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Sosina gotowa 
na nowy sezon!

Tańcem promowali 
ideę transplantacji

Pieniądze 
dla miasta

Wiosłowali 
Białą Przemszą
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170 miłośników wiosło-
wania z całej Polski wzięło 
udział w Ogólnopolskim Spły-
wie Kajakowym Białą Prze-
mszą. Dwudniowe zmagania 
z nurtem rzeki rozpoczęły się 
w sobotę, 4 czerwca, w dą-
browskim Okradzionowie, 
skąd kajakarze popłynęli do 
Piernikarki. Na jednym z od-
cinków odbył się wyścig. 
W niedzielę, 5 czerwca, trasa 
prowadziła z Piernikarki do 
Maczek w Sosnowcu. Baza 
noclegowa, gdzie uczestnicy 

pt. „Cykl życia” nawiązuje do 
wciąż niepopularnego wśród 
Polaków tematu transplantacji 
organów, zgody na nią, szcze-
gólnie jeśli chodzi o dzieci, 
i problemów proceduralnych 
z tym związanych. Spektakl 
pełen barw, wywołanych grą 
świateł i pomalowanymi tech-
niką bodypaintingu tancerza-
mi, wspaniałej choreografi i 
i akrobatycznych popisów, 
został nagrodzony owacjami 
na stojąco.

Wodociągom i OSP Ciężkowi-
ce w poniedziałek, 6 czerw-
ca, poseł na Sejm EwaMalik. 
Tym razem do Jaworzna po-
płynie z Polskiego Ładu pra-
wie 33,5 mln zł. Blisko 28,5 
mln zł zostanie przeznaczone 
na modernizację i rozbudowę 
infrastruktury wodno-kanali-
zacyjnej, a 5 mln zł na utwo-
rzenie centrum kulturalno-spo-
łecznego wraz z rozbudową 
budynku straży pożarnej OSP 
w dzielnicy Ciężkowice.

spływu spali pod namiotami, 
zlokalizowana była nad Sosi-
ną. Tam też odbyło się ofi cjal-
ne rozpoczęcie imprezy.

Przejmujący, pełen emo-
cji spektakl zaprezentowali 
w sobotę, 4 czerwca, na de-
skach jaworznickiego MDK-
-u artyści z teatru tańca Dy-
eMotion, którego założycielem 
jest Marian Folga. Widowisko 

Promesy fi nansowe z pro-
gramu Polski Ład na dwie 
ważne inwestycje w Jaworz-
nie przekazała jaworznickim 
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Piosenka sprzed 40 lat żywcem przeniesiona w dzisiejsze 
czasy brzmi proroczo. Na temat cen paliwa na stacjach 
można się doktoryzować. Pamiętam, gdy dochodziło do 5 
zł, mówiło się o barierze psychologicznej. Świat się jednak 
nie zatrzymał, samochodów nie ubyło, a kasa się zgadza-
ła. A co będzie, teraz kiedy widmo dwucyfrowej ceny jest 
tuż za rogiem? Wczoraj 3 razy zdrowaśkę odmówiłem po 
tankowaniu, wznosząc modły, aby moje auto paliło ła-
skawie mniej. Chyba się nawrócę, jak tak dalej pójdzie. 
Orlen wypędzi ze mnie diabła. Z drugiej strony można 
ogłosić sukces, że dzięki polityce paliwowej, oszczędzamy 
więcej czasu podczas tankowania. Jeszcze dwa lata temu 
tankując za 200 zł, traciliśmy dwa razy więcej czasu! Da 
się widzieć dobre strony? Da się! 

Rozgorzała dyskusja na temat tego, że na nowych 
stacjach tzw. pylony – czyli te ścianki informujące o ce-
nach na stacji, są już przygotowywane na 4 miejsca – 
czytaj, cena pójdzie na 10 zł. Ale to bez sensu, kiedyś 
już sklepy wpadły na pomysł, aby droższe produkty 
na wagę podawać za 10 dkg. W takim razie spokojnie 
możemy przyjąć, że cena na stacji będzie podawana za 
100 ml. Chyba trzeba się jednak zaopatrzyć w roczny 
bilet PKM. Albo więcej chodzić na nogach - czyli kry-
zys paliwowy przekuć na sukces zdrowotny. I znowu 
dobra strona problemu!

Całkowite szaleństwo zapanowało za to w przemy-
śle węglowym. Mnie się udało i kupiłem ekogroszek 
na zimę, i to po normalnej cenie, a jak wiadomo, jego 
zdobycie graniczy obecnie z cudem. Kosztowało mnie 
to tylko 3 tygodnie polowania w internecie, prawie 
rozgrzaną do białości klawiaturę komputera, od wci-
skania klawisza odświeżania, ale się udało. Jeszcze 
załatwić przywóz (ten też poszedł o 100 proc. w górę) 
i zadzwonić do znajomego szamana, aby ogarnął lekką 
zimę. Teraz wymieniam drzwi w piwnicy na zbrojone 

Przytul kozę
Wojciech P. KnapikFe
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W połowie czerwca rozpocznie się 
letni sezon na Sosinie. To oznacza, 
że jaworznianie znów będą mogli 
plażować tu bezpiecznie, wygodnie 
i w pięknych okolicznościach przyro-
dy. Sosina w ciągu ostatnich lat prze-
szła gruntowną przemianę. Dziś to 
nowoczesny ośrodek z bogatą ofertą.

Oprócz piaszczystych plaż i wody 
Sosina oferuje też możliwości ak-
tywnego spędzania czasu. Chętni 
mogą wypożyczyć kajaki i rowerki 
wodne. Można tu pobiegać, pojeź-
dzić na rowerze, spacerować czy 
zagrać w siatkówkę plażową, a po 
tych wszystkich aktywnościach moż-
na uzupełnić kalorie, korzystając 
z usług punków gastronomicznych.

Nad bezpieczeństwem kąpiących 
się czuwają ratownicy. Ośrodek 

regularnie patrolują też policjanci 
i strażnicy miejscy. Odpowiednie 
służby kontrolują, czy woda nadaje 
się do kąpieli.

Ośrodek to doskonałe miejsce, 
żeby odetchnąć nieco od zgiełku 
miasta i wypoczywać w porozumie-
niu z przyrodą. To też świetna miej-
scówka dla tych, którzy nie mogą 
pozwolić sobie na dłuższy urlop.

Sosina jest jednym z ulubionych 
miejsc wypoczynku wielu jaworz-
nian. Warto o nie zadbać, by jak naj-
dłużej cieszyć się pięknymi efektami 
metamorfozy, jaką przeszło. War-
to też odpowiednio reagować, gdy 
zachowanie innych plażowiczów 
szkodzi Ośrodkowi Wypoczynkowo-
-Rekreacyjnemu przy Bukowskiej. 
W końcu to nasza Sosina!

Nasza Sosina

O bezpieczeństwie

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Po dwuletniej przerwie, spowo-
dowanej pandemią, reaktywowano 
program Akademia Bezpieczeństwa. 
Promuje on bezpieczne zachowania. 
Będą zajęcia edukacyjne i profi lak-
tyczne dla przedszkolaków, a także 
skierowane do najstarszych miesz-
kańców miasta, którzy niestety wciąż 
padają ofi arą oszustów.

Działania prowadzone są przez 
policjantów, strażników miejskich 
i strażaków. W piknikach, warszta-
tach i prelekcjach udział biorą rów-
nież przedstawiciele Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Jaworznie. 

Pierwsze dwa pikniki bezpieczeń-
stwa za nami i trzeba przyznać, że 
cieszyły się sporym zainteresowa-

niem. Pierwszy odbył się w sobotę, 
28 maja, w Szkole Podstawowej nr 
9, a drugi w czwartek, 2 czerwca, 
w Szkole Podstawowej nr 3 z Od-
działami Integracyjnymi im. Jana 
Kochanowskiego. Na najmłodszych 
jaworznian czekało wiele atrakcji, 
w tym m.in. pokazy sprzętu i umie-
jętności policjantów i strażaków. Ko-
lejny piknik planowany jest w Szkole 
Podstawowej nr 17 im. Polskich No-
blistów już 10 czerwca o godz. 16.

Podczas takich pikników można 
zdobyć wiedzę, która przyda się w sy-
tuacji zagrożenia zdrowia czy ży-
cia. Specjaliści nauczą, jak udzielić 
pierwszej pomocy. Na piknik warto 
wybrać się całą rodziną. Profi laktyki 
nigdy dość.

i uruchamiam monitoring, bo czarne złoto faktycznie 
za chwilę będzie na wagę złota.

Od lutego składy węglowe całkowicie puste, w sieci 
możliwość zamówienia to fatamorgana, a media, jak 
zawsze przyjmujące postawę pełną defetyzmu, straszą 
paliwem nawet po 6 tysięcy za tonę, już obecnie można 
spotkać oferty po 3 tysiące. Przypomina mi to czasy dzie-
ciństwa, kiedy telewizja informowała o sukcesach milicji 
w walce ze spekulantami – z tym że wtedy po cenach 
zawyżonych kupowało się cukier, mąkę czy papierosy, 
obecnie spekulant to cwaniak, który wizję zamarznię-
tego społeczeństwa całkowicie ignoruje. C'est la vie.

Oczywiście w przypadku wspomnianych cen, grzanie 
groszkiem jest kompletnie nieopłacalne, lepiej zakupić 
piec typu „koza” (tak, tak - są łatwo dostępne) i iść po 
słynny obecnie chrust do lasu. A jeśli nie, to zaszyć się 
na zimę pod kołdrą, licząc, że sikanie w nocy nie złapie, 
bowiem korzystanie z łazienki stanie się koszmarem: 
woda w kranie osiągnie temperatury minusowe, a tyłek 
przymarznie do toalety. Zobaczymy, jak to będzie dalej, 
gdyż zapowiadane są dostawy paliwa z Australii, a tak-
że RPA i Kolumbii i innych miejsc. Oby przy okazji nie 
przyjechała dostawa białego proszku, bo niedawno poin-
formowano, że rozbito gang, który przemycał narkotyki 
w... kamieniach. Biorąc pod uwagę, że już dwukrotnie 
w Jaworznie znaleziono takie „niespodzianki” w paczce 
z bananami, to lepiej po zakupie importowanego węgla 
dobrze rozdrobnijcie każdy większy kawałek. Może się 
okazać, że słowo „koks” ma wiele ukrytych znaczeń. 

Podsumowując kryzys węglowy i tutaj poszukajmy 
dobrej strony – zawsze na rozgrzewkę w zimie można 
się przytulić do swojego ulubionego „ludzia”, kota, psa 
czy co tam hodujemy w domu. Można i do tej kozy, 
o której pisałem powyżej, ale to w żaroodpornym szla-
froczku. Takiej żywej kozy to jednak nie polecam, bo 
wam buty zimowe zeżre. I jeszcze jedno - zawsze spo-
życie wysokoprocentowych trunków łatwiej uzasadnić, 
przez problemy grzewcze. Cieszę się, że załagodziłem 
problemy dnia codziennego i przyszłość rysuje się w zde-
cydowanie przyjaźniejszych barwach.

A na koniec pokuszę się o drobną prywatę: w najbliż-
szy piątek 10 czerwca w Muzeum Miasta Jaworzna bę-
dzie miała premierę moja książka, która jest antologią 
tekstów publikowanych w Pulsie Jaworzna. Serdecznie 
zapraszam – przeczytacie więcej na ten temat w bieżą-
cym wydaniu gazety, na stronie z działem „kultura”. 
To co, do zobaczenia?
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w Sosnowcu

Dzisiaj benzyna w takiej cenie,
Że samochód nie na moją kieszeń
W lokomotywę wodę wleję
I taka jazda taniej mnie wyniesie
Będę zbierał chrust
Będę zbierał chrust (...)
(Perfect „Lokomotywa z ogłoszenia”)

Nadzieja na zmianę
Jan KleszczSzpilki w bruku

Tylko w ciągu czterech dni czterech kierowców straciło 
uprawnienia do prowadzenia pojazdów. To efekt nadmiernej 

prędkości, jaką rozwinęli, byli już kierowcy, na ulicach naszego miasta. Rekor-
dzista przekroczył dopuszczalną prędkość o 91 km/h! W terenie zabudowanym, 
przy ograniczeniu do 50 km/h, 21-latek gnał z prędkością 141 km/h!

Niestety, prędkość to nie jedyny grzech, jaki na sumieniu mają jaworzniccy kie-
rowcy. Na naszych drogach wciąż spotkać można jeżdżących na podwójnym gazie. 
Alkohol to zmora polskich dróg i kierowcy z Jaworzna nie są tu niestety wyjątkiem.

Pod koniec maja jaworznianie uniemożliwili dalszą jazdę 38-latkowi, który kie-
rował hondą, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Pijany mężczyzna 
jechał zygzakiem ulicą św. Wojciecha. Sposobem prowadzenia pojazdu zwrócił 
uwagę pary, która jechała za nim. Moment, gdy honda zatrzymała się na chwilę, 
wykorzystała kobieta, która była świadkiem pijackiej przejażdżki. Wyjęła kluczyki 
z hondy. Na miejsce wezwano drogówkę.

Tydzień temu na ulicy Sobieskiego mundurowi do kontroli zatrzymali skutery. 
Jeden pojazd był holowany przez drugi. Szybko okazało się, że obaj kierowcy są 
pijani. Holujący miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie, a holowany nie-
spełna pół. Żaden z nich w takim stanie nie miał prawa siadać za kierownicą. 

Specjaliści przypominają, że alkohol zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole 
widzenia, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości. Pogarsza też koordynację 
ruchów i obniża koncentrację.

Przy takich ograniczeniach po stronie kierowców niewiele pomogą kolejne prze-
budowy dróg czy samochody wyposażone w wyszukane systemy bezpieczeństwa. 
Pocieszające jest to, że coraz częściej reagujemy i nie pozostajemy obojętni na 
pijaków za kółkiem. To daje nadzieję.

uprawnienia do prowadzenia pojazdów. To efekt nadmiernej 
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Pieniądze dla miasta
Ewa Malik przekazała promesę m.in. Wodociągom Jaworzno  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Za środki z Polskiego Ładu zostaną zrealizowane w Jaworznie kolejne 
inwestycje | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Promesy fi nansowe z programu Polski Ład na dwie ważne inwestycje w Jaworznie przekazała 
jaworznickim Wodociągom i OSP Ciężkowice w poniedziałek, 6 czerwca, poseł na Sejm Ewa 
Malik. Tym razem do Jaworzna popłynie z Polskiego Ładu prawie 33,5 mln zł. Blisko 28,5 mln 
zł zostanie przeznaczone na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 
a 5 mln zł na utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku Straży 
Pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice.

Konferencja, na której zostały 
przekazane promesy, odbyła się 
przed ciężkowicką strażnicą. Wzięli 
w niej udział również Łukasz Ko-
larczyk, wiceprezydent Jaworzna, 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
woj. śląskiego, jaworznicki radny 
Mirosław Pieczara oraz prezesi, 
Józef Natonek z Wodociągów Ja-
worzno i Robert Tarasek z OSP 
Ciężkowice.

Planowana jest modernizacja 
i rozbudowa siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz jej połączenie 
z budynkiem obok remizy, który 
stoi obecnie pusty.

– Rozbudowa strażnicy i powsta-
nie centrum kulturalno-społecznego 
w Ciężkowicach to wspaniały po-
mysł, którego inicjatorami są tutej-
si mieszkańcy, na czele z radnym 
Mirosławem Pieczarą i prezesem 
OSP, Robertem Taraskiem – pod-

kreślił Łukasz Kolarczyk. – Stoimy 
przed budynkiem, który ewidentnie 
wymaga nakładów inwestycyjnych. 
O ile w garażu są dwa nowe wozy 
strażackie, które służą miastu i jego 
mieszkańcom, to gmach strażnicy już 
nie przystaje do standardów i do po-
trzeb OSP. Dlatego jego rozbudowa 
i modernizacja są bardzo potrzebne. 
W Ciężkowicach brakuje też centrum 
kulturalnego. Planowany ośrodek bę-
dzie służył dzieciom, młodzieży, do-
rosłym, w tym seniorom – podkreślił.

Drugą ważną inwestycją, na któ-
rą Jaworzno pozyskało z Polskie-
go Ładu niemal 28,5 mln zł, bę-
dzie kolejna faza rozbudowy sieci 
wodno-kanalizacyjnej w mieście. 
Przedsięwzięcie poprawi warunki 
życia mieszkańców jaworznickich 
dzielnic i uporządkuje gospodarkę 
wodno-ściekową. W jego ramach 
zmodernizowane zostanie ujęcie 

wód podziemnych „Dobra”, zbudo-
wana zostanie sieć wodociągowa 
z przyłączami do budynków i sieci 
kanalizacji sanitarnej w Cezarów-
ce Dolnej, a także przebudowana 
i rozbudowana zostanie pompow-
nia ścieków Łubowiec (w ramach 
tej ostatniej odbędzie się też mo-
dernizacja sieci kanalizacyjnej).

– Ten projekt nazywam projektem 
bezpieczeństwa wodnego. Sytuacja 
wojenna w Ukrainie i wcześniejsze 
wydarzenia pokazują, jak ważne jest 
to, by mieć własną infrastrukturę, 
własne źródła i zasoby. Jaworznic-
kie Wodociągi są przykładem tego, 
że w Jaworznie zadbaliśmy o nie. 
Mamy swoje ujęcia wody pitnej, swoje 
instalacje. Sprawuje nad nimi nadzór 
spółka, która jest własnością gminy, 
a nie obcego podmiotu – zaznaczył 
wiceprezydent.

Rządowy Fundusz Polski Ład to 
Program Inwestycji Strategicznych. 
W tym roku odbywa się jego druga 
edycja. Jaworzno zyskało pieniądze 
z tej puli po raz drugi. W pierwszej 
odsłonie nasze miasto otrzymało 30 
mln zł na inwestycje w jaworznic-
kich szkołach. Teraz prawie 33,5 
mln zł. – Tych kwot nie byłoby, gdyby 
nie pani poseł Ewa Malik, która dba 
o Jaworzno i inne miejscowości okręgu 
sosnowieckiego. To nie pierwszy raz, 
gdy rządowe środki służą wspieraniu 
samorządów, rozwojowi miast, po-
wiatów, lokalnych społeczności. Bez 
programu inwestycji strategicznych 
w wielu miejscach w naszym kraju 
nie byłaby możliwa realizacja takich 
lokalnych inwestycji – zaznaczył wi-
cemarszałek Dariusz Starzycki.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Rozmowa z Ewą Malik, posłanką na Sejm RP

Środki w ramach drugiej edycji 
Polskiego Ładu znów wspie-
rają inwestycje w całym kra-
ju, również w Jaworznie. Kto 
w pierwszej kolejności może 
liczyć na tego rodzaju pomoc 
fi nansową?
Rządowy Fundusz Polski Ład – Pro-

gram Inwestycji Strategicznych jest adre-
sowany do wszystkich gmin, powiatów, 
miast i województw, ale szczególnie 
sprzyja małym samorządom. W obu 
edycjach najwięcej wsparcia na realiza-
cję lokalnych inwestycji zyskały gminy 
wiejskie. Oczywiście miasta nie zostały 
pominięte, a Jaworzno otrzymało po-
dwójną pomoc, środki na przedsięwzię-
cie wodno-kanalizacyjne oraz na rozbu-
dowę strażnicy OSP i budowę centrum 
kulturalno-społecznego w Ciężkowicach. 
Gdyby nie Polski Ład, to taka, dzielni-
cowa inwestycja nie zostałaby szybko 
zrealizowana.

Dlaczego?
Bowiem miasta w swoich budżetach 

nie posiadają wystarczającej ilości środ-
ków na pokrycie kosztów realizacji 
wszystkich potrzeb lokalnej społeczności. 
Priorytetem jest fi nansowane inwestycji 
w centrum, tymczasem potrzeby odda-
lonych od śródmieścia dzielnic i osiedli 
są odkładane na potem.  Odpowiedzią 
na ten problem jest właśnie rządowy 
Program Inwestycji Strategicznych, który 
kładzie nacisk na zrównoważony rozwój 
gospodarki. Ma on na celu to, by równo 
rozwijały się i miasta, i ich dzielnice, jak 
również mniejsze miejscowości, w tym 
wsie. A niestety do tej pory tak nie było, 
ponieważ samorządy miejskie mają tę 
przewagę, że wpływy do ich budżetu są 
o wiele większe od wpływów, którymi 
dysponują gminy wiejskie. Przez to mia-
sta mają większą zdolność do przepro-
wadzania niezbędnych przedsięwzięć. 
Polski Ład wyrównuje szanse i poziom 
życia wszystkich mieszkańców.

Jakiego typu inwestycje są fi -
nansowane z tego programu?
Dotyczą one rozmaitych kwestii. Za 

pieniądze z rządowego funduszu po-
wstają np. ścieżki rowerowe, siłownie 
pod chmurą. Budowane są sieci wodno-
-kanalizacyjne, modernizowane drogi, 
budynki szkolne, obiekty kulturalne itd.

Jaka jest rola pani poseł w re-
alizacji założeń Polskiego 
Ładu?
Skromna. Korzystam po prostu 

z możliwości, jakie daje mi mandat 
zaufania społecznego, czyli mandat po-
selski, i staram się, by w moim okręgu 
wyborczym wszystkie gminy dostały jak 
najwięcej pieniędzy na realizację swoich 
projektów, np. Sosnowiec otrzymał 30 
mln zł na termomodernizację 8 obiektów 
edukacyjnych, za prawie 10 mln zł odbę-

Jaworzno jest liderem 
w pozyskiwaniu funduszy 

zewnętrznych
dzie się przebudowa dróg w Goleniowie, 
Rokitnie i Szczekocinach, a w Łazach, 
dzięki dofi nansowaniu w wysokości po-
nad 12,5 mln zł, zostanie zbudowana 
i zmodernizowana sieć wodociągowa.

Jaworzno wyróżnia się w tej 
edycji tym, że zrealizuje, dzię-
ki środkom z rządowego fun-
duszu, aż dwie inwestycje. 
Nie byłoby to jednak możliwe, 
gdyby nie pani interwencja. 
Na czym ona polegała?
Dla Jaworzna przyznano najpierw 

dofi nansowanie tylko dla projektu 
wodno-kanalizacyjnego, ale społecz-
ność Ciężkowic, razem z prezydentem 
miasta, zwróciła się do mnie z proś-
bą o interwencję u premiera w sprawie 
sfi nansowania dwóch, a nie tylko jed-
nego jaworznickiego przedsięwzięcia. 
Poczyniłam specjalne starania, by tak 
się stało. Mogę przyznać, że to mój oso-
bisty sukces.

Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, to za rok znów 
spotkamy się w Ciężkowicach.
Zgadza się. Jeśli zostanie szybko 

wyłoniony wykonawca, to myślę, że 
w przeciągu roku ciężkowickie centrum 
stanie się faktem i dołączy do innych 
inwestycji, skutecznie zrealizowanych 
przez Jaworzno, a dofi nansowanych 
ze środków zewnętrznych. A takich 
inwestycji jest tu sporo, to np. zrewi-
talizowana Sosina, piękna GEOsfera, 
zmodernizowana Hala Widowiskowo-
-Sportowa czy udana przebudowa ukła-
du drogowego. Jaworzno wybija się na 
lidera w pozyskiwaniu fi nansowania dla 
swoich przedsięwzięć. Co ważne, ma tę 
przewagę, że od 20 lat rządzi nim ten 
sam prezydent, który podejmuje decy-
zje z głową, skutecznie, z korzyścią dla 
miasta i jego mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Remonty trwają

Ulica Tuwima ma szansę na remont

Do połowy lipca kierowcy muszą 
się liczyć z utrudnieniami na ulicy 
Martyniaków. W środę, 8 czerwca, 
rozpoczęły się tam prace remontowe.  
Tym razem drogowcy pracować będą 
na odcinku od ulicy Promiennej do 
Moniuszki. Prace są związane z bu-
dową kanalizacji deszczowej oraz 
odtworzeniem nawierzchni tego od-
cinka drogi i oznakowania poziome-
go. Drogowcy apelują o ostrożność 
i o to, by nie jeździć na pamięć, bo 
zasady ruchu będą się tu zmieniały 
w miarę postępu prac.

Do 14 czerwca zostanie utrzymany 
ruch samochodowy we wszystkich 
kierunkach, ale potem na około ty-
dzień ruch na ul. Moniuszki dla sa-
mochodów osobowych i ciężarowych 
zostanie zamknięty. Ulicą przejechać 
będą mogły jedynie autobusy. W tym 
czasie jazda ulicą Martyniaków po-
winna przebiegać bez większych 
utrudnień. Sytuacja znów zmieni się 
22 czerwca. Na ten dzień planowane 
jest zawężenie ul. Martyniaków do 
jednego pasa. Od skrzyżowania z uli-

Do piątku, 10 czerwca, Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów czeka na ofer-
ty od fi rm, które zainteresowane są 
przeprowadzeniem remontu ulicy 
Tuwima. Mieszkańcy osiedla Ta-
deusza Kościuszki nie mogą się już 
doczekać efektów tych prac. Trudno 
się dziwić, bo jeśli uda się wyłonić 
wykonawcę, to ulica znacząco się 
zmieni. Zasadniczo - po zakończe-
niu prac ma być wygodniej i bez-
pieczniej.

– To wyczekiwana i ważna infor-
macja dla wszystkich mieszkańców 
osiedla Tadeusza Kościuszki, z który-
mi wielokrotnie rozmawiałem na ten 
temat – podkreśla Maciej Stanek, 
jaworznicki radny.

cą Moniuszki w kierunku Promiennej 
ruch będzie wahadłowy.

Prace ziemne przy budowie kana-
lizacji deszczowej w tej części miasta 
mają się zakończyć 30 czerwca. Od 
4 lipca planowane jest wykonanie 
robót asfaltowych. Drogowcy będą 
wtedy kłaść nową warstwę ścieralną.

Po dwóch tygodniach od zakończe-
nia robót asfaltowych planowane jest 
odtworzenie oznakowania poziome-
go. Zadanie realizować będzie fi rma 
DROGOPOL. Utrudnienia mogą po-
trwać do 15 lipca.

Dobre dla kierowców wiadomości 
płyną z Byczyny. Budowa estakady 
w Byczynie postępuje zgodnie z pla-
nem. Utrudnienia w ruchu na by-
czyńskim odcinku ulicy Krakowskiej 
potrwają do 15 czerwca. Potem na 
Krakowskiej zostanie przywrócony 
ruch w obu kierunkach. Do końca 
roku kierowcy nie powinni już mie-
rzyć się z utrudnieniami w Byczynie. 
Kolejne etapy prac planowane są bo-
wiem na początek 2023 roku. 

Grażyna Dębała

Przed drogowcami sporo pracy. 
Projekt przewiduje bowiem prze-
budowę infrastruktury drogowej, 
w tym jezdni, chodnika i ciągu pie-
szego ze schodami. Nowe będzie też 
odwodnienie i oświetlenie ulicz-
ne. Ruch zostanie tam uspokojo-
ny. Przybędzie też miejsc parkin-
gowych.

– Budowa miejsc postojowych jest 
pomocą ze strony gminy, gdyż organi-
zowanie takowych leży w obowiązku 
zarządców budynków – podkreśla 
Izabela Miszczyk, rzeczniczka pra-
sowa MZDiM w Jaworznie.

Planowana przebudowa infra-
struktury drogowej w rejonie ulicy 
Tuwima to nie pierwszy remont 

Mobilny punkt rekrutacji działał m.in. w GEOsferze | fot. Archiwum prywatne

Do wojska łatwo 
i dobrowolnie

Wojskowe Centrum Rekrutacji 
w Katowicach czeka na chętnych 
do odbycia dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej. Taką możliwość, 
wstąpienia do wojska, bez zbędnych 
procedur, Polacy mają od półtora 
miesiąca w ramach kampanii „Zostań 
Żołnierzem”. Wojskowi przyjmują 
zgłoszenia zarówno w katowickiej sie-
dzibie WCR, jak i w mobilnych punk-
tach rekrutacyjnych. Jeden z nich 
działał m.in. w Ośrodku Edukacji 
Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera.

Powołane niedawno Wojskowe 
Centra Rekrutacji mają za zadanie 
zachęcić osoby w wieku poborowym 
do tego, by przeszły służbę wojskową, 
a nawet zostały żołnierzami zawodo-
wymi. Celem całego przedsięwzięcia 
jest zwiększenie liczebności Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej - do 
250 tysięcy żołnierzy zawodowych 
i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Dlatego zostały upo-
rządkowane i uelastycznione proce-
dury naboru. Teraz ma być łatwiej, 

szybciej i nowocześniej. – Nowy system 
rekrutacji dla wszystkich osób, które 
chcą wstąpić do wojska, działa od 23 
kwietnia. Teraz, bez skomplikowanych 
procedur, o wiele łatwiej zostać żoł-
nierzem. Służą temu Wojskowe Cen-
tra Rekrutacji – informuje mjr Ma-
riusz Maury z WCR w Katowicach. 
– Usprawnienie procesu rekrutacji, jego 
większa przejrzystość i dostępność przy-
noszą wymierne skutki, gdyż liczba osób 
zainteresowana noszeniem munduru 
żołnierza WP konsekwentnie rośnie – 
dodaje. 

Jak tłumaczą wojskowi, kampania 
„Zostań Żołnierzem” jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie społeczne. Pola-
cy chcą mieć wybór pomiędzy roz-
maitymi formami służby wojskowej. 
Wprowadzone zostały więc dobro-
wolna służba zasadnicza i aktywna 
rezerwa. Pierwsza z możliwości to 
roczne szkolenie wojskowe, które 
jest przepustką do służby zawodo-
wej w korpusie szeregowych zawo-
dowych. Osoba, zakwalifi kowana do 

R E K L A M A

Weryfi kują 
pomysły

Bez prawka

50 pomysłów zgłosili jaworznianie 
w ramach najnowszej edycji jaworz-
nickiego Budżetu Obywatelskiego. 
Specjalny zespół ds. budżetu oby-
watelskiego, który analizował, czy 
wszystkie zgłoszone projekty spełniają 
kryteria formalne, odrzucił tylko je-
den z nich. Teraz urzędnicy przyjrzą 
się wnioskom od strony merytorycz-
nej. – Przed nami drugi etap weryfi kacji. 
Pozytywnie zweryfi kowane wnioski zo-
staną przekazane do oceny merytorycz-
nej, czyli będą oceniane przez wydziały 
urzędu i jednostki miejskie, pod kątem 
faktycznych możliwości ich realizacji – 
tłumaczą urzędnicy z jaworznickiego 
magistratu.

Urzędnicy sprawdzą teraz między 
innymi, czy zgłoszone zadania miesz-
czą się w kompetencjach gminy, czy 
są adresowane do ogółu mieszkań-
ców, czy wskazana lokalizacja umoż-
liwia ich realizację, czy możliwe jest 
wykonanie zadania w jednym roku 
budżetowym oraz jakie są rzeczywiste 
szacunkowe koszty.

Ostateczną liczbę zadań poddanych 
pod głosowanie, w ramach dziesią-
tej edycji Jaworznickiego Budżetu 
Obywatelskiego, poznamy w połowie 
lipca. Głosować można będzie od 25 
lipca do 16 sierpnia.                    GD

W niespełna tydzień czterech kie-
rowców straciło uprawnienia do 
prowadzenia pojazdów. To kara za 
nadmierną prędkość rozwijaną na 
jaworznickich ulicach. Rekordzista 
w terenie zabudowanym przy do-
puszczalnej prędkości 50 km/h pę-
dził 141 km/h.

 21-latek, który ulicami Jaworz-
na pędził z prędkością 141 km/h za 
szaleńczą jazdę otrzymał mandat 
w wysokości 2500 złotych. Pozosta-
ła trójka kierowców, która również 
za nadmierną prędkość straciła prawa 
jazdy, została ukarana mandatami po 
1500 złotych. – Nadmierna prędkość 
jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń 
drogowych, w których giną ludzie. Dla-
tego też piraci drogowi, lekceważący 
obowiązujące przepisy, nie mogą liczyć 
na żadną taryfę ulgową – zapowiada 
Michał Nowak, rzecznik prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Jaworz-
nie.                                              GD

Uczcili pamięć ofi ar
W niedzielę, 5 czerwca, jaworznia-

nie oddali hołd mieszkańcom Cięż-
kowic, którzy w czerwcu 1940 roku 
zostali rozstrzelani przez hitlerowców. 
Rzeź była konsekwencją zastrzelenia 
Otto Kremlinga, komendanta nie-
mieckiej policji.

Niemcy w odwecie planowali cał-
kowite zniszczenie miejscowości. 
Do tragedii o takich rozmiarach na 
szczęście jednak nie doszło. Spale-
niu Ciężkowic zapobiegła interwen-
cja miejscowych Niemców i ks. An-
drzeja Mroczka. To oni przekonali 
Niemców, że zamachu na komen-
danta dokonali partyzanci z innych 
miejscowości. Ostatecznie spośród 
mieszkańców wybrano do rozstrze-
lania 14 mężczyzn. Niemiecki do-
wódca uzupełnił ich szóstką Polaków 
z chrzanowskiego więzienia. Całą 
dwudziestkę torturowano, a następnie 
rozstrzelano. – Ofi ara ich życia spra-
wiła, że Ciężkowice nie zostały w 1940 
roku spalone i spacyfi kowane – opo-
wiadał Janusz Ciołczyk, jaworznicki 
radny i mieszkaniec Ciężkowic.

W 82. rocznicę tych tragicznych 
wydarzeń kwiaty pod ciężkowickim 
pomnikiem Ofi ar Faszyzmu 1939-

45 złożyli m.in.: Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent Jaworzna, Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady 
Miejskiej, radni miejscy i wojewódz-
cy, przedstawiciele stowarzyszeń 
i mieszkańcy Jaworzna. Niedzielną 
uroczystość uświetniła asysta kon-
na Towarzystwa Krzewienia Trady-
cji Kawalerii Polskiej w Chrzanowie 
w barwach 21 pułku ułanów Nad-
wiślańskich.

Po uroczystościach pod pomnikiem 
Ofi ar Faszyzmu uczestnicy rocznico-
wych obchodów przeszli do kościoła 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 
gdzie odprawiona została msza w in-
tencji zamordowanych Polaków.

Warto przypomnieć, że już po wy-
zwoleniu mieszkańcy Ciężkowic na 
miejscu kaźni postawili drewniany 
krzyż, który jednak w 1998 roku 
uległ zniszczeniu. O ofi erze życia, 
która uratowała Ciężkowice przed 
spaleniem, mieszkańcy jednak nie 
zapomnieli. Miejscem, które do dziś 
przypomina o tych dramatycznych 
wydarzeniach, jest pomnik Ofi ar Fa-
szyzmu, który znajduje się przy ul. 
ks. Mroczka. 

Grażyna Dębała

Jaworznianie złożyli kwiaty pod pomnikiem | fot. Archiwum prywatne
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Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny oferuje nie tylko piaszczystą plażę i czystą wodę, ale również bogatą infrastrukturę sportową | fot. Andrzej Pokuta

Ulica Tuwima ma szansę na remont

Do wojska łatwo 
i dobrowolnie

służby wojskowej, przechodzi naj-
pierw szkolenie podstawowe, które 
trwa około miesiąca. Następnie składa 
przysięgę wojskową i odbywa 11-mie-
sięczne szkolenie specjalistyczne. Po 
zakończeniu szkolenia może kontynu-
ować służbę jako żołnierz zawodowy. 
Aktywna rezerwa polega z kolei na 
odbywaniu dwudniowych szkoleń raz 
na kwartał i szkoleń zintegrowanych 
raz na 3 lata. Po 3 latach uczestnicy 
mogą przejść do służby zawodowej.

W ramach kampanii większy nacisk 
został położony też na przygotowa-
nie wojskowe młodzieży, uczącej się 
w klasach mundurowych w ramach 
Oddziałów Przygotowania Wojskowe-
go, i na studentów, którzy mogą wstą-
pić do tzw. szkół Legii Akademickiej, 
działających przy uczelniach wojsko-
wych i centrach szkolenia. Przed-
sięwzięcie zakłada wprowadzenie 
programu stypendiów dla studentów 
kierunków, których nie ma na uczel-
niach wojskowych, a które są istotne 
dla armii. Położony został też nacisk 
na ściślejszą współpracę z organiza-
cjami proobronnymi. Ich członkowie 
mogą uczestniczyć w 28-dniowym 
szkoleniu, po którym przejdą do ak-
tywnej rezerwy.

Nabór do wojska odbywa się na 
różne sposoby. Jedną z możliwości 
jest zgłoszenie się do siedziby ka-
towickiego WCR w dni powszednie 
lub w każdą pierwszą sobotę miesią-
ca w godz. od 8 do 14. Formalności 
trwają tylko jeden dzień. Organizo-
wane są też mobilne centra rekruta-
cji, jak to, które było w GEOsferze. 
Nabór odbywa się też przez internet 
za pośrednictwem portalu zostanzol-
nierzem.pl.

Pierwszy turnus szkoleń już się 
rozpoczął. Inauguracja odbyła się 
w poniedziałek, 6 czerwca, w jed-
nostce wojskowej w Węgorzewie. 
Wziął w niej udział minister obrony 
narodowej.                              

Anna Zielonka-Hałczyńska

w tej okolicy. W 2016 roku MZDiM 
wyremontował jeden z odcinków 
ul. Tuwima. Chodzi tu o fragment 
od skrzyżowania z ulicą Matejki 
w kierunku ulicy Bulgi. W ramach 
prac powstały wtedy nowe chod-
niki i wymieniono nawierzchnię 
jezdni.

Otwarcie ofert złożonych w ra-
mach przetargu na remont ul. Tu-
wima planowane jest właśnie na 
piątek, 10 czerwca. Jeśli postępo-
wanie uda się rozstrzygnąć i wyko-
nawca prac zostanie wyłoniony, to 
od podpisania umowy fi rma będzie 
miała 20 tygodni na przeprowa-
dzenie prac. 

Grażyna Dębała

Od kilku tygodni Sosina przygotowywana jest do sezonu letniego. Na plażach przybyło świeżego piasku, woda w zalewie pozytyw-
nie przeszła wszystkie wymagane badania. Udostępniony jest już sprzęt wodny, korzystać można także z usług punktów gastrono-
micznych. Do aktywności zachęcają wielofunkcyjne boiska, a na najmłodszych plażowiczów czeka plac zabaw. Działają prysznice 
i toalety. Wypoczynek na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego przy Bukowskiej jest bezpłatny.

Sosina gotowa na nowy sezon!

Jaworznian nad Sosiną czeka wiele niespodzianek, 
bo ośrodek systematycznie się zmienia. Obecnie naj-
większą zmianą jest zespół kąpielisk, wybudowany 
w sąsiedztwie plaży głównej. To trzy, różnej głęboko-
ści baseny, rozdzielone podświetlonymi drewnianymi 
podestami. Pierwszy basen to brodzik dla najmłod-
szych plażowiczów, drugi przeznaczony jest dla osób, 
które nie potrafi ą pływać, a z najgłębszego korzystać 
mogą wytrawni pływacy. Bezpieczeństwa wszyst-
kich strzegą oczywiście ratownicy. – To ratownicy, 
którzy mają duże doświadczenie i świetnie znają nasz 
zbiornik – podkreśla Michał Wojtak z Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Wieża ratownicza stanęła obok basenów. Są tu 
też prysznice, które mają poprawić komfort użyt-
kowników nowego kąpieliska. 

Woda w Sosinie pozytywnie przeszła wszystkie 
badania, jakie są wymagane, by podobne kąpie-

lisko zostało dopuszczone do użytku. Zlecono też 
przeprowadzenie dodatkowych, bardziej szcze-
gółowych analiz, które wykonali m.in. naukowcy 
z Uniwersytetu Śląskiego. – Poza tym podstawo-
wym pakietem badań, który dopuszcza kąpielisko 
do użytku, zleciliśmy też dodatkowe analizy – mówi 
Zbigniew Jelonek, pełnomocnik ds. zarządzania 
majątkiem MCKiS.

Sprawdzony i bezpieczny jest też sprzęt, który 
udostępniany jest w specjalnym punkcie nad Sosiną. 
Jest otwarty codziennie w godzinach od 10 do 20. 
Korzystać można z kajaków i rowerków wodnych. 

Sosina to jednak nie tylko piaszczyste plaże 
i woda. Bogata sportowa infrastruktura zachęca 
do aktywnego wypoczynku. Na terenie ośrodka 
znajduje się wielofunkcyjne boisko do siatkówki 
i koszykówki, jest też boisko do siatkówki pla-
żowej i gry w bule, siłownia pod chmurką i plac 

zabaw. Rowerzyści i rolkarze mogą jeździć wokół 
zalewu po wyasfaltowanej drodze, a dzieci już od 
16 czerwca będą mogły szaleć na dmuchańcach.

Na terenie OWR na zmotoryzowanych plażo-
wiczów czeka ponad 500 miejsc parkingowych. 
Korzystanie z nich jest odpłatne. I tak postój do 
godziny to koszt 5 zł. Za parkowanie do 3 godzin 
zapłacić trzeba 10 zł, a za postój przez cały dzień 
15 zł. Można też skorzystać ze specjalnych karne-
tów, które pozwalają na nielimitowane parkowa-
nie do końca roku. Koszt karnetu to 300 zł. Kupić 
go można w siedzibie Miejskiego centrum Kultury 
i Sportu przy ul. Krakowskiej 8.

– Jeśli ktoś wjeżdża samochodem na teren ośrod-
ka tylko po to, żeby kogoś przywieźć i wystarczy mu 
15 minut, to taki wjazd jest darmowy – podkreśla 
Michał Wojtak.

Grażyna Dębała

Rozmawiamy z Sebastianem Kusiem, dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

w niektórych obszarach woda wydaje 
się być mniej przejrzysta, niż w latach 
wcześniejszych. 

Na wyznaczonym kąpielisku bez-
pieczeństwa kąpiących się będą strzec 
ratownicy WOPR. Skontrowaliśmy 
sprzęt pływający, który oferować bę-
dziemy mieszkańcom, dokonaliśmy 
przeglądu infrastruktury technicznej, 
naprawiliśmy wszystko, co budziło na-
sze wątpliwości. 

Na Sosinie pojawią się także dodat-
kowe patrole policji i straży miejskiej, 
które pilnować będą ładu i porządku 
na terenie ośrodka. 

Wróćmy do wody – jakie wnio-
ski płyną z tych dodatkowych 
analiz?
Najważniejszy wniosek, płynący 

z opracowania przygotowanego przez 
naukowców z Uniwersytetu Śląskiego 
jest taki, że parametry wody i stan 
zbiornika nie stwarzają dla osób ką-
piących się żadnego zagrożenia. 

Na mniejszą przejrzystość wody, 
która początkowo wzbudziła nasz nie-
pokój, składa się kilka czynników, 

To miejsce dla wszystkich
w tym mocna ingerencja w dno zbior-
nika związana z jego oczyszczaniem. 
Potrzeba czasu, aby na dnie odbudo-
wała się roślinność, a cały zbiornik 
doszedł do stanu naturalnej równo-
wagi. Oczywiście, ze swojej strony 
mogę zapewnić, że zrobimy wszystko 
co można, aby proces ten przebiegał 
jak najszybciej. 

Czy to koniec zmian na Sosinie?
Zdecydowanie nie. W kolejnym eta-

pie chcemy na nowo zaprojektować ob-
szary, które nie były objęte projektem 
rewitalizacji. Mamy na to pomysł, który 
chcemy w ramach konsultacji omówić 
z podmiotami, które dziś funkcjonują 
na tym obszarze, a później przekuć 
go w projekt budowlany. Zależy nam 
bardzo, aby tereny te stały się nie tylko 
bardziej funkcjonalne i nowoczesne, 
ale także aby spełniały oczekiwania 
i potrzeby stowarzyszeń i organizacji, 
z którymi od lat współpracujemy. 

Dziękuję za rozmowę.
Grażyna Dębała

nie traci rozum. Nie wierzę, aby kto-
kolwiek we własnym domu wrzucał do 
toalety pampersy, zużyte środki higie-
niczne i innego rodzaju śmieci. Dużym 
problemem jest też zaśmiecanie plaż. 
Wszystkie wymienione przeze mnie 
rzeczy wyławiamy nie tylko z toalet, 
ale wygrzebujemy je także z piasku. Do 
tego dochodzą jeszcze zużyte jednora-
zowe grille, butelki, resztki jedzenia. 

Nagłaśniamy te przypadki, robimy 
co możemy, aby z jednej strony ludzi 
edukować, a z drugiej być może nawet 
trochę zawstydzić. Wierzę, że wkrótce 
wszyscy nauczymy się właściwie korzy-
stać z uroków tego miejsca, by się nim 
jak najdłużej cieszyć.

Wypoczynek na terenie ośrodka 
jest bezpieczny?
Robimy wszystko co w naszej mocy, 

aby tak właśnie było. Bezpieczeństwo 
defi niujemy na wielu płaszczyznach. 
Przede wszystkim woda – wykonaliśmy 
zarówno wszystkie badania wymagane 
przepisami, ale także, z własnej inicja-
tywy, zleciliśmy dodatkowe analizy. 
Chcieliśmy dowiedzieć się, dlaczego 

W połowie czerwca startuje se-
zon nad Sosiną. Kto najlepiej 
tam wypocznie?
Ośrodek ma tak bogatą ofertę, że 

każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ko-
rzystając ze słońca i piasku, można po 
prostu leniuchować na plaży. Można 
też pluskać się w wodzie, popływać ka-
jakiem czy na rowerku wodnym. Oso-
by, które preferują aktywne spędzanie 
wolnego czasu z pewnością docenią 
walory asfaltowej alejki, która biegnie 
wokół zalewu, jak również kompleks 
boisk sportowych. Na dzieci czeka plac 
zabaw, a już wkrótce rozpocznie dzia-
łalność także strefa dmuchańców. 

Dużo wysiłku i pieniędzy wło-
żono w to, by ośrodek przygo-
tować na nowy sezon. Nie oba-
wiacie się dewastacji?
Niestety, takie przypadki wciąż się 

zdarzają. Niszczone są kosze, a do toa-
let wrzucane są rzeczy, które skutecznie 
je zapychają i wyłączają z użytkowa-
nia. Nie wiem dlaczego, ale część osób 
korzystając z publicznych toalet zupeł-
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R E K L A M A

Prace na Osiedlu Stałym

Doposażenie placu 
na Osiedlu Wandy

Ostatnio pracowników MZNK w Jaworznie można było zobaczyć między 
innymi na terenie Osiedla Stałego.

Koszenie trawników na gminnych terenach zielo-
nych, to aktualnie najważniejsze z zadań realizowa-
nych przez Zarząd. W minionym czasie nasi kosiarze 
przycinali trawę między innymi w rejonie ulicy Jaśmi-
nowej i ulicy Gustawa Morcinka. W rejonie budynków 
przy ul. Morcinka były przycinane także żywopłoty.

Natomiast w Parku 
im. Lotników Polskich 
zostały odświeżone 
ławki.

Trwa doposażanie placu zabaw przy ul. Wandy realizo-
wane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Na zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komu-
nalnych w Jaworznie zostały wykonane chodniki i zamon-
towane nowe urządzenia do zabawy i ćwiczeń. W planach 
jest jeszcze dostawa i instalacja mini zestawu zabawowego.

Psie zawody po raz pierwszy w Jaworznie
Już w lipcu w jaworznickim Jeleniu odbędą 

się pierwsze w mieście psie zawody Speed Way, 
czyli przywołanie psa na czas. Wygra ten czwo-
ronóg, który pędząc do swojego przewodnika, 
osiągnie największą prędkość. Zapisy już wy-
startowały, a zawody zaplanowano na 23 lipca.

Udział w zawodach wziąć będą mogły wszyst-
kie psy powyżej 12. miesiąca życia. Speed Way 
to konkurencja prędkościowa dla wszystkich 
zdrowych psów. Zadaniem czworonoga będzie 
jak najszybsze pokonanie dystansu, jaki oddziela 
go od przewodnika. Zdaniem specjalistów, jest 
to konkurencja, która poprawia więź między 
przewodnikiem i psem. 

– By przywołać psa do siebie, zastosować moż-
na wszelkie możliwe sposoby. Może to być miska 
pełna smakołyków czy też ulubiona zabawka psa. 
Liczy się tylko czas pokonania danego dystansu – 
tłumaczy Sylwia Bryniarska, trenerka psów 
i organizatorka wydarzenia.

Każda konkursowa para, czyli pies i jego wła-
ściciel, będzie miała dwa podejścia. W końco-
wej klasyfi kacji liczył się będzie najlepszy czas 
przejścia psa, który mierzony będzie profesjonal-
ną fotokomórką. Czworonogi będą podzielone 
na klasy wysokości, a przemieszczać się będą 
po wydzielonym torze o trawiastym podłożu. 
W psich zawodach udział wziąć mogą nie tyl-
ko rasowe zwierzaki. Na podium stanąć mogą 
również bardzo szybkie kundelki. 

– Myślę, że zorganizowane przeze mnie zawody 
będą nie tylko świetną zabawą dla czworono-
gów i ich właścicieli, ale także ciekawą formą 
na aktywnie spędzony czas i poznanie innych 

miłośników zwierząt. Jaworznianie posiadający 
psy, będą się mogli lepiej poznać – mówi Syl-
wia Bryniarska.

W ostatnich latach zawody Speed Way wśród 
psiarzy cieszą się rosnącą popularnością. Jednak 
dotąd jaworznianie, aby wziąć udział w zma-
ganiach, musieli jeździć ze swoimi pupilami do 
innych miast. Teraz będą mogli konkurować 
również w Jaworznie.

W trakcie zawodów na terenie ArtSfery poja-
wią się stoiska z psimi smakołykami czy zabaw-
kami. Będą także ciekawe prelekcje związane 
ze zdrowiem czworonożnych pupili.

Wszelkie pytania na temat zawodów kiero-
wać można pod wydarzeniem na Facebooku: 
Zawody Speed Way by ArtSfera. Tam też znaj-
duje się formularz zgłoszeniowy.                                                     

Natalia Czeleń

Sylwia Bryniarska zachęca wszystkich posiadaczy psów do udziału w zawodach Speed Way  
| fot. Natalia Czeleń

Mistrzowie
matematyki

Znamy już zwycięzców „Matematycznej Mini 
Matury”. Miejsca na podium należą do uczniów 
IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stani-
sława Staszica w Sosnowcu. Najlepszy okazał 
się Jakub Czekalski. Drugie miejsce należy 
do Filipa Zagały, a trzecie do Filipa Panasa. 
Ostatni etap matematycznych zmagań z wrę-
czeniem nagród odbył się w poniedziałek, 6 
czerwca, w jaworznickim Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego.

W matematycznym konkursie udział wzię-
li licealiści z naszego regionu. W pierwszym 
etapie udział wzięło blisko 600 uczniów z 12 
szkół. Do kolejnego etapu przeszło 70 liceali-
stów, a w ostatnim udział wzięło  już tylko 37 
najlepszych uczniów. 

Zakres materiału objętego konkursem był ści-
śle powiązany z wymaganiami egzaminacyjnymi 
nowego egzaminu maturalnego z matematyki 
na poziomie podstawowym. Konkurs pozwolił 
sprawdzić przygotowanie uczniów do nowej 
formuły.  – Byliśmy ciekawi, jak młodzież poradzi 
sobie z zadaniami. Nie ukrywam, że liczyliśmy na 
dużą frekwencję – mówi Simona Smugowska, 
dyrektor CKZiU w Jaworznie. 

Przygotowanie uczniów okazało się tak do-
bre, że organizatorzy musieli w ostatniej chwili 
przeprowadzić dogrywkę. – Kilka osób uzyskało 
w tym etapie taką samą liczbę punktów, dlatego  
przeprowadziliśmy dogrywkę – mówi Mariola
Dąbek-Nagacz, inicjatorka i koordynatorka 
konkursu.                                                    NC
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очікували, що війна скоро 
закінчиться, але побачили, що 
чекати перемоги й повернення 
додому доведеться, на жаль, не 
тижні, а гроші заробляти треба, – 
ділиться Тетяна.

В деякі дні вона не бачить 
Макара, іноді добу, страждає 
через це: робота позмінна, тому 
так трапляється. Ірина як може 
заміняє другокласнику маму.

Нині жінки з дітьми живуть 
на Грюнвальдській, поблизу 
зупинки «Леопольд», де медична 
організація ZLO надала прихисток 
українським мамам з дітками – 
тут облаштували хостел. Його 
Тетяні та Ірині допомогла знайти 
волонтерка Валерія.

– Перед цим ми побували у 
кількох хостелах, бачили умови 
проживання. Але ні санітарія, ні 
умови не зрівняти з тими, які у 
нас тут, тож обрали цей прихисток. 
Та головне – у нашому хостелі – 
тут такі самі мами з дітками, ми 
всі живемо на рівних правах, – 
зауважила Ірина.

– Спільні душ, туалет і кухня, 
але тут нам комфортно, по черзі 
всі чергуємо, аби жити в чистоті, 
– каже Тетяна.

Звісно то нелегко – бо одночасно 
на кухні можуть готувати їжу 
кілька осіб, але до цього можна 
звикнути і миритись між собою. 
Чергу треба займати в душ та до 
пральної машинки, однак жінки 
між своїми і на рівних правах.

Відвести обох дітей до школи 
та садка, забрати їх у другій 
половині дня, приготувати їсти, 

«Ми об’єднались, аби могти працювати і жити» 
– історія біженок з України

Рятуючись від жахів війни 
в Україні, Ірина й Тетяна 
з дітьми опинились у 
Польщі, в Явожно. Але піти 
на роботу, маючи дітей 
різного віку і не знаючи 
мови, в чужій країні 
не так і просто. Мами 
змогли організуватись, аби 
мати змогу працювати й 
доглядати за дітьми.

Ірина Трушевська розповідає, 
що їхати з дому нікуди не хотіла, 
бо жити далеко без чоловіка ще з 
дитиною, якій півтора року, було 
страшно. Але коли сирени вили 
щодня по кілька разів, страх усе 
наростав, у Кривому Розі почалась 
паніка, тож вирішили з чоловіком, 
що Ірина з сином Давидом поїдуть 
в Польщу, в Явожно, де на той час 
кілька років уже жив рідний брат 
її чоловіка.

– Вирішили, що їдемо не самі, 
а з кумою – подругою Танею та її 
сином Макаром, якому тоді було 
7 років.

Вирушили евакуаційним 
потягом, але першого дня 
потрапити до нього не вдалось. 
Лише наступного, 2 березня, жінки 
сіли в потяг. У переповненому 
плацкартному вагоні добирались 
до Львова. 

– Із нами у вагоні їхали цілі 
родини – чоловіки проводжали 
до Львова своїх дітей та дружин. 
Тісно, дихати нічим, людей 
забагато – замість 9 осіб в купе 

плацкартного вагону розмістились 
8 і собака. Були й такі жінки, які з 
грудними дітками стояли та сиділи 
в тамбурі, чоловіки ж у вагоні 
не поступались їм місцями. Ми 
очікували, що доведеться ще пів 
дня бути у Львові на вокзалі до 
наступного потяга, але пощастило 
– між потягами лише пів години. 
З речами, дітьми, візком для 
малечі ми нарешті сіли в потяг 
на Хелм. У дорозі були більше 
очікуваного часу, бо двічі потяг 
стояв, тож запізнились у Хелм на 
7 годин. Води нам не вистачило, 
хоч і брали чимало, – вже почали 
пити кип’ячену воду малюка, бо 
іншого виходу не було. До потяга 
вже в Польщі викликали швидку: 
якомусь пасажиру стало зле, адже 
дорога була важкою. Загалом ми 
добирались з Кривого Рогу до 
Хелма 29 годин, а там нас уже 
чекали родичі й мали забрати 
вдень, а вийшло зустрітись уночі, 
– ділиться Ірина.

В Явожно ми жили з родичами 
у великому будинку, який вони 
орендують.

– Дуже вдячні полякам, які дуже 
допомогли: привезли сушильну 
машину, адже нас у будинку 
оселилось фактично 5 родин, тож 
ця машина дуже полегшила життя, 
– зауважила Тетяна.

За словами Ірини, родичка 
знаходила благодійників, які 
привозили продукти, засоби 
гігієни, також оплатили оренду 
будинку та доставили вугілля 
для опалення. Поляки дуже 
відгукнулись на біду в Україні та 

всіляко допомагали.
– Сусіди приносили свіжі яйця, 

це так зворушливо, – