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Prawe ręce 
prezydenta

Nowe elektryki 
dla PKM Jaworzno

Mistrz body paintingu 
znów na podium

Więcej na str. 4-5Więcej na str. 3 Więcej na str. 11

Już wkrótce aż 50 z posiada-
nych 70 autobusów w taborze 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej w Jaworznie będzie 
zeroemisyjnych. W środę, 28 
lipca, w hotelu Pańska Góra 
podpisano umowę na zakup 
6 autobusów elektrycznych 

Marian Folga, jaworznicki 
mistrz body paintingu znowu 
na podium. W mistrzostwach 
świata, które odbyły się w Kla-
genfurcie w Austrii, zdobył 
3. miejsce w kategorii pędzel 
i gąbka. Motywem przewod-
nim tegorocznego konkursu 
były wydarzenia historycz-
ne. To kolejny wielki sukces 
jaworznianina, gdyż w mi-
strzostwach wzięło udział 81 
artystów z 29 krajów. To nie 
koniec sukcesów jaworznic-
kiego artysty. Marian Folga 

go wiceprezydenta. Powołany 
na stanowisko zastępcy pre-
zydenta miasta Łukasz Ko-
larczyk ma wiele cech, które 
mogą uczynić z niego dobre-
go i wartościowego menadże-
ra samorządowego. Musi się 
jednak zmierzyć – przynaj-
mniej na początku – z cieniem 
swojej poprzedniczki, Moniki 
Bryl, która na tym stanowisku, 
przez prawie 6 lat, wyznaczyła 
zupełnie nowy poziom kom-
petencji i zarządzania.

pomiędzy PKM Jaworzno i fi r-
mą Solaris. Nowe, przegubo-
we pojazdy po ulicach nasze-
go miasta zaczną jeździć już 
w przyszłym roku.

Zamówione dla PKM-u elek-
tryki będą zaopatrzone w kli-
matyzację, gniazda USB do 
ładowania urządzeń mobil-
nych czy system audiowizu-
alnej informacji pasażerskiej. 
Do użytku oddana zostanie też 
ładowarka dla autobusów przy 
dworcu w Szczakowej.

współpracował z reżyserem 
Janem Jakubem Kolskim
przy charakteryzacji do fi lmu 
„Republika dzieci”, który trafi ł 
już na ekrany kin.

Więcej na str. 9Więcej na str. 9

Światowo na rynku
Ważne zmiany zaszły w ści-

słym kierownictwie miasta. Od 
3 sierpnia Jaworzno ma nowe-

| fot. Materiały UM Jaworzno



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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Niezapomnianym elementem ta-
kiej podróży, był unoszący się zapach 
jaj na twardo, bułki z sardynkami 
z puszki, a w skrajnych przypadkach 
kiełby wiejskiej od wujka Staszka 
ze świniobicia, zapijane zimną her-
batką z butelki po „Żytniej”. Wy-
prawy kolonijne, które pamiętam, 
były naprawdę fajne. Dzieciaki 
coś razem śpiewały, czytały, grały 
w karty albo po prostu opowiadały 
historyjki, a przy tym wszystkim 
zawierano nowe, wakacyjne zna-
jomości. Dziś w autokarze jedzie 
pół setki dzieciaków, zapatrzonych 
w ekran smartfona i wyizolowanych 
od dźwięków zewnętrznych przez do-
uszne słuchawki. Jako menu królują 
chipsy i przekąski w szeleszczących 
papierkach, które zastąpiły papier 
śniadaniowy.

Co innego wyprawa na wakacje 
pociągiem, do którego dostać się było 
można jedynie cudem lub posiadając 
sprawne łokcie, podczas przeciskania 
się przez tłum. Sprawniejsi fi zycznie 
wspinali się na okna lub załatwiali 
z konduktorem za drobną łapówkę 
możliwość wcześniejszego wejścia 
na bocznicy kolejowej. I oczywiście 
w pociągu król WARS, czyli wagon 
jadalny. Napoje: oranżada, woda ga-
zowana, piwko, a i coś na ząb: fl aki, 
bigos czy też klasyczna jajecznica. 

Flejki z perkusisty

Najłatwiej narzekać

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

Kiedyś, jadąc w roku 1992 z Koło-
brzegu, słyszałem, jak dwójka an-
glojęzycznych turystów rozmyślała 
nad menu, próbując się dowiedzieć, 
co to ten „bajdżis” lub „fl ejki”, jak 
to zostało na głos odczytane. Pan 
bufetowy nie miał bladego pojęcia, 
o co im chodzi, natomiast mój ko-
lega, znający podstawy językowe, 
wytłumaczył, że bigos to kapusta 
i mięso, natomiast o fl akach opo-
wiedział kalamburem, pokazując 
krowę, brzuch oraz pokazując, jakby 
miał zaraz zwymiotować. Przybysze 
wybrali w końcu „bajdżis”, lecz na 
próżno doszukiwali się mięsa, za 
to kapusty było mnóstwo, a cena 
powalająca. 

Obecnie zamiast jajek na twardo 
i przysmaków z WARS-u, nasi tury-
ści wolą zakupionego wcześniej na 
dworcu kebaba, który powoli staje 
się nieodzownym elementem menu 
podróżnego. 

Kolejnym zwyczajem podróżują-
cych autokarem i pociągiem jest picie 
alkoholu. Niektórzy tylko uraczą się 
piwkiem, ale część potrafi  zacząć na 
ostro wakacyjną zabawę już chwilę 
po wyruszeniu w drogę.

Kolega jadący z Aten opowiadał, 
że kiedyś wszedł taki pacjent do au-
tokaru i strasznie szybko w gorący 
dzień załatwił się do stanu, który miał 
wiele do życzenia. O ile na początku 
tylko wyrażał głośno swoje zdanie na 
tematy ogólne, to już przyczepienie 
się do kierowcy, palenie papierosa 
czy w konsekwencji próba przejęcia 
kierownicy i – w co ciężko uwierzyć, 
ale tak było – podpalanie nogawki 
kierującego pojazdem, zakończyła 
się wywaleniem delikwenta (i to bez 
bagażu schowanego w luku) gdzieś 
w środku Serbii. Pewnie miał lekki 
problem z porannym kacem, widząc 
napisy cyrylicą. Dobrze mu tak.
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Do końca sierpnia głosować moż-
na na najlepszą przestrzeń publiczną 
województwa śląskiego. Tym razem 
o ten zaszczytny tytuł walczy nasza 
zmodernizowana Hala Widowiskowo-
-Sportowa. Obiekt zmienił się nie do 
poznania. Budynek jest nowoczesny 
i świetnie wpisuje się w przestrzeń 
miasta. Hala ma nową elewację i świe-
tliki na dachu. Nowa jest też instala-
cja elektryczna i przeciwpożarowa. 
Wewnątrz budynku wyremontowany 
został hol, który zyskał nową posadz-
kę, a jego ściany zostały odświeżone. 
Nowy jest też parkiet w głównej części 
hali. Remont przeszły toalety i łazien-
ki. Zawodnicy mogą korzystać z wy-
godnych pryszniców. Szatnie są jasne 
i nowoczesne, a nowy system prze-
ciwpożarowy pozwala organizować 

wewnątrz hali koncerty i wydarzenia 
dla ponaddwutysięcznej publiczności. 
Pięknie prezentuje się również prze-
strzeń tuż przed budynkiem. To już 
nie jest przepełniony parking, a skwer, 
gdzie można odpocząć.

Niezależnie od rozstrzygnięcia 
w konkursie na najlepszą przestrzeń 
województwa śląskiego, Jaworzno 
i jaworznianie bez wątpienia zyskali 
miejsce, które jest wizytówką miasta. 
I to taką, która budzi dumę. Na doda-
tek już wkrótce można się będzie prze-
konać, jak po remoncie sprawdza się 
hala podczas koncertów. 11 września 
czeka nas pierwszy po remoncie kon-
cert w jaworznickiej hali. Do naszego 
miasta przyjedzie wtedy Katarzyna 
Nosowska! Warto rezerwować ter-
min. A wcześniej zagłosować na halę.

Duma z wizytówki

Mała różnica?

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W Polsce obowiązują dwa kalenda-
rze: gregoriański i kalendarz, którym 
posługują się sieci handlowe. Ten drugi 
wyprzedza teraźniejszość o jakieś dwa 
miesiące i przyprawia o palpitację ser-
ca niejednego ucznia i rodziców. Bo-
wiem po mistrzowsku potrafi  zepsuć 
frajdę z trwających wakacji.

To prawda, że mamy już połowę 
sierpnia. Ale już od lipca markety drę-
czą wzrok klientów stosami zeszytów, 
bloków rysunkowych, piórnikami, 
plecakami i innymi, kojarzącymi się 
ze szkołą, akcesoriami. Taki widok 
zapewne w niejednym uczniu czy ro-
dzicu budzi mylne poczucie, że czas 
wakacyjnej laby jest już na fi niszu, 
choć tak naprawdę do końca wakacji 
jeszcze daleko. Wielu dorosłych na 

pewno pamięta swoje niezadowole-
nie, gdy za swoich szkolnych czasów 
musieli zabrać się za kompletowanie 
wyprawki szkolnej. Ale zwykle dzia-
ło się to na tydzień przed pierwszym 
dzwonkiem. Kto by myślał w lipcu, że 
za miesiąc będzie wrzesień?

W kalendarzu handlowych „dręczy-
cieli” jest więcej takich dat. Tuż po 
rozpoczęciu roku szkolnego, sklepowe 
półki ugną się pod ciężarem zniczy. 
A gdy tylko Polacy wrócą z cmenta-
rzy, w sklepach rozpocznie się Boże 
Narodzenie. Tuż po Nowym Roku 
markety zaleją walentynkowe ser-
ducha, a niedługo po walentynkach 
będzie można kupić czekoladowego 
baranka czy zająca, jeszcze zanim 
wierni posypią głowę popiołem.

Ja w tym roku na szczęście jeżdżę 
busem, w kilkanaście osób. Na ogół 
jest spokojnie – za oknem krowa, 
kura, czasem osiołek, widoki tras 
widokowych – generalnie ładnie. 
Lecz przydarzają się także inne cie-
kawe historie: można spotkać na 
drodze niedźwiedzie w Rumunii (i to 
dość często), przejechać z odcze-
pioną osłoną silnika przez wioski 
w Słowacji, co wzbudziło niemały 
popłoch pewnego wieczora, albo 
mieć awarię, której nie było, o czym 
przeczytacie poniżej. 

Jadę wraz z serdecznym kolegą 
przez nadmorską część Bułgarii, dro-
ga pięknie się układa, dobra pogoda, 
nawierzchnia może lekko do popra-
wy, ale da się jechać. Przed nami 
prawie 100 km prostej drogi, bez 
skrzyżowań i świateł, ideał, aby posłu-
chać dynamicznej, rockowej muzyki. 
No i włączam muzykę, daję po gazie 
i nagle... jakieś dziwne stukotanie. 
Przysłuchuję się, bo jestem mocno 
przewrażliwiony na punkcie niezna-
nych dźwięków w aucie. Przyciszam 
muzykę, pytam kolegi, czy słyszy. Nic 
nie słyszy. No faktycznie, jakby prze-
stało. No to włączam radio, po chwili 
ponownie ten sam dźwięk, znowu 
wyciszam i przestaje. Coś z radiem 
– myślę. Pewnie coś się do głośnika 
dostało i brzęczy. Trudno. Jedziemy, 
cały czas nachalne dźwięki dochodzą 
jakby z prawej strony. W końcu do-
jeżdżamy do skrzyżowania, staję na 
światłach i wtedy dopiero widzę, że 
to mój współpasażer bębni paluchami 
po boku siedzenia, a robi to odrucho-
wo, bo jest... perkusistą!

Tak więc następnym razem, kiedy 
coś uporczywie będzie wam stukało 
w samochodzie, to zanim wydacie 
fortunę na naprawę, sprawdźcie, czy 
nie trzeba zrobić z pasażera bidżisu. 
Albo walnąć mu we fl ejki.
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Szpilki w bruku

Trwa dziewiąta edycja Jaworznickiego Budżetu Obywa-
telskiego. Mieszkańcy wybierać mogą spośród 42 propozycji. 

Wśród projektów są na przykład takie, które dotyczą modernizacji i rozbudowy 
miejskiej infrastruktury. Autorzy proponują, by w Jaworznie przybyło bezpiecznych 
chodników i wygodnych parkingów. Są też propozycje, które dotyczą rekreacji 
i sportu. W zależności od tego, jak głosować będą mieszkańcy, w Jaworznie ma 
szansę powstać bieżnia lekkoatletyczna czy boisko do siatkówki plażowej albo 
do streetballu. Za pieniądze z Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego możemy 
też bawić się podczas cyklu turniejów piłkarskich albo integrować się podczas 
wspólnego biegania i sprzątania miasta. Wybór naprawdę jest spory. Ale naj-
ważniejsze jest to, że wystarczy zagłosować, aby mieć realny wpływ na to, jak 
rozwija się nasze miasto.

Tym bardziej, że organizatorzy tego przedsięwzięcia wychodzą naprzeciw potrze-
bom jaworznian. Głosować można przez internet albo w tradycyjnej, papierowej 
formie. Promocja przedsięwzięcia jest przemyślana, a, w przypadku najbardziej 
zaangażowanych projektodawców, nawet lekko nachalna. 

Mimo, że w JBO co roku do rozdysponowania są spore pieniądze, to jednak 
liczba jaworznian, którzy decydują się wziąć udział w głosowaniu nie może bu-
dzić entuzjazmu. Jaworznianie oddają zazwyczaj kilkanaście tysięcy głosów. 
W tak dużym mieście ten wynik nie zwala z nóg.

Zestawiając liczbę projektów zgłoszonych do JBO i frekwencję podczas gło-
sowania, trudno zrozumieć głosy malkontentów. Projekt może zgłosić każdy ja-
worznianin. Wystarczy pomysł, zaangażowanie i trochę pracy. Aby zagłosować, 
wystarczy zapoznać się z pomysłami, przemyśleć sprawę i wskazać projekt. Nie-
stety, dla wielu jaworznian to wciąż za dużo. No cóż, bez wątpienia najłatwiej 
jest po prostu ponarzekać na to, że jest źle.

Pamiętacie stare auto-
kary Jelcz zwane „ogór-
kami”, mknące na wcza-
sy lub obozy? W środku 
śmierdziało spalinami, 
panował potworny gorąc 
i nie dało się rozmawiać 
przez hałasujący silnik.
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LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Ruszają prace związane z gazyfi kacją Byczyny. Plac budowy 
jeszcze w lipcu został przekazany wykonawcy, a na dniach 
pojawią się tam już robotnicy ze sprzętem. W pierwszym 
etapie sieć gazowa pojawi się na ulicach Wiosny Ludów, 
Abstorskich, Laskowice, Żytniej oraz Rewolucjonistów.

Gaz w Byczynie coraz bliżej

Zgodnie z planem prace rozpoczną 
się od byczyńskiego odcinka ul. Wio-
sny Ludów, gdzie od strony Jelenia 
kończyła się sieć.

– Zainteresowanie przyłączeniem 
się do sieci gazowej jest bardzo duże. 
Mieszkańcy wciąż zgłaszają się do mnie 
z pytaniami w tej sprawie. O sieć dopy-
tują już też jaworznianie z Cezarówki 
Dolnej – przyznaje Anna Lichota, 
jaworznicka radna z Byczyny, która 
od początku pilotuje sprawy związane 
z tą inwestycją.

Duże zainteresowanie kwestią przy-
łączenia do sieci gazowej potwierdza-
ją też przedstawiciele Polskiej Spółki 
Gazownictwa. – Wydaliśmy już 19 wa-
runków przyłączenia do sieci gazowej, 
a mieszkańcy sukcesywnie zgłaszają się 
z wnioskami o zawarcie umów przyłą-
czeniowych – potwierdza Radosław 
Jankiewicz, rzecznik prasowy PSG. 

Plan gazyfi kacji jaworznickiej 
Byczyny zakłada budowę sieci 

w trzech etapach. Pierwszy wła-
śnie jest realizowany. Dwa kolejne 
zakładają budowę sieci na ulicy 
Gwardzistów i Na Stoku. Wiadomo, 
że prace będą się wiązały z utrud-
nieniami dla kierowców i pieszych, 
ale przedstawiciele wykonawcy de-
klarują, że dołożą starań, by były 
one jak najmniej uciążliwe.

– Prace w obszarze pasów drogo-
wych są zawsze prowadzone zgodnie 
z projektem organizacji ruchu, który 
jest opracowywany w sposób mak-
symalnie ograniczający utrudnienia 
w ruchu. Ewentualne ograniczenia 
będą określone po akceptacji wystą-
pień o zajęcie pasa drogowego – za-
powiada rzecznik Polskiej Spółki 
Gazownictwa.

Aby przyłączyć się do sieci należy 
złożyć wniosek o warunki przyłą-
czenia i zawrzeć umowę przyłą-
czeniową. Najprościej jest złożyć 
potrzebne dokumenty poprzez dzia-

łający online Portal Przyłączenio-
wy dostępny pod adresem https://
przylaczenie.psgaz.pl.

Jeszcze przed rozpoczęciem prac 
związanych z budową sieci gazowej 
przedstawiciele PSG zorganizowali 
indywidualne konsultacje dla za-
interesowanych przyłączeniem do 
sieci jaworznian. Z tej możliwości 
skorzystało wielu mieszkańców. 
– Zdarzało się, że takie dyżury trwa-
ły nawet do godziny 21.00, bo tak 
duże było zainteresowanie. Miesz-

kańcy pytali głównie o to, kiedy będą 
mogli rozpocząć ogrzewanie swoich 
domów gazem, ale były też pytania 
o przyłącza czy piece – wspomina 
Anna Lichota.

Informacje o możliwości przyłą-
czenia się do sieci gazowej miesz-
kańcy dzielnicy Byczyna mogą uzy-
skać w Miejscu Obsługi Klienta, 
które działa w Gazowni przy ulicy 
Sportowej 10. Pytania można też 
wysłać na adres mailowy dzial.
przylaczen@psgaz.pl. Wszystkie 

informacje o przyłączeniu do sie-
ci można także znaleźć na stro-
nie internetowej PSG pod adresem 
https://www.psgaz.pl/ w zakładce 
„Dla Klienta”. 

Ogrzewanie gazem jest nie tyl-
ko wygodniejsze, ale też bardziej 
ekologiczne. Szacuje się, że ponad 
połowa zanieczyszczeń powietrza 
w województwie śląskim pochodzi 
właśnie z gospodarstw domowych. 
Szansą na poprawę jakości powie-
trza mają być regulacje uchwały 
antysmogowej dla naszego wo-
jewództwa. Dokument nakazuje 
wymianę starego ogrzewania na 
bardziej ekologiczne. Termin zale-
ży tu od daty produkcji eksploato-
wanego obecnie pieca. I tak: kotły 
wyprodukowane wcześniej niż 10 
lat temu wymienić należy do koń-
ca 2021 roku. Więcej czasu, bo do 
końca 2023 roku, mają właściciele 
kotłów wyprodukowanych od 5 do 
10 lat temu. Kotły wyprodukowane 
mniej niż 5 lat temu wymienić trze-
ba do końca 2025 roku, zaś kotły 
klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r. 
Dotyczy to kotłów, których rozpo-
częcie eksploatacji nastąpiło przed 
1 września 2017 r. 

Grażyna Dębała

W pierwszym etapie sieć gazowa pojawi się m.in. na ul. Abstorskich | fot. Grażyna Dębała

Flotę PKM zasili 6 nowych elektrobusów | fot. Natalia Czeleń

Podpisanie umowy między PKM Jaworzno a fi rmą Solaris | fot. Natalia Czeleń

Nowe elektryki dla PKM
Już wkrótce, aż 50 z 70 posiada-

nych autobusów w taborze Przed-
siębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Jaworznie będzie zeroemisyjnych. 
W środę, 28 lipca, w hotelu Pańska 
Góra podpisano umowę na zakup 
6 autobusów elektrycznych pomię-
dzy PKM Jaworzno i fi rmą Solaris. 
Nowe, przegubowe pojazdy po uli-
cach naszego miasta zaczną jeździć 
już w przyszłym roku.

Zamówione dla PKM-u elektryki 
będą zaopatrzone w klimatyzację, 
gniazda USB do ładowania urządzeń 
mobilnych czy system audiowizualnej 
informacji pasażerskiej. Do użytku 
oddana zostanie też ładowarka dla 
autobusów przy dworcu w Szczako-
wej. W czerwcu w PKM jeździły 44 
autobusy elektryczne, co stanowi 63 
proc. całego taboru. Wkrótce e-busy 
będą stanowiły aż 70 proc. całego 

taboru. – Autobusy elektryczne w Ja-
worznie pokonały już w sumie ponad 
8,5 mln km, dając spółce ogromne do-
świadczenie przy eksploatacji tego typu 
pojazdów – podkreśla Maciej Zarem-
ba, rzecznik prasowy PKM Jaworzno. 

Transport publiczny w naszym 
mieście jest coraz bardziej przyja-

zny środowisku i wygodny dla pa-
sażerów. Jaworzno jest jednym z li-
derów elektromobilności nie tylko 
w Polsce. Zakup nowych e-busów 
będzie możliwy dzięki dofi nansowa-
niu z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego. 
Eksploatowanie elektrycznej fl oty po 
prostu się opłaca. Przede wszystkim 
eksploatacja taboru elektrycznego jest 
o wiele tańsza niż eksploatacja auto-
busów z napędem wysokoprężnym 
(diesel). Na tej zmianie korzysta też 
środowisko, bo elektryki mają zero-
wą emisję spalin i są zdecydowanie 
bardziej ciche. Całkowita wartość 
projektów związanych z wymianą 
taboru, realizowanych w Jaworznie 
od 2017 roku, wynosi 143 857 675 zł. 
Planowane całkowite wydatki kwali-
fi kowane projektu wynoszą 116 926 
459,35 zł, w tym współfi nansowanie 
UE w kwocie nieprzekraczającej 99 
387 490,45 zł.                             

Natalia Czeleń
Opłatę za parkowanie uiszczamy przy wy-
jeździe | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Kosztowny wandalizm
Na terenie Sosiny działa już au-

tomatyczny system poboru opłat 
za parkowanie. Na specjalnym wy-
świetlaczu zobaczyć można, ile jest 
wolnych miejsc. Wjeżdżając, trzeba 
pobrać bilet. Opłatę za parkowanie 
uiszczamy jednak dopiero, wyjeż-
dżając z terenu ośrodka. Opłata po-
bierana jest w godzinach od 8 do 21. 
Za pierwszą godzinę zapłacimy 5 zł. 
Postój do trzech godzin to koszt 10 
zł, a opłata za cały dzień wynosi 15 
zł. Pieniądze zarobione w ten sposób 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w całości przeznacza na utrzymanie 
OWR. A koszty są spore.

Pracownicy regularnie usuwają 
skutki zniszczeń i dokonują kosztow-

nych napraw. Testy i odbiór sieci 
kanalizacyjnej oraz toalet były opóź-
nione, ponieważ skradziono jeden 
z elementów sterowania, bez które-
go nie można było uruchomić sieci. 
Kiedy w końcu MCKiS pokonał te 
przeszkody, zamiast cieszyć się suk-
cesem, musiał zmierzyć się z kolej-
nymi aktami wandalizmu. Od 3 do 
5 sierpnia trwały poważne naprawy 
w węźle sanitarnym. „Awarii” uległa 
toaleta przy plaży głównej. Trzeba 
było kupić nowe rury kanalizacyjne. 
Poważne uszkodzenia spowodowały 
przedmioty, które się tam znalazły. 
Do toalety wrzucono m.in. pamper-
sy, podpaski i rajstopy. Tego typu 
środki higieniczne powinny znaleźć 
się w koszu na śmieci. Co ważne, we 
wszystkich toaletach wywieszone są 
specjalne kartki z instrukcją na te-
mat tego, co i gdzie należy wyrzucić. 
Ponadto każde z tych pomieszczeń 
zaopatrzone jest w kosze na śmieci, 
które zresztą też nagminnie są celem 
wandali.

Niszczone są też deski sedesowe, 
znaki drogowe czy elementy ogrodze-
nia. Wyrywane są stojaki na rowery. 
Obiekt wyposażony jest w wolnosto-
jące kosze na śmieci, co ma pomóc 
w utrzymaniu czystości na terenie 
ośrodka. Tymczasem kosze są noto-
rycznie niszczone, a śmieci pracowni-
cy MCKiS zbierają z plaży. Po weeken-
dach można na piasku znaleźć liczne 
butelki po piwie, papierki, jednora-
zowe grille. Sporo na swoim koncie 
mają też kierowcy, którzy rozjeżdżają 
trawniki i krzewy.                       NC
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Monika Bryl udowodniła, że w obszarze zdominowanym przez mężczyzn świetnie sobie 
radzi | fot. Archiwum MCKiS Jaworzno

Chętni mogą się zaszczepić w mobilnym punkcie | fot. Natalia Czeleń

Szczepionkobusy 
w trasie

Stypendia 
dla najlepszych

Mieszkańcy Jaworzna mają 
możliwość szybkiego i wygodne-
go zaszczepienia się przeciwko 
COVID-19. W każdą sierpniową 
sobotę miasto będzie przemierzał 
specjalny autobus Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej w Jaworz-
nie, z personelem Zespołu Lecz-
nictwa Otwartego i sprzętem na 
pokładzie. Dodatkowo w innych 
terminach i wyznaczonych punk-
tach swój szczepionkobus wystawia 
również Pro4Med Sp. z o.o.  

W sobotę, 7 sierpnia, pierwszy 
kurs autobusu PKM z mobilnym 
punktem szczepień wykorzystało 
blisko stu jaworznian. W autobusie, 
który parkował w Jeleniu, Byczynie 
i Jeziorkach zaszczepiło się w su-
mie 94 mieszkańców. Podawana 
była jednodawkowa szczepionka 
fi rmy Johnson&Johnson. Po za-
szczepieniu nie ma więc koniecz-
ności następnej wizyty w punk-
cie. W autobusowym mobilnym 
punkcie szczepień możliwe jest 
również przyjęcie drugiej dawki 
Moderny lub Pfi zera. W niedzielę, 
8 sierpnia, w czasie pikniku z cyklu 
#kierunekRynek dzięki Pro4Med 
Sp. z o.o.  można było zaszczepić 
się na Rynku Głównym. Z opcji tej 
skorzystały 52 osoby. 

Jest szansa na fi nansowe wsparcie 
dla zdolnych, młodych jaworznian. 
Do końca sierpnia można składać 
wnioski o  stypendia Prezyden-
ta Miasta Jaworzna dla uczniów 
z wybitnymi osiągnięciami w dzie-
dzinie nauki, sztuki i sportu. Sty-
pendia zostaną ufundowane już po 
raz dwudziesty.

O  taką formę pomocy starać 
uczeń, który ma na swoim koncie 
udokumentowane osiągnięcia edu-
kacyjne, artystyczne lub sportowe. 
Stypendysta musi mieć też co naj-
mniej bardzo dobrą ocenę roczną 
z zachowania. Uczeń ubiegający się 

Kolejna okazja do szczepień 
w mobilnym punkcie już w naj-
bliższą sobotę, 14 sierpnia. Tego 
dnia od godziny 10.00 do 12.00 
szczepionkobus parkować będzie 
przy parku Lotników Polskich, od 
godz. 12.15 do 14.00 zaszczepić się 
można będzie na parkingu przy OSP 
w Dąbrowie Narodowej, a od 14.15 
do 16.00 szczepionkobus wraz z per-
sonelem medycznym stanie w Łu-
bowcu na parkingu za przystankiem 
autobusowym, przy ul. Katowickiej 
w kierunku Centrum. W kolejną 
sobotę, 21 sierpnia, szczepionko-
bus odwiedzi Ciężkowiece (godz. 
10.00-12.00 - parking przy OSP), 
Szczakową (godz. 12.15-14.00 – 
parking obok Domu Kultury im. 
Krudzielskiego) oraz Długoszyn 
(14.15-16.00 - park Długoszyn za 
OSP Długoszyn). Kolejne wyzna-
czone terminy szczepień w drugim 
mobilnym punkcie Pro4Med Sp. 
z o.o., to 15 i 22 sierpnia. Szcze-
pionkę będzie można przyjąć bez 
uprzedniej rejestracji w GEOsferze 
w godz. od 14.00 do 20.00. Miesz-
kańcy mogą się też wciąż szczepić 
w 13 punktach podstawowej opieki 
zdrowotnej. W każdym przypadku 
jest to usługa bezpłatna.

Natalia Czeleń

o wyróżnienie od prezydenta Jaworz-
na musi mieć też ukończoną mini-
mum klasę IV szkoły podstawowej. 
Co ważne, o fi nansowe wsparcie 
mogą się starać uczniowie, którzy już 
wcześniej korzystali ze stypendium.

Wnioski o stypendium  oraz re-
gulamin jego przyznawania można 
pobrać w każdej szkole w mieście. 
Dokumenty dostępne są również 
w Wydziale Edukacji, przy ul. Dwor-
nickiego 5, w punkcie informacyj-
nym Urzędu Miejskiego przy ul. 
Grunwaldzkiej 33. Pliki można po-
brać również ze strony internetowej 
jaworznickiego magistratu.        NC

Powołany na stanowisko zastępcy prezydenta miasta Łukasz 
Kolarczyk ma wiele cech, które mogą uczynić z niego dobrego 
i wartościowego menadżera samorządowego. Musi się jednak 
zmierzyć – przynajmniej na początku – z cieniem swojej 
poprzedniczki, Moniki Bryl, która na tym stanowisku, przez 
prawie 6 lat, wyznaczyła zupełnie nowy poziom kompetencji 
i zarządzania.

Prawe ręce prezydenta

Kobieta 
bez kompleksów 

W 2015 roku, kiedy Monika Bryl
została powoływana na stanowisko 
zastępcy prezydenta miasta, dla czę-
ści jaworznian było to zaskoczenie. 
Nie była w mieście postacią pierw-
szoplanową i powszechnie znaną, 
choć bez wątpienia wyróżniała się 
w najbliższym otoczeniu prezyden-
ta. Mocno analityczny umysł, pra-
cowitość i umiejętność szerokiego 
spojrzenia na zarządzanie miastem, 
co w praktyce sprowadza się do nie-
bywale trudnej sztuki łączenia często 
sprzecznych wątków, sprawiły, że 
wypracowała sobie pozycję fachow-
ca i zyskała zaufanie dwóch najważ-
niejszych osób w mieście - Pawła 
Silberta i Dariusza Starzyckiego. 
To właśnie Starzycki, kiedy w wy-
borach parlamentarnych uzyskał 
mandat poselski, zaproponował, aby 
stanowisko to objęła Monika Bryl. 
Miała wówczas 35 lat i 11-letnie do-
świadczenie w pracy samorządowej. 
I tym samym zapisała się w historii 
jaworznickiego samorządu jako dru-
ga kobieta (po Michalinie Rusin
w czasie prezydentury Andrzeja 
Węglarza), której powierzono tak 
wysoki urząd.

Analizując okres sprawowania 
przez Monikę Bryl funkcji zastępcy 
prezydenta, trzeba uczciwie powie-
dzieć, że jej nominacja nie była za-
biegiem kosmetycznym, czysto PR-
-owskim zagraniem, które miałoby 
ocieplić wizerunek Pawła Silberta, 
ani też krokiem w kierunku paryte-
tów, czy w końcu „puszczeniem oka” 
w kierunku żeńskiej części jaworznic-
kiego społeczeństwa. Jej metodycz-
na, mrówcza praca i zorganizowanie 
doprawione przy okazji osobistym 
urokiem spowodowały, że w powie-
rzonych jej obszarach funkcjono-
wania miasta zyskała opinię dobre-
go fachowca i szybko umocniła się 
na pozycji jednej z najważniejszych 
postaci jaworznickiego samorządu. 

Fakt, że jest kobietą, odegrał 
w tym wszystkim niebagatelną rolę. 
Nie chodzi jednak o to, że jako ko-
biecie było jej łatwiej, wręcz prze-
ciwnie. Musiała raczej potwierdzać, 
że w  obszarze zdominowanym 
wciąż przez mężczyzn, radzi sobie 
równie dobrze, a często lepiej. Nie 
miała powodów do kompleksów. 
Jako kobieta, na wiele zagadnień, 
zwłaszcza tych związanych z życiem 
społecznym i rodzinnym czy też 
z bezpieczeństwem i zdrowiem, pa-
trzyła zupełnie inaczej. Często naj-
pierw jako żona i matka, a dopiero 
później jako zastępca prezydenta. To 
czyniło różnicę. Zwłaszcza podczas 
bezpośrednich rozmów, których 
nie unikała i w których w miarę 

kiedy było trzeba, twardo i dobit-
nie, choć nigdy arogancko, broniła 
swoich racji. Potrafi ła skutecznie 
przeciąć dyskusję i postawić gra-
nicę. To budowało szacunek. Nie 
przypisywała sobie monopolu na 
wiedzę. Potrafi ła wysłuchać wszyst-
kich argumentów i wybrać najlepsze 
propozycje. Jasno wyznaczała cele. 
Dawała szansę zbudować wzajemne 
zaufanie. A jeśli ono było – pozwalała 
na swobodę działania, rozwinięcie 
skrzydeł i samodzielność. To również 
budowało szacunek. Taka postawa 
musiała zaprocentować. 

Krok po kroku stawała się coraz 
bardziej rozpoznawalna i popular-
na. Papierkiem lakmusowym stały 
się wybory samorządowe w 2018 
roku, kiedy po raz pierwszy znala-
zła się na liście wyborczej. Zdobyła 
wówczas 1454 głosy poparcia i był 
to najlepszy wynik w skali całego 
miasta. I po przedwyborczym stre-
sie i niepewności, bo sam fakt bycia 
zastępcą prezydenta wcale nie musi 
przełożyć się na poparcie mieszkań-
ców, o czym boleśnie przekonali 
się wcześniejsi zastępcy Jacek No-
wak (50 głosów poparcia w 2006 

upływu czasu czuła się coraz le-
piej i pewniej. A okazji ku temu 
było sporo, bo zainicjowała wiele 
akcji społecznych, jak Święto Rodzi-
ny, Tydzień Seniora czy Aktywne 
Jaworznianki, w których czynnie 
brała udział. Uśmiechnięta, ciepła 
i otwarta. Życzliwa dla mieszkań-
ców, empatyczna. 

Kobiecość nie przeszkadzała jej 
jednak przybierać twardej i nieugię-
tej postawy. Rzadko to robiła, ale 

roku) i Mariusz Rechul (100 gło-
sów w 2010 roku), przyszedł mo-
ment euforii i radości. Okazało się 
bowiem, że praca jaką wykonuje, 
nie tyle urzędowa za biurkiem, ile 
ta w terenie, wśród ludzi, przynio-
sła spektakularny efekt. Już wtedy 
wiele osób widziało w niej następcę 
Pawła Silberta w 2028 roku, kiedy 
ten, z uwagi na ograniczenia czasu 
kadencji, nie będzie mógł ubiegać 
się o kolejną prezydenturę. 

Ona sama, choć świadoma drze-
miącego w niej potencjału, dystan-
sowała się od tego. Prezydentura 
sama w sobie nie była jej celem, 
co wielokrotnie dało się w słyszeć 
w kuluarach. Potrafi ła grać w dru-
żynie, którą dla niej był samorząd 
kierowany przez Pawła Silberta. 
Umiała grać na lidera i podkreślała 
jego rolę. Dobrze czuła się w pla-
nowaniu i analizie, ekonomii i nie-
szablonowym myśleniu o przedsię-
biorczości, dlatego też powołanie 
na zastępcę prezesa Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie 
było aż tak dużym zaskoczeniem. 

Monika Bryl
wiceprezes KSSE

Praca w Katowickiej Specjalnej Strefi e Ekonomicz-
nej S.A. jako Wiceprezes-Zastępca Prezesa KSSE, to 
duże wyróżnienie i szansa na realizację strategicz-
nych celów i przedsięwzięć gospodarczych dla całe-
go regionu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Po 
kilkunastu latach pracy w jaworznickim Urzędzie 
Miejskim i sześciu latach pełnienia funkcji zastępcy 
prezydenta miasta, przyszedł czas na nowe wyzwa-

nia: wzmacnianie gospodarki regionu, przygotowanie inwestycyjne w obliczu 
transformacji, a także wspieranie powstawania Jaworznickiego Obszaru Go-
spodarczego, z korzyścią dla mieszkańców Jaworzna i województwa. 
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Rowerzystka i chodziarze połączyli siły 1 sierpnia | fot. Archiwum klubu MCKiS Niko

Przed Łukaszem Kolarczykiem stoją ambitne cele i duże wyzwania  | fot. Materiały UM Jaworzno

Jaworznianie zapisują się już 
na kolejny spacer z kijami po 
Jaworznie, który odbędzie się 
w niedzielę, 22 sierpnia. Impre-
za, organizowana przez Miej-
skie Centrum Kultury i Sportu, 
jest objęta honorowym patro-
natem Pawła Silberta, pre-
zydenta Jaworzna, i Dariusza 
Starzyckiego, wicemarszałka 
woj. śląskiego. Start i meta IX 
Rajdu Nordic Walking „GEOsfe-
ra” 2021 zostaną zlokalizowa-
ne na terenie jaworznickiego 
Ośrodka Edukacji Ekologicz-
no-Geologicznej. Uczestnicy 
imprezy mają do wyboru dwie 
trasy. Osoby, które czują się na 
siłach, przejdą 9 kilometrów. 
Z kolei te, które postawią głów-
nie na rekreację, przemaszeru-
ją 6 kilometrów.

Zapisy za pośrednictwem stro-
ny zgloszenia.mckis.jaworzno.
pl potrwają do 19 sierpnia. 
W dniu imprezy biuro zawo-
dów będzie czynne od godz. 
9.30. Rajd rozpocznie się 
o godz. 11.00, a poprzedzi go 
rozgrzewka. Chodziarze będą 
spacerować wokół GEOsfery, 
a także w okolicach Dobrej, 
Chrząstówki i Warpia. Około 
godz. 13.30 przewidziano kon-
kurs z nagrodami.

Na rowerze i z kijami. 
Wszystko, by pomagać

Już w najbliższą sobotę, 14 sierp-
nia, Karolina Kornaga, jaworznicka 
rowerzystka, wyruszy w podróż po 
Polsce na składaku. Jaworznianka 
zbiera pieniądze na rzecz oddziału 
neurochirurgii dziecięcej Górnoślą-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach. Swoją eskapadę roz-
pocznie z Sianek, a zakończy w Ja-
strzębiej Górze. Zbiórka charytatyw-
na trwa już w internecie. Darczyńcy 
wpłacają pieniądze za pośrednic-
twem portalu siepomaga.pl.

– Mamy już 20 tysięcy – cieszy się 
rowerzystka. – Do wyprawy wszystko 
gotowe. Jestem spakowana, noclegi są 
załatwione, a składakiem jeździłam 
już po okolicy, by się przyzwyczaić 
do jazdy na nim. Teraz tylko, albo 
w sumie aż, trzeba dojechać do celu
– uśmiecha się pani Karolina. Przy-
pomnijmy, jaworznianka jest mi-
łośniczką jazdy na dwóch kółkach 
i już od wielu lat rower jest jej ulu-
bionym środkiem transportu. Pew-
nego dnia, jadąc do pracy, poczuła, 
że straciła formę (miała dłuższą prze-
rwę w „kręceniu”, gdy pracowała 
w USA). Postanowiła nadrobić zale-
głości, wpadając na pomysł, że zrobi 
to, jadąc aż 900 kilometrów w ce-
lach charytatywnych. A żeby było 
trudniej, chce to zrobić na składaku. 
Jaworznianka wystartuje z Sianek, 
czyli z najbardziej wysuniętego na 
południe skrawka Polski, a zakoń-
czy swoją kilkudniową wycieczkę 
w Jastrzębiej Górze nad Bałtykiem, 
dokładnie w punkcie pod nazwą 
Gwiazda Północy. W rajd wyruszy 
na rowerze marki Zenit. Jednoślad 
ma ponad 20 lat. Przyjaciele pani Ka-
roliny z rowerowej grupy Team Ja-
worzno On-Tour kupili rower przez 
internet i pięknie go odnowili.

Swoją eskapadą rowerzystka 
chce pomóc osobom z nowotwo-
rami mózgu, bowiem sama swego 
czasu z takim walczyła. Przeszła 
operację i choć teraz jest już zdro-
wa, wciąż pozostaje pod kontrolą 
specjalistów. Co najważniejsze, 
pragnie udowodnić innym cho-
rym, że jak się chce, to można 
zrobić wiele.

W tym zadaniu wspierają ją też 
inni mieszkańcy Jaworzna. 1 sierp-
nia pani Karolina połączyła spor-
towe siły z miłośnikami spacerów 
z kijami i wzięła udział w V edy-
cji Charytatywnego Rajdu Nordic 
Walking z grupą Nord Walkers. Or-
ganizatorem wydarzenia był klub 
Niko Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie. 88 chodzia-
rzy, prowadzonych przez jadącą na 
składaku jaworzniankę, wyruszyło 
z Sosiny i przeszło około 6 kilome-
trów. Maszerowały osoby w róż-
nym wieku. Najmłodszy uczestnik 
miał 3 lata, a najstarszy 88.

– W trakcie trzygodzinnej zbiórki 
pięcioro wolontariuszy zebrało w su-
mie 1658,28 zł, za co serdecznie 
dziękujemy – informuje Kinga Joń-
czyk, instruktorka z klubu MCKiS 
Niko i inicjatorka rajdu. – Jest to 
jedynie niewielka cegiełka, która 
zostanie dodana do głównego celu 
Karoliny – zaznacza.

Karolina Kornaga, w piątek, 13 
sierpnia, pojedzie busem z Jaworz-
na do Sianek. Tam, następnego 
dnia wystartuje w swoją nieco-
dzienną podróż. Przejedzie przez 
takie miejscowości, jak m.in. Ty-
rawa Wołoska, Rzeszów, Sando-
mierz, Radom, Pionki, Warszawa, 
Raciąż, Buk Góralski i Tczew. Będą 
jej towarzyszyć jej bliscy.

Losy pani Karoliny można śledzić 
na facebookowym wydarzeniu „Skła-
dakiem przez Polskę”.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Prawe ręce prezydenta

Trafi ła, jak się wydaje, na grunt, 
w którym czuje się najlepiej. Czy 
może przynieść to korzyści miastu? 
Bez wątpienia tak, patrząc na to, 
w którym kierunku Jaworzno chce 
się rozwijać i jak bardzo zacieśniła się 
w ostatnich latach współpraca z KSSE. 

Mężczyzna 
z ambicjami

Przed nowym zastępcą prezyden-
ta, zważywszy na zakres powierzo-
nych mu obszarów, stoją ambitne 
cele i duże wyzwania. I choć można 
doszukiwać się podobieństw do Mo-
niki Bryl, choćby tego, że oboje za-
czynali swoje kariery samorządowe 
od stanowiska stażysty i swoją pracą 
i zaangażowaniem doszli do funkcji 
zastępcy prezydenta miasta, to jednak 
są to postacie zupełnie różne. Nie ule-
ga wątpliwości, że Łukasz Kolarczyk
otwiera nowy rozdział w historii ja-
worznickiego samorządu. Dotychczas 
najmłodszym powołanym zastępcą 
prezydenta był Dariusz Starzycki, któ-
ry nominację otrzymał w 2008 roku, 
mając 35 lat. Kolarczyk jest o rok 
młodszy. Ale akurat młodość wcale 
nie musi być wadą, a biorąc pod uwa-
gę fakt, jak dynamicznie zmienia się 
otoczenie wokół nas, jakiej wymaga 
elastyczności myślenia, otwartości 
na różne koncepcje i wizje, może być 
uznawana raczej za zaletę. 

Wiedza teoretyczna, poparta dyplo-
mem MBA, i dotychczasowe zaanga-
żowanie w pracę samorządu i rozwój 
miasta, są niepodważalnymi atuta-
mi Kolarczyka. Nie sposób odmówić 

mu również ciężkiej pracy, bo to typ 
człowieka, którego sztywne godziny 
pracy nie dotyczą. Realizuje projek-
ty często po godzinach, o czym naj-
bliżsi współpracownicy doskonale 
wiedzą. No i ambicja. Nie ta chora, 
która przysłania zdroworozsądkowy 
obraz otoczenia, ale taka świadoma, 
która skłania do wyznaczania sobie 
celów i konsekwentnej ich realizacji. 

Ma wiele cech, które mogą uczynić 
z niego dobrego i wartościowego me-
nadżera samorządowego. Warunkiem 
jest odnalezienie własnego, autorskie-
go modelu zarządzania powierzony-
mi obszarami i współpracownikami. 
Powielanie modeli, które realizowali 
poprzednicy, może być poprawne, ale 
z całą pewnością nie będzie powie-
wem świeżości, impulsem i sygnałem 
do działania, który – jak się wydaje 
– wiąże się z tą nominacją. Łukasz 
Kolarczyk cieszy się zaufaniem i po-
parciem najważniejszych osób w lo-
kalnym samorządzie, co jest ogrom-
nym wyróżnieniem, ale i nie mniejszą 
odpowiedzialnością. Dużym plusem 
jest umiejętność dość swobodnego 
poruszania się na forum publicznym, 
odwaga w zabieraniu głosu w dysku-
sji, co wbrew pozorom nie jest dane 
każdemu przy urodzeniu. Niektórzy 
całe życie pracują nad tym, aby mieć 
odwagę zabrać publicznie głos i ni-
gdy, pomimo prób, nie wychodzi im 
to całkowicie naturalnie. Kolarczyk 
taką umiejętność posiada i teraz tylko 
od niego zależy, czy będzie potrafi ł 
(i chciał) wykorzystać ją, aby stać 
się postacią bardziej rozpoznawalną 
wśród mieszkańców.                RED

Łukasz Kolarczyk
zastępca prezydenta Jaworzna

To jednocześnie ogromny honor, wielka odpowie-
dzialność oraz silnie motywujące wyzwanie, by wziąć 
współodpowiedzialność za to wspaniałe miasto, w 
którym się urodziłem, wychowałem i żyję z rodziną. 
Jaworzno wielokrotnie jaśniało na mapie miast inno-
wacyjnych, miast przełomowych decyzji i miast nie-
rozerwalnych społeczności lokalnych. Przetrwaliśmy 
też niejedną burzę i czas trudów, bo dobrze tu znamy 

znaczenie słów: bezinteresowna pomoc, solidarność i energia do przezwyciężania 
wszelkiej zawieruchy. Przed nami wiele zadań, przedsięwzięć i niełatwej pracy. 
Ale wiem, że zrealizujemy to wszystko z sukcesem. Bo kieruje nami chęć życia 
w jeszcze lepszym wspólnym mieście. A to jedna z najpiękniejszych motywacji. 
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Mały Jaś z mamą Pauliną | fot. Archiwum prywatne rodziców Jasia Kozuba

MCKiS w armii Janka
Mały Jaś Kozub z Chrzanowa 

walczy ze śmiertelną chorobą – rdze-
niowym zanikiem mięśni typu 1. 
W zbiórkę pieniędzy na najdroższy 
lek świata, który uratuje chłopcu ży-

cie, włączyło się Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie. Swoją 
cegiełkę dołożyli także młodzi piłka-
rze z LKS-u Ciężkowianka Jaworz-
no i klub Victoria 1918 Jaworzno.

Jeszcze około dwóch milionów 
złotych brakuje do tego, aby ro-
dzice 5-miesięcznego Jasia mogli 
zapłacić za zastrzyk, który uratuje 
ich synka przez śmiercią. Zbiórka, 

która odbywa się za pośrednictwem 
portalu siepomaga.pl, trwa od 9 
czerwca. Choć na koncie fundacji 
jest już prawie 7,5 mln złotych, to 
wciąż za mało, by Jaś mógł żyć. 
A czas nagli, bowiem mały chrza-
nowianin czuje się coraz gorzej 
i ma coraz poważniejsze problemy 
z oddychaniem.

– Choroba postępuje u niego w za-
straszającym tempie. W każdej chwili 
jego stan może się drastycznie pogor-
szyć, dlatego terapia genowa musi 
odbyć się jak najszybciej – apelują 
rodzice Jasia.

Jaś Kozub urodził się 19 lutego 
2021 roku. Od początku zacho-
wywał się inaczej niż inne nowo-
rodki. Mniej się ruszał, wydawało 
się, że nie ma na to siły. Pediatra 
stwierdził obniżone napięcie mię-
śniowe. Fizjoterapia nie pomogła. 
Jaś miał trzy miesiące, gdy jego 
rodzice usłyszeli straszną diagnozę. 
SMA typu 1 to choroba, w wyniku 
której obumierają neurony w rdze-
niu kręgowym. Przez to zanika-
ją mięśnie, również te potrzebne 
do oddychania. Dziecko się dusi. 
Jedynym sposobem na całkowite 
wyleczenie jest terapia genowa.

W pomoc choremu chłopczyko-
wi włączyły się rzesze ludzi dobrej 
woli. Armia Janka organizuje licz-
ne zbiórki i licytacje. Duży wkład 
w zbieranie pieniędzy ma też ja-
worznicki MCKiS. 

– Przekazaliśmy na licytacje ręko-
dzieło powstałe w naszych pracow-
niach, włączamy się we współorgani-
zację różnych imprez, wolontariusze 
zbierają pieniądze do puszek na na-
szych imprezach, organizujemy też 
punkty zbiórki nakrętek w naszych 
placówkach – wymienia Monika 
Komańska, pełnomocnik ds. or-
ganizacyjnych Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie. – Od-
była się też zbiórka wśród naszych 
pracowników, którzy hojnie wsparli 
walkę Jasia o zdrowie i życie – dodaje.

Nakrętki wciąż można oddawać 
w placówkach MCKiS: w Domu 

Kultury im. Zdzisława Krudziel-
skiego w Szczakowej, w klubach 
Pod Skałką w Długoszynie i Niko 
w Byczynie, w halach sportowych 
w Centrum, w Osiedlu Stałym i Le-
opoldzie, a także w głównej siedzi-
bie MCKiS przy stadionie Victorii.

W pomoc Jasiowi angażują się 
też sportowcy. W minioną niedzie-
lę, 1 sierpnia, młodzicy Ciężko-
wianki wzięli udział w turnieju pn. 
„Serce Trzebini bije dla Janka”. 
Organizatorami wydarzenia były 
Akademia Sportu Nowoczesnego, 
UKT Yonex Trzebinia i UKS Gór-
nik Siersza.

– Co prawda, klasyfi kacja końcowa 
nie była prowadzona, warto jednak 
podkreślić, że młodzi adepci ciężko-
wickiej piłki pokonali MKS Trzebinia 
5-1, LKS „Ruch” Młoszowa 4-1 i zre-
misowali z Górnikiem Siersza 1-1. 
Przez to w nieofi cjalnej klasyfi kacji 
zajęli pierwsze miejsce – podkreśla 
Janusz Ciołczyk, prezes Ciężko-
wianki. – Wyniki jednak nie były 
najważniejsze, a całość wniesionej 
opłaty startowej została wrzucona 
wprost do puszek, których organiza-
cją zajęły się wolontariuszki z Armii 
Janka – dodaje. 

Imprez i licytacji na rzecz Jasia 
jest naprawdę wiele i kwota zbiórki 
wciąż rośnie. Tylko w ciągu nieca-
łego miesiąca udało się zebrać oko-
ło 5 mln złotych. Brakuje jednak 
jeszcze sporo, a czas nagli. Bowiem, 
choć lek może zostać podany, za-
nim dziecko osiągnie wagę 13,5 kg, 
to jednak by choroba nie pustoszyła 
małego organizmu, najlepiej prze-
prowadzić terapię, zanim maluch 
skończy 6 miesięcy.

– Oddalibyśmy wszystko, żeby tyl-
ko Jaś był bezpieczny. Sami jednak 
nie zdobędziemy tak kolosalnej kwoty 
za leczenie. Nie możemy się jednak 
poddać. Nie, kiedy chodzi o życie 
naszego dziecka. Błagamy z całego 
serca, pomóż nam ratować synka, 
nim będzie za późno – apelują ro-
dzice Janka.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Ostatni dzwonek na składanie prac
Upcykling, czyli drugie życie odpadów, to tytuł konkursu ogłoszonego przez Miejski Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych w Jaworznie. Zadaniem uczestników jest wykonanie najbardziej pomysłowej pracy upcyklingo-
wej. Na najciekawsze prace czekają cenne nagrody.

O recyklingu słyszał już chyba każdy z nas. Inaczej ma 
się sprawa z upcyklingiem. To forma wtórnego przetwa-
rzania odpadów, w wyniku której powstają produkty 
o wyższej wartości. Na przykład z niepotrzebnych już pa-
let drewnianych można wyprodukować meble ogrodowe. 
Upcykling podobnie jak recykling służy do zmniejszania 
ilości odpadów.

MZNK w Jaworznie organizuje konkurs na najbardziej 
kreatywne wykorzystanie śmieci. Termin składania prac 
upływa 31 sierpnia, a więc trzeba się spieszyć, bo czasu 

jest już bardzo mało. Jeśli chcesz wystartować w konkursie, 
a nie masz pomysłów, możesz skorzystać z fi lmowych porad 
przygotowanych przez Katarzynę Pokutę. Filmiki dostęp-
ne są na profi lu MZNK w Jaworznie w serwisie Facebook.

Konkurs kierowany jest zarówno do dzieci jak i osób do-
rosłych. Ich prace oceni niezależne jury. Na wykonawców 
najciekawszych prac czekają cenne nagrody rzeczowe w po-
staci sprzętu elektronicznego, a więc jest o co powalczyć.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.
mznk.jaworzno.pl/odpady zakładka Konkurs Upcykling.
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Grupa Złota wyruszyła w niedzielę po 
porannej mszy św. w Kolegiacie pw. św. 
Wojciecha i św. Katarzyny | fot. Anna Zie-
lonka-Hałczyńska

Regionalna Odznaka 
Krajoznawcza „Miłośnika 
Ziemi Jaworznickiej” 
to pewnego rodzaju 
krajoznawczy drogowskaz 
w drodze po wiadomości 
o Jaworznie, jego 
historii, ludziach oraz 
kulturze. Można ją 
zdobyć, maszerując po 
najpiękniejszych zakątkach 
naszego miasta.

AU TO P R O M O C J A

Miłośnicy Ziemi Jaworznickiej

– Regionalna Odznaka Krajoznaw-
cza „Miłośnik Ziemi Jaworznickiej” 
ma być motorem napędowym dla 
pragnących bliżej poznać Jaworz-
no. Ma być zestawem odpowiedzi 
na pytanie o to, co warto zobaczyć 
w Jaworznie, kiedy zada je ktoś 
przyjezdny. Ma też być telegrafi cz-
nym skrótem, kompendium wiedzy 
o mieście, kopalnią pomysłów na 
to, co zrobić ze sobą, gdy chce się 

zobaczyć coś więcej niż galerię han-
dlową – wyjaśnia Mateusz Sarna, 
instruktor krajoznawstwa regio-
nu PTTK.

Odznakę może zdobyć każdy, 
kto ukończył 6 lat i spełni od-
powiednie warunki. Najstarszy 
zdobywca odznaki miał 79 lat, 
a najmłodszy właśnie 6 lat. Odzna-
ka posiada cztery 
stopnie tury-
styczne: brą-
zowy, srebr-
ny, złoty 
i  „Za wy-
trwałość”. 
Można też 
z d o b y ć 
O d z n a k ę 
Honorową. 
Odznaczen ie 
zdobywa się w kolejności stopni, 
poprzez odwiedzenie określonej 
liczby wymaganych regulaminem 
obiektów podczas wycieczek or-
ganizowanych przez PTTK lub 
w trakcie indywidualnego zwie-
dzania. W tym drugim przypad-

ku  należy dodatkowo przebyć 
odpowiednią liczbę szlaków pie-
szych lub rowerowych na tere-
nie Jaworzna. – Łącznie, do końca 
lipca, przyznano już 1148 odznak 
w stopniu brązowym, 119 w stopniu 
srebrnym, 60 w stopniu złotym i 12 
odznak „za wytrwałość”. W samym 
2021 roku zdobyto już 62 odzna-

ki. Około 150 zdobywców Odzna-
ki Miłośnik Ziemi Jaworznickiej to 
mieszkańcy innych miejscowości – 
podkreśla Marek Koba, wicepre-
zes oddziału PTTK w Jaworznie. 

Specjaliści deklarują, że zainte-
resowanie mieszkańców Jaworzna 

turystykę utrzymuje się na stałym 
poziomie. – W wycieczkach i raj-
dach biorą również udział osoby 
mieszkające w Gliwicach, Sosnow-
cu, Zawierciu, Krakowie. I nie ma 
dla nich problemu, że wyjazd jest 
o godzinie 5 rano – dodaje Ma-
rek Koba. Z młodzieżą pracuje 
głównie Komisja Turystyki Pieszej, 

organizując rajdy dedykowane 
dzieciom i młodzieży, oraz Liga 
Turystyki Górskiej, która organi-
zuje wycieczki górskie dla mło-
dzieży szkolnej. Okres pandemii 
nie sprzyjał imprezom organizo-
wanym dla młodzieży. Z powodu 

ograniczeń sanitarnych trzeba było 
kilkanaście imprez odwołać. – Czas 
ten spowodował zwiększone zapo-
trzebowanie na imprezy plenerowe 
związane z aktywnością fi zyczną. 
I tutaj lokują się imprezy organi-
zowane przez Oddział PTTK w Ja-
worznie. W styczniu w czasie dużych 

obostrzeń sanitarnych zorga-
nizowaliśmy cykl 12 

wycieczek pieszych 
pt. „Jaworznickie 

kra jobrazy”, 
podczas któ-

rych uczest-
nicy spa-
cerowali po 
Jaworznie, 
p o z n a j ą c 
jego tajemni-

ce i obiekty do 
odznaki MZJ. Frekwencja zasko-
czyła. W jednym dniu było nawet 
46 osób – wspomina Marek Koba.

Turyści zainteresowani wyciecz-
kami po Jaworznie mogą się kon-
taktować z jaworznickim oddzia-
łem PTTK.                             NC

a najmłodszy właśnie 6 lat. Odzna-
ka posiada cztery 
stopnie tury-
styczne: brą-

Honorową. 
Odznaczen ie 

2021 roku zdobyto już 62 odzna-2021 roku zdobyto już 62 odzna-2021 roku zdobyto już 62 odzna- głównie Komisja Turystyki Pieszej, głównie Komisja Turystyki Pieszej, obostrzeń sanitarnych zorga-
nizowaliśmy cykl 12 

wycieczek pieszych 
pt. „Jaworznickie 

kra jobrazy”, 
podczas któ-

ce i obiekty do 

głównie Komisja Turystyki Pieszej, 

Pielgrzymują 
do Matki Bożej

Grupa Złota wyruszyła w niedzielę, 
8 sierpnia, na pątniczą wędrówkę na 
Jasną Górę. Piesza Młodzieżowa Piel-
grzymka z Jaworzna przed cudowny 
obraz Matki Bożej potrwa do 13 sierp-
nia. W kilkudniowym marszu bierze 
udział ponad 70 osób. Jaworznicka 
wędrówka jest częścią większej, die-
cezjalnej pielgrzymki, tzw. olkuskiej. 

– Bardzo się cieszymy, że pielgrzymka 
mogła w tym roku dojść do skutku. Rok 
temu nie było to możliwe, ale tradycja 
została zachowana, ponieważ pielgrzy-
mowałem wtedy, w imieniu jaworznian, 
wraz z innymi kapłanami z diecezji so-
snowieckiej. Do Olkusza towarzyszyło 
mi kilkoro jaworznickich pielgrzymów
– podkreśla ks. Andrzej Krupa, prze-
wodnik duchowy Grupy Złotej.

Jak dodaje Dawid Domagalski, 
współorganizator jaworznickiej wę-
drówki, w tym roku jaworznianie 
rozpoczęli pielgrzymkę nieco inaczej 
niż zwykle.

– Niedzielną trasę zakończyliśmy tra-
dycyjnie w Olkuszu, dokąd szła tylko 
część zapisanych osób. Nie spaliśmy 
jednak w domach olkuszan. Z powodu 
pandemicznych obostrzeń, musieliśmy 
wrócić na noc do Jaworzna. Na pąt-
niczy szlak cała Grupa Złota wstąpiła 
ponownie w poniedziałek, 9 sierpnia. 
W Olkuszu połączyliśmy się z innymi 
uczestnikami pielgrzymki diecezjalnej
– dodaje. 

Pielgrzymi wędrują szlakiem Or-
lich Gniazd. Od poniedziałku śpią 
pod namiotami.

– Wyruszyłam z Jaworzna w niedzie-
lę, ponieważ uważam, że to wspaniałe, 
że jako grupa możemy razem rozpocząć 

pielgrzymkę i pobyć ze sobą tylko w na-
szym, jaworznickim gronie – zaznacza 
Anna Bień.

Na pątniczy szlak wkroczyła też 
w niedzielę Maria Migas. Jaworz-
nianka szła jednak tylko do Olkusza, 
ponieważ na dłuższą wędrówkę nie 
pozwoliły jej inne obowiązki.

– Chciałabym jednak dojechać na Ja-
sną Górę, albo 13 sierpnia, gdy Grupa 
Złota dotrze do celu, albo 15 sierpnia, 
czyli w święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny – podkreśla.

Tegoroczne hasło diecezjalnej piel-
grzymki to: „Zgromadzeni na Świętej 
Wieczerzy”.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Przy klubie Niko powstała wyjątkowa ekorabatka | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Uczestnicy Akcji lato odwiedzili Sosinę | fot. Materiały MCKiS 
Jaworzno

Podczas zajęć plastycznych powstały zegary | fot. Materiały 
MCKiS Jaworzno

Miłośnicy kina plenerowego już czekają na kolejny sezon letni | fot. Andrzej Pokuta

W ogrodzie hospicjum odbył się kolejny 
z cyklu Koncertów Letnich 
| fot. Grażyna Dębała

Kino pod gwiazdami dobiegło końca

Letnie 
Koncerty 

w hospicjum

Sezon spotkań w ramach letnich 
pokazów fi lmowych, organizowa-
nych przez Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu w Jaworznie, zamknął 
niezwykle kobiecy i zabawny fi lm 
„Plan Maggie” wyreżyserowany 
przez Rebeccę Miller. Po raz ostatni 
w tym sezonie miłośnicy dobrego 
kina spotkali się na seansie pod 
gołym niebem w piątek, 30 lipca.

„Plan Maggie” zaskoczył widzów 
swoją prostą, a mimo to niebanalną 
fabułą. Trzydziestoletnia Maggie, 
w tej roli rewelacyjna Greta Ger-
wig, dziewczyna z Nowego Jorku, 
marzy by zostać matką. Problem 
stanowi jednak brak stałego partne-
ra. Nowoczesna i bardzo uporząd-
kowana  dziewczyna podejmuje po-
szukiwania dawcy, który z dobrej 
woli pomógłby jej w sztucznym 

We wtorek, 10 sierpnia, pacjenci 
jaworznickiego Hospicjum Homo 
Homini im. św. Brata Alberta wy-
słuchali kolejnego z cyklu Letnich 
Koncertów. Tym razem dla pacjen-
tów wystąpiła Martyna Sokół wraz 
z zespołem. To był już trzeci występ 
w tym sezonie. Jeszcze w sierpniu 
w hospicyjnym ogrodzie zagra gru-
pa Noc na wycieraczce.

– W tym roku Letnie Koncerty dla 
pacjentów naszego hospicjum orga-
nizujemy już po raz czwarty. To wy-
darzenie, które na dobre wpisało się 
w kalendarz naszych wydarzeń i na-
wet pandemia nie zdołała nam po-
krzyżować planów i nie przerwała 
cyklu – podkreśla Iwona Pawelec 
z jaworznickiego Hospicjum Homo 
Homini.

Muzycy zawsze występują w ho-
spicyjnym ogrodzie. Dzięki temu pa-
cjenci mogą słuchać muzyki granej 
na żywo z okien swoich pokojów 
czy z tarasów. Mogą też wyjść do 
ogrodu. Wybór zależy tu od stanu 
zdrowia i samopoczucia w danym 
dniu. Wszyscy jednak z niecierpli-
wością oczekują na Letnie Koncerty.

– Pacjenci często dopytują o to, kiedy 
będą kolejne koncerty, a później doma-
gają się bisów – mówi Iwona Pawelec.

Te muzyczne spotkania to duża ra-
dość dla wszystkich zaangażowanych. 
Możliwość występu w tak niecodzien-
nych okolicznościach jest sporym 
wyzwaniem również dla muzyków. 
Mimo to nie brakuje chętnych.

– Kiedy po raz pierwszy organizo-
waliśmy to wydarzenie, to znalezienie 
muzyków, którzy by zagrali w naszym 
ogrodzie, nie było takie proste. Jednak 
początkowe obawy szybko zniknęły. 
Przy drugiej edycji nie mieliśmy już 
żadnych trudności – podkreśla Iwo-
na Pawelec.

W tym roku dla pacjentów hospi-
cjum wystąpili już Marek Długo-
polski, Kinga Jędrzejek i Bartosz 
Paluch oraz kwartet złożony z in-
strumentalistów „Archetti” Orkie-
stry Kameralnej Miasta Jaworzna. 
Wystąpił również Aleksander Tura.

Grażyna Dębała

zapłodnieniu. Jako, że życie zawsze 
płata fi gle, dziewczyna zakochu-
je się w napotkanym mężczyźnie 
(w tej roli Ethan Hawke), co niesie 
za sobą najróżniejsze konsekwen-
cje. Stąd wniosek, że nad losem nie 
zapanujemy i nie warto na siłę na 
niego wpływać.

W tym sezonie jaworznickie kino 
plenerowe przeniesiono w inne 
miejsce. Filmy wyświetlane były 
już nie na plantach, ale w podcie-
niach Hali Widowiskowo-Sporto-
wej przy ul. Grunwaldzkiej 80. 
Ta lokalizacja dawała dodatkowe 
możliwości. Seansów nie trzeba 
było odwoływać, kiedy w piątko-
we wieczory towarzyszyły nam 
ulewy. Kiedy aura nie sprzyjała, 
to fi lmy wyświetlane były w holu 
jaworznickiej hali.

Dopisali też widzowie. Frekwen-
cja zawsze była wysoka. – Spotka-
nia z cyklu „Letnie kino plenerowe” 
zawsze cieszyły się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców miasta. 
Nie mogło być inaczej i w tym roku.  

Dziękujemy za wspaniałą atmosferę. 
Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy 
się ponownie – mówi Katarzyna 
Pokuta z Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu.

Natalia Czeleń

Akcja Lato trwa. Uczestnicy 
zajęć organizowanych 
przez instruktorów 
z miejskich placówek nie 
mogą narzekać na nudę. 
Uczestniczą w warsztatach 
artystycznych, jeżdżą na 
wycieczki, poznają ciekawe 
miejsca i mnóstwo czasu 
spędzają na świeżym 
powietrzu. A przed nimi 
wciąż jeszcze sporo 
atrakcji.

Na nudę nie ma czasu

W czwartek, 12 sierpnia, uczest-
nicy Akcji Lato organizowanej przez 
Miejskie Centrum Kultury i Spor-
tu mogą jechać na wycieczkę au-
tokarową do Zagrody Maciejów-
ka w Ostrowie koło Żarek albo na 
rejs po Wiśle. W planach na sier-
pień jest też wycieczka do Leśnego 
Parku Niespodzianek w Ustroniu, 
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie 
i do Alpakarni. Będzie też okazja, 

by przejechać się drezyną podczas 
wycieczki do zabytkowej Stacji Ko-
lejki Wąskotorowej w Rudach. Poza 
tym wśród propozycji instruktorów 
MCKiS są jeszcze warsztaty, podczas 
których powstanie biżuteria, piknik 
w GEOsferze i wycieczki do kina. – 
Sierpniowa odsłona Akcji Lato w na-
szych placówkach to przede wszystkim 
wycieczki. Odwiedzimy jeszcze wiele 
ciekawych miejsc. Mamy zgraną ekipę. 

Humory wszystkim dopisują. Świetnie 
się bawimy i będziemy chcieli maksy-
malnie wykorzystać czas, jaki jeszcze 
nam pozostał – zapowiada Ewelina 
Ogiołda, kierownik zespołu obiek-
tów kulturalnych w Miejskim Cen-
trum Kultury i Sportu. 

Rzeczywiście, wakacyjne dni w ra-
mach Akcji Lato wykorzystane są 
maksymalnie, a wycieczki i warsz-
taty pozwalają odkrywać nowe pa-

sje. Młodzież z Domu Kultury im. 
Zdzisława Krudzielskiego w czasie 
wakacyjnej akcji poznała zasady ani-
mowania lalek w Teatrze Czarnego 
Tła w Chorzowie. Dwie grupy mogły 
nawet przygotować minispektakl. 
W czasie letnich zajęć powstały też 
mozaikowe podkładki pod kubki 
i zegary wykonane techniką deco-
upage’u. Nie brakuje też czasu na gry 
w planszówki i wizyty nad Sosiną.

Niezwykle ciekawym doświad-
czeniem była też wizyta w krakow-
skim Centrum Nauki i Zmysłów WO-
MAI. To miejsce, w którym można 
doświadczyć działania praw fi zyki 
i optyki, dowiedzieć się, jak na na-
sze zmysły działają światło i dźwięk. 

– Uczestnicy naszej wycieczki ma-
lowali światłem na ścianie, grali na 
kieliszkach, widzieli iluzje optyczne 
na obrazach i różne kolory własne-
go cienia, grali też na instrumentach 
laserowych i tworzyli z piasku mapę 
hipsometryczną – wylicza Agata Stel-
machów, kierownik zespołu obiek-
tów kulturalnych MCKiS.

W atrakcje obfi tuje też Akcja Lato 
w ATElier Kultury. Są zajęcia spor-
towe na świeżym powietrzu, warsz-
taty artystyczne, zajęcia teatralne, 
taneczne. Sprawnie działa też szkółka 
wędkarska na Grajdołku. Nie zabra-
kło też wizyty w kinie.

W wakacje zapraszają też biblio-
tekarze. W Miejskiej Bibliotece Pu-
bliczne w Jaworznie można nie tyl-
ko wypożyczyć ciekawe lektury, ale 
także skorzystać z innych propozycji 
jak  głośne czytanie, zajęcia arty-
styczne i rozrywkowe z wykorzy-
staniem magicznego dywanu czy 
klocków. Sporo dzieje się też w in-
ternecie, gdzie pracownicy bibliote-
ki zapraszają do udziału w quizach 
czy konkursach.

Szczegółowe plany Akcji Lato 
organizowanej przez poszczególne 
placówki, a także informacje o zapi-
sach znaleźć można na ich stronach 
internetowych.

Grażyna Dębała
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Maluchy próbowały swoich sił w origami | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Dzieci chętnie fotografowały się w fotoramce | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zabawa w stylu meksykańskim świetnie się udała | fot. Andrzej Pokuta

Anna Obiała z Amelią, 
pani Kasia z Alanem

Państwo Chajdasiowie 
z córkami

Sylwia Zastrzeżyńska, 
Beata Smołka

Izabela i Robert Rostal-
scy z córeczką Oliwką

Agnieszka Bańkowska 
z córką Igą Małysą

Magdalena Konopka 
z córeczką Milenką

Zuzia Galas z dziadkiem 
Januszem Jałowcem

To jest świetna sprawa, że Jaworzno 
angażuje się w organizację takich im-
prez dla dzieci w każdym wieku. Nie 
są pozostawione samym sobie, szcze-
gólnie w okresie wakacyjnym. Cieszę 
się, że Rynek tętni życiem. Przyszłam 
z koleżanką, zabrałyśmy ze sobą dzie-
ci, które korzystają z wielu atrakcji. 
A nawiązanie do Meksyku to wspa-
niała sprawa dla najmłodszych, aby 
poznać kulturę tego kraju.

Bawimy się rodzinnie, świetnie. Do tej 
pory korzystaliśmy z imprez z cyklu 
Święto Rodziny. Wszystko jest świet-
nie zorganizowane pod kątem dzieci, 
dużo konkurencji sportowych. Nawet 
takich, w które są zaangażowani ro-
dzice. Dzieciom podobało się kręcenie 
kołem oraz konkurencje ruchowe. Su-
per, że pomyślano o dzieciach, które 
wakacje spędzają w mieście i mogą 
skorzystać z wielu atrakcji.

Bawimy się bardzo dobrze. Jesteśmy 
stałymi bywalczyniami takich imprez, 
bo ich organizacja jest na wysokim 
poziomie. Na rynku jest kolorowo, są 
elementy nawiązujące do Meksyku, to 
przyciąga uwagę. Na pochwałę zasłu-
gują również konkurencje. Są tak przy-
gotowane, że mogą z nich skorzystać 
nawet dorośli, a dzieci absolutnie nie 
nudzą się, wręcz przeciwnie, są bardzo 
aktywne.                                    ES

Nasza córka bawi się wyśmienicie 
i nie chce iść do domu, choć zaczyna 
padać deszcz. Oliwię najbardziej cie-
szą nagrody. Za pomalowanie czap-
ki, zrobionej metodą origami, dostała 
kredki. Nam impreza też się bardzo 
podoba. W tym roku to nasz pierw-
szy festyn, w którym bierzemy udział, 
ale w ubiegłym bawiliśmy się na po-
dobnym. Jeśli będą kolejne, chętnie 
przyjdziemy.                          AZ-H

Choć pochodzimy z Jaworzna, to 
jesteśmy tu gościnnie. Od pięciu 
lat mieszkamy na Islandii. Do ro-
dzinnego miasta przyjechałyśmy na 
pięć tygodni. Piknik z Azją w roli 
głównej bardzo nam się podoba. 
Nie wiedziałyśmy wcześniej o tej 
imprezie. Przechodziłyśmy akurat 
przez Rynek. Niestraszny nam na-
wet deszcz, bo tam, gdzie mieszka-
my, często pada.

Festyn był bardzo udany. Nie plano-
wałyśmy z córką, że się tu zjawimy. 
Wyszłyśmy z zabawkami tylko przed 
blok. Ale do spaceru na Rynek na-
mówiły mnie koleżanki. Nie żałuję. 
Jest bardzo fajnie. Milenka pozowa-
ła z ciociami w fotobudce, rysowała 
z kolegą Leonem kredą. Dzieci świetnie 
się bawią i nie mają zamiaru wracać 
do domu, choć jesteśmy tu od począt-
ku imprezy.

Piknik na Rynku mnie i dziadkowi 
bardzo się podobał, podobnie jak ten 
poprzedni, gdy tematem był Meksyk. 
Rysowałam, dostałam dyplom i fajne 
nagrody, mam ładnie pomalowaną 
buzię. Do GEOsfery i na Sosinę, jeśli 
tylko damy radę, też pojedziemy. Te 
wakacje były dla nas bardzo atrak-
cyjne. Byliśmy z dziadkiem nad mo-
rzem, ja sama byłam też na kolonii. 
Naprawdę dużo się działo.

Do Meksyku i do Azji zaprosili mieszkańców Jaworzna instruktorzy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu podczas dwóch imprez 
z cyklu #kierunekRynek. Na głównym miejskim placu maluchy, ich rodzice, babcie i dziadkowie w czasie naszej wydawniczej 
przerwy spotkali się dwukrotnie.

Światowo na Rynku

Najpierw, 25 lipca, Rynek zamienił 
się w meksykańską arenę. Dookoła 
były porozstawiane trójwymiarowe 
kaktusy, kolorowe chorągiewki, kwia-
towe girlandy, sombrera.

– Dlaczego Meksyk? To odległy kraj 
i na pewno wielu ludzi marzy o tym, 
aby go zwiedzić. W pandemicznych 
czasach, gdy mamy ograniczone moż-
liwości podróżowania, postanowiliśmy 
dać jaworznianom namiastkę takiego 
egzotycznego świata. Poza tym Meksyk 
i jego kultura są tak barwne, że można 
ciekawie je przedstawić. Stąd takie de-

koracje Rynku i zabawy dla każdego 
w stylu meksykańskim – mówi Barba-
ra Halaś, kierownik działu kultury 
w Miejskim Centrum Kultury i Sportu.

Przewodni motyw imprezy królo-
wał wśród wielu konkurencji, szcze-
gólnie plastycznych. Dzieci malowały 
kaktusy, kwiaty, same również sko-
rzystały z malowania twarzy. Próbo-
wały rozwalić piniatę, która pochodzi 
z krajów Ameryki Środkowej, wypeł-
nioną słodkimi niespodziankami. Jak 
przystało na piknik rodzinny, w wiele 
konkurencji zostali zaangażowani ro-

dzice, którzy równie ochoczo bawili 
się z dziećmi. Była sztafeta rodzinna 
i quiz o Meksyku, który pozwolił przy-
bliżyć nieco kulturę i zdobyć wiedzę 
na temat tego kraju. Mieszkańcom, 
a zwłaszcza mamom, które były w tej 
konkurencji niepokonane, podobał się 
konkurs nauki gry na kastanietach. 
Również rodzinnie można było wziąć 
udział w sztafecie, w konkursie na 
okrzyk meksykański czy kole fortuny.

Dla chcących uwiecznić te wyjąt-
kowe chwile postawiono fotobudkę. 
Większość dzieci i rodziców była za-
chwycona różnorodnością i ilością 
przygotowanych konkursów, dlate-
go Rynek na czas pikniku zapełnił 
się uśmiechniętymi i zadowolonymi 
buziami najmłodszych jaworznian.

Wiele atrakcji czekało na mieszkań-
ców na Rynku także 8 sierpnia. W mi-
nioną niedzielę główny plac miasta 
zamienił się bowiem w egzotyczną 
Azję. Jaworznianie „zwiedzili” m.in. 
najdalsze zakątki tego kontynentu, 
jak Chiny, Japonię czy Indie. Odby-
wały się konkursy (np. quiz wiedzy 
o Azji), zabawy taneczne, pokazy 
wschodnich sztuk walki, w wykona-

niu adeptów Klubu Sportów Walki 
„Satori” Jaworzno. Dzieci tworzyły 
origami, fotografowały się w fotoram-
ce i fotobudce z akcesoriami rodem 
z Azji, grały w koło fortuny. Nie za-
brakło też chińskiego smoka. I choć 
w pewnym momencie zaczął padać 
deszcz, to najmłodsi i tak świetnie 
się bawili do samego końca festynu.

Podczas obu imprez na Rynku 
swoje stanowiska przygotowali tak-
że Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz To-
warzystwo Opieki nad Zwierzętami, 
a wydarzenie było współfi nansowane 
ze środków z budżetu gminy w ra-
mach kampanii „Jaworzno mówi 
STOP Cyberprzemocy”.

Jeszcze w sierpniu MCKiS przygo-
tuje dwie kolejne imprezy dla całych 
rodzin, tym razem w ramach cyklu 
„Z rodziną w plenerze”. W niedzie-
lę, 22 sierpnia, piknik odbędzie się 
w GEOsferze (start o godz. 16.00), 
a w sobotę, 28 sierpnia, organizato-
rzy zaproszą jaworznian ponownie 
nad Sosinę.

Ewa Szpak, 
Anna Zielonka-Hałczyńska
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120 lat Jaworzna

Jaworzniccy członkowie „Sokoła” w strojach sokolich | fot. archiwum Muzeum Miasta Jaworzna

Losy Jaworzna, po nadaniu mu praw miejskich w 1901 
roku do zakończenia I wojny światowej, to przede wszystkim 
dalszy, intensywny rozwój przemysłu. To też okres 
kształtowania się miejskich struktur samorządowych, a po 
1910 roku czas utajonych przygotowań do udziału w walkach 
o odzyskanie niepodległości. Do wielkiego jubileuszu, 120-lecia 
naszego miasta, pozostał nieco ponad miesiąc. Z tej okazji 
kontynuujemy nasz historyczny cykl o dziejach Jaworzna.

Od praw miejskich po niepodległość

Burmistrzowie 
i wójtowie

Jednak zanim Jaworzno otrzy-
mało prawa miejskie, miastecz-
kiem najpierw została Szczako-
wa (w 1896 roku). Jej pierwszym 
burmistrzem był dotychczasowy 
wójt wsi, Fryderyk Mandel. Zmarł 
nagle 11 grudnia 1897 roku. Do 
wyborów w 1898 roku obowiązki 
szefa miasta pełnił Bernard Selin-
ger. Na nowego burmistrza wybra-
no Samuela Boehma.

Kolejnym znanym z nazwiska 
włodarzem Szczakowej był Jan 
Skuza, który w 1913 roku ustąpił 
ze stanowiska. Jego miejsce zajął 
Antoni Raczek, ale z racji, że był 
konduktorem pociągu, zakwestio-
nowano jego wybór. Następnie bur-
mistrzem został Bernard Selinger, 
który był właścicielem hotelu i re-
stauracji. W czasie I wojny świa-
towej gminą zawiadywał z kolei 
Jan Podgórski, kierownik szkoły 
na Górze Piasku.

Pierwszym burmistrzem Jaworz-
na, które zyskało prawa miejskie 
21 września 1901 roku, został jego 
wójt, Franciszek Schattanek. 
Również on zmarł nagle, w wieku 
54 lat. Stało się to 23 marca 1903 
roku. Obowiązki szefa miasteczka, 
na ponad trzy lata, przejął jego za-
stępca, historykom nieznany jed-
nak z nazwiska. W 1906 roku na 
nowego burmistrza został wybrany
Antoni Jeleń. Ale nie rządził dłu-
go, bowiem kolejne wybory odbyły 
się w przyspieszonym trybie już na 
przełomie 1909 i 1910 roku. Wy-
grał je Władysław Broniowski. 
Również on zmarł nieoczekiwanie, 
w 1912 roku. Po nim w fotelu bur-
mistrza zasiadł Franciszek Racek.
Stanowisko szefa miasta zajmował 
też po wyborach terminowych, któ-
re odbyły się w 1913 roku. Miastem 
zarządzał także podczas wojny i or-
ganizował dostawy żywności dla 
mieszkańców Jaworzna.

W pozostałych jaworznickich 
miejscowościach nadal rządzili 
wójtowie. Zagorzała walka o wój-
towski stołek miała miejsce na po-
czątku XX wieku w Jeleniu. Wsią od 
1890 roku zarządzał Antoni Lip-
ka. Ale około 1900 roku opozycja 
oprotestowała wybory, doszukując 
się nieprawidłowości. Komisja nie 
uznała jednak tych roszczeń.

Opozycjoniści spróbowali pozbyć 
się wójta również sześć lat później. 
Doprowadzili wtedy do unieważ-
nienia wyborów w dwóch kołach 
wyborczych. Jednak znów nicze-
go nie wskórali, bo Lipka wygrał 
również głosowanie uzupełniają-
ce. Dopiero w 1908 roku nowym 
wójtem został Wojciech Wilkosz. 
Rządził jednak tylko przez jedną 
kadencję, by znów oddać pałeczkę 
Antoniemu Lipce.

Protesty wyborcze miały też 
miejsce w Byczynie, po wyborach 
w 1908 roku. W wyniku głosowa-
nia wójtem został, na kolejną ka-
dencję Józef Kieradło. Opozycja 
oprotestowała ten wybór. Jej wnio-
sek nie został jednak wzięty pod 
uwagę, ponieważ został złożony 
po terminie.

Bez protestów wybory odbywały 
się z kolei w Ciężkowicach. Tam 
w 1908 roku wójtem został ponow-
nie Klemens Popiel.

Przemysł w różnych 
odsłonach

Początek XX wieku to dalszy ciąg 
intensywnego rozwoju gospodarcze-
go w Jaworznie i Szczakowej. W obu 
miastach powstały nowe zakłady 
przemysłowe, a te dotychczasowe 
działały coraz prężniej.

W 1885 roku została uruchomiona 
cementownia w Szczakowej. Zakład 
był dziełem czterech wspólników - 
Hectera, Josephy’ego, Fritschego
i Sixta. Spółka funkcjonowała pod 
nazwą Przedsiębiorstwa Wapna i Ce-
gieł Pierwszej Galicyjskiej Fabryki 
Portland Cementu w Szczakowej. 
Cementownia w ciągu kilkunastu 
lat zyskała międzynarodową reno-
mę. Była jedną z najnowocześniej-
szych fabryk cementu w Europie 
jedyną na ziemiach polskich, która 
od 1903 roku posiadała prażalnię 
dolomitu. Podczas gdy w latach 80. 
XIX wieku w zakładzie pracowało 
200 osób, to od 1912 do 1914 roku 
w cementowni było zatrudnionych 
aż 1,1 tys. pracowników.

Kolejną liczącą się fabryką 
w Szczakowej było przedsiębior-
stwo, założone w 1890 roku przez 
Abrahama Spirę. Przy dzisiejszej 
ulicy Kolejarzy produkowano gaz 
oświetleniowy.

Trzecim ważnym szczakowskim 
zakładem była fabryka sody amo-

niakalnej. Powstała w 1883 roku 
i była własnością Jaworznickie-
go Gwarectwa Węgla Kamienne-
go. W 1909  roku zakład został 
przeniesiony do Borku Fałęckiego 
koło Krakowa. W dotychczaso-
wym miejscu w 1911 roku powsta-
ła huta szkła, należąca do fi rmy 
Kupfer i Glaser. Zakład działał do 
1914 roku. Dwa lata później  Gla-
ser wznowił działalność i zmienił 
nazwę zakładu na Pierwszą Gali-
cyjską Fabrykę Szkła.

Przemysł rozwijał się prężnie tak-
że w Jaworznie. Jednym z nowo 
powstałych przedsiębiorstw była 
pierwsza jaworznicka elektrownia. 
Powstała w 1898 roku w kopalni 
Jacek Rudolf, gdzie zainstalowa-
no generatory prądu stałego dla 
napędu sortowni. Pięć lat później 
zbudowano centralę elektryczną, 
która zaopatrzyła w prąd zarówno 
kopalnię Jacek Rudolf, jak i Fryde-
ryka Augusta. Budowa elektrowni 
turbinowej na terenie tej drugiej 
kopalni ruszyła w 1910 roku. Przed 
I wojną światową uruchomiono 
dwa turbozespoły, w 1911 i 1913 
roku, o łącznej mocy 4.100 kW. 

W czasach wojennych elektrownia 
wzbogaciła się też o trzeci turbozespół. 
Zakład miał wtedy moc 7.620 k W.

Ważnym dla Jaworzna przedsię-
biorstwem były też, założone już 
w okresie I wojny światowej, Za-
kłady Chemiczne Azot. Stworzyli 
je Józef Sary, Ignacy Mościcki 
(przyszły prezydent Polski) i Ste-
fan Ossowski. Budowa rozpoczę-
ła się już w 1916 roku, a pierw-
szym dyrektorem fabryki został 
Mościcki. Zakładem kierował do 
1921 roku. W fabryce produkowa-
no kwas azotowy, saletrę sodową, 

związki cyjanowe, chlorek potasu 
i lonty górnicze, a następnie środki 
ochrony roślin.

Sokoły do boju
W Jaworznie, podobnie jak w in-

nych miejscowościach Galicji, prężnie 
działało Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół. Na jego utworzenie pozwoliła 
ustawa o stowarzyszeniach z 1867 
roku. Najpierw TGS powstało w Cze-
chach, a następnie w innych regio-
nach cesarstwa (na polskich ziemiach 
w 1867 roku). W Jaworznie gniazdo 
sokolskie zaczęło działać około 1892 
roku. Najpierw miało ono swoją sie-
dzibę w gmachu kasyna (obok parku). 
Następnie, w 1907 roku, przeniosło 
się do nowego budynku przy ulicy 
Mickiewicza (dziś jest tam ATElier 
Kultury). Pierwszym znanym z nazwi-
ska prezesem był Wacław Damski.

Gniazdo powstało też w sąsiadują-
cej z Jaworznem wsi Jeleń. Swój po-
czątek miało ono w 1895 roku. Była 
to pierwsza w Galicji włościańska 
organizacja sokolska. Dużo później 
powstała natomiast szczakowska so-
kolnia - dopiero w 1910 r o k u . Przed 
wojną nie miała ona swojej siedziby.

Towarzystwo „Sokół” od samego 
początku było nastawione na promo-
wanie aktywnego trybu życia: przede 
wszystkim gimnastykę i wycieczki, ale 
również na udział w życiu kultural-
nym, skauting oraz w dużej mierze na 
propagowanie patriotycznych postaw 
(organizowano np. obchody uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja). Jaworznianie 
zapisywali się do chóru, występowali 
w amatorskim teatrze. Korzystali ze 
zbiorów biblioteki i czytelni. 

Na terenie Jaworzna spotykali się 
też członkowie Sokoła ze Śląska. Bo-

wiem w zaborze pruskim nie mogli 
liczyć na takie swobody, jak w Gali-
cji. Pierwsze zloty organizowali więc 
w Szczakowej, a później w innych 
galicyjskich miejscowościach. Mieli 
też swoje tajne gniazdo w jaworznic-
kim Jęzorze.

Propagowanie postaw niepodle-
głościowych  było przyczynkiem do 
tworzenia terenowych oddziałów 
wojskowych, które weszły w skład 
przyszłych Legionów Polskich. Ja-
worznianie szkolili się na żołnierzy 
od 1911 roku - wtedy, w ramach 
tzw. zlotu doraźnego, odbyły się 
w Jaworznie nieofi cjalne manewry 
wojskowe Sokołów z całego okręgu 
krakowskiego.

Jaworznickie drużyny polowe po-
wstały w maju 1912 roku. Ich ko-
mendantem został ofi cer rezerwy 
armii austriackiej Ryszard Vanicek. 
Szkoleniem wojskowym zajmował 
się Antoni Ziarko (również ofi cer 
będący w rezerwie). W 1913 roku ko-
mendę tworzyli Bolesław Leonhard,
Ryszard Vanicek, Antoni Dziedzic, 
Henryk Reiman i Stanisław Stan-
kiewicz.

Drużyny polowe z naszego miasta 
weszły w skład I okręgu krakowskie-
go i walczyły na froncie karpackim. 
Żołnierze wyruszyli na wojnę w sierp-
niu i wrześniu 1914 roku. Pierwszy 
jaworznicki oddział liczył 69 osób, 
drugi składał się 35 legionistów.

Ze Szczakowej wyruszyło natomiast 
na wojnę najpierw 20 ochotników, 
a miesiąc później 25.

Swój werbunek organizował też 
Związek Strzelecki. Z jego ramienia 
16 jaworznian dołączyło do I Bryga-
dy Legionów Polskich, dowodzonej 
przez Józefa Piłsudskiego.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zwycięskie artystyczne dzieło Mariana 
Folgi | fot. Archiwum prywatne

Na planie fi lmowym z Marianem Opanią
| fot. Archiwum prywatne

szy scenariusz oryginalny, a za drugi 
za najlepszy scenariusz adaptowany.

W Planie Maggie, Greta Gerwig 
wciela się w nowoczesną dziewczy-
nę z Nowego Jorku. Nie chce an-
gażować się w związek, ale bardzo 
chciałaby zostać matką. Postanawia 
zajść w ciążę i wybiera do tego od-
powiedniego pod każdym wzglę-
dem mężczyznę. Jednak los płata 
jej fi gla i, gdy już zachodzi w ciążę, 
zakochuje się w zupełnie kimś in-
nym. Plan Maggie to znakomity fi lm 
o miłosnych perypetiach, okraszony 
dużą dawką wybornego, intelektu-
alnego humoru i zaskakujący pod 
wszelkimi względami. Reżyserka 
Rebecca Miller bawi się konwencją 
romantycznej komedii i fi lmowymi 
kliszami. Dodatkowymi atutemi są 
świetna obsada i miejsce akcji Nowy 
Jork. Gatunkowe schematy zosta-
ły w nim przełamane elementami 
typowymi dla niezależnego kina.  

Katarzyna Pokuta

Greta Gerwig ma umie-
jętność przyciągania wzroku 

na ekranie i scenie. Jest niezwy-
kle uzdolnioną aktorką, scenarzyst-
ką i reżyserką młodego pokolenia. 
Dodam, że jest jedną z moich ulu-
bionych twórczyń fi lmowych. Ma 
spore osiągnięcia i  doświadcze-
nie w tej dziedzinie, bo zajmuje 
się fi lmem, głównie niezależnym 
od 2006 roku, ma też na swoim 
koncie doświadczenia teatralne.

W latach 2006 - 2009 wystąpi-
ła w kilku fi lmach Joe Swanberga, 

Wybrana fi lmografi a:
Baghead, reż. Mark Duplass /Jay Duplass, USA 2008
Frances Ha, reż.Greta Gerwig /Noah Baumbach, USA 2012
Greenberg, reż. Noah Baumbach, USA 2010
Jamnik, reż. Todd Solondz, USA 2016
Kobiety i XX wiek, reż. Mike Mills, USA 2016
Małe kobietki, reż. Greta Gerwig, USA 2019

Greta Gerwig
Greta Gerwig ma umie-Greta Gerwig ma umie-Greta Gerwig

jętność przyciągania wzroku 
w części których była współautorką 
scenariusza lub je współreżyserowała. 
Współpracowała także z braćmi Jay-
em i Markiem Duplass. Od począt-
ku 2010 roku Gerwig pracowała ze 
swoim partnerem Noahem Baumba-
chem przy kilku fi lmach, w tym Gre-
enberg, Frances Ha, za który otrzyma-
ła nominację do Złotego Globu. Dwa 
wyreżyserowane przez Gretę Gerwig 
fi lmy, Lady Bird i Małe Kobietki, zdo-
były nominacje do Oscara. Za pierw-
szy z nich otrzymała nominację do 
Oscara za najlepszą reżyserię i najlep-

Słoneczne dni 
i  okres waka-
cyjny sprzyjają 
aktywnościom 
na świeżym po-
wietrzu. Co wca-
le nie wyklucza 
dalszego rozwi-
jania zaintereso-
wań związanych 
z  grami, ponie-
waż już od 20 lat 
z pomocą przycho-
dzą zarówno Fino-
wie, jak i Szwedzi, 
proponując nowe 
wcielenia dla kla-
sycznych kręgli 
i szachów. Warto 
przyjrzeć się bli-
żej, zdobywającym 
ogromną popular-
ność grom Mölkky 
i Kubb od wydaw-
nictwa Tactic.

Drewnia-
na skrzynka 
(opcjonalnie), 
a w niej dwa-
naście ponu-
merowanych 
drewnianych 
kręgli oraz je-
den drewnia-
ny palik zwany 
zbijakiem – tyle 
wystarczyło, aby 
w przeciągu dwu-
dziestu lat gra zaprojek-
towana na bazie tradycyjnych 
fi ńskich kręgli Kyykkä  mogła cie-
szyć się zarówno z rozbudowanej 
strefy turniejowej, jak i samych mi-
strzostw świata, w których co roku 
bierze udział ok. 200 drużyn złożo-
nych z od 4 do 6 zawodników. 

Mölkky to gra dla minimum dwóch 
osób, a jej czas trwania uzależniony 
jest od umiejętności i szczęścia gra-
czy. Po ułożeniu dwunastu kręgli 
w określony sposób wystarczy od-
dalić się na 3-4 metry i rzucić zbi-
jakiem. Punkty przyznawane są na 
dwa sposoby: gracz otrzymuje albo 
tyle punktów, ile udało mu się zbić 
kręgli, albo w przypadku zbicia tylko 
jednego, tyle ile wynosi jego wartość. 
Wygrywa osoba, która jako pierwsza 
zdobędzie 50 punktów. Z upływem 
czasu gra staje się bardziej emocjo-
nująca, gdyż kręgle pozostają w miej-
scu, gdzie zatrzymały się po zbiciu. 
Dodatkowo za 3-krotne spudłowanie 
gracz wypada z gry. Drugą karą jest 
przekroczenie 50 punktów, co skut-
kuje spadkiem do 25.

Drugą plenerową propozycją na 
letnie dni są szachy wikingów, czy-

li Kubb. Gra nie 
zdobyła aż takiej 
popularności jak 
Mölkky, prawdopo-
dobnie ze względu 
na trudniejsze zasa-
dy. Tutaj również 
organizowane są 
mistrzostwa świata. 
W grze biorą udział 
dwie drużyny, któ-
rych zadaniem jest 
zbicie wszystkich 
pionów ułożonych 
na linii bazowej 
przeciwnika, a na-
stępnie zbicie króla 
ustawionego pośrod-
ku boiska. Jeżeli nie 
uda się w jednej turze 
zbić wszystkich pio-

nów, to są one 
przerzucane 

na stronę 
drużyny 

p r z e -
ciwnej 

i tym 
sa -

mym stają się 
pionami polowy-

mi, które należy 
zbić zanim rozpocznie 

się zbijanie pionów bazo-
wych. Jeżeli jedna z drużyn 

przez przypadek zbije króla przed 
zbiciem pozostałych pionów, z au-
tomatu przegrywa. Do wyznaczenia 
boiska służą drewniane, zaostrzone 
paliki. Również w tym przypadku 
można liczyć opcjonalnie na drew-
nianą skrzynkę zamiast kartonu.

Zarówno Mölkky, jak i Kubb spraw-
dzają się niezależnie od wieku czy 
sprawności graczy. Wydawca za-
pewnił również drewnianą składa-
ną linię rzutu czy zapasowy zbijak. 
Warto dodać, iż oryginalne zestawy 
od wydawnictwa Tactic cechują się 
dużą wytrzymałością i solidnością 
wykonania w przeciwieństwie do ich 
zamienników dostępnych w sieciów-
kach – tam również często zdarzają 
się pomyłki, przez co kupując pudeł-
ko z napisem Kubb można otrzymać 
w środku Mölkky.  

W fi ńskie kręgle często można za-
grać podczas imprez plenerowych 
organizowanych przez MCKiS Ja-
worzno.

Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

Mölkky i Kubb

Fińskie kręgle 
i szachy wikingów

Plan fi lmowy i podium 
na mistrzostwach świata

Marian Folga, jaworznicki mistrz 
body paintingu znowu na podium. 
W lipcowych mistrzostwach świata 
(World Bodypainting Festival), które 
odbyły się w Klagenfurcie w Austrii, 
zdobył 3. miejsce w kategorii pędzel 
i gąbka. To kolejny wielki sukces ja-
worznianina, gdyż w mistrzostwach 
wzięło udział 81 artystów z 29 kra-
jów. Który to już sukces Mariana? – 
W międzynarodowych zawodach biorę 
udział od pięciu lat, a w ogólnopolskich 
od 2011 roku. Od tego momentu staną-
łem na podium 32 razy, w tym chyba 22 
razy na pierwszym miejscu – wylicza 
Marian Folga. Konkurs odbywał się 
hybrydowo. Na miejscu w Klagenfur-
cie spotkało się kilka osób, a pozo-
stali pracowali wg ustalonych zasad 
w swoich pracowniach. Swoją pracę 
należało wykonać, a następnie sfoto-
grafować w ciągu 8 godzin. – Praco-
wało się dobrze, spokojnie, chociaż czas 
zobowiązywał, ale nie czułem tej adre-
naliny, atmosfery rywalizacji – twierdzi 
jaworznianin. Motywem przewodnim 
tegorocznego konkursu były wyda-
rzenia historyczne. Temat obszerny, 
ale dający wiele interpretacyjnych 
możliwości. I tak też do tego pod-
szedł artysta. – Podszedłem do tematu 

metaforycznie, w trzech wątkach. Skon-
centrowałem się na pokazaniu stwo-
rzenia wszechświata, bo sadzę, że bez 
tego nie miałyby miejsca wydarzenia 
historyczne, stąd planety. Drugi wątek 
to zaangażowanie istot pozaziemskich 
w wydarzenia historyczne. Jest wie-
le zjawisk, które nie są wyjaśnione do 
końca – powstanie piramid, Stonehen-
ge czy Anioły z Mons, które pomogły 
brytyjskim żołnierzom podczas I wojny 
światowej wygrać bitwę. Nie widzimy 
tych istot, bo mamy oczy zamknięte, ale 
na twarzy, którą namalowałem na mo-
delce, którą była Małgorzata Bartecka, 
umieściłem też trzecie oko. Chciałem 

przekazać myśl, że niekoniecznie na-
sze oczy wszystko dostrzegają, ale jeśli 
mamy otwarte trzecie oko, zauważymy 
to. Trzeci wątek związany jest z obec-
nymi wydarzeniami, które ograniczają 
naszą wolność. Dlatego musimy prze-
wartościować życie, koncentrować się 
na pozytywnych wydarzeniach, a nie 
tłamsić się w przekazie medialnych. Tu 
namalowałem ręce otwarte na przyj-
mowanie energii, a na plecach modelki 
symbolicznego anioła, który jest wśród 
nas i pomaga nam w poszukiwaniu in-
nego życia – tłumaczy Marian Folga.

Tworząc tę ciekawą interpretację 
wydarzeń historycznych, Marian 
czerpał wiedzę i inspirację z powie-
ści jaworznianki Anny Głowacz
„Gwiezdne dzieci” i na pewno sam 
zainspirował się, aby zainteresować 
się tymi metafi zycznymi zjawiskami. 
To nie był ostatni projekt, w którym 
wziął udział jaworznicki mistrz body 
paintingu. W ostatnim czasie Marian 
współpracował z reżyserem Janem 
Jakubem Kolskim przy charakte-
ryzacji do fi lmu „Republika dzieci”, 
który trafi ł już na ekrany kin. Asy-
stowali mu Natalia Młynarz, Agata 
Bochenek, Maria Migas, Weronika 
Brandys, Nina Cierpich, Wiktoria 
Wędzicha, Dominika Kielmas, Ma-
riusz Rosiński. – Zostałem zaproszo-
ny przez Dorotę Spaczyńską-Pilarz, bo 
potrzebowali kogoś do body paintingu 
i charakteryzacji. Przez miesiąc prze-
bywałem na planie fi lmowym, głównie 
w Dolnośląskie. 27 lipca w Złotych Ta-
rasach odbyła się premiera dla twórców 
fi lmu, a 30 lipca ofi cjalnie wszedł na 
ekrany kin. To była ciekawa praca, 
zwłaszcza z takimi ikonami kina polskie-
go, jak Andrzej Grabowski, Krzysztof 
Globisz, Marian Opania, Olgierd Łuka-
siewicz – dodaje jaworznianin.     ES

Słoneczne dni 
i  okres waka-
cyjny sprzyjają 
aktywnościom 
na świeżym po-
wietrzu. Co wca-
le nie wyklucza 
dalszego rozwi-
jania zaintereso-
wań związanych 
z  grami, ponie-
waż już od 20 lat 
z pomocą przycho-
dzą zarówno Fino-
wie, jak i Szwedzi, 
proponując nowe 
wcielenia dla kla-
sycznych kręgli 
i szachów. Warto 
przyjrzeć się bli-
żej, zdobywającym 
ogromną popular-
ność grom Mölkky 
i Kubb od wydaw-
nictwa Tactic.

Drewnia-
na skrzynka 
(opcjonalnie), 
a w niej dwa-
naście ponu-
merowanych 
drewnianych 
kręgli oraz je-
den drewnia-
ny palik zwany 
zbijakiem – tyle 
wystarczyło, aby 
w przeciągu dwu-
dziestu lat gra zaprojek-
towana na bazie tradycyjnych 
fi ńskich kręgli Kyykkä  mogła cie-
szyć się zarówno z rozbudowanej 
strefy turniejowej, jak i samych mi-

li Kubb. Gra nie 
zdobyła aż takiej 
popularności jak 
Mölkky, prawdopo-
dobnie ze względu 
na trudniejsze zasa-
dy. Tutaj również 
organizowane są 
mistrzostwa świata. 
W grze biorą udział 
dwie drużyny, któ-
rych zadaniem jest 
zbicie wszystkich 
pionów ułożonych 
na linii bazowej 
przeciwnika, a na-
stępnie zbicie króla 
ustawionego pośrod-
ku boiska. Jeżeli nie 
uda się w jednej turze 
zbić wszystkich pio-

nów, to są one 
przerzucane 

na stronę 
drużyny 

p r z e -
ciwnej 

i tym 
sa -

pionami polowy-
mi, które należy 

zbić zanim rozpocznie 
się zbijanie pionów bazo-

wych. Jeżeli jedna z drużyn 
przez przypadek zbije króla przed 
zbiciem pozostałych pionów, z au-
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Chcą pozostawić swój ślad

Matka i córka mają za sobą nie-
jedną wystawę zbiorową i indywi-
dualną. Obie panie dbają o to, by 
„ręczne robótki” nie zaginęły w dobie 
elektroniki. 

Anna Kłosowicz zawodowo pra-
cuje jako pielęgniarka. Niesie pomoc 
innym. W wolnym czasie jej serce wy-
pełnia jednak miłość do haftowania. 
Tą miłością zaraziła ją mama, Kry-
styna Kłosowicz. Można rzec, że to 
tradycja rodzinna. – Haftowały bab-
cia i mama. Podpatrywałam je już od 
wczesnych lat. Mama była samoukiem 

Dziś prezentujemy 
kolejne artystki 
związane z jaworznickim 
Stowarzyszeniem Twórców 
Kultury. Krystyna i Anna 
Kłosowicz to mistrzynie 
haftu. Niektóre spośród ich 
rękodzieł liczą sobie nawet 
po 50 lat.

i doradzała babci przy trudniejszych 
projektach hafciarskich. Dorastaliśmy 
w takich czasach, kiedy trudno było 
o wyróżniające się ubrania. Mama dużo 
szyła, ozdabiała. Pamiętam, że tata miał 
zawsze koszulę przyozdobioną, czy to 
monogramem, czy innym drobnym ele-
mentem. Do dziś zachowałyśmy bluzki, 
które mama własnoręcznie haftowała
– wspomina Anna Kłosowicz.

Mama i córka zaczynały od pro-
stych rzeczy. Najczęściej były to ser-
wetki. Potem przyszła kolej na swetry 
robione na drutach. Z biegiem lat były 
to już pięknie haftowane bluzki, ob-
rusy, a w końcu obrazy. Większość 
swoich prac zachowały. – Najczęściej 
nasze prace zostawiałyśmy dla siebie. 
Chciałabym  któregoś dnia je wszystkie 
pokazać, zrobić taką retrospektywną 
wystawę. Zdarzyło się jednak, że ktoś 
otrzymał od nas rękodzieło w prezencie. 
To dar od serca, gdyż jego wykonanie 
pochłania sporo pracy, czasu, skupienia. 
Kilka lat temu w Jaworznie odbywały 
się Dni Młodzieży i wtedy dwa obrazki 
pojechały aż do Salwadoru – opowia-
da hafciarka.

Jaworznickie hafciarki najlepiej 
czują się w tematyce fl orystycznej. 
Zdarzy się, że w pracy znajdzie się elf 
czy aniołek, ale najczęściej są to jed-
nak kwiaty. „Robótki ręczne” mają to 
do siebie, że wykonanie jednej zajmu-
je miesiąc, a innej nawet rok. Ważna 
są cierpliwość i  pomysł. Wszystko 
zależy też od stopnia trudności kon-
kretnej techniki. – Mama celuje w haft 
cieniowany, tzw. malarski. Czasem je-
den element ma aż 7 odcieni. Poprzez 

Po lewej Anna Kłosowicz, po prawej Krystyna Kłosowicz | fot. Archiwum prywatne
zabawę cieniami można uchwycić pla-
styczność. Ja próbowałam różnych tech-
nik. Zaczynałam od richelieu, ale teraz 
najczęściej jest to haft krzyżykowy, a od 
kilku lat również koralikowy. Mój obraz 
„Karmelowe Róże” złożony jest z około 
20 tysięcy koralików. Otrzymałam za 
niego nagrodę Grand Prix na III Między-
narodowym Zagłębiowskim Festiwalu 
Sztuki - Art Passion Festival w 2018 
roku, co było niesamowitym przeży-
ciem – mówi nagrodzona hafciarka. 

Anna Kłosowicz jest od 2014 roku 
członkinią zarządu Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Jaworznie i bar-
dzo poważnie traktuje swoją funkcję. 
– Uważam, że naszym zadaniem jest 
upowszechnianie sztuki i kultury wśród 
innych ludzi. Powinniśmy pokazywać, 
co potrafi my, zachęcać do podejmowa-
nia artystycznych prób. W przypadku 
hafciarstwa rzadko zdarza się, żeby 
zajmowała się tym młodsza osoba. Kie-
dyś młody człowiek zarażał się pasją od 
rodziców. Haftowały babcie, mama, ja. 
Był taki moment, że nawet mój brat 
wyhaftował sobie, czy to poduszkę czy 
inny element. Dziś młodych nie, inte-
resują robótki ręczne. Ważne, żeby ta 
sztuka nie zaginęła, by pozostał po niej 
ślad – dodaje jaworznianka. Dla siebie 
i mamy prowadzi od wielu lat kro-
nikę. Wkleja tam zdjęcia, dyplomy, 
fotografi e dzieł. – Prowadzę też kro-
nikę Stowarzyszenia Twórców Kultury. 
Powoli wypełnia się zdjęciami z wystaw, 
naszych wspólnych wyjazdów. To będzie 
piękna pamiątka i ślad po nas, po naszej 
twórczości – dodaje Anna Kłosowicz.

Natalia Czeleń
R E K L A M A

ATElier Kultury w Jaworznie serdecznie zaprasza na koncerty! 15 sierpnia o godz. 17.00 w Geosferze wystąpi Orkiestra eM Band oraz Anna Surma i Kamil "Franek" Franczak. 
28 sierpnia o godz. 20.00 również w Geosferze zagra dla Państwa Orkiestra Kameralna "Archetti" pod batutą Mieczysława Ungera. Natomiast 3 września o 17.30 zapraszamy 
do naszej siedziby przy ul. A. Mickiewicza 2 na koncert w wykonaniu Airis String Quartet. Wszystkie koncerty są bezpłatne!

Jeszcze w sierpniu (16 - 20 sierpnia) organizujemy warsztaty wokalne, które prowadzić będą Joanna Trafas i Aleksander Brzeziński. Ten sam duet poprowadzi wewnętrzne 
warsztaty wokalne (23 - 27 sierpnia) dla grupy wokalno - aktorskiej działającej w ATElier Kultury, a uwieńczeniem ich pracy będzie koncert dla jaworznickiego hospicjum.
Wszelkie informacje:  32 762 91 42,  www.atelierkultury.pl ,  www.facebook.com/atelierkulturywjaworznie 
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Szachiści grają w sali szachowej hali 
MCKiS-u w Centrum | fot. Archiwum MCKiS

Bieg coraz bliżej

Lekkoatleci na podium

Trzy okazje do sprawdzenia swoich biego-
wych umiejętności, pobicia własnych rekordów 
życiowych i zdobycia trzech niepowtarzalnych 
medali, które, po połączeniu w jeden, staną się 
wyjątkowym Trofeum Triady Trójkąta Trzech 
Cesarzy. To wszystko czeka na uczestników bie-
gowych imprez, które jesienią zostaną zorgani-
zowane w Jaworznie, Sosnowcu i Mysłowicach.

Najpierw, 25 września, w naszym mieście 
będą się zmagać sportowcy, biorący udział w 25. 
Międzynarodowym Biegu Ulicznym na 15 i 10 
km. Następnie 9 października, w stolicy Zagłębia 
Dąbrowskiego odbędzie się 4. Memoriał Janusza 
Nabrdalika na 21 i 7 km, a 23 października my-
słowiczanie zaproszą na 29. Memoriał Jerzego 
Chromika na 15 i 5 km.

Jaworznicką odsłonę imprezy biegowej orga-
nizuje, jak co roku, Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu. – Zapraszamy wszystkich biegaczy do 
Jaworzna. W sobotę, 25 września, odbędzie się ko-
lejna edycja, tym razem jubileuszowa, Międzynaro-
dowego Biegu Ulicznego na 15 kilometrów. Kolejny 
raz wprowadzamy również krótszy dystans. Można 
będzie więc wziąć udział w Biegu Rekreacyjnym na 
10 km, startując razem z głównym biegiem – za-
chęcają organizatorzy. – Na uczestników czekają 
koszulka techniczna, odlewany medal, konkurs, 
w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu komputerowego, RTV 

Jaworzniccy lekkoatleci znów z sukcesami. Pod koniec lipca Julia Frąckowiak została mło-
dzieżową wicemistrzynią Polski w skoku w dal. Zawodniczka jaworznickiej sekcji lekkiej 
atletyki Miejskiego Centrum Kultury i Sportu zdobyła srebrny medal podczas odbywających 
się 24 i 25 lipca 38. PZLA Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Suwałkach.

W sobotę, 24 lipca znakomicie poradził sobie też trener lekkoatletów z Jaworzna, Józef 
Bednarczyk. Został czterokrotnym mistrzem Polski podczas 18. Mistrzostw Kraju w Nietypo-
wych Konkurencjach Rzutowych, które odbyły się w Toruniu. Szkoleniowiec jaworznickich 
sportowców ustanowił ogólnopolski rekord w schockoramie (rzut kulami o różnej wadze). 
Wygrał też w rzucie dyskiem antycznym, rzucie młotem szkockim i w slingballu (rzut kilo-
gramową piłką lekarską z uchwytem).                                                                        AZ-H

i AGD, oraz oczywiście ciekawa, widokowa trasa 
i emocje w rywalizacji w kilkusetosobowej grupie 
biegaczy – dodają.

Międzynarodowy Bieg Uliczny w Jaworznie 
będzie miał start i metę na Stadionie Miejskim 
Victorii przy ul. Krakowskiej 8. Biuro zawodów 
będzie czynne od godz. 13.00 do 15.45. Zawod-
nicy zostaną powitani na linii startu o godz. 
15.55, a startowy gwizdek zabrzmi o godz. 
16.00. Około godz. 18.30 odbędzie się wręcze-
nie nagród, a ok.19.00 konkurs z nagrodami.

W biegu na 15 km przewidziano kilka kla-
syfi kacji: generalną z podziałem na płeć oraz 
rankingi dla poszczególnych grup wiekowych, 
a także klasyfi kację dla osób niepełnosprawnych 
z dysfunkcją narządów ruchu, dla mieszkań-
ców Jaworzna według płci i dla jaworznickich 
przedsiębiorców. W biegu rekreacyjnym na 
10 km odbędzie się jedynie ranking dla kobiet 
i mężczyzn.

Warto się pospieszyć z zapisaniem się na biegi, 
bo w imprezie może wziąć udział maksymalnie 
400 zawodników. Do 15 września opłata starto-
wa kosztuje 40 zł, po tym terminie 60. Jeśli limit 
uczestników zostanie wyczerpany do połowy 
września, panel zgłoszeń zostanie zamknięty.

Co roku jaworznicki bieg gromadzi biegaczy 
nie tylko z Polski, ale również zawodników z in-
nych krajów Europy, a nawet z Afryki.    AZ-H

Szachy już po półmetkuWielki sukces 
juniorów Szachiści, biorący udział w tego-

rocznej edycji Grand Prix Jaworzna 
w Szachach, szlifują swoje umiejęt-
ności przed wrześniowym, szóstym 
już turniejem cyklu. Zmagania przy 
szachownicach zorganizuje Jaworz-
nicki Klub Szachowy, działający przy 
Miejskim Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie. Do tej pory, po pięciu 
pełnych emocji szachowych poje-
dynkach, na czele tabeli jest Maciej 
Malik z UKS-u Pałac Młodzieży Ka-
towice.

Szachiści z całego regionu spotyka-
ją się co miesiąc, z przerwą wakacyj-
ną, w Hali Widowiskowo-Sportowej 
przy ul. Grunwaldzkiej 80. Szacho-
we pojedynki odbywają się w jednej 
grupie (OPEN). Odbywa się też do-
datkowa klasyfi kacja dzieci i mło-
dzieży. Nie ma obowiązku startu we 
wszystkich turniejach, a zapisać się 
można przed każdym z nich (więcej 
informacji pod numerem tel. 609 554 
126). Pierwszy z dziewięciu turniejów 
tegorocznego grand prix odbył się 
w marcu, drugi w kwietniu, a trzeci 
w maju. W czerwcu zorganizowano 

Bilardziści z UKS-u Fair Play Ja-
worzno zdobyli tytuły mistrza, wi-
cemistrza i drugiego wicemistrza Eu-
ropy juniorów podczas zawodów, 
które na początku sierpnia odbywały 
się w Słowenii. Podopieczni Bogdana 
Wołkowskiego, Dominik Jastrząb
i Sambor Stachowiak, już po raz 
kolejny pokazali, że warto szkolić 
się pod okiem wielokrotnego mistrza 
świata w trikach bilardowych.

Dominik Jastrząb został mistrzem 
Europy juniorów w odmianie 8 bil. 
Jaworznicki bilardzista w pięknym 
stylu obronił zeszłoroczny tytuł. W fi -
nale pokonał 6:0 Estończyka Karla 
Gnadeberga.

Dwa medale wywalczył natomiast 
Sambor Stachowiak. Został wicemi-
strzem Europy w odmianie 9 bil i brą-
zowym medalistą w odmianie 14/1.

Jaworzniccy zawodnicy grali też 
drużynowo i z zespołem wywalczyli 
srebro. W fi nale ulegli niemieckiemu 
zespołowi.

dwa spotkania. Przed szachistami 
jeszcze cztery odcinki zmagań. Ostat-
ni, fi nałowy, odbędzie się w grudniu.

– Dotychczas w klasyfi kacji general-
nej punktowało 64 zawodników – infor-
muje Paweł Wróbel z działu sportu 
MCKiS Jaworzno. – Ostatnie przed-
wakacyjne zawody rozgrywane były 
systemem szwajcarskim na dystansie 
9 rund, a zwycięzcą został Jacek Sta-

chańczyk, który zgromadził 9 punktów. 
Drugie miejsce zajął Maciej Malik, gro-
madząc 8 punktów po wszystkich grach, 
a za wspomnianą dwójką plasowało się 
aż czterech zawodników z identyczną 
liczbą 6 punktów na koncie: Kazimierz 
Zowada, Jolanta Guzik, Wiesław Kmak 
i Andrzej Ciupek – wymienia.

W klasyfi kacji generalnej prowadzi 
Maciej Malik, który ma obecnie 33,5 
pkt. Drugi jest Jacek Stachańczyk
z MCKiS-u Jaworzno. Choć nie uczest-
niczył w jednym z czerwcowych tur-
niejów, to obecnie ma na koncie już 
29 pkt. – Tylko pół punktu mniej, 28,5, 
i trzecie miejsce dzierży na razie Jolanta 
Guzik (też z MCKiS Jaworzno), a więc 
rywalizacja na pewno dalej zapowiada 
się interesująco. Tym bardziej, że za pro-
wadzącą trójką kolejnych zawodników 
dzieli niewielka różnica punktowa i na 
pewno mogą się włączyć w  walkę o po-
dium – zaznacza dalej Paweł Wróbel.

Kolejna odsłona grand prix jest za-
planowana na piątek, 24 września, 
o godz. 16.30 w sali szachowej hali 
MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80. 
Udział w turnieju jest bezpłatny. AZ-H

Dzięki sukcesom, zarówno zawod-
ników jaworznickiego UKS-u, jak i po-
zostałych reprezentantów naszego 
kraju, polska kadra wygrała klasy-
fi kację generalną. W reprezentacji, 
oprócz Dominika i Sambora, zna-
leźli się także Iza Jońska, Wiktor 
Fortuński, Szymon Kural, Oskar 
Jamorski, Paweł Boguszewski, Mi-
chał Urbański, Adam Swadzba, 
Dominika Pawełczyk i Bogusław 
Bereżny. Wywalczyli w sumie 12 
medali, w tym cztery złote.

Wyjazd bilardzistów z klubu Fair 
Play do Słowenii możliwy był dzięki 
pomocy fi nansowej z jaworznickiego 
magistratu.

– Bardzo dziękujemy za okazane 
wsparcie i wyrażamy wdzięczność za 
otwartość miasta Jaworzna w propago-
waniu sportu bilardowego – podkreśla 
trener Bogdan Wołkowski.

Przypominamy, że UKS Fair Play 
ma swoją siedzibę w naszym mieście, 
przy ul. 11 Listopada 4.           AZ-H
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Jaworznicki trener – Grzegorz Jabłoński wraz 
z trenerem z Dąbrowy Górniczej – Sebastia-
nem Kapustą, w trakcie prezentacji nowych 
technik brazylijskiego jiu jitsu.
| fot. Anngelika Jabłońska

Sokoły trenują intensywnie. Przed nimi szereg sparingów i dwa turnieje | fot. Andrzej Pokuta

AU TO P R O M O C J A

Sukces trenera

Pierwsze kolejki 
w ten weekend

Wędkarze powalczą 
o puchary

Czarną belkę na czarnym pasie 
w brazylijskim jiu jitsu posiada tyl-
ko 100 osób w Polsce. Teraz grono 
to zasilił jaworznianin Grzegorz Ja-
błoński. Jest to jedyna osoba w na-
szym mieście z takimi kwalifi kacjami.

Niedawno odbył się X Rio Grap-
pling summer camp. Letni obóz w Bo-
rowicach udowodnił, że  jaworzniccy 
sportowcy mają wysoką klasę zawod-
niczą w brazylijskim jiu jitsu. Belkę 
na czarnym pasie otrzymał Grzegorz 
Jabłoński, założyciel i główny tre-
ner Rio Grappling Club Jaworzno.  
To jednak nie koniec sukcesów, bo 
nominację na niebieski pas otrzymali 
Dawid Siwek oraz Jakub Owcza-
rek. Zawodnicy nie kryli radości ze 
sportowych osiągnięć. – To dla mnie 
ogromne wyróżnienie. Nie nazwę tego 
nagrodą, a docenieniem moich starań 
i ciężkiej pracy – mówi Grzegorz Ja-
błoński.                                        NC

Jaworznickie zespoły piłkarskie 
gotowe na nowy sezon. Szczako-
wianka, Zgoda Byczyna i Victoria 
1918 Jaworzno rozegrają pierwsze 
mecze w swoich ligach w sobotę, 14 
sierpnia. Drwale powalczą w pierw-
szej grupie IV ligi śląskiej z Rozwo-
jem Katowice. Victoria zmierzy się 
w wadowickiej okręgówce ze Straża-
kiem Rajsko, a, również występująca 
tam, Zgoda podejmie Kalwariankę 
Kalwaria Zebrzydowska. Ciężko-

Wędkarze z Jaworzna, Mysłowic 
i Sosnowca po raz 9. rywalizować 
będą w ramach spławikowych za-
wodów drużynowych o Puchar Pre-
zydentów Miast Granicznych „Trój-
kąta Trzech Cesarzy”. Tym razem 
rywalizacja będzie miała miejsce 
w Jaworznie. Wędkarze zmierzą się 
na Sosinie już w niedzielę, 29 sierp-
nia. Wędkarze podkreślają, że ryby 
lubią ciszę, toteż publiczność za-
praszają na wręczenie nagród i pu-
charów, co planowane jest około 
godziny 14.00.

– W zawodach uczestniczą trzy dru-
żyny złożone z przedstawicieli Jaworz-
na, Sosnowca i Mysłowic. W skład każ-
dej drużyny wchodzi 12 zawodników. 
Rywalizacja organizowana jest cyklicz-
nie. Ostatnie zawody w Jaworznie odby-
ły się w 2017 roku. Kolejne w naszym 
mieście miały być rok temu, ale zostały 
przeniesione, bo na terenie Sosiny trwał 
wówczas remont. W tym roku znów mo-
żemy zaprosić wędkarzy do nas i przy 
okazji pochwalić się odnowioną Sosiną
– podkreśla Marian Zuber, zastępca 
prezesa ds. organizacyjnych koła PZW 
nr XIX w Jaworznie.

wianka rozpocznie sezon w chrza-
nowskiej A klasie tydzień później 
i zagra z Błyskawicą Myślachowice.

Tymczasem Drwale i zawodnicy 
Victorii wygrywają w Pucharze Pol-
ski. W grupie sosnowieckiej Szcza-
kowianka pokonała 10:1 Ostoję Że-
lisławice. Victoria 1918 Jaworzno 
wygrała w grupie Chrzanów naj-
pierw z Ciężkowianką (3:2), a na-
stępnie z Nadwiślaninem Gromiec 
(2:1).                                  AZ-H

Wędkarze przyznają, że Sosina 
ma sporo do zaoferowania miłośni-
kom wędkarstwa. Złowić tu można 
naprawdę piękne okazy.

– Mamy tu wiele gatunków. Zło-
wić można karpia, lina, leszcza, płoć, 
szczupaka, a nawet węgorza i suma. 
Nad Sosiną spotkać można wędkarzy 
nie tylko z Jaworzna. Dobra infra-
struktura i bogactwo ryb przyciąga-
ją również mieszkańców sąsiednich 
miast. Warto jednak przypomnieć, 
że aby łowić ryby, trzeba mieć spe-
cjalne uprawnienia, kartę wędkarską 
i odpowiednie zezwolenie – podkreśla 
Robert Malec , kapitan sportu PZW 
koło nr XIX w Jaworznie.

Jaworzniccy wędkarze zgodnie 
przekonują, że łowienie ryb to pięk-
ny sport, który daje satysfakcję i po-
zwala odpocząć od codziennych 
obowiązków na łonie przyrody. 
Aby uzyskać potrzebne  do łowie-
nia uprawnienia, trzeba zdać egza-
min, który sprawdzi znajomość prze-
pisów wędkarskich. W Jaworznie 
działa pięć kół wędkarskich i Stowa-
rzyszenie Miłośników Wędkarstwa. 

Grażyna Dębała

Trenują w pocie czoła

– Zespół jest bardzo zaangażowany 
w szkolenie. Nasi zawodnicy pracują 
w pocie czoła, bo treningi są bardzo 
intensywne – podkreśla pierwszy szko-
leniowiec Sokołów. – Co do samej 
siatkówki, mamy do przerobienia kilka 
punktów, ale myślę, że jeśli zespół będzie 
pracował tak jak dotychczas, to drużyna 
będzie radzić sobie naprawdę dobrze na 
ligowych parkietach – dodaje.

Od września siatkarze z MCKiS-
-u będą walczyć o powrót na pierw-
szoligowe parkiety, z których zespół 
wypadł po nieudanej walce w TAU-
RON 1. lidze. Skład Sokołów zmie-
nił się znacznie od zeszłego sezonu. 
W drużynie pozostali Paweł Żeliń-
ski, Mateusz Pietras, Jakub Janic-
ki, Oskar Wojtaszkiewicz, Karol
Borończyk i Jakub Grzegolec. Do 
zespołu dołączyło z kolei siedmiu 
zawodników. Są to Patryk Strze-
żek, Przemysław Gepfert, Szczepan
Czerwiński, Kamil Poręba, Kac-
per Komar, Dominik Bąk i Jakub
Buczek.

Patryk Strzeżek będzie nowym ka-
pitanem drużyny i zagra na pozycji 
atakującego. Siatkarz ma na koncie 
grę w kilku znanych zespołach, pol-
skich i zagranicznych, w tym w plu-
sligowych Asseco Resovia Rzeszów, 
AZS-ie Politechnika Warszawska i Ja-
strzębskim Węglu, pierwszoligowych 
MKS-ie Orzeł Międzyrzecz i Jokerze, 
w belgijskich VBC Waremme i Linde-
mans Aalst oraz japońskim VC Na-
gano Tridents. Do MCKiS Jaworzno 
przeszedł z pierwszoligowego BKS-
-u Visła Bydgoszcz.

Przemysław Gepfert w poprzed-
nim sezonie grał w drugoligowym 
TKS-ie Tychy. W MCKiS-ie zagra na 
pozycji libero. Szczepan Czerwiński 

Siatkarze MCKiS Jaworzno już trenują przed zbliżającym się sezonem II ligi siatkówki 
mężczyzn. Jaworznickie Sokoły pod wodzą nowego trenera, Tomasza Wątorka, budują zespół 
już od poniedziałku, 2 sierpnia. Właśnie wtedy odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Centrum ich pierwszy trening.

był ostatnio zawodnikiem, grającego 
w 2. lidze, MKS-u Andrychów. Sta-
nie na pozycji przyjmującego. Kamil 
Poręba, środkowy jest wychowan-
kiem trzecioligowego TS-u Sokół. 
Grał w krakowskim SMS-ie Sparta. 
Do Jaworzna przeszedł z drugoligo-
wego AZS-u UWM Olsztyn. Nowym 
rozgrywającym będzie Kacper Komar, 
który siatkarstwa uczył się w AKS-
-ie Resovia w Rzeszowie. Grał też 
w drugoligowych Karpatach Krosno 
i Błękitnych Ropczyce.

Do drużyny Sokołów dołączyła też 
młodzież. To dwaj obiecujący zawod-
nicy, którzy dopiero rozpoczynają 
karierę w zespole seniorów. Jednym 
z nich jest jaworznianin Dominik Bąk. 
Zagra na pozycji przyjmującego. Jest 
wychowankiem UKS-u „Jedynka” Ja-
worzno. W sezonie 2019/2020 awan-
sował ze swoją drużyną do ćwierć-
fi nałów Mistrzostw Polski Kadetów, 
a rok później walczył w jaworznickim 

zespole w ćwierćfi nale Mistrzostw 
Polski Juniorów.

Drugim młodym zawodnikiem jest 
Jakub Buczek, również przyjmujący. 
Zaczynał w UKS-ie „Dwójka" Stalo-
wa Wola. Występował w warszaw-
skim UMKS-ie MOS Wola (w sezo-
nie 2018/2019 jako kadet zdobył 
z zespołem tytuł wicemistrza Polski, 
a w sezonie 2019/2020 jako junior 
wywalczył z drużyną mistrzostwo 
Polski).

W sierpniu i we wrześniu Sokoły, 
oprócz intensywnych treningów si-
łowych i siatkarskich, rozegrają też 
szereg sparingów (również z pierw-
szoligowymi drużynami) i wezmą 
udział w dwóch turniejach, w An-
drychowie i Krośnie.

Sezon 2. ligi siatkówki wystartuje 
25 września. Tego dnia MCKiS Ja-
worzno zmierzy się z UKS-em Kępa 
MOSiR Dębica.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica Gagarina leży w Szczakowej. Jest to wewnętrzna 
osiedlowa droga. Nazwę nadano jej, by uczcić pamięć ro-
syjskiego pilota, pułkownika Jurija Aleksiejewicza Ga-
garina, pierwszego człowieka w przestrzeni kosmicznej.

Pułkownik Gagarin urodził się w 1934 r. w Kłuszynie. 
Jego ojciec, Aleksiej Iwanowicz był stolarzem, a matka, 
Anna Timofi jewna Gagarin dojarką w kołchozie. Jurij 
uchodził za zdolnego chłop-
ca, ale w wieku 15 lat porzu-
cił szkołę średnią, by zdobyć 
praktyczny fach. Podjął naukę 
w zawodówce przy fabryce 
maszyn rolniczych w Lubier-
cach. Uzyskał tytuł odlewnika 
– formierza. Naukę kontynu-
ował w Szkole Technicznej 
w Saratowie. 

Interesowało go latanie 
i skoki spadochronowe. W po-
goni za marzeniami ukończył 
kurs pilotażu w aeroklubie. Rozpoczął też Wojskową Szkołę 
Lotniczą w Orenburgu. W 1957 roku ożenił się z Walentiną 
Goriaczewą. Małżeństwo miało dwie córki - Lenę i Galę. 
Gagarin awansował na porucznika. W 1960 r. został zwer-
bowany do próby pierwszego lotu w kosmos. Początkowo 
wszystko objęte było tajemnicą. Kandydaci do tajnej misji 
kosmicznej musieli spełnić szereg warunków: wiek 25 - 30 
lat, nie więcej niż 170 cm wzrostu, waga do 72 kilogra-
mów i obowiązkowa przynależność do partii. Liczył się też 
status rodzinny. Spośród kandydatów ostatecznie wybrano 
Jurija, który spełniał te wymogi.

Pierwszy człowiek 
w kosmosie

Patroni 
naszych 
ulic

Start statku kosmicznego Wostok 1 nastąpił z kosmodro-
mu Bajkonur 12 kwietnia 1961r. o godzinie 6:07 czasu uni-
wersalnego, a lądowanie o 7:55. Statek wykonał niepełne 
okrążenie Ziemi po orbicie satelitarnej. Trwało to 1 godzi-
nę i 48 minut. W czasie lotu Gagarin śpiewał patriotyczną 
pieśń Szostakowicza „Ojczyzna słyszy, Ojczyzna wie”. 
Kosmonauta został awansowany na stopień majora, a Ni-

kita Chruszczow odznaczył 
go Orderem Lenina. Jurij Ga-
garin został okrzyknięty Boha-
terem Związku Radzieckiego. 
W związku z tym odwiedził 
wiele krajów Wschodu i Za-
chodu. Zaproszony został też 
przez rząd oraz PZPR do Pol-
ski. Jego wizyta miała miejsce 
w 1961 r. Był w Warszawie, 
Katowicach i Zielonej Górze. 

Pierwszy kosmonauta otrzy-
mał sporo odznaczeń: brazy-

lijski Krzyż Wielki Orderu Zasługi dla Lotnictwa, egipską 
Wielką Wstęgę Orderu Nilu, liberyjski Order Gwiazdy Afry-
ki. Jurij otrzymał również polski Order Krzyża Grunwaldu 
I klasy. Wkrótce awansował na podpułkownika, a następnie 
na pułkownika. Został zastępcą dyrektora ośrodka szkolenia 
kosmonautów. Podjął się nauki w  Akademii Technicznej 
Lotnictwa im. N.J. Żukowskiego w Moskwie.

Jurij Gagarin zginął w 1968 roku w katastrofi e samolotu 
wraz ze swoim instruktorem lotniczym. Samolot treningo-
wy MiG-15 UTI rozbił się 21 km od miasta Kirżacz w Ro-
sji. Ciała skremowano i pochowano w murze Kremla. NC

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 26 (218)

Źródło: www.gistoria.pl

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 26 
(218): Nawet gdy tracisz gło-
wę nie trać twarzy. 

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

Hydrografi a Hydrografi a 
dawnego dawnego 
JaworznaJaworzna

W XIX wieku przejazd przez Ja-
worzno wiązał się z częstymi prze-
prawami przez wijące się wśród 
wyżynnego krajobrazu strugi, 
a pasącym się krowom zdarzało 
się utopić w grząskich łęgach nad 
Przemszą. Trudno dzisiaj uwierzyć, 
ale tak wówczas wyglądało nasze 
miasto. W latach 40 XIX wieku na 
teren Jaworzna przybył Franciszek 
Marczykiewicz, młody adept me-
dycyny, autor pracy „Hidrografi a 
Miasta Krakowa i jego Okręgu” 
o ukształtowaniu, systemie wod-
nym i hydronimach (nazwy miej-
scowe opisujące cieki i zbiorniki 
wodne) dawnego Jaworzna. Jego 
praca z założenia miała być opi-
sem właściwości wód leczniczych 
w regionie, a okazała się również 
dziełem klasycznej geografi i. Stała 
się mapą rozwidleń dawnej sieci 
rzecznej miasta. Autor w dokładny 
sposób opisał ukształtowanie rzek 
i otaczające je tereny. Ciekawost-
ką jest, iż nie wspomina w tekście 
o istotnej funkcji transportowej, 
jaką pełniła wówczas Przemsza 
– była szlakiem komunikacyjnym 
pozwalającym dotrzeć do miejsco-
wości w dorzeczu Wisły.       

Not. Ewa Szpak
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