
BEZPŁ ATNY T YGODNIK SPOŁECZNO -  KULTUR ALNY

 | fot. Fotolia

BEZPŁ ATNY T YGODNIK SPOŁECZNO -  KULTUR ALNY

Dajmy im radość
Więcej na str. 4-5

Nr 18 (210)  27 maja 2021
NAKŁAD 20 tys.      ISSN 2450-8136 

Zauroczeni 
Białą Przemszą

Chcemy wrócić 
do normalności

Czas mistrzowskiego 
badmintona

więcej na str. 8-9więcej na str. 3 więcej na str. 13

Przystań kajakowa w Dłu-
goszynie została w ostatni 
weekend wysprzątana przez 
jaworznian i działaczy Fun-
dacji Kajakowej Tołhan GDK. 
Miłośnicy kajaków pozbierali 

Pandemia powoli ustępu-
je. W jaworznickim szpita-
lu było bardzo ciężko, ale 
od kilku dni zauważalny jest 
znaczny spadek przyjmowa-
nych pacjentów na oddział 
covidowy. Szpital powoli bę-
dzie przymierzać się do jego 

4 czerwca wystartują w na-
szym mieście 42. Indywidu-
alne Mistrzostwa Polski Se-
niorów w Badmintonie. To 
pierwsze tej rangi badminto-
nowe wydarzenie w naszym 
mieście. Fani tej sportowej 
dyscypliny będą mogli przy-
glądać się występom najlep-
szy zawodników z całego kra-
ju. Dla publiczności, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
sanitarnymi, dostępna będzie 
na widowni Hali Widowisko-
wo-Sportowej MCKiS poło-

śmieci, wyczyścili nadpalone 
i zniszczone ławki i naprawi-
li połamane poręcze. Teren 
starannie wygrabili. Ten pięk-
ny teren, położony nieco na 
uboczu, jest miejscem wypo-
czynku dla kajakarzy pływają-
cych Białą Przemszą. Niestety 
długoszyńska przystań jest re-
gularnie dewastowana przez 
wandali. Kajakarze jednak nie 
odpuszczają. Przekonują, że 
to miejsce warto reklamować 
wśród jaworznian.

zamknięcia. Jednak jedyną 
szansą na pokonanie pande-
mii są szczepienia, objęcie 
nimi jak największej części 
populacji. Na razie innej drogi 
nie ma. Nie mamy lekarstwa, 
szczepienia są jedynym po-
twierdzonym sposobem na 
walkę z wirusem. Im więcej 
zaszczepionych, tym większa 
szansa, że każdy następny typ 
wirusa będzie szybciej zlikwi-
dowany. Tak więc, jedynym 
wyjściem jest zaszczepić się.

wa miejsc. Zawody potrwają 
do 6 czerwca. Tego dnia,  po 
zakończeniu wszystkich me-
czów odbędzie się dekoracja 
zwycięzców.



Absolwenci podstawówek decydu-
ją właśnie o drodze swojej eduka-
cyjnej i zawodowej kariery. Mogą 
wybierać w ofercie jaworznickich 
szkół ponadpodstawowych. Licea 
kuszą profi lowanymi klasami i ta-
kimi z rozszerzonymi programami 
nauczania. Jest nawet możliwość 
„załapania” się do klasy o profi -
lu cyberbezpieczeństwo i nowo-
czesne technologie informatyczne. 
To nowość na rynku edukacyjnych 
propozycji w naszym mieście. Nie 
brakuje też propozycji wielozawo-
dowych i profesjonalnie ukierun-
kowanych. Wygląda na to, że jest 
w czym wybierać. Zapobiegliwsi 
przeanalizują ofertę z punktu wi-
dzenia rynku pracy. Nie od dziś 

wiadomo, że w Polsce brakuje spe-
cjalistów z fachem w ręku. Pyta-
nie, jaką wybrać ścieżkę kariery? 
Młodzi ludzie niekoniecznie garną 
się do zawodów dających pewność 
zatrudnienia i stosunkowo dobrej 
płacy. Ambitnie ciągle wybierana 
jest przyszłość związana z pewnym 
prestiżem społecznym i osobistą 
satysfakcją z osiągniętego statusu. 
Mniej ceniony jest rzemieślniczy 
fach w rękach. Tymczasem  wśród 
najbardziej poszukiwanych zawo-
dów są takie jak: dekarz, spawacz, 
piwowar, kowal czy ludwisarz. Po-
pyt wprost przekłada się na zarobki. 
Być może właśnie to spowoduje, że 
wykreowana zostanie moda na do-
bre rzemiosło.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Wielokrotnie podkreślałem w swo-
ich felietonach, że nie cierpię polityki 
i polityków (niezależnie od układu sił 
politycznych). Od wielu lat obserwu-
jemy, jak ci z opozycji marnie sobie 
radzą. Z jednej strony widać ich dra-
mat, bo usunięci z salonów praktycznie 
nic nie znaczą, z drugiej nie potrafi ą 
zbudować siły, która by mogła się 
przeciwstawić układowi rządzącemu. 
To najbardziej nieudolna siła antyrzą-
dowa w historii po roku 1989. 

Marzy mi się wreszcie taka opcja, 
która porwie swoimi pomysłami, 
programem i ludzie pójdą głosować 
dokładnie na nich, a nie przeciwko 
obecnie urzędującym. Ale po co się 
w ogóle zająłem polityką, skoro do 
tej pory gdzieś tylko w podtekstach 
robiłem sobie podśmiechujki z nie-
których działań politycznych? 

Wkurzyłem się, bo kolejny politycz-
ny „gwiazdor” próbuje zbić kapitał na 
moim rodzinnym mieście, próbując 
coś ugrać na emocjach i niewiedzy. 
Odwiedził Mysłowice poseł Borys 
Budka, szef Platformy Obywatelskiej. 
I zaczął się użalać na temat wycinki 
200 hektarów lasu pod budowę fa-
bryki Izery w Jaworznie, podjudzo-
ny przez dziennikarza szukającego 
taniej sensacji.

Oczywiście każda wycinka drze-
wostanu wzbudza emocje, ale trze-
ba może kilka rzeczy napisać jasno, 
bo zdaje się, że emocje przesłaniają 
zdrowy rozsądek i politycy próbują 
zbudować swój wizerunek w opar-
ciu o ludzkie emocje. To może usys-
tematyzujmy fakty, a nie wierzmy 
w plotki. 

Tarzan Borys Moda na rzemiosło?

Kiedy mówić NIE!

Półmetek z perspektywą

Wojciech P. Knapik Jacek Szyperski

Anna Zielonka-Hałczyńska

Jan Kleszcz

Las pod wycinkę należy do kate-
gorii: „trwale uszkodzone na skutek 
przemysłowej działalności w miastach 
i wokół miast”, z drzewostanem na-
rażonym na wysuszenie, ze względu 
na negatywne stosunki wodne. Co to 
znaczy? Napiszmy wprost: to patyki 
na kopalnianych użytkach.

Musimy pamiętać, że te tereny były 
przedmiotem działalności przemysło-
wej – wydobywczej. Od piasku pod-
sadzkowego do kopalni, wydobycia 
węgla odkrywkami i pod ziemią, po 
50 hektarów osadników wód doło-
wych Jana Kantego. Obszar zdegra-
dowany działalnością gospodarczą 
od czasu po II wojnie światowej do 
końca lat 80. Las nasadzony w celach 
rekultywacyjnych nie przyjął się na 
40 hektarach. Teren zapadliskowy 
wpływami górniczymi, jednak prze-
badany na potrzeby inwestycyjne 
i przy rekultywacji jako miejsce do 
ponownego wykorzystania, może być 
świetnym terenem poprzemysłowym. 

Ma odpowiednie zapisy planistycz-
ne jako teren przemysłowo-usługo-
wy. Bliskość dróg A4 i S1, łatwość 
w podłączeniu mediów – duże moce 
prądowe i gazowe. Większy teren po-
zwoli na stworzenie Jaworznickiego 
Obszaru Gospodarczego i lokowanie 
kooperantów. To potencjalne miejsca 
pracy i źródło podatków. Patrząc na 
transformację górnictwa i energetyki, 
jedyna szansa dla miasta i regionu.

Jaworzno nie posiada tak napraw-
dę terenu pod inwestycje takiego ka-
libru, teren po byłej Hucie Szkła to 
jedynie 15 ha. Teren, na którym obec-
nie cieszymy się z pięknego parku 
Angielskiego, to 4,7 ha i jeszcze prak-
tycznie w centrum miasta. 

Teraz napiszę coś, czego wiele osób 
być może nie rozumie: skąd miasto 
bierze pieniądze? Z wielu rzeczy, ale 
podstawą są podatki, na przykład PIT. 
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Dzień Dziecka za pasem. Radosne 
święto milusińskich to dobra okazja, 
by spędzić więcej czasu ze swoimi po-
ciechami. Wielu rodzicom trudno dziś 
jednak o pogodę ducha po ostatnim 
jakże tragicznym wydarzeniu, do któ-
rego doszło tak blisko Jaworzna, bo 
w sosnowieckiej Niwce. Morderstwo 
11-letniego Sebastianka wstrząsnęło 
całą Polską i, jak twierdzą psycholo-
dzy, wywołało w niejednej polskiej 
matce i niejednym polskim ojcu lęk 
o swoje dzieci. Tymczasem to w du-
żej mierze od dorosłych zależy, czy 
nauczą dziecko, że powinno wystrze-
gać się obcych.

To prawda, że Sebastianek został 
zaskoczony przez swojego oprawcę, 
który zajechał mu drogę i wciągnął 
siłą do samochodu. Ale, jak przeko-

nują śląscy policjanci, często to same 
dzieci nie uważają na to, z kim rozma-
wiają i za bardzo ufają nieznajomym.

O  niefrasobliwości maluchów 
świadczy eksperyment sprzed kilku 
lat, o którym stróże prawa przypo-
mnieli rodzicom w związku z ostatni-
mi wydarzeniami. W ramach owego 
eksperymentu jeden z katowickich 
policjantów wcielił się w mężczy-
znę zaczepiającego dzieci na jednym 
z placów zabaw. O zgrozo, mali kato-
wiczanie dali się namówić nieznajo-
memu na wspólne sterowanie dronem 
i bez wiedzy rodziców oddalali się 
z nim w nieznanym kierunku. Film 
z tego eksperymentu powstał, w ra-
mach kampanii „Naucz mnie kiedy 
mówić NIE!”. Można zobaczyć go 
w internecie.

Dzięki temu, że władza centralna po-
siada swoje programy „rozdawcze”, 
obciąża budżety gmin i wiele z nich 
stoi na skraju bankructwa, a po wpro-
wadzeniu „Nowego Ładu” w samym 
tylko Jaworznie braknie szacunkowo 
kolejnych... 25 milionów rocznie! W 
dodatku po zlikwidowaniu kopalni 
i elektrowni, co zapewne zdarzy się 
w ciągu następnej dekady, znacząco 
zmaleją wpływy do budżetu miasta, 
ubędzie miejsc pracy. Jedynie wielo-
hektarowe tereny inwestycyjne mogą 
przyciągnąć kapitał i tym samym wlać 
podatkowy strumień do miejskiej 
kasy. Potrzebujemy tego, aby miasto, 
które jest postrzegane jako pięknie się 
zmieniające i gdzie ludzie dobrze się 
czują, nie stało się za 20 lat symbolem 
zapaści przemysłu energetycznego.

Często pada nośne hasło o betono-
zie w mieście, więc na koniec garść 
informacji, która może was zaskoczyć. 
Jesteśmy powierzchniowo w skali 
kraju na 13 miejscu – 152,59 km kw. 
Tereny zurbanizowane w Jaworznie 
to zaledwie... 23,1 proc. powierzch-
ni. Tylko tyle. W tym mieszkaniowe 
– ok. 17 proc., inwestycyjne/prze-
mysłowe – ok. 6 proc. Prawda że 
mało? 1,3 proc. to tereny pod wodą. 
Największym właścicielem ziemskim 
w Jaworznie są Lasy Państwowe, nie 
miasto. 

A teraz fi nał, dla obrońców badyli 
z terenów pod budowę fabryki: Ja-
worzno to aż 75 proc. terenów zie-
lonych – jesteśmy dżunglą! Tak więc 
Borys Budka (i inni próbujący na tej 
pseudoekologii coś ugrać), któremu 
ta inwestycja się marzy w innej czę-
ści regionu, źle trafi ł. Proponuję po-
szukać swojej Jane w lasach w swo-
im okręgu wyborczym i zostać tam 
Tarzanem w dżungli. Albo Leśnym 
Dziadem, co tam woli. Od nas niech 
się odczeladzi raz na zawsze.
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Szpilki w bruku

W ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 
do województwa śląskiego trafi ć mają ogromne środki. Chodzi 

o 4,4 mld euro, przyszłoroczny RPO obejmuje 2,4 mld euro. Tę kwotę uzupełnią 
(z trzech funduszy) 2 mld euro. Takim zewnętrznym zasilaniem nasz region 
jeszcze nie dysponował. O świetnie rysujących się perspektywach informował  
ostatnio marszałek województwa Jakub Chełstowski podczas konferencji na 
Stadionie Śląskim podsumowującej półmetek pracy Zarządu Województwa Ślą-
skiego, czyli połowę samorządowej kadencji. Niestety zdominowała ją walka 
z pandemią. Bardzo kosztowna. Województwo przekazało na nią dotąd ponad 
300 mln zł. (Tylko pomiędzy szpitale rozdysponowano 123 mln zł). To najwięcej 
w skali kraju, ale końca wydatków jeszcze nie widać. Tymczasem Śląski Pakiet 
dla Gospodarki, który powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu 
regionu, sięgnął 1,4 mld zł. Stąd pochodzi wsparcie dla przedsiębiorców (po-
życzki, pieniądze na utrzymanie miejsc pracy, bezzwrotne wspomaganie i inwe-
stycje dla małych i średnich przedsiębiorstw). Przy okazji spotkania wyliczano 
też kwoty przeznaczane na drogi, kulturę, sport, tereny wiejskie (obejmują 69 
proc. powierzchni naszego województwa, a zamieszkiwane są przez 23 proc. 
jego ludności) itd. Katalog problemów, angażowane sumy i zakres działań są 
niebywałe i wymagające ogromu pracy. Warto zauważyć, że w ramach wielolet-
niej strategii opracowanej dla woj. śląskiego realizowany jest program „Zielone 
Śląskie 2030”. Jego podstawowe założenia to poprawa jakości życia mieszkań-
ców oraz zielona transformacja gospodarcza. Ziszczenie zamierzeń całkowicie 
może zmienić obraz naszego województwa. Trzeba jednak pamiętać, że walka 
z zarazą i jej skutkami może jeszcze potrwać, a realizacja zielonej strategii nie 
będzie łatwa, za to bardzo kosztowna.

do województwa śląskiego trafi ć mają ogromne środki. Chodzi 

Coraz częściej mam wrażenie, 
że niektórych polityków omi-
nęła ewolucja i teraz po prostu 
się mszczą...
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Rozmowa z Wiesławem Więckowskim, lekarzem naczelnym Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Pandemia powoli ustępuje. Jak 
wygląda sytuacja w jaworznic-
kim szpitalu?
Mamy bardzo dobrą sytuację. Od 

kilku dni zauważamy znaczny spadek 
przyjmowanych pacjentów na oddział 
covidowy. Wczoraj mieliśmy tylko jedne-
go pacjenta, wcześniej dwóch. Stopnio-
wo liczba przyjmowanych pacjentów się 
zmniejsza, więc będziemy powoli przy-
mierzać się do zamknięcia tego oddziału.

To dobra wiadomość. W szpitalu 
zostaną ponownie uruchomione 
oddziały zlikwidowane na czas 
pandemii?
Chcielibyśmy, żeby w szpitalu w Ja-

worznie nie było oddziału covidowego, 
żebyśmy mogli pracować spokojnie na 
wszystkich oddziałach. Ta decyzja bę-
dzie należała do wojewody i będzie za-
leżna od tego, jak będzie się kształtowała 
sytuacja epidemiologiczna na Śląsku. Do 
końca maja ma zapaść decyzja. Jeśli 

Chcemy normalności – musimy się szczepić

zwiększy się ilość zachorowań, będzie-
my musieli utrzymywać oddział, jeśli 
zmniejszy, zaczniemy pracować pełną 
parą na wszystkich innych oddziałach.

Jak ocenia pan te siedem mie-
sięcy, kiedy funkcjonował u nas 
oddział covidowy?

Było bardzo ciężko. Mieliśmy od-
dział na 80 łóżek. Bywały dni, kiedy 
mieliśmy 84 pacjentów i to z całego 
Śląska, bo mieliśmy jeszcze 4 miejsca 
na intensywnej terapii. Szczyt przypadł 
na Święta Wielkanocne. Personel był 
przemęczony – intensywnej terapii, 
kardiologii, chorób wewnętrznych, tu 

było bardzo ciężko. Większość lekarzy, 
pielęgniarek była wysyłana również na 
oddział covidowy. Owszem, personel 
z pozostałych oddziałów też bywał 
oddelegowany do opieki nad chory-
mi na COVID-19, jednak najbardziej 
ucierpiały personalnie te trzy oddziały. 

Przygotowujecie się do tej nor-
malności?
Bardzo byśmy chcieli, aby wszyscy 

pacjenci „dodatni” byli teraz wysyłani 
do szpitali typowo covidowych, aby-
śmy byli już szpitalem ujemnym covi-
dowo. Ludzie chorują przecież także 
na inne schorzenia, a nam w czasie 
pandemii brakowało miejsc w szpi-
talu. Chcemy naprawdę wrócić do 
normalności, do tego, aby szpital 
funkcjonował z wszystkimi swoimi 
oddziałami. 

Szansą na to i na pokonanie pan-
demii są szczepienia, objęcie nimi 
jak największej części populacji?

Tak. Na razie jeszcze innej drogi nie 
ma. Nie mamy lekarstwa, szczepienia 
są jedynym potwierdzonym sposobem 
na walkę z wirusem. Trwają prace nad 
lekami, nowymi szczepionkami, ale na 
razie to, co wszyscy możemy zrobić, aby 
sobie pomóc, to zaszczepić się. Pokazała 
to Wielka Brytania, gdzie sytuacja jest 
już właściwie opanowana. Im więcej 
zaszczepionych, tym większa szansa, 
że każdy następny typ wirusa będzie 
szybciej zlikwidowany. Te różne typy 
wirusa pojawiające się i w Polsce są 
bardzo podobne. Nie ma znaczenia, czy 
to będzie typ X, czy Y. Jedyne wyjście 
to stadna odporność dzięki szczepion-
ce. Brytyjska odmiana wirusa bardzo 
szybko rozprzestrzeniała się. Zauwa-
żyliśmy, że jeśli nawet ktoś zaszczepio-
ny zaraził się, to przechorował bardzo 
łagodnie. Tak więc, jedynym wyjściem 
jest zaszczepić się.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Ewa Szpak

Mniej zakażonych 
i restrykcji

26 maja w Polsce potwierdzono 
1267 nowych przypadków zakażenia 
koronawirusem. Zmarło 209 osób. 
W Jaworznie obecność groźnego 
wirusa potwierdzono tego dnia u 11 
osób, a jedna zakażona osoba zmarła. 
Wciąż przybywa za to zaszczepio-
nych. Od początku tego roku do 23 
maja szczepionkę przyjęło 39 275 
jaworznian, w tym 30 456 pierwszą 
dawkę, a 8 819 już obie dawki. Za-
szczepić się można w 13 punktach 
zlokalizowanych w ZLO oraz pry-
watnych, a także w punktach ma-
sowych szczepień: w hali sportowej 
w Osiedlu Stałym, na Leopoldzie, 
w przychodni przyszpitalnej szcze-
piącej drugą dawką nauczycieli oraz 
w ATElier Kultury.

Szczepienia w naszym mieście 
przebiegają bez zakłóceń. Również 
w ostatnio uruchomionym punkcie. 
– Szczepienia w ATElier Kultury prze-
biegają bezproblemowo, wykonujemy 
ich 500 tygodniowo. Na razie jesz-
cze szczepimy pierwszą dawką fi rmy 
Moderna, od przyszłego tygodnia pla-
nujemy przez dwa dni szczepić Pfi ze-
rem, jeśli tylko dotrze do nas dostawa. 
W kolejnym tygodniu też chcemy apli-
kować szczepionkę Pfi zera. Od poło-
wy czerwca zaczniemy szczepić drugą 
dawką. Na razie wszystko przebiega 
sprawnie. Jeśli nawet ktoś się nie zgłosi, 
mamy pacjentów na liście rezerwowej – 
mówi Barbara Koleżyńska, zastęp-
ca dyrektora ds. pielęgniarstwa SP 
ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie.

Poprawa sytuacji wpływa na de-
cyzje dotyczące łagodzenia pande-

micznych obostrzeń. Kolejne zmiany 
czekają nas od 28 maja. Tym razem 
dotyczą gastronomii, imprez oko-
licznościowych, edukacji i sportu. 
Od jutra znów możliwe będzie zje-
dzenie obiadu wewnątrz restauracji, 
czy wypicie kawy w kawiarni. Lokale 
gastronomiczne będą mogły przyjmo-
wać gości wewnątrz, ale przy mak-
symalnym obłożeniu na poziomie 50 
procent. Rośnie też liczba gości, jakich 
można zaprosić na wesela i komunie. 
Od 28 maja to 50 osób. Co ważne, 
do tej liczby nie wlicza się osób sku-
tecznie zaszczepionych. 

Baseny i kryte pływalnie dostępne 
będą już dla wszystkich, ale i tutaj 
obowiązuje limit – 50 proc. obło-
żenia obiektu, co dotyczy również 
publiczności. Zajęte może być co 
drugie miejsce na widowni. W za-
jęciach i wydarzeniach sportowych 
odbywających się poza obiektami 
uczestniczyć może maksymalnie 250 
osób. W siłowniach, klubach fi tness 
i solariach obowiązuje limit związa-
ny z powierzchnią (1 osoba na 15 
m kw.).

31 maja do szkół wrócą wszyscy 
uczniowie. W placówkach obowiązu-
je reżim sanitarny. Trzeba wietrzyć 
sale, a w weekendy placówki mają 
być dezynfekowane.

We wtorek, 22 maja wieczo-
rem, ukazało się rządowe rozpo-
rządzenie, z którego wynika, że 
od 4 czerwca będzie można brać 
udział w koncertach. Wydarzenia 
będzie można organizować w re-
żimie sanitarnym..

Grażyna Dębała, Ewa Szpak
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Tak bawiono się podczas Dnia Dziecka w 2019 r. na Rynku… 

Dwa happeningi, spektakl, a tak-
że sportowe atrakcje czekają 
na najmłodszych jaworznian, 
którzy już w przyszły wtorek 
będą obchodzić Dzień Dziecka. 
W naszym mieście odbędzie się 
kilka plenerowych imprez, na 
które organizatorzy zapraszają 
maluchy i ich rodziców.

Planowane wydarzenia zostały 
dostosowane do obowiązują-
cych zasad sanitarnych w taki 
sposób, by w jednym miejscu 
nie gromadziło się na raz zbyt 
wiele osób. Najbliższa z imprez 
już w tę niedzielę.

AU TO P R O M O C J A

Ten telefon może pomóc!

Czekają na uczniów

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ja-
worznie. Z doświadczeń pracowni-
ków jaworznickiego WTZ wynika, że 
większość ich podopiecznych dobrze 
radzi sobie z obsługą telefonu i ma 
do niego dostęp, a zatem telefon za-
ufania może się świetnie sprawdzić. 
Co ważne z numeru korzystać będą 
mogli nie tylko podopieczni jaworz-
nickiego WTZ, ale wszyscy dorośli 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

– Rodzice czy opiekunowie nie zawsze 
mają czas i możliwości, żeby cierpliwie 
wysłuchać osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. Zdarza się też, że proble-
my takich osób z normą intelektualną 
wydają się błahe. Nasz telefon zaufania 
sprawdzi się właśnie w podobnych sy-
tuacjach – zapowiada kierowniczka 
WTZ w Jaworznie.

Dofi nansowanie na prowadzenie 
telefonu zaufania udało się zdobyć 
z budżetu województwa śląskiego. Na 
ten cel pozyskano 30 tys. zł. Na razie 
telefon działał będzie od 1 czerwca 

1 czerwca uruchomiony zostanie 
telefon zaufania dla osób dorosłych 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Telefon obsługiwać będą specjaliści, 
w tym psycholog i asystent osoby 
niepełnosprawnej. 

To nowe przedsięwzięcie realizo-
wane jest przez jaworznickie koło Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Na razie numer uruchomiony zo-
stanie eksperymentalnie na cztery 
miesiące. Jeśli to rozwiązanie się 
sprawdzi, to może być kontynu-
owane. – Pandemia pokazała nam, 
że w pracy z osobami z niepełnospraw-
nością intelektualną trzeba szukać no-
wych rozwiązań. Nasza działalność 
była zawieszana już trzy razy. Takie 
zamknięcie dla naszych podopiecznych 
jest bardzo trudne. Izolacja u wielu po-
woduje regres. Telefon zaufania to jeden 
ze sposobów, by jakoś te przykre skutki 
minimalizować – opowiada Moni-
ka Włodarczyk-Raczek, kierownik 

Jaworznickie szkoły ponadpodsta-
wowe przygotowały ofertę dla ab-
solwentów podstawówek. Placów-
ki prześcigają się w pomysłach na 
atrakcyjne i przyszłościowe kierunki 
kształcenia. Czas na decyzję tego-
roczni ósmoklasiści mają już coraz 
krótszy. Rekrutacja już trwa.

W I Liceum Ogólnokształcącym 
od września ruszyć mają dwie klasy 
pierwsze: biologiczno-chemiczna, ma-
tematyczno-informatyczna z humani-
styczną. W II LO również planowane 
są dwie klasy pierwsze. Uczniowie 
wybrać mogą klasę, w której roz-
szerzona jest matematyka, język an-
gielski, fi zyka lub geografi a albo też 
biologia, chemia, język angielski. Do 
wyboru jest też klasa, gdzie rozsze-
rzone przedmioty to języki polski, an-
gielski oraz historia. W III LO ruszyć 
ma klasa dwujęzyczna z językiem 
angielskim oraz jedna klasa o pro-
fi lu ogólnym, a także nowość: klasa 

do 31 października. Jeśli jednak to 
rozwiązanie się sprawdzi, to być może 
uda się utrzymać telefon na stałe. 
Numer, pod którym będzie działał 
jaworznicki telefon zaufania dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
poznamy jeszcze w tym miesiącu.

Pandemiczne obostrzenia powoli są 
znoszone. Podopieczni jaworznickie-
go WTZ wrócili na zajęcia stacjonarne 
przy ul. Chopina, ale pracują, prze-
strzegając pandemicznych zaleceń dla 
tego typu placówek. To oznacza, że 
w zajęciach uczestniczyć może tylko 
połowa podopiecznych. Uczestnicy 
zmieniają się co tydzień.

– Wracają bardzo stęsknieni. Mają 
potrzebę poopowiadać, jak minął im 
ten czas, a na zajęciach nie zawsze jest 
taka możliwość, bo brakuje na to cza-
su. Wierzę, że nasz telefon sprawdzi się 
i w takich sytuacjach – mówi Monika 
Włodarczyk-Raczek.

Grażyna Dębała
Czytaj także na str. 6

o profi lu cyberbezpieczeństwo i no-
woczesne technologie informatyczne.

Bogatą ofertę dla absolwentów 
podstawówek przygotowały też ja-
worznickie technika i szkoły branżo-
we. W Technikum nr 2, które działa 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
zdobyć można tytuł technika infor-
matyki, handlowca, logistyka, a tak-
że technika transportu kolejowego, 
urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej oraz ochrony środowiska. 
W tutejszej szkole branżowej działają 
klasy wielozawodowe.

W Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 3 im. Jana Pawła II moż-
na zdobyć tytuły technika usług 
fryzjerskich, budownictwa, pojaz-
dów samochodowych oraz techni-
ka mechanika. W szkole branżowej 
realizowany będzie nabór m.in. 
w zawodach mechanik pojazdów 
samochodowych, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budow-

nictwie, fryzjer i sprzedawca. Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. 
Królowej Jadwigi proponuje naukę 
w klasach technikum o kierunku: 
technik ekonomista, organizacji tu-
rystyki, hotelarstwa, żywienia i usług 
gastronomicznych.

W ramach Centrum Kształcenia 
Zasadniczego i Ustawicznego funkcjo-
nują Technikum nr 5, Technikum nr 
6 im. króla Jana III Sobieskiego oraz 
Technikum Energetyczne. W ofercie 
tej placówki znajduje się 10 zawo-
dów: technik automatyk, elektryk, 
fotografi i i multimediów, grafi ki i po-
ligrafi i cyfrowej, górnictwa podziem-
nego, informatyk, logistyk, a także 
technik reklamy, programista i me-
chatronik.

Szczegółowe informacje dotyczące 
oferty jaworznickich szkół ponadpod-
stawowych znaleźć można na stronie 
internetowej poszczególnych placó-
wek.                                            GD

Najważniejszy sprawdzian ósmoklasistów
Rozpoczął się trzydniowy maraton 

egzaminacyjny dla ósmoklasistów. 
We wtorek, 25 czerwca, ponad 500 
jaworznickich ósmoklasistów przy-
stąpiło do pierwszego z trzech egza-
minów – z języka polskiego.

Uczniowie zmierzyli się z testem 
składającym się z dwóch części. 
W pierwszej rozwiązywali zadania 
otwarte i zamknięte m.in. w oparciu 
o znajomość lektury „Pan Tadeusz”. 
Część druga to wypracowanie. I tu 
do wyboru mieli dwa tematy – roz-
prawkę rozważającą trafność stwier-
dzenia, że w trudnej sytuacji człowiek 
poznaje siebie samego, i opowiadanie 
o wspólnej przygodzie z bohaterem 
literackim, podczas której przyznaje 
się temu bohaterowi tytuł Przyjacie-
la Mądrości.

– Wydaje mi się, że test z języka 
polskiego był relatywnie łatwy. „Pan 
Tadeusz” jest trudną lekturą, ale frag-
ment o grzeczności jest dość szczegółowo 
omawiany przez polonistów i chyba nie 
sprawił uczniom większego problemu. 

Dając radość dzieciom

Na 30 maja zaplanowano obchody 
Dnia Dziecka, które po raz siódmy 
zorganizuje Stowarzyszenie Jaworzno 
Moje Miasto. Do 2019 roku impreza 
odbywała się na Rynku (rok temu 
z racji lockdownu zdecydowano się na 
wersję online). W tym roku wydarze-
nie odbędzie się w godzinach od 9 do 
14 w formule rowerowo-spacerowego 
rajdu po Jaworznie. Miejsca spotkań 
zaplanowano w parku Podłęże, na 

stadionie Victoria, w parku Chrzą-
stówka, GEOsferze i  parku Gródek. 
Wszędzie tam będą przygotowane 
stoiska z różnymi atrakcjami.

– Położymy nacisk na ruch, za-
bawę, radość. Ideą jest to, aby dzie-
ci świetnie się bawiły i otrzymały za 
udział w konkurencjach nagrody. Na 
stoiskach ustawionych w atrakcyj-
nych punktach miasta będą również 
czekały nagrody-niespodzianki – wy-
jaśnia Tomasz Łakomski, koordy-
nator Dnia Dziecka organizowanego 
przez JMM.

