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Wakacyjne remonty 
już trwają

Święto policji 
– odznaczenia i awanse

Brązowy medal 
dla Patrycji!

Więcej na str. 4-5Więcej na str. 3 Więcej na str. 13

W strugach deszczu, ale 
bardzo uroczyście, obchodzi-
li swoje święto policjanci z 
Komendy Miejskiej Policji w 

Nasza jaworznicka spor-
tsmenka Patrycja Haręza
odniosła kolejny światowy 
sukces. Podczas odbywają-
cego się w zeszłym tygodniu 
w Warszawie Pucharu Świa-
ta w szermierce na wózkach 
„Szabla Kilińskiego”, zdobyła 
brązowy medal w rywalizacji 
szablistek kat. B. Jaworznian-
ka wciąż ma też nadzieję na 
start w zbliżającej się para-
olimpiadzie, w której miała-
by wystąpić jako szpadzistka. 
Podczas zeszłotygodniowych 

realizowanych w  wakacje 
w placówkach oświatowych 
w  naszym mieście. Prace 
w Długoszynie już się roz-
poczęły i potrwają do końca 
września, ale na niespodzianki 
po wakacjach liczyć mogą też 
uczniowie z innych jaworznic-
kich szkół. Letnie miesiące tra-
dycyjnie wykorzystane zosta-
ną na remonty i modernizacje.

Prace zaplanowane do wy-
konania w czasie tych wakacji 
wszędzie już ruszyły.

Jaworznie. W poniedziałek, 12 
lipca, stróże prawa zebrali się 
na placu manewrowym przy 
gmachu jaworznickiej jednost-
ki. Podczas uroczystego apelu 
otrzymali awanse na wyższe 
stopnie policyjne. Wręczono 
też odznaczenia honorowe. 
Jednym z nich został uhono-
rowany Paweł Silbert, pre-
zydent Jaworzna. W święcie 
policji wzięli udział policyjni 
funkcjonariusze, ich rodziny 
i goście.

potyczek o szablę Kilińskie-
go pani Patrycja zwyciężyła 
cztery eliminacyjne pojedynki, 
a przegrała tylko jeden. W pół-
fi nale uległa jednak Olenie 
Fiedocie z Ukrainy.

Więcej na str. 7

Karaibska plaża 
nad Sosiną

Ponad 1,5 mln zł kosztować 
będzie termomodernizacja bu-
dynku Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2 w Długoszynie. 
To największa i najkosztow-
niejsza spośród inwestycji 



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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Mewy to fascynujące stworzenia. 
Nigdy nie zastanawiałem się, jak wy-
gląda klasyczna mewa, bo latało mi 
toto nad łbem, celując w środek, bo 
kółko do celowania jest. Bardziej się 
człowiek obawia ataku odchodami, 
niż od naszych swojskich gołębi, pew-
nie ze względu na rozmiar ptaszydła, 
które jest niczym hodowlany kur-
czak z przeznaczeniem na sprzedaż 
w Biedronce na promocji. Czyli z 5 
kilo. Drze się to niemiłosiernie, wy-
dając chwilami zaskakujące dźwięki, 
szczególnie gdy nocami krąży nad da-
chami nadmorskich budowli. W jed-
nym momencie masz wrażenie, że to 
przerażający krzyk małego dziecka, 
innym, że stado osłów właśnie roz-
poczęło orgię. 

Czasem siądą w kupie, gdzieś  na 
dachu naprzeciw i wtedy słychać, 
że chyba opowiadają sobie sprośne 
kawały, bo zarykują się do rozpuku. 
Równie dobrze mogą sobie też opo-
wiadać o tym, co widziały krążąc 
nad ludzkimi skupiskami, tworząc 
głosami festiwal sarkazmów i kpin. 

Może komentują skarpety włożone 
do sandałów, bo pomimo społecznej 
krytyki i apeli o zaprzestanie tego pro-
cederu, dalej się spotyka taki element 
wywrotowy. Nie jest to jednak kla-
syczne polskie „januszowanie”, lecz 
międzynarodowy proceder przeciwko 
dobremu gustowi i poczuciu estety-
ki. Widziałem takie cudo u Bułgara, 
Turka i Słowaka, więc albo polscy 
nosiciele sandałoskarpetozy rozno-

Żółte kozaczki i wielki ptak

Pochwały motywują

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

szą wirusa, albo to już uniwersalne 
obrzydliwe nawyki międzynarodowe. 
Mam jednak nadzieję, że nie będzie 
to kolejny wirus, po którym trzeba 
będzie się szczepić pięcioma daw-
kami niejasnej w składzie substancji 
o zawartości 50% alkoholu, a później 
na granicach okazywać swoje zdjęcie 
w japonkach i bosych stopach, aby 
można było wjechać do kraju wypo-
czynku. Ten skład szczepionki głupi 
nie jest, ale kto wytrzyma tyle dawek 
dzień w dzień? Podobno Rosjanie 
już są chętni do pierwszych testów.

Mewa szara jest piękna, wielka 
z szaro-śnieżnobiałym upierzeniem, 
które prezentuje z dumą, jakby nosiła 
ekskluzywne futro z paryskiej kolek-
cji 2021. Na stopach stylowe żółte 
kozaczki i masywny dziób w tymże 
kolorze, wielki, zakrzywiony i trochę 
straszny, bo w jego dolnej części wy-
stępuje czerwona plama, która wyglą-
da niczym krew z aorty jej partnera, 
złapanego na fi glach z mewkami na 
innej plaży.

Siedząc w barze i przekąszając 
słynne bułgarskie szprotki z głębo-
kiego oleju, o nazwie Caca, często 
bywa, że mewa podfruwa i siada 
niedaleko, żebrząc o kawałek przy-
smaku. Turyści chętnie dokarmiają 
sprytne ptaszydła, bo te precyzyjnie 
i widowiskowo pięknie w locie łapią 
rybkę, i szybko przełykają, po czym 
krzyczą o jeszcze. Po krótkim czasie 
obserwacji takiej sceny, doleciały 
trzy inne ptaki, o szarym, ciemnym 
ubarwieniu i agresywnym zachowa-
niu, wyglądały niczym mroczne cha-
raktery z fi lmów Disneya. Zepchnę-
ły z daszku elegancką mewę, a ta 
odleciała z wrzaskiem. Ciekawiło 
mnie, co to są te wredne szuje, bez 
zasad moralnych i z postawą rosz-
czeniową. Przeglądnąłem internet 
w poszukiwaniu informacji i oka-
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Szykują się poważne zmiany w pra-
wie o ruchu drogowym. Dramatycz-
ne w skutkach wypadki, do których 
doszło ostatnio na polskich drogach, 
motywują do działań, które pozwolą 
skutecznie zniechęcić kierowców do 
brawury. Do rozsądku kierujących 
ustawodawca trafi ć chce przez kie-
szeń. I tak – za przekroczenie dopusz-
czalnej prędkości o 30 km zapłacić 
trzeba będzie mandat w wysokości 
5 tys. zł, a jeśli kierowca dopuści się 
w tym zakresie recydywy, to koszty 
przyjemności, płynącej z szybkiej jaz-
dy, sięgną nawet 30 tys. zł. To jednak 
nie wszystko. Nowe prawo podwyższa 
też wysokość grzywny, jaką można 
nałożyć na kierowcę za łamanie drogo-
wych przepisów. Jeśli uda się spełnić 
zapowiedzi rządzących, to maksymal-

na grzywna za wykroczenie drogowe, 
wyniesie 30 tys. zł. 

Kierowcy, którzy na sumieniu będą 
mieć drogowe grzechy, będą też więcej 
płacić za obowiązkowe ubezpieczenie, 
bo w planach jest zgoda na powiązanie 
wysokości stawek ubezpieczeń komu-
nikacyjnych z liczbą punktów karnych 
i rodzajem popełnianych wykroczeń 
na koncie konkretnego kierowcy. Gło-
sy w kwestii oceny proponowanych 
rozwiązań jak zwykle są podzielone. 
Niektórzy twierdzą, że wysokość kar 
nie ma wielkiego znaczenia, a waż-
niejsza byłaby jej nieuchronność. Inni 
przekonują, że warto wypróbować każ-
de rozwiązanie, które może sprawić, 
że na drogach będzie bezpieczniej. 
Na pewno warto zdjąć nogę z gazu 
i włączyć rozsądek.

Noga z gazu!

Koniec pandemii?

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zaszczepiłem się, więc nie muszę 
nosić maseczki – to błędne przeko-
nanie pokutuje wśród niemałej czę-
ści naszego społeczeństwa. Byłam 
świadkiem wymiany zdań pasaże-
ra z konduktorem. Młody człowiek, 
jako jedyny w przedziale, nie miał 
maseczki. Gdy pracownik pociągu 
zwrócił mu uwagę, mężczyzna od-
rzekł, że przecież przeszedł już cykl 
szczepień. Na to konduktor odparł 
zaskoczonemu pasażerowi, że mimo 
szczepienia i tak może zarażać. Oczy-
wiście kolejarz miał rację.

Jednak czego można się spodzie-
wać w sytuacji, gdy wszem i wobec, 
we wszystkich mediach, trąbi się 
o tym, że osoby skutecznie zaszcze-
pione są poza limitami, dotyczącymi 

udziału w imprezach i wydarzeniach 
publicznych różnego typu. Zaszcze-
pieni nie muszą też odbywać kwa-
rantanny, jeśli wrócili z kraju, znaj-
dującego się poza Unią Europejską.

Wiadomo, że owe limity i obostrze-
nia dla niezaszczepionych stanowią 
też ochronę dla nich samych. Ale jeśli 
nie mówi się głośno o tym, że każdy 
z nas, mimo szczepienia, nadal może 
przenosić koronawirusa, to Polacy 
wciąż będą wyciągać takie mylne 
wnioski, jak ten pasażer pociągu.

Coraz więcej osób myśli, że pande-
mia się skończyła. W jednej ze stacji 
radiowych dziennikarz zapytał ar-
tystkę, jak wygląda jej muzyka po 
pandemii… Serio? To na jaką czwartą 
falę czekamy?

zało się, że samych mew jest 51 ga-
tunków w 10 rodzajach, natomiast 
te wredne ptaszyska to... nastolat-
ki tego samego gatunku, dzieci tej 
białej! Od razu zachowanie stało 
się czytelne, gdyż nie odstaje od 
ludzkich młodych osobników. Na-
wet w ich głosach słychać, że jesz-
cze to młode i przechodzi mutację, 
bo skrzypią niczym nienaoliwione 
drzwi od Golfa III.

W pokoju, w którym mieszkam, 
jest piękny balkon, idealny do przyj-
mowania wieczornych szczepień. 
Idealne miejsce na wypoczynek, 
z dala od centrum, a jednocześnie na 
tyle blisko, że jak szczepionki zabrak-
nie, to praktycznie vis-a-vis lokalny 
market, yyyyyy to znaczy „ośrodek 
zdrowia” z dobrociami wszelkimi. 
Niestety, obok na połączonym balko-
nie przesiaduje wciąż para naszych 
krajan, w wieku tak około 70 lat, ona 
z fantazyjnym kwiatkiem w dłoni, on 
w skarpetach i sandałach, czyli kla-
syk. Niby wszystko miło i uprzejmie, 
ale… palą średnio co 5 minut, cały 
czas na wspólnym balkonie, a dzieje 
się to, bagatela, przez 21 godzin na 
dobę, od 5 rano. Mógłbym poczekać, 
aż rak ich zabije, bo to nieuniknione, 
ale zwróciłem uwagę, że może trze-
ba wyjść przed budynek, bo mamy 
pokój przesmrodzony wyziewami 
z ich paszcz, nie da się okna w nocy 
otworzyć. Odmówili, zasłaniając się 
informacją, że na balkonie można. 
Mhm. Można też być człowiekiem, 
a nie bluszczem.

Chyba się nie chwaliłem, że przed 
wyjazdem kupiłem taki głośnik prze-
nośny o dużej mocy. Dziś całą noc 
będę sprawdzał, czy są melomanami 
i lubią twórczość Behemotha i Se-
pultury. A mewy mi pomogą ata-
kami lotniczymi, obiecały to zrobić 
za kilka szprotek.
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Szpilki w bruku

Upały mają swoje konsekwencje. Wiele osób gorzej się czuje, 
kiedy temperatura przekracza okolice trzydziestej kreski. Wie-

le osób wtedy również gorzej śpi. Specjaliści radzą więc, by unikać przebywania 
w pełnym słońcu w samo południe, pić dużo wody, głowę chronić kapeluszem, nosić 
okulary przeciwsłoneczne, a skórę smarować kremem z wysokim fi ltrem. Warto 
się do tych rad stosować, bo przegrzanie organizmu bywa groźne.

Podobnie jak dla ludzi, wysokie temperatury niebezpieczne są też dla zwierząt. 
W upalne dni zwierzakom też grozi przegrzanie, a w konsekwencji udar i nawet 
śmierć.

Określone konsekwencje upały mają też dla rolnictwa. Bardzo wysokie tempe-
ratury wywołują susze, a te zmniejszają plony. Nie mówiąc już o tym, że pracę 
w polu czynią wyjątkowo uciążliwą.

Upał niezbyt korzystnie działa też na miejską infrastrukturę. Po ostatniej gorącej 
fali upałów na jaworznickim Rynku znów wybrzuszyła się kostka brukowa. Takie 
zdarzenie nie mogło pozostać niezauważone przez miejscowych malkontentów. 
W internetowych komentarzach znów oberwało się urzędnikom, wykonawcom 
i nawet naturze. No bo to przecież nie może tak być, żeby płyta głównego placu 
w mieście ulegała uszkodzeniom na skutek wysokich temperatur. I choć to zdarza 
się nie tylko w Jaworznie, bo podobne rzeczy dzieją się i w innych miastach, to 
jednak uszkodzenie kostki jest tematem na kilkudniowy hejt. 

Pewnie, że jeśli jest dobry powód do krytyki, to można ją śmiało wyrazić. Kon-
stytucyjna wolność słowa daje taką gwarancję. Czasem pewnie przyniesie to nawet 
pozytywne skutki i zmotywuje kogoś do cięższej pracy czy staranności. Szkoda tylko, 
że komentatorzy jaworznickiej rzeczywistości nie zauważyli, że następnego dnia 
po tym, jak kostka na Rynku się wybrzuszyła, uszkodzenie zostało naprawione. 
Pochwały też motywują. Niektórzy przekonują, że nawet bardziej niż przygany.  

Godzinami mogę oglądać 
zachody słońca, parkują-
cą kobietę oraz zachowa-
nie mew w pobliżu sma-
żalni ryb.
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Monika Bryl (po prawej) jest m.in. autorką pomysłu na jaworznickie Święto Rodziny | fot. Grażyna Dębała

Akty mianowania policjantów na wyższe stopnie wręczył stróżom prawa Piotr Uwijała, 
p.o. komendanta miejskiego KMP w Jaworznie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą 
Pierwszej Klasy | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W strugach deszczu, ale bardzo uroczyście, obchodzili 
swoje święto policjanci z Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie. W poniedziałek, 12 lipca, stróże prawa 
zebrali się na placu manewrowym przy gmachu 
jaworznickiej jednostki. Podczas uroczystego apelu 
otrzymali awanse na wyższe stopnie policyjne. Wręczono 
też odznaczenia honorowe. Jednym z nich został 
uhonorowany Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Wiceprezydent wiceprezesem KSSE

Mobilne
punkty 
spisu 

Monika Bryl, wiceprezydent Jaworzna, od-
chodzi z Urzędu Miejskiego. Teraz pełnić będzie 
funkcję wiceprezesa Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Wśród wyzwań, jakim 
będzie musiała sprostać na nowym stanowisku, 
są zadania związane z transformacją i przebran-
żowieniem gospodarki regionu, tworzeniem ko-
lejnych stref inwestycyjnych, wprowadzaniem 
nowych inwestycji w kraju i poza granicami. Ta 
nominacja to nie tylko awans dla pani wicepre-
zydent, ale też szansa dla Jaworzna.

Monika Bryl pracę w Urzędzie Miejskim za-
czynała jako stażystka. Szybko jednak pięła się 
po szczeblach urzędniczej kariery, gdzie dała 
się poznać jako osoba odpowiedzialna, zorga-
nizowana i kreatywna. Od listopada 2015 roku 
Monika Bryl pełniła funkcję zastępcy prezyden-
ta miasta. Miała bezpośredni nadzór m.in. nad 
obszarami zamówień publicznych, zarządzania 
kryzysowego, zdrowia i spraw społecznych, 
a także sprawowała nadzór właścicielski nad 
spółkami z udziałem gminy.

– Do dziś miałem w niej znakomitego współpra-
cownika. Cieszę się, że jej talent, praca i wysoki 
poziom kompetencji zostały zauważone na tak 
wysokim szczeblu władzy, jak Pan Premier Ma-

teusz Morawiecki i Wicepremier Jarosław Gowin, 
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i oczywi-
ście Pan Prezes KSSE Janusz Michałek. Przed 
Panią Wiceprezes KSSE Moniką Bryl stoją nowe, 
niezwykle ważne zadania i możliwości, ufam, 
że również dla naszego miasta. Nade wszystko 

jestem zadowolony z tego, że dobry pomysł, by 
dać dużą szansę pani Monice Bryl na rozwijanie 
swych talentów i predyspozycji, tak pięknie za-
owocował. Życzę jej dziś, by był to tylko kolejny 
krok w dalszej karierze zawodowej – mówi Pa-
weł Silbert, prezydent Jaworzna.

Z inicjatywy Moniki Bryl uruchomiono 
miejskie programy społeczne „Jaworzno 
Wspiera Rodziny” i „Jaworzno Przyjazne 
Seniorom”. Nadzorowała powstawanie żłobka 
miejskiego, zainicjowała cykl dużych wyda-
rzeń plenerowych dla całych rodzin, aktywnie 
wspierała środowisko jaworznickich seniorów, 
skutecznie zarządzała też kluczowymi dla 
Jaworzna projektami inwestycyjnymi. – Po 
kilkunastu latach pracy w jaworznickim Urzę-
dzie Miejskim i sześciu latach pełnienia funkcji 
zastępcy prezydenta, przyszedł czas na nowe 
wyzwania, wzmacnianie gospodarki regionu, 
przygotowanie inwestycyjne w obliczu transfor-
macji, a także wspieranie powstawania Jaworz-
nickiego Obszaru Gospodarczego, z korzyścią 
dla mieszkańców Jaworzna i województwa. 
Serdecznie dziękuję za okazywany wzajemny 
szacunek, serdeczność, pełną pasji i profesjona-
lizmu pracę na rzecz mieszkańców, zaangażo-
wanie w sprawy miasta i dumę z jego rozwoju. 
To suma zdobytych tutaj, w tej pracy, z tymi 
ludźmi doświadczeń, pokonanych przeciwności, 
przekutych w zwycięstwo pomysłów, pozwala mi 
podjąć się nowego, zapewne równie ambitnego 
zadania – mówi Monika Bryl.                 GD

Policjanci świętowali

W święcie policji wzięli udział 
policyjni funkcjonariusze, ich ro-
dziny i goście. W spotkaniu uczest-
niczyli prezydent Paweł Silbert, 
Tadeusz Kaczmarek, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Jaworz-
nie oraz Dariusz Starzycki, wi-
cemarszałek woj. śląskiego. Apel 
uświetniła policyjna orkiestra 
z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach.

Akty mianowania na wyższe 
stopnie policyjne otrzymało 35 
funkcjonariuszy. – Nasi policjanci 
każdego dnia strzegą bezpieczeństwa, 
porządku i prawa. Służą ludziom po-
mocą, ratując życie i zdrowie tych, 
którym zagraża niebezpieczeństwo – 
podkreślił podczas apelu mł. insp. 
Piotr Uwijała, p.o. komendanta 
miejskiego policji w Jaworznie, 
który podczas apelu otrzymał me-

dal „30-lecia Powstania NSZZ Po-
licjantów”. – Przez ostatnie 15 mie-
sięcy zmagaliśmy się jako formacja 
z nowym zagrożeniem, które dotknęło 
całe nasze społeczeństwo, z zagroże-
niem epidemiologicznym. Mimo że 
niejednokrotnie dosięgało ono rów-
nież nasze szeregi, nie zaprzestali-
śmy realizacji swoich obowiązków 
służbowych. Nasz garnizon, tak jak 
i cała policja, stanął na wysokości 
zadania i będzie stał, dopóki w na-
szych szeregach będą służyć ludzie, 
którzy rozumieją znaczenie słów roty 
ślubowania – zaznaczył.

Wyróżnieni zostali również pra-
cownicy służby cywilnej jaworznic-
kiej jednostki i osoby spoza komen-
dy, które od lat wspierają działania 
stróżów prawa. Zgodnie z decyzją 
zarządu wojewódzkiego NSZZ po-
licjantów woj. śląskiego, Krzyżem 
Niepodległości z Gwiazdą Pierwszej 

Klasy odznaczeni zostali prezydent 
Jaworzna Paweł Silbert, Daniel Sie-
rakowski, prezes Fundacji „Energe-
tyka na Rzecz Polski Południowej”, 
i jego zastępca, Magdalena Kału-
ża. – To odznaczenie nie tylko dla 
mnie. Ten krzyż to również zasługa 
moich współpracowników z Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności, z naczelnikiem Zbigniewem 
Piątkiem na czele, a także gen. Janu-
sza Skulicha, mojego pełnomocnika 
ds. bezpieczeństwa, i wielu innych 
osób, które rozumieją służbę i pracę 
policjantów. Deklaruję dalszą dobrą 
współpracę miasta z policją – podkre-
ślił jaworznicki prezydent.

W miejskim garnizonie pracuje 
169 policjantów. Komenda ma czte-
ry wydziały: kryminalny, prewencji, 
ruchu drogowego i wydział do wal-
ki z przestępczością gospodarczą.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Jaworznianie znów będą mieli oka-
zję wziąć udział w spisie powszech-
nym w pobliżu swojego miejsca za-
mieszkania. Co ważne, pomogą w tym 
pracownicy Gminnego Biura Spiso-
wego. Od 19 do 26 lipca w ramach 
akcji „Spisz się w dzielnicy” z takiej 
możliwości będzie można skorzystać 
w Dąbrowie Narodowej, Jeziorkach, 
Niedzieliskach, a także na Borach 
i Podłężu. Mobilne punkty spisowe 
zostaną rozlokowane w ogólnodostęp-
nych dla mieszkańców placówkach. 
O godzinach i miejscach działalności 
punktów pracownicy GBS-u poinfor-
mują do końca tego tygodnia.

To już kolejna taka akcja w Jaworz-
nie. Poprzednia odbywała się od 21 
do 25 czerwca w Jeleniu, Byczynie, 
Ciężkowicach, Szczakowej i na Osie-
dlu Stałym. W mobilnych punktach 
spisu dokonało 688 mieszkańców.

Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia 
i zakończy się 30 września. Z racji 
pandemii ma przede wszystkim formę 
samospisu internetowego. Responden-
ci mogą też wykręcić numer infolinii 
22 279 99 99. Inną formą jest rozmo-
wa z rachmistrzem, który może zapu-
kać do naszych drzwi lub skontakto-
wać się telefonicznie. Rachmistrzowie 
zawsze dzwonią z numeru 22 828 88 
88. Aby zweryfi kować ich tożsamość, 
można skorzystać z aplikacji dostęp-
nej na stronie rachmistrz.stat.gov.pl 
lub zadzwonić na wspomnianą info-
linię spisową. Spis powszechny jest 
obowiązkowy. Za odmowę udziału 
grożą kary grzywny. Z kolei za poda-
nie fałszywych danych można trafi ć 
nawet do więzienia.                 AZ-H
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Ponad 1,5 mln zł kosztować będzie termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Długoszynie. 
To największa i najkosztowniejsza spośród inwestycji 
realizowanych podczas wakacji w placówkach oświatowych 
w naszym mieście.

Wakacyjne remonty ruszyły

Prace w  Długoszynie już się 
rozpoczęły i potrwają do końca 
września, ale na niespodzianki po 
wakacjach liczyć mogą też ucznio-
wie z innych jaworznickich szkół. 
Letnie miesiące tradycyjnie wyko-
rzystane zostaną na remonty i mo-
dernizacje.

– Prace zaplanowane do wykona-
nia w czasie tych wakacji wszędzie 
już ruszyły – mówi Paweł Ryba, 
zastępca dyrektora Miejskiego Ze-
społu Obsługi Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Jaworznie.

Termomodernizacja w Długo-
szynie rozpoczęła się 1 lipca. – Na 
razie prowadzone są prace wewnątrz 
budynku. Demontowane są stare ka-
loryfery, wymieniane rurki. Zależy 
nam na tym, żeby jak najwięcej prac 

wewnątrz szkoły wykonać w czasie 
wakacji, zanim wrócą uczniowie – 
wyjaśnia Jolanta Panek-Kozioł, 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2.

Zakres remontu jest spory. Pro-
jekt zakłada bowiem kompleksową 
termomodernizację budynku szkoły 
wraz z wymianą źródła ciepła. Sta-
re kotły węglowe zostaną wymie-
nione na gazowe. W budynku przy 
ulicy Chropaczówka wymieniona 
zostanie stolarka okienna, docie-
plone będą ściany i stropy. Remont 
przejdą kominy. Wymienione zo-
staną też pokrycia daszków oraz 
instalacja centralnego ogrzewania. 
Kotłownia z węglowej zamieniona 
zostanie na gazową. Przeprowa-
dzone zostaną też wszystkie ko-

Już wktórce stara elewacja zupełnie się zmieni | fot. Grażyna Dębała

Sygnatariusze wtorkowego porozumienia | fot. Materiały UM Jaworzno

Stypendia dla najlepszychPunkt znów działa

Dobre praktyki podstawą 
współpracy

Plac jest 
bezpieczny

watnych lub wydzielonych w bu-
dynkach jednorodzinnych lokalach 
mieszkalnych z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą. Wśród inwestycji, na 
które można dostać dofi nansowa-
nie, są m.in. wymiana źródeł ciepła, 
stolarki okiennej i drzwiowej, ocie-
plenie budynku, montaż systemu 
ogrzewania elektrycznego, pompy 
ciepła czy wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła. Dotacja może 
wynieść maksymalnie 30 tys. zł dla 
podstawowego poziomu dofi nan-
sowania i 37 tys. zł w przypadku 
poziomu podwyższonego.

O szczegółach można dowiedzieć 
się w punkcie przy ul. Krakowskiej 
9, pod numerem telefonu 32 618 19 
65 i na stronie internetowej czyste-
powietrze.gov.pl.

Anna Zielonka-Hałczyńska

z których będą korzystać inne pol-
skie miejscowości przy współpracy 
ze Związkiem Miast Polskich.

– Cieszymy się, że zostaliśmy wy-
różnieni i że nasze miasto bierze udział 
w tym przedsięwzięciu. Zostaliśmy do 
niego zaproszeni, dzięki naszej wcze-
śniejszej, dobrej współpracy, jako sa-
morząd, z sekcją terenową NSSZ Soli-
darność. Tę współpracę przez cały czas 
kontynuujemy – podkreślił prezydent 
Paweł Silbert. – Wypracowane przez 
nas porozumienie jest symetryczne, co 
oznacza, że nie tylko jedna ze stron 
musi z czegoś zrezygnować i spełniać 
roszczenia tej drugiej. Strony naszego 
porozumienia pokazały, że mają wolę, 
by ze sobą współpracować na równych 
prawach  – dodał.

Teraz dialog będzie odbywał się 
między zarządami poszczególnych 
gminnych jednostek  a reprezentu-
jącymi pracowników zakładowymi 
związkami zawodowymi. Na po-
ziomie zakładów pracy mają zostać 
wypracowane odpowiednie mecha-
nizmy działania. Współpraca zakoń-
czy się podpisaniem podobnych, jak 
wtorkowe, porozumień, ale już na 
poziomie poszczególnych zakładów 
pracy.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Od 1 sierpnia można składać 
wnioski o stypendium prezydenta 
miasta. To propozycja dla uczniów 
uzdolnionych w dziedzinie nauki, 
sportu lub sztuki. Co ważne, o udzie-
lenie stypendium danemu uczniowi 
można się ubiegać nie wcześniej niż 
po ukończeniu przez niego IV klasy  
szkoły podstawowej. 

– Stypendium może być przyznane 
uczniowi mającemu wybitne osiągnię-
cia edukacyjne, artystyczne lub spor-
towe oraz posiadającemu co najmniej 
bardzo dobrą ocenę roczną z zachowa-
nia – podkreśla Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Szanse na fi nansowe wsparcie 
w postaci stypendium prezyden-
ta miasta mają zwłaszcza laureaci 
międzynarodowej olimpiady lub 
laureaci i fi naliści olimpiady przed-

– W Jaworznie rządowy program 
„Czyste Powietrze” cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Pomimo pandemicznych ograni-
czeń w 2021 roku, za pośrednictwem 
gminy, złożonych zostało ponad 260 
wniosków – informują pracownicy 
magistratu.

Obecnie warunki epidemiologicz-
ne pozwoliły na powrót porad sta-
cjonarnych. Te odbywają się przy 
ul. Krakowskiej 9 na drugim pię-
trze. Wejście znajduje się od strony 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej. Punkt jest czyn-
ny w środy w godz. 8-14 i w piątki 
od 8 do 12.

W ramach rządowego programu 
„Czyste Powietrze” można uzyskać 
fi nansowe wsparcie dla inwestycji 
przeprowadzanych w domach pry-

dy zaproszono do niego dwie pol-
skie miejscowości, Jaworzno i Płock. 
Pierwsze seminarium online odbyło 
się w naszym mieście w połowie lute-
go i rozpoczęło cykl negocjacji, pod-
czas których wypracowano warunki 
podpisanego wczoraj porozumienia.

Zawarli je Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna, prezesi i wiceprezesi pięciu 
miejskich jednostek (Urzędu Miej-
skiego, Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu, Powiatowego Urzędu Pracy, 
PKM Jaworzno oraz Wodociągów 
Jaworzno), a także przedstawiciele 
zakładowych związków zawodowych 
NSZZ Solidarność.

– Dobre praktyki polegają na pro-
wadzeniu zdrowego, konstruktywnego 
dialogu między związkami zawodo-
wymi, reprezentującymi pracowników, 
a zarządem miasta, prezesami spółek 
miejskich i jednostek administracyjnych. 
W tym dialogu chodzi przede wszyst-
kim o przekazywanie sobie nawzajem 
rzetelnych informacji o założeniach 
i strategiach na przyszłość – tłumaczy 
Andrzej Dudzik, koordynator pro-
jektu w Jaworznie z ramienia NSZZ 
Solidarność.

Pilotażowy program, w którym 
bierze udział nasze miasto, ma wy-
pracować modelowe rozwiązania, 

Stacjonarny punkt konsultacyjno-
-informacyjny rządowego programu 
„Czyste Powietrze” znów obsługiwa-
ny jest przez jaworznickich urzęd-
ników. Z pracownikiem magistratu 
można się spotkać w środy i piątki 
w siedzibie Wydziału Ochrony Śro-
dowiska przy ul. Krakowskiej 9. 
W ramach programu mieszkańcy 
mogą starać się o dofi nansowanie 
ekoinwestycji w swoich domach. 
Pieniądze wypłaci im Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

Działalność stacjonarnego punktu 
„Czystego Powietrza” została zawie-
szona z uwagi na dużą liczbę zaka-
żeń koronawirusem. Wnioski można 
było składać wówczas tylko zdalnie. 
Mimo to urzędnicy kontaktowali 
się z jaworznianami telefonicznie.

W środę, 14 lipca, w jaworznickim 
magistracie podpisano porozumie-
nie, które ułatwi gminie i podległym 
jej jednostkom stosowanie dobrych 
praktyk w miejskich zakładach pracy. 
Porozumienie jest elementem pilo-
tażowego programu, w którym wy-
brane samorządy (w tym Jaworzno), 
ich miejskie spółki i jednostki wypra-
cowują ze związkami zawodowymi 
wspólne sposoby rozwiązywania pro-
blemów i dochodzenia do zawarcia 
porozumienia pomiędzy stronami 
dialogu społecznego. To prekursorskie 
przedsięwzięcie, którego głównym 
celem jest ożywienie dialogu pomię-
dzy jednostkami samorządu teryto-
rialnego a związkami zawodowymi 
reprezentującymi pracowników, dla 
których samorząd jest pracodawcą 
pośrednim. 

Pilotażowy program jest częścią  
projektu pod nazwą „Schematy Dia-
logu Społecznego dla Godnej Pracy 
w sektorze publicznym na poziomie 
samorządów”, realizowanego przez 
NSZZ „Solidarność” we współpracy 
ze Związkiem Miast Polskich i partne-
rami norweskimi w ramach Grantów 
Norweskich 2014-2021. To przedsię-
wzięcie miało swój początek już na 
przełomie 2020 i 2021 roku. Wte-

Zgodnie z przyjętymi procedura-
mi specjaliści z sanepidu w piątek, 9 
lipca, przeprowadzili kontrolę Wod-
nego Placu Zabaw. Wyniki są do-
bre, a zabawa na placu bezpieczna.

– Sprawdzana była między innymi 
prawidłowość procedur, w tym na przy-
kład technologia dezynfekcji wody, ale 
też specyfi kacja środków stosowanych 
na Wodnym Placu Zabaw, czystość czy 
stan sanitariatów. Kontrola przeszła 
pozytywnie, bez uwag, a mieszkań-
cy mogą nadal bezpiecznie korzystać 
z obiektu – informuje Emilia Tura, 
rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów w Jaworznie.

Regularnie, co dwa tygodnie, prze-
prowadzane są też badania wody pod 
względem bakteriologicznym.       GD
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AU TO P R O M O C J A

Wakacyjne remonty ruszyły

nieczne prace towarzyszące. Ter-
momodernizacja nie tylko poprawi 
komfort pracy i nauki, ale jest też 
inwestycją, która przyniesie ko-
rzyści fi nansowe. Po wykonaniu 
prac utrzymanie budynku będzie 
po prostu tańsze, bo zmniejszy się 
zapotrzebowanie na ogrzewanie. 
Skorzysta na tym też środowisko.

– Długo czekaliśmy na ten re-
mont i bardzo się cieszę, że się uda-
ło. W sprawę mocno zaangażowali 
się rodzice. Cieszymy się zresztą nie 
tylko z tego, że nasz budynek wresz-
cie będzie wyglądał, tak jak powinna 
wyglądać szkoła w XXI wieku, ale 
chodzi tu też o ekologię i fi nanse. 
Do tej pory mieliśmy kotłownię kok-
sową, teraz będziemy mieć gazową, 
która jest o wiele bardziej przyja-
zna dla środowiska. Liczymy też na 
oszczędności – mówi dyrektorka 
ZSP z Długoszyna.

Termomodernizacja placówki 
kosztować będzie 1 574 633 zł. 
Urzędnicy zdobyli jednak na to 
zadanie spore dofi nansowanie 

ze środków unijnych. Finansowe 
wsparcie z kasy Unii Europejskiej 
wyniesie 1 303 342 zł. 

Drobniejsze prace prowadzone są 
też w innych placówkach. W trzech 
szkołach podstawowych i jednym 
przedszkolu w czasie wakacji prze-
budowane zostaną kuchnie. Takie 
prace przeprowadzone zostaną w SP 
1, SP 10, SP 15 oraz PM 15. W Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 
pomieszczenia przystosowane zo-
staną do potrzeb przedszkolaków. 
To zadanie kosztować będzie blisko 
800 tys. zł. Budynek Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 przysto-
sowany zostanie dla osób o szcze-
gólnych potrzebach. Koszt to ponad 
831 tys. zł. W Szkole Podstawowej 
nr 8 wymienione zostaną kotły ga-
zowe. Dodatkowo w siedemnastu 
salach lekcyjnych SP 8 pojawią się 
nowe posadzki. W sumie wakacyj-
ne remonty w podstawówce w Dą-
browie Narodowej kosztować będą 
niespełna 500 tys. zł. 

Grażyna Dębała

Dobre wiadomości dla wszyst-
kich jaworznian. W tym roku nie 
będzie podwyżki cen wody i ście-
ków.

– Cena jednego metra sześciennego 
wody i ścieków w okresie od 25 lipca 
2021 do 24 lipca 2022 wynosić bę-
dzie tyle co dotychczas – potwierdza 
Sławomir Grucel, rzecznik praso-
wy Wodociągów Jaworzno.

To oznacza, że woda kosztować 
nas będzie  5,75 zł za 1 m3, a ścieki 
9,85 zł za 1 m3. Razem 1 m3 wody 
i ścieków to koszt 15,60 zł. Na ten 
rok opłaty abonamentowe również 
zostaną utrzymane na dotychcza-
sowym poziomie.

Z pełną treścią taryfy obowiązu-
jącej w jaworznickiej spółce wodo-
ciągowej można zapoznać się na 
stronie www.wodociągi.jaworzno.
pl. Znaleźć ją można w zakładce 
„Taryfa oraz cennik usług”. 

Grażyna Dębała

Prace termomodernizacyjne rozpoczęły się wewnątrz budynku | fot. Grażyna Dębała

Drzewo uszkodziło samochody 
| fot. Grażyna Dębała

Stypendia dla najlepszych

Uwaga na burze

miotowej o zasięgu ogólnopolskim. 
O stypendium mogą się też ubiegać 
zwycięzcy konkursów interdyscypli-
narnych lub przedmiotowych o za-
sięgu wojewódzkim lub ponadwo-
jewódzkim oraz laureaci konkursu 
na pracę naukową, organizowane-
go przez instytucję naukową lub 
stowarzyszenie naukowe. O miej-
skie stypendium starać się mogą 
też sportowcy uzyskujący wysokie 
wyniki w indywidualnym współza-
wodnictwie sportowym lub wyróż-
niający się w grach zespołowych na 
szczeblu wojewódzkim, krajowym 
lub międzynarodowym. Stypendium 
prezydenta miasta może zostać przy-
znane również uczniowi posiadają-
cemu wysokie osiągnięcia artystycz-
ne na szczeblu międzynarodowym, 
ogólnopolskim lub wojewódzkim 

Pełne ręce roboty mieli strażacy 
po intensywnych burzach, które 
przetoczyły się nad naszym woje-
wództwem w ciągu ostatnich dni. 
Jaworzniccy strażacy najwięcej pra-
cy mieli w piątkowe popołudnie, 9 
lipca. To właśnie wtedy deszcz padał 
tu mocno i wiał bardzo silny wiatr. 
Nie obyło się bez strat. Na szczęście 
nikt nie został ranny.

Złamane drzewo uszkodziło dwa 
samochody zaparkowane przy ulicy 
Kalinowej na Osiedlu Stałym. Kawa-
łek dalej, w okolicy placu zabaw, 
drzewo przewróciło się na chodnik. 
Na wjeździe do Jaworzna, przy uli-
cy Obrońców Września 1939 Roku 
drzewo przewróciło się na drogę. 
Nim strażacy usunęli powalone 
drzewo, to kierowcy wjeżdżający 
do miasta, musieli stać w długim 
korku. Niestety, synoptycy ostrze-
gają przed kolejnymi gwałtownymi 
zjawiskami w pogodzie, a specjaliści 
radzą, by w czasie burzy w miarę 
możliwości nie wychodzić z domów 
i zamknąć okna. Warto też odłączyć 
od prądu domowe sprzęty, a samo-

w konkursach, festiwalach, wysta-
wach i przeglądach.

Zgodnie z regulaminem uczeń, 
który otrzymywał już stypendium, 
ma prawo do ponownego ubiega-
nia się o nie w następnych latach. 
Trzeba jednak legitymować się 
kolejnymi osiągnięciami. Wnioski 
o przyznanie stypendium wraz z re-
gulaminem jego przyznawania moż-
na otrzymać w każdej jaworznickiej 
szkole oraz w Wydziale Edukacji 
Urzędu Miejskiego (ul. Dwornickie-
go 5), w punkcie informacyjnym ja-
worznickiego magistratu (ul. Grun-
waldzka 33). Druki pobrać można 
też ze strony internetowej www.
um.jaworzno.pl. 

Dokumenty należy złożyć do koń-
ca sierpnia. 

Grażyna Dębała

chód zaparkować z dala od drzew. 
Niebezpieczne jest też chronienie się 
przed deszczem pod drzewami. Jeśli 
burza zaskoczy nas w czasie podró-
ży samochodem, to lepiej pozostać 
w aucie.                                   GD

Za wodę 
zapłacimy 

po staremu
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Dla koleżanek i kolegów 
z klasy Jaś jest bohaterem. 
Gratulacje złożyła mu 
nawet para prezydencka. 
Siedmioletni dziś Jaś Tukaj 
ze Szczakowej uratował 
swoją mamę, gdy ta 
bardzo źle się poczuła.

AU TO P R O M O C J A

Rodzice są bardzo dumni ze swojego małego bohatera | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Bohaterski Jaś uratował swoją mamę

Chłopiec, nie mogąc jej dobudzić, 
chwycił za telefon, by zadzwonić 
po karetkę. Dzięki temu jego mama 
dostała natychmiastową pomoc. 
Jaś miał wtedy tylko 5 lat. – Nie 
pamiętam dobrze, jak to dokładnie 
było, ale tego, pod jaki numer trzeba 
zadzwonić, nauczyłem się w przed-
szkolu. Znałem go także dzięki tacie, 
który tłumaczył mi, co trzeba robić 
w podobnych sytuacjach. Oglądaliśmy 
też razem seriale medyczne w telewi-
zji – przyznaje mały jaworznianin.

Jaś po wakacjach pójdzie do dru-
giej klasy szkoły podstawowej. Mamę 

uratował, gdy rozpoczął zerówkę, we 
wrześniu 2019 roku. – Choruję na 
cukrzycę od 16. roku życia i, niestety, 

niedocukrzenia zdarzały mi się już nie 
raz. Jaś wiedział o tym, że jestem cho-
ra. Dlatego, gdy byłam nieprzytomna, 

szybko wezwał pomoc – podkreśla 
Marta Głąbińska, mama chłopca.

Taty Jasia nie było w tym cza-
sie w domu. Wyszedł do pracy. 
Przestraszony pięciolatek już miał 
wykręcać numer 112, gdy w tym 
samym momencie zadzwoniła jego 
ciocia. Jaś opowiedział jej, co się 
dzieje z mamą, i to ona ostatecznie 
zadzwoniła na numer alarmowy. 
Pierwsza przyjechała policja, a za 
nią pogotowie. Dzięki pomocy ra-
towników pani Marta szybko doszła 
do siebie. Nie wymagała hospita-
lizacji. Lekarze uważają jednak, 
że gdyby nie chłopiec, jego mamy 
mogłoby już nie być.

O bohaterskim czynie Jasia do-
wiedziała się cała zerówka. To tam 
do małego jaworznianina przyje-
chali pewnego dnia policjanci i na-
grodzili go przy wszystkich jego 
rówieśnikach. Z kolei w czerwcu 
tego roku, Jaś, jako jeden z kilkorga 

małych bohaterów, otrzymał gratu-
lacje od prezydenta RP Andrzeja 
Dudy i jego małżonki, Agaty Korn-
hauser-Dudy. Do spotkania doszło 
podczas profi laktycznej imprezy dla 
dzieci z całej Polski pn. „Bezpiecz-
ne wakacje z Parą Prezydencką”.

– W Warszawie spędziliśmy trzy 
dni. Było bardzo fajnie. Podczas spo-
tkania z panem prezydentem i jego 
żoną bardzo dużo się działo. Naj-
bardziej podobały mi się policyjne 
pieski i wspólne zdjęcie z Viki Gabor
– opowiada Jaś.

Na pytanie, czy chciałby zostać 
policjantem albo ratownikiem me-
dycznym, kręci przecząco głową. 
Obecnie marzy o tym, by być żoł-
nierzem, np. saperem. Ma też inne 
zainteresowania. Bardzo lubi się 
uczyć. Dobrze idzie mu pisanie 
i czytanie. Ale najbardziej lubi ma-
tematykę. Frajdę sprawiają mu jaz-
da na hulajnodze, zabawa autkami, 
układanie klocków Lego i gra w pił-
kę z tatą. Są najlepszymi kumplami 
i lubią spędzać ze sobą czas. Oprócz 
gry w nogę, dużo spacerują.

– Jestem dumny z syna. Cieszę się, 
że zapamiętał to, czego go uczyłem 
o pierwszej pomocy – podkreśla Ma-
riusz Tukaj, tata Jasia.

Również w szkole podstawowej 
mały jaworznianin jest znany jako 
ten, który uratował życie swojej 
mamie, a koleżanki i koledzy z SP 3 
w Niedzieliskach biorą go za wzór 
i wiedzą, że można na nim polegać 
w każdej sytuacji.

– Dobrze by było, gdyby już od 
najmłodszych lat dzieci znały nu-
mery telefonów alarmowych. Rodzi-
ce powinni mówić im jak najwięcej 
o pierwszej pomocy, aby wiedziały, 
jak zachować się w nagłych sytu-
acjach – podkreśla mama Jasia.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Rodzinne granie
Sześć rodzinnych gier terenowych 

dla swoich gości przygotowali na 
czas wakacji pracownicy Ośrodka 
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej 
GEOsfera. To propozycje dla zwolen-
ników aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu w każdym wieku.

– Zapraszamy do nas całe rodziny. 
Pytania i zadania dla uczestników są 
tak przygotowane, by zainteresować 
dzieci i rodziców. Na pewno nikt nie 
będzie się nudził – zapewnia Katarzy-
na Lasoń z jaworznickiej GEOsfery.

W sobotę, 17 lipca, zagrać moż-
na będzie w grę „Cztery żywioły – 
Ziemia”. Od soboty, 31 lipca, grać 
można już będzie w „Botaniczną 
eskapadę”. W sierpniu ruszą kolejne 
rodzinne gry. I tak 7 sierpnia „Cztery 
żywioły – woda”, a tydzień później 
„Cztery żywioły – powietrze”. Od 22 
sierpnia chętni będą mogli zabawić 
się w „Triasowego detektywa”, a 28 
sierpnia grać będzie można w „Czte-

ry żywioły – ogień”. Rodziny, które 
zmierzą się z co najmniej 4 grami, 
otrzymają atrakcyjne nagrody. 

– Nasi goście bardzo lubią rodzin-
ne gry terenowe. Zawsze mamy sporo 
chętnych do takiej zabawy. Wierzę, 
że i tym razem uda nam się zaintere-
sować jaworznian – mówi Katarzy-
na Lasoń.

Poza grami terenowymi GEOs-
fera oferuje również wiele innych 
wakacyjnych atrakcji. W sobotę, 
17 lipca, odbędzie się wykład Paw-
ła Woźniaka na temat tego, skąd 
się wzięły wulkany. Będą też za-
jęcia w ramach Letniej Akademii 
Odkrywców. Tym razem uczestni-
cy zgłębią chemiczne tajemnice. 
Będa więc wspólne doświadczenia 
i eksperymenty chemiczne. Zaję-
cia poprowadzą pracownicy i stu-
denci Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. O szczegóły warto pytać 
w GEOsferze.                         GD, NC
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W sobotnie popołudnie, 10 
lipca, Sosina zmieniła się 
w tropikalną wyspę.

