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Więcej na str. 3

Dla miasta i natury
| fot. Andrzej Pokuta

Ważne wsparcie
dla działkowców

Nawet do 70 tys. zł finansowego wsparcia będą mogły
dostać od gminy rodzinne
ogrody działkowe, znajdują-

ce się na terenie Jaworzna.
Jaworznicki magistrat przygotował już projekt uchwały,
który będzie głosowany przez
radnych na najbliższej sesji
Rady Miejskiej (28 kwietnia).
O szczegółach nowego programu wsparcia dla ROD-ów poinformował, w piątek, 22 kwietnia, prezydent
Jaworzna, Paweł Silbert,
podczas spotkania z przedstawicielami jaworznickich
działkowców.
Więcej na str. 4-5

Zima nie ma dla nich
tajemnic
Ponad 3 tys. ton soli, 357
ton piasku i 2 tony chlorku. Do
tego 35 918 kilometrów przejechanych przez pługopiaskarki i około 172 tys. m sześciennych wypalonego gazu CNG.
I najważniejsze – 55 osób. Tak

w skrócie streścić można tegoroczną Akcję Zima. Pierwszą,
jaką prowadziły Wodociągi
Jaworzno. Akcja zakończyła
się w połowie kwietnia.
– Początki nie były łatwe,
ale szybko zdobywaliśmy doświadczenie, uczyliśmy się, na co
zwracać uwagę, jak obserwować
pogodę, jak i kiedy reagować,
żeby nasze działania były najbardziej skuteczne – opowiada
Zbigniew Krepel z jaworznickich Wodociągów.
Więcej na str. 4

Wspólne
świętowanie
Mieszkańcy wspólnoty Betlejem na świętowanie prawosławnej Wielkanocy i Niedzieli
Miłosierdzia Bożego zaprosili
uchodźców. Przekonują, że
nic nie stoi na przeszkodzie,
by razem się modlić.
Msza święta z udziałem
wiernych z Ukrainy odbyła
się w namiocie przed domem
wspólnoty w sobotę, 23 kwietnia, a więc w przeddzień prawosławnej i greckokatolickiej
Wielkanocy. Odprawił ją, w języku ukraińskim, z domiesz-

ką polskiego, ks. Mirosław
Tosza, prezes stowarzyszenia Betlejem. – Specjalnie na
tę okazję rozpisałem sobie całą
mszę z cyrylicy na nasz alfabet
– uśmiecha się ks. Mirek.
Więcej na str. 8-9

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

MORD W KRAKOWIE

Serwisy plotkarskie w internecie
uwielbiają szukać łatwej sensacji
pośród celebrytek, które nadużywają operacji plastycznych. A te podstawiają się mediom same, robiąc
z siebie mokry sen ludzika z reklamy Michelin. Mięsiste usta, które
miały być zalotne, a wyglądają jak
namoczone „Berlinki” czy gargantuicznych rozmiarów piersi, zdobią
pierwsze strony poważnych portali,
wzbudzając postrach, że zaraz to
wszystko jeb... eksploduje.
Niedawno rozgorzała dyskusja na
temat kobiety, która pragnie mieć
największe piersi świata, poddając
się niezliczonym operacjom. Większość reakcji była negatywna, bo
faktycznie estetyka tej osoby jest
wielce dyskusyjna, ale też subiektywna – a co się komu podoba, to nie powinno się komentować, przynajmniej
teoretycznie. Według idiotycznego
powiedzenia, słyszanego nagminnie – o gustach się nie dyskutuje,
co oczywiście nie jest prawdą, bo
tylko i wyłącznie toczymy dyskusje
o tym, co nam się podoba, a co nie.
Mnie jednakże zaczęła frapować
inna kwestia w dyskutowanej materii, wręcz niepokojąca, a w zasadzie
kilka kwestii. Na przykład: jaką można mieć ilość (procentowo) materiału sztucznego w organizmie, aby
dalej być postrzeganym, jako istota
ludzka? Czy jeśli ponad 50 proc. ciała zostanie zastąpione tworzywem
sztucznym, to można pływać w wodzie bez użycia koła ratunkowego lub

Szpilki w bruku

rękawków, a ratownik będzie miał
luz w tym czasie? I najważniejsze:
ile lat się będą rozkładały te sztuczności? Czy osoba, która robi takie
modyfikacje w swoim ciele, nie powinna podlegać opłacie od plastiku,
czyli tzw. Plastic Tax za każdy rok
zanieczyszczenia gleby - po śmierci?
I czy powinna być pochowana nie
w trumnie w żółtej, plastikowej kiecce, aby po ustawowym przekopaniu
miejsca spoczynku (20 lat) od razu
było wiadomo co zrobić ze szczątkami, które nie są rozkładalne. Tyle
pytań i jak zawsze brak odpowiedzi.
A to wszystko po obejrzeniu kilku
(ubranych!) zdjęć Królowej Recyclingu i księżniczki silikonowych krain,
botoksem i kwasem hialuronowym
płynącej. Jednym zdaniem – nie
moje akwarium, nie moje glonojady.
I jeśli wam się wydaje, że ja tu
checheszkuję, no to siadajta i patrzta na statystyki: co roku od 3 do
4 milionów kobiet na świecie decyduje się na wszczepienie implantów
piersiowych ze względów estetycznych (w odróżnieniu od tych, które
poddają się zabiegom rekonstrukcji
np. po mastektomii). Czyli cmentarze
będą kiedyś uszczelnione silikonem
tak bardzo, że sam Lucyfer, wychodząc z piekła po skazane na wieczne
potępienie dusze, nie da sobie rady.
Poklei się i wkurzony wróci do siebie. A za 1000 lat przylecą kosmity
i po eksploracji terenu zdziwią się,
że kości nie ma już dawno, bo się
rozłożyły, a jedynym przedstawicielem na ziemi są te galaretowate,
niezbyt żywe stworzenia. I odlecą
rozczarowane.
Dziwne te nowe standardy urody, bo nazywanie ich (za prasą
plotkarską) nowymi standardami
piękna jest jednak przesadą. Kiedyś zachwycano się paniami o tzw.

Jan Kleszcz

Chcą ratować dworzec
Budynek dworca kolejowego w Szczakowej to architektoniczna perełka i ważna pamiątka dokumentująca historię dzielnicy. Niestety, obiekt od dawna niszczeje. Trudno się więc dziwić, że sprawa budzi
emocje wśród jaworznian. Mieszkańcy przekonują, że dworcem koniecznie trzeba
się zająć i budynek uratować przed ruiną.
Sprawą od dawna zajmują się urzędnicy. Problem leży w niejasnych i bardzo
skomplikowanych kwestiach własnościowych. Od blisko dwudziestu lat pracownicy magistratu szukają Ksiąg Kolejowych terenu, na którym stoi budynek dworca
kolejowego w Szczakowej. Historyczne tropy zaprowadziły ich między innymi do
Austrii, Rumunii i na Ukrainę. Ksiąg nie udało się jednak dotąd odnaleźć, a bez tego
dokumentu nie można podjąć żadnych działań związanych z przyszłością budynku.
W związku z tym, że odnalezienie starych ksiąg napotyka na trudne do pokonania
przeszkody, miasto dwa razy składało wniosek o założenie nowej księgi wieczystej
dla terenów, na których znajduje się dworzec. Zarówno w roku 2004, jak i w 2019
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie wniosek oddalał. Nie
pozostaje nic innego, jak dalej szukać starych ksiąg. Urzędnicy skontaktowali się
więc z firmą „Pamięć Bliskich”, która odpłatnie poszukuje dokumentów w Centralnym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Wybuch wojny sprawił jednak,
że te działania trzeba było zawiesić.
To jeszcze nie wszystkie starania, jakie podjęto, by uratować budynek. Przedstawiciele gminy zwracali się do kilkudziesięciu instytucji i archiwów w Polsce
w poszukiwaniu dokumentów, które mogłyby choć trochę pomóc w uregulowaniu
sytuacji prawnej dworca.
Mnóstwo pracy, czasu i zaangażowania włożono w tę sprawę. Efekty nie są zadowalające, ale urzędnicy wciąż szukają sposobów. A krytycy dalej swoje.

rubensowskich kształtach. Gdyby
te wzorce urody zachowały się do
dzisiaj, czy kobiety zamiast pożądanych obecnie płaskich brzuszków,
wszczepiałyby sobie takie silikonowe? Implant brzuszny, rozmiar
G – czyli gigantyczny. Pewnie ja
sam miałbym wtedy przydomek
Boskiego Adonisa, a nie jak obecnie
Piwnego Potwora. Chociaż w moim
przypadku akurat, mogę wyjechać
na Samoa – tam ci więksi postrzegani są jako ludzie sukcesu. Będę
taki prezes z Polski, w klapkach
Kubota i z reklamówką z Biedry,
dla nadania prestiżu mej osobie.
Co istotne – na przykład w Indiach
pulchne kobiety są uznawane za
zamożne – tam głodówka i skrajna
bieda rzeźbi płaskie brzuszki, jakich
nie chcecie.
Oczywiście mój żartobliwy wpis
trzeba brać w wielki cudzysłów, ponieważ nie jest ważne to, co piękne, lecz co się komu podoba, natomiast jakikolwiek brak umiaru jest
niewskazany w żadnym wypadku.
I jednak co naturalne to najlepsze,
zdrowo jest się jednak pogodzić
z grawitacją i zmianami, jakie nas
dopadają, aby nie skończyć – cytując
niezapomnianą Marię Czubaszek –
jako Dzidzia Piernik.
A jeżeli chodzi o tytuł: kolega jest
instruktorem jazdy, uczy młodych
Kubiców jak poruszać się po skomplikowanym świecie rond i zwężonych
dróg. I opowiada mi ostatnio, że jeździ z przystępującymi do egzaminu
„NA MORD”. No to pytam, czy teraz
faktycznie tak trudno zdać, czy co,
a on mi że, to skrót od Małopolski
Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie... Mają fantazję, nie powiem,
a pewnie słysząc takie zdanie, biedny
przyszły egzaminowany musi mieć
pełno w pampersie...
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Cenna życzliwość
Grażyna Dębała

Każdego roku wiosną jaworznianie spotykają się w Szczakowej pod
pomnikiem pomordowanych kolejarzy. W ten sposób pielęgnują pamięć o swoich bliskich, którzy zginęli
z rąk okupantów. W tym roku takie
spotkanie też się odbyło. Jaworznianie wspominali wydarzenia sprzed
osiemdziesięciu lat, kiedy to Niemcy
powiesili pracowników kolei. Zginęli,
bo wykorzystywali dostępne im metody walki z okupantem, dopuszczali
się sabotażu i dywersji. Zapłacili za
to najwyższą cenę, a mimo to nie
brakowało ich naśladowców.
W tym roku spotkaniu w Szczakowej towarzyszyły dodatkowe emocje.
Kwiaty pod pomnikiem składano dokładnie dwa miesiące po tym, kiedy
za naszą wschodnią granicą wybuKomentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Wchodzi facet do apteki
i mówi do farmaceutki: "Poproszę tabletki na zachłanność. Tylko duuuuużooooo!"
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chła wojna. Od lutego docierają do
nas informacje z frontu. Ukraińcy,
którzy przed wojenną zawieruchą
schronienie znaleźli w Jaworznie, też
opowiadają historie mrożące krew
w żyłach, albo wywołujące łzy i złość.
Trudno w tej sytuacji nie myśleć
o tym, że pokój nie jest nam dany na
zawsze, a możliwość dorastania i życia w świecie bez wojny naprawdę
warto docenić. Nie mamy oczywiście
większego wpływu na to, jak potoczy się wojna. Możemy natomiast
przynajmniej postarać się zrozumieć
tych, którzy z powodu rosyjskiej agresji stracili dom, bliskich, spokojne
i wygodne życie. Nie warto się licytować, kto jest w większej potrzebie
i kto więcej stracił. Życzliwość zawsze
się opłaci.

Coraz bardziej świadomi
Natalia Czeleń

Jaworznianie chyba coraz częściej
wsłuchują się w potrzeby swojego
ciała i dbają o zdrowie. Uprawiają
różnorodne sporty i ochoczo przystępują do sportowych imprez na
świeżym powietrzu. Pojawiają się na
rajdach nordic walking czy innych
sportowych wydarzeniach.
Pierwszy tegoroczny rajd nordic
walking w Jaworznie odbył się już
w lutym. Był to marsz „Aktywnym
Krokiem z Nowym Rokiem” grupy
Nord Walkers. Chętnych do udziału
w karnawałowych przebierankach
i maszerowaniu nie brakowało.
W weekend odbył się siódmy już
rajd w Ciężkowicach. Frekwencja
przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Udział w wydarzeniu
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wzięły całe rodziny, a zawodnicy już
interesowali się kolejnym marszem.
Jubileuszowy, bo dziesiąty, Rajd Nordic Walking Jaworzno „Geosfera”
wystartuje 11 czerwca. Zapisy ruszają 2 maja. Coraz częściej jaworznianie wyciągają też rowery z piwnic
i spotkać ich można na velostradzie,
w pobliżu Sosiny, Gródka, Geosfery.
Jaworznianie chętnie też biegają.
Licznie biorą udział w akcjach ploggingu. Regularnie spacerują i biegają,
zbierając przy tym śmieci porzucone w krzakach, parkach czy lasach.
Grupa ploggingowa w mieście stale
się powiększa. Wydaje się, że takie
połączenie ruchu i sprzątania to świetny sposób na wolny czas. Na pewno
warto spróbować.
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Z korzyścią dla miasta i natury

3

Po raz kolejny miasto podejmuje współpracę z naukowcami, aby znaleźć rozwiązania lokalnych problemów. Tym razem chodzi o nadmiar odpadów zielonych,
które w sezonie letnim dosłownie zalewają miasto. Paweł Silbert, prezydent miasta, który od samego początku aktywnie wspiera pomysłodawców, nie ukrywa,
że powodzenie tego projektu byłoby prawdziwym przełomem w gospodarowaniu odpadami.
Współpraca
miasto-nauka
Umowa na realizację projektu została już zawarta. Podpisy na dokumencie złożyli w czwartek, 21 kwietnia, w rektoracie UŚ w Katowicach,
prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski,
prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej katowickiej
uczelni, prezydent Jaworzna Paweł
Silbert, i Sebastian Kuś, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.
Pomysł na realizację projektu
z udziałem miejskiej instytucji to
nowość w skali kraju. Takie instalacje już istnieją i działają. Wykorzystywane są jednak nie przez gminy,
a przez przedsiębiorców. Jaworzno,
jako samorząd, jest więc pod tym
względem pionierem.