Wśród atrakcji będą gry, zaba-
wy, sprawnościowe konkurencje, 
konkursy plastyczne. Wystarczy 
zaplanować rodzinną wycieczkę 
i odwiedzić stoisko, odebrać mapę 
z miejscem do przybijania pieczątek 
potwierdzających zaliczenie kolej-
nych etapów zabawy i udać się do 
następnych punktów. Po otrzyma-
niu pięciu pieczątek można wypeł-
nioną kartę zostawić u opiekuna 
stoiska w ostatnim zaplanowanym 
punkcie. Spośród wszystkich kart 
zostaną wylosowane główne nagro-
dy. A o godz. 17.00 organizatorzy 
wypuszczą w niebo pomarańczowe 
balony z pozdrowieniami dla dzieci, 
licząc, że za rok znów będzie moż-
na spotkać się w większym gronie.

Drugi tekst też wydaje mi się dość łatwy. 
Wszystkie typy zadań, które były wyka-
zane w wymaganiach egzaminacyjnych, 
pojawiły się na egzaminie. Było mało 
gramatyki, a tego szczególnie się bali 
ósmoklasiści. Więc uczniowie powinni 
być zadowoleni – mówi Magdalena 
Poloczek, polonistka z SP 8.

W środę uczniowie pisali matema-
tykę, a dziś (czwartek) – język angiel-
ski. Egzamin ósmoklasisty przepro-
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...a tak w Szczakowej | fot. Archiwum MCKiS

Inwestycja warta ok. 0,5 mld zł została wstrzymana | fot. Mate-
riały Grupy TAURON

AU TO P R O M O C J A

Grzegorz zastopowany
Budowa kopalnianego szybu Grzegorz w jaworznickiej 

Byczynie została wstrzymana. Przedsięwzięcie warte po-
nad pół miliarda złotych na razie nie będzie kontynuowa-
ne. Zrealizowane zostało jedynie w połowie. Inwestycja 
ma jednak zostać utrzymana w stanie, który pozwoli na 
to, by w stosownym czasie możliwy był powrót do prac.

– TAURON utrzyma tę inwestycję w stanie niepogorszo-
nym. Wyłoży niezbędne kwoty, które spowodują, że jej stan 
się nie pogorszy. Jednak jako TAURON tej inwestycji nie 
będziemy prowadzić, tak jak nie będziemy prowadzili już 
żadnych inwestycji związanych ze źródłami konwencjonal-
nymi – zapowiada Paweł Strączyński, prezes TAURON 
Polska Energia.

Prace związane z inwestycją zwolniły już kilka mie-
sięcy temu. TAURON toczy bowiem spór z generalnym 
wykonawcą inwestycji. Trwają mediacje między strona-
mi. Mimo to, nie czekając na ich wynik, podjęto decyzję, 
by wstrzymać prace już teraz.

Byczyński szyb Grzegorz miał usprawnić pracę Zakła-
du Górniczego Sobieski, który wchodzi w skład spółki 
i przedłużyć działalność tej kopalni o 50 lat. Plac budowy 
pod tę inwestycję przekazano w 2017 roku. Szyb miał 
zacząć działać w 2023 roku.

Zgodnie z projektem szyb w Byczynie ma mieć 7,5 
m średnicy i 870 m głębokości. Na razie wydrążo-
no go do głębokości 80 metrów. Miał pełnić funkcję 
szybu wentylacyjno-wdechowego, a w dalszej per-
spektywie transportować miał sprzęt, zjeżdżać nim 
też mieli górnicy.

Na terenie budowy szybu prowadzone jest mrożenie 
górotworu, co daje możliwość kontynuowania inwesty-
cji. – Sam szyb jest wydrążony do głębokości 80 metrów, 
natomiast cała infrastruktura powierzchniowa do drążenia, 
jak i do docelowej eksploatacji jest praktycznie albo w części 
ukończona, albo na ukończeniu – podkreśla Jerzy Topol-
ski, wiceprezes TAURON Polska Energia.

Grażyna Dębała

Najważniejszy sprawdzian ósmoklasistów
wadzony był po raz trzeci. Pierwszy 
odbył się w 2019 roku. Jest to wynik 
reformy edukacji, podczas której wy-
dłużono naukę w szkole podstawowej 
z sześciu do ośmiu lat. W tym roku, ze 
względu na pandemię i zdalną naukę, 
został przeprowadzony na podstawie 
wymagań egzaminacyjnych, które 
zostały ogłoszone przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną w grudniu 
zeszłego roku. Zgodnie z obostrzenia-

mi odbywał się w reżimie sanitarnym. 
Dla ósmoklasistów to ważny egza-
min, gdyż jest warunkiem ukończenia 
szkoły podstawowej i przepustką do 
szkoły średniej. Wyniki tego egzaminu 
i oceny końcowe będą liczyć się w re-
krutacji do szkoły ponadpodstawowej. 
Dla ósmoklasistów, którzy, jak pozo-
stali uczniowie, uczyli się zdalnie od 
połowy października, przygotowanie 
się i przystąpienie do tego egzaminu 
było stresującym doświadczeniem.

– Egzamin z języka polskiego nie wy-
dawał mi się łatwy. Nie spodziewałam 
się fragmentów z „Pana Tadeusza”, bo 
jednak każdego roku pojawiał się na eg-
zaminie, więc liczyłam, że w tym roku 
będzie inaczej. Wcześniej nie podcho-
dziłam do egzaminu z obawą, ale już po 
pierwszym dniu stres mnie złapał, więc 
trochę się bałam matematyki. Najmniej 
obawiam się angielskiego, bo najwięcej 
pracy włożyłam w jego naukę. Wybie-
ram się do technikum i zależy mi na 
dobrym wyniku – twierdzi Natalia 
Latoń, uczennica SP 7.                ES

Dając radość dzieciom
Swoje propozycje, dostosowane do 

obecnej sytuacji, mają też dla dziecia-
ków pracownicy Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie. – 1 
czerwca zorganizujemy dla młodych 
jaworznian ciekawe happeningi. Je-
den z nich odbędzie się na byczyńskim 
rynku. Tam na maluchy będą czekać 
instruktorzy klubu Niko. Drugi happe-
ning jest zaplanowany przed Domem 
Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego 
w Szczakowej – informuje Monika 
Komańska, pełnomocnik ds. orga-
nizacyjnych i kierownik działu pro-
mocji MCKiS. Pokreśla jednak, że 
to, czy wydarzenia dojdą do skutku, 
zależy od pogody.

Happening w Byczynie pod hasłem 
„Odnajdź w sobie dziecko” rozpocznie 
się o godz. 15.00. W programie znajdą 
się występy taneczne dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr 18 i grupy ta-
necznej MCKiS. Będą animacje, gry 
i zabawy, konkursy z nagrodami. Przy 
byczyńskim rynku stanie prawdziwy 
walec. Zaplanowano też ekoakcje 
z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów 
i Miejskim Zarządem Nieruchomości 
Komunalnych, m.in. sadzenie roślin 
w specjalnie przygotowywanych do-
nicach z palet. Byczyńska grupa Nord 
Walkers zrobi rozgrzewkę i wybierze 
się na spacer z kijami i balonami. 

Około godz. 17.30 na dzieci czeka 
niespodzianka.

Happening przed Domem Kultury 
w Szczakowej rozpocznie się z kolei 
o godz. 16.00. Będą wiersze, rymo-
wanki, quizy, baloniki. Dzieci będą 
też mogły przejechać się na kucyku 
i cieszyć się wielkimi bańkami my-
dlanymi, które będzie robił dla nich 
szczudlarz. Mogą też liczyć na słodki 
upominek.

Z kolei w piątek, 4 czerwca, o godz. 
17.00 w szczakowskim DK maluchy 
będą mogły zobaczyć spektakl „Dobre 
rady lisa Witalisa” w wykonaniu arty-
stów z grupy „O! Teatr” z Jaworzna. 
Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba mieć 
ze sobą wejściówkę. Są one do odbio-
ru w siedzibie domu kultury. Warto 
się pospieszyć, ponieważ na widowni 
można zająć tylko połowę miejsc.

Również 4 czerwca, ale o godz. 
10.00, maluchy będą świętować na 
Sosinie z Fundacją Kajakową Tołhaj 
GDK, która zaprasza młodych pasjo-
natów kajakarstwa na „Dzień Dziecka 
w kajaku”. W programie sporo atrak-
cji, w tym wyścigi i konkursy z ele-
mentami rywalizacji. Zgłoszenia trwa-
ją do 1 czerwca. Po szczegóły można 
dzwonić pod numer 508 178 306.

Ewa, Szpak,
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Jaworzno od lat pozyskuje 
środki zewnętrzne niezbędne 
dla rozwoju miasta i poprawy 
komfortu życia mieszkańców. 
W czasie pandemii, kiedy spa-
dły dochody gminy, sięganie po 
dotacje stało się wręcz warun-
kiem nieodzownym do przej-
ścia przez kryzys „suchą nogą”. 

Inwestycje w mieście nie zo-
stały „zrolowane”. Trudno nie 
dostrzegać ogromu ostatnich 
przedsięwzięć, takich  jak Hala 
Widowiskowo-Sportowa, Velo-
strada, Sosina, park Angielski, 
przebudowa sieci wodociągo-
wo- kanalizacyjnej, czy roboty 
drogowe takie  jak np. przebu-
dowa ul. Martyniaków. A wkrót-
ce ma ruszyć budowa estakady 
w Byczynie.

Mamy też „asa w rękawie” – bu-
dowę fabryki polskich samo-
chodów elektrycznych i poten-
cjał, który może przeobrazić się 
w wielką strefę ekonomiczną.

Seniorzy z dotacją
Bardzo dobre wiadomości dla seniorów 

z Jaworzna. W ramach tegorocznej edycji 
rządowego Wieloletniego Programu „Se-
nior+” trzy jaworznickie placówki otrzy-
mają dofi nansowanie do swojej działalności. 
W sumie do jaworznickich seniorów trafi  
ponad 99 tys. zł. Pieniądze powędrują do 
podopiecznych Dziennego Domu Senior+ 
oraz dwóch Klubów Senior+.

Dodatkowe pieniądze na pewno bardzo 
się przydadzą, bo umożliwią organizację 

atrakcyjnych zajęć dla seniorów. Już teraz 
w ofercie placówek są bardzo popularne 
wśród podopiecznych zajęcia z fi zjoterapeu-
tą czy psychologiem. Dodatkowe pieniądze 
przydadzą się tym bardziej, że po pandemicz-
nym zastoju placówki stopniowo wracają 
do trybu pracy sprzed pandemii. Na razie 
działają w rygorze sanitarnym i z wieloma 
ograniczeniami, ale seniorzy niecierpliwie 
czekają na zielone światło, by znów spoty-
kać się w nieco większym gronie.

– Nasi seniorzy są bardzo stęsknieni. Większość 
jest już zaszczepiona. Marzą o tym, by wróci-
ły regularne zajęcia, spotkania z psychologiem, 
fi zjoterapeutą czy zajęcia z decoupage. Wciąż 
o nie dopytują. Na razie organizujemy spotkania 
w małych grupach i to na dwie zmiany. Gramy 
wtedy w kalambury, planszówki, wspólnie czyta-
my poezję, rozmawiamy, mamy kącik kulinarny 
i spacerujemy z kijami nordic walking, ale wszyscy 
tęsknimy za normalnością – przyznaje Krystyna 
Janicka, szefowa Klubu Senior+ z Podwala.

Seniorzy liczą na to, że wkrótce i ich klu-
by będą mogły jednorazowo przyjąć więcej 
osób. Planów mają mnóstwo. Podczas ostat-
nich zajęć przygotowali dla siebie letnie ka-
pelusze. Planują, że w pierwszym dniu lata, 
właśnie w tych kapeluszach, przemaszerują 
Velostradą przez miasto. – Mamy mnóstwo 
planów i wierzę, że już niedługo będziemy mo-
gli bezpiecznie je realizować – podkreśla Kry-
styna Janicka. 

Grażyna Dębała

Jak fi nansować rozwój w trudnych czasach

Skąd pochodzą pieniądze pozwa-
lające na to, że miasto, mimo trud-
nych czasów nie stanęło w miejscu, 
nie cofa się, lecz rozwija? – Jaworz-
no ma świetnych fachowców. Pomysły 
przekładane są na dopracowane projekty 
i przygotowania umożliwiające sięganie 
po środki zewnętrzne. Oczywiście nie 
byłoby to możliwe bez konsekwentnej 
strategii władz miasta, dobrej samorzą-
dowej współpracy koalicjantów Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia 
Jaworzno Moje Miasto, a także życz-
liwego zrozumienia, pomocy rządowej 
i wsparcia ze strony Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego – twierdzi  Dariusz 
Starzycki, wicemarszałek woj. ślą-
skiego.

Nie oznacza to, że głównie z po-
wodów pandemii, nie jest konieczne 
zaciskanie pasa. – Bardzo skrupulatnie 
oglądamy każdą złotówkę. Rezygnuje-
my z wydatków, które nie są niezbędne. 
Udało nam się w zeszłym roku przejść 
przez spowodowany pandemią kryzys 
„suchą nogą” i tak też będzie w tym 
roku. Rzecz jasna koncentrujemy się 

na wspieraniu służby zdrowia i szcze-
pieniach, do których bardzo zachęca-
my jaworznian – mówi Monika Bryl, 
zastępca prezydenta naszego miasta.

Miliony 
rządowego wsparcia

Jak zatem w ostatnim czasie wy-
gląda rządowe wsparcie dla na-
szego miasta? Z Funduszu Dróg 
Samorządowych otrzymaliśmy 3,7 
mln zł na remont ul. 11 listopada. 
7,9 mln zł napłynęło w ramach 
Funduszu Inwestycji Samorządo-
wych. Remontowana właśnie ul. 
Martyniaków to inwestycja zasilona 
5 mln zł z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Na przebudowę Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego 
oraz przygotowanie nowych tere-
nów pod zabudowę mieszkaniową 
przeznaczono z kolei 10,5 mln zł 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Udało się też sięgnąć po 

środki z budżetu państwa. Budowa 
estakady w Byczynie uzyskała 30 
mln zł wsparcia z dotacji celowej. 
Natomiast 2,7 mln zł – pozyskano 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na remont placówek 
oświatowych, co pozwoli wspólnie 
ze środkami gminnymi – w wyso-
kości 5 mln zł (łącznie 7,7 mln) na 
załatwienie wielu palących pro-
blemów w jaworznickiej oświacie.

Przypomnijmy też o strumieniu 
pieniędzy trafi ających bezpośred-
nio do kieszeni wielu mieszkań-
ców. 500 plus otrzymuje 14 300 
jaworznickich dzieci. To 86 mln 
zł rocznie. Mamy też benefi cjen-
tów wyprawki szkolnej 300 plus, 
zerowego PIT (dla osób do 26 roku 
życia) oraz trzynastek i czterna-
stek dla emerytów. Bezpośrednio 
do mieszkańców kierowanych jest 
kilkaset milionów złotych!

– W ostatnim czasie rząd PiS za-
bezpieczył 60 mln zł na inwestycje 
w Jaworznie. Żaden inny rząd nie 
udzielał tak wielkiego wsparcia sa-
morządom. Zjednoczona Prawica 
realizuje swój program i jego efekty 
są nie do podważenia – podkreśla 
wicemarszałek Starzycki. 

Długa lista 
unijnych dotacji

Mogliśmy i możemy liczyć na fi -
nansowe wsparcie ze środków unij-
nych. Przykłady to nowe miejsca 
opieki nad dziećmi do lat 3 w ja-
worznickim żłobku – ponad 1,1 mln 
zł, termomodernizacja DPS z insta-
lacjami OZE – prawie 1,7 mln zł, 
zakup elektrycznego taboru autobu-
sowego wraz  niezbędną infrastruk-
turą do jego obsługi i ładowania 
(w trakcie realizacji) – ponad 18 mln 
zł. Z kolei ponad 3,5 mln zł stanowi 
wsparcie placówek oświatowych 
(Jaworznicka Akademia Kreatyw-
ności). A na poprawę jakości edu-
kacji przedszkolnej wyasygnowano 
ponad 1,1 mln zł.

To nie koniec listy pozyskanych do 
Jaworzna dotacji pochodzących ze 
środków unijnych. Ponad 80 tys. zł 
– dla DPS w ramach programu Śląskie 
pomaga, prawie 400 tys. zł – Śląskie 
Kadry DPS vs. Covid -19, eCareMed, 
czyli elektroniczna dokumentacja 
medyczna oraz e-usługi w drodze do 
akredytacji Szpitala Wielospecjali-
stycznego – ponad 7,3 mln zł.

Z kolei program kompleksowych 
usług zdrowotnych dla osób wyklu-
czonych społecznie (ZLO) pozyskał 
ponad milion. Spore pieniądze – pra-
wie 1,3 mln zł zasilają usługi opie-
kuńcze realizowane przez MOPS. 
Ze środków unijnych pochodzi też 
dofi nansowanie naszego szpitala. Po-
nad 2 mln zł przeznaczono na sprzęt 
niezbędny do walki z pandemią.

– W latach 2019-2021+, w ra-
mach RPO, realizacją objęte są pro-

jekty dla miasta Jaworzna na łączną 
kwotę planowanego dofi nansowania 
ze środków unijnych około 44 mln 
zł – informuje Dariusz Starzycki.

Strażacy też skorzystali
W latach 2018-2020 Ministerstwo 

Sprawiedliwości przekazało 294,5 tys. 
zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla 
jednostek OSP z terenu Jaworzna. 
W zeszłym roku, na wniosek Gmi-
ny, udało się też pozyskać 153 450 
zł z Funduszu Sprawiedliwości na 
doposażenie w specjalistyczny sprzęt 
ratownictwa technicznego OSP Osie-
dle Stałe. Rok wcześniej 100 tys. zł 
otrzymała jednostka OSP Jeleń (na 
zakup samochodu ratowniczo-ga-
śniczego ze środków wojewódzkich). 
A już wkrótce do OSP Osiedle Stałe 
trafi  nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.

Wsparcie organizacji 
pozarządowych 

i instytucji
Niedawno w ramach pomocy dla 

organizacji pozarządowych i instytu-
cji Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną koło w Jaworznie otrzymało 
30 tys. zł na prowadzenie telefonu 
zaufania dla osób dorosłych z niepeł-
nosprawnością intelektualną – „Za-
dzwoń do przyjaciela”.  Z kolei DPS 
dostał ze środków PFRON 125 tys. zł 
na wymianę windy z dostosowaniem 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Natomiast dzięki dotacjom z WFO-
ŚIGW w Katowicach w jaworznickich 
placówkach oświatowych powstało 
kilka Zielonych Pracowni. Wkrótce, 
w ramach Marszałkowskiego Budże-
tu Obywatelskiego do Jaworzna trafi  
nowa karetka o wartości 500 tys. zł. 
Projekt złożył Roman Grzybek ze 
Stowarzyszenia Manhattan Podłęże.

– Organizacje pozarządowe i insty-
tucje z naszego miasta chętnie sięgają 
po środki zewnętrzne. Również dobra 
współpraca radnych z lokalną społecz-
nością przynosi efekty, które są odczu-
walne bezpośrednio przez mieszkańców
– podkreśla Maciej Stanek, jaworz-
nicki radny.

Skok w przyszłość
Skuteczne sięganie po rozmaite 

dotacje i przemyślane inwestowanie 
środków własnych z myślą o przy-
szłości, to strategia, która pozwoliła 
m.in. na wypracowanie pozycji krajo-
wego lidera e-mobility, przygotowa-
nie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej 

i postawiła nasze miasto przed per-
spektywą o przełomowym znacze-
niu. Przypomnijmy. 15 grudnia 2020 
r. podpisane zostało memorandum 
o współpracy. Strony umowy to: Mini-
sterstwo Klimatu i Środowiska, Gmi-
na Miasta Jaworzna, Województwo 
Śląskie, Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna SA, Lasy Państwowe – 
Regionalna Dyrekcja, ElectroMobility 
Poland. Dokument dotyczy budowy 
fabryki IZERY, która będzie produ-
kować polski samochód elektryczny.

– Batalia o tę szansę była trudna, 
przygotowania żmudne i drobiazgowe. 
W szrankach było 30 lokalizacji. Ale 
mieliśmy mocne argumenty, a i współ-
praca z MKiŚ oraz KSSE układała się 
bardzo dobrze. Mamy potencjał, który 
już dostrzegli inwestorzy – mówi Łu-
kasz Kolarczyk, pełnomocnik prezy-
denta ds. przedsiębiorczości i współ-
pracy społecznej.

Według analiz inżynierów fi rmy IN-
KOM, Jaworznicki Obszar Gospodar-
czy, który po poszerzeniu do nawet 
350 ha może mieć większą chłon-
ność inwestycyjną i generować więcej 
miejsc pracy niż np. strefa przemy-
słowa w Gliwicach. JOG oparty bę-
dzie na strategicznych inwestorach 
dla kraju i regionu. Oczywiście do 
uruchomienia tak potężnego obsza-
ru konieczne będzie dostosowanie 
infrastruktury – głównie drogowej 
– do już tworzonego modelu ruchu,

który zakłada zwiększone potrzeby 
transportowe. – Uzgadniamy każdy 
aspekt inwestycyjny z gestorami sieci 
– od wprowadzenia sieci  gazowniczej, 
energetycznej i prądowej przez dopro-
wadzenie wodociągu. Szykując się do 
uruchomienia terenów inwestycyjnych, 
już w ubiegłym roku mieliśmy przygoto-
waną dużą część zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Obecnie trwa fi nalny etap publiczne-
go wyłożenia tego ważnego i przyszło-
ściowego dokumentu – dodaje Łukasz 
Kolarczyk.                                 RED

"
W latach 2019-2021+, 
w ramach RPO, reali-
zacją objęte są projekty 
dla miasta Jaworzna na 
łączną kwotę planowa-
nego dofi nansowania ze 
środków unijnych około 
44 mln zł.

"
Według analiz inżynierów 
fi rmy INKOM, Jaworz-
nicki Obszar Gospodar-
czy, który po poszerzeniu 
do nawet 350 ha, może 
mieć większą chłonność 
inwestycyjną i generować 
więcej miejsc pracy niż 
np. strefa przemysłowa 
w Gliwicach.

"
W ostatnim czasie rząd 
zabezpieczył 60 mln zł 
na inwestycje w Jaworznie. 
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Wspierając przedsiębiorców
Zwolnienia i odroczenia płatności podatku od nierucho-

mości to jedna z form pomocy, jaką miasto zaoferowało 
jaworznickim przedsiębiorcom. Z prawa do ulg można 
korzystać do końca roku. Pandemia i związane z nią ogra-
niczenia sprawiły, że wiele małych i średnich fi rm walczy 
dziś o przetrwanie. Wsparcie ze strony miasta, może tę 
walkę nieco ułatwić.

– Z powodu pandemii wiele biznesów znalazło się w trudnej 
sytuacji. Postanowiliśmy pochylić się nad sytuacją przedsię-
biorców, którym potrzebna jest pomoc. Biorąc pod uwagę za-
łożenia budżetowe na 2021 rok i możliwości fi nansowe miasta 
w tym zakresie, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązania, by 
wesprzeć tych, którzy tego wsparcia koniecznie potrzebują
– mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej za drugi kwartał 
roku 2021, przysługuje małym i mikroprzedsiębiorcom, 
których działalność na mocy rządowych rozporządzeń 
podlega ograniczeniom przynajmniej przez część okresu 
od 27 marca do 30 czerwca 2021 r. oraz których obroty 
osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 
2021 r. spadły przynajmniej o 40 proc. w stosunku do 
analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Natomiast małym i mikroprzedsiębiorcom, których ob-
roty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. 
w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 spadły 
o co najmniej 25 proc., przysługiwać będzie odroczenie 
płatności podatku od nieruchomości za maj i czerwiec 
2021 do końca listopada bieżącego roku. – Rozwiązania, 

jak i elementy systemów pomocowych, powstawały w ramach 
prac Zespołu Obszarowego powołanego do współpracy Urzędu 
Miejskiego z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Ważnym part-
nerem w kształtowaniu adekwatnej pomocy dla przedsiębior-
ców jest Jaworznicka Izba Gospodarcza. Wspólnie doszliśmy 
do porozumienia, że warto zaproponować kolejne ulgi, które 
dadzą przedsiębiorcom szansę na utrzymanie swoich bizne-
sów i miejsc pracy dla jaworznian. Na podstawie naszych 
opracowań i obserwacji Jaworznickiej Izby Gospodarczej 
przygotowaliśmy wspólnie propozycje uchwał, które zostały 
jednogłośnie przyjęte przez radnych. Zachęcam przedsiębior-
ców do skorzystania z tych możliwości – dodaje prezydent 
Paweł Silbert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Budżetowo-Finansowym: telefonicznie - pod numerami 
telefonów 32 61 81 686, 32 61 81 598, w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego oraz poprzez e-mail: fi nanse@
um.jaworzno.pl.                                                      GD

Rozmawiamy z Sebastianem Białasem, jaworznickim rachmi-
strzem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Spisał się już pan przez internet?
Jeszcze tego nie zrobiłem, ponieważ 

pochłaniają mnie inne obowiązki. Ale 
spis to ważna sprawa i zamierzam speł-
nić ten obowiązek w najbliższym czasie.

Chyba że uprzedzi pana telefon 
od rachmistrza spisowego...
To prawda (uśmiech), wtedy spiszę 

się telefonicznie. To druga z dostępnych 
możliwości, obok samospisu interneto-
wego. Zgodnie z przepisami, jeśli nie 
spisaliśmy się sami, zadzwoni do nas 
rachmistrz. Może to zrobić w każdej 
chwili. To też bardzo wygodna forma 
udzielenia odpowiedzi. Liczę też na to, 
że niebawem rachmistrzowie będą mo-
gli także odwiedzać respondentów. Na 
razie to niemożliwe przez pandemię. 
Ludziom trudniej jest odmówić udzia-
łu w spisie, gdy rachmistrz zapuka do 
drzwi ich domów.

A są tacy, którzy odmawiają?
Zdarzają się. Niektórzy rozmówcy 

przekonują, że spiszą się samodziel-
nie. Inni, gdy usłyszą, z kim mają do 
czynienia, po prostu się rozłączają lub, 
widząc, że na ekranie telefonu wyświe-
tla się numer 22 828 88 88, z którego 
dzwonią rachmistrzowie w całej Polsce, 
nie odbierają połączenia. Tymczasem za 
odmowę udziału w spisie grozi wysoka 
grzywna. Spis jest przecież obowiązkowy 
dla każdego mieszkańca Polski.

Z czego wynika takie zachowa-
nie osób, które odmawiają udzie-
lenia odpowiedzi?
Myślę, że z obawy, z kim tak napraw-

dę mają do czynienia. Trudno zaufać 
obcej osobie, której na dodatek nie wi-
dzimy i nie jesteśmy pewni, że na pewno 
jest tą, za którą się podaje. Nierzadko 
odmowa udziału w spisie wynika też 
z niechęci do podawania swoich danych, 
by nie trafi ły w niepowołane ręce. To 
jednak nie jest możliwe. Zapewniam, że 
informacje, które przekazujemy w ra-
mach spisu, są poufne i służą jedynie 
do celów statystycznych. Nikt nie pozna 

Nie bójmy się 
spisywać

też naszego numeru PESEL. Nie bójmy 
się spisywać tą drogą. Spis telefoniczny, 
podobnie jak internetowy, jest równie 
bezpieczny. GUS przewidział też do-
datkowe zabezpieczenia – zawsze przed 
spisaniem się można potwierdzić tożsa-
mość rachmistrza, dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer telefonu 22 279 99 
99, w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” 
na stronie www.spis.gov.pl i na stronach 
internetowych urzędów statystycznych.

Jest pan rachmistrzem już po raz 
drugi. Ma więc pan porównanie 
tegorocznego spisu z tym sprzed 
10 lat. Wtedy było łatwiej?
To zależy. Dekadę temu nie było jakże 

wygodnego w obecnych czasach spisu 
internetowego, który cieszy się sporym 
zainteresowaniem respondentów. Nie 
dzwoniliśmy też do mieszkańców. Za 
to rachmistrzowie chodzili po domach. 
Co ciekawe, ta ostatnia forma nadal 
odpowiada mieszkańcom. Gdy do nich 
dzwonię, często słyszę pytanie, dlaczego 
nie mogę pojawić się u nich osobiście. 

Ile rozmów w tegorocznym spi-
sie już pan przeprowadził?
Od połowy maja dodzwoniłem się, 

z pozytywnym skutkiem, około 30 razy. 
W zależności od liczby członków gospo-
darstwa domowego, takie spisywanie 
trwa od kilku minut do pół godziny.

Czy są pytania, które sprawiają 
trudność respondentom?
Pytania, które zadajemy w ramach 

spisu, nie są trudne. Są jednak zagad-
nienia, na które mieszkańcy nie chcą 
zbyt chętnie odpowiadać. To np. pytania 
o wyznanie czy o niepełnosprawność. 
Warto pamiętać, że w przypadku tych 
właśnie pytań nie trzeba udzielać od-
powiedzi. W takiej sytuacji można po-
wiedzieć rachmistrzowi, że nie chcemy 
podawać tych danych.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała 

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Miasto 
w... aktualizacji

Żonglując, pomoże chorej Jowitce

„Azymut” służy pomocą

Przeprowadzka

Rondo Intern@utów zamiast ronda 
Pracowników Służby Zdrowia, pusty 
teren po szybie Kościuszko, na któ-
rym powinna znajdować się Galena, 
niedokończony blok energetyczny. 
Takie widoki zobaczymy, przemie-
rzając jaworznickie drogi w interne-
towej aplikacji  Google Street View. 
Już niebawem się to zmieni, bowiem 
auta Google, wyposażone w specjalne 
kamery, tworzące ujęcia panoramicz-
ne, wróciły na ulice polskich miast. 
Wielka aktualizacja zamieszczonych 
w sieci map rozpoczęła się w styczniu 
i potrwa do października.

Google Street View to aplikacja, 
dzięki której internauci mogą „zwie-
dzać” miejscowości niemal na całym 
świecie. To też świetne rozwiązanie 
dla osób, które chcą odnaleźć kon-
kretne miejsce i zobaczyć, jak ono wy-
gląda, np. po to, by dotrzeć do niego 
w „realu” bez większych problemów.

Aplikacja działa od maja 2007 
roku. Najpierw pokazywała ulice pię-
ciu miast w Stanach Zjednoczonych. 
Obecnie swym zasięgiem obejmuje 
w całości Amerykę Północną i Austra-
lię, większość europejskich państw, 
południową część Ameryki Południo-
wej i Afryki. Częściowo pokazuje też 
tereny Rosji, Grenlandii, północnej 
części Ameryki Południowej, a nawet 
Antarktydę.  Z kolei w Afryce, krajach 
islamskich i w Chinach w aplikacji 
możemy zobaczyć wybrane siedziby 
fi rm lub atrakcje turystyczne.

Tegoroczna aktualizacja polskich 
dróg obejmie w naszym wojewódz-
twie, oprócz Jaworzna, także ulice 
w Bielsku-Białej, Bytomiu, Chorzów, 

Jaworznianin Dawid Ziomek, 
spec od trików piłkarskich, będzie 
żonglować piłką nożną na trasie do 
Morskiego Oka, by w ten sposób po-
móc małej, zmagającej się z chorobą 
jaworzniance. 4,5-letnia Jowitka Jo-
chymek zachorowała na ostrą bia-
łaczkę limfoblastyczną. Pan Dawid 
właśnie dla niej chce zrobić coś wyjąt-
kowego, by w ten sposób promować 
akcję zbierania pieniędzy na leczenie 
dziewczynki.

– Swoją akcję planuję na 31 maja, 
o ile pozwoli na to pogoda – podkreśla 
sportowiec. – Poszukuję ludzi dobrego 
serca, sponsorów oraz fi rm, które włą-
czą się do zbiórki – apeluje.

Dawid Ziomek jest znany szerszej 
publiczności z występów ze swoją 
grupą R-Style w IX edycji programu 
„Mam Talent!”. Trenuje tzw. freestyle 
football, w którym łączy triki piłkar-
skie z elementami tańca break dance. 
Daje pokazy w Polsce i zagranicą. Ma 
na swoim koncie liczne zwycięstwa 
i wysokie miejsca w ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach, 

Specjaliści z Poradni Psychologicz-
nej „Azymut” zapraszają do kontaktu 
dzieci i młodzież. Wizyty w ośrodku 
są bezpłatne, a skierowanie nie jest 
wymagane. Specjaliści udzielają tu 
wsparcia jaworznianom w wieku od 
7 do 18 lat. Poradnia działa w ra-
mach Zespołu Lecznictwa Otwar-
tego. Mieści się w ścisłym centrum 
miasta, w siedzibie ZLO Kościuszko, 
przy Placu Górników 5A i działa od 
października 2020 roku.

Od 1 czerwca Centrum Obsługi 
Klienta PKM Jaworzno zmieni lo-
kalizację. Biuro zniknie z Rynku 
i działać będzie w budynku Sta-
cji Kontroli Pojazdów PKM przy 
ul. Krakowskiej 9. W poniedziałki 
i piątki punkt działać będzie od 7 
do 15, we wtorki i środy w godz. 
od 8 do 16, a w czwartki od 9 do 
17. Nadal możliwe będzie załatwia-

Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, 
Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Katowi-
cach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej, 
Rybniku, Siemianowicach Śląskich, 
Sosnowcu, Tychach i Zabrzu.

Pracownicy internetowego gigan-
ta nie podają jednak harmonogramu 
przejazdów. To, kiedy auta dotrą na 
daną ulicę, zależy od różnych czyn-
ników, głównym jest pogoda.

– Samochody wyjechały, aby zaktu-
alizować zdjęcia, a to, jakie trasy do-
kładnie zostaną „odświeżone" na ma-
pach, będzie wiadome, gdy aktualizacja 
się pojawi. Zwykle jest to okres kilkuna-
stu miesięcy po wykonaniu zdjęć – in-
formuje Sandra Steinmetz z biura 
prasowego Google.

Na mapach Jaworzna większość 
zdjęć pochodzi z  lat 2012-2013. 
Jest też trochę obrazów z roku 2017 
i 2020. Jest na nich np. blok energe-
tyczny w budowie, powstające jeszcze 
nowe wiaty przystankowe w Cen-
trum, parking dla rowerów i parking 
podziemny dla samochodów przed 
Halą Widowiskowo-Sportową. Jest też 
odnowiony Rynek. W Google Street 
View nie ma jednak takich istotnych 
dla kierowców punktów, jak np. ron-
do holenderskie, Północna Obwodni-
ca czy wiadukt drogowy nad torami 
przy ulicy Bukowskiej.

Od stycznia tego roku pojazdy 
Google zaktualizowały w Jaworz-
nie już kilka miejsc. Wśród nich są 
osiedle Sfera, nowo powstała ulica 
Wachlowskiego czy fragment ulicy 
Grunwaldzkiej od Komuny do Osie-
dla Stałego.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Samochód Google znów pojawi się na jaworznickich ulicach | fot. drive.google.com 

Podczas sobotnich porządków na terenie przystani kajakarze mieli sporo pracy 
| fot. Grażyna Dębała

Przystań kajakowa 
w Długoszynie została 
w ostatni weekend 
wysprzątana przez 
jaworznian i działaczy 
Fundacji Kajakowej 
Tołhan GDK. Miłośnicy 
kajaków pozbierali śmieci, 
wyczyścili nadpalone 
i zniszczone ławki 
i naprawili połamane 
poręcze. Teren starannie 
wygrabili.

Zauroczeni Białą Przemszą

Ten piękny teren, położony nieco 
na uboczu, jest miejscem wypoczyn-
ku dla kajakarzy pływających Bia-
łą Przemszą. Niestety długoszyńska 
przystań jest regularnie dewastowa-
na przez wandali. Kajakarze jednak 
nie odpuszczają. Przekonują, że to 
miejsce warto reklamować wśród 
jaworznianom.

– Być może jeśli przystań stanie się 
nieco bardziej popularna wśród jaworz-
nian i mieszkańcy częściej będą tu by-
wać, to wandale zostaną stąd wypło-
szeni. Przystań w Długoszynie to jedno 
z najpiękniejszych miejsc w mieście. 
Rzeka, zieleń, piasek, cisza i spokój, 
czyli wszystko, co jest potrzebne, by 
wypocząć – mówi Marcin Tosza z wy-
działu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

Aby trafi ć na przystań w Długoszy-
nie, trzeba jechać niemal do końca 
ulicą Nadbrzeżną w kierunku linii 
kolejowej. Do samej przystani do-
trzeć można tylko pieszo lub rowe-
rem, przechodząc specjalnym tunelem 
pod torami kolejowymi. Jaworznicki 
odcinek Przemszy i przystań w Dłu-

goszynie cenią sobie też kajakarze, 
którzy przyłączyli się do sobotniej 
akcji porządkowej. Chwalą przede 
wszystkim urok dzikiej rzeki, jej czy-
stość, bogactwo ryb i piękno tutejszej 
przyrody. – Jestem przeciwnikiem ry-
czących silników na wodzie, a cenię 
sobie spokój, ciszę, bliskość przyrody. 
To wszystko tutaj jest i zdecydowanie 
warto o to miejsce zadbać – podkreśla 
Jarosław Kruk, kajakarz z Sosnowca.

Do sobotniej akcji porządków na 
przystani dołączył też Tadeusz Kacz-
marek, przewodniczący jaworznickiej 
Rady Miejskiej i zapalony kajakarz. – 
Kajakarstwo to piękny sport, a Przemsza 
na jaworznickim odcinku dla kajakarzy 
jest rzeką niezwykle ciekawą i urokliwą. 
Zachęcam, by korzystać z infrastruktury 
przygotowanej dla kajakarzy – mówi 
Tadeusz Kaczmarek.

Tymczasem kajakarze już przy-
gotowują się do najbliższego spły-

Jubileusz 
mieszkanki

Borów
Setne urodziny świętowała 

w czwartek, 20 maja, pani Włady-
sława Hądz, jaworznianka z Bo-
rów. Choć pandemia wykluczyła 
możliwość osobistego spotkania, 
to życzenia i kwiaty solenizantce 
przekazał m.in. Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna.

Pani Władysława na świat 
przyszła jako druga z trzech có-
rek Ludwiki i Rudolfa Fularów. 
Urodziła się w miejscowości Fry-
štát położonej na terenie dzisiej-
szej Republiki Czeskiej. W latach 
dwudziestych XX wieku jej ojciec 
otrzymał pracę w kopalni i cała 
rodzina przeniosła się wówczas 
do Jaworzna.

– Ulubionym przedmiotem szkol-
nym Władysławy była matematyka. 
Miała do niej wyjątkową smykałkę. 
Nic dziwnego, że większość swojej 
zawodowej kariery spędziła w oto-
czeniu liczb. Przez długie lata była 
kierowniczką Biura Ruchu w ko-
palni Kościuszko, a po przejściu na 
emeryturę, prowadziła agencję ban-
ku w Borach. Przez kilka kadencji 
piastowała także stanowisko radnej 
miejskiej, reprezentując swoją uko-
chaną dzielnicę na forum miasta 
– opowiada Aga Cahn, wnuczka 
pani Władysławy.

Pani Władysława wyszła za mąż 
za Emila Hądza, który wraz z ro-
dzicami z Zaolzia przeniósł się do 
Jaworzna mniej więcej w tym sa-
mym czasie, co rodzina Fularów. 
Małżonkowie doczekali się trzech 
córek, pięciu wnuków i siedmiu 
prawnuków.                           GD

– Z pomocy psychologicznej sko-
rzystało tu już ponad 350 młodych 
jaworznian. Takie miejsce jest w na-
szym mieście bardzo potrzebne, co 
widać choćby po zainteresowaniu – 
podkreśla Jacek Nowak, prezes ja-
worznickiego ZLO. 

W ośrodku na młodych jaworznian 
czeka profesjonalna kadra terapeu-
tyczna i medyczna. Pracuje tu dzie-
sięciu specjalistów. To między innymi 
psycholodzy, psychoterapeuci róż-

nie wielu spraw mailowo. – Sprawy 
związane z wydawaniem nowych kart, 
a także z obsługą reklamacji Jaworz-
nickiej Karty Miejskiej załatwić można 
z wykorzystaniem adresu e-mail: re-
klamacje@pkm.jaworzno.pl Prosimy 
o opisanie problemu, a w informacji 
zwrotnej przekażemy sposób jego roz-
wiązania – zapewnia Maciej Zarem-
ba, rzecznik PKM Jaworzno.    GD

nych nurtów, specjaliści uzależnień 
i dziecięcej psychiatrii. Gabinety te-
rapeutyczne zostały wyremontowane 
i są świetnie wyposażone.

Ze wsparcia specjalistów z Poradni 
Psychologicznej „Azymut” skorzy-
stać można, jeśli dziecko potrzebuje 
profesjonalnego psychologicznego 
wsparcia. Terapeuci pomagają mię-
dzy innymi dzieciom z problemami 
emocjonalnymi, zaburzeniami lęko-
wymi i nerwicowymi, depresją, zabu-

rzeniami odżywiania czy problemami 
szkolnymi. 

Działalność poradni od początku fi -
nansowo wspiera miasto. W ubiegłym 
roku z miejskiej kasy na ten cel prze-
kazano 92 tys. zł. W tym roku miasto 
wsparło poradnię kwotą 350 tys. zł.

Poradnia Psychologiczna „Azy-
mut” działa od poniedziałku do 
piątku. Kontaktować można się te-
lefonicznie, dzwoniąc pod numer 
32 617 76 77.                          GD
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Przystań kajakowa w Długoszynie to owoc projektu pod hasłem 
„Rzeka łączy – budowa infrastruktury kajakowej i znakowanie Białej 
Przemszy na terenie Dąbrowy Górniczej, Sławkowa, Bukowna, So-
snowca i Jaworzna”. List intencyjny w tej sprawie podpisali przed-
stawiciele wszystkich zainteresowanych miast oraz Fundacji Kaja-
kowej Tołhaj GDK jeszcze w 2018 roku. Celem tego przedsięwzięcia 
było stworzenie atrakcyjnego turystycznie szlaku kajakowego na 
Białej Przemszy. Każdy z sygnatariuszy listu odpowiedzialny był za 
przygotowanie infrastruktury na terenie swojej miejscowości. W Ja-
worznie w ramach zadania powstały dwa punkty odpoczynkowe dla 
kajakarzy: przy ul. Batorego i właśnie ten w rejonie Długoszyna.

Żonglując, pomoże chorej Jowitce
m.in. trzy razy zdobył Puchar Polski 
i raz międzynarodowy Puchar Czech, 
został też wicemistrzem Polski w ka-
tegoriach „show” i „battle”.

Jego wejście nad Morskie Oko bę-
dzie można zobaczyć w mediach spo-
łecznościowych. Powstanie też fi lm 
z całej akcji.

– Wierzę, że fi zycznie dam radę 
i wspólnymi siłami dołożymy cegieł-
kę do powrotu Jowitki do zdrowia – 
podkreśla.

Mała jaworznianka przebywa 
w szpitalu i poddaje się leczeniu che-
mioterapią. Walka z rakiem może 
potrwać około 2 lata. Rodzice dziew-
czynki robią, co w ich mocy, by ich 
córeczka miała zapewnione wszelkie 
niezbędne leki, specjalne kosmetyki, 
konsultacje ze specjalistami. To jed-
nak kosztuje, dlatego mama i tata 
Jowitki proszą o pomoc ludzi dobrej 
woli. Zbiórka odbywa się na portalu 
zrzutka.pl. Należy wpisać w lupce 
numer ID: ftpgs8.

– Chcielibyśmy bardzo podziękować 
za każdą pomoc każde dobre słowo 

AU TO P R O M O C J A

Podczas sobotnich porządków na terenie przystani kajakarze mieli sporo pracy 
| fot. Grażyna Dębała

Teren został zagrabiony, śmieci pozbierane, a zniszczone elementy infrastruktury napra-
wiono | fot. Grażyna Dębała

Dawid Ziomek sprawdził już trasę nad Morskie Oko | fot. Szymon Skalski/Football Freestyler

Zauroczeni Białą Przemszą

wu, który odbędzie się na początku 
czerwca. Jego organizatorami są Fun-
dacja Kajakowa Tołhan GDK, Miasto 
Jaworzno i Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie. 

– Bardzo się cieszę, że pandemiczne 
ograniczenia pozwalają nam na orga-
nizację Ogólnopolskiego Spływu Kaja-
kowego „Długi weekend w dolinie Bia-
łej Przemszy”. To wydarzenie zawsze 
cieszyło się dużą popularnością. W po-
przednich edycjach też brałem w nim 
udział, a Biała Przemsza zawsze robiła 
na mnie wielkie wrażenie. To piękna 
rzeka – podkreśla Sebastian Kuś, 
dyrektor MCKiS.

W ramach tego wydarzenia kajaka-
rze pływać będą po Białej Przemszy. 
Spływ rozpocznie się w czwartek, 
3 czerwca i potrwa do niedzieli, 6 
czerwca. W tym czasie kajakarze dla 
rozgrzewki popłyną najpierw z La-
sek do Dąbrowy Górniczej. Następ-

nie z Jaworzna do Sosnowca. Trasa 
spływu rozpoczyna się w dąbrowskim 
Okradzionowie i wiedzie przez Sław-
ków aż do sosnowieckich Maczek. 
W sumie to 22 kilometry Białą Prze-
mszą. Spływ ma charakter rekreacyj-
no-krajoznawczy. 

– Kajakarze bardzo lubią Białą Prze-
mszę. To wymagająca, ale i bardzo cie-
kawa, nizinna rzeka. Spływy na tej trasie 

zawsze cieszą się dużą popularnością 
wśród kajakarzy – wspomina Mariusz 
Sikora, komandor Ogólnopolskiego 
Spływu Kajakowego „Długi weekend 
w dolinie Białej Przemszy”.

Chętni mogą się jeszcze zapisać na 
spływ. Zgłoszenia należy dokonać po-
przez formularz dostępny na stronie 
www.tolhaj-gdk.pl.

Grażyna Dębała

i każdą wpłatę – zaznacza Piotr Jo-
chymek. – Jowitka czuje się dobrze, 
kto zna Jowi osobiście, ten wie, że to 
silna i waleczna dziewczyna i teraz nas 
jeszcze w tym utwierdza. Mam nadzieję, 

że tę trudną drogę przejdziemy bez więk-
szych potknięć i na jesień uda wrócić 
nam się do domu na leczenie podtrzy-
mujące – dodaje.

Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A
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120 lat Jaworzna

Odciski pieczęci znajdujące się na dokumentach z XIX wieku  | fot. Materiały Muzeum 
Miasta Jaworzna

Przełom XVIII i XIX 
wieku to czas, gdy Polska 
zniknęła z mapy świata. 
Jaworzno znalazło się 
w zaborze austriackim 
w 1795 roku i stało 
się częścią tzw. Galicji 
Zachodniej. Za czasów 
napoleońskich weszło na 
kilka lat w skład Księstwa 
Warszawskiego, by po 
klęsce Bonapartego znów 
trafi ć pod rządy Austrii.

R E K L A M A

Strajk górnikówStrajk górników

Od zaborów po namiastkę polskości

Z okazji jubileuszu 120-lecia nada-
nia Jaworznu praw miejskich przy-
bliżamy naszym Czytelnikom historię 
jaworznickich ziem. W tym odcinku 
naszego historycznego cyklu piszemy 
o okresie od trzeciego rozbioru Polski 
do 1815 roku, czyli tuż przed utwo-
rzeniem Rzeczpospolitej Krakowskiej.

Najpierw wójtostwa, 
później sołectwa

Biała Przemsza, płynąca w pobliżu 
Szczakowej i Długoszyna, i Przemsza 
w Jeleniu tworzyły pod koniec XVIII 
wieku fragment nowej austriackiej 
granicy. Na Białej Przemszy Austria 

graniczyła z Rosją, na Przemszy, która 
powstaje z połączenia Białej z Czarną, 
z Prusami. Jaworzno leżało więc na 
styku trzech zaborczych państw, przy 
samym Trójkącie Trzech Cesarzy. 

Po rozbiorach jaworznickie tereny 
znalazły się w dystrykcie olkuskim, 
następnie w cyrkule Słomniki, a póź-
niej w dystrykcie Kraków, należącym 
do cyrkułu krakowskiego. Jaworzno, 
Byczyna, Ciężkowice, Szczakowa, 
Długoszyn, Dąbrowa, a także w tym 
czasie Luszowice, Góry Luszowskie, 
Bór Biskupi, Bukowno, Krzykawa 
i Kuźniczka Nowa tworzyły domi-
nium, czyli wiejską jednostkę admini-
stracyjną najniższego szczebla. Na jej 
czele stał Urząd Gospodarczy. Każda 
wieś miała ponadto swojego wójta 
i przysiężnych.

Taki stan rzeczy nie trwał długo 
i zmiany w podziale administracyj-
nym przyniosło powstanie Księstwa 
Warszawskiego. Rejon jaworznicki 
wszedł wtedy w skład departamentu 
krakowskiego i powiatu krzeszowic-
kiego. Polacy zlikwidowali austriackie 
wójtostwa w poszczególnych groma-
dach i zastąpili je sołectwami. Z kolei 
wójtowi powierzyli pieczę nad kilko-
ma wsiami naraz.

W Jaworznie na to stanowisko 
wybrano Wojciecha Żarskiego, 
który był też rządcą ekonomii ja-
worznickiej. Sołtysami zostali na-
tomiast przedstawiciele znanych 

w okolicy chłopskich rodów, m.in. 
Baranów, Przebindowskich, Gu-
jów, Żyłków, Ciołczyków, Sojków
czy Kusiów.

Cenne 
ziemie państwowe

Jaworzno i okoliczne wsie oka-
zały się dla zaborcy bardzo cenne. 
Naszą okolicę pokrywały bowiem 
rozległe lasy, a pod ziemią zalegały 
złoża węgla kamiennego. Dlatego na 
tutejszych terenach powstała należą-
ca do austriackiego skarbu państwa 
Ekonomia Jaworzno. Było to dużych 
rozmiarów gospodarstwo rolne, które 
z roku na rok czerpało coraz więk-
sze zyski nie z rolnictwa, ale właśnie 
z wydobycia czarnego złota.

Najważniejszy w ekonomii był ad-
ministrator (do 1807 roku tę funkcję 
pełnił Anton Hruzik, a jego następcą 
był Johann Frank). W jej kierownic-
twie pracowali też m.in. intendent, 
kasjer i pisarz. Byli także dwaj kance-
liści, ofi cjaliści (zarządcy folwarków), 
leśnicy, gajowi i strażnicy leśni.

Ciekawostką jest to, że jednym 
z austriackich urzędników był An-
toni Pechnik, od którego nosi miano 
jedno z jaworznickich osiedli. Pechnik 
był pisarzem i pracował w kancelarii 
znajdującej się właśnie w okolicy, 
nazwanej później jego nazwiskiem.

Austriacka ekonomia przetrwała 
czasy napoleońskie. Zmienił się tylko 
stan liczbowy jej zarządu. Polacy do-
szli bowiem do wniosku, że w ścisłym 
kierownictwie wystarczą trzy stano-

wiska: rządca, kasjer oraz dyspozytor 
lub pisarz propinacji. W 1810 roku 
urzędnicy Księstwa Warszawskiego 
przyłączyli do jaworznickiego klucza 
również Jeleń, który wcześniej nale-
żał do klucza lipowieckiego. 

Podziemne skarby
W jaworznickiej ekonomii nie-

przerwanie działała kopalnia, zało-
żona jeszcze przed trzecim rozbiorem 
przez Kownackiego i Romiszow-
skiego. Po rozbiorach weszła w skład 
austriackiego skarbu państwa, a po 
kilku latach została nazwana Fry-
derykiem Augustem.

Poza tym w Jaworznie istniały też 
prywatne zakłady górnicze, m.in. 
wspomnianego Pechnika, a także 
Śniatyńskiego, Sierakowskiego, 
Przerembskiego, Sperlinga, Bur-
dy i Richtera.

Górnictwo rozwinęło się też w Dą-
browie, która z racji tego, że również 
należała do skarbu państwa, zyskała 
drugi człon, Narodowa. Pierwsza 
dąbrowska kopalnia, Fortuna I, po-
wstała tam w 1805 roku, a założył 
ją Abraham Wanderschild. For-
tunę II zbudował Ignacy Potocki. 
Kolejni właściciele obu zakładów 
wznieśli też dwie ałunownie i jedną 
cynkownię.

Kopalnie ekonomii jaworznickiej, 
jak i prywatne przedsiębiorstwa za-
początkowały ważny dla Jaworz-
na proces – stawania się ważnym 
ośrodkiem przemysłowym. Dzięki 
temu po około stu latach zyskało 
prawa miejskie.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Osiemnastego maja obchodziliśmy rocz-
nicę wystąpień strajkowych jaworznickich 
górników z roku 1931. Strajk spowodowany 
był pogarszającą się sytuacją materialną 
robotników w czasie wielkiego kryzysu go-
spodarczego, trwającego od 1929r. Spadek 
popytu na węgiel spowodował zwiększenie 
jego zapasów na zwałach. W kopalniach ogra-
niczono wydobycie, obniżono wynagrodzenia, 
aż w końcu rozpoczęto redukcje pracowników.

16 maja Dyrekcja Jaworznickich Komunal-
nych Kopalń Węgla wywiesiła ogłoszenie 
o zawieszeniu niektórych świadczeń. Dzień 
później górnicy zażądali cofnięcia zmian, a na 
znak protestu zastrajkowali. Z powodu odmow-
nej odpowiedzi dyrekcji strajk kontynuowano 
18. maja. Około 3700 robotników przyszło pod 
siedzibę Dyrekcji i zażądało zdjęcia ogłosze-
nia. Kiedy im odmówiono, przeszli na rynek 
i tam podjęli decyzję o strajku do odwołania.

Dziewiętnastego maja pod Dyrekcją kopalni 
zgromadziło się ponad 1500 górników, kobiet 
i bezrobotnych. Dyrekcja zgodziła się na wy-
cofanie ogłoszenia do czasu zapadnięcia ar-
bitrażu rządowego. Tłum jednak nie dopuścił 
ich do głosu, a około 300 osób ruszyło w kie-
runku kopalni „Piłsudski". Po wyłamaniu bra-

my wtargnęli na 
teren fabryczny. 
Na pomoc przybył 
patrol policji, któ-

ry ochronił obiekty kopalniane i przepędził 
tłum za bramę. Doszło do konfl iktu w czasie 
którego górnicy użyli kamieni, a policja bro-
ni palnej. W wyniku postrzałów zabite zostały 
cztery osoby. Dwudziestu rannych odwieziono 
do szpitala. Jedna z nich wkrótce zmarła. Wśród 
zabitych znajdowała się przypadkowa ofi ara. 
Była nią siedemnastoletnia dziewczyna, którą 
kula trafi ła gdy przechodziła obok miejsca 
zajść wracając z majowego nabożeństwa. 
Po przybyciu większego oddziału policji  tłum 
rozszedł się do domów.

Pogrzeb ofi ar strajku odbył się 21 maja. Zo-
stali pochowani na Cmentarzu pechnickim we 
wspólnej mogile. W pogrzebie wzięło udział 
około 10 tys. osób, w tym około dwutysięczna 
grupa górników z Zagłębia Dąbrowskiego. Po 
tych zajściach cofnięto decyzję o obniżce płac 
oraz zapłacono za czas strajku.

Poległym ofi arom strajku górnicy kopalni 
„Bierut” (obecnie „Piłsudski”) po wyzwo-
leniu postawili pomnik przy ul. Sportowej. 
W wyniku zabudowy tych terenów, pomnik 
rozebrano i w 1963 roku postawiono przy 
ul. Krakowskiej.

Po rozbiorach jaworznickie 
wsie, podobnie jak inne miej-
scowości Galicji, zyskały wła-
sne pieczęcie, których odciski 
znajdują się na dokumentach 
z XIX wieku. Ich opisaniem 
i skatalogowaniem zajęła się 
jaworznicka historyczka Maria 
Leś-Runicka.

Byczyna – miała na pieczęci 
m.in. pług i kosę skrzyżowaną 
z grabiami;
Ciężkowice – w godle były kły 
dzika;
Dąbrowa – miała na pieczęci 
jeźdźca na koniu z biczem w ręce;
Długoszyn – znaleziono dwie pie-
częcie – na jednej był kozioł, na 
drugiej ul i bartnik w kapeluszu, 
trzymający plaster miodu;
Jaworzno – miało w godle drze-
wo i dwóch drwali z siekierami;
Jeleń – w jeleńskim godle zna-
lazł się skaczący jeleń z krzyżem 
na rogach;
Szczakowa – na szczakowskiej 
pieczęci był byk.
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Uroczystości przed Muzeum Miasta Jaworzna | fot. Grażyna Dębała

Przed Muzeum Miasta Jaworzna stanęła plenerowa 
ekspozycja przygotowana z okazji setnej rocznicy powstań 
śląskich. Powstała ona w ramach projektu wystaw 
elementarnych Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycja 
w Jaworznie została ofi cjalnie otwarta w czwartek, 20 maja.

WARTO POSŁUCHAĆ... 
PRZECZYTAĆ... 
Książka Teatr

Wystawa Muzyka

Jakub Żulczyk
Informacja 

zwrotna
Piąta strona 

świata

Drzeworyt 
ludowy – sztuka 

zaginiona?
Tulia 

Półmrok

Przygnębiająca, 
ciężka, trudna, ale świetnie na-
pisana kolejna powieść Jakuba 
Żulczyka. To kryminalno-obycza-
jowa powieść, opleciona wątkami 
walki z nałogiem i słabościami. 
Kiedy syna Marcina Kani, alko-
holika, byłego muzyka, znika bez 
śladu, ten postanawia wyruszyć 
w odyseję po mieście w poszuki-
waniu syna, z którym widział się 
poprzedniego wieczoru, ale nic 
nie pamięta, bo zapił.

Adaptacja po-
wieści Kazimierza Kutza „Piąta 
strona świata”. To historia o barw-
nym życiu mieszkańców małego 
zakątka leżącego nad niegdyś gra-
niczną rzeką Brynicą Szopieni-
ce. Anegdoty, portrety zwykłych 
ludzi, z których każdy ma swo-
ją niepowtarzalną historię wartą 
upamiętnienia. Spektakl grany jest 
w Teatrze Śląskim od 2013 roku. 
Będzie można go zobaczyć 5 i 6 
czerwca.

Do 15 sierpnia 
dostępna będzie w Muzeum Ślą-
skim wystawa prezentująca drze-
woryty i klocki drzeworytnicze od 
XVIII do XX wieku. Sztuka zapo-
mniana i rzadko prezentowana, ale 
bardzo efektowna i nietypowa. Ka-
towicka wystawa zawiera kolekcje 
pochodzące ze zbiorów muzeów 
z Częstochowy, Bochni, Krakowa, 
Cieszyna, Suchej Beskidzkiej i Za-
kopanego.

O Tulii zrobiło 
się głośno w 2017 roku, kiedy De-
peche Mode opublikowali na swo-
im fanpage`u folkową wersję ich 
przeboju w wykonaniu zdolnych 
dziewczyn ze Szczecina. Rok później 
ukazała się debiutancka płyta Tulii, 
która zyskała status platynowej, a na 
której znalazły się folkowe wersje 
znanych przebojów. Kolejny krążek 
to pełna emocji, uczuć i sprzeczności 
opowieść o relacji dwojga ludzi.  ES

AU TO P R O M O C J A

Wkrótce 
gala!

Znamy już laureatów tegorocznej 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego o „Złote Pióro Prezy-
denta Jaworzna". Jurorzy konkursu 
postanowili nagrodzić 34 autorów 
prac literackich. Szczegółów jednak 
jeszcze nie zdradzają. Nie wiado-
mo, kto otrzyma złote pióro, a kto 
odbierze wyróżnienie. Ogłoszenie 
wyników i wręczenie przyznanych 
nagród, nastąpi podczas gali fi na-
łowej konkursu. Uroczystość zapla-
nowana jest na 11 czerwca o godz. 
11.00 w Bibliotece Głównej.

– O szczegółach wydarzenia, ze 
względu na obowiązujące obostrze-
nia, poinformujemy laureatów w naj-
bliższym czasie, telefonicznie lub za 
pośrednictwem maila. Prosimy o cier-
pliwość i wyrozumiałość w tym wzglę-
dzie. Serdecznie gratulujemy, życzy-
my wszystkim dalszych sukcesów 
i dziękujemy za tak liczny udział 
w konkursie – podkreśla Monika 
Rejdych, dyrektor MBP w Jaworz-
nie.                                        GD

W stulecie powstań śląskich

W uroczystości uczestniczyli mię-
dzy innymi Monika Bryl, wiceprezy-
dent Jaworzna, dr Andrzej Sznajder, 
dyrektor katowickiego oddziału IPN, 
Aleksandra Korol-Chudy, autorka 
wystawy, Przemysław Dudzik, dy-
rektor Muzeum Miasta Jaworzna.

– Wystawa opowiada historię trzech 
powstań śląskich oraz plebiscytu z marca 
1921 roku i doprowadza tę opowieść 
do szczęśliwego zakończenia, jakim było 
przyłączenie sporej części Górnego Ślą-
ska do Polski. Pokazujemy tę wystawę 
w Jaworznie i kilkunastu innych mia-
stach Polski, dając w ten sposób wyraz 
przekonaniu, że tak zwana „kwestia 
śląska” była i jest ważna nie tylko dla 
mieszkańców Górnego Śląska, ale i dla 
całej Polski – podkreśla dr Andrzej 
Sznajder.

Prace nad przygotowaniem wysta-
wy zbiegły się z początkiem pandemii, 
toteż wcale niełatwo było pozyskać 
fotografi e i materiały do jej zrealizo-
wania. Mimo to udało się zgromadzić 
ciekawy i obszerny materiał. Swoje 
zbiory udostępniły m.in. Archiwum 
Archidiecezjalne w Katowicach, Mu-
zeum Czynu Powstańczego w Górze 
św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Jó-
zefowie czy Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu. 

– Ta wystawa ma mieć charakter 
edukacyjny, fotografi e opatrzone są 
krótkimi, merytorycznymi informa-
cjami, podanymi w przystępny spo-
sób, bo zależy nam na tym, by do-
trzeć z nimi do jak najszerszej grupy 
odbiorców – wyjaśnia Aleksandra 
Korol-Chudy.

Na ekspozycję składa się 15 uło-
żonych chronologicznie plansz. Na 
każdej są trzy lub cztery fotografi e 
i krótka informacja o wydarzeniach 
sprzed ponad stu lat.

– Bardzo się cieszę, że Jaworzno 
znalazło się w grupie wyróżnionych 
miast, do których trafi ła ta wystawa. 
Będziemy zachęcać szczególnie mło-
dych jaworznian, by ją obejrzeli, bo 
powstania śląskie to ważny element 

naszej historii – podkreśla Monika 
Bryl.

Wystawę „Powstania śląskie 1919-
1921” oglądać można będzie w Ja-
worznie do 15 czerwca. – Zachęcam 
wszystkich do tego, by wybrali się na 
jaworznicki Rynek obejrzeli wystawę 
przygotowaną przez Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej. To naprawdę świet-
nie przygotowana i ciekawa ekspozycja
– zaznacza Przemysław Dudzik.  GD
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...ale nikt się nie spodziewał ist-
nej lawiny groszy. We wtorek, 25 
maja, na portalu crowdfundin-
gowym zagramw.to ruszyła 
zbiórka funduszy mająca na 
celu wydanie gry planszo-
wej, której akcja toczy się 
w uniwersum Wiedźmi-
na. Jednocześnie po-
znański wydawca Go On 
Board, odpowiedzial-
ny m.in. za gry Valhal-
la i Tytani, uruchomił 
możliwość wsparcia 
tego tytułu w łącznie 
siedmiu językach na 
najpopularniejszej 
platformie crowd-
fundingowej kick-
starter.com. Po 
upływie 24 godzin 
dzięki prawie 26 tys. 
wspierających udało się zebrać po-
nad 11,5 mln zł na obu platformach 
łącznie.

Gra autorstwa Łukasza Woźnia-
ka, któremu w tym projekcie towa-
rzyszy CD Project Red, przenosi gra-
czy w odległe czasy przed opisanymi 
w powieści Andrzeja Sapkowskiego
przygodami wiedźmina Geralda z Ri-
vii, kiedy to kontynent trawiła plaga 
potworów. Wybierając jedną z pięciu 
rywalizujących ze sobą szkół i ich 
adeptów wiedźmińskiego fachu, gracz 
udaje się na wędrówkę po rozległej 
mapie, podczas której będzie wyko-
nywać ciekawe i wciągające zadania, 
a także podejmować trudne wybory 
moralne. Po pierwszych godzinach od 
startu kampanii wiadomo już, że do 
wyboru będzie jeszcze jedna wiedź-
mińska szkoła – Mantikora.

Wiedźmin: Stary Świat to gra przy-
godowa z mechaniką budowania ta-
lii, co oznacza, że gracz będzie starał 
się rozbudować swoją pulę ataków, 
uników czy wiedźmińskich znaków 
do walk z potworami. Mechanika 
umożliwia łączenie kart w celu wyko-
nania potężnych kombinacji. Podczas 
rozgrywki przyjdzie graczom 

również spróbować szczęścia 
w kościanym pokerze.
Obecnie każdy, kto zechce 
wesprzeć wydanie gry, ma 
do wyboru dwie opcje za-
kupu: wersja standardowa 
i wersja deluxe. Obie wersje 
zawierają m.in. przepięk-
nie zaprojektowane fi gurki 
wiedźminów, a także pierw-

szy dodatek Dziki Gon. Wer-
sja deluxe jest rozszerzona o fi -
gurki potworów dostępnych 
w grze. Ponadto do wspólnej 
puli trafi ają odblokowane 
przez wspierających cele do-

datkowe (fi gurki tylko do 
wersji deluxe), któ-
rych wydawca nie 
nadążył publikować 
przez pierwsze go-

dziny trwania kampanii.
Do chwili zamknięcia wydania 

„Pulsu Jaworzna” wspierający na 
obu platformach odblokowali, w ra-
mach osiągnięcia kolejnych progów 
wsparcia gry, m.in. dodatkową szkołę 
wiedźmińską, plastikowy insert, dzie-
więć nowych potworów, ekskluzywne 
kości oraz 160 kart przygód podno-
szących regrywalność tytułu. Pierw-
szego dnia każdy wspierający mógł 
również otrzymać bonusową fi gurkę 
Eredina na koniu z dodatku Dziki 
Gon, którego w późniejszym czasie 
trwania kampanii można dokupić.

Przewidywany czas dostawy gry 
do wspierających szacowany jest na 
czerwiec 2022 roku. Jak zawsze, przy 
tego typu akcjach, należy spodziewać 
się opóźnień niezależnych od wydaw-
cy, czego przykładem był miniony rok 
i przerwy w pracy wielu podmiotów 
odpowiedzialnych za druk poszcze-
gólnych elementów planszówek. 

Na dołączenie do tysięcy wspiera-
jących wydanie Wiedźmina jest czas 
tylko do 11 czerwca. 

Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

Wiedźmin: Stary Świat

Grosza daj 
wiedźminowi...

„Tully” to jeden z najlepiej zreali-
zowanych fi lmów o macierzyństwie, 
o głębokim przekazie.  Marlo - w tej 
roli wybitna Charlize Theron, jest 
mamą trójki małych dzieci. Wydaje 
się , że przestaje panować nad swo-
im życiem, które ogranicza się do 
obsługi i wykarmienia dzieci oraz 
ogarnięcia domu, z czym przestaje 
sobie radzić. Sytuacja zmienia się 
wraz z zatrudnieniem tzw. nocnej 
niani. Kobieta ma czuwać nad naj-
młodszą Mią – tak, aby Marlo mogła 
spokojnie przesypiać noce. Mimo 
początkowych wątpliwości, szybko 
okazuje się, że Tully to strzał w dzie-
siątkę. Domowe życie wchodzi 
w spokojny, harmonijny  rytm. Tully 
pomaga pomaga także samej Marlo 
w zmierzeniu się z wewnętrznymi 
konfl iktami i odzyskaniu radość 
z codziennego życia. Piękna, szcze-
ra i świetnie zagrana historia z nie-
oczywistym zakończeniem.    KP

Temat macierzyństwa 
i relacji dziecka z matką 

bardzo łatwo spłycić i stry-
wializować. Macierzyństwo to wy-
miar kobiecości, który podlega naj-
bardziej surowej społecznej ocenie. 
Z tego powodu w kinowych obra-
zach ulega często stereotypizacji – 
bywa idealizowane i nasycone cu-

Wybrana fi lmografi a:
Bejbi Blues, reż. Katarzyna Rosłaniec, Polska 2012;
Boyhood, reż. Richard Linklater , USA 2014; 
Juno, reż. Jason Reitman, USA 2007; 
Kobiety i XX wiek, reż. USA 2016;
Lady Bird, reż. Greta Gerwig USA 2017;
Mama, reż. Julio Médem, Francja/Hiszpania 2015;
Mama, reż. Xavier Dolan, Kanada 2014;
Mamuśka, reż. Chris Columbus, USA 1998;
 Maska, reż. Peter Bogdanovich, USA 1985.

O mamach i macierzyństwie
Temat macierzyństwa 

i relacji dziecka z matką 
bardzo łatwo spłycić i stry-

kierkową aurą. Ale są też takie, które 
podchodzą do tej tematyki w sposób 
inteligentny i niebanalny. Niektó-
re z nich można obejrzeć wspólnie 
z mamą, inne warto zobaczyć sa-
memu, a jeszcze inne — ciekawie 
będzie obejrzeć pod kątem własnego 
rodzicielstwa. To fi lmy zróżnico-
wane gatunkowo, ale warte uwagi.

Grają na medal

Muzyka w bibliotece

Uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Grażyny Bace-
wicz zdobyli laury w jednym między-
narodowym i dwóch ogólnopolskich 
konkursach instrumentalnych. Wśród 
jaworznickich laureatów znaleźli się 
fl eciści, oboiści i pianistka.

Jaworzniccy adepci gry na fl ecie 
i oboju świetnie poradzili sobie pod-
czas IV Ogólnopolskiego Konkursu 
Klas Instrumentów Dętych w Wado-
wicach. Wśród najlepszych znaleźli 
się Józef Luborak-Dereń z klasy 
oboju Katarzyny Mulak i Milena 
Chmura z klasy fl etu Anny Siecz-
kowskiej (oboje zajęli trzecie miej-
sca w swoich kategoriach). Wyróż-
nienie I stopnia zdobyła z kolei Zofi a 
Jastrzemska z klasy fl etu Alicji Mo-
litorys.

W konkursie, organizowanym przez 
Państwową Szkołę Muzyczną I i II 
stopnia w Wadowicach, rywalizowa-
li muzycy z całej Polski, grający nie 
tylko na fl ecie i oboju. Swoje talenty 
zaprezentowali również saksofoniści, 
klarneciści i fagociści. Wyniki konkur-
su, organizowanego online, zostały 
podane 12 maja.

– Biorąc pod uwagę setki zgłoszeń, 
jury miało trudne zadanie, tym bar-

Już w najbliższy poniedziałek, 31 maja, odbędzie się 
kolejne spotkanie w ramach tegorocznej edycji projektu 
„Performatywna książka. Performatywna biblioteka”. 
Warsztaty dla dzieci pod hasłem „Music-therapy-book” 
poprowadzi Basia Janyga, jaworznicka wokalistka, 
autorka tekstów i muzyki oraz trenerka wokalistyki.

– O tym, jak wielką moc ma odpowiednio dobrana mu-
zyka, jak kojąco wpływają na psychikę, umysł oraz ciało 
właściwie zestawione kompozycje dźwięków, nie trzeba 
już chyba nikogo przekonywać. Uzdrawiającą siłę muzyki 
wykorzystują w swojej pracy neurolodzy, psychologowie, 
terapeuci, pedagodzy. Niezwykłe możliwości i właściwości 
tej dyscypliny sztuki poznawać będziemy podczas warsz-
tatów Music-therapy-book – zapowiadają bibliotekarze 
z jaworznickiej książnicy.

dziej cieszy sukces naszych młodych 
muzyków – chwali Alicja Molitorys.

Miejsce na podium i jedno wy-
różnienie uczniowie z jaworznickiej 
PSM zdobyli też na odbywającym się 
od 15 do 16 maja I Ogólnopolskim 
Festiwalu Obojowym im. Emiliana 
Pardusa w Miechowie. Trzecią po-
zycję w swojej kategorii zajął Józef 
Luborak-Dereń. Wyróżnienie przy-
padło natomiast Kacprowi Dudzie. 

Nauczycielka chłopców, Katarzyna 
Mulak, otrzymła dyplom za wyróż-
niające przygotowanie uczniów. Z ko-
lei pianista Adam Dobrowolski zo-
stał wyróżniony za akompaniament.

Sukcesem może się pochwalić także 
Antonina Lis z klasy fortepianu Jo-
lanty Jarosz. Uczennica zajęła drugie 
miejsce na Międzynarodowym Kon-
kursie Pianistycznym IV International 
Competition „Daina Miestui”.   AZ-H

Muzyczny cykl zajęć w jaworznickiej bibliotece za-
powiada się bardzo interesująco. Podzielony został na 
dwa bloki warsztatowe oraz wieńczące je koncerty. 31 
maja warsztaty odbędą się o godzinie 10 i 11. Kolejne 
spotkanie w ramach muzycznego cyklu zaplanowano 
na 7 czerwca, o godz. 10.

W ramach tegorocznej, czyli trzeciej już edycji akcji 
pod hasłem „Performatywna książka. Performatywna 
biblioteka” bibliotekarze planują przeprowadzenie sze-
ściu tematycznych cykli zajęć warsztatowych. Wśród 
propozycji jest Zin-Book, Fanfi k-Book, Music-Thera-
py-Book, Scrap-Book, Memoris-Book oraz Play-Book.

Projekt dofi nansowany jest ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu 
„partnerstwo dla książki”.                                    GD

nania potężnych kombinacji. Podczas 
rozgrywki przyjdzie graczom 

...ale nikt się nie spodziewał ist-
nej lawiny groszy. We wtorek, 25 
maja, na portalu crowdfundin-
gowym zagramw.to ruszyła 
zbiórka funduszy mająca na 
celu wydanie gry planszo-
wej, której akcja toczy się 
w uniwersum Wiedźmi-
na. Jednocześnie po-
znański wydawca Go On 
Board, odpowiedzial-
ny m.in. za gry Valhal-
la i Tytani, uruchomił 
możliwość wsparcia 
tego tytułu w łącznie 
siedmiu językach na 
najpopularniejszej 
platformie crowd-

starter.com. Po 
upływie 24 godzin 
dzięki prawie 26 tys. 
wspierających udało się zebrać po-

również spróbować szczęścia 
w kościanym pokerze.
Obecnie każdy, kto zechce 
wesprzeć wydanie gry, ma 
do wyboru dwie opcje za-
kupu: wersja standardowa 
i wersja deluxe. Obie wersje 
zawierają m.in. przepięk-
nie zaprojektowane fi gurki 
wiedźminów, a także pierw-

szy dodatek Dziki Gon. Wer-
sja deluxe jest rozszerzona o fi -
gurki potworów dostępnych 
w grze. Ponadto do wspólnej 
puli trafi ają odblokowane 
przez wspierających cele do-

datkowe (fi gurki tylko do 
wersji deluxe), któ-

dziny trwania kampanii.
Do chwili zamknięcia wydania 

wiedźminowi...
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Otwarte Mistrzostwa Jaworzna w Badmintonie im. Mirosława Ciołczyka cieszą się dużym 
zainteresowaniem | Archiwum KS Wolant

4 czerwca wystartują w na-
szym mieście 42. Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Badmintonie. 

Zawody potrwają do 6 czerwca. 
Fani tej sportowej dyscypliny 
będą mogli przyglądać się wy-
stępom najlepszych zawodni-
ków z całego kraju.

Dla publiczności, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
sanitarnymi, dostępna będzie 
na widowni połowa miejsc.

Klub Sportowy Wolant wywodzi się z uczniowskiego klubu sportowego o tej samej nazwie, działającego 
w latach 2005-2011. W treningach uczestniczyły wtedy dzieci i młodzież. Wolant w obecnej postaci, sku-
piający również dorosłych zawodników, istnieje od września 2014 roku. Obecnie w klubie trenuje ponad 
40 osób. Jaworznicy badmintoniści jeżdżą na liczne turnieje, na których zajmują medalowe miejsca. Rów-
nież sami mają na koncie organizację zawodów cieszących się powodzeniem w mieście, regionie i w całej 
Polsce: Mistrzostw Jaworzna Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, Otwartych Mistrzostw Jaworzna w Bad-
mintonie im. Mirosława Ciołczyka, Mistrzostw Jaworzna nauczycieli, pracowników oświaty i samorządow-
ców, Grand Prix Jaworzna amatorów w grach podwójnych czy Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona w ka-
tegorii Elite. Wolant zorganizował też dwie edycje mistrzostw Polski juniorów.

AU TO P R O M O C J A

Moc medali

Złote, srebrne i brązowe 
medale zdobyli zawod-

nicy Klubu Sportów Walki „Satori” 
Jaworzno podczas odbywającego się 
w miniony weekend turnieju Silesian 
Open w Ju-jitsu. Złoto wywalczyli (po 
jednym medalu) Nicolas Szumilas, 
Nikodem Łukajczyk, Adam Łąka
i Julia Sośniak, a także (po dwa ta-
kie krążki) Hanna Kałuża, Szymon 
Kałuża i Adela Niciarz. O srebrne 
trofea postarali się Martyna Chu-
doba, Karol Durlak, Kamil Durlak, 
Ksawery Żurawik, Karolina Krzy-
sica, Paulina Białka, Adela Niciarz 
i Nikodem Łukajczyk, a brązowe 
medale z turnieju przywieźli Szymon 
Łąka, Dominik Wojcieszak i Nico-
las Szumilas. Spośród podopiecznych 
klubu Satori wyłoniono dwie naj-
lepsze zawodniczki turnieju, Hannę 
Kałużę w konkurencji fi ghting (bez 
I fazy) i Adelę Niciarz w konkurencji 
newaza gi. 

Dwie 
zwyciężczynie

Pięcioro zawodników 
Akademii Boksu Roberta Gortata 
wzięło udział w bokserskim meczu 
między pięściarzami ze Śląska i wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego. 
Swoje walki wygrały Martyna Jarzą-
bek i Dorota Wawszczyk. Martyna 
zwyciężyła w drugiej rundzie, no-
kautując Kamilę Kalicińską z klubu 
Champion Włocławek, a Dorota poko-
nała jednogłośnie na punkty Martynę 
Strucińską (również z Włocławka). 
Dobry, choć przegrany pojedynek, 
stoczyła Maja Kieszek, która mi-
nimalnie uległa starszej o rok Mai 
Karbowińskiej z Pomorzanina To-

ruń. Słabsze walki stoczyli Miłosz 
Majewski i Zuzanna Orłowska.

Życiówki pobite

Lekkoatleci z MCKiS Ja-
worzno pobili lub wy-

równali swoje życiowe rekordy na 
zawodach w Chorzowie. Adrianna 
Olechno i Karolina Rysak uzyska-
ły swoje najlepsze czasy w biegu na 
100 metrów, a Marcin Szczyrzyca
rzucił życiowy rekord oszczepem. 
Z kolei Patryk Górski wyrównał re-
kord życiowy w pchnięciu kulą (7,26 
kg). Natomiast Piotr Kuzak, biorący 
udział w biegu na 100 metrów, usta-
nowił rekord sezonu. W chorzowskich 
zawodach uczestniczyli też inni ja-
worzniccy zawodnicy: Julia Frącko-
wiak w skoku w dal, Adam Kukuła
w pchnięciu kulą (5 kg) i Paulina Gaj
w biegu na 5000 metrów.

Jedno zwycięstwo, 
trzy porażki

W  miniony weekend 
na piłkarskich boiskach szczęście 
uśmiechnęło się do zawodników Vic-
torii 1918 Jaworzno. Zespół, grający 
w wadowickiej okręgówce, wygrał 
2:1 z LKS-em Żarki. Porażki zaliczy-
li piłkarze czwartoligowej Szczako-
wianki, występującej w chrzanow-
skiej A klasie Ciężkowianki i Zgody 
Byczyny, grającej w tej samej lidze 
okręgowej co jaworznicka Victoria. 
Drwale ze Szczakowej przegrali 1:5 
w sobotnim pojedynku ze Zniczem 
Kłobuck. Klub z Byczyny uległ 2:5 Ni-
wie Nowa Wieś, a drużyna z Ciężko-
wic nie strzeliła żadnego gola Fablo-
kowi Chrzanów. Za to chrzanowianie 
dwukrotnie wkopali piłkę do bramki 
ciężkowiczan.                           AZ-H

Czas badmintona w mistrzowskim wykonaniu

Zbliżające się mistrzostwa Polski 
to pierwsza tej rangi badmintonowa 
impreza w naszym mieście. Do Ja-
worzna zjadą najlepsi polscy zawod-
nicy z klubów sportowych z całego 
kraju, a miejscem ich zmagań będzie 
zmodernizowana Hala Widowiskowo-
-Sportowa Miejskiego Centrum Kultu-
ry i Sportu, która jest w pełni dostoso-

wana do tego typu wydarzeń. Do tej 
pory w jaworznickim obiekcie odby-
ły się takie badmintonowe imprezy, 
jak m.in. Ogólnopolski Turniej Elity, 
Mistrzostwa Jaworzna i Grand Prix 
Jaworzna w grach podwójnych, or-
ganizowane we współpracy z MCKiS.

– Zapraszamy serdecznie do wspól-
nego kibicowania. Wstęp jest bezpłat-
ny. Wybierając się do hali, pamiętajmy 
jednak o przestrzeganiu zasad reżimu 
sanitarnego. Mistrzostwa będą też trans-
mitowane w internecie – podkreśla Da-
riusz Opatrzyk, zawodnik i prezes 
jaworznickiego Klubu Sportowego 
Wolant, organizującego mistrzostwa 
razem z jaworznickim Urzędem Miej-
skim, Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Śląskiego w Katowicach 
i Miejskim Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie.

W najważniejszej w naszym kraju 
badmintonowej imprezie zmierzy 
się ponad 200 zawodników. Przy-
jadą do naszego miasta z różnych 
zakątków Polski. Zawodnicy będą 
walczyć w swoich przedziałach wie-
kowych. Rozgrywki będą się toczyły 
w kilku kategoriach: pojedynczej 

mężczyzn, pojedynczej kobiet, po-
dwójnej mężczyzn, podwójnej ko-
biet i mieszanej.

Zawody rozpoczną się w piątek, 4 
czerwca, i zakończą się w niedzielę, 
6 czerwca. Uroczyste otwarcie mi-
strzostw zaplanowano na sobotę na 
godz. 11.30, a dekoracja zwycięz-
ców odbędzie się po zakończeniu 
wszystkich meczów w ostatnim dniu 
imprezy.

Oprócz pucharów, medali i dyplo-
mów za zajęcie miejsca na podium, 
organizatorzy przewidzieli też szereg 
atrakcji dla wszystkich zawodników, 
w tym losowanie nagród rzeczowych.

Mistrzostwa są współfi nansowane 
ze środków Gminnej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych 
w Jaworznie. Honorowy patronat 
nad imprezą sprawują Paweł Silbert, 

prezydent Jaworzna, i Dariusz Sta-
rzycki, wicemarszałek województwa 
śląskiego.                                AZ-H

Złoty Igor, brązowy Artur
13-letni Igor Musiał z sekcji sza-

chowej MCKiS Jaworzno został mi-
strzem w Szkolnych Mistrzostwach 
Polski w Szachach w Pokrzywnej. 
Dobrze poszło też jego młodsze-
mu koledze, 7-letniemu Arturowi 
Wojtani, który zajął trzecie miej-
sce w swojej kategorii wiekowej. 
Artur wrócił też z sukcesami z Mi-
strzostw Śląska Juniorów w Sza-
chach Szybkich.

Zawody odbyły się w dniach 15-
21 maja i wzięło w nich udział 160 
młodych szachistów z całego kraju. 
Chłopcy walczyli w swoim gronie, 
a dziewczęta w swoim. W najmłod-
szej kategorii zmagania były ko-
edukacyjne.

Igor w swojej grupie wiekowej 
był bezkonkurencyjny i nie poniósł 
żadnej porażki. W dziewięciu sto-
czonych pojedynkach zgromadził 
7,5 punktu, mając sześć wygranych 
i trzy zremisowane partie.

O sześć lat młodszy Artur Wojta-
nia wygrał cztery partie, a przegrał 
dwie i ostatecznie został brązowym 
medalistą w najmłodszej katego-
rii. 7-latek nie spoczął jednak na 
laurach i już po dwóch dniach od 
powrotu z Pokrzywnej był najlep-
szy w swoim przedziale wiekowym 
podczas Indywidualnych Mistrzostw 
Śląska Juniorów w Ustroniu.

O tytuł najlepszego gracza ślą-
skich mistrzostw zmagało się pra-

wie 60 szachistów z rocznika 2013 
i młodszych. Artur wygrał sześć, 
a przegrał trzy mecze. Zaszedł wy-
soko również w klasyfi kacji ogól-
nej, w której zajął siódme miejsce. 
Wyprzedzili go starsi zawodnicy.

Obaj szachiści trenują w sekcji 
szachowej Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu w Jaworznie. Swoich 
sił próbują też z dorosłymi zawod-
nikami w ramach tegorocznej edy-
cji Grand Prix Jaworzna w Sza-
chach. Kolejny turniej tego cyklu 
odbędzie się 4 czerwca o godz. 
16.30. Miejscem zawodów będzie 
sala szachowa w Hali Widowisko-
wo-Sportowej MCKiS. 

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Dziewczęta tworzą zgraną drużynę. Na zdjęciu z trenerem Grzegorzem Szwedem
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

16 młodych zawodniczek Szcza-
kowianki Jaworzno trenuje 
piłkę nożną pod okiem trenera 
Grzegorza Szweda. W klubie 
u Drwali w Szczakowej działa 
od lutego pierwsza w naszym 
mieście i druga w całym re-
gionie w pełni żeńska drużyna 
piłki nożnej.

Jaworznickie piłkarki mają od 
9 do 11 lat. Jedne dopiero co 
zaczęły swoją przygodę z fut-
bolem, inne grają już od trzech, 
a nawet czterech sezonów. 
Do tej pory trenowały jednak 
w męskich zespołach.

Polki kopią 
od ponad 100 lat
Kobieca odsłona piłki nożnej 
w Polsce miała miejsce jesz-
cze przed I wojną światową, 
ale wtedy panie grały tylko 
towarzysko. Pierwszy dam-
ski zespół piłkarski powstał 
w 1921 roku przy Towarzystwie 
Sportowym Unja Poznań, z ko-
lei pierwszą kobiecą drużyną 
w czasach PRL-u była ta, która 
została założona w 1957 roku 
przy klubie Kolejarz w Kato-
wicach. W 1975 roku odbyły 
się nieofi cjalne mistrzostwa 
Polski kobiet. Ofi cjalne zostały 
zorganizowane w 1979 roku. 
Wygrała je drużyna Czarnych 
Sosnowiec, która jest, jak do-
tąd najbardziej utytułowanym 
damskim zespołem piłkarskim 
w naszym kraju. Kobieca ka-
dra narodowa rozegrała swój 
pierwszy mecz 27 czerwca 
1981 roku z Włoszkami. Polki 
przegrały wtedy 0:3.

Dziewczyny dryblują i strzelają gole

– Tych dziewcząt było u nas coraz 
więcej, dlatego zarząd klubu doszedł 
do wniosku, że z powodzeniem moż-
na utworzyć żeńską drużynę. To był 
świetny pomysł, bo dziewczęta garną 
się do sportu, a do naszych dotychcza-

sowych zawodniczek dołączyły nowe
– podkreśla trener Szwed. –  Dziew-
częta są pełne zapału, nie opuszczają 
treningów, chętnie wykonują wszystkie 
ćwiczenia – chwali.

Zespół bierze udział w turniejach 
ligi żaków, w których mierzy się 
z drużynami chłopców. Dziewczęta, 
przynajmniej na razie, nie walczą 
o laury. Jak przekonuje ich trener, 
najważniejsze jest to, że chcą treno-
wać, że chętnie przychodzą na zaję-
cia. A te, które trenują od niedawna, 
chcą jak najszybciej dogonić bardziej 
doświadczone koleżanki.

– Zapisałam się do drużyny po wpły-
wem mojego wujka i mojego kuzyna. 
Miłosz trenuje w starszej grupie. Też 
chciałam grać w piłkę – przyznaje 9-let-
nia Zosia Połetek. – Najlepiej czuję 
się w ataku – dodaje.

Nową zawodniczką jest także 
11-letnia Agata Pawlik. Odpowiada 
jej gra w obronie. – Już dwa lata temu 
marzyłam o tym, by zostać piłkarką. 
Później przestałam się tym tak bardzo 
interesować, aż wreszcie dowiedziałam 
się o naborze do drużyny – zaznacza. 

Od trzech lat futbol trenuje z kolei 
9-letnia Julia Patrzałek. – Zaczęłam 
grać w chłopięcych drużynach, najpierw 
w Akademii 2012, a później w Szcza-
kowiance. Byłam pierwszą dziewczyną 
w tym klubie. Teraz gram i z dziew-
czynami, i z chłopakami – podkreśla.

Grzegorz Szwed podkreśla, że jego 
podopieczne nie boją się rywalizacji 
z chłopięcymi drużynami i na boisku 

dają z siebie wszystko. – A uśmiech 
nie znika z ich twarzy. Nie zraził je 
nawet deszcz, który padał podczas 
sobotniego turnieju Ligi Skrzatów, któ-
ry odbył się na boisku w Szczakowej 
– zaznacza.

Kolejny ligowy pojedynek szcza-
kowskie zawodniczki zagrają już 
w najbliższą sobotę na boisku Orła 
Sosnowiec.                                AZ-H
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Franciszek Dzióbek patronuje jednej z ulic równoległych 
do ulicy Hugona Kołłątaja. To stosunkowo krótka i nowa 
w naszym mieście uliczka, biegnąca pomiędzy prywatny-
mi posesjami. Nazwę nadano jej w 2014 roku. Patron tej 
drogi od urodzenia związany 
był z naszym miastem i rozsła-
wiał je jako doskonały muzyk 
i życzliwy nauczyciel.

Franciszek Dzióbek na 
świat przyszedł 6 listopada 
1919 roku w Jaworznie. Od 
zawsze kochał muzykę. Naukę 
gry na skrzypcach rozpoczął 
jeszcze w szkole powszechnej. 
Od początku wykazywał się 
zaangażowaniem i sporym 
talentem. Już jako szesna-
stolatek założył swój pierw-
szy chór, który działał przy 
Pierwszej Drużynie Harcerzy 
w Jaworznie. Egzamin dojrza-
łości Franciszek Dzióbek zdał 
w Chrzanowie, a muzyczną edukację kontynuował następnie 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. 
Zmienił jednak instrument. Zrezygnował ze skrzypiec na 
rzecz wiolonczeli.

II wojna światowa odcisnęła swoje piętno również na 
życiu młodego jaworznianina rozkochanego w muzyce. 
Władze okupacyjne zmusiły go do podjęcia pracy. Fran-
ciszek Dzióbek musiał wówczas na jakiś czas przerwać 
naukę. Zawodową ścieżkę rozpoczął w kopalni „Rudolf”. 

Muzyk 
i pedagog

Patroni 
naszych 
ulic

Miłość do muzyki była jednak na tyle silna, że mimo trud-
ności jaworznianin z powodzeniem łączył pracę zawodową 
i naukę. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Katowicach udało mu się ukończyć. Pracował w kopalni 

„Bierut”, a później w Filhar-
monii Śląskiej.

Z czasem swoje zawodowe 
plany związał z kształceniem 
młodych talentów. W 1950 
roku założył w Jaworznie Spo-
łeczne Ognisko Muzyczne. To 
tutaj kształcił utalentowanych 
muzycznie jaworznian. Począt-
kowo jego ognisko muzyczne 
mieściło się w budynku po-
łożonym u zbiegu ulic Grun-
waldzkiej i Zielonej. Obec-
nie swoją siedzibę mają tam 
wydziały Urzędu Miejskiego. 
Franciszek Dzióbek swoje mu-
zyczne i pedagogiczne talenty 
rozwijał między innymi, pro-

wadząc chóry. Pod jego batutą jaworznickie chóry zaj-
mowały czołowe lokaty na ogólnopolskich przeglądach. 
Jaworznian założył też orkiestrę symfoniczną, która funk-
cjonowała na wysokim poziomie i była ważnym elementem 
ówczesnej kulturalnej oferty naszego miasta. Był kierowni-
kiem muzycznym Górniczego Zespołu Artystycznego Pieśni 
i Tańca kopalni „Jaworzno” i konsultantem muzycznym 
Krakowskiego Wojewódzkiego Domu Kultury.

Franciszek Dzióbek zmarł 25 kwietnia 1984 roku.     GD

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 16 (208)

Źródło: Zeszyty historyczne miasta 
Jaworzna, kwiecień 2012

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. 

Litery z pól oznaczonych nu-
merami od 1 do 30 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 17 
(209): Nad czas stracony nic 
bardziej nie boli. 

Hasło dzisiejszej krzyżówki 
oraz prawidłowo wypełniony 
diagram sudoku opublikujemy 
w kolejnym wydaniu „Pulsu Ja-
worzna”. Życzymy miłej lektury 
i przyjemnej zabawy.

Szczakowski Szczakowski 
cementcement

Szczakowska cementownia nale-
żała w pierwszej połowie XX wieku 
do jednych najlepiej zmodernizowa-
nych i produkcyjnych. W 1930 roku 
wybudowano kolejny, 6. piec, który 
był wówczas największym tego typu 
urządzeniem na świecie. Jego rura 
miała długość 113 m, a średnica 
3,6 m. Ciężar pieca wraz z warstwą 
szamotową przekraczał 200 ton. 
Jednocześnie został wybudowany 
ceglany komin wysokości 76 me-
trów. Rozbudowano i zmoderni-
zowano również oddział produkcji 
dolomitu, uruchamiając nowocze-
sny piec fi rmy Kurt von Greuber, 
zelektryfi kowano wszystkie odcinki 
kolejki wąskotorowej obsługującej 
kamieniołomy.  Wszystkie te proce-
sy były wówczas zautomatyzowane. 
Szczakowski cement wykorzystano 
między innymi przy budowie mostu 
na Sole w Oświęcimiu, przy budo-
wie zapory w Porąbce, a w 1936 
roku przy budowie kolejki linowej 
na Kasprowy Wierch.       

Not. Ewa Szpak
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