuje.
– W kręgu zwolenników zbiorów
w formacie cyfrowym znalazły się
osoby, które pracują poza Jaworznem
i łatwiej jest im korzystać z książek
elektronicznych niż tradycyjnych, co
ma związek z niewielką ilością wolnego czasu – mówi pani Aleksandra.
By wspólnie uczcić Światowy
Dzień Książki, jaworzniccy bibliotekarze zapraszają po kolejną dawkę
dobrej literatury.
Natalia Czeleń
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Odnoszą sukcesy
i zapraszają do współpracy
Artyści z teatru tańca „DyeMotion” zadebiutowali w teledysku
„Preludium”, dubstepowej i akordeonowej wariacji na podstawie utworu Jana Sebastiana Bacha. Tancerze zaprezentowali
swoją choreografię oraz bodypainting. Efekty obejrzeć można
m.in. na platformie YouTube.
– Do wzięcia udziału w teledysku zostaliśmy zaproszeni przez
Piotra Komorowskiego. Było to dla nas coś nowego. Nie tańczyliśmy
wcześniej do muzyki granej na akordeonie, a tym bardziej do waREKLAMA

riacji na podstawie utworu Jana Sebastiana Bacha – mówi Marian
Folga, założyciel DyeMotion. Wersja wzbogacona o kolorowy
teatr tańca robi wrażenie. W teledysku tancerze mają na sobie
kostiumy pomalowane na wzór bodypaintingu.
– Projekty kostiumów są moje, ale malowaliśmy je całą grupą.
Było to kilka miesięcy ciężkiej pracy. Do teledysku malowaliśmy tylko
twarze, ręce i stopy. Przy innych projektach często malujemy całe
ciało. Pomagają mi w tym moje podopieczne – tłumaczy artysta.

To kolejny interesujący projekt, w którym artyści z DyeMotion w tym roku brali udział. W lutym wystąpili na sali
koncertowej NOSPR u boku takich artystów jak: Miuosh,
Kasia Moś, Renata Przemyk, Piotr Kupicha itd. Dochód
z koncertu „Wybieram wszystko”, został przekazany na
rzecz Katowickiego Hospicjum Cordis.
Teatr tańca DyeMotion powstał jesienią 2011 roku. Jego
członkowie tworzą prawdziwą magię, gdzie ruch, taniec,
muzyka i światło stanowią ważną treść kompozycji tanecznych. Artyści słyną z wykorzystywania ciekawych charakteryzacji, bodypaintingu i trudnych akrobacji. Opiekę nad
nimi sprawuje Marian Folga - choreograf, charakteryzator
i światowej sławy mistrz bodypaintingu.
– W ciągu 10 lat na pewno nabraliśmy doświadczenia, ale
cały czas uczymy się od siebie nawzajem i ciągle się rozwijamy – zapewnia artysta.
Teatr liczy dziś 26 tancerzy. W jego skład wchodzą też
osoby, które zajmują się charakteryzacją i bodypaintingiem. Grupa spotyka się na treningach dwa razy w tygodniu. Nie mają stałego miejsca prób.
– Cały czas uczymy się nowych technik, choreografii czy
akrobatyki. Te umiejętności staramy się wplatać w nasze widowiska, począwszy od tańca, akrobatyki, capoeiry, a skończywszy na wymyślaniu różnych rekwizytów, charakteryzacji
czy kostiumów. Niektóre elementy przychodzą nam z łatwością,
inne zaś wymagają sporo pracy – przyznaje opiekun grupy.
Najwięcej czasu zajmują artystom podnoszenia akrobatyczne i praca z rekwizytami.
– Staram się za każdym razem zaskoczyć widza. Podnoszę też poprzeczkę, by każdy kolejny spektakl był lepszy od
poprzedniego – mówi Marian Folga.
DyeMotion po raz ostatni wystąpili w Jaworznie na dużej scenie w 2019 r. Z pokazami jeżdżą po całej Polsce.
Swoje widowiska prezentowali m.in. w Litwie i Indiach.
Młodych artystów ogranicza jednak budżet, ponieważ
wszystko sami finansują.
Artyści z DyeMotion mają nadzieję, że na jaworznickiej
scenie uda im się wystąpić już w czerwcu.
– Kończymy przygotowania do nowego widowiska. Nasze
występy zagoszczą również w sąsiednich miastach. Osoby
chętne zapraszamy do przyłączenia się do naszej grupy –
zachęca Marian Folga.
Najbliższe plany i terminy występów teatru tańca DyeMotion śledzić można na Facebooku grupy.
Natalia Czeleń

Grupa DyeMotion słynie z niepowtarzalnego stylu | fot.
Archiwum prywatne DyeMotion
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Pamięci kolejarzy
W niedzielę, 24 kwietnia, odbędą się rocznicowe uroczystości
pod pomnikiem poległych kolejarzy w jaworznickiej Szczakowej. O godzinie 11 uczestnicy obchodów złożą tam kwiaty,
a następnie przejdą do kościoła św. Elżbiety Węgierskiej, gdzie
o godz. 11.30 rozpocznie się msza święta, odprawiana w intencji ofiar i ich bliskich.
Organizatorzy, Miejskie Centrum
Kultury i Sportu oraz Towarzystwo
Przyjaciół Miasta Jaworzna, zapraszają do udziału w tych uroczystościach
wszystkich mieszkańców.
– W Szczakowej pamięć o tych wydarzeniach wciąż jest żywa. Mieszkańcy
regularnie spotykają się pod pomnikiem,
by uczcić pamięć pomordowanych kolejarzy. Znicze palą się tu też przy innych
okazjach, na przykład w listopadzie,
gdy wspominamy zmarłych. Rodziny
kolejarzy powieszonych przez Niemców
wciąż tutaj żyją i troszczą się o pamięć
o swoich bliskich – podkreśla Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący jaworznickiej Rady Miejskiej.
Wydarzenia, które wspominać będziemy w niedzielę, miały miejsce
w czasie II wojny światowej, dokładnie 80 lat temu. W latach czterdziestych XX wieku stacja w Szczakowej
była największą w południowej Polsce. Kolejarze walczyli z okupantami
wszystkimi dostępnymi środkami.
Najczęściej prowadzili po prostu akcje dywersyjne, wykradając przewożone towary, dokonując zniszczeń
albo uszkodzeń. Niemcy stopniowo

wykrywali kolejarzy, którzy prowadzili taką działalność. Dla zatrzymanych nie mieli litości. Więziono ich
i torturowano, a następnie skazano
na karę śmierci.
W styczniu 1942 roku 22 kolejarzy
zostało straconych podczas publicznej egzekucji. O tym wydarzeniu
informowały rozwieszone w okolicy plakaty. Wszystko po to, by
pokazać mieszkańcom, jak surowo
i bezwzględnie karane będą podobne przejawy nieposłuszeństwa. Na
miejsce stracenia kolejarzy wybrano
okolice starej rzeźni w Szczakowej.
Dowiezieni więźniowie mieli ręce
skrępowane drutem kolczastym,
a niektórzy zagipsowane usta. Skazańców ustawiono pod gałęziami
drzew. Na szyje zarzucono im pętle,
odczytano wyrok sądu policyjnego,
po czym powieszono na oczach zebranej ludności. W ten sposób 14
stycznia 1942 roku zginęło 22 kolejarzy: Edward Bernisz, Ignacy
Chechelski, Franciszek Drabik,
Jan Jura, Tadeusz Kasperczyk,
Szczepan Kolka, Józef Kowalczuk,
Tadeusz Lis, Izrael Mandelbaum,

Hulajnogi cieszą się
popularnością
Elektryczne hulajnogi zyskują
popularność wśród jaworznian.
Od kilku tygodni po naszym mieście jeździć można już pojazdami
dwóch firm Bolt i Tier. Warto przypomnieć, że to usługa komercyjna i odpłatna. Korzystając z niej,
należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
– Zalecamy stosowanie się do ogólnych zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy: korzystania z kasku
oraz wygodnego obuwia na płaskiej
podeszwie, jeżdżenia tylko w dozwolonych miejscach, unikania ostrych
zakrętów, niekorzystania z hulajnogi
w czasie ekstremalnych warunków
pogodowych, niekorzystania z hulajnogi będąc pod wpływem środków
odurzających. Hulajnoga jest przeznaczona do użytku wyłącznie jednej
osoby – podkreśla Martyna Kurkowska, rzeczniczka firmy Bolt.
Do tego apelu przyłączają się
też pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie i przypominają o zasadach
prawidłowego parkowania hulajnóg. – Niestety, wiele osób parkuje

te pojazdy w sposób nieprawidłowy
i utrudniający ruch, co może wiązać
się z konsekwencjami. Zasady poruszania się na hulajnodze, a także jej
parkowania określa prawo o ruchu
drogowym – przypomina Izabela
Miszczyk z MZDiM.
Zgodnie z przepisami po zakończeniu jazdy jednoślad należy pozostawić w miejscu do tego
przeznaczonym, czyli najlepiej
w tak zwanym punkcie mobilności. Jeśli takiego miejsca nie
ma, to parkujemy hulajnogę elektryczną jak najbliżej zewnętrznej
krawędzi chodnika, najbardziej
oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi. Chodzi o to,
by pojazd zajmował jak najmniej
miejsca i nie przeszkadzał innym
użytkownikom chodnika. Przepisy nakazują zwrócenie uwagi
na bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami, które poruszać się mogą chodnikiem oraz
zachowanie miejsca na chodniku
o szerokości 1,5 m. Urządzenie
ustawiamy na nóżce.
Natalia Czeleń

Mord kolejarzy stał się tematem obrazu jaworznickiego artysty, Karola Rolskiego

Jan Maślanka, Stefan Merta, Władysław Michalik, Jakub Paluch,
Aleksander Radomski, Józef Rogoziński, Franciszek Spytek, Franciszek Szymiec, Andrzej Ślusarczyk,
Jan Ślusarczyk, Andrzej Ślusar-

czyk, Józef Warzecha, Mikołaj
Worobiec.
Mimo tak spektakularnej akcji gestapowcy nie osiągnęli celu. Nie udało im się skutecznie zastraszyć kolejarzy. Mieszkańcy nadal prowadzili

działalność konspiracyjną, a na stacji
w Szczakowej wciąż dochodziło do
sabotażu. Kolejna publiczna egzekucja miała miejsce 29 kwietnia 1942
roku. Wtedy Niemcy powiesili sześciu kolejarzy z Długoszyna.
1 września 1966 roku w Szczakowej ustawiono symboliczny krzyż.
To miała być pamiątka tragicznych
wydarzeń z czasów wojny. W 1979
roku w miejscu, gdzie kolejarze zostali powieszeni, stanął pomnik.
W 1993 roku, z inicjatywy Władysława Wiśniewskiego, zamontowano dodatkowe aluminiowe ramię
na pomniku, dzięki czemu uzyskano
kształt krzyża. Została też dodana
cierniowa korona jako symbol męczeństwa. W 1998 do pomnika dołączono jeszcze granitową tablicę
z nazwiskami osób, które zginęły
i sentencją – „W hołdzie powieszonym przez niemieckiego okupanta.”
Pomnik uznany został za miejsce
pamięci narodowej.
Grażyna Dębała
AU TO P R O M O C J A
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Hospicjum czeka na darczyńców | fot. Archiwum prywatne
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Na 1 proc. podatku liczy też Wspólnota Betlejem | fot. Andrzej Pokuta

Bardzo cenny procent
Tylko do końca kwietnia jest czas
na złożenie deklaracji podatkowej
i przekazanie 1 proc. podatku na
rzecz którejś z organizacji pożytku
publicznego. W Jaworznie czeka
na to ponad 20 stowarzyszeń. Na
wsparcie liczą też mieszkańcy.

Dla chorych,
niesamodzielnych,
ubogich
Jedną z najchętniej wspieranych
przez podatników organizacji w naszym mieście jest Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta, które
w tym roku szczególnie liczy na pomoc. Placówka, która opiekuje się
nieuleczalnie chorymi pacjentami,
boryka się bowiem z dużymi problemami finansowymi i grozi jej zamknięcie. Na uratowanie hospicjum
potrzeba aż 100 tys. zł.
– Od wielu lat tylko dzięki wsparciu
i trosce ludzkich serc nasze hospicjum
nadal wypełnia swoją misję i nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc i hojność darczyńców. 1 proc. podatku to
ogromne wsparcie dla nas. Dzięki niemu
możemy zapewnić chorym i cierpiącym
kompleksową opiekę medyczną, pielęgnacyjną, psychologiczną, rehabilitacyjną i duchową, poprawić ich komfort
i jakość życia, aż po jego kres – podkreśla Iwona Pawelec, koordynator
wolontariatu Hospicjum Homo-Ho-

mini im. św. Brata Alberta. – Niestety,
w obecnej sytuacji ekonomicznej, lawinowo rosnących kosztów utrzymania,
towarów i usług, zapewnienie tego chorym jest ogromnie trudne. Dodatkowo
kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia nie pokrywa kosztów utrzymania domu hospicyjnego, a kwota,
którą hospicjum otrzymuje od NFZ,
nie zmienia się od 2019 roku. Wystarcza ona na pokrycie jedynie części
wydatków, dlatego też tak potrzebne
jest dodatkowe wsparcie – wyjaśnia.

Kultura, sport
i pomoc zwierzętom
Pieniądze z 1 proc. zbierają też
w naszym mieście: Fundacja „Jesień na Letniej”, Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło
w Jaworznie, Fundacja „Mój Czas
dla Seniora” im. Wandy i Józefa,
Chrześcijańska Służba Charytatywna oddział śląski, Fundacja Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik górniczy”, Stowarzyszenie
„Betlejem”, Stowarzyszenie Rodzin na rzecz Dzieci „Sprawnych
inaczej”, Fundacja Developmental
Neuro-Motor Stimulation Institute
i Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Optymalnych im. Adama Jany.

W grupie organizacji OPP z Jaworzna są też te, które skupiają się
na działalności na rzecz kultury,
edukacji, sportu, turystyki, prawa
czy ochrony zwierząt. Wśród nich
jest np. Fundacja „Koty z Kociej”,
która pomaga bezpańskim i wolno żyjącym kotom. Pod opieką
członków stowarzyszenia są przede
wszystkim kotki i kocury z terenu
Jaworzna, ale nie tylko, bowiem
ostatnio miłośnicy czworonogów
wzięli pod opiekę również kocich
uchodźców. Najpierw jaworznicka
fundacja zaopiekowała się 10 kotami z ogarniętej wojną Ukrainy.
W tym tygodniu do naszego miasta
przyjechało 7 kolejnych.
– Dotarły do nas ze schroniska
pod Charkowem. Najpierw zostały
przetransportowane do centralnej
Ukrainy. W niedzielę przyjechały do
Lwowa, a w poniedziałek z granicy do
naszej fundacji – opisuje Katarzyna Pokuta, prezeska jaworznickiej
organizacji. – To cztery dziewczyny
i trzech chłopców. Są zaszczepione, wysterylizowane, zaczipowane,
a testy na choroby zakaźne są ujemne. Wszystkie koty mają paszporty
– podkreśla.
Obecnie koci uchodźcy przechodzą dwutygodniową kwarantannę.
Potem będą gotowe do adopcji.
1 proc. podatnicy mogą też przekazywać na rzecz takich jaworznickich organizacji jak: Fundacja
Rozwoju „Patria”, Fundacja „Energetyka na rzecz Polski Południowej”, Klub Inteligencji Katolickiej,
Klub Sportowy „Górnik” w Jaworznie, Stowarzyszenie „Jaworzno to
My”, Stowarzyszenie „Puls życia”,
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
oddział Jaworzno, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Stowarzyszenie Pamięci
Armii Krajowej w Bielsku-Białej
oddział w Jaworznie i Stowarzyszenie „Fauna”.

Dzieci czekają
Pieniądze z 1 proc. rodzice Adrianka Adamika przeznaczą na rehabilitację synka | fot. Archiwum prywatne

Swój 1 proc. można też przeznaczyć na pomoc konkretnym
osobom, podopiecznym różnych,
regionalnych i ogólnopolskich fun-

dacji. Jaworznian, czekających na
taką pomoc, jest sporo. Wśród nich
są dzieci. O 1 proc. prosi np. Mikołajek Czop. 6-latek cierpi na
głęboki niedosłuch czuciowo-nerwowy. Rodzice Mikołaja zbierają na jego leczenie, rehabilitację,
diagnostykę i pokrycie kosztów
dojazdu do specjalistów. Pomocy oczekuje też 3-letni Adrianek
Adamik, który walczy ze skutkami skrajnego wcześniactwa. Jest
pod kontrolą wielu specjalistów,
wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne. Właśnie na te ostatnie rodzice
Adrianka chcą przeznaczyć datki z 1 procenta. Maleńki Gabriel
Skwarczyński cierpiał na długogłowie i zrośnięcie szwu czołowego
i strzałkowego, które powodowało
ostre nadciśnienie śródczaszkowe.
Przeszedł skomplikowaną operację
i jest pod opieką szeregu specjalistów. Z koli dwie małe jaworznianki, Jowita Jochymek i Zuzanna
Hopkowicz, walczą z białaczką.
Obie są podopiecznymi Fundacji
Iskierka. U cierpiącej na zespół Williamsa Leny Radko lekarze zdiagnozowali zwężoną tętnicę płucną
i niedorozwój dróg żółciowych.
Dziewczynka jest po skomplikowanej operacji poszerzenia pnia
płucnego. Jej skutkiem ubocznym
jest duże skrzywienie kręgosłupa
i wciągnięcie mostka. 5-latka ma
też problemy z napięciem mięśniowym. Potrzebne jest stałe leczenie
i intensywna rehabilitacja.
Wsparcia bardzo potrzebuje teraz również kilkunastoletni Maks
Tomala, który cierpi na mózgowe
porażenie dziecięce i padaczkę lekooporną. Chłopiec jest po drugiej
operacji, ratującej jego życie. Odbyła się w USA. Miał zagrażającą życiu wadę kręgosłupa. Coraz
bardziej postępujące skrzywienie
niszczyło płuca i serce nastolatka.
W kwietniu Maks miał operowane jedno biodro. Czeka na ostatni
zabieg, ale aby się on odbył, jego
rodzice muszą uzbierać całą kwotę, potrzebną na nierefundowane
leczenie syna. Brakuje ponad 293
tys. zł.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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S
Wiosna to doskonały czas
na spacery, a jaworznianie chętnie korzystają
z najpiękniejszych zakątków miasta i odwiedzają
ulubione miejsca rekreacji
w naszym mieście. Coraz
więcej spacerowiczów pojawia się już w GEOsferze,
Gródku, wędruje alejkami
parku Angielskiego czy relaksuje się, spacerując nad
brzegami Sosiny. Jaworznickie zakątki czekają na
spacerowiczów i miłośników aktywnego spędzania
czasu. Podpowiadamy,
gdzie warto się wybrać.
Boom na GEOSferę
Jednym z najpopularniejszych
w naszym regionie spacerowych
miejsc jest na pewno Ośrodek
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Tętni życiem praktycznie przez cały rok i nawet zimą
jaworznianie wybierają się tam na
spacery. Jednak na wiosnę i w lecie miejsce to przeżywa prawdziwe
oblężenie.
– Największy boom mamy zazwyczaj w sierpniu, ale w tamtym roku,
w którym obowiązywały kolejne lockdowny, mieszkańcy byli tak spragnieni rekreacji, że już w czerwcu GEOsferę odwiedziło bardzo dużo osób,
gdyż aż 13 800. Jeszcze więcej gości
mieliśmy w lipcu i sierpniu. W pierwszym miesiącu wakacji odwiedziło

Tężnia w GEOsferze przyciąga tłumy odwie
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Spacerów nigdy dość… zielone zakątki
zachęcają do odwiedzin
nasz ośrodek 15 800, a w drugim
17 100 – wylicza Agnieszka Chećko, szefowa GEOsfery. – Przez cały
2021 rok nasza kamera zarejestrowała aż 160 tys. wchodzących do
ośrodka osób – podkreśla.
GEOsfera to miejsce, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie. Najpopularniejszym punktem jest na
pewno tężnia solankowa, która po
sezonowej przerwie została ponownie uruchomiona 11 kwietnia. Miłośnicy przyrody na pewno chętnie
spędzą czas w ogrodzie sensorycznym. Dzieci mają do dyspozycji
plac zabaw, w którym jest m.in.
piaskownica ze sztucznym szkieletem notozaura, a obok są wiaty
i miejsce na ognisko. W ośrodku
jest staw z plażą i leżakami, a nieopodal wrzosowisko. Na całym terenie można też znaleźć rzeźby
notozaurów. Całe rodziny mogą
zagrać także w gry terenowe.
W GEOsferze znajduje się również
budynek, w którym odbywają się
rozmaite naukowe prelekcje i wykłady. Są tam także organizowane
wystawy i warsztaty.
Latem GEOsfera staje się miejscem rozmaitych imprez, w tym
koncertów, pikników, festynów
czy zawodów sportowych. To tam,
niemal każdego roku, jest organizowany od lat Jaworznicki Rajd
Nordic Walking.
– Od początku zakładaliśmy, że
GEOsfera ma być miejscem przyjaznym dla każdego. Dlatego cieszymy się, że ośrodek cieszy się rosnącą
popularnością. Myślę, że przyciąga tłumy, ponieważ panuje tu dobra
energia. Jedni cenią bliskość przyrody, innych interesuje historia kamieniołomu, jeszcze inni przychodzą
tu ze swoimi rodzinami, by powspo-

edzających | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

minać czasy, kiedy pracowali przy
wydobyciu dolomitu. Dla kolejnych
GEOsfera to ulubione miejsce spotkań
ze znajomymi, a dla jeszcze innych
najlepszy cel spacerów, w którym
mogą odpocząć od zgiełku miasta
i codziennych spraw – przyznaje
Agnieszka Chećko.

Parki pełne atrakcji
Tłoczno zaczyna być też w parku
Gródek. „Polskie Malediwy”, które
są częścią Śląskiego Ogrodu Botanicznego, są znane w całej Polsce.
Odwiedzili je już nawet blogerzy,
piszący o polskiej turystyce, którzy podziwiali wyjątkowej barwy
wodę w dwóch zbiornikach, powstałych przed laty w wyniku zalania wyrobisk dolomitu. Na terenie parku powstało w 2018 roku
arboretum, czyli obszar, na którym
prowadzone są hodowla i badania
nad gatunkami drzew i krzewów
oraz ich skupiskami. Miejsce to
przyciąga wielu spacerowiczów,
którzy wędrują dookoła zboczy
kamieniołomu lub wypoczywają
nad zbiornikiem Wydra. Popularne są też sesje zdjęciowe, ślubne,
rodzinne, na drewnianej kładce,
zbudowanej nad taflą wody.
Kolejnym popularnym miejscem
spacerów jest w Jaworznie niedawno powstały park Angielski.
Utworzono go na zrekultywowanej, kopalnianej hałdzie. Spory,
ponad 20-hektarowy, teren między Borami i Stara Hutą sprzyja
organizacji pikników, rekreacji,
uprawianiu sportu. Są tam cztery
strefy tematyczne: chillout, matki
z dzieckiem, zakochanych i aktywnego wypoczynku. W parku są łąki
kwietne, malownicze aleje drzew,

Na Sosinie drewniane pomosty odzielające baseny są już prawie gotowe | fot. Andrzej Pokuta

siłownia pod chmurką z miejscem
zabaw dla dzieci, ławy piknikowe i altanki. Ustawione zostały
też szachownica i stół do tenisa
stołowego. Jest jeszcze miejsce
do gry w bule i do gry siatkówkę
plażową, a miłośnicy książek mogą
„wypożyczyć” lekturę z plenerowej
biblioteczki.
Kolejnym, lubianym przez mieszkańców parkiem jest ten na Podłężu. To miejsce przeszło w ostatnich
latach gruntowną modernizację.
Wyremontowano parkowe alejki,
ustawiono leżaki, stoły piknikowe.
Powstały boiska do koszykówki
i piłki nożnej. W parku są plac zabaw i siłownia pod chmurką, a także popularny skatepark.

Dużo radości z zabawy na placach zabaw mają też mali bywalcy
jaworznickich plant w Centrum.
To kolejne lubiane miejsce spacerów mieszkańców naszego miasta.
Powstały na terenie po dawnej kopalni zielony zakątek, składa się
z alejek, dużego placu zabaw ze
zjeżdżalniami, karuzelami, drabinkami i parkiem doświadczeń.
Nieopodal jest z kolei wodny plac
zabaw, na którym najmłodsi bawią się latem w najlepsze. To też
miejsce relaksu dla starszych. Są
tam wygodne ławki, hamaki. Płyną strumyki, a całość, podobnie
jak pozostały teren plant, otacza
bujna roślinność. Nie brakuje też
odniesień do historii. O dziejach

Park Angielski kusi łąkami kwietnymi | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

tego miejsca przypominają m. in.
górnicze maszyny i makieta kopalni
Jacek Rudolf.

Sosina przed sezonem
Choć jeszcze do startu plażowego
sezonu sporo czasu, to mieszkańcy
całego regionu chętnie odwiedzają
już Sosinę. Nie po to oczywiście, by
zażywać wodnych i słonecznych kąpieli, ale by spacerować, jeździć na
rowerze czy rolkach, wędkować i żeglować. Jaworznicki zalew z roku na
rok pięknieje, a w najbliższych miesiącach to miejsce stanie się jeszcze
atrakcyjniejsze. Na terenie ośrodka,
którym zarządza Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, wyremontowano
drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, odnowiono starą plażę, zbudowano nową i oczyszczono dno
zalewu. Powstały m.in. boiska wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki, siatkówki plażowej i gry w bule,
pomosty dla wędkarzy, plac zabaw,
siłownia pod chmurką, deptak, toalety i prysznice.
Trwa przygotowywanie trzech basenów, otoczonych drewnianymi,
podświetlanymi podestami. Baseny
będą miały różną głębokość. Jeden
z nich będzie przeznaczony dla osób,
umiejących pływać, drugi dla tych,
którzy pływać nie potrafią. Trzeci
basen będzie brodzikiem dla dzieci. W ramach projektu powstają też
wieże i podesty ratownicze, deptak
tuż za plażą, natryski i toaleta dla
osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem,
schody, przy których zostanie zainstalowana specjalna platforma dla
wózków inwalidzkich. Będzie więcej ławek i koszy na śmieci oraz na
odpady segregowane.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zapraszają
na darmowe badania
Przychodnia PRO-FAMILIA-MED
zaprasza swoich pacjentów POZ
na bezpłatne badania z programu
CHUK, czyli profilaktyki chorób
układu krążenia. Z pakietu badań skorzystać mogą osoby, które
w tym roku kalendarzowym mają
35, 40, 45, 50 lub 55 lat.
– Pacjentom zostaną wykonane
m.in. pomiar ciśnienia tętniczego i badania biochemiczne: cholesterol cał-

kowity, cholesterol HDL, cholesterol
LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo
– wymienia Monika Maciejowska
z PRO-FAMILIA-MED.
Badani pacjenci zostaną też skonsultowani przez lekarza.
W celu umówienia się na badania kontaktować się można pod nr.
tel. 32 616 22 37 w godz. 8-18 od
poniedziałku do piątku.
Natalia Czeleń

Internetowe
szkolenia
Przed nami dwa ostatnie bezpłatne webinary organizowane przez
specjalistów Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”.
W środę, 11 maja, psycholog oraz
psychoterapeuta opowiedzą o zaburzeniach odżywania i karmienia
u dzieci oraz młodzieży. 25 maja,
specjaliści opowiedzą o wpływie
pandemii na zdrowie psychiczne
dzieci i młodzieży.
Z bezpłatnych szkoleń skorzystać
mogą wszyscy mieszkańcy. Warsztaty odbędą się w formule online.
Aby wziąć w nich udział, wystarczy
urządzenie z dostępem do internetu.
Liczba miejsc na szkolenia online
na platformie ClickMeeting nie jest
ograniczona. Wykładów wysłuchać
mogą wszyscy zainteresowani tą
tematyką.
– Projekt jest skierowany do rodziców, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, czy też innych specjalistów
z instytucji lokalnych – przypomina
Michalina Bębenek, p.o kierownika Poradni Psychologicznej dla
Dzieci i Młodzieży „Azymut”.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą
mailową na adres: azymut@zlo.jaw.
pl lub pod numerami tel.: 698 202

Woda w fontannach miejskich nie nadaje się do picia i kąpieli | fot. Natalia Czeleń

101 i 32 616 40 63. Organizatorzy
wysyłają zgłoszonym link do spotkania na dzień przed wydarzeniem.
Specjaliści związani z jaworznicką poradnią przeprowadzili już dwa
szkolenia z tego cyklu. Warsztaty
odbyły się w marcu i cieszyły się
sporą popularnością. Na pierwszym
internetowym szkoleniu omówiono
metody relaksacji w pracy z dziećmi, a drugie warsztaty poświęcone były systemom motywacyjnym
w klasie oraz szkole. Drugi wykład
wzbogacony był o trzy warsztatowe
spotkania.
Projekt związany z internetowymi
szkoleniami dla rodziców, pedagogów czy nauczycieli finansowany
jest ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Podobne
zajęcia mają liczne grono odbiorców, toteż organizatorzy webinariów zapowiadają kontynuację projektu w drugim półroczu.
Szczegóły dotyczące udziału w internetowych szkoleniach dostępne
są na stronie internetowej Zespołu
Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, w zakładce Poradnia Azymut.
Natalia Czeleń

Pluskanie się w fontannach
jest zabronione

Fontanny na jaworznickim Rynku już działają, a pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przypominają o zasadach korzystania
z nich. O tym, że nie jest to miejsce, w którym powinny się kąpać
dzieci, przestrzegają także medycy
oraz jaworznicki sanepid.
Wodne atrakcje na Rynku od zawsze kusiły najmłodszych mieszkańców miasta. W ciepłe dni maluchy często pluskają się w wodzie.
To jednak może okazać się niebezpieczne.
– Na terenie jaworznickiego Rynku
obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do fontanny. Należy pamiętać,
że woda w fontannach przepływa
w obiegu zamkniętym. Nawet jeśli
woda nie wygląda na brudną, to jednak jest siedliskiem drobnoustrojów –
mówi Izabela Miszczyk, rzecznik
prasowy MZDiM.
O tym, że obiekty wodne na Rynku są elementem dekoracyjnym,
a nie użytkowym, przypomina także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie.

– Fontanna stanowi ozdobę przestrzeni miejskiej. Nie jest obiektem
przeznaczonym do kąpieli, a woda
z fontanny nie nadaje się do spożycia.
Inspekcja Sanitarna nie nadzoruje
miejskich fontann, woda w nich nie
jest badana pod względem mikrobiologicznym – tłumaczy Justyna
Więcławek z PSSE w Jaworznie.
Woda w fontannach może więc
być zanieczyszczona.
– Najczęściej zanieczyszczenia powstają na skutek mycia ciała, zaśmiecania zbiorników wodnych resztkami
jedzenia, a także korzystania z fontanny przez ptaki i inne zwierzęta
oraz pozostawione przez nie odchody
– dodaje pani Justyna.
Woda w fontannie może być zanieczyszczana przez zwierzęta, bo
jest zbiornikiem otwartym. Specjaliści informują, że mogą się w niej
znajdować bakterie gronkowca, salmonelli, E. coli, pasożyty, a także
zarodniki grzybów i pleśni, które
powodują dolegliwości ze strony
układu pokarmowego. Po kąpieli
w fontannie wystąpić też mogą

problemy skórne i zatrucia. Narażeni jesteśmy na zapalenie spojówek, reakcje alergiczne i choroby
odzwierzęce. Zarazić się można
także grzybicą stóp.
– W przypadku występowania korzystnych warunków, czyli wysokiej
temperatury powietrza i braku dezynfekcji wody, istnieje ryzyko zakażenia bakteriami Legionella sp.,
do którego dochodzi drogą wziewną
z aerozolu unoszącego się w pobliżu
fontanny – przestrzegają pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Jaworznie.
Do apelu o rozważne korzystanie z wodnych atrakcji na Rynku
dołączają się także medycy.
– Nie powinniśmy pozwalać dzieciom na kąpiele w fontannach czy
czerpanie i picie z nich wody. Taka
woda może zawierać nie tylko różne drobnoustroje, bakterie. Ponadto
znajdować się w nich mogą środki chemiczne – przestrzega Jerzy Macek,
kierownik jaworznickiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Natalia Czeleń

Doradzą, co jeść
Pracownicy jaworznickiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zachęcają do korzystania
z propozycji zdrowych jadłospisów,
publikowanych na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Na portalu diety.nfz.gov.pl znajdziemy m.in.
bezpłatne propozycje jadłospisów
opartych na diecie Dash, uznawanej przez specjalistów za jedną z najzdrowszych. Po zalogowaniu do portalu w łatwy i szybki sposób możemy
dobrać odpowiednią dla nas kaloryczność posiłków i nie tylko.
– Aby zadbać o siebie, swoją odporność i dobre samopoczucie na wiosnę,

warto zwrócić uwagę na swój sposób
żywienia. W tym okresie dieta powinna
przede wszystkim pokrywać zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe, witaminy i minerały. Pomoc przy
zbilansowaniu i urozmaiceniu swojego
jadłospisu można uzyskać na portalu
diety NFZ, gdzie znajduje się dostęp
do bezpłatnych, odpowiednio zbilansowanych jadłospisów, dostosowanych
do wieku, masy ciała i aktywności fizycznej – mówi Justyna Więcławek
z jaworznickiej Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.
Rekomendowana przez NFZ dieta Dash opiera się o zrównoważony

rozkład makroskładników i minerałów. Zakłada też niewiele wykluczeń.
Bogata jest w owoce, warzywa oraz
produkty mleczne o niskiej zawartości
tłuszczu, a także pełne ziarna, orzechy, rośliny strączkowe, ryby i drób.
Głównym założeniem stosowania
tej diety jest ograniczenie spożycia
żywności wysokoprzetworzonej, zawierającej duże ilości sodu, tłuszczu
i cukru oraz mającej wysoki indeks
glikemiczny. Dieta Dash sprawdza się
m.in. w leczeniu oraz zapobieganiu
chorobom układu krążenia.
By w pełni korzystać z informacji
zawartych na stronie diety.nfz.gov.pl,

w tym z przepisów na smaczne i zdrowe posiłki, trzeba się zarejestrować
i zalogować. Portal dostępny jest także w aplikacji „moje IKP”, w zakładce
„profilaktyka”. Zalogowani uzyskają
dostęp do różnorodnych diet: klasycznej, wege, dla osób cierpiących na
cukrzycę, nadciśnienie, Hashimoto,
zaparcia, nadwagę i otyłość, a nawet
dla osób w depresji. Specjalne diety
przygotowano także dla seniorów
i całych rodzin. Do swojego profilu
możemy dodać dodatkowe osoby, ale
ich liczba nie może przekroczyć 8.
W systemie wyliczymy swój wskaźnik masy ciała, tzw. BMI. Program

podpowie nam, ile powinna wynosić
najmniejsza liczba kalorii, którą musimy dostarczyć swojemu organizmowi, a także energii, niezbędnej nam
do prawidłowego funkcjonowania
przy danym trybie życia. Na tej podstawie dokonamy wyboru właściwej
dla siebie diety.
Na portalu możemy też generować
listę zakupów i drukować przepisy
na posiłki. Jeżeli jakaś propozycja
z jadłospisu nam nie przypadnie do
gustu, możemy ją zmienić. Na stronie znajdziemy także ciekawe quizy
dotyczące żywienia i żywności.
Natalia Czeleń
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O Poli i babce-wariatce
Najnowsza powieść jaworznickiej pisarki, Danuty Noszczyńskiej, pt. „Wnuczka wariatki. Pola”
jest już w ksiegarniach. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. To
pierwsza część trylogii o losach wnuczki, córki i babci.
– Powieść Danuty Noszczyńskiej
to zabawnie opowiedziana historia
trzech pokoleń kobiet, historia, która
mogła potoczyć się inaczej – zdradza
Natalia Gałecka, specjalistka ds.
promocji i PR w Prószyński Media.
– Pola ma dwadzieścia osiem lat,
studiuje i pracuje w butiku, a mimo
to wciąż żyje pod dyktando matki.
To na jej życzenie dziewczyna ma
spędzić wakacje u babki, która do tej
pory była dla niej jedynie bohaterką
ponurej legendy – opowiada.
Spotkanie z babcią, która, według matki Poli, jest kobietą niezrównoważoną, ma być dla wnuczki nauczką i przestrogą przed zbyt
lekkomyślnym podejściem do życia. Pola od razu po przyjeździe na
wieś zostaje wciągnięta w babcine
szaleństwa.
– Na dzień dobry „babunia” upija
ją własnej roboty bimbrem i wciąga w rozkręconą przez siebie intrygę. W dodatku starsza pani jeździ
jak szalona fiacikiem, a jak trzeba
i motocykl odpali. Z energią godną
trzydziestolatki wojuje z całą wsią.
Wszystko po to, żeby nie dopuścić do
wycięcia lasu i postawienia w jego
miejsce fabryki. A to tylko początek
wydarzeń, w które babcia wciąga
Polę i jej przyjaciół – opisuje Natalia Gałecka.
Jaworznianka, Danuta Noszczyńska, napisała już ponad 20
powieści. Swoją pierwszą książkę,

„Historie nie Magdaleny”, wydała
kilkanaście lat temu. Jest trzykrotną laureatką nagrody „Pazura” na
Festiwalu Literatury Kobiet „Pióro
i Pazur” za powieści pt. „Wszystkie
życia Heleny P.”, „Pod dwiema kosami, czyli przedśmiertne zapiski
Żywotnego Mariana” i „Harpia”
(za tę ostatnią zyskała nagrodę
czytelników). Poprzednia książka Danuty Noszczyńskiej, „Domek
na końcu świata”, ukazała się na

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

rynku wydawniczym w czerwcu
ubiegłego roku.
Jaworznianka działa w sferze
kultury od wielu lat. Jest nie tylko powieściopisarką, ale też plastyczką, reżyserką, twórczynią amatorskich teatrów Azet i Amarant.
Skończyła krakowskie liceum plastyczne. Jest absolwentką Wydziału
Filozoficznego UJ.
– „Wnuczka wariatki" jest pierwszym z trzech tomów sagi o kobietach
tak różnych, jak tylko mogą być...
wnuczka, matka i babka – przyznaje
pani Danuta i podkreśla, że motywem wiodącym tworzonej przez
nią historii jest kwestia komunikacji między rodzicami i dziećmi,
szczerości w ich relacjach, tego, jak
mocno ta szczerość może zaważyć
na życiu obu stron.
Autorka pisze właśnie drugą
część sagi. Jej główną bohaterką
będzie matka Poli, Alina, która nie
potrafi dogadać się ani ze swoją
córką, ani ze swoją matką – wariatką.
– Alina to kobieta, która bardzo,
bardzo powoli „daje na luz” – uśmiecha się pisarka.
Drugi tom trylogii ma ukazać się
jeszcze w tym roku. W tym czasie
jaworznianka zabierze się za pisanie trzeciej części. Jej główną
bohaterką będzie tytułowa zwariowana babcia.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Fotografowali zwierzaki
Znamy już laureatów trzeciej edycji rodzinnego konkursu fotograficznego pt. „Nasi Milusińscy”. Na
podium znalazły się Emilka Hanus,
Emilka Jaworek i Martynka Kowalczyk.
Zadaniem uczestników konkursu
organizowanego przez Młodzieżowy
Dom Kultury było wykonanie zdjęcia
w wybranym formacie. Fotografia
miała przedstawiać dowolne zwierzę. Mógł to być ukochany pupil
lub zwierzak spotkany na spacerze.
– Do tegorocznej edycji konkursu
wpłynęło 20 zdjęć od dzieci w wieku
od 3 do 9 lat. Wśród prac najczęściej
były fotografie kotków, piesków, rybek,
świnek morskich, chomików, ale znalazła się także owieczka, jeżyk, króliczki,
kurka, a nawet wiewiórka. Zdjęcia były
bardzo różnorodne, wyjątkowe i pięknie – opowiada Katarzyna Górecka, koordynatorka fotograficznego
konkursu.
Jury w składzie: Marian Folga,
Kaja Kwadrans, Barbara Koczur
i Artur Majewski miało więc bardzo trudne zadanie z wyłonieniem

najlepszych prac. Konkursowe fotografie oceniane były pod kątem
zgodności z tematem, kreatywności
oraz estetyki. Jurorom udało się wybrać te najciekawsze. I tak pierwsze
miejsce, za fantastyczną fotografię
owieczki, zdobyła Emilia Hanus. Na

drugim miejscu uplasowała się Emilia Jaworek, a trzecie miejsce przypadło Martynie Kowalczyk. Były też
trzy wyróżnienia dla Huberta Korzeneckiego, Zofii Piątek i Miry
Wojnarowskiej.
Natalia Czeleń

Zwierzaki to wdzięczne modele. Pięknie prezentują się na wystawie | fot.
Archiwum MDK

Vanesa Harbek wystąpi w ATElier Kultury | fot. Archiwum prywatne

Muzyczne
zaproszenia

Najbliższe tygodnie obfitować
będą w muzyczne wydarzenia.
W czwartek, 21 kwietnia, w Hali
Widowiskowo-Sportowej zaśpiewa
Kortez. W piątek, w ATElier Kultury,
wystąpi argentyńska artystka Vanesa
Harbek Band. Za tydzień w Jazz Club
Muzeum koncert da dobrze znana jaworznickiej publiczności grupa „Sold
My Soul”. W tym samym klubie, 8
maja, zaśpiewa Damiana Ukeje.
Czwartkowy koncert Korteza to
ostatni, jaki zagra w ramach trasy
koncertowej „Kwadro Tour”. Będzie
okazja, by przypomnieć sobie starsze utwory tego artysty i pobawić
się przy najnowszych.
– Będzie to już prawdopodobnie
ostatnia odsłona tej formuły, opartej na
przybliżeniu sylwetki Korteza poprzez
przekrój jego dotychczasowego dorobku
– zapowiadają organizatorzy.
O tym, jak żywiołowa jest muzyka Vanesy Harbek, jaworznianie
przekonają się w piątek, 22 kwietnia,
o godz. 18 w Teatrze Sztuk w ATElier Kultury w Jaworznie. Ta utalentowana argentyńska gitarzystka, wokalistka i trębaczka tworzy
mieszankę bluesa, jazzu, rocka i soulu. Inspiracje czerpie ze źródeł południowoamerykańskich i karaibskich. Na jaworznickiej scenie u jej
boku wystąpią Roman Jońca, muzyk i wicedyrektor ATElier Kultury
w Jaworznie oraz Łukasz Gorczyca
i Tomasz Dominik.
– Miałem już okazję dać kilkanaście
koncertów z Vanesą Harbek i jestem
pewien, że ona sama i jej muzyka spotkają się z bardzo ciepłym przyjęciem
mieszkańców naszego miasta – mówi
Roman Jońca, wicedyrektor ATElier
Kultury.
Bilety na ten kocert można kupić
w ATElier Kultury (ul. A. Mickiewicza 2) i na stronie kupbilecik.pl.
Gratka czeka też na fanów bluesa
i rocka. W niedzielę, 24 kwietnia,

o godz. 20 na scenie w Jazz Club
Muzeum wystąpi zespół „Sold My
Soul”. Grupę założył gitarzysta Smok
Smoczkiewicz w 2012 r. Aktualnie
tworzą ją: Łukasz „Lipa” Lipowczan
(wokalista), Smok Smoczkiewicz
(gitarzysta), Cezary Majewski (perkusista ) i Mieszko Służewski (basista). W ich twórczości da się usłyszeć wpływ grup Led Zeppelin czy
Black Sabbath. „Sold My Soul” mają
jednak swój niepowtarzalny styl. Zespół został wielokrotnie nagrodzony
i wyróżniony. Na swoim koncie ma
m.in. I nagrodę na Festiwalu im.
Ryśka Riedla „Ku Przestrodze" oraz
drugie miejsce w plebiscycie portalu bluesonline.pl na płytę roku.
„Sold My Soul” lubią występować
w Jaworznie.
– To będzie nasz trzeci koncert w Jaworznie. Chętnie tu wracamy. Jaworznicka publika jest zawsze niezawodna.
Na co dzień mieszkam w Krakowie,
ale czasem wpadam do Jaworzna na
Rynek, by coś zjeść czy pospacerować po parku Gródek i nad zalewem
Sosina. Bardzo lubimy jaworznicką
mentalność i pozytywne nastawienie
do ludzi. To zawsze działa na koncertach – mówi wokalista zespołu,
Łukasz Lipowczan.
Bilety na blusowo-rockową ucztę
kupić można w klubie oraz na kupbilecik.pl.
W Jazz Club Muzeum, w niedzielę,
8 maja, odbędzie się koncert „I am
Rock’n’Roll” polsko-nigeryjskiego
autora tekstów i kompozytora, Damiana Ukeje. Świat usłyszał o nim
w 2009 r., kiedy wystąpił w programie „Szansa na sukces”. Dwa lata
później wygrał The Voice of Poland.
– Podczas koncertu „I am Rock’n’Roll” wykonam wybrane utwory
moich idoli z czasów dzieciństwa, dojrzewania i stanu obecnego – zapowiada Damian Ukeje.
Natalia Czeleń
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Człowiek i przyroda
Człowiek odszedł już tak daleko od natury, że powrót do pierwotnej,
czystej więzi z nią wydaje się niemal niemożliwy. Próby pokazania tej
relacji podejmują filmowcy. W ciągu ostatnich lat powstało wiele urzekających
pod względem wizualnym filmów, nakręconych w pięknych okolicznościach
przyrody, czyniących ją równocześnie główną lub drugoplanową bohaterką
opowiadanych historii. Filmy te zróżnicowane są gatunkowo, zrealizowano je
w różnych rejonach świata, ale wszystkie fascynują tym, co ma do zaoferowania natura. Często mają na celu uwrażliwienie nas lub wyczulenie na problemy
przyrody, nie tylko jej piękna, ale konsekwencji jej nadmiernej eksploatacji
przez człowieka i kondycji środowiska naturalnego.
„Baraka”, w reżyserii Rona Fricke jest filmem dokumentalnym, przedstawiającym naturę i ludzi na całej ziemi. Wśród innych obrazów wyróżnia się tym, że
nie pada tu żadne słowo. Pozostajemy sam na sam z warstwą wizualną, muzyczną i dźwiękami natury. Reżyser przygląda się cudom natury, podróżując przez
wszystkie kontynenty, najbardziej charakterystyczne zakątki, naturalne i dzikie.
Kontrastem są obrazy cywilizacji, jej wspaniałe osiągnięcia, ale też przeludnione
miasta, ruchliwe ulice czy wysypiska śmieci. To niestety także są krajobrazy
Ziemi. Film jest podróżą po naszej planecie, ukazującą związek człowieka z naturą w bardzo szerokim kontekście i znaczeniu. Film, mimo iż ma 30 lat wciąż
jest aktualny w swej wymowie.
KP
Wybrana
ﬁlmograﬁa

Baraka, reż. Ron Fricke, USA 1992 - dokument
Baza ludzi umarłych, reż. Czesław Petelski, Polska 1959
Cast away - poza światem, reż. Robert Zemeckis, USA 2000
Dzienniki motocyklowe, reż. Walter Salles, Argentyna/Brazylia/Francja/
Niemcy/Peru/USA/Wielka Brytania/Chile 2004
Dzika droga, reż. Jean-Marc Vallée , USA 2014
Jeździec wielorybów, reż. Niki Caro, Nowa Zelandia/Niemcy 2002
Koyanisquatsi, reż. Godfrey Reggio, USA 1982 – dokument
Niebiańska plaża, reż. Danny Boyle, USA/Wielka Brytania 2000
Niebiańskie dni, reż. Terrence Malick, USA 1978
Nowiny ze świata, reż. Paul Greengrass, USA 2020
Ścieżki, reż. John Curran, Australia/Wielka Brytania 2013
Walkabout, reż. Nicolas Roeg, Australi/Wielka Brytania 1971
Wielki błękit, reż. Luc Besson, Francja/Włochy 1988
Wszystko za życie, reż. Sean Penn, USA 2007
Zjawa, reż. Alejandro González Iñárritu, USA/Honkong 2015
Żywot Mateusza, reż. Witold Leszczyński, Polska 1968
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Natalia Urant, artystka z Jaworzna, będzie promować swoją
twórczość w zamkowych wnętrzach
w Baranowie Sandomierskim. W ramach wystawy oglądać można będzie jej obrazy olejne oraz te malowane kawą i herbatą. Obok prac
jaworznianki prezentowana będzie
też ciekawa kolekcja zabytkowych
młynków do kawy, której właścicielem jest pasjonat, Zbigniewa Nie-

dbały. Wystawę podziwiać będzie
tam można przez miesiąc.
– Jeszcze przed pandemią zwrócono się do mnie i do Zbyszka Niedbały z prośbą o udostępnienie naszych
kolekcji – wspomina Natalia Urant.
Prace i przedmioty powędrowały
na zamkową wystawę dopiero niedawno, tuż przed świętami Wielkanocy. Oglądać je będzie można
tylko na zamku w Baranowie San-

Natalia Urant, a tle zabytkowe młynki do kawy Zbigniewa Niedbały
| fot. Archiwum prywatne

domierskim, który mieści się przy
ul. Zamkowej 22. Organizatorzy nie
przewidują relacji online z wernisażu czy wystawy.
Natalia Urant słynie z malowania przy użyciu kawy, herbaty, kakao, czekolady, cynamonu, a nawet piwa. Do artystycznej pracy
wykorzystuje szpachlę i pędzle.
Tworzy też obrazy olejne. Jej prace
często posiadają ciekawą fakturę.
Obrazy malowane kawą balansują
na pograniczu realizmu i abstrakcji. Zajmuje się także malarstwem
ściennym kawą i herbatą. Maluje
również na materiałach oraz skórze.
Zbigniew Niedbała z zawodu jest
weterynarzem, ale interesuje się też
zabytkowymi młynkami do kawy.
Jego kolekcja robi wrażenie. Na wystawę w Baranowie Sandomierskim
udostępnił blisko 40 spośród swoich
zabytkowych okazów. Jaworznicka
malarka przekazała z kolei około
30 obrazów.
Natalia Urant jeszcze w tym roku
poprowadzi darmowe zajęcia z malarstwa ekologicznego, na których
zdradzi tajniki swoich pomysłów.
– Warsztaty odbywać się będą
w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie. Szczegółowe informacje będą
umieszczone na stronie internetowej
MDK – zapowiada malarka.
NC

Rycerze okrągłego sera, Zlot Złoczyńców i Pałac Jabby

Małe karcianki na majówkę

Za nami święta, a przed nami majówkowy weekend, co
dla wielu graczy przekłada się na godziny spędzone
nad planszą. A co w przypadku, gdy szykuje
nam się wyjazd, a do plecaka nie wejdzie
kolejne duże pudło z grą? To nie problem,
ponieważ niektóre gry zmieszczą się nawet
w… kieszeni. Zapraszam na krótki przegląd
małych gier karcianych wydawnictwa Rebel,
które sprawdzą się w małym i większym gronie.

poziomie, od jakości kart, znaczników, po płócienny woreczek z nadrukiem, w którym gra jest
przechowywana. Pałac Jabby jest jedną z nowości, która ukazała się z początkiem kwietnia.

Villains: Zlot Złoczyńców

Rycerze okrągłego sera
Ponieważ Lisi Król wraz z puchaterami
walczą obecnie z koszmarami, zadaniem
graczy jest utworzenie zastępczych drużyn
z ochotników lisiego królestwa. Gra składająca się zaledwie z 27 kart, z czego tylko
24 grywalnych. Niewątpliwą atrakcją są grafiki, bazujące na popularnym internetowym
komiksie „Lisie Sprawy”. Niektórzy odnajdą
tu również nawiązania do znanych bohaterów
m.in. japońskiej animacji Fullmetal Alchemist.
Sama gra jest przeznaczona dla dwóch graczy
– aby rozegrać partię w trzy lub cztery osoby
potrzebna jest jeszcze jedna talia. W swojej turze
gracze będą kupować karty z ogólnodostępnego rynku, płacąc kartami z ręki. Prawie każda
zakupiona karta ma pewną zdolność, którą
należy wykonać zaraz po zakupie. Dzięki temu
możemy ingerować zarówno w rynek kart, jak
i drużynę swojego przeciwnika. W grze bardzo
spodobał mi się system pozyskiwania punktów, ponieważ są one przyznawane zarówno
za m.in. liczbę bohaterów w drużynie (swojej
lub przeciwnika), kart dostępnych na rynku,
kart w stosie kart odrzuconych czy według

Chorągwi Puchaterów. Gra jest
bardzo dynamiczna, a przy tym bardzo ładnie
zilustrowana. Jedynym minusem jest pudełko
rodem wzięte z gier typu „Piotruś”.

Star Wars: Pałac Jabby
Tym razem coś dla fanów pierwszej trylogii
Gwiezdnych Wojen. Przenosimy się do pałacu
huttańsiego gangstera Jabby i dzięki zdolnościom jego popleczników oraz bohaterów Sojuszu staramy się zrealizować wylosowany cel.
Gra jest przeznaczona dla od dwóch do sześciu
osób. Jak dokładnie będzie wyglądać rozgryw-

ka? W swojej turze gracz posiadający kartę na
ręce dobiera nową kartę i zagrywa jedną z nich.
Każda karta na specjalną zdolność, która często ma na celu wyeliminowanie innych graczy
z danej rundy. Runda trwa do wyczerpania
głównej talii. Osoba lub osoby, które dotrwały
do końca i udało im się wykonać cel, zdobywają
żeton, po czym rozpoczyna się kolejna runda,
i tak do momentu, gdy jeden z graczy zbierze
wymaganą liczbę żetonów. Pomimo że gra ma
niewiele, bo 19 grywalnych kart bohaterów, jest
bardzo dynamiczna i posiada wiele negatywnej
interakcji. Ponadto wydanie stoi na wysokim

Ostatnia gra w tym zestawieniu jest przeznaczona dla od sześciu do dwunastu graczy i tematycznie nawiązuje do antagonistów znanych z produkcji Disneya. Do krainy
przepełnionej chaosem i mrokiem zostali
przeniesieni najwięksi złoczyńcy wytwórni
Myszki Miki wraz ze swoimi poplecznikami.
Zawiązuje się sojusz intrygantów oraz siewców
chaosu i rozpoczyna się walka o przejęcie kontroli nad nowym światem. Przed rozpoczęciem
gry każdy z graczy otrzymuje kartę postaci z jej
indywidualną zdolnością, a także kartę sojuszu lub intrygantów. Następnie należy wybrać
narratora, który będzie prowadzić rozgrywkę.
Narrator musi zadbać o klimat i prawidłową
kolejność wywoływania postaci, a także umieć
modelować dyskusję, podczas której zgromadzenie będzie podejmowało decyzję, kogo należy
„ściąć”. Całość polega na tym, że w tajemnicy
intryganci pozbywają się członków sojuszu, a ci
z kolei muszą dowiedzieć się, kto jest intrygantem i rzucić go krokodylowi na pożarcie. Zlot
Złoczyńców jest grą przede wszystkim imprezową i skierowaną do większej liczby graczy –
najlepiej ok. 10 osób. Karty są ładnie wykonane,
chociaż lepiej je zakoszulkować zważywszy na
różne miejsca prowadzenia rozgrywek, od pubów czy klubów po plenery, np. przy ognisku.
Radosław Kałuża | HKG Gildia

NR 15/2022

21 KWIETNIA 2022

Złota Adela

Tytuł mistrzyni ju-jitsu zdobyła
na mistrzostwach Europy na Cyprze
zawodniczka jaworznickiego Klubu
Sportów Walki „Satori”, Adela Niciarz. Wojowniczka startowała w grupie wiekowej U16 w kat. +63kg.
Mistrzostwa odbywały się od 1
do 3 kwietnia w hali Heraklion

Arena, a ich organizatorem była
Europejska Unia Ju-jitsu.
– W trzydniowym turnieju, w którym startowało ponad sześciuset zawodników, reprezentujących 25 krajów, nasza zawodniczka wywalczyła
dwa medale. Najpierw zdobyła brązowy w konkurencji Fighting – in-

Adela Niciarz ze złotym medalem | fot. Archiwum KSW Satori
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formuje Łukasz Proksa, prezes
i trener „Satori”. – Adela, zmotywowana zdobytym medalem, jeszcze
pewniej przystąpiła do rywalizacji
drugiego dnia w parterowej konkurencji Newaza. Po czterech pewnie
wygranych walkach sięgnęła po swój
życiowy sukces, zdobywając tytuł mistrzyni Europy w ju-jitsu – podkreśla
z dumą trener.
Zdobycze Adeli Niciarz to kolejne ważne osiągnięcia zawodników Klubu Sportów Walki „Satori”.
W połowie marca ta sama wojowniczka oraz jej klubowa koleżanka,
Hanna Kałuża, po dwa razy stawały na podium Pucharu Europy
w ju-jitsu na Węgrzech. Dziewczęta,
szkolone przez trenerów Łukasza
Proksę, Marka Taraburę, Dawida Kajdego i Bartosza Machnę,
przywiozły do domu dwa złote,
jeden srebrny i jeden brązowy medal. Adela wywalczyła złote krążki
w grupie wiekowej U16 w kat.+63
kg. Hanna zmagała się w grupach
U18 i U21 w kat. -63 kg i zdobyła
srebrny i brązowy medal.
Warto przypomnieć, że zawodnicy Satori świetnie radzą sobie
również w judo. W sobotę, 2 kwietnia, na mistrzostwach Śląska judo
kata, złote krążki zdobyli Bartosz
Machna, Dawid Kajdy, Łukasz Proksa, Marek Tarabura, Aleksandra
Masternak, Patryk Urban, Szymon Łąka, Hanna Kałuża, Adam
Łąka i Nikodem Łukajczyk. Srebro wywalczyli Alicja Surowiak
i Szymon Kałuża.
Natomiast 10 kwietnia, w Ogólnopolskim Turnieju Judo, najwyższe miejsce na podium zdobyli Aleksandra Surowiak, Filip
Walicki i Kacper Pniak. Srebrne
krążki wywalczyli Szymon Stolarski, Maciej Gałęźniak i Kuba
Poniatowski, a brązowe - Amelia
Westenholc i Magdalena Poniatowska.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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JLS Salos ruszyła
z falstartem
19 drużyn rozpoczęło piłkarskie
pojedynki w ramach kolejnej edycji Jaworznickiej Ligi Szóstek Salos. Pierwszy turniej odbył się 10
kwietnia. Piłkarze-amatorzy walczą
w dwóch ligach.
– W pierwszej mistrzostwa broni
zespół S.W.A., który będzie musiał
odpierać ataki drużyny No Name,
zdobywcy Pucharu Ligi, PSV Podłęże,
mistrza ligi halowej, Pulmon Negro,
zwycięzcy pierwszego pucharu im.
Wenancjusza Plesa, jak również zawsze groźnych MCKiS Jaworzno i Jago-Pro. Mocny może też być mistrz
2. ligi. Chłopaki z kościołów, a drugi
beniaminek, AFS United Lambada,
może sprawić kilka niespodzianek,
jednak o mistrzostwo będzie mu trudno. Wielką niewiadomą po zmianie
nazwy jest natomiast zespół Hammer – wymienia Marcin Sikorski,
prezes PSS Salos. – W 2. lidze faworytem do awansu wydaje się być
ekipa Aliasu, która kilkukrotnie była
o włos od 1. ligi i grała w barażach,
jednak zawsze przegrywała. Mocne
są też zespoły Team Spirit, OPJ Sokół i, zawsze nieobliczalna, Fortuna
– podkreśla.

W Salosie, w drugoligowych turniejach, debiutuje drużyna Eko Świrów, której kapitanem jest król strzelców, 1. i 2. ligi, Krystian Nawrocki.
Zespół gra w 2. lidze.
Mecze JLS 2022 miały rozpocząć
się już w niedzielę, 3 kwietnia. Jednak pogoda pokrzyżowała plany piłkarzy. Dlatego zmagania 1. kolejki
zostały przeniesione na 19 czerwca. Pojedynki 2. kolejki odbyły się
natomiast, zgodnie z planem, 10
kwietnia.
W 1. lidze Jago-Pro wygrało 7:2
z Pulmon Negro, S.W.A pokonało
3:2 Hammera, No Name.
Po pierwszej kolejce JLS 2022
w pierwszoligowych zmaganiach
zwyciężyło 6:4 z PSV Podłęże,
a Chłopaki z kościołów zakończyli
5:3 mecz z MCKiS-em Jaworzno.
Pauzowała drużyna AFS-u United
Lambada. W 2. lidze ATJ Jaworzno pokonało 2:1 Mysłowice, Team
Spirit wygrał 3:1 z Bricomanem,
a Alias górował nad Teamem Dąbrowa, pokonując go aż 12:2. Eko
Świry triumfowały 4:0 nad OPJ-em
Sokół Jaworzno, a Fortuna Podłęże
zwyciężyła 5:2 z Maszoperią. AZ-H

Druga kolejka JLS odbyła się 10 kwietnia | fot. Archiwum prywatne

Kibicowanie na najwyższym szczeblu
Za dotychczasową pracę na treningach i systematyczny udział w zajęciach dostali nagrodę od Miejskiego Centrum Kultury i Sportu młodzi
adepci koszykówki, trenujący pod
okiem Marcina Hajdeckiego i Michała Brzozowskiego. 26 jaworznickich zawodników, z grupy minikoszykówki i juniorów MU-17, pojechało
z trenerami na mecz koszykarskiej
ekstraklasy. Jaworznianie kibicowali
drużynie MKS-u Dąbrowa Górnicza,
która starała się z Treflem Sopot.
– Wyjazd organizowany przez
MCKiS, w którym udział wzięło aż 26
naszych zawodników, był swego rodzaju
nagrodą i zachętą do dalszej przygody
z koszykówką – podkreśla Paweł Wróbel z działu sportu MCKiS Jaworzno. – Dla naszych młodych zawodni-

ków było to fajne wydarzenie i ciekawe
urozmaicenie koszykarskiej zabawy.
Większość z naszych podopiecznych
mogła po raz pierwszy w życiu kibicować „na żywo” w meczu na najwyższym
ligowym poziomie w Polsce. Myślę, że
możliwość obejrzenia w akcji polskich
i zagranicznych koszykarzy z najwyższej
ligowej półki, i poznanie całej „otoczki”,
związanej z organizacją meczu, transmitowanego w ogólnopolskiej telewizji,
zostaną w pamięci naszych zawodników
i być może jeszcze bardziej zachęcą do
treningów – stwierdza.
Współorganizatorem wyjazdu jaworznickich koszykarzy na mecz
ekstraklasy był dąbrowski MKS, na
czele z Marcinem Machem, który
umożliwił zawodnikom MCKiS-u to
kibicowanie na trybunach.

Klub z Dąbrowy Górniczej przegrał z rywalem 71:79, ale koszykarze z Jaworzna i tak są zadowoleni
z tego, że mogli przyglądać się grze
najlepszych koszykarzy w Polsce.
MCKiS prowadzi zajęcia dla młodych koszykarzy w różnych grupach
wiekowych, np. chłopcy z klas II-III
i IV-V szkoły podstawowej trenują
we wtorki w SP 7 i w soboty w Hali
Widowiskowo-Sportowej.
– Zachęcamy do udziału w zajęciach wszystkich młodych uczniów
tych klas z terenu Jaworzna i ościennych miejscowości. Kontakt przez
MCKiS Jaworzno pod numerem tel.
32 745 10 30 wew. 84 lub bezpośrednio u trenerów – informuje Paweł Wróbel.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Siatkarze UKS Jedynka na meczu ekstraklasy | fot. Archiwum prywatne
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Miłośnicy nordic
walking na start!
Już w sobotę, 23 kwietnia, o godz.
10, w Ciężkowicach, wystartuje VII
Rajd Nordic Walking. Miłośnicy
spacerów z kijkami pokonają pętlę
o długości około 9 km. Lista zgłoszeń wprawdzie jest już zamknięta,
ale będzie jeszcze szansa na zapisanie się w biurze zawodów w dniu
startu.
– Dopuszczamy możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, jeśli zawodnicy zapisani drogą internetową nie
zgłoszą się do biura zawodów – mówi
Paweł Wróbel z MCKiS.
W dniu zawodów swoją obecność
potwierdzać oraz odbierać numery
startowe będzie można już od godziny
8.30. Biuro zawodów, początek trasy
i meta zlokalizowane będą tradycyjnie
przy ul. Zdrojowej w jaworznickich
Ciężkowicach. Wszyscy zawodnicy
muszą zostać zweryfikowani, a warunkiem dopuszczenia zawodnika do
rajdu będzie złożenie podpisu pod
listą startową w biurze zawodów.

Pięściarka przegrała
Dorota Wawszczyk
z Akademii Boksu Roberta Gortata zakończyła zmagania
na mistrzostwach Europy juniorów
w Bułgarii po pierwszej walce. Walczyła w kategorii 52 kg. Jaworznicka
pięściarka uległa Niemce, jak podkreśla trener Robert Gortat, po bardzo
dyskusyjnym werdykcie.
Mistrzostwa juniorów to pierwsze
z kilku zawodów o europejskiej randze, w których mają nadzieję wziąć
udział zawodnicy klubu bokserskiego
z Jaworzna. Duże szanse na udział
w pięściarskich mistrzostwach Europy, w swoich kategoriach wiekowych, mają też inni podopieczni Roberta Gortata, Martyna Jarząbek,
Gabriela Wawszczyk i jej brat, Jakub. Martyna, jako kadetka, walczy
o udział w mistrzostwach Europy we
Włoszech, a młodzicy, Gabriela i Jakub, o zakwalifikowanie się do walki
na mistrzostwa w Turcji.
Emocjonujące mecze
Sporo emocji przeżywali piłkarze i kibice w ostatnich dwóch kolejkach rozrywek ligowych, w których walczą jaworznickie
drużyny. 9 kwietnia czwartoligowa
Szczakowianka Jaworzno po pełnym
niespodzianek meczu wygrała 3:2
z Przemszą Siewierz. Tydzień później,
16 kwietnia, Drwale stoczyli łatwiejszą bitwę z Podlesianką Katowice.
Wynik spotkania to 3:0 na korzyść
szczakowskiej drużyny.
5:1 wygrali natomiast 9 kwietnia
piłkarze Victorii 1918 Jaworzno (grający w wadowickiej okręgówce), którzy zagrali mecz z LKS-em Żarki, ale

Około godziny 9.50 instruktorka
Nordic Walking poprowadzi rozgrzewkę. Start zaplanowany jest na
godzinę 10.00. Trasa tegorocznego
Rajdu Nordic Walking przebiegać
będzie leśnymi ścieżkami przez malowniczą dolinę Żabnika.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic, a współorganizatorami Urząd
Miejski w Jaworznie, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach, NSZZ Solidarność TAURON
Wydobycie ZG Sobieski oraz Klub
Dziecięcy „Wesołe Robaczki”.
Impreza została objęta Honorowymi Patronatami Prezydenta Miasta
Jaworzna Pawła Silberta oraz Wicemarszałka Województwa Śląskiego,
Dariusza Starzyckiego.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w regulaminie imprezy na
stronie internetowej MCKiS.
Natalia Czeleń

już ligowe spotkanie, z Niwą Nowa
Wieś, które odbyło się w Wielką Sobotę, zakończyło się remisem 1:1.
Na korzyść Zgody Byczyna był wynik meczu, który byczynianie mieli
stoczyć 9 kwietnia z Sokołem Przytkowice. Spotkanie nie obyło się z winy
przeciwników, dlatego byczynianie
wygrali walkowerem 3:0. Z kolei 16
kwietnia Zgoda zremisowała 2:2 z Fablokiem Chrzanów.
Dramatycznie było natomiast podczas meczu Ciężkowianki Jaworzno
z UKS-em Regulice. Jeden z zawodników drużyny rywali sfaulował Jakuba Gędłka tak mocno, że złapał
mu nogę w dwóch miejscach. Rywal dostał czerwoną kartkę. Mecz
zakończył się na korzyść drużyny
z Ciężkowic 1:0.
Muszą jeszcze
powalczyć
2:8 przegrali mecz
przedostatniej kolejki 4. ligi tenisiści
stołowi LKS-u Zgoda Byczyna. Spotkania na szczycie byczynianie rozegrali
z zawodnikami AZS-u UJD Częstochowa. – Pojedynek stał na bardzo wysokim poziomie i obfitował w znakomite
akcje. Niestety, pomimo kilku bardzo
zaciętych bojów, gdzie o wyniku decydowały ostatnie piłki, górą byli goście,
zwyciężając w całym meczu 2:8 – relacjonuje Józef Lenartowicz ze Zgody
Byczyna. – Do końca sezonu pozostała
jedna kolejka. Po niej wyłoniony będzie
zespół, który zajmie w tabeli drugie miejsce - premiowane udziałem w barażu,
z którego zwycięzca awansuje do 3.
ligi – tłumaczy.
Częstochowski AZS ma już zapewniony awans do wyższej ligi. Zgoda
musi jeszcze powalczyć.
AZ-H

W ostatnim ligowym pojedynku Sokoły wygrały z rzeszowskim AKS-em 3:0 | fot. Andrzej Pokuta

Pewni siebie,
ale i pokorni

W Toruniu odbędzie się półfinałowy turniej, podczas którego siatkarze MCKiS Jaworzno powalczą o awans do 1. ligi siatkówki mężczyzn. Jaworznicka drużyna zakończyła drugoligową część
rozgrywek na pierwszym miejscu w swojej grupie. W najbliższy weekend zmierzy się z najlepszymi zespołami z pozostałych trzech grup 2. ligi.
– Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Systematycznie trenujemy,
skupiamy się na doskonaleniu naszej
taktyki, obserwujemy grę naszych rywali – stwierdza Tomasz Wątorek,
trener drużyny siatkarskiej MCKiS-u.
Trwający sezon był dla Sokołów,
jak do tej pory, wyśmienity. Jaworznicki zespół zakończył rozgrywki
jako lider 4. grupy z 73 punktami,
podczas gdy drugi w tabeli MKS-Andrychów zgromadził tych punktów
aż o 12 mniej. Siatkarze z Jaworzna, na 26 rozegranych meczów,
wygrali ich 25, a przegrali tylko 1.
Zwyciężyli 77 setów, z kolei ulegli
w 11 partiach.
Jesienią zeszłego roku zespół
MCKiS-u rozpoczynał sezon jako
spadkowicz z 1. ligi. Nieudany, poprzedni rok rozgrywkowy zakończył
bowiem na dalekim miejscu ligowej
tabeli, mając na koncie zaledwie
cztery wygrane mecze.
Jeszcze w środku ubiegłego sezonu z funkcji trenera zrezygnował
Mariusz Syguła. Jego miejsce zajął
Dariusz Parkitny. W części rewanżowej Sokołom poszło nieco lepiej,
ale nawet zmiana szkoleniowca nie
pomogła uchronić drużyny MCKiS-u przed spadkiem do 2. ligi.
Między sezonami jaworznicki zespół zyskał nowego trenera. Został
nim Tomasz Wątorek, który wcześniej pracował w kadrze szkoleniowej SMS-u PZPS Spała. Doszło też do
sporych zmian w samej drużynie.
Pozostali w niej Paweł Żeliński,
Mateusz Pietras, Jakub Janicki,

Oskar Wojtaszkiewicz, Karol Borończyk i Jakub Grzegolec. Do
zespołu dołączyli Patryk Strzeżek
(kapitan), Przemysław Gepfert,
Szczepan Czerwiński, Kamil Poręba, Kacper Komar, Dominik Bąk
i Jakub Buczek. W środku sezonu
do zespołu dołączył Mateusz Rudnicki, który zastąpił kontuzjowanego Pawła Żelińskiego.
Sokoły od początku sezonu stawiały sobie za cel powrót na pierwszoligowe parkiety. MCKiS pruł jak
burza i zakończył rundę jesienną bez
żadnej przegranej. Jedyną porażkę,
z UMKS-em Kęczanin Kęty, jaworznianie ponieśli w części rewanżowej,
8 stycznia. Z tą drużyną MCKiS miał
już kłopoty w rundzie jesiennej.
W meczu 3. kolejki, 9 października, Sokoły wygrały z rywalem, po
zaciętej walce, ledwo 3:2.
Większość ligowych spotkań podopieczni trenera Wątorka wygrali
jednak bez straty setów, co oznacza, że mecze kończyły się na ich
korzyść wynikiem 3:0. Były jednak
i takie pojedynki, podczas których
podopieczni trenera Wątorka oddawali pole rywalom. Taki był np.
mecz z Extransem Sędziszów, zakończony z korzyścią dla MCKiS-u 3:1, oraz mecze z TS-em Volley
Rybnik i KS-em Błękitni Ropczyce,
z którymi jaworznicki team wygrywał tylko 3:2.
W ostatnim spotkaniu części rozgrywkowej, 7 kwietnia, Sokoły pokonały 3:0 drużynę AKS-u V LO
Rzeszów. W pierwszym secie ja-

worznianie zwyciężyli 25:20, w drugim 25:16, a w trzecim 25:17.
Dzięki dobrej grze w rozgrywkach
MCKiS Jaworzno zakwalifikowało
się do części turniejowej. Powalczą
w niej najlepsze drużyny z czterech
grup. Stawką są ligowe mistrzostwo
i awans do 1. ligi.
Polski Związek Piłki Siatkowej zorganizuje dwa takie turnieje. Odbędą
się one od 22 do 24 kwietnia - w Wieluniu i w Toruniu. Sokoły powalczą
w toruńskich zawodach, które odbędą
się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Henryka Arctowskiego.
MCKiS zmierzy się z Aniołami Toruń,
AZS-em Częstochowa i BAS-em Białystok. W turnieju wieluńskim powalczą
z kolei MKST Astra Nowa Sól, Arka
Tempo Chełm, WKS Wieluń i MKS
Andrychów.
– Turniejowa walka na pewno będzie
zacięta i trudno przewidzieć, jak potoczy się gra. Pewne jest, że trzeba zagrać
dobrą siatkówkę – przyznaje trener
Wątorek. – Jesteśmy pełni pokory, ale
i pewności siebie oraz wiary w swoje
umiejętności – dodaje.
O dobrej formie siatkarzy MCKiS-u świadczy m.in. zwycięstwo w towarzyskim meczu 23 marca z pierwszoligową drużyną AZS-u AGH Kraków.
Spotkanie zakończyło się wynikiem
3:1.
W miniony piątek, 15 kwietnia,
Sokoły zagrały też sparing ze swoich półfinałowym rywalem, drużyną
AZS-u Częstochowa. Mecz zakończył
się wynikiem 4:0.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 24 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna”
nr 14 (252): Nie ma miłości
bez nadziei. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Robotnik i pionier ruchu
socjalistycznego

Ulica Kasprzaka znajduje się w Niedzieliskach i łączy się
z ulicą Szczakowską. Jej patron, Marcin Kasprzak, urodził
się w 1860 roku, w Czołowie, jako syn Kacpra Kasprzaka i Agnieszki Ostrowskiej. Rodzice byli analfabetami,
a rodzina z powodu biedy często
zmieniała miejsce zamieszkania.
W 1880 roku w Berlinie Marcin Kasprzak poznał socjaldemokratę Neumanna. Ta znajomość
okazała się bardzo znacząca. Za
jego namową Kasprzak przystąpił do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Rok później przyjechał do Poznania i wziął udział
w kampanii wyborczej SPD do
Reichstagu. Rozprowadzał literaturę socjalistyczną w miastach
Cesarstwa Niemieckiego i podjął
się organizacji pierwszych kółek
socjalistycznych w Poznaniu.
Współtworzył Polską Partię
Socjalno-Rewolucyjną Proletariat
i kierował nią do 1891 r.
Zorganizował też pierwszą manifestację pierwszomajową w Polsce w 1890 r. Współpracował z rosyjskimi rewolucjonistami.
W 1901 r. z Różą Luksemburg zaangażował się w sprawę strajku dzieci wrzesińskich. Natchnęło go to do kandydowania do Reichstagu i walki z germanizacją i Hakatą.
Marcin Kasprzak był wiele razy więziony przez władze
carskie i pruskie. Podobno na własnych plecach przeniósł

Różę Luksemburg przez granicę rosyjsko-pruską. Znajomość z kobietą przysporzyła mu jednak problemów, m.in.
wyrzucono go z SDP. Został też pomówiony o współpracę z tajną policją w Rosji czy Prusach, za co wyrzucono
go z PPS-u.
W 1904 r. Kasprzak założył
drukarnię SDKPiL w Warszawie.
Pomagał mu młody inżynier, Benedykt Gurcman. 27 kwietnia
1904 r. otoczyła ją policja. Oskarżony o donosicielstwo Kasprzak
zastrzelił 4 żandarmów, a jednego ranił. Gurcman w trakcie próby ucieczki wpadł na policjanta.
Mężczyzn oskarżono m.in.
o zbrojny opór postawiony przedstawicielom władzy, zabójstwo
i działalność nielegalną przeciwko ustrojowi w szeregach SDKPiL.
Kasprzak był więziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej.
W końcu został skazany na karę
śmierci, a jego wyrok wywołał
falę protestów. Powieszono go 8 września 1905 r. na
stokach Cytadeli Warszawskiej.
Józef Piłsudski polecił ponownie rozpatrzyć sprawę
Kasprzaka. Przed rozpoczęciem procesu został on zrehabilitowany. Instytut Pamięci Narodowej nie widział
przesłanek, aby dokonywać zmiany nazwy ulicy imienia Marcina Kasprzaka w związku z tak zwaną ustawą
dezubekizacyjną.
NC

W niedzielę, 24 kwietnia, świętować będziemy Europejski Dzień
Śniadania. Ten posiłek doczekał się
swojego święta nie bez przyczyny.
Jak powtarzają dietetycy, śniadanie
jest najważniejszym posiłkiem dnia.
Dobrze jest je zjeść do dwóch godzin po przebudzeniu. Komponując
menu, warto wybrać produkty, które
dodadzą nam energii i sił. Dobrym
pomysłem są płatki zbożowe, a jeśli
wolimy pieczywo, to możemy wybrać
to pełnoziarniste. W menu powinny
się też znaleźć owoce i warzywa oraz
tłuszcze, które znajdziemy w orzechach, pestkach dyni czy siemieniu
lnianym.
Regularne jedzenie śniadań ma
wiele korzyści zdrowotnych. Chroni
przed nadwagą, bo jeśli z tego posiłku rezygnujemy, to wygłodzony organizm spowalnia procesy związane
z metabolizmem. Śniadanie chroni
też przed cukrzycą i chorobami serca, pozytywnie wpływa na pamięć,
poprawia humor i wydłuża życie.
Trudno wymienić wszystkie zalety
najważniejszego posiłku, ale wspomnieć trzeba jeszcze koniecznie, że
warto jeść je w towarzystwie.
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
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