AU TO P R O M O C J A

Karaibska plaża i świetna zabawa

W ramach kolejnego spotkania 
z cyklu „Z Rodziną w Plenerze” 
plaża nad zalewem została zaaran-
żowana w stylu hawajskim. Duży 
baner z karaibską plażą tropikalną, 
wysokie palmy, hawajskie girlandy 
i leżaki – tak prezentował się kącik 
przygotowany do tematycznego 
pikniku. – Tym razem z naszymi 
rodzinnymi piknikami zawitaliśmy 
na Sosinę, która zamieniła się w tro-
pikalną plażę. Postanowiliśmy wyko-
rzystać potencjał tego miejsca, dla-
tego tematycznie padło na Hawaje. 
Przygotowaliśmy tak to miejsce, aby 
dzieci mogły spędzić aktywnie czas, 
a rodzice, jeśli mają taką ochotę, 
odpoczęli na leżakach pod paraso-
lem. Wykorzystaliśmy również akwen 
i zorganizowaliśmy pokazy fl yboar-
du – coś, czego jeszcze na Sosinie nie 
było – mówi Barbara Halaś, kie-
rownik działu kultury w Miejskim 
Centrum Kultury i Sportu.

Mieszkańcy, szczególnie ci naj-
młodsi, mieli w czym wybierać. 
Animatorzy – wystylizowani w ha-

Rodzice chętnie angażowali się w konkurencje sportowe | fot. Ewa Szpak Pokazy fl yboardu podobały się mieszkańcom | fot. Ewa Szpak Konkursy plastyczne również cieszyły się popularnością | fot. Ewa Szpak

wajskie stroje – przygotowali dla 
dzieci i ich rodziców masę atrakcji. 
Był taniec limbo, sportowe konku-
rencje z wykorzystaniem akceso-
riów plażowych, rzut kokosem do 
celu, otwieranie hawajskiego kufra 
skarbów, koło fortuny z nagrodami 
i kolorowe bańki mydlane. Dzie-
ciom bardzo spodobało się też po-
szukiwanie w piasku monet z wy-
korzystaniem wykrywacza metalu. 
Zabawy i radości było co niemia-
ra, gdy udało się odkopać skarby. 
W tym czasie rodzice albo odpoczy-
wali na leżakach pod parasolkami 
czy palmą, albo sami angażowali 
się w sportowe konkurencje lub 
też dopingowali swoje pociechy. 
Ci bardziej aktywni wzięli udział 
w  konkurencjach sportowych 
i marszobiegu, który wokół zbior-
nika prowadziła jaworznicka spor-
tsmenka Patrycja Włodarczyk. 
Konkursy i zabawy przygotowane 
przez animatorów tak przypadły 
do gustu najmłodszym, że nikogo 
nie trzeba było namawiać do udzia-
łu. Również Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Jaworznie i jaworznicki 
oddział Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami przygotowały swoje 
stanowiska, proponując dzieciom 

konkursy plastyczne, malowanie 
tatuaży, zręcznościowe zabawy, 
takie jak: strzelanie do tarczy czy 
łowienie rybek. Nie lada atrakcją 
dla odpoczywających nad zalewem 
były pokazy fl yboardu. Co godzinę 
w specjalnie przygotowanej wodnej 
strefi e wicemistrzowie Polski Artur 
Zakrzewski (rok 2019) i Kajetan 
Sikorski (rok 2014) na specjalnym 
urządzeniu wykonywali różnorod-
ne akrobacje, wznosząc się bar-
dzo wysoko ponad poziom wody 
i poruszając się z dużą prędkością 
w powietrzu. W ich wykonaniu 
jaworznianie podziwiali akrobacje 
we freestylu, salta w tył i bitwę na 
triki. Kilkuminutowe pokazy fl ybo-
ardu wzbudzały wiele emocji i za 
każdym razem były nagradzane 
gromkimi brawami. 

W lipcu odbędą się jeszcze dwa 
rodzinne pikniki. W najbliższą 
sobotę, 17 lipca, spotkamy się 
w GEOsferze, a w niedzielę, 25 
lipca, bawić się będziemy na Ryn-
ku. W ramach piknikowych atrakcji 
będą konkursy dla całych rodzin, 
gry wielkoformatowe i mnóstwo 
dobrej zabawy.

Rodzinne pikniki organizowa-
ne będą też w sierpniowe niedzie-
le. Już 1 sierpnia znów spotkamy 

Barbara Kubat 
z synem Sebastianem

Beata Wrona 
z synem Feliksem

Agnieszka 
Jochymek

Przyjechałam nad Sosinę z Olkusza. 
Jestem pierwszy raz na takiej imprezie 
i jestem zachwycona, jak pomysłowo 
to miejsce zostało zaaranżowane. 
Bardzo mi się podoba, że impreza jest 
tematyczna i idealnie pasuje do tego 
zalewu. Prowadzący są przyjemni 
i kompetentni, wymyślają fantastycz-
ne zabawy dla dzieci. Syn świetnie się 
bawi, w ogóle się nie nudzi. Super, że 
są takie imprezy, potrzebujemy tego 
teraz po takiej długiej izolacji. 

Nie wiedziałam o tym pikniku, przy-
jechałam nad Sosinę, aby trochę wy-
począć, więc idealnie trafi liśmy na tę 
imprezę. Taka rozrywka to fantastycz-
na sprawa, dzieci są zachwycone, my 
dorośli im kibicujemy, przy tym też 
świetnie się bawimy. Myślę, że takich 
imprez trzeba więcej. Zrewitalizowana 
Sosina wygląda rewelacyjnie, jesteśmy 
na świeżym powietrzu, woda, piasek. 
A motyw hawajski i te wszystkie kon-
kursy, zabawy są strzałem w dziesiątkę. 

Specjalnie przyjechałam nad Sosinę, 
bo wiedziałam o pikniku. Wzięłyśmy 
z koleżanką dzieci, sprawdziłyśmy, 
że będzie super pogoda. Postanowi-
łyśmy skorzystać z tych atrakcji. Re-
welacyjnie zostało to przygotowane. 
Jesteśmy aktywnymi mamami, lubimy 
w taki sposób spędzać czas z dziew-
czynkami. Chętnie angażowałyśmy 
się w różne konkurencje. A miejsce 
fantastyczne - plaża, cieplutko, nic, 
tylko doskonale się bawić. ES

się nad Sosiną. Organizatorzy już 
mają nowy pomysł na to wyda-
rzenie. W sierpniu teren Ośrod-
ka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego 
zamieni się w kalifornijską plażę. 
Będą konkursy taneczne dla dzieci 
i dorosłych, gigantyczny tor prze-
szkód i olimpiada sportowa ratow-
ników wodnych. 8 sierpnia bawić 
się będziemy na Rynku, a 22 sierp-

nia w GEOsferze. Wszędzie będzie 
mnóstwo atrakcji. 

Cykl pikników organizowanych 
pod hasłem „Z Rodziną w Plenerze” 
jest współfi nansowany ze środków 
gminy, pochodzących z wypływów 
z opłat za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych w ramach 
kampanii „Jaworzno, mówi STOP 
cyberprzemocy”.                        ES
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Uczestników Akcji Lato w Szczakowej odwiedzili policjanci | fot. Materiały MCKiS Jaworzno Warsztaty plastyczne w Wygiełzowie | fot. Monika Kuś

Młodzi aktorzy w scenicznych strojach | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Wycieczki do ciekawych miejsc, wyjścia do kina, warsztaty 
plastyczne, taneczne, fi lmowe, muzyczne i teatralne, a nawet 
łowienie ryb i czytanie książek pod gołym niebem, to tylko 
niektóre spośród atrakcji, z jakich korzystają jaworznianie 
w ramach Akcji Lato. Wybór jest naprawdę duży. Jedno jest 
pewne – w czasie wakacji w mieście nikt nie musi się nudzić.

Lena 
Konik

Marek 
Dudziak

Kuba 
Gąsiorowski

Julia 
Konik

Janek 
Filipek

Małgorzata 
Piecuch

Karolina 
Jarosz

W czasie wakacji często przycho-
dzę do klubu Pod Skałką. Bardzo 
lubię zajęcia, które tutaj mamy. 
Uwielbiam prace plastyczne. Chy-
ba najbardziej lubię malować far-
bami i kredkami, a podczas wa-
kacyjnych zajęć w klubie często 
mam okazję, by to robić. Fajnie 
jest się też w wakacje spotkać z ko-
leżankami. Latem lubię również 
chodzić na lody.

Cieszę się, że teraz są wakacje. Lubię 
ten czas i na razie nie brakuje mi 
szkoły. Mam też jeszcze sporo pla-
nów na wakacje, które chciałbym 
zrealizować. Planuję wyjazd nad 
morze. Na razie korzystam z zajęć 
organizowanych w klubie Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu. Podoba 
mi się tutaj i chętnie przychodzę na 
zajęcia. Najbardziej lubię, kiedy wy-
chodzimy na pole.

Wakacje są zdecydowanie lepsze 
od roku szkolnego. Można wtedy 
korzystać z wolnego czasu, któ-
rego jest znacznie więcej i cieszyć 
się słońcem. W tym roku byłem już 
w górach, ale pewnie jeszcze tam 
pojedziemy. Teraz korzystam z za-
jęć prowadzonych w klubie Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu. 
Lubię zajęcia plastyczne. Najchęt-
niej maluję pejzaże.

Wakacyjnych planów mam jeszcze 
trochę do zrealizowania. Planuję mię-
dzy innymi wyjazd nad morze. Będę 
też przychodzić na zajęcia do klubu 
Pod Skałką. Mam tu dużo koleżanek. 
Niektóre z nich znam ze szkoły, a inne 
poznałam tutaj. Zajęcia są ciekawe. 
Lubię malować, a podczas wakacyj-
nych zajęć w klubie mogę często to 
robić. Są też inne ciekawe atrakcje. 
Warto z nich korzystać.

Bardzo lubię wakacje. Chodzę 
teraz na letnie zajęcia do klu-
bu Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu. Lubię warsztaty, które 
tu mamy. Najbardziej podobało 
mi się, kiedy tworzyliśmy ludziki 
według własnego pomysłu. Kiedyś 
w czasie wakacji chciałbym pole-
cieć samolotem do Afryki. Myślę, 
że za jakiś czas uda mi się ten plan 
zrealizować.

Bardzo lubię w czasie wakacji przy-
chodzić na zajęcia do klubu Pod 
Skałką. Tutaj naprawdę dużo się 
dzieje i robimy wiele ciekawych 
rzeczy. Mam też w klubie dużo 
kolegów i koleżanek, bo koleguję 
się z każdym. Moim wakacyjnym 
marzeniem jest wyjazd do Hisz-
panii, gdzie mieszka mój wujek. 
Chciałabym kiedyś to marzenie 
zrealizować.

Uwielbiam wakacje. Na wszystko 
jest wtedy więcej czasu. Lubię też 
przychodzić na zajęcia do klubu 
Miejskiego Centrum Kultury i Spor-
tu. Czasem nie chce mi się rano 
wstać, ale kiedy już tu jestem, to 
nie żałuję, bo robimy ciekawe rze-
czy. Często rysujemy kredkami albo 
malujemy farbami. Nie można się 
tu nudzić. Za szkołą jeszcze nie tę-
sknię.

Moc wakacyjnych atrakcji w mieście

Świetnie udała się wyprawa do 
Ogrodzieńca, na którą wybrali się 
uczestnicy Akcji Lato z Domu Kul-
tury im. Zdzisława Krudzielskiego, 
klubu Pod Skałką i klubu Wega.

– Pogoda na wycieczkę udała nam 
się znakomicie. Odwiedziliśmy tam 
Dom Legend i Strachów oraz Park Do-
świadczeń Fizycznych, gdzie w atrak-
cyjnej formie przekazano nam sporo 
wiedzy z fi zyki. Dzieciom bardzo się 
podobało – podkreśla Agata Stel-
machów z Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu.

Owocem tygodnia fi lmowego 
w klubach Kasztan i Niko są krót-
kie fi lmiki, które obejrzeć można 
na profi lach społecznościowych 

placówek. Widać, że uczestnicy 
zajęć byli niezwykle kreatywni, 
a kręcenie fi lmowych etiud przy-
niosło im sporo frajdy.

– Tydzień fi lmowy dobiegł końca. 
Atrakcji było wiele. Odbyła się pre-
miera fi lmów nakręconych podczas 
warsztatów w Muzeum Miasta Ja-
worzna. Przebraliśmy się w wyśmie-
nite stroje, jak na aktorów przystało, 
abyśmy mogli trochę pogwiazdorzyć 
na czerwonym dywanie. Rozdaliśmy 
też Miedziane Kasztany, nasze fi l-
mowe statuetki – opowiada Eweli-
na Ogiołda z Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu.

W placówkach Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu planów na 

nadchodzące wakacyjne dni nadal 
mają sporo. Planowa są między in-
nymi wycieczki do Górnośląskiego 
Parku Etnografi cznego w Chorzo-
wie, Centrum Kultury, Nauki i Za-
bawy w Katowicach oraz Sztolni 
Czarnego Pstrąga w Tarnowskich 
Górach. Będą też zabawy i gry in-
terdyscyplinarne.

Czasu nie tracą też uczestnicy 
letnich zajęć w klubie Pod Skałką. 
Już zdążyli nauczyć się specjalnej 
wakacyjnej piosenki, do której 
słowa ułożyła Ewelina Karwe-
ta, instruktorka w Miejskim Cen-
trum Kultury i Sportu. Za nimi 
sporo zajęć plastycznych i zabaw 
na świeżym powietrzu. We wtorek 
tworzyli farbami prace, naśladując 
styl Pablo Picassa. Za nimi już 
wycieczki do Ogrodzieńca i GEO-
sfery. Byli też w kinie, a to jeszcze 
nie koniec ich wakacyjnych woja-
ży. Planują już wycieczkę do Kra-
kowa i do katowickiej Akademii 
Pana Kleksa.

– Staramy się przygotować za-
jęcia tak, by mogły się spodobać 

wszystkim uczestnikom. To ważne, 
żeby dziecku podobała się techni-
ka, jaką pracujemy i praca, którą 
wykona. Dzieci bardzo chętnie pró-
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Korzystając z fantomu, dzieci uczyły się udzielać pierwszej pomocy | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Młodzi aktorzy w scenicznych strojach | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Jaworznianie uczcili rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem | fot. Andrzej Pokuta

Jedną z konkurencji było strzelanie z łuku | fot. Andrzej Pokuta Bractwo Rycerskie Zamku Będzin | fot. Andrzej Pokuta

Amelia 
Goldammer

Ada 
Proksa

W czasie wakacji chyba najbar-
dziej lubię kąpać się w basenie. 
To bardzo przyjemny sposób spę-
dzania wolnego czasu, zwłasz-
cza wtedy, kiedy jest tak gorąco. 
Uwielbiam też wycieczki, na które 
jeździmy razem z rodzicami. Bar-
dzo miło wspominam naszą wy-
prawę na wieś. Myślę, że jeszcze 
w czasie tych wakacji znów tam 
pojedziemy.

Bardzo lubię wakacje, ale bardzo 
lubię też szkołę. Teraz trochę mi 
już zaczyna brakować szkolnych 
zajęć i tęsknię za koleżankami oraz 
lekcjami, ale też dobrze korzystam 
z wolnego czasu. Chodzę na waka-
cyjne zajęcia, które organizowane 
są w klubie Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu. Lubię je. Chętnie 
rysuję i jeżdżę na wycieczki w cie-
kawe miejsca.                       GD

Tadeusz Kaczmarek
przewodniczący Rady Miejskiej

Najstarszy pomnik w naszym mieście, to ten upa-
miętniający zwycięstwo pod Grunwaldem. Został 
wzniesiony w lipcu 1910 roku i miał przypominać 
chwalebne dzieje Polski i przywracać ducha narodo-
wego wśród Polaków. Przed pomnikiem zbierali się, 
wyruszając na fronty I i II wojny światowej, Drużyny 
Bartoszowe i strzelcy. Kultywowanie tej rocznicy to 
dobra okazja, aby spotkać się z ludźmi, dla których 
ten pomnik jest ważny i ważni są ci, którzy walczyli 

o niego. Dla nas to obowiązek moralny, aby o tych ludziach pamiętać. To też 
dobra okazja, by integrować środowiska związane ze Szczakową - Stowa-
rzyszenie Pamięci Armii Krajowej, Katolicka Przyjaźń Jaworznicka, Towa-
rzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna, zespoły śpiewacze, szkoły włączające 
się w te obchody. Ta uroczystość scala środowisko mieszkańców Szczakowej.

Moc wakacyjnych atrakcji w mieście
bują nowych technik plastycznych 
– wyjaśnia Ewelina Karweta.

Pierwsze wakacyjne zajęcia Szkółki 
Wędkarskiej na Grajdołku przyniosły 

Upamiętnili zwycięstwo 
Polaków nad Krzyżakami

Bardzo uroczyście jaworznianie 
świętowali rocznicę starcia wojsk 
Władysława Jagiełły z Krzyżaka-
mi na polach Grunwaldu. W tym 
roku obchody odbyły się w niedzie-
lę, 11 lipca. Była msza święta, uro-
czystość pod pomnikiem w Szcza-
kowej i rodzinny piknik.

Mszę odprawiono w parafi i pw. 
św. Elżbiety Węgierskiej. W nabo-
żeństwie wzięli udział: prezydent 
Jaworzna, Paweł Silbert, Tadeusz 
Kaczmarek, przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz radni RM. Obecni 
byli również przedstawiciele Sto-
warzyszenia Pamięci Armii Kra-
jowej, Stowarzyszenia Katolicka 
Przyjaźń Jaworznicka, Towarzy-
stwa Przyjaciół Miasta Jaworz-
na, Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu, a także zespoły śpiewacze 
Szczakowianki, Dobrzanki i chór 
„Sokół”, który uświetnił oprawą 
muzyczną uroczystość. Po mszy 
wszyscy uczestnicy przeszli pod 
pomnik Grunwaldu, gdzie wartę 
pełnili harcerze z 3 Jaworznickiej 
Drużyny Harcerskiej „Wyż”. Po-
chód prowadzony był przez jeźdź-
ców ze Stowarzyszenia Ośrodek 
Jeździecki w Ciężkowicach, wysty-
lizowanych na króla Władysława 
Jagiełłę i rycerza.

Popołudniowe uroczystości od-
były się już na placu przed Domem 
Kultury w Szczakowej. Na miesz-
kańców czekało mnóstwo atrakcji, 
które przygotowano w klimacie 
średniowiecznym, jak przystało 
na charakter imprezy. Z powodu 
deszczu piknik rozpoczął się z go-
dzinnym opóźnieniem. Jednak 
to nie zniechęciło mieszkańców, 
którzy cierpliwie czekali na roz-
poczęcie imprezy. Konkursy pla-
styczne, manualne i sprawnościowe 
przygotowane przez pracowników 
MCKiS-u, a skierowane szczególnie 
do młodszej widowni, cieszyły się 

sporym zainteresowaniem. Wiele 
emocji wzbudzał też pojedynek 
rycerski zaaranżowany przez Brac-
two Rycerskie Zamku Będzin. Pa-
sjonaci historii przygotowali rów-
nież dla najmłodszych konkurencje 
sprawnościowe związane z czasa-
mi średniowiecznymi. Rzucano na 
przykład do tarczy włóczniami. 
Szczakowski piknik związany był 
nie tylko z 611. rocznicą bitwy pod 
Grunwaldem, ale też 120. rocznicą 

nadania Jaworznu praw miejskich, 
dlatego zaproszono mieszkańców 
do konkursu z wiedzy o naszym 
mieście. Na zwycięzców czekały 
nagrody ufundowane przez UM 
w Jaworznie, zakupione z projektu 
dofi nansowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. 
Wokół placu rozłożono sztalugi 
ze zdjęciami przypominającymi 
historię Szczakowej.                 ES

niezłe efekty. Połów bez wątpienia się 
udał. Dzieci, które wakacje spędzają 
w jeleńskim Centrum Kultury Archetti 
(ATElier Kultury) poza łowieniem ryb 
uczestniczą też w zajęciach tanecz-
nych, teatralnych i plastycznych. Byli 
też w jaworznickim Fly Parku, gdzie 
szaleli na trampolinach.

Sporo atrakcji na uczniów czeka też 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jest 
tu głośne czytanie, warsztaty z robo-
tyki, zajęcia plastyczne i zabawy na 
magicznym dywanie. Tematem prze-
wodnim wakacji w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej jest książka pt. „Mały 
Książę”. – Niesamowite przygody tytu-
łowego bohatera skłaniają do myślenia 
o tym, co jest w życiu najważniejsze, 
odkrywają przed czytelnikiem uniwer-
salne prawdy i wartości. Nawiązując 
do utworu, zachęcamy dzieci i mło-
dzież do udziału w przygotowanych 
quizach, zabawach interaktywnych, 
warsztatach artystycznych oraz grach 
planszowych – zapowiada Aleksan-
dra Bzowska z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie.

Grażyna Dębała
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Na początku dążyłem do jakiejś aktywności, 
próbowałem coś tworzyć. Niestety, brak kontaktu 
z publicznością nie wpłynął na mnie inspirująco, 
do tego zupełna zmiana trybu życia. Trochę się na 
początku zagubiłem, zrobiłem parę utworów, ale 
nie miały już takiej siły rażenia jak poprzednie hity. 
Udało mi się przełamać barierę utworem „Golden 
Rules”, który jest bardzo dobrze odbierany. Po-
trzebny był mały upadek, żeby się podnieść – tak 
jak w tekście tej piosenki.

Lubisz słuchać muzyki w opuszczonych 
miejscach? 
Lubię słuchać muzyki wszędzie, w opuszczonych 

miejscach również, ale głównie w samochodzie, pod-
czas drogi na koncert. Słucham różnych gatunków, 
nie tylko muzyki klubowej. Ostatnio zainteresowała 
mnie grupa, która wygrała Eurowizję – Måneskin. 
Ta ich energia, show, które prezentują, przypomi-
nają mi dobre rockowe koncerty, które oglądałem 
w telewizji w dzieciństwie. 

Jesteś bardzo aktywny na portalach 
społecznościowych. Ponad 34 tysiące 
obserwujących na Instagramie, 165 tys. 
na Facebooku i 426 tysięcy subskryben-
tów w YouTube. Wchodzisz w interak-
cje, dyskusje ze słuchaczami. Ważni są 
dla ciebie? 
Oczywiście, że są bardzo ważni. Często czy-

tam komentarze na profi lach, na niektóre od-
powiadam. Udostępniam czasem relacje z In-
stagrama, w których jestem oznaczony. Moje 

profi le są profi lami muzycznymi, a ja muzykę 
robię dla siebie, bo jest to forma spełnienia, ale 
muzyka bez odbiorcy nie ma sensu, więc można 
powiedzieć, że tworzę i dla siebie, i dla moich 
słuchaczy i fanów.

Ale obok twojej muzyki nie da się 
przejść obojętnie – bije z niej energia, 
power.
Jak już wspomniałem, ja muszę czuć to, co 

skomponowałem. Muszę to zanucić, to musi wyjść 
od serca. Nie tworzę czegoś, co mnie nie przeko-
na. Każdy pomysł analizuję, pokazuję w gronie 
najbliższych osób, słucham wstępnych opinii. 
Kiedy podczas tworzenia mam gęsią skórkę czy 
mam ochotę tańczyć do tego, co tworzę, to jest 
szansa, że słuchacz odczuje to samo. Później, po 
wydaniu, spotykam się komentarzami, w których 
ludzie opisują swoje odczucia ze słuchania i czę-
sto pokrywają się one z tym, co ja odczuwałem 
w procesie twórczym. To miłe.

Tworzysz od kilkunastu lat, ale tak 
naprawdę rok 2016 był przełomowy – 
diamentowa płyta dla Never Go Away, 
poczwórna platynowa dla Magic Sym-
phony. Z dziełami prawdziwych arty-
stów jest tak, że dopiero po latach są 
doceniane. W twoim przypadku ta reguła 
się sprawdza. Nie potrafi łeś się wcze-
śniej przebić?
Od 2003 roku byłem znany i rozpoznawany 

wśród fanów muzyki klubowej, którzy jeżdżą po 
imprezach i dyskotekach. Miałem hity jak „House 
Baby” czy „Would You Feel”, których niemieckie 
remiksy znalazły się nawet w Top 10 Deutsche 
Dance Charts. Prócz cotygodniowego grania 
w polskich klubach, grałem około 30 koncertów 
dla niemieckiej publiczności. W Polsce wtedy 
radia nie były otwarte na taką muzykę. Dopie-
ro nagranie „Would You Feel” po 3 latach od 
premiery – w 2006 roku weszło do Radia ESKA 
i RMF MAXXX. Później było nagranie „Body & 
Soul” z 2010 roku, które było grane przez wy-
żej wymienione radia, ale dopiero dzięki „Never 
Go Away” wszedłem do grona DJ-ów, których 
utwory grają największe komercyjne stacje ra-
diowe w Polsce, a także w Rosji, na Ukrainie czy 
w krajach byłego bloku wschodniego.

 „Bycie ich Tatą to najlepsze, co mogłem 
dostać od życia”. Piękne jest to, że na 
swoim profi lu pokazujesz siebie jako 
zwykłego tatę, męża, a nie otoczonego 
wianuszkiem fanów.
To jest kwestia wychowania. Wyniosłem z domu 

to, że rodzina jest najważniejsza w życiu, to prio-
rytet. Staram się kontynuować to, co rodzice mi 
wpoili. Zawsze byli dla mnie ogromnym wzorem 
i wsparciem więc staram się dla swoich dzieci 
być również taki. Widzę, jak dorastają, cieszy 
mnie każdy ich sukces, osiągnięcia. Muzyka jest 
muzyką, ale rodzina jest najważniejsza. Zawsze 
mnie peszyło, gdy ktoś mnie nazywał gwiazdą, źle 
mi się to kojarzy. Kocham muzykę, ale nie mam 
parcia na szkło. Znam swoją wartość, ale staram 
się nie wynosić ponad innych. Kult mojej rodziny 
i najbliższych są dla mnie ponad wszystko. Są dla 
mnie źródłem radości i szczęścia.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Ewa Szpak

sampli. To było moje pierwsze podejście do tematu 
i podpatrzenie, z czego składa się utwór muzyczny, 
jednak nie było to nic specjalnie twórczego. Pierwszą 
własną kompozycję nagrałem w roku 2002, kiedy 
miałem 21 lat. Chociaż byłem wtedy już DJ-em od 
5 lat, poszedłem na kurs DJ, żeby opanować gra-
nie z winyli. Tam nauczyłem się obsługi programu 
do produkcji muzyki. Pamiętam, że już po drugich 
zajęciach pokazałem prowadzącym kurs pierwszy 
swój kawałek. Udostępniłem go później na portalu 
„Strefa MP3” na wp.pl, gdzie wrzucało się amator-
skie produkcje. Przez pół roku był na pierwszym 
miejscu listy najczęściej pobieranych utworów. 

A któryś z muzyków klubowych cię 
inspirował? Podsłuchiwałeś któregoś?
Nie mam takiego jednego ulubionego wykonawcy, 

ale podsłuchiwałem w pierwszym etapie tworzenia 
Westbama, Tiësto czy Davida Guetta, który wtedy 
zaczynał tworzyć dobrą muzykę house. Ciągle też 
inspirowały mnie klimaty z lat 80. i 90. Podczas 
tworzenia muzyki staram się stworzyć coś nowego, 
czego jeszcze nie było. Każdy kawałek, który wy-
daję, musi mi głęboko siedzieć w głowie, bo wtedy 
jest szansa, że słuchaczom też taka melodia czy 
motyw w głowie zostaną. Nie wydaję dużo, rocznie 
między 2 a 4 utwory, ale do każdego podchodzę 
indywidualnie i staram się przede wszystkim być 
w tworzeniu sobą, a nie kopiować tego, co jest ak-
tualnie modne i popularne.

Roczna przerwa w koncertach spowo-
dowana pandemią wpłynęła inspirująco 
czy odwrotnie? 

| fot. Oliwier Dubiel

C-BooL, a właściwie Grzegorz Cebula, jeden z najpopularniejszych polskich DJ-ów i producentów muzycznych. Był gościem niedzielnych koncertów 
podczas Odjazdowych Dni Jaworzna. Stworzył niesamowitą atmosferę, dając wyjątkowy, pełen energii koncert. 

Pod wideoklipami pojawiają się komen-
tarze: „Duma mnie rozpiera. Tworzy naj-
lepszą muzykę klubową, na światowym 
poziomie”, „Hit roku”, „Petarda”, „Mega 
hit”. Jak to jest zaskakiwać słuchaczy, 
być najlepszym klubowym artystą?
Nie czuję się najlepszym klubowym artystą. 

Uważam, że każdy jest dobry w swoim gatunku 
i każdy stara się być najlepszy w tym, co robi. 
Jestem obecny na rynku muzycznym od wielu 
lat, więc już z tymi komentarzami, pozytywnymi 
i negatywnymi, zetknąłem się mnóstwo razy. Po-
zytywne komentarze są bardzo motywujące, dają 
powera do tworzenia, poszukiwania nowych po-
mysłów, zaskoczenia czymś słuchaczy. Istotne są 
też te negatywne opinie. Nieraz wynikają z czystej 
zazdrości, ale bywają też takie, które są faktycznie 
konstruktywną oceną. Po tylu latach czytania ko-
mentarzy jestem w stanie odróżnić konstruktywną 
krytykę od tej złośliwej. Miło się czyta jednak, kiedy 
ludzie dobrze oceniają moją twórczość, na przykład 
taka jest zdecydowana większość komentarzy pod 
ostatnim utworem „Golden Rules”. Dobrze wiedzieć, 
że piosenka spotkała się z pozytywnym odbiorem.

Ale również: „Dopiero z komentarzy 
dowiaduję się, że tę muzykę tworzy 
Polak”, „Dlaczego po angielsku”. No 
właśnie, dlaczego wszystkie utwory są 
w języku angielskim?
Jestem fanem muzyki tanecznej, klubowej, od 

jakichś 35 lat. Zaczynałem od tematów italo disco, 
przez eurodance, potem lata 90., aż po nurty ta-
neczne z lat 2000 i muzykę house. Zawsze jednak 
to była muzyka do tańca. Chociaż miałem epizod 
z muzyką rockową, to jednak muzyka klubowa 
siedziała w mojej głowie częściej. Język polski 
jakoś nigdy specjalnie nie pasował mi do muzyki 
tanecznej, którą tworzyłem. Jako DJ gram również 
w większości anglojęzyczne utwory i tylko czasami, 
ale to były wyjątki, zdarzało mi się zagrać utwór 
polskojęzyczny. Angielski jednak w tej muzyce  jest 
bardziej melodyjny i dzięki niemu udało mi się za-
istnieć za granicą.

Dlaczego muzyka klubowa, houseowa? 
Pytam, bo zainteresowałeś się tą muzy-
ką już jako dziecko.
Pierwszy raz z muzyką house miałem do czynie-

nia w latach 90. Wcześniej, w latach 80. królował 
Modern Talking, Savage, Limahl, byłem jeszcze 
dzieckiem i często słuchałem ich kawałków. Później 
weszły lata 90. muzyka house i techno. Bardzo by-
łem ciekawy, jak to jest samemu zmiksować takie 
kawałki. Pierwsze takie miksy robiłem już w pod-
stawówce. Obsługiwałem wtedy dyskoteki szkolne, 
brałem boombox i puszczałem kawałki kolegom 
i koleżankom z klasy. A na koniec podstawówki, 
to już byłem angażowany we wszystkie szkolne 
imprezy. Kiedy byłem w technikum, grałem na 
zlecenie na pierwszym komersie, to był mój debiut 
jako DJ. Podpatrywałem starszych kolegów i tak 
się wdrażałem. W 1998 r., kiedy miałem 17 lat, 
zagrałem pierwszą imprezę w lokalnej dyskotece. 
Od tego czasu datuję moją przygodę z DJ-ingiem, 
która trwa nieprzerwanie od 23 lat.