Tanio i ekologicznie
Nowatorski projekt to wspólna idea
naukowców i pracowników Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Jego
zalążkiem było jedno ze spotkań seminaryjnych w murach Uniwersytetu Śląskiego, w którym uczestniczyli
doktoranci wdrożeniowi Zbigniew
Jelonek i Sebastian Kuś, jednocześnie
związani z Miejskim Centrum Kultury
i Sportu, oraz dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ, pracownik naukowy
Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego, była prezes Polskiej Rady
Pelletu, a także współautorka ustawy
antysmogowej.
Technologia, testowana przez uniwersyteckich naukowców, polega
na przerabianiu biomasy na paliwo
odnawialne za pomocą specjalnej instalacji. Innowacyjna metoda zapewni tanie i przyjazne dla środowiska
paliwo dla kotłów CO i pieców na
pellet. Jednocześnie umożliwi pozbycie się nadmiaru koszonej w mieście
biomasy zielnej i innych rodzajów
pozostałości roślinnych stanowiących
źródło emisji gazów cieplarnianych,
powstających w wyniku procesów
fermentacyjnych i gnilnych. Warto
wspomnieć, że podsuszony materiał
roślinny i poddany procesowi pelletyzacji może być wykorzystywany
zarówno jako opał, jak i ekologiczny

ogrzewaniu nim miejskich placówek. To
zapewniłoby miastu duże oszczędności
– wyjaśnia dyrektor MCKiS-u. – Jeśli
projekt się powiedzie i da obiecujące
wyniki, być może na naszych rozwiązaniach będą się wzorować również inne
miasta – zaznacza.

Współpraca z ekspertami

Paweł Silbert, Tomasz Pietrzykowski i Sebastian Kuś podpisują umowę na realizację projektu naukowo-badawczego | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

nawóz czy jako ściółka dla zwierząt
zarówno hodowlanych, jak i domowych. – Pomysł jest nowy i stary zarazem. Stary, bo od zarania dziejów pokosy są wykorzystywane do karmienia
trzody i jako ściółka, a placki z przemiany materii bydła, czyli wewnętrzna
produkcja biochemiczna, jako paliwo.
Jedyna różnica w naszym zamyśle polega na sposobie suszenia trawy oraz
mechanicznej przeróbce siana na paliwo odnawialne – wyjaśnia Zbigniew
Jelonek.
Jak podkreślają naukowcy, dzięki wspólnie opracowanej z MCKiS-em metodzie, wytwarzany nią pellet będzie spełniać wszystkie normy
środowiskowe i stanie się doskonałą
i tanią alternatywą dla tradycyjnych
rodzajów opału. Proporcje składników (zrębka+siano+słoma) ekologicznego paliwa zostały tak dobrane,
by jego spalanie było jak najmniej
emisyjne. Przeprowadzone eksperymenty wstępne wykazały, że trawa
z powodzeniem zastępuje lepiszcze
(obecnie używa się jako lepiszcza ziarna zbóż), co przyczyni się do dużych
oszczędności w produkcji pelletu.
– Kolejno badania we wstępnej fazie
skupiły się na spaleniu wykonanego pelletu z siana i z domieszką zrębki w piecu
przystosowanym do spalania tego typu
asortymentu. Celem badania był pomiar
spalin podczas spalania pelletów pod
względem zawartości w spalinach ga-

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
prorektor ds. współpracy międzynarodowej
i krajowej Uniwersytetu Śląskiego

Umowa została podpisana z nowo powołanym Centre for Biomass Energy Research and Education przy
Uniwersytecie Śląskim, współpracującym z Indiana
University Bloomington, które to Centrum skupia się
na badaniu odnawialnych źródeł energii. Dzięki tej
współpracy nauka może zyskać kolejne możliwości
poszukiwania uniwersalnych rozwiązań globalnego
problemu energetycznego.

Paweł Silbert

prezydent Jaworzna
Ludzkość bez energii nie może się obejść i potrzebuje jej coraz więcej. Jednocześnie dobrze się składa,
że czas przyzwolenia na rabunkowe pozyskiwanie
źródeł energii odchodzi w przeszłość, ponieważ nasza planeta cierpi na ludzkiej działalności. Dlatego
każda próba poszukiwania mniej uciążliwych dla
środowiska źródeł energii jest bardzo cenna. Projekt,
realizowany we współpracy z ekspertami z UŚ, odbędzie się z korzyścią zarówno dla natury, jak i dla
naszego miasta, gdyż pomoże nam w rozwiązaniu problemu nadmiaru koszonej na naszym terenie trawy.
zów CO, CO2, NOx, SOx oraz pyłów
skiego Centrum Kultury i Sportu.
zawieszonych PM 2,5 i PM 10. Zostały
Instalacja do przeróbki biomasy na
wykonane dwa rodzaje pelletu. Pierwbiopaliwo znajduje się już na terenie
szy powstał w 100% z siana, a drugi
stadionu miejskiego Azotania.
w proporcji 20% siana i 80% zrębki.
– MCKiS jest instytucją kultury i sporO ile pellety wykonane w 100% z tratu, ale jest też placówką otwartą na
wy przekroczyły dopuszczalne normy
ekologię i na nowe rozwiązania tym
emisji zanieczyszczeń, to pellety z mniejbardziej, jeśli mają one szansę przynieść
szą zawartością siana wykazały swą
korzyści nie tylko jednej instytucji, ale
przydatność do celów energetycznych
całemu miastu. Wspólnie z prezydentem
pod względem dopuszSilbertem uznaliśmy,
czalnych norm emisji
że jeśli ten projekt poJeśli projekt się powiedzie
spalin – informuje dr
mógłby nam rozwiązać
hab. Iwona Jelonek, i da obiecujące wyniki, być problem z nadmiarem
prof. UŚ. Dalsze eks- może na naszych rozwiąodpadów zielonych
perymenty będą się zaniach będą się wzorow naszym mieście, to
skupiały na kompo- wać również inne miasta.
warto podjąć rękawicę
nowaniu innych miei przystąpić do jego reszanek z poszczególnych dostępnych
alizacji. Tym bardziej, że dysponujemy
materiałów roślinnych, nie wykluodpowiednim zapleczem, zarówno jeśli
czając np. liści, z którymi wszyscy
chodzi o infrastrukturę, jak i o kadrę
mamy problem jesienią. Mieszanki
pracowniczą – podkreśla Sebastian
będą spalane w partiach próbnych
Kuś, dyrektor MCKiS-u.
a po uzyskaniu pozytywnych wyniRealizacja projektu w naszym mieków z pomiarów spalin poddawane
ście to eksperyment, który może poprocesowi certyfikacji. Ów proces
móc miastu w zagospodarowaniu
pozwoli na rozpowszechnienie techskoszonej trawy i innych pozostałości,
nologii produkcji odpowiednich wyuzyskanych z prac wykonywanych
robów na skalę przemysłową.
przez dział zieleni miejskiej.
– Chcemy sprawdzić, najpierw w skaW parze z ekologią
li mikro, a później w przestrzeni całego miasta, czy uda nam się stworzyć
Pellet będzie wytwarzany we
swoisty obieg zamknięty, polegający
współpracy z pracownikami Miejna produkcji pelletu, a następnie na

"

To już nie pierwszy raz, gdy Jaworzno podejmuje współpracę z ekspertami z Uniwersytetu Śląskiego.
Naukowcy mają swój wkład również w inne jaworznickie inicjatywy.
Pracownicy UŚ, skupieni w Śląskim
Centrum Wody, przeprowadzili waloryzację stanu ekologicznego Sosiny
i opracowali wytyczne do projektu
rekultywacji jaworznickiego zalewu.
To m.in. na opracowanym przez nich
programie opiera się szeroko zakrojona miejska inwestycja, związana
z przywróceniem wartości przyrodniczych i użytkowych akwenu.
Pracownicy i studenci UŚ działają też na terenie Ośrodka Edukacji
Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera,
gdzie w październiku 2017 roku rozpoczęła działalność Terenowa Stacja
Badawcza BIOGEO. W jej ramach
naukowcy przeprowadzają badania
i kształcą studentów m.in. w zakresie
biologii, ekologii i fenologii gatunków
roślin, w tym ich adaptacji do zmian
klimatu, wzmacniania lokalnej różnorodności biologicznej oraz górnictwa,
geologii regionalnej i monitoringu
parametrów klimatycznych.
Eksperci z Uniwersytetu Śląskiego
stworzyli też program funkcjonalno-użytkowy przywrócenia wartości przyrodniczych kamieniołomu
Gródek i pogodzenia ich z funkcjami
rekreacyjnymi tego miejsca. „Jaworznicka Chorwacja”, tak bowiem nazywają to malownicze miejsce turyści,
w ostatnich latach stała się jednym
z ulubionych celów wycieczek mieszkańców całego regionu.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Pellet uzyskany z zielonych odpadów | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ważne wsparcie dla działk

Po Akcji Zima sprzęt przechodzi konserwację | fot. Grażyna Dębała

Zima nie ma dla
nich tajemnic

Ponad 3 tys. ton soli, 357 ton
piasku i 2 tony chlorku. Do tego
35 918 kilometrów przejechanych
przez pługopiaskarki i około 172
tys. m sześciennych wypalonego
gazu CNG. I najważniejsze – 55
osób. Tak w skrócie streścić można tegoroczną Akcję Zima. Pierwszą, jaką prowadziły Wodociągi
Jaworzno. Akcja zakończyła się
w połowie kwietnia.
– Początki nie były łatwe, bo Akcja Zima to duże wyzwanie organizacyjne, ale szybko zdobywaliśmy
doświadczenie, uczyliśmy się, na co
zwracać uwagę, jak obserwować pogodę, jak i kiedy reagować, żeby nasze działania na drogach czy chodnikach były najbardziej skuteczne
– opowiada Zbigniew Krepel, dyrektor Działu Oczyszczania Miasta
Wodociągów Jaworzno.
Pracy było sporo, bo pracownicy jaworznickich Wodociągów
dbali o to, by usuwać śnieg i lód
z dróg o łącznej długości 354 kilometrów. W tym aż 164 km to drogi
z pierwszą, czyli najwyższą kategorią utrzymania, a przecież śnieg
usuwać trzeba było też z chodników, placów i przystanków, zadbać
o bezpieczeństwo pieszych na kładkach i w przejściach podziemnych,
opróżnić przystankowe kosze na
śmieci. Pracownicy Wodociągów
nie byli odpowiedzialni jedynie za
usuwanie śniegu z terenów spółdzielni mieszkaniowych, szkół,
przedszkoli, zakładów pracy czy
instytucji kultury oraz z prywatnych dróg. Zgodnie z przepisami
o odśnieżanie tych miejsc zadbać
muszą ich zarządcy. – W jaworznicką Akcję Zima zaangażowanych
było 55 osób. Byli to między innymi
kierowcy pługopiaskarek, traktorów,
dyspozytorzy, ładowacze i osoby,
które w brygadach ręcznie wspomagały działania w terenie, zwłaszcza
na chodnikach i w miejscach, gdzie
maszyny nie były w stanie dotrzeć –
mówi Zbigniew Krepel.
Akcja Zima trwała od 1 listopada do 15 kwietnia. Najwięcej pra-

cy, związanej z usuwaniem śniegu
i lodu, było na przełomie grudnia
i stycznia. Również wtedy było
najwięcej wyjazdów.
Powierzenie spółce miejskiej pieczy nad Akcją Zima to kolejny krok
na drodze do rekomunalizacji usług
publicznych. Taka organizacja sprawia, że miasto ma lepszą kontrolę
nad przebiegiem prac i kosztami,
jakie się z tym wiążą. Od jesieni
2020 roku do zadań Wodociągów
Jaworzno należy też odbiór śmieci.
– Odbiór odpadów to wyzwanie
nieco mniejsze niż Akcja Zima, bo tu
wiele spraw można rozsądnie zaplanować, a to ile spadnie śniegu i kiedy
to się zdarzy, zupełnie od nas nie zależy. Robimy jednak wszystko, żeby
jak najlepiej poradzić sobie z tymi
zadaniami – mówi dyrektor Działu
Oczyszczania Miasta Wodociągów
Jaworzno.
W sprawie Akcji Zima nie ma
jeszcze ankietowych badań, które
pokazałyby, jak mieszkańcy oceniają pracę Wodociągów. Sygnały,
jakie docierają do miejskiej spółki
są jednak bardzo pozytywne. Wiadomo natomiast, że jaworznianie
docenili zmianę w kwestii odbioru
śmieci. – Otrzymujemy bardzo pozytywne opinie od mieszkańców na
temat tego, jak oceniają nasze usługi
w zakresie odbioru odpadów. Ta ocena potwierdza się też w corocznych
badaniach ankietowych, prowadzonych wśród mieszkańców. Ponad 71
proc. spośród ankietowanych jaworznian dobrze oceniło jakość odbioru
odpadów – podkreśla Sławomir
Grucel, rzecznik prasowy Wodociągów Jaworzno.
Mimo że Akcja Zima właśnie
się skończyła, to w Wodociągach
Jaworzno już myślą o kolejnej.
– Sprzęt, który mamy, sprawdził
się dobrze, ale trzeba zadbać o zapasy soli. W połowie roku chcemy
przeprowadzić przetarg. Będziemy
gotowi na czas. Zima z pewnością
nas nie zaskoczy – zapowiada Zbigniew Krepel.
Grażyna Dębała

Nawet do 70 tys. zł finansowego wsparcia będą
mogły dostać od gminy rodzinne ogrody działkowe,
znajdujące się na terenie
Jaworzna. Jaworznicki magistrat przygotował
już projekt uchwały, który
będzie głosowany przez
radnych na najbliższej sesji
Rady Miejskiej (28 kwietnia). O szczegółach nowego programu wsparcia dla
ROD-ów poinformował
w piątek, 22 kwietnia, prezydent Jaworzna, Paweł
Silbert, podczas spotkania
z przedstawicielami jaworznickich działkowiców.
– Podobnie jak wzrasta standard
życia codziennego, tak samo rosną
oczekiwania działkowców, którzy chcą
korzystać w swoich ogrodach z cywilizacyjnych zdobyczy. Jaworznickie
stowarzyszenia robią dla swoich ogrodów naprawdę wiele dobrego. Jednak
nie zawsze są w stanie poradzić sobie
bez zewnętrznego wsparcia – podkreśla Paweł Silbert. – Uznaliśmy, że
należy wesprzeć działkowców, ponieważ to, co robią, nie służy tylko im,
ale całemu miastu. Ogrody działkowe mają bowiem ogromny wpływ na
bioróżnorodność Jaworzna. Jest ich
dziewięć i zajmują ponad 80 ha. Na
tym obszarze skupia się całe bogactwo
owadów, zwierząt. ROD są też miejscami rekreacji i wypoczynku, nie tylko

Paweł Silbert rozmawiał z działkowcami o ich problemach i potrzebach
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

ROD to dla wielu jaworznickich rodzin miejsce wypoczynku od miejskiego gwaru | fot. Andrzej Pokuta

działkowców, ale też spacerowiczów
– zaznacza.
Treść uchwały została wypracowana przez urzędników wspólnie z działkowcami i jest odpowiedzią na ich
postulaty. Dotacje, oferowane przez
miasto, mogą zostać przeznaczone na
niezbędne inwestycje, np. na budowę lub modernizację infrastruktury
ogrodowej, w tym remont alejek prowadzących do działek, na wymianę

sieci wodociągowej i na wszystkie
inne inwestycje, których realizacja
wpłynie na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców
i lokalną społeczność.
Gminna dotacja będzie pokrywać
70 proc. kosztów inwestycji. Maksymalnie wsparcie może wynieść 70 tys.
zł. Dotacje będą mogły być przyznane
dla danego ROD nie częściej niż raz
na dwa lata.

Pamięć o kolejar
Jaworznianie uczcili pamięć kolejarzy zamordowanych przez Niemców
w czasie II wojny światowej. Tradycyjnie już rocznicowe uroczystości
zorganizowano pod pomnikiem poległych kolejarzy w Szczakowej. Kwiaty złożyli między innymi Paweł Sil-

bert, prezydent Jaworzna, Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady
Miejskiej, przedstawiciele środowisk
kombatanckich, kolejarzy, jaworznickich szkół oraz instytucji kultury.
– Razem z mieszkańcami uczciliśmy
pamięć kolejarzy poległych osiemdziesiąt

Jaworznianie złożyli kwiaty pod pomnikiem w Szczakowej | fot. Grażyna Dębała

lat temu w czasie niemieckiej okupacji.
Podczas dwóch egzekucji w Szczakowej
życie straciło 28 jaworznian – przypomina Paweł Silbert.
W styczniu 1942 roku 22 kolejarzy
zostało straconych podczas publicznej egzekucji. Kolejna taka egzekucja
miała miejsce 29 kwietnia 1942 roku.
Wtedy Niemcy powiesili sześciu kolejarzy z Długoszyna.
– Dywersja i sabotaż w czasach II wojny światowej były główną formą walki
z okupantem w Szczakowej i w całym
obwodzie chrzanowskim Armii Krajowej. Wcielone do Rzeszy ziemie zachodniej Małopolski i sąsiedniego Śląska
stanowiły kluczowe źródło zaopatrzenia
wojennego Trzeciej Rzeszy. Przemysł
metalurgiczny, chemiczny, górnictwo
oraz transport, dostarczający surowców
i rozprowadzający produkcję, miały
duże znaczenie dla zaopatrzenia frontów, a podejmowanie działań przeciwko
niemieckiemu przemysłowi wojennemu
bezpośrednio uderzało w machinę wo-
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– Dotacji celowej gmina będzie
udzielać na pisemny wniosek ROD,
złożony do Prezydenta Miasta Jaworzna, w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji –
zaznacza Marcin Koziarz, naczelnik
Wydziału Współpracy Społecznej
i Gospodarczej Urzędu Miejskiego
w Jaworznie. – Dotację należy wykorzystać do 31 października roku
budżetowego, w którym zostanie ona
udzielona – dodaje.
O przyznaniu finansowego wsparcia będzie decydować, specjalnie wybrana przez prezydenta Jaworzna,
komisja. Wnioski będą przez nią rozpatrywane pod względem dostępności
środków w budżecie miasta, przygotowania dokumentacji umożliwiającej realizację zadania w danym roku
budżetowym, możliwości realizacji
inwestycji w trakcie wspomnianego
roku budżetowego i rodzaju planowanego przedsięwzięcia, które powinno
być zgodne z zadaniami gminy w zakresie tworzenia warunków do rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
– To bardzo ważna inicjatywa, na
którą czekali sami działkowcy, jak i zarządy poszczególnych ogrodów. Pieniądze z dotacji na pewno wykorzystamy
w jak najlepszy sposób – przyznaje
Krzysztof Sokół, wiceprezes Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców
„Warpie”. – Nasi działkowcy szczególnie oczekują poprawy stanu alejek,
które, zwłaszcza po opadach deszczu
i w okresie jesienno-zimowym, stanowią
duży problem komunikacyjny – dodaje.
Podobne inwestycje planują też
inne jaworznickie ogrody działkowe. W planach jest m.in. budowa
infrastruktury energetycznej, wymiana wodociągu czy konserwacja
ogrodzeń.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Podczas sobotniej operacji zebrano kilkadziesiąt worków śmieci
| fot. Materiały UM Jaworzno

Przemszę sprzątano również od strony wody
| fot. Materiały UM Jaworzno

Jaworznianie włączyli się do
ogólnopolskiej akcji prowadzonej
pod hasłem Operacja Czysta Rzeka.
W sobotę, 23 kwietnia, mieszkańcy
wspólnie posprzątali zakola Białej
Przemszy w okolicy długoszyńskiej
przystani kajakowej. W niedzielę
sprzątanie przeniosło się na wodę.
Wtedy do akcji włączyli się między
innymi przedstawiciele Fundacji
Kajakowej TOŁHAJ-GDK. W sumie udało się zebrać kilkadziesiąt
worków śmieci.
– Tę okolicę sprzątamy już od kilku
lat i muszę przyznać, że tym razem
śmieci było trochę mniej niż zazwyczaj. Można więc ostrożnie powiedzieć, że jest jakaś poprawa – wmówi
Tadeusz Kaczmarek, uczestnik

i zgodzie z przyrodą. Przystań kusi
więc też plażowiczów. – Przy okazji weekendowej akcji sprawdziliśmy
również to, czy rzeka jest spławna.
Było wiele obaw o to w związku z tym,
że Kopalnia Olkusz-Pomorzany ZGH
Bolesław zakończyła wydobycie rudy
cynku. Przestały już pracować pompy,
ale okazuje się, że rzeka na jej jaworznickim odcinku jest spławna i nadal
bardzo piękna – podkreśla Marcin
Tosza, miłośnik przyrody i pracownik Wydziału Ochrony Środowiska
UM w Jaworznie.
Po zmianach infrastrukturalnych
związanych z zatrzymaniem pomp,
nurt rzeki nieco osłabł, a poziom
wody trochę się obniżył. Mimo to
rzeka nadal świetnie nadaje się do

Operacja Czysta Rzeka:
posprzątali zakola Białej Przemszy
sobotniej Operacji Czysta Rzeka
i przewodniczący Rady Miejskiej.
Wśród jaworznian, którzy włączyli
się do akcji byli m.in. przedstawiciele
grup Plogging Jaworzno i Niepokonani Jaworzno. Zakola Białej Przemszy sprzątał też Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący jaworznickiej
Rady Miejskiej, a także goście z Ukrainy. – Brałem udział w sprzątaniu terenu dookoła przystani kajakowej na
Długoszynie. To malownicze miejsce,
które zasługuje na to, by było czyste
– podkreśla Mariusz Kowalski, jaworznicki radny.
Przystań w Długoszynie to doskonały punkt nie tylko dla kajakarzy. Można tam odpocząć z dala od
miejskiego hałasu, za to w kontakcie

rzach wciąż żywa

Uczestnicy obchodów wzięli też udział w mszy świętej | fot. Grażyna Dębała

jenną okupanta – wyjaśniał podczas
uroczystości Grzegorz Stano, mieszkaniec Jaworzna.
To właśnie za działania dywersyjne
cenę życia zapłacili kolejarze. Wykorzystywali wszystkie dostępne sposo-
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by. Najczęściej po prostu wykradali
przewożone towary czy dokonywali zniszczeń. Niemcy dla zatrzymanych nie mieli litości. Więziono ich
i torturowano, a następnie skazano
na karę śmierci. Miejscem stracenia

kolejarzy były okolice starej rzeźni
w Szczakowej. Skazańców ustawiono pod gałęziami drzew. Na szyje
zarzucono im pętle i powieszono na
oczach zebranej ludności. Mimo to
nadal prowadzono działalność dywersyjną. Pamięć o tych wydarzeniach
jest w Szczakowej wciąż żywa. Podczas tegorocznej uroczystości, która
odbyła się w niedzielę, 24 kwietnia,
nie zabrakło też odwołań do aktualnej sytuacji geopolitycznej.
– W dniu, kiedy spotykamy się pod
pomnikiem pomordowanych kolejarzy,
mijają dokładnie dwa miesiące od dnia
rosyjskiej agresji na Ukrainę. Napadnięta Ukraina broni swojego kraju. Tam
dzisiaj też obywatele oddają życie za
przyszłość i wolność swojego kraju –
podkreślał Tadeusz Kaczmarek.
Po złożeniu kwiatów pod szczakowskim pomnikiem uczestnicy obchodów przeszli do kościoła św. Elżbiety
Węgierskiej, gdzie odprawiono mszę
świętą w intencji ofiar.
GD

kajakowych wypraw. Już planowane
są kolejne spływy.
W trzech wcześniejszych edycjach
ogólnopolskiej Operacji Czysta Rzeka
ponad 8 tysięcy wolontariuszy zebrało w sumie około 280 ton śmieci
w całej Polsce. – To pierwsza w historii skoordynowana akcja społecznego
sprzątania rzek na całej ich długości,
z uwzględnieniem dopływów, a także brzegów i okolicy. Ma na celu zaangażowanie lokalnych społeczności,
samorządów, organizacji pozarządowych, a także turystów do posprzątania rzek i terenów wokół, a w ciągu roku do utrzymania tam czystości
– wyjaśnia Izabela Sałamacha ze
sztabu głównego Operacji Czysta
Rzeka.
GD

Mini Matura
coraz bliżej
Licealiści z Jaworzna, Dąbrowy
Górniczej, Mysłowic i Sosnowca
przygotowują się do ostatniego etapu pierwszej edycji konkursu Matematyczna Mini Matura. Za nimi etap
szkolny i powiatowy. Czerwcowy finał konkursu odbędzie się w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
Pierwsza edycja konkursu Matematyczna Mini Matura cieszy się sporym zainteresowaniem w regionie.
W etapie szkolnym w marcu wzięło
udział 600 uczniów z czterech miast.
Spośród nich do etapu powiatowego
zakwalifikowało się 77 licealistów.
Kwietniowa, druga część konkursu,
pozwoliła wyłonić 37 najlepszych
matematyków, którzy wezmą udział
w finale konkursu. Uczniowie mają
coraz mniej czasu na powtórkę materiału, bo finał już 6 czerwca.

Zadania konkursowe były zadaniami autorskimi nauczycieli matematyki współpracującymi z Mariolą
Dąbek-Nagacz, koordynatorem konkursu i nauczycielem matematyki
z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie oraz nauczycielem, doradcą metodycznym
dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych w RODN „WOM”
w Katowicach.
– Gratulujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie tym, którzy awansowali do etapu finałowego – mówi
Mariola Dąbek-Nagacz.
Konkurs organizowany jest przy
wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta w Jaworznie, Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach, czasopisma
„Świat Matematyki” i Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro.
NC
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O symbolach i barwach narodowych wiedzą wszystko
We wtorek, 26 kwietnia, jaworznicki Rynek wypełnili uczestnicy
Wojewódzkiego Konkursu Pocztów
Sztandarowych oraz Wiedzy o Polskich Symbolach i Barwach Narodowych. Patriotyczną rywalizację
zorganizowała Szkoła Podstawowej
nr 13 w Jaworznie, razem z Tarnowskim Oddziałem Jazdy im. 5. Pułku
Strzelców Konnych, jaworznickim
Urzędem Miejskim, Śląskim Kuratorium Oświaty, Wojskową Komendą
Uzupełnień w Katowicach, Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej o/
Jaworzno, Muzeum Miasta Jaworzna,
Miejskim Centrum Kultury i Sportu
i hotelem Pańska Góra. Honorowym
patronatem konkurs objęli Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, i Urszula Bauer, śląski kurator oświaty
w Katowicach.

– Organizujemy ten konkurs, ponieważ uważamy, że ważne jest kształtowanie u młodych ludzi poczucia związku, zarówno ze swoją ojczyzną, jak
i symbolami i barwami narodowymi
– podkreśla Agata Ciołczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Jaworznie. – Nasz konkurs pozwala na
współdziałanie społeczności Jaworzna
i całego województwa w zakresie patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży,
wpajania im szacunku do polskiej flagi
i polskiego godła. Ten konkurs pomaga też w praktycznym przygotowaniu
uczniów do uczestnictwa w uroczystościach państwowych, religijnych i szkolnych – wyjaśnia.
Zmagania odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS, dokąd
przemaszerowali z Rynku uczestnicy wydarzenia. Przemarsz spod po-

Przemarsz do Hali Widowiskowo-Sportowej | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

mnika Niepodległości, przy którym
odśpiewano hymn Polski i złożono
kwiaty, poprowadziła orkiestra dęta
Zakładu Górniczego Sobieski Tauronu Wydobycie. – Oprawa była więc
bardzo uroczysta. Przechodnie przystawali, pytali z zainteresowaniem, co
to za okazja i czy mogą zrobić nam
zdjęcie. Właśnie o to nam chodziło, by
zainteresować naszym wydarzeniem
jak najwięcej jaworznian – podkreśla
Marek Badowski, wicedyrektor SP
13, który jest również przedstawicielem Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych
i jednym z pomysłodawców organizacji jaworznickich konkursów. Drugą pomysłodawczynią była, zmarła
w tym roku, nauczycielka „trzynastki”
Małgorzata Hałczyńska. Jej pamięć
uczczono przed konkursem minutą ciszy. W tym roku w koordynacji
przedsięwzięcia pomógł Jacek Łoś,
nauczyciel z SP 8.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się przedstawiciele władz miejskich,
wojskowi, policjanci, członkowie patriotycznych stowarzyszeń. – Cieszę
się, że możemy się spotkać na tej pięknej
uroczystości. Tradycję trzeba budować,
podtrzymywać ją i o nią walczyć. To pod
flagą, pod sztandarem, przy ołtarzu dzieją się najważniejsze wydarzenia w tradycji polskiej. Ten konkurs udowadnia,
że nasza młodzież jest wychowywana
w duchu patriotyzmu - przyznał Łukasz

Poczty na Rynku | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna.
Rywalizacja miała dwie odsłony.
Pierwszą były zmagania pocztów
sztandarowych, które musiały wykazać się znajomością zasad musztry.
Poczty prezentowały się w dwóch
kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Drugą odsłoną konkursu był test wiedzy o Józefie Wybickim i polskim
hymnie, adresowany do uczniów klas
VI-VIII szkół podstawowych.
– W rywalizacji wzięło udział 98
osób. Test pisało 35 uczniów. Do drugiego konkursu przystąpiło 21 pocztów
ze szkół z Jaworzna i Katowic – informuje Marek Badowski.
Wśród pocztów, biorących udział
w konkursie, był m.in. ten z SP 19
z Jeziorek, który tworzą Oliwia Łysik, Kacper Kobylarz i Karolina

Kozioł. Ich opiekunką jest mgr Paulina Piechna. – Wejście w skład pocztu
sztandarowego szkoły to dla nas także
ogromne wyróżnienie. Przed konkursem
pilnie trenowaliśmy, by jak najlepiej się
zaprezentować – przyznają uczniowie.
Według Wojciecha Lubczyńskiego i Alana Śpiewaka z SP 6, którzy
wzięli udział w teście wiedzy o symbolach i barwach narodowych, taki
konkurs to dobra okazja, by poznać
polską historię i dowiedzieć się więcej
o polskich symbolach. – Najmocniej
czujemy się w temacie polskiego hymnu.
Można o nim znaleźć wiele ciekawych
informacji – podkreślają uczniowie.
Wręczenie nagród odbędzie się 3
maja przed pomnikiem Niepodległości
podczas miejskich uroczystości związanych z obchodami 231. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. AZ-H

REKLAMA

Prace na Niedzieliskach
Na Rynku Kultury na Niedzieliskach zostały wykonane
prace zlecone przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie polegające na zadaszeniu i odnowieniu
pergoli oraz wykonaniu poręczy przy schodach. W tym roku
planowane jest jeszcze doposażenie siłowni pod chmurką
oraz rynku.

Remont budynku przy ul. Sulińskiego
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie kontynuuje prace
w budynku gminnym przy ulicy Sulińskiego 43.
Remont tej nieruchomości rozpoczął się w ubiegłym roku, ale obejmuje tak szeroki zakres, że jego
zakończenie zaplanowano w tym roku. Aktualnie dobiegają końca prace malarskie na balkonach i attykach oraz budowa wyjścia ewakuacyjnego. W planach
jest jeszcze przebudowa wejścia głównego i nowe
zagospodarowanie terenu wokół budynku. Roboty powinny
zakończyć się jesienią.
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O sesjach Rady Miejskiej, pracy na rzecz mieszkańców i Rady Miejskiej, zdalnych obradach oraz planach na przyszłe działania
w mieście – rozmawiamy z przewodniczącym Rady Miejskiej w Jaworznie, Tadeuszem Kaczmarkiem.

Jesteśmy dla Mieszkańców

Panie przewodniczący, wielu
z mieszkańców zastanawia
się, dlaczego po zniesieniu
covidowych obostrzeń sesje
Rady Miejskiej nie wróciły
do formy stacjonarnej. S kąd
taka decyzja?
Ostatnie dwa lata były dla nas
wszystkich czymś nowym i zaskakującym. Pandemia koronawirusa przeorganizowała pracę w wielu
branżach, również w samorządach,
a w końcu w funkcjonowaniu Rady
Miejskiej w Jaworznie. Pomimo
utrudnień działaliśmy na rzecz
mieszkańców, podejmując rozwijające i wspierające jaworznian i miejskich przedsiębiorców uchwały. Pomimo tego, że nie spotykaliśmy się
osobiście, a tylko zdalnie, wszystkie zadania postawione przed Radą
Miejską zostały zrealizowane. Kiedy
zniesione zostały obostrzenia związane z koronawirusem, a sala obrad przestała pełnić funkcję Punktu
Recepcyjnego dla obywateli Ukrainy, którzy trafili do naszego miasta, zwróciłem się z pytaniem do
przewodniczących klubów radnych
Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Jaworzno Moje Miasto, by wypowiedzieli się o ewentualnym powrocie do przeprowadzania
sesji stacjonarnie. Przewodniczący
wszystkich klubów jako przedstawiciele radnych opowiedzieli się za dalszym prowadzaniem sesji w formule

Silberta, który już początkiem tego
roku zgłaszał gotowość do uczestnictwa w stacjonarnych obradach
Rady Miejskiej w sali obrad.
W naszej ostatniej rozmowie pan
prezydent potwierdził swoje zdanie
i szanuje uzgodnienia i wynikające
z nich moje decyzje, jako przewodniczącego Rady.
Przypominam, że nadal w mocy
jest ustawa z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, która
mówi o możliwości zdalnego podejmowania uchwał i zdalnego trybu
odbywania obrad.
Podczas kwietniowej sesji
Rady Miejskiej będą państwo głosować nad wieloma
ważnymi uchwałami. Które
z nich są szczególnie ważne
dla mieszkańców?

| fot. Materiały UM Jaworzno

zdalnej. Szanuję głos przewodniczących klubów, dlatego do tej pory
obrady sesji odbywają się za pośred-

nictwem narzędzi elektronicznych
w formie zdalnej. O zdanie spytałem
również prezydenta miasta Pawła

Wędkarskie zmagania
Od 29 kwietnia do 2 maja na Zalewie Sosina rozegrane zostaną Zawody Karpiowe o Mistrzostwo Koła.
Organizatorem mistrzostw jest Koło
Polskiego Związku Wędkarskiego nr
57 Szczakowa - Miasto w Jaworznie.
Udział w rywalizacji mogą wziąć
tylko członkowie szczakowskiego
koła nr 57. Do mistrzostw zgłosiło się 25 drużyn dwuosobowych. –
W klasyfikacji mistrzostw pod uwagę
będzie brana suma 3 największych ryb
- gatunków karpii amur. Na zwycięzcę
czeka nagroda o wartości 3 tys. zł –
zapowiada Mariusz Chrząstek, prezes Koła nr 57 Szczakowa - Miasto.
Wędkarze z Koła 57 Szczakowa Miasto kierują się zasadą „no kill”.
Oznacza to, że wędkujący na Sosinie nie zabijają ryb, a łowią je i wypuszczają na wolność. Koło dba też
o zarybienie zalewu. – Stworzyliśmy
od podstaw Społeczną Straż Rybacką,
która działa bardzo prężnie i skutecznie na naszej wodzie – opowiada pan
Mariusz.
Do koła dołączają kolejni wędkarze. W tym roku jest to już ponad 60
nowych członków. – Po cichu liczymy

na to, że wkrótce nasze koło przekroczy liczbę 300 członków, co byłoby
dla nas kolejnym niemałym sukcesem
– przyznaje prezes koła.
Pierwsze w tym sezonie zawody
wędkarskie, w kategorii open, roze-

grano na Sosinie w ubiegłą niedzielę,
24 kwietnia. I miejsce zajął Michał
Kaszuba, II Jan Babula, a na trzecim uplasował się Janusz Klem. 8
maja odbędą się z kolei Spławikowe Mistrzostwa Koła.
NC

Wędkarze zachęcają, by wstąpić w ich szeregi | fot. Archiwum prywatne

Przede wszystkim wsparcie dla
Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Każdy z ROD-ów znajdujących się
w Jaworznie raz na dwa lata będzie
mógł starać się o wsparcie gminy
na rzecz modernizacji i rozwoju.
Kwoty na inwestycje mogą sięgnąć
do 70 tysięcy złotych. Oczywiście
wysokość środków będzie uzależniona od możliwości finansowych
gminy, a zarząd danego ogrodu będzie potrzebował również wkładu

własnego. Wnioski będzie można
składać do 31 sierpnia 2022 roku.
Mam więc nadzieję, że jednogłośnie
przyjmiemy tę uchwałę.
Ponadto pod głosowanie wejdą
projekty uchwał dotyczące dofinansowania do sztandaru dla Państwowej Straży Pożarnej. To dla nas
ważne zadania, które pozwalają na
wzmacnianie bezpieczeństwa gminy
i jej mieszkańców.
Radni mają duży wpływ na
realizację zadań mających
poprawić jakość życia jaworznian. Z jakimi zagadnieniami zwracają się do
państwa mieszkańcy naszego miasta?
Mieszkańcy zgłaszają się przede
wszystkim z prośbą o interwencję
w problemach, które dotyczą bezpośrednio ich osiedla, miejsca zamieszkania. Jest to przede wszystkim modernizacja nawierzchni dróg
i chodników, pytania o dalsze inwestycje, pomoc w rozpropagowaniu
zadań z Jaworznickiego Budżetu
Obywatelskiego czy po prostu zwykła rozmowa. Dzięki dobrej i skutecznej pracy miejskich jednostek,
w większości przypadków udaje się
zrealizować prośby mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę
RED

Znów pomogą
dzieciom
Można wesprzeć podopiecznych jaworznickiego Domu Dziecka. Wystarczy zapisać się na bieg charytatywny wokół Sosiny, który odbędzie się
w niedzielę, 15 maja. Elektroniczna
rejestracja na bieg już ruszyła i potrwa
do 12 maja. Zapisywać się na bieg
można poprzez link udostępniony na
Facebooku Stowarzyszenia Jaworzno to My, organizatora wydarzenia.
Warto zapisać się jak najszybciej.
W wydarzeniu udział mogą wziąć
wszyscy pasjonaci biegania, a wpisowe wynosi 20 zł. – Nie ustaliliśmy
limitu uczestników, ale zostawiamy sobie możliwość, by wcześniej zamknąć
zapisy, jeśli będzie ich bardzo dużo –
zapowiada Kamil Łach, prezes SJtM.
Zgłoszeni zawodnicy wystartują
o godz. 10 i będą mieli do przebiegnięcia ok. 5 km dookoła zalewu. Ze
względów bezpieczeństwa bieg będzie
indywidualny, na czas. Będą dwie kategorie open dla biegaczy. Jedna dla
mężczyzn i druga dla kobiet. – Środki

pozyskane od sponsorów i uczestników
biegu będą przekazane na organizację
wycieczek dla wychowanków jaworznickiego Domu Dziecka. Zapraszamy
wszystkich do wzięcia udziału w naszym
biegu – zachęca pan Kamil.
To będzie pierwszy Bieg Charytatywny na rzecz Domu Dziecka w Jaworznie, organizowany przez Stowarzyszenie Jaworzno to My.
Organizację wydarzenia wspierać
będzie Miejskie Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie.
Natalia Czeleń

| fot. Archiwum prywatne
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Wspólne święto

Mieszkańcy wspólnoty
Betlejem na świętowanie
prawosławnej Wielkanocy i Niedzieli Miłosierdzia
Bożego zaprosili uchodźców. Przekonują, że nic
nie stoi na przeszkodzie,
by razem się modlić.
W ZSP 3 odbyły się m.in. warsztaty budowlane | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Dyskutowali
o bezpieczeństwie

Trzy wydarzenia przyciągnęły
w środę, 27 kwietnia, uczniów, nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych oraz miejskich instytucji do
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 3. Właśnie tam odbyły się tego dnia
VII Jaworznicka Konferencja Bezpieczeństwa „Niebezpieczny pieszy”,
szkolenie dla uczniów klas z branży
budowlanej i dzień otwarty placówki,
na który zostali zaproszeni uczniowie
jaworznickich podstawówek.
Konferencja, którą objął patronatem Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, miała na celu uświadomić
młodzieży, jak bezpiecznie poruszać
się po drogach. Była również mowa
o wypadkach i urazach, jakie odnoszą
piesi podczas zdarzeń drogowych.
– To już kolejna edycja Jaworznickiej
Konferencji Bezpieczeństwa. Pierwsza
miała miejsce w 2013 roku i nosiła
tytuł „Bezpieczny na drodze, mądry
w życiu”. W kolejnych latach podejmowaliśmy m.in. tematy pierwszej po-

mocy, bezpieczeństwa podczas jazdy
na jednośladach, wypadków w pracy
– wymienia Bogusława Hałas, wicedyrektor ZSP3. – Konferencje są odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi,
a jednocześnie poruszają bardzo ważną
problematykę bezpieczeństwa w wielu
wymiarach – podkreśla.
Środa w ZSP 3 stała także pod
znakiem warsztatów budowlanych
(młodzież mogła m.in. samodzielnie
wykonać fragmenty ścian w technologii Porotherm DRYFIX) i wizyty
w szkolnych murach ósmoklasistów
w ramach dnia otwartego. Szkoła zaprasza młodzież do nauki w ramach
technikum, w klasach o profilach:
technik pojazdów samochodowych,
technik mechanik, technik budownictwa, technik spawalnictwa i technik
usług fryzjerskich. Funkcjonują też
szkoły branżowe I i II stopnia oraz
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Msza święta z udziałem wiernych
z Ukrainy odbyła się w namiocie
przed domem wspólnoty w sobotę,
23 kwietnia, a więc w przeddzień
prawosławnej i greckokatolickiej
Wielkanocy. Odprawił ją, w języku
ukraińskim, z domieszką polskiego,
ks. Mirosław Tosza, prezes stowarzyszenia Betlejem.
– Specjalnie na tę okazję rozpisałem
sobie całą mszę z cyrylicy na nasz alfabet. Mam nadzieję, że choć w jakimś
stopniu udało mi się mówić tak, by ten
mój ukraiński był zrozumiały – uśmiecha się ks. Mirek. – Wszyscy wierzymy w tego samego Boga i wyznanie
nie jest przeszkodą, by razem się modlić. Wszyscy jesteśmy chrześcijanami,
wyznawcami Chrystusa, i tym, co nas
scala, jest właśnie to, że Jezus umarł
i zmartwychwstał. To nasz wspólny
fundament wiary. Jednoczymy się więc
nie wokół konfesji, tylko wokół wydarzenia, jakim jest Zmartwychwstanie
– podkreśla kapłan.
Katolicka msza święta była opatrzona elementami tradycji prawosławnej. Wierni zapalili więc prawosławne świeczki, a do poświęcenia
przynieśli ze sobą wielkanocne pas-

Uchodźcy z Ukrainy świętowali w Betlejem
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

chy. Ci, którzy ich nie mieli, mogli
skorzystać z tych, które specjalnie na
tę okazję upiekli pracownicy restauracji Trzy Bramy. Ofiary składane
do puszki betlejemczycy przeznaczą
na dalszy remont jednego ze swoich
nowych domów.

Pokój, a nie wojna
Polacy i Ukraińcy modlili się o pokój w Ukrainie i na całym świecie.
W czasie mszy św. polało się wiele
łez. Słowa otuchy do zebranych ks.
Mirek skierował podczas kazania,
najpierw nawiązując, do dzwoniącego w czasie mszy św. czyjegoś
telefonu. – Dobrze, że jest ktoś, kto
dzwoni i nas kocha. W tym trudnym

Artystyczny maj
w klubach MCKiS
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie zaprasza na warsztaty
artystyczne. Uczestnicy będą mieli
okazję poznać metody zdobień od
scrapbookingu po pirografię. Poznają też zasady tworzenia makramy.
We wtorek, 10 maja, o godz. 16.30
w Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej rozpoczną się
warsztaty pirograficzne, na których
uczestnicy wypalać będą zakładki
do książek. – Zajęcia skierowane są
do dorosłych. Uczestnicy otrzymają
materiały niezbędne do pracy. Wytłumaczę też, jak wykonać zakładkę tą
techniką – zapowiada Agata Woszczyna z MCKiS.
Dorośli zapisywać się mogą na
warsztaty makramy, które odbędą
się 12, 19 i 26 maja, a 23 maja dzieci

przygotują niespodziankę dla mam na
warsztatach scrapbookingu.
W klubie Pod Skałką w Długoszynie 12 maja o godz. 15.30 wystartują warsztaty dla dzieci i młodzieży
„Scrapowa niezapominajka na Dzień
Niezapominajki”, a 31 maja chętni wezmą udział w balu dla dzieci
i młodzieży. W ciężkowickim klubie
Wega 24 maja odbędą się warsztaty
plastyczne „Matka, mama, mamusia”
dla najmłodszych. Klub Niko z Byczyny zaprasza na zajęcia ceramiczne 9,
23 i 26 maja. Powstaną wtedy serca
dla mam, zdobione techniką decoupage. 14 maja o godz. 10 młodzież
i dorośli będą mieli szansę spróbować
sił na warsztatach Malowana porcelana w klubie Kasztan. Na wszystkie
warsztaty obowiązują zapisy. NC

Po nabożeństwie był poczęstunek
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zgodnie z prawosławną tradycją uczestnicy zapalili świeczki
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

czasie wielu z was nie może spotkać
się ze swoimi najbliższymi, którzy musieli zostać w Ukrainie. Kontaktujecie
się jedynie przez telefon, ale mamy
wielką nadzieję, że niedługo zobaczycie się w twarzą teraz i wtedy telefony
nie będą już potrzebne – powiedział.
Do sytuacji Ukraińców nawiązał
też, przytaczając biblijny fragment
odkrycia przez niewiasty pustego
grobu. – Potrzebujemy tych świąt,
by uwierzyć, że ostatecznie zwycięży życie, a nie śmierć, że zatriumfuje
miłość, a nie nienawiść, pokój, a nie
wojna. Wielkanoc jest po to, abyśmy
uwierzyli, że ostatnie słowo należy do
życia. Wierzymy w to i o to prosimy
– przyznał. – Mamy w Betlejemskim
Ogrodzie Biblijnym ikonę, wykonaną
na metalu ze spalonej, sosnowieckiej
katedry. Wielki pożar miał miejsce kilka
lat temu. Wydawało się, że zniszczone
części świątyni na nic się nie przydadzą.
Przywieźliśmy spalone drewno i metal
do naszego domu. Z drewna powstały piękne ikony. Blachę naprawiliśmy
i wyczyściliśmy ją, a później poprosiliśmy młodych, bardzo zdolnych artystów, by namalowali na niej Chrystusa,
który zwycięża śmierć. To Chrystus
Król Pokoju, Chrystus Nadziei. Nazwaliśmy go Niebieskim. Bo niebieski
to kolor nieba i wody, która daje życie
i gasi pożary. To kolor nadziei na to,
że ze zniszczenia może powstać nowe
życie – tłumaczył kapłan.

Gest jedności
Po mszy św. odbyło się święcenie
pokarmów, a następnie wierni przeszli w procesji właśnie przed ikonę
Chrystusa Niebieskiego. Tam wbili
w piasek zapalone świece, które są
symbolem wiary i miłości do Boga.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni Polakom za to, że tak nas przyjęli, że się za
nas modlą, że pomagają nam przeżywać Wielkanoc – przyznała ze łzami
w oczach Alona Zykova z Odessy,
która uczestniczyła w mszy św. razem ze swoją córką i synem oraz
z panią Agatą, jaworznianką, która
zapewniła im schronienie. – To prawda, że nasza, prawosławna Wielkanoc
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Zapraszają na obchody
Uroczyście będziemy świętować w tym roku rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W miejskim programie obchodów są między innymi msza święta, złożenie kwiatów pod pomnikiem Niepodległości, program
artystyczny i rozstrzygnięcie konkursu.
– Miejskie uroczystości związane z obchodami 231.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczną się
o godz. 9 w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny
mszą świętą w intencji ojczyzny i mieszkańców Jaworzna. Po mszy uczestnicy przemaszerują pod pomnik Niepodległości – zapowiada Katarzyna Florek z Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Pod pomnikiem tradycyjnie złożone zostaną kwiaty,
a artyści ATElier Kultury zaprezentują okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Po jego zakończeniu

zostaną wręczone nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu Pocztów Sztandarowych oraz Wiedzy
o Polskich Symbolach i Barwach Narodowych, który
patronatem objął prezydenta Jaworzna oraz śląski
kurator oświaty. W godzinach od 11 do 16 bezpłatnie
zwiedzić można wystawy stałe i czasowe w Muzeum
Miasta Jaworzna.
Sporo wydarzeń przygotowały też jaworznickie instytucje kultury. Świętować można będzie na różne
sposoby. Wśród wydarzeń jest na przykład „Marsz ku
historii”, czyli spacer nordic walking, warsztaty dla
dzieci w klubach Miejskiego centrum Kultury i Sportu,
czy wystawa „Konstytucja 3 maja” w Galerii ExLibris.
Szczegółowy plan obchodów i wydarzeń znaleźć można na miejskiej stronie internetowej (jaworzno.pl). GD
REKLAMA

Nabożeństwo prowadzone było częściowo w języku ukraińskim
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zespół Kana Band uświetnił świąteczne obchody
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

odbywa się kiedy indziej i wygląda nieco inaczej, ale przecież każdy modli się
o to samo, czyli o zdrowie naszych dzieci, rodziców, rodzeństwa – przyznaje.
Pani Alona dziękuje za modlitwy.
Również ona modli się za Polaków.
W Jaworznie, dzięki pani Agacie,
znalazła z dziećmi spokój. Jaworznianka udostępniła im swoje mieszkanie. Przez ten czas wszyscy bardzo
się ze sobą zżyli.
– Jesteśmy już jak rodzina – przyznaje pani Agata. – Razem też świętujemy. Alona i jej dzieci były u nas
w domu w katolicką Wielkanoc. My
zostaliśmy zaproszeni na ich święto –
podkreśla jaworznianka.
W mszy św. w Betlejem uczestniczyli też ukraińscy grekokatolicy.
Wśród nich była rodzina Hrystyny Pidlisetskiej. To ona, z mężem
Aloszą, zadbali o oprawę muzyczną
i tłumaczenie wiernym tego, co mówi
ksiądz. Muzyczna rodzina jest częścią
zespołu Kana Band, który składa się
z pięciu osób.
Teraz państwo Hrystyna i Alosza,
ich dzieci, a także m.in. siostra wokalistki, Natalya, są uchodźcami.
Hrystyna uciekła z Ivano-Frankivska
z córką i synami zaraz po wybuchu
wojny. Później dołączył do nich pan

Alosza (ukraińscy mężczyźni mogą
podążyć za swoimi rodzinami, jeśli
mają minimum troje dzieci).
– W Jaworznie występujemy w okrojonym składzie. Dwóch muzyków Kana
Bandu, perkusista i basista, zostało
w Ukrainie. Do Polski przyjechał z kolei nasz skrzypek, ale mieszka gdzie
indziej niż my. Nasza rodzina znalazła schronienie w Żarkach-Letnisku.
Jaworznickie Betlejem znamy jednak
bardzo dobrze. Gościliśmy tu kiedyś
z całym zespołem przez półtora miesiąca. W tym czasie jeździliśmy z księdzem Mirkiem na rekolekcje do różnych
parafii – wspomniała pani Hrystyna.
Cieszy się, że Pan Bóg dał na Wielkanoc piękną pogodę.
– Dla mnie to znak jedności, czas,
w którym możemy się wspólnie modlić,
bez względu na wyznanie – podkreśliła
wokalistka. – Msza św. wielkanocna po
ukraińsku to, moim zdaniem, piękny
gest skierowany do nas, Ukraińców.
To wyraz szacunku dla naszego przeżywania zmartwychwstania – dodaje.
Po mszy św. i procesji wszyscy
zebrani poszli na poczęstunek do
domu wspólnoty. Tam czekały na
nich m.in. pyszne ciasto, kawa i herbata.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Chórzyści
dla walczącej Ukrainy

Chór Jawor z Jaworzna
i inne chóry uniwersytetów trzeciego wieku z całego województwa śląskiego i sąsiednich regionów
połączyły siły i wspólnie
zaśpiewały ukraińską
pieśń, która dla Ukraińców symbolizuje walkę
o wolność.
„Jęczy i wyje Dniepr szeroki”,
autorstwa ukraińskiego wieszcza
narodowego, Tarasa Szewczenki,
zaśpiewany przez kilka grup jednocześnie, zatrząsł murami Filharmonii Częstochowskiej. To tam
w niedzielę, 24 kwietnia, odbył
się VI Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Śląskiego i Ościennych
„Śpiewające świętowanie wiosny".
Muzyczne wydarzenie zorganizowały Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy Politechnice Częstochowskiej
i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowa. – Nasi chórzyści zaśpiewali na przeglądzie dwie
piosenki z własnego repertuaru oraz,
wspólnie z innymi chórami, ukraińską
pieśń ludową „Rewe ta stohne Dnipr

Wspólny występ chorów UTW w Częstochowie | fot. Zoﬁa Kuryło

szyrokyj”. Ten utwór zadedykowali
walczącej Ukrainie – podkreśla Jadwiga Bywalec z Jaworznickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
„Jęczy i wyje Dniepr szeroki”
to pieśń bardzo ważna dla wszystkich osób ukraińskiego pochodzenia. Gdy jest śpiewana, to wszyscy
wstają. Dlaczego? Zanim, bowiem
Ukraina stała się niepodległym

państwem, czyli do czasu rozpadu
ZSRR, Ukraińcy nie mogli oficjalnie używać swojego hymnu narodowego. Jego wykonywanie było
zakazane. Śpiewali więc, w zastępstwie, właśnie utwór Szewczenki.
Taras Szewczenko był wielkim
poetą i patriotą i dla narodu ukraińskiego jest symbolem walki o wolność. To on, jako pierwszy, zaczął

pisać wiersze w ojczystym języku. Był chłopem pańszczyźnianym.
Trafił też do carskiego więzienia.
W Ukrainie podobiznę Szewczenki
można spotkać w wielu miejscach,
jest na obrazach, muralach, koszulkach. Ukraiński wieszcz stał się
wręcz ikoną popkultury.
Dla chórzystów z jaworznickiego
chóru Jawor występ w Filharmonii Częstochowskiej nie był debiutem. Chórzyści z JUTW brali udział
w przeglądach również w poprzednich latach.
Przypomnijmy, że śpiewająca,
senioralna grupa działa przy Jaworznickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku od około 13 lat. Dyrygentką chóru jest Irena Paprocka.
Seniorzy występują przy różnych
okazjach. Ostatni ich występ w Jaworznie odbył się 5 kwietnia w klubie Relax w Niedzieliskach. Koncert
nosił tytuł „Miłość o każdej porze
roku” i był poetycko-muzyczną
mieszanką.
Kolejną okazją do spotkania
z chórem Jawor będzie Dzień Matki. Seniorzy zapraszają na swój
koncert 24 maja na godz. 16, ponownie do klubu Relax. – Zaprosiliśmy również ukraińskie mamy,
mieszkające w jaworznickich hotelach – podkreśla Jadwiga Bywalec.
Anna Zielonka-Hałczyńska

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy
do udziału w 13. edycji konkursu pn.

Z dziejów
mojego miasta
Konkurs historyczny Muzeum Miasta Jaworzna
Tegoroczna odsłona rywalizacji, skierowanej do uczniów szkół
podstawowych, wpisuje się w obchody jubileuszu 50-lecia działalności
Muzeum Miasta Jaworzna. Jej temat przewodni brzmi: „Muzealia mówią,
czyli opowiedz historię jednego eksponatu”. Zgodnie z tym hasłem,
zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy, której bohaterem będzie
jeden, dowolny eksponat prezentowany na wybranej wystawie stałej
w jaworznickim muzeum. Pracę tekstową należy wzbogacić fotografią
opisywanego eksponatu.

Termin nadsyłania prac upływa 6 maja
Szczegóły tutaj:

bit.ly/zdziejow2022
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Promują
czytelnictwo
Startuje czwarta edycja bibliotecznego projektu „Performatywna
książka. Performatywna Biblioteka”.
Tym razem akcja realizowana będzie
pod hasłem „Co autorów inspiruje?”
i obejmie cztery cykle, składające się
z kilku spotkań warsztatowych, imprez z twórcami, artystami, autorami,
podróżnikami, specjalistami różnych
dziedzin. – Zwieńczeniem wszystkich
wydarzeń będzie koncert, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty
materialne, które powstaną w ramach
realizacji zadania oraz film reportażowy, dokumentujący przebieg wydarzeń
– zapowiada Monika Rejdych, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworznie.
W ramach cyklu „Książka w dźwięku” bibliotekarze planują między
innymi warsztaty dla dzieci i rodziców, spotkania z udziałem aktorów
oraz spotkania autorskie z Michałem
Rusinkiem, przybliżające historię
i teorię konstruowania wypowiedzi.
Książka w obrazie obejmie warsztaty dla rodzin i zajęcia leporello dla
dzieci. Jest tu też propozycja dla dorosłych. To zajęcia z kaligrafii. Cykl
„Książka w teatrze” obejmie warsztaty dla dzieci pod hasłem „W świecie mimów” oraz „W świecie lalek”.
Będzie też spotkanie dla młodzieży
i dorosłych dotyczące sztuki charakteryzacji. Książka w podróży to spotkania z podróżnikami, wycieczka
i koncert piosenki żeglarskiej.
– Poprzez prowadzone działania kulturalne, literackie i edukacyjne pragniemy rozwijać umiejętność świadomego
doboru i definiowania środków wyrazu, uważnego reagowania na bodźce
zewnętrzne, a także kreatywnego filtrowania ich przez własną wrażliwość,
prowadzącego do tworzenia własnych
opowieści – tłumaczą bibliotekarze.
Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury – państwowego
funduszu celowego.
Grażyna Dębała

Koncert
i premiera
albumu
Pracownicy Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu oraz Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego
w Szczakowej zapraszają na wyjątkowy koncert połączony z premierą albumu „Tak o rzece” grupy Zdrawica.
Wydarzenie zaplanowano na 6 maja.
Koncert rozpocznie się o godzinie 19.
Obowiązują bezpłatne wejściówki,
które można odebrać w szczakowskim Domu Kultury w godzinach
otwarcia placówki.
Szczegółowe informacje na temat
planowanego wydarzenia można zdobyć, dzwoniąc do placówki na numer
32 617 75 38.
GD
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Wzruszają i poruszają
Jaworznicki Teatr Oddzielny bawi, zaskakuje i zmusza do refleksji. Pierwsza tegoroczna
premiera już za nami,
a Anna Korczyk, reżyser
i dyrektor Teatru Oddzielnego, planuje kolejne
spektakle. Pomysłów jej
nie brakuje.
W niedzielę, 24 kwietnia, aktorzy
z Teatru Oddzielnego wystąpili na
deskach jaworznickiego Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków z najnowszym spektaklem pt.
„Warianty”. Sztuka zrobiła wrażenie
na publiczności.
- „Warianty” dotykają kilku problemów. Począwszy od niemocy twórczej
pisarza, poprzez rzeczywistość literacką,
która wymyka się spod kontroli i zaczyna żyć własnym życiem, aż po dosyć
pesymistyczną konstatację, że każda
z propozycji zamyka się we wspólnym wariancie, a całość ukazana jest
w aspekcie absurdu i dosyć zabawnym
splocie wydarzeń - opowiada Anna
Korczyk.
W czerwcu premierę będzie miał
spektakl „Porażeni - nie tylko miłością”, oparty na prawdziwej historii
wojennej miłości Barbary Żugajewicz oraz Andrzeja Budzyńskiego.
Anna Korczyk oraz jej aktorzy kilka
lat temu odwiedzili panią Barbarę
i chcą, by bohaterka zobaczyła realizację scenariusza, opartego na jej wojennych i powojennych przeżyciach.
– Dlatego w marcu nagraliśmy spektakl przy pustej scenie i z tym filmem
udamy się do domu pani Basi – zdradza
reżyser i dyrektor teatru.
Anna Korczyk planuje jeszcze
w tym roku zaprezentować jaworznianom „Tango” Mrożka.
– Do tej pory wszystkie sztuki, jakie
wystawialiśmy, były całkowicie naszym
wytworem. Oparte były o nasze pomysły, scenariusz, dialogi, a nawet muzykę.
W przypadku „Tango - próba generalna”
będzie inaczej. Nie chcę ingerować w tak
świetny tekst, ale na pewno dodam coś
od siebie – zapowiada Anna Korczyk.
Spektakl dostarczy widzom sporo
śmiechu. Na ich oczach na scenie
rozegra się walka dublerów o głów-

W spektakle Teatru Oddzielnego zaangażowanych jest wielu aktorów | fot. Andrzej Pokuta

ne role w przedstawieniu, a reżyser
siedzący przed nimi, nie będzie w stanie wypowiedzieć słowa z powodu
„przeziębienia”.
Anna Korczyk chciałaby także rozpocząć pracę nad spektaklem „A czas
jak rzeka płynie”, który poświęcony
będzie Czesławowi Niemenowi.
Poszukiwani będą aktorzy ze zdolnościami wokalnymi.
– Potrzebujemy dobrych wokalistów,
bo wykonywać będą utwory Czesława
Niemena – tłumaczy pani reżyser.
Teatr Oddzielny powstał w 2015
roku i działa przy Młodzieżowym
Domu Kultury. Amatorską grupę
teatralną tworzy kilkudziesięciu jaworznian. Wystawiają musicale, farsy
i dramaty. Teatr został założony z myślą oddzielenia się od współczesnych
trendów w sztuce. Daje się to dostrzec
w repertuarze grupy. Dla pani reżyser niezwykle ważne jest ukazywanie
piękna ojczystego języka, dorobku
polskich poetów, pisarzy.
– Chcę unikać tendencyjności, postmodernistycznych absurdów, godzących
w jakość i przesłanie teatru, a stawiam
na współczesne, społeczne i ludzkie problemy - widoczne gołym okiem – tłumaczy założycielka grupy.

Premiery Teatru Oddzielnego cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Z wielkim entuzjazmem jaworznianie przyjęli ich spektakl „Nie zginęła”, którego scenariusz oparty jest

na losach ojca pani Anny Korczyk,
Mariana Bogacza, który po klęsce
wrześniowej przeniósł się na zachód,
by tam walczyć pod dowództwem
gen. Andersa. Widowisko ukazuje

walkę kilku pokoleń Polaków. Punktem wyjścia do retrospekcji jest powstanie warszawskie. Docelowym
wydarzeniem sztuki jest 11 listopada
1918 roku.
– Marian Bogacz przebył ponad
15000 kilometrów. Pociągiem, samochodem, statkiem i pieszo. Z Jaworzna
- do Jaworzna. Przez Rumunię, Grecję,
Francję, Włochy, Szkocję. To spektakl
przygotowany z rozmachem. Wystąpiło
w nim ponad 50 aktorów. Wykorzystaliśmy oryginalne mundury i stroje
z epoki. Sceny symboliczne przeplatają
się z jaskrawą rzeczywistością wojenną
- opowiada pani reżyser.
W repertuarze artystów jest także
spektakl poświęcony Janowi Pawłowi II. Premiera sztuki pt „Jak żyć
bez Ciebie, Ojcze”, odbyła się rok
temu, a spektakl wznowiony będzie
jeszcze w tym roku, po wakacjach.
– Nasz spektakl „Jak żyć bez Ciebie,
Ojcze” bardzo poruszył publiczność.
Niektórzy podchodzili do mnie ze łzami
w oczach i opowiadali o swoich odczuciach. Otrzymaliśmy bardzo pozytywne
recenzje – wspomina Anna Korczyk.
Widowisko przygotowano z okazji
setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II.
Informacje o terminach najbliższych
spektakli Teatru Oddzielnego znaleźć można na stronie internetowej
teatroddzielny.pl.
Natalia Czeleń

Spektakle poruszają i zachęcają do zadumy | fot. Andrzej Pokuta

Inspirują kolorem
Prace artystek ze Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Jaworznie: Anny oraz Krystyny
Kłosowicz, Marty Figury i Eweliny Pawelec,
prezentowane są w Łodzi na pokonkursowej
wystawie prac VIII Ogólnopolskiego Konkursu
Haftu „Inspirujemy Kolorem". Jaworznianki
są laureatkami ósmej edycji tego konkursu.
Wernisaż prac pokonkursowych odbył się
w sobotę, 23 kwietnia, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Konkurs orga-

nizowany jest co trzy lata przez CMW w Łodzi
oraz firmę DMC. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 132 uczestników, z czego
aż 51 osób to debiutanci.
Jaworznianki swoje prace konkursowe
wysłały do organizatorów już w lutym. Do
wyboru miały trzy kategorie: konkurs główny, czyli hafty wszelkiego rodzaju, osobiste
inspiracje - biżuteria koronkowa oraz konkurs dla debiutantów.

W głównym konkursie wyróżnienie otrzymała Ewelina Pawelec za „Sowę” wykonaną
haftem krzyżykowym. Kolejne wyróżnienia
uzyskały Krystyna i Anna Kłosowicz. Praca
pani Ani pt. „Motyli czar” przedstawiała
taniec motyli. – Haftowałam ją blisko cztery
miesiące – zdradza hafciarka.
Marta Figura zajęła drugie miejsce w kategorii osobistych inspiracji, a wykonała
broszko-spinkę z koronki klockowej. Anna

Kłosowicz oraz Marta Figura swoje nagrody
odebrały osobiście na wernisażu. Panie bardzo cieszą się z wyróżnień.
– Nie znałyśmy wyników konkursu do ostatniej chwili. Postanowiłyśmy pojechać na wernisaż i zobaczyć wystawę. Miałyśmy okazję
spotkać się z innymi pasjonatami rękodzieła
i podejrzeć najnowsze trendy – opowiada Anna
Kłosowicz.
Natalia Czeleń
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Wiosenne biesiadowanie

Hejże wilki,
hejże hola
Wilkołaki podobnie jak wampiry i inne stworzenia budzą niezmiennie od lat
zainteresowanie filmowców, literatów, jak i twórców gier. Powstała niezliczona liczba filmów i seriali, dotycząca lykantropii, mieszczących się w różnych
gatunkach - od komedii po horrory. Ale skąd takie zainteresowanie?
Wilkołaki pojawiają się w historii kultury, w przekazach mitologicznych czy
baśniowych, już od starożytności. W starożytnej Grecji wiązano je z kultem
Zeusa Lykaiosa, Germanie łączyli je z berserkami - wojownikami o nadludzkiej sile, u Słowian za to lykantropia była efektem klątwy rzucanej przez czarownice. W popkulturze najbardziej rozpowszechniony jest wizerunek wilkołaka, który zmienia się podczas pełni i wyje do księżyca. Wilkołactwo mogło
wynikać z wielu przyczyn. Między innymi za sprawą rzuconego uroku lub
po ukąszeniu przez innego wilkołaka albo wilka. Przeistoczenie w wilka było
również możliwe dzięki natarciu się specjalną maścią lub napiciu się wody
z wodopoju tych zwierząt. Zdolność przemiany mogła być także wrodzona.
Przemiana wrodzona lub wynikająca z ukąszenia była możliwa o określonej
porze np. w trakcie pełni oraz na życzenie osoby posiadającej taką moc. Stała
przemiana wynikała z ingerencji magicznej.
„Wolf like me” w reż. Abe Forsythe’a to niepozorny z początku mini serial,
ocierający się o realizm magiczny, jednocześnie zgrabnie łączący elementy obyczajowe, humorystyczne oraz horroru. Oczywiście motywem przewodnim jest
wilkołactwo jednej z bohaterek, ale nie to jest najważniejsze. Serial ma głębszy
przekaz, w delikatny sposób pokazuje samotność bohaterów, przechodzenie oraz
radzenie sobie z żałobą, a także akceptację odmienności, inności, bez względu na wszystko. Atutem serialu jest świetna obsada, dialogi, scenariusz, warstwa dźwiękowa, walory wizualne - scenograficzne, krajobrazowe oraz barwa
światła. Obejrzyjcie koniecznie..
KP
Wybrana
ﬁlmograﬁa

Braterstwo wilków, reż. Christophe Gans, Francja 2001
Dziewczyna w czerwonej pelerynie, reż. Catherine Hardwicke, USA 2011
Łowca wilkołaków, reż. Sheldon Wilson, USA 2010
Nastoletni wilkołak, reż. Rod Daniel, USA 1985
Srebrna kula, reż. Daniel Attias, USA 1985
Skowyt, reż. Joe Dante, USA 1981
Towarzystwo wilków, reż. Neil Jordan, USA/Wielka Brytania 1984
Underworld, reż. Len Wiseman, USA 2003

NR 16/2022

Osiem jaworznickich zespołów
śpiewaczych wystąpiło podczas wiosennej biesiady, która tradycyjnie już
odbyła się w klubie Relaks. Podobne
spotkania zawsze przyciągają miłośników tradycji i folkloru. Tym razem
również nie zabrakło odniesień do
jaworznickich zwyczajów, obrzędów
i do wiosny. Wiosenną biesiadę zespołów śpiewaczych zorganizował Miejski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. W przygotowaniu
wydarzenia pomogli też pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
oraz ATElier Kultury.
Na spotkanie zaproszono oczywiście gości. Obecni byli między innymi
przedstawiciele władz miasta, MZRKiOR i MCKiS. Podczas wydarzenia
odczytano też list do uczestników
wydarzenia od prezydenta Jaworzna,
Pawła Silberta, i wiceprezydenta,
Łukasza Kolarczyka. – Bogactwem
każdej społeczności jest właśnie kultura.
Nasza tradycja, pielęgnowana dzięki
działalności jaworznickich zespołów
śpiewaczych, to drogocenny skarb, który
należy przekazać kolejnym pokoleniom.
Dziękujemy za wrażliwość artystyczną,
za pielęgnowanie i przekazywanie młodym mieszkańcom Jaworzna tego, co
piękne, dobre i szlachetne – napisali
jaworzniccy prezydenci.
Na scenie klubu Relaks zaprezentowały się zespoły, które od lat zaj-

Biesiada to okazja do spotkania i wspólnego śpiewania
| fot. Barbara Halaś

mują się promocją i krzewieniem lokalnych zwyczajów. Wszyscy zadbali
o program artystyczny, sceniczne
stroje i choreografię. Biesiadę poprowadziła Anna Jachimczyk z MCKiS.
Artyści wypadli znakomicie. – Pandemia na długie miesiące odebrała nam
możliwość organizowania podobnych
spotkań. Widać, jak bardzo wszystkim
tego brakowało. Dzisiejsze występy
były świetnie dopracowane i pozwoliły nam poczuć wiosnę – podkreśla
Barbara Halaś, kierownik działu
kultury w Miejskim Centrum Kultury i Sportu.

Zespoły śpiewacze już przygotowują się do kolejnych wydarzeń. W tym
roku to właśnie w naszym mieście
odbędzie się wojewódzki finał Ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń
Wiejskich „Polska Od Kuchni”. To
wydarzenie, które ma pielęgnować
lokalną kulturę i tradycję, ale także
integrować, aktywizować i wspierać
lokalne społeczności. W tym roku
motywem przewodnim festiwalu
i wszystkich kategorii konkursowych,
które odbędą się w ramach tego wydarzenia, będą tradycje weselne. Wydarzenie zaplanowano na lipiec. GD

Odmęty Grozy

Macki na pokładzie

Parowiec SS Atlantica – mały pasażerski statek należący do
kompanii Fairmont Shipping, zmierza przez Ocean Atlantycki
do Bostonu. Już podczas pierwszych dni podróży wśród
pasażerów i załogi zaczęły krążyć pogłoski o ciemnych
kształtach podążających za statkiem. Niektórzy zaczęli się dziwnie zachowywać, wydawać skrzeczące
dźwięki lub wpatrywać w otwarte morze, natomiast nocą w snach „przemierzali” niezwykłą
podwodną krainę.
Trzeciego dnia odnaleziono w kaplicy
zamordowaną pasażerkę. Wraz z nią
w pomieszczeniu znajdowała się prastara księga i rozłożone rytualne przedmioty. Nagle rozległy się krzyki i coś zaczęło
wdrapywać się na pokład...
Tak zaczyna się fabuła gry planszowej od
wydawnictwa Rebel, która czerpie garściami
z uniwersum H.P. Lovecrafta.. Odmęty Grozy
zostały zaprojektowane na bazie klasycznej gry
planszowej Battlestar Galactica, dzięki temu
gracze mogą cieszyć się doskonałą mechaniką wzbogaconą o nowe elementy strategiczne
i przeniesieniem klimatu z sci-fi do „Cthulhu
i spółki”.
W pudełku znajdziemy dużą planszę parowca,
10 standów z postaciami (tektura z podstawką),
liczne karty i przede wszystkim 22 plastikowe
figurki potworów z głębin, w tym duże i szczepowielać znane już z serii Arkham, co niewątpligółowe postacie Matki Hydry i Ojca Dagona,
wie ucieszy fanów gier z Przedwiecznym w tle.
dzięki którym gracze jeszcze lepiej odnajdą się
Przechodząc do rozgrywki, Odmęty Grozy to
w klimacie grozy amerykańskiego pisarza. Nie
3-6 osobowa gra semikooperacyjna z motywem
znajdziemy tu, niestety, wypraski na wszystkie
zdrajcy, jednak najlepiej działa przy grupie 5-6
elementy, co zapewne podniosłoby sporo cenę
osobowej (gracze będący hybrydami i kultystami
gry. Całościowo tytuł jest bardzo dobrze wydadłużej będą mogli cieszyć się z działania w cieny, plansza, karty i żetony są dobrej jakości.
niu). Niestety, wydłuża to czas rozgrywki do ok.
Zastosowano także nowe ilustracje, zamiast
3 godzin, a przede wszystkim czas oczekiwania

czerpanie paliwa czy utrata poczytalności. W tej części gry będą
również poruszać się przeciwnicy. Pomniejsze istoty z głębin
nie stanowią problemu, o ile nie jest ich za dużo, ale monarchowie to już co innego. Matka Hydra będzie powoli niszczyć
statek, natomiast ojciec Dagon sieje zamęt, przychodząc z dodatkowymi istotami.
Kiedy gra dobiegnie końca? Kluczowy jest tutaj tor Rejsu.
Jeżeli uda się uzbierać 12 punktów rejsu i doprowadzić
znacznik do końca, a wskaźniki paliwa, poczytalności, jedzenia i dusz są powyżej zera, to gracze wcielający się w ludzi wygrywają. Natomiast jeżeli któryś ze wskaźników
zasobów osiągnie 0 lub statek będzie posiadał
jednocześnie 6 kart uszkodzeń, a także gdy
trzeba będzie ustawić kolejną figurkę istoty
z głębin na planszy, ale w rezerwie ich nie
będzie – wtedy wygrywają gracze, którzy
mają co najmniej 1 kartę lojalności hybrydy.
Dla kogo są Odmęty Grozy? Jeżeli masz
grupę znajomych, z którymi można pograć
również „nad stołem” (ze względu na blefy i niedomówienia, a także szukanie zdrajców), to Odmęty będą dobrym wyborem. Nie
sprawdzą się, niestety,
w mniejszej ekipie, ani
przy fanach gier familijnych. Niemniej gra jest
warta uwagi, a amatona swoją turę. Sama tura składa się z czterech
rzy malowania figurek
kroków: otrzymywania umiejętności, akcji, mimogę pokusić się o dotów oraz odrzucania kart. Najciekawszy wydaje
pieszczenie swojego egsię trzeci krok, w którym gracze będą dociągać
zemplarza, aby pozbyć
karty mitów. Wtedy też gracze będą rozstrzysię zielonego plastiku
gać testy poprzez dokładanie kart, które mają
i nadać grze więcej chaprzypisane wartości. Jeżeli zostanie uzbierana
rakteru.
potrzebna do zdania testu liczba – gracze nie
Radosław Kałuża
otrzymają kary, jak np. zagłodzenie załogi, wy| HKG Gildia
8+
25 min.
2-5
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Maszerowali Doliną Żabnika
Blisko 200 zawodników wzięło udział w VII
Rajdzie Nordic Walking w Ciężkowicach.
Impreza odbyła się w sobotę, 23 kwietnia.
Zawodnicy pokonali 9-kilometrową pętlę
malowniczą Doliną Żabnika. Można też było
wybrać krótszy, 3-kilometrowy dystans.
– Nasz ciężkowicki rajd odbył się po raz
siódmy i był to już drugi rajd charytatywny.
W trakcie imprezy prowadzona była zbiórka
dla chorego chłopca, Maksa Tomali. Cieszymy się, że tak wielu jaworznian chciało go
wesprzeć – opowiada Mirosław Pieczara,
organizator rajdu.
Organizatorem rajdu było 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 Sobieski oraz Klub Dziecięcy „Wesołe Robaczki”. Impreza została objęta Honorowymi
Patronatami prezydenta Jaworzna, Pawła
Silberta, oraz wicemarszałka województwa
śląskiego, Dariusza Starzyckiego.
– Spacery z kijami to ogromne wsparcie dla
naszego zdrowia. Świadomość tego, że trzeba

zadbać o własne zdrowie, sprawia, że rajdy
nordic walking cieszą się coraz większą popularnością – mówi Dariusz Starzycki.
Na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Skosztować można też było
żurku oraz chleba ze smalcem i serowych
bułeczek. – Po raz pierwszy uczestniczyłem
w tego typu wydarzeniu i przyznaję, że było
bardzo przyjemnie. Być może przekonam się
do tej formy sportu. Mieszkańcy dopisali, a to,
że jest tylu chętnych do startu w rajdach, jest
bardzo budujące – podkreśla Paweł Silbert.
Miłośnicy spacerów z kijami już mogą planować kolejne trasy.
– W tym roku będziemy mieli 10. rajd ogólnomiejski. Będą też rajdy dzielnicowe. Za miesiąc
odbędzie się pierwszy rajd w Jeleniu. Bardzo się
cieszę, że ten sport tak dynamicznie rozwija się
w naszym mieście – mówi Dariusz Starzycki.
W poniedziałek, 2 maja, ruszą zapisy na X
jubileuszowy Rajd Nordic Walking Jaworzno „Geosfera”, organizowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Impreza odbędzie się 11 czerwca. Start
zawodów zlokalizowany będzie na terenie
Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej

GEOsfera. Uczestnicy będą mogli wybrać
długość trasy, jaką będą chcieli pokonać. Do
wyboru będzie 6 lub 9 kilometrów. Zapisać
się można drogą elektroniczną poprzez pa-

nel zgloszenia.mckis.jaworzno.pl. Zrobić to
można do 9 czerwca. Warto się pospieszyć,
bo limit uczestników to 500 osób.
Natalia Czeleń

Liczba uczestników miło zaskoczyła organizatorów | fot. Natalia Czeleń

Agata Dubiel

Malwina Sumara

Wanda Drobniak

Jerzy Janas

Mariola Boćkowska

W siódmym ciężkowickim rajdzie
wystartowałam z moim tatą. Oboje bardzo chętnie uczestniczymy
w tego typu wydarzeniach. Bardzo lubimy rekreacyjne spacery.
Spotkać nas można także na rajdach w GEOsferze. Na co dzień
najczęściej maszerujemy w okolicach centrum miasta. Staramy się
jak najwięcej ruszać na świeżym
powietrzu.

Nigdy wcześniej nie byłam nad
Żabnikiem. Bardzo mi się tam podobało. Maszerowałam na krótszym dystansie, ale trasa była na
tyle łatwa, że wydaje mi się, że
poradziłabym sobie także na tym
głównym dystansie. Na metę dotarłam jako pierwsza. W rajdzie
startowała też moja rodzina. Na
pewno jeszcze nieraz weźmiemy
udział w takim wydarzeniu.

Po raz pierwszy, i nie ostatni, wzięłam udział w rajdzie nordic walking. Spacerowałam na krótszym
dystansie. Do tej pory nie znałam
tych rejonów Ciężkowic i cieszę
się, że miałam okazję zobaczyć ich
piękne zakątki. Wraz z koleżankami z Klubu Senior+ z Podwala
często maszerujemy razem przez
Jaworzno, byłyśmy więc dobrze
przygotowane.

Należę do grupy Nord Walkers Jaworzno i w ciężkowickim rajdzie
startowałem już wiele razy. Trasa
rajdu była piękna. W dodatku pogoda nam sprzyjała. Dzięki temu
mogliśmy ze spaceru czerpać więcej przyjemności. Ruch na świeżym
powietrzu jest dla mnie ważny.
Staram się maszerować codziennie
i udaje mi się pokonać ok. 2-3 tys.
km rocznie.

Z kijami spaceruję od kilku miesięcy, ale udział w takim rajdzie
wzięłam pierwszy raz. Dotarcie do
mety to dla mnie duża satysfakcja,
a jeszcze bardziej cieszy mnie fakt,
że była to wędrówka w szczytnym
celu. Poza tym maszerowanie poprawia moje samopoczucie oraz
kondycję, dlatego zachęcam każdego do tej formy spędzania wolnego czasu.

Jadwiga Bywalec

Grzegorz Bombka

Damian Wiernek

Agata Olej

Justyna Chrobak

Uczestniczę w większości rajdów
nordic walking w mieście. Trasa
ciężkowickiego rajdu jest bardzo
przyjemna i wiedzie przez las, malowniczymi ścieżkami. Poza tym na
tych rajdach zawsze panuje fantastyczna atmosfera. Przyznam
szczerze, że to dla niej i dla tych
widoków tak chętnie zgłaszam się
na kolejne edycje ciężkowickiego
rajdu.

Należę do klubu Dobra Naprzód
i wziąłem już udział w kilku rajdach nordic walking, ale w Ciężkowicach startowałem pierwszy
raz. Na metę dotarłem jako trzeci.
Zachęcam wszystkich mieszkańców
miasta do startowania w tego typu
imprezach, bo warto i dla lepszego
samopoczucia, i dla zdrowia. To
też okazja do kontaktu, spotkania
z innymi ludźmi.

Jako strażak OSP Ciężkowice zabezpieczałem trasę rajdu. Wskazywałem zawodnikom właściwy
kierunek i wspierałem ich dobrym
słowem. Z roku na rok rajd ciężkowicki cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Maszerują w nim
zawodnicy z całego miasta. Uważam, że każdy powinien spędzać
aktywnie czas, zwłaszcza na świeżym powietrzu.

Uwielbiam uczestniczyć w jaworznickich rajdach nordic walking i jestem obecna na większości z nich.
W tym roku wybieram się na rajdy
także w innych miastach. Należę do
grupy Dobra Naprzód i stale dbam
o kondycję. Wraz z innymi klubowiczami spotykamy się w każdy
czwartek i spacerujemy różnymi
trasami. Każdy chętny może się
do nas przyłączyć.

Nie pierwszy raz uczestniczyłam
w tym przedsięwzięciu, ale po raz
pierwszy miałam okazję je współorganizować. Atmosfera była fantastyczna, pogoda na szczęście
dopisała. Dało się zauważyć, że
zawodnicy byli bardzo zadowoleni. Dzieci chętnie szły przed siebie,
zbierały na trasie szyszki. W tego
typu wydarzeniach startują całe
rodziny.
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Pamiętają
o sportowcu
i dyrektorze
W sobotę i niedzielę, 30 kwietnia
i 1 maja, odbędzie się VII Memoriał
Mirosława Ciołczyka w piłce nożnej.
Organizatorem wydarzenia jest, jak co
roku, LKS Ciężkowianka Jaworzno.
W zawodach wezmą udział zarówno
seniorzy, jak i piłkarska młodzież.
– Zapraszamy serdecznie do kibicowania. 30 kwietnia o godz. 15, na stadionie w Ciężkowicach, seniorzy Ciężkowianki zmierzą się z zawodnikami
LKS-u Promyk Bolęcin w ramach kolejki
chrzanowskiej A klasy. Nazajutrz, na
boisku ze sztuczną nawierzchnią przy
Stadionie Miejskim „Victoria” odbędą
się turnieje żaków i młodzików. Start
o godz. 9.00 – informuje Janusz Ciołczyk, prezes Ciężkowianki.
Piłkarskie zmagania odbędą się ku
pamięci Mirosława Ciołczyka, zawodnika Ciężkowianki i trenera tam-

tejszych trampkarzy. Zmarły w 2015
roku jaworznianin pracował jako
nauczyciel wychowania fizycznego
w jaworznickich szkołach. W latach
1994-1998 był radnym Rady Miejskiej w Jaworznie. Od 2009 do 2015
roku zajmował stanowisko dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Pośmiertnie został
uhonorowany tytułem „Zasłużonego
dla miasta Jaworzna”. Rocznica jego
śmierci przypada 4 maja.
Honorowy patronat nad memoriałem objęli Henryk Kula, wiceprezes
Polskiego Związku Piłki Nożnej, prezesi Śląskiego i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Śląskiego Zrzeszenia LZS, Podokręgów Piłki Nożnej
w Chrzanowie, Katowicach, Sosnowcu i Olkuszu.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Finał nie dla Sokołów
Tak zwane małe punkty zadecydowały o tym, że siatkarska drużyna MCKiS Jaworzno zajęła dopiero trzecie
miejsce w półfinałowym turnieju 2. ligi siatkówki mężczyzn
i straciła szansę na walkę o awans do 1. ligi. Jaworzniccy
zawodnicy, którzy świetnie radzili sobie w fazie rozgrywkowej, przegrywając w jej trakcie zaledwie 1 na 26 drugoligowych spotkań, zagrali na ostatnich, weekendowych
zawodach w Toruniu bardzo dobrą siatkówkę, wygrywając
tyle samo pojedynków, co drużyny, które zajęły pierwsze
i drugie miejsce i które zagrają teraz w ligowym finale.
Zarówno MCKiS, jak i drużyny Aniołów Toruń i BAS-u Białystok, wygrały po dwa mecze, a przegrały po jednym. Ani jednego pojedynku nie zwyciężył z kolei zespół
MKS-u Andrychów. Najlepsi okazali się torunianie, którzy
zdobyli 5 pkt. Przegrali co prawda 1:3 mecz z BAS-em,
ale dwa wygrane pojedynki, z MCKiS-em i Andrychowem, zakończyli wynikami 3:0, kończąc zatem półfinały z 7 wygranymi setami. Walka o drugie miejsce, które
pozwala na awans do finałów, toczyła się zatem między
zespołami z Jaworzna i Białegostoku. W ramach turnieju
zespoły wygrały po dwa mecze, zdobyły po 5 punktów,
zwyciężyły po 6 setów, przegrały po 4.
– Niestety, w wyniku gorszego stosunku tzw. małych punktów, czyli tych, które drużyny zdobyły w czasie wszystkich
meczów, szala zwycięstwa przechyliła się na stronę BAS-u Białystok – przyznaje Tomasz Wątorek, trener MCKiS
Jaworzno. – Czujemy wielkie rozczarowanie, ponieważ walczyliśmy do samego końca i nasza gra była bardzo dobra. Nasi

Zwycięski mecz z BAS-em Białystok| fot. Materiały MCKiS

siatkarze popełnili naprawdę mało błędów, zagraliśmy świetną
siatkówkę. Dlatego trudno nam przyjąć porażkę. Na wyniku
najbardziej zaważył przegrany mecz z Aniołami. My graliśmy
dobrze, ale im tego dnia wychodziło dosłownie wszystko i byli
nie do pokonania – stwierdza.
Mimo takiego zakończenia sezonu, zarówno trener, jak
i siatkarze, oceniają swoją grę, jako bardzo dobrą.
Jaworznicki zespół zakończył rozgrywki jako lider 4.
grupy z 73 punktami. Na 26 rozegranych meczów, Sokoły wygrały 25, w tym 77 setów. Przegrały 1 mecz, w tym
11 partii.
Anna Zielonka-Hałczyńska

REKLAMA

Drwale stracili 6 goli,
derby dla Victorii
Sromotną porażką zakończył się dla Szczakowianki mecz
z rezerwami Rakowa Częstochowa.
Czwartoligowi Drwale przegrali z liderem 0:6. Pierwsze cztery gole rywale trafili w pierwszych 20 minutach. Dwa ostatnie zdobyli w drugiej
połowie meczu.
Tymczasem w Jaworznie odbyły się
derby. O ligowe punkty w wadowickiej okręgówce walczyły Zgoda Byczyna i Victoria 1918 Jaworzno. Mecz
należał do tej drugiej drużyny. Victoria wygrała bowiem ze zgodą 5:1.
Z kolei zmagająca się w chrzanowskiej A klasie Ciężkowianka zwyciężyła w miniony weekend z Unią
Kwaczała. Spotkanie zakończyło się
wynikiem 2:1.
Zwycięstwo
i porażka bilardzistów
Z tarczą i na tarczy
wrócili z ligowych turniejów zawodnicy bilardowego UKS-u Fair Play,
którego prezesem jest mistrz świata
w trikach bilardowych, jaworznianin Bogdan Wołkowski. Wygraną
dopisała do swojego konta pierwszoligowa drużyna, którą tworzą Dominik Jastrząb, Sambor Stachowiak, Piotr Twerdyk i Piotr Polis.
Bilardziści wygrali mecz z zespołem
z klubu Przyprawy Świata - Green
Club Gdańsk. Wynik spotkania to 5:1.
Nie powiodło się za to jaworznickim
drugoligowcom. Oskar Widacha,
Wojciech Głąb, Jakub Kraupe i Dominik Regieli ulegli 2:4 drużynie
klubu Koryta Mięsne - Bistro Bilard
Brzeszcze.

Wygrywali w ringu
Pięściarze Akademii
Boksu Roberta Gortata
świetnie sobie poradzili na Mistrzostwach Śląska Młodzików i Młodziczek oraz Kadetek, Juniorek i Seniorek w Katowicach.
Jakub Wawszczyk wygrał jednogłośnie na punkty z Fabianem Sitkiem z KS-u Pietrzyk Boxing Team
i z Szymonem Rzepusem z Boksu
Imielin. W tem sam sposób zwyciężył też Mateusz Szubielski, który
pokonał Alana Haberę z 06 Kleofas
AZS AWF Katowice i Szymona Ostrowickiego z Bytomskiej Akademii
Boksu. Martyna Jarząbek wygrała
jednogłośnym werdyktem sędziów
z Julianną Jurczyk z Puncher Cieszyn i zdobyła tytuł mistrzyni Śląska
kadetek. Została też uznana najlepszą
zawodniczką turnieju.
Amatorska liga w toku
W trzeciej kolejce piłkarskiej Jaworznickiej
Ligi Szóstek Salos zwyciężyły w 1.
lidze drużyny: PSV Podłęże (8:2 ze
Strefą Luzu), S.W.A. (7:3 z Jago-Pro), Pulmon Negro (6:3 z AFS-em
United Lambada) i No Name (10:2
z Chłopakami z Kościołów). W 2.
lidze Maszoperia wygrała 2:0 z ATJ-em Jaworzno, Mysłowice pokonały
4:2 Bricomana, a OPJ Sokół Jaworzno zwyciężył 6:5 z Fortuną Podłęże
6:5. Również w 2. lidze Eko Świry triumfowały w meczu z Aliasem
(7:2), a Team Spirit wygrał 4:2 z Teamem Dąbrowa. W pierwszoligowej
tabeli prowadzi No Name. Liderem
wśród drugoligowych zespołów są
Eko Świry.
AZ-H

NR 16/2022

28 KWIETNIA 2022

PO GODZINACH

15

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 24 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 15
(253): Z doświadczenia rozum mnoży. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Św. Katarzyna – uczona
i patronka ﬁlozofów

Ulicy św. Katarzyny Aleksandryjskiej próżno szukać
na internetowych mapach Jaworzna. Droga, ciągnąca się
między ulicami Chełmońskiego i św. Wojciecha, to nic innego jak fragment Obwodnicy Północnej. Ulica ma swoje krańce przy dwóch rondach,
tym bez nazwy na Chełmońskiego
i przy rondzie im. Marii i Lecha
Kaczyńskich, leżącym między
Warpiem a GEOsferą. Patronująca jaworznickiej drodze, św.
Katarzyna Aleksandryjska, jest
też jednym z dwóch patronów
kolegiaty w Jaworznie (drugim
jest św. Wojciech).
Według starożytnych źródeł urodziła się około 282 roku
w Aleksandrii, miała pochodzić
z zamożnej rodziny i być córką króla Kustosa. Została
dobrze wykształcona, a jako chrześcijanka, złożyła śluby
czystości. Jawnie sprzeciwiała się krwawemu prześladowaniu wyznawców Chrystusa.
Była zmuszana do złożenia ofiary bogom. Nie zrobiła
tego i publicznie wyznawała wiarę w Boga Jedynego. By
złamać świętą, cesarz zarządził dysputę między nią i 50
niechrześcijańskimi filozofami i retorami. Katarzyna tę
dysputę wygrała, a tym, co mówiła o Bogu, miała spowodować, że wielu z dyskutantów się nawróciło. Mimo to
święta została skazana na tortury i śmierć.
Była głodzona, biczowana, łamano jej kości. Według legendy uniknęła łamania kołem, ponieważ anioł zniszczył
to narzędzie tortur. Męstwo Katarzyny miało sprawić, że

oglądający je żołnierze, zaczęli wierzyć w Boga. Święta
zginęła przez ścięcie między 307 a 312 rokiem.
Jej kult trwa zarówno w zachodnim, jak i wschodnim
Kościele. Jednak niektórzy hagiografowie wątpią w autentyczność Katarzyny, gdyż wokół
jej postaci powstało tak wiele legend, że obecnie nie wiadomo,
co jest prawdą. Zachowane opisy
męki świętej pochodzą dopiero
z VI wieku i są one bogate w cudowne wydarzenia. Niektórzy
badacze przypuszczają z kolei,
że legenda o św. Katarzynie nawiązuje do życia filozofki Hypatii
z Aleksandrii.
Pierwsze wzmianki o życiu Katarzyny Aleksandryjskiej są jednak
wcześniejsze niż pochodzące z VI wieku legendy. Pisali
o niej już, żyjący w IV wieku, Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej, co uprawdopodabnia istnienie świętej.
Św. Katarzyna Aleksandryjska jest przedstawiana z mieczem i złamanym kołem. Ma na głowie koronę, w ręce
trzyma palmę męczeństwa, kwiat, księgę, lilię lub tarczę
z nazwami nauk. Jest m.in. patronką zgromadzenia Sióstr
św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, uniwersytetów,
filozofów, teologów, uczonych, nauczycieli, uczniów, studentek, dziewic, żon, mówców, adwokatów, notariuszy,
literatów, bibliotekarzy, drukarzy, żeglarzy, przewoźników,
polskich kolejarzy, piekarzy, krawcowych, fryzjerów, prostego ludu, grzeszników.
Anna Zielonka-Hałczyńska

W sobotę, 30 kwietnia, w kalendarzu nietypowych świat przypada
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec
Bicia Dzieci. Święto ma przypominać o tym, że każdy z nas moralnie
zobowiązany jest do reagowania
na przypadki stosowania przemocy wobec najmłodszych. Warto
przypomnieć, że kary fizyczne nie
są strategiami wychowawczymi,
a przejawami przemocy, która wywołuje cierpienie fizyczne i psychiczne dziecka.
Psychologowie ponad wszelką
wątpliwość udowodnili, że stosowanie kar cielesnych destrukcyjnie
wpływa na rozwój małego człowieka. Bicie może przynieść nieodwracalne szkody. Sprawia, że dziecko
ma obniżoną samoocenę, gorzej
się rozwija i osiąga słabsze wyniki
w nauce. Mało tego. U bitych dzieci
rozwijają się często poważne zaburzenia psychiczne w postaci reakcji
lękowych i depresyjnych. Dziecko
uczy się, że agresja jest skutecznym
sposobem rozwiązywania konfliktów. Łatwo wchodzi więc w rolę
kata albo ofiary.
Grażyna Dębała

SUDOKU
Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie
może być wpisana tylko raz.

Rozwiązanie
z PJ 15 (253)
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