Kiedy pojawiły się pierwsze myśli 
o komponowaniu?
Kiedy miałem 17 lat pojawił się program „eJay”, 

w którym można było składać utwór z gotowych 

Muzyka bez odbiorcy nie ma sensu
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Agnieszka Kaźmierczyk prezentuje swoje książki
| fot. Archiwum Agnieszki Kaźmierczyk

miasto i udać się na wieś. Wieś 
w opozycji do miasta jest symbo-
lem spokoju, związków z naturą, 
relaksu i odpoczynku. Z perspek-
tywy mieszkańców miasta życie 
na wsi wydaje się się pozbawione 
trosk, pełne lokalnego wybornego 
jedzenia, malowniczego folkloru 
oraz przyjaznych zwierząt i ludzi.

Ulegamy urokowi przyro-
dy i  chętnie roztaczamy przed 
sobą sielankowe wizje niespiesz-
nego życia w zgodzie z naturą. 
A myśl o życiowej zmianie zaczy-
na nieśmiało kiełkować w głowie.

Zanim jednak poddamy się im-
pulsowi, by rzucić wszystko i wy-
jechać w  przysłowiowe Biesz-
czady, ucieknijmy od cywilizacji 
dzięki kinu. Razem z bohaterami 
fi lmów o życiu na wsi możemy 
zweryfi kowali nasze marzenia. 
A scenariusze wiejskiego życia są 
najprzeróżniejsze - od sielskich 
i urokliwych komedii romantycz-
nych, po surowe, realistyczne obra-
zy i budzące niepokój dokumenty.  

Katarzyna Pokuta

Miasto bywa męczą-
ce szczególnie w  lecie. 

Marzy nam się wytchnienie 

Wybrana fi lmografi a:
Barany. Islandzka opowieść, reż. Grímur Hákonarson, Islandia 2015
Cowspiracy, reż. Kip Andersen/Keegan Kuhn, USA 2014 - dokument
Cuda, reż. Alice Rohrwacher, Włochy/Niemcy 2014
Jańcio Wodnik, reż. Jan Jakub Kolski, Polska 1994
Konopielka, reż. Witold Leszczyński, Polska 1981
Kraina miodu, reż. Tamara Kotevska/Ljubomir Stefanov, 
Macedonia 2019
Lato miłości, reż. Paweł Pawlikowski, Wileka Brytania 2004
Magiczne lato, reż. Rob Reiner, USA 2012
Nasze miejsce na Ziemi, reż. John Chester, USA 2018 - dokument 
Pod słońcem Toskanii, reż. Audrey Wells, USA /Włochy 2003
Pomidory i Wagner-dokument, reż. Marianna Economou, Grecja 2019
Słońce wschodzi raz na dzień, reż. Henryk Kluba, Polska 1967
U Pana Boga za piecem, reż. Jacek Bromski, Polska 1998
Wsi moja sielska, anielska, reż. Jii Menzel, Czechosłowacja 1985
Żniwa, reż. Etienne Kallos, Francja/Grecja 2018

Wsi spokojna, wsi wesoła?
Miasto bywa męczą-

ce szczególnie w  lecie. 
od codzienności i nagle pojawia 
się chęć, by podczas urlopu czy 
weekendowej wyprawy porzucić 

Kolejne 
spokojne 
dni wakacji 
zakłócane 
są wiado-
mościami o nadciągających gwał-
townych burzach lub falach upałów. 
To znak, że już najwyższa pora zbu-
dować sobie kryptę i zejść do podzie-
mi, gdzie można będzie przeczekać 
nadciągające kataklizmy, zwłaszcza 
że stanowisko nadzorcy nagle się 
zwolniło!

Witajcie w postapokaliptycznym 
świecie jutra, gdzie powierzchnia 
jest stale bombardowana pociskami 
nuklearnymi, a podziemia usłane są 
kryptami. To właśnie o stanowisko 
nadzorcy krypty, bę-
dącej własnością 
korporacji Vault-
-tec, będą ubiegać 
się gracze w grze 
planszowej Fallout 
Shelter wydawnic-
twa Rebel, bazującej 
na bardzo popularnej 
grze komputero-
wej o tym samym 
tytule. 

Przed rozpoczę-
ciem rozgrywki na-
leży przygotować 
pierwszy poziom kryp-
ty, zawierający zarów-
no pustkowie, wrota 
i wejście, jak i windę 
oraz trzy pomieszcze-
nia dające podstawowe 
zasoby: wodę, energię 
i prowiant. Kolejne po-
ziomy krypty będą po-
łączone za pomocą wind 
w różnych kolorach. Wła-
śnie te windy przypisują 
dany poziom do konkretnego 
gracza, który będzie miał możliwość 
wybudowania trzech pomieszczeń po 
obu stronach swojej windy. 

Sama rozgrywka w tytuł Andrew 
Fischera składa się z trzech 
faz w każdej rundzie: po-
jawienia się zagrożenia 
w danym pomieszcze-
niu po wcześniejszym 
rzucie kośćmi, umiesz-
czeniu mieszkańców i ich 
zebraniu. Gra kończy się 
albo po wybudowaniu szó-
stego pomieszczenia przez jed-
nego z graczy, albo wyczerpaniu 
się kart w talii zagrożeń. Nadzorcą 
zostaje osoba, która zebrała naj-
większą liczbę punktów 
zadowolenia. 

Co zatem będą robić gra-
cze podczas swojej tury? 
Przede wszystkim wysyłać 
mieszkańców w celu zebra-
nia potrzebnych do rozwoju 
zasobów, zdobywać karty przed-
miotów, walczyć z pojawiającymi 

się za-
grożenia-

mi, od kre-
toszczurów 
po szpony 

śmierci lub szkolić się w systemie 
S.P.E.C.I.A.L, co pozwoli na wyspe-
cjalizowanie mieszkańca i wysłanie 
go na specjalne pola w krypcie.

Jak można wywnioskować z po-
wyższego opisu, zasady Fallout’a są 
bardzo proste i intuicyjne, a sama 
instrukcja bogata w ilustracje pomoc-
nicze. Do dyspozycji graczy jest po 
siedem fi gurek mieszkańców przed-
stawiających różne wariacje popular-
nego Vault-boya. Cała gra zamknięta 
jest w metalowym pudełku śniada-
niowym. Na uwagę zasługują jesz-
cze karty zagrożeń, które posiadają 

transparentne tło. Zapewne właśnie 
jakość gry miała najwięk-

szy wpływ na cenę, 
a co za tym idzie 
- mniejszą popular-
ność tytułu. 
Fallout Shelter: 

Gra planszowa prze-
znaczona jest dla od 

2 do 4 graczy w wie-
ku od 14 roku życia, 
a sama rozgrywka 
trwa około 60 mi-
nut. Warto zainte-

resować się tym ty-
tułem właśnie teraz, 

ponieważ poza świet-
ną zabawą podczas roz-

grywki i starannie wy-
konanymi elementami, 

cena w wybranych skle-
pach spadła już o około ¼ 

wartości z czasów premiery… 
więc to już pora zbudować 
sobie własną kryptę.

Radosław Kałuża
Harcerski Klub 

Gier Gildia

Fallout Shelter: Gra Planszowa

Zbudujmy sobie kryptę
Już niebawem na półki księgarń w całej Polsce trafi  najnowsza książka jaworznickiej pisarki, 
Agnieszki Kaźmierczyk. Powieść pt. „Epidemia uczuć” jest jeszcze w druku, ale w rękach 
czytelników znajdzie się już 26 lipca.

Epidemia coraz bliżej

– Tydzień rozpoczynam dobrą 
kawą i myślą, że do premiery już 
tylko dwa tygodnie! To ten moment, 
w którym podekscytowanie miesza 
się z bólem brzucha – stwierdziła 
pani Agnieszka w poniedziałek, 
12 lipca, na swoim facebookowym 
autorskim profi lu.

„Epidemia uczuć” opowiada hi-
storię 20-letniej Magdy, w życiu 
której nie ma miejsca na porywy 
uczuć i spontaniczność. Przepro-
wadzka na wieś pod Wrocławiem 
wywraca uporządkowany świat 
kobiety do góry nogami. Spotkanie 
z Danielem, chłopakiem mieszka-

jącym wraz z towarzyszami zwa-
nymi „watahą”, pomaga głównej 
bohaterce odkryć całą paletę uczuć, 
o których dotąd nie miała pojęcia, 
że w ogóle istnieją.

– Co wyniknie z tego spotkania? 
Kim są młodzi ludzie zamieszkujący 
las? O tym czytelnicy dowiedzą się 
podczas lektury – zachęca autorka.

Podobnie jak poprzednie książki 
jaworznianki, i ta jest zaliczana do 
gatunku young adult i adresowa-
na do młodego duchem czytelnika 
(jej bohaterami są młodzi ludzie).

– Z doświadczenia wiem już, że nie 
można jednak żadnej z moich ksią-
żek włożyć w sztywne ramy. Moje 
powieści czytają nastolatkowie, ale 
także ich mamy, ciocie czy dziadko-
wie – podkreśla.

W powieści nie zabrakło tajem-
niczości i elementów fantastyki.  

Pani Agnieszka ma na koncie już 
kilka tytułów. Napisała „Rusałkę”, 
„Księżyc nad Świtezią”, „Topielicę 
ze Świtezi” i „Klątwę sióstr”. Dru-
ga odsłona tej ostatniej powieści 
czeka już w kolejce wydawniczej.

– Pierwsza ukazała się w paździer-
niku 2020 roku. To opowieść o dwóch 
siostrach obdarzonych niezwykłymi 
umiejętnościami, które poszukują 
ojca. Mam nadzieję, że fani pierw-
szej części nie będą zawiedzeni. „Klą-
twa sióstr. Czas odpowiedzi” pozwoli 
wyjaśnić niektóre kwestie, ale droga 
do ich znalezienia będzie, jak zwy-
kle, kręta – zdradza jaworznianka.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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miotów, walczyć z pojawiającymi 

Gier Gildia

nuklearnymi, a podziemia usłane są 
kryptami. To właśnie o stanowisko 
nadzorcy krypty, bę-
dącej własnością 
korporacji Vault-
-tec, będą ubiegać 
się gracze w grze 
planszowej Fallout 
Shelter wydawnic-
twa Rebel, bazującej 
na bardzo popularnej 
grze komputero-
wej o tym samym 

Przed rozpoczę-
ciem rozgrywki na-
leży przygotować 
pierwszy poziom kryp-
ty, zawierający zarów-
no pustkowie, wrota 
i wejście, jak i windę 
oraz trzy pomieszcze-
nia dające podstawowe 
zasoby: wodę, energię 
i prowiant. Kolejne po-
ziomy krypty będą po-
łączone za pomocą wind 
w różnych kolorach. Wła-
śnie te windy przypisują 
dany poziom do konkretnego 

nego Vault-boya. Cała gra zamknięta 
jest w metalowym pudełku śniada-
niowym. Na uwagę zasługują jesz-
cze karty zagrożeń, które posiadają 

transparentne tło. Zapewne właśnie 
jakość gry miała najwięk-

szy wpływ na cenę, 
a co za tym idzie 
- mniejszą popular-
ność tytułu. 
Fallout Shelter: 

Gra planszowa prze-
znaczona jest dla od 

2 do 4 graczy w wie-
ku od 14 roku życia, 
a sama rozgrywka 
trwa około 60 mi-
nut. Warto zainte-

resować się tym ty-
tułem właśnie teraz, 

ponieważ poza świet-
ną zabawą podczas roz-

grywki i starannie wy-
konanymi elementami, 

cena w wybranych skle-
pach spadła już o około ¼ 

wartości z czasów premiery… 
więc to już pora zbudować 
sobie własną kryptę.

Radosław Kałuża

Kolejne 
spokojne 
dni wakacji 
zakłócane 
są wiado-
mościami o nadciągających gwał-

się za-
grożenia-

mi, od kre-
toszczurów 
po szpony 

śmierci lub szkolić się w systemie 

Zbudujmy sobie kryptę

NR 25/2021      15 LIPCA 2021 11KULTURA



Koncerty na Rynku odbywają się codziennie o godz. 19.00. Ostatni w czwartek, 15 lipca | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Andrzej Pokuta

Muzyka zawładnęła w tym tygodniu jaworznickim Rynkiem. Od minionej niedzieli, 11 lipca, 
na głównym miejskim placu odbywają się co wieczór koncerty w ramach projektu „Jaworzno 
Miasto Muzyki”, organizowane przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka WystawaMuzyka

Kacen Callender    
Felix Ever After. 
Na zawsze Felix

Collage prac Ewy 
Sierpińskiej

Alvaro Soler  
Magia

Wielowarstwowa i bardzo 
szczera opowieść o tożsamości, zakochiwa-
niu się i odnajdywaniu miłości, na którą 
wszyscy zasługujemy. Transpłciowy chłopak 
próbuje desperacko się dowiedzieć, jak to 
jest kochać i być kochanym. Nie rozumie, 
dlaczego tak trudno mu to przychodzi. Szu-
kając swojej drogi, będzie musiał przeciw-
stawić się nienawiści i zmierzyć z własnymi 
emocjami.

Teatr

Bez kompromisu

W  ramach 23. Letniego 
Ogrodu Teatralnego 24 lipca zostanie wysta-
wiona komedia opowiadająca o trudnych rela-
cjach damsko-męskich i męsko-męskich. Boha-
terka Any – matka, żona i kochanka, to kobieta 
nieprzewidywalna, ma wiele przymiotów, ale 
i wiele potrzeb. Próbują je zaspokoić partne-
rzy Any, którzy od pierwszej sceny pokazani 
są bardzo humorystycznie. Typowa komedia 
pomyłek.                                                      ES

W bibliotecznej Galerii 
ExLibris można do 25 lipca oglądać wysta-
wę prac krakowianki Ewy Sierpińskiej. Nie 
jest to typowa malarska wystawa. Autorka 
używa nożyczek zamiast pędzla, tworząc 
surrealistyczne obrazy. „Gdybym miała na-
malować obrazy, które powstają w mojej wy-
obraźni, zajęłoby mi to lata, a nie mam już tak 
dużo czasu przed sobą. Mam za to nożyczki 
i stosy papieru” – twierdzi autorka.

Twórca takich hitów jak 
„El Mismo Sol” czy „La Cintura” wydał 
kolejny album, zainspirowany licznymi 
prośbami fanów. Jest to bardzo pozytywna 
i pocieszająca płyta. I jak wskazuje tytuł 
– magiczna. Tak jak magiczna i czarująca 
potrafi  być muzyka. „Opisuję nią wspaniałe 
rzeczy, które trudno ująć słowami. Pozwala-
jące zachować wiarę w lepsze jutro” – wy-
jaśniał artysta.

Kultura i przemysł 
na fotografi ach

Półmetek kina

Do końca miesiąca oglądać moż-
na nową wystawę, którą zorga-
nizowano przed Domem Kultury 
im. Zdzisława Krudzielskiego (ul. 
Jagiellońska 3). Ekspozycja prezen-
towana jest pod tytułem „Dawny 
przemysł i kultura Szczakowej” 
i budzi duże zainteresowanie nie 
tylko wśród mieszkańców dzielnicy. 
Na specjalnych tablicach znalazły 
się stare fotografi e, dokumentujące 
dzieje tej jaworznickiej dzielnicy, 
które opatrzone są ciekawymi in-
formacjami. Sporo można dowie-
dzieć się o dworcu w Szczakowej, 
amatorskim ruchu plastycznym  czy 

To już półmetek tegorocznej edycji 
Letniego Kina Plenerowego. Za nami 
już dwa seanse, a przed nami jeszcze 
dwa fi lmy w jaworznickim kinie pod 
chmurką. W tym roku wspólnego 
oglądania nie zdołała pokrzyżować 
nawet bardzo kapryśna ostatnio po-
goda. Piątkowy seans przeniesiono 
po prostu z podcieni Hali Widowi-
skowo-Sportowej do wnętrza obiektu.

– W tym sezonie pogoda nam nie-
straszna. Jesteśmy przygotowani na 
deszcz. To właśnie ze względu na niezbyt 
korzystne warunki atmosferyczne, czyli 
deszcz i burze, projekcja ostatniego fi lmu 
została przygotowana w holu hali – opo-
wiada Katarzyna Pokuta z Miejskie-
go Centrum Kultury i Sportu.

W piątek, 9 lipca, jaworzniccy wi-
dzowie obejrzeli fi lm pt. „Królowa 
pustyni”. To opowieść o niezwykłej 
kobiecie – Gertrude Bell. W tę rolę 
wcieliła się świetna Nicole Kidman. 
Gertrude była podróżniczką, pisarką, 
archeolożką, kartografką i dyplomat-
ką, która z powodzeniem kształtowała 
politykę Imperium Brytyjskiego na 
Bliskim Wschodzie u schyłku XIX wie-
ku. – Niezwykle poetycki obraz Bliskiego 
Wschodu z początku XX wieku, przed-

o historii tutejszego Domu Kultury. 
Można też zobaczyć historyczne 
zdjęcia kościoła św. Elżbiety Wę-
gierskiej oraz innych charaktery-
stycznych dla dzielnicy obiektów 
czy pomnika Grunwaldu.

– Wystawa fotografi i pt. „Dawny 
przemysł i kultura Szczakowej” udo-
stępniona będzie dla zwiedzających 
do końca lipca. Ekspozycję oglądać 
można przed wejściem do budynku 
szczakowskiego Domu Kultury w go-
dzinach pracy placówki. Zapraszamy
– zachęcają do odwiedzin organi-
zatorzy wystawy.                    

Grażyna Dębała

stawił Werner Herzog w fi lmie Królowa 
Pustyni. Jednak ekran w całości należał 
do olśniewającej Nicole Kidman, która 
wcieliła się w postać Gertrude Bell. Za-
kończyliśmy nasze fi lmowe spotkanie 
poruszeni i przepełnieni dobrymi emo-
cjami – wspomina Katarzyna Pokuta.

W tym sezonie wspólnie obejrzymy 
jeszcze dwa fi lmy. Pierwsza projekcja 
zaplanowana jest na 23 lipca, kiedy to 
wybierzemy się w fi lmową podróż do 
Paryża za sprawą fi lmu „Kobiety z 6. 
piętra”. Tegoroczną edycję Letniego 
Kina Plenerowego zakończy pokaz 
fi lmu pt. „Plan Maggie”. Seanse roz-
poczynać się będą o godz. 21.30.   GD

Rynek pełen dobrych 
dźwięków

Na scenie prezentują się uczest-
nicy odbywających się w naszym 
mieście ogólnopolskich warszta-
tów muzycznych, organizowanych 
w Jaworznie przez Fabrykę Ta-
lentów we współpracy z wokali-
stą Kubą Badachem i jego zespo-
łem Poluzianci. Dzisiaj (czwartek, 
15 lipca) o godz. 19.00 odbędzie 
się ostatni plenerowy koncert na 
Rynku.

– Do Jaworzna przyjechała niemal 
setka uzdolnionych wokalistów i in-
strumentalistów ze wszystkich zakąt-
ków naszego kraju, którzy chcą pod-
szkolić się w grze zespołowej. To oni 
występują przed jaworznicką publicz-
nością – podkreśla piosenkarka Ba-
sia Janyga-Jońca z Fabryki Talen-
tów. – W piątek, 16 lipca, o 19.00, 
odbędzie się natomiast nasz koncert 

fi nałowy. Muzycy „będą nadawać” 
ze sceny Młodzieżowego Domu Kul-
tury. Koncert będzie transmitowany 
w internecie – dodaje.

Wśród występujących są zarówno 
osoby, które do Jaworzna przyje-
chały kolejny raz, jak i nowicjusze.

– Namówił mnie kolega. Nie żału-
ję, że się tu znalazłem, bo panuje tu 
niesamowity klimat. Oprócz tego, że 
uczymy się zgrania w zespole, mamy 
też możliwość występów w plenerze 
i  dodatkowo w  pobliskim klubie 
muzycznym. Super jest przebywać 
z ludźmi, którzy mają podobny styl 
życia do mojego – stwierdza basista 
Adam Głowacki z Łowicza.

Wieczorne koncerty na Rynku 
przyciągają fanów dobrej muzy-
ki. Wśród nich jest jaworznianka 
Joanna Sawary.

– Bardzo mi się podobają te wy-
stępy, widać jak na dłoni, że ci wy-
konawcy kochają muzykę i jak dużą 
sprawia im ona przyjemność – przy-
znaje. – Niektórych muzyków słucha-
łam już podczas poprzednich edycji 
i cieszę się, że znów śpiewają i grają 
w naszym mieście – dodaje.

Muzyczny projekt jest współ-
fi nansowany z  budżetu gminy 
w ramach kampanii edukacyjnej 
„Jaworzno mówi STOP Cyberprze-
mocy", która jest częścią Gminnego 
Programu Profi laktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Miasta Jaworzna.

Patronami honorowymi wyda-
rzenia są Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna, i Dariusz Starzycki, wi-
cemarszałek woj. śląskiego.             

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Patrycja Haręza (z lewej) w ferworze walki | fot. Archiwum prywatne Patrycji Haręzy

Nasza jaworznicka 
sportsmenka Patrycja 
Haręza odniosła kolejny 
światowy sukces. Podczas 
odbywającego się w zeszłym 
tygodniu w Warszawie 
Pucharu Świata 
w szermierce na wózkach 
„Szabla Kilińskiego”, 
zdobyła brązowy medal 
w rywalizacji szablistek 
kat. B. Jaworznianka 
wciąż ma też nadzieję 
na start w zbliżającej się 
paraolimpiadzie, w której 
miałaby wystąpić jako 
szpadzistka.

AU TO P R O M O C J A

Sokoły tworzą skład 
na nowy sezon

Rajdy z kijami

Nowe twarze w kadrze szkolenio-
wej i w siatkarskiej drużynie męż-
czyzn Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie. Właśnie po-
wstaje nowy skład jaworznickiego 
zespołu Sokołów, który w nowym 
sezonie powalczy o powrót do I ligi 
siatkówki.

W sztabie trenerskim wciąż będzie 
pracować drugi szkoleniowiec, Ja-
cek Sowa, ale klub zyskał nowego 
pierwszego trenera i trenera przy-
gotowania motorycznego. Na pierw-
szoligowe parkiety drużynę MCKiS 
Jaworzno będzie prowadzić 32-letni 
Tomasz Wątorek. Jest absolwen-
tem Akademii Wychowania Fizycz-
nego. Swego czasu grał w drużynie 
Feniksa Dobczyce. Trenerskie szlify 
zdobywał m.in. jako szkoleniowiec 
drużyn młodzieżowych i w sztabie 
szkoleniowym reprezentacji Pol-
ski U-17 i U-19. Pracował również 
jako nauczyciel siatkówki halowej 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
w Spale i był jednym z trenerów 
drugoligowego zespołu SMS PZPS 
Spała. Drużyna w minionym sezo-
nie awansowała do TAURON I Ligi.

Nowym trenerem przygotowa-
nia motorycznego zostanie z kolei 
Jakub Szyszka, który ma kilku-
nastoletnie doświadczenie w pra-
cy z siatkarzami, bokserami, spor-
towcami crossfi t, graczami futbolu 
amerykańskiego i MMA.

MCKiS Jaworzno tworzy też 
nowy skład drużyny. Wiadomo, 
że w zespole Sokołów pozostaną 
tacy jej dotychczasowi zawodnicy, 
jak Paweł Żeliński, Mateusz Pie-
tras, Jakub Janicki, Oskar Woj-
taszkiewicz, Karol Borończyk 
i Jakub Grzegolec. Do drużyny 

W wakacje miłośnicy nordic 
walkingu dwukrotnie wyruszą 
w większym gronie w trasę z ki-
jami po Jaworznie. W sierpniu od-
będą się bowiem dwa rekreacyjne 
rajdy, które na pewno przyciągną 
sporo chodziarzy z całego regio-
nu. Pierwsza z imprez została za-
planowana na 1, a druga na 22 
sierpnia.

Najpierw spacerowicze wystar-
tują w V Wakacyjnym Rajdzie 
Nordic Walking z grupą Nord Wal-
kers, działającą przy klubie MCKiS 
Niko w Byczynie. Tym razem start 
i meta rajdu zostaną zlokalizowa-
ne na Sosinie.

– Zachęcamy, by 1 sierpnia 
przejść z nami około 6-kilometro-
wą trasę i wziąć udział w zbiórce 
charytatywnej na rzecz fundacji 
Iskierka – zaprasza Kinga Joń-
czyk, instruktorka nordic wal-
kingu w klubie Niko.

dołączą nowi siatkarze, z którymi 
jaworznicki klub właśnie podpisuje 
umowy. Ich nazwiska MCKiS bę-
dzie ujawniał stopniowo na swoim 
profi lu na Fb.

Sokoły rozpoczną przygotowa-
nia do nachodzącego sezonu II ligi 
w drugiej połowie wakacji.

– Startujemy razem w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej w poniedziałek, 
2 sierpnia.  Za nami testy na siłowni. 
Zawodnicy dostali też plany trenin-
gu siłowego, które będą realizować 
indywidualnie w lipcu. W sierpniu 
będziemy trenować codziennie wie-
czorem w hali i trzy razy w tygodniu 
do południa na siłowni – wymienia 
trener Tomasz Wątorek. –  W sierp-
niu mamy zaplanowany jeden sparing 
z pierwszoligowym zespołem z Będzi-
na. Pozostałe sparingi i ewentualne 
turnieje towarzyskie odbędą się we 
wrześniu – informuje.

Rozgrywki na drugoligowych 
parkietach ruszą 25 września i od-
będą się w czterech grupach, w któ-
rych o awans powalczy 51 drużyn. 
Na zaplecze Plus Ligi przedostaną 
się tylko dwa zespoły.

MCKiS Jaworzno zagra w IV gru-
pie i powalczy z takimi drużynami, 
jak MKS Andrychów, Krośnieńskie 
Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty 
Krosno, UMKS Kęczanin Kęty, Tyski 
Klub Siatkarski, MKS Będzin, MKS 
„MOSiR” Jasło, Extrans Sędziszów 
- siatkówka mężczyzn, UKS Hutnik 
Kraków, TS Volley Rybnik, Akade-
mia Talentów Jastrzębski Węgiel, 
Klub Siatkarski Błękitni Ropczyce, 
AKS V LO Rzeszów i UKS Kępa MO-
SiR Dębica. Z tym ostatnim zespo-
łem Sokoły zmierzą się w meczu 
pierwszej kolejki.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Walkersi wyruszą około godziny 
10.30. Wcześniej odbędzie się roz-
grzewka. Biuro zawodów będzie 
czynne od godz. 9.00. Zapisy od-
bywają się drogą elektroniczną na 
stronie zgloszenia.mckis.jaworzno.
pl i potrwają do 28 lipca.

Drugą okazją do wspólnego ma-
szerowania będzie IX Rajd Nor-
dic Walking „GEOsfera” 2021. To 
sportowe wydarzenie organizo-
wane jest przez Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu. Chodziarze wy-
startują i zakończą marsz na tere-
nie Ośrodka Ekologiczno-Geolo-
gicznego. Do wyboru będą dwie 
trasy, o długości 6 i 9 km. Zapisy 
rozpoczną się 26 lipca i potrwają 
do 19 sierpnia.

Rajd został objęty honorowym 
patronatem Pawła Silberta, pre-
zydenta Jaworzna, i Dariusza Sta-
rzyckiego, wicemarszałka woj. 
śląskiego.                           AZ-H

Brąz dla Patrycji!

Podczas zeszłotygodniowych poty-
czek o szablę Kilińskiego pani Patry-
cja zwyciężyła cztery eliminacyjne 
pojedynki, a przegrała tylko jeden. 
W półfi nale uległa jednak Olenie
Fiedocie z Ukrainy, przez co uloko-
wała się na ostatnim miejscu podium. 
Ostatecznie w tej kategorii wygrała 
Gruzinka Irma Khetsuriani, któ-
ra pokonała ukraińską zawodnicz-
kę 15:11.

– Zawody ukończyłam z brązowym 
medalem. Tym samym po raz kolejny 
udowodniłam, że jestem w stanie na-
wiązać wyrównaną walkę z szablową 
elitą – podkreśla Patrycja Haręza.

Przypomnijmy. Jaworznianka uro-
dziła się z przepukliną oponową-rdze-
niową. Czucie w nogach straciła po 
operacji kręgosłupa w 2007 roku. 
Szermierkę trenuje od niemal 13 lat. 
Zaczęła niecały rok po tym, gdy usia-
dła na wózku. Jaworznianka trenuje 
w klubie Victoria 1918 Jaworzno 
i świetnie radzi sobie zarówno w sza-
bli, jak i w szpadzie. Jest multimeda-
listką mistrzostw Polski, a także brą-
zową medalistką mistrzostw świata 

w Rzymie w 2017 roku i Pucharu 
Świata w Dubaju w 2019 roku. W tym 
samym roku uplasowała się też na 
szóstym miejscu na mistrzostwach 
świata w Korei (tylko jeden punkt 
dzielił ją od medalu), na których zaję-
ła też czwarte miejsce w zmaganiach 
drużynowych.

Zdobyty w ubiegłym tygodniu 
brązowy medal w szabli był jednym 
z trzech sukcesów, które pani Patrycja 
dopisała w ostatnim czasie do swo-
jego konta. Jaworznianka świetnie 
poradziła sobie także w rywalizacji 
drużynowej na ostatnich, odbywa-
jących się tuż przed Pucharem, mi-
strzostwach świata w szermierce na 
wózkach. Polska reprezentacja kobiet 
zajęła tam trzecie miejsce w kategorii 
szablowej. Jaworznicka zawodniczka 
wysoko zaszła też w szpadzie, również 
w kat. B, w której zajęła ostatecznie 
13. pozycję. – Mam nadzieję, że tymi 
sukcesami potwierdziłam, że zasługuję 
na miejsce w ekipie paraolimpijskiej – 
zaznacza. – Przykro mi, że pomimo wie-
loletniej, ciężkiej pracy, mojej i trenerów, 
oraz dobrych wyników w rankingach 

światowych, nie zostałam wzięta pod 
uwagę w wyborze zawodniczek do dam-
skiej drużyny szpadowej na igrzyskach 
paraolimpijskich w Tokio – dodaje.

Patrycja Haręza pretendowała do 
startu w olimpiadzie dla osób z nie-
pełnosprawnością już od dłuższego 
czasu. Od końca 2018 roku uczestni-
czyła we wszystkich turniejach kwa-
lifi kacyjnych. Niestety okazało się, że 
do reprezentacji wybrano ostatecz-
nie inną zawodniczkę, która jednak 
nie może pochwalić się tak dobrymi 
wynikami w rankingu światowym 
w szpadzie, jak jaworznicka sport-
smenka. W momencie klasyfi kacji 
pani Patrycja zajmowała trzynastą 
pozycję w rankingu, a wybrana na 
paraolimpiadę szpadzistka była do-
piero 22.

– Kolejny raz udowodniono, że przy-
należność klubowa jest ważniejsza od 
wyników w rankingu – kwituje Patrycja 
Haręza. Ma nadzieję, że decyzja se-
lekcjonerów jednak się zmieni. W tej 
sprawie interweniował już prezes 
Victorii 1918 Jaworzno.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Młodzi piłkarze 
z sukcesami

Piłkarski sezon orlików 
i młodzików LKS Ciężkowianki za-
kończony. Z tej okazji adepci futbolu 
podsumowali minione miesiące na  
pikniku rodzinnym, zorganizowanym 
w sobotę, 10 lipca, w siedzibie i na 
stadionie klubu. Ciężkowickie orliki 
zdobyły wicemistrzostwo podokręgu 
Chrzanów. Na to miejsce na podium 
młodych zawodników poprowadził 
trener Grzegorz Dryja. Z sukcesów 
cieszą się też młodzicy, którzy zajęli  
trzecią pozycję  w Wojewódzkim Tur-
nieju Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra 
Czeka” w Lisowie. – To nieofi cjalne 
mistrzostwa Śląskiego Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS – wyjaśnia Janusz 
Ciołczyk, prezes Ciężkowianki. Pod-
czas pikniku rodzinnego w Ciężko-
wicach młodzi piłkarze, ich rodziny 
i trenerzy wzięli też udział w grach 
sportowych, m.in. w  integracyjnym 
meczu dzieci - rodzice. Dziecięca dru-
żyna, w której zagrali też szkoleniow-
cy, Grzegorz Dryja i Szymon Pieczka, 
wygrała spotkanie z rodzicami 9:8. 
Impreza była częścią projektu „Pro-
fi laktyczne Rozmaitości 2”, dofi nan-
sowanego z budżetu naszego miasta.

Maja bez medalu

Tylko trochę zabrakło 
jaworzniance Mai Kieszek 

do zdobycia medalu na mistrzostwach 
Europy kadetek w boksie. Te najważ-
niejsze na naszym kontynencie bok-
serskie zmagania młodych pięściarek 
odbywały się w Tbilisi od 1 do 12 
lipca. Podopieczna Akademii Bok-
su Roberta Gortata przegrała walkę 
o medal z Rosjanką Viktorią Sharovą. 
Jaworznianka uległa rywalce przed 
czasem. W polskiej reprezentacji ka-
detów znalazło się dziewięć dziewczyn 
i dziesięciu chłopców, w tym jedyna 
zawodniczka z Jaworzna. 

Sparingi 
i przygotowania 
do sezonu

Victoria 1918 Jaworzno i Szczako-
wianka Jaworzno podały już daty wa-
kacyjnych sparingów, które rozegrają 
przed startem nowego piłkarskiego 
sezonu. Zawodnicy Victorii wystartu-
ją z treningami 20 lipca, a następnie 
zmierzą się w meczach kontrolnych 
z drużynami Górnika 09 Mysłowi-
ce, KS-u Cyklon Rogoźnik, Grodźca 
Będzin, LKS-u Pogoń Imielin i MKS-
-u Górnik Wojkowice.

Trenują już natomiast szczakowscy 
Drwale, którzy w tym tygodniu mają 
rozegrać swój pierwszy sparing. Ry-
walem szczakowskiej drużyny będzie 
Polonia Bytom, która w minionym 
sezonie została wicemistrzem 3. ligi. 
Szczakowianka zna już też terminarz 
kolejek nadchodzącego sezonu pił-
karskiego. Jego start zaplanowano 
w połowie sierpnia. W pierwszym 
czwartoligowym meczu drwale spo-
tkają się na boisku z KS-em Rozwój 
Katowice. Mecz odbędzie się w so-
botę, 14 sierpnia, o godz. 17.   AZ-H

W rajdzie wzięło udział 126 rowerzystów i biegaczy 
| fot. Grażyna Dębała

Zawodnicy analizują trasę tegorocznego rajdu 
| fot. Grażyna Dębała

126 zawodników wzięło udział 
w sobotnim Pieszym i Rowero-
wym Rajdzie na Orientację. 

To była już siódma edycja 
tego sportowego wydarzenia. 
Wśród rowerzystów i biegaczy 
najwięcej było jaworznian, ale 
nie zabrakło też mieszkańców 
sąsiednich miast. 

Na rajd organizowany przez 
Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu przyjechali zawodnicy 
z Krakowa, Katowic, Chrzano-
wa, Siemianowic czy Wojkowic. 
Niemal wszystkim udało się 
dotrzeć na metę.

Rowerzyści mogli wybrać trasę 
o długości 25 lub 40 km. Biega-
cze do pokonania mieli 15 lub 
25 km.

Pieszo i na rowerze po bezdrożach

– Każdy zawodnik na starcie otrzy-
mał mapę z zaznaczonymi punktami 
kontrolnymi, do których należało 
dotrzeć. Punkty w terenie były ozna-

czone specjalnymi lampionami. Za-
wodnicy sami planowali kolejność, 
w jakiej chcą te punkty odnaleźć. 
Liczy się jednak nie tylko liczba od-
nalezionych punktów kontrolnych, ale 
też czas – podkreśla Paweł Wró-
bel z Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu.

Aura w sobotę dopisała. Było 
pogodnie i ciepło, ale na trasie nie 
brakowało błota po piątkowych 
ulewach i burzach. Mimo to za-
wodnicy nie narzekali.

– Najgorsza pogoda na bieganie 
jest wtedy, kiedy jest bardzo gorąco. 
Dziś aura raczej nam sprzyja – mówi 
Artur Kowalik, który w sobotę po-
konał 15 kilometrową trasę i rajd 
zakończył na drugim miejscu.

Wśród uczestników sobotniego 
rajdu wielu było takich, którzy co 
roku biorą udział w tej imprezie. – 
Myślę o tym, by zaproponować orga-
nizatorom, żeby na jubileuszowy, 10. 
rajd, przygotowali specjalne nagrody 
dla zawodników, którzy nie odpuścili 
udziału w żadnej edycji. W tym roku 
mamy siódmą odsłonę i ja biorę udział 
po raz siódmy – śmieje się Piotr Ry-
skalok, który w sobotę przebiegł 
25 kilometrów pieszo i w swojej 
kategorii zajął 3. miejsce.

W  sportowych zmaganiach 
uczestniczyli nie tylko dorośli. Nie 
zabrakło zapalonych biegaczy i ro-
werzystów również wśród dzie-
ci. – Dużo jeżdżę na rowerze z tatą 
i bardzo to lubię. Najbardziej lubię 
jeździć po kamieniach. Brałem już 
udział w rajdzie rowerowym w By-
czynie. Trasa była trochę krótsza, 
ale trudniejsza, więc teraz też dam 
radę – zapewniał Staszek Rams, 
sześciolatek z Jaworzna.  

Rowerzyści i biegacze doskona-
le poradzili sobie z zadaniem i na 
metę dotarło 124 zawodników. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
medale i regeneracyjny posiłek. 
Zawodnicy zgodnie chwalili or-
ganizatorów.

– Brałam udział w każdej edycji 
tego rajdu i mam wiele słów uzna-
nia dla organizatorów. Wybrałam 
40 kilometrów na rowerze. Mimo 
że było już siedem edycji, to za każ-
dym razem trasa jest inna i bardzo 
ciekawa. Trochę szkoda, że limit za-
wodników jest ustalony na 150 osób 
i więcej nie może się zapisać, ale też 
dzięki temu impreza ma kameralny 
charakter, a to ma swój urok – mówi 
Małgorzata Smolik, rowerzystka 
z Krakowa.

W kategorii pieszej na 15 km 
wśród kobiet najlepsza była Mag-
dalena Klonowska. Na najwyż-
szym stopniu podium w grupie 
mężczyzn stanął Piotr Jamróz, 
a w gronie juniorów z tym zada-
niem najlepiej poradziła sobie Han-
na Wachowicz.

W kategorii pieszej na 25 km 
w grupie kobiet najszybsza była 
Karolina Ryskalok, a wśród męż-
czyzn Ireneusz Waligóra.

W kategorii rowerowej na 25 
km w grupie kobiet najwyższy sto-
pień podium zajęła Justyna Janus. 
Wśród mężczyzn najwięcej punktów 
zdobył Przemysław Kros, a w gru-
pie juniorów Aleksander Kros.

W kategorii rowerowej na 40 km 
wśród kobiet najlepsza okazała się 
Dorota Litwa, a wśród mężczyzn 
Konrad Leyko.

– W Pieszym i Rowerowym Rajdzie 
na Orientację startowałam piąty raz, 
ale biorę też udział w podobnych im-
prezach w innych miastach. Tę w Ja-
worznie bardzo lubię. Mieszkam tutaj 
i myślę, że znajomość miasta poma-
ga – podkreśla Karolina Ryskalok, 
zdobywczyni pierwszego miejsca 
w kategorii pieszej na 25 km.

Grażyna Dębała

Koniec rundy i nagrody za darta
W niedzielę, 11 lipca, w PSS Salos dobiegła końca runda zasadnicza 

Jaworznickiej Ligi Szóstek. Na czele pierwszoligowej tabeli amatorskich 
drużyn piłkarskich uplasował się zespół No Name, który zdobył w pierw-
szej części sezonu 18 punktów. Tuż za nim, też z 18 punktami, znalazła 
się drużyna MCKiS Jaworzno, która w ostatecznym bilansie wypadła jed-
nak nieco gorzej od lidera grupy. Trzecie miejsce zajął team pod nazwą 
S.W.A, który zgromadził 16 punktów.

W II lidze JLS najlepiej poradzili sobie Chłopaki z kościołów, którzy 
uzbierali 24 punkty. Drugie miejsce zajmuje Lambada Forza Kart, a trze-
cie Alias (oba zespoły mają po 18 punktów).

O tym, które drużyny zwyciężą w obu ligach, dowiemy się jednak do-
piero jesienią.

– Mistrza JLS poznamy około listopada, po zakończeniu rundy rewanżowej 
– podkreśla Marcin Sikorski, prezes PSS Salos.

Zakończyła się natomiast Jaworznicka Liga Darta Salos. Mistrzem 
pierwszoligowej grupy został, już po raz czwarty, Krystian Cebula. Wi-

cemistrzostwo zdobył chrzanowianin Paweł Sałata, a na trzecim stop-
niu podium stanął Tomasz Wierzbik. W drugoligowej ekipie darterów 
najlepiej poradził sobie Tobiasz Fuczek, a za nim uplasowali się  Maciej 
Byrczek i Marcin Sikorski.

Podczas uroczystego wręczenia nagród, ogłoszono też wyniki cyklu 
siedmiu turniejów o tytuł Superdartera. Gracze rywalizowali w różnych 
grach z lotkami w roli głównej. Najwięcej punktów zgromadził Marcin 
Błaszkiewicz.

Sukcesów w rzucaniu do celu jednak nie koniec. W ramach gali roz-
dania nagród, miłośnicy darta rozegrali też puchar ligi parami. Wygrali 
Krystian Cebula i Marcin Kuryło.

Rywalizacja odbędzie się również w wakacje.
– W sobotę, 14 sierpnia, zorganizujemy I Otwarte Mistrzostwa Jaworzna 

w Darta. Szczegóły niebawem, a od września startuje kolejny sezon Jaworznic-
kiej Ligi Darta Salos. Planujemy utworzenie trzeciej ligi. Już dziś zapraszamy 
do udziału w rozgrywkach – zachęca Marcin Sikorski.                      AZ-H
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Ulica Floriana znajduje się w dzielnicy Góra Piasku. Leży 
nieopodal ulic Kamiennej i Śmiałej. Jej nazwa pochodzi 
od świętego Floriana, który 
jest patronem strażaków. Po-
łożenie tej ulicy nie jest przy-
padkowe. Dawniej we wsi 
Szczakowa działała bowiem 
Ochotnicza Straż Pożarna. 

Święty Florian na świat 
przyszedł około 250 roku 
w Ceti. Dziś to środkowa Au-
stria. Urodził się w okresie na-
silonych prześladowań chrze-
ścijan. Jako młodzieniec został 
powołany do armii cesarza 
rzymskiego. Według tradycji 
Florian był rzymskim ofi ce-
rem, który stanął w obronie 
prześladowanych chrześcijan. 
Nie chciał wyprzeć się swojej 
wiary, za co zapłacił najwyż-
szą cenę. Został strącony z kamieniem przywiązanym u szyi 
do rzeki Anizy. Śmierć męczeńską poniósł 4 maja 304 roku.

Według legendy Florian już jako dziecko był wyjątkowym 
chłopcem. Udało mu się bowiem ugasić pożar domu. Świę-
ty Florian to jeden z nielicznych patronów, którzy bardzo 
mocno tkwią w tradycji i świadomości mieszkańców Eu-
ropy Środkowej. Nieodłącznym atrybutem tego świętego 
jest naczynie z wodą, którą gasi płonący budynek.

Kult świętego rozszerzał się stosunkowo szybko. Pod 
koniec XII i w XIII wieku święty Florian znany był w całej 

Florian 
– chroni od ognia

Patroni 
naszych 
ulic

diecezji krakowskiej, a później również  poznańskiej. Święto 
na początku maja staje się obowiązującym. Obchodzimy je 

do dziś w dzień męczeńskiej 
śmierci patrona, czyli 4 maja,  
tak jak strażacy Austrii, Ba-
warii, Alzacji, Włoch, Węgier 
i części Francji.

W Polsce do rozwoju kul-
tu św. Floriana, jako patro-
na związanego z ogniem, bez 
wątpienia przyczynił się pożar 
Krakowa, do którego doszło 
w 1528 roku. Ogień strawił 
wtedy większą część miasta. 
Bardzo mocno ucierpiał Kle-
parz. Ocalał tam kościół pod 
wezwaniem św. Floriana, co 
odczytano jako szczególny 
znak. 

Święty Florian popularny 
jest także w innych środowi-

skach zawodowych, gdzie praca jest związana z ogniem. 
To między innymi hutnicy, kominiarze i piekarze uważają 
Św. Floriana za swojego obrońcę.

Na obrazach święty Florian przedstawiany jest często 
jako młody żołnierz. Ubrany bywa w strój legionisty 
rzymskiego. Często jednak Florian jest przedstawiany 
nie jako zwykły legionista, ale jak ofi cer rzymski czy 
książę w hełmie i wspaniałej zbroi, trzymający w dłoni 
lancę i proporzec.

Grażyna Dębała, Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 24 (216)

Źródło: Zeszyty historyczne miasta 
Jaworzna, grudzień 2017

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 24 
(216): Dobroć nie ma prawa 
do odpoczynku.

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

Jaworznicki Jaworznicki 
cech – c.d.cech – c.d.

Wybuch I wojny światowej i jej 
trwanie – rekwizycje warsztatów, 
pobór ludzi do wojska, przyniosły 
zdecydowanie negatywne skutki. 
Nawet odzyskanie przez Polskę nie-
podległości nie poprawiło kondycji 
cechu. W nowo powstałym pań-
stwie stowarzyszenia rzemieślnicze 
posługiwały się różnymi aktami 
prawnymi. Dopiero prace nad nową 
ustawą przemysłową ustabilizowa-
ły sytuację wśród stowarzyszeń. 
29 czerwca 1930 roku Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie stowarzysze-
nia przyjęło nowy statut i zmieni-
ła się nazwa na Cech Zjednoczo-
nych Rzemieślników w Jaworznie. 
W 1933 roku na wniosek cechmi-
strza Franciszka Mrożka, rzemieśl-
nicy zdecydowali o wzniesieniu 
stałej siedziby zarządu, która od 
1931 zmieniała się kilkakrotnie. 
Najpierw mieściła się w budynku 
rymarza Mikołaja Sarny w ryn-
ku, potem u Adolfa Aschnowit-
za, wreszcie u Ludwika Brożka
przy ówczesnej ulicy Jagiellońskiej 
(dziś Grunwaldzkiej). Miejsce pod 
przyszłą siedzibę wybrano w cen-
trum miasta.       

Not. Ewa Szpak

| fot. Natalia Czeleń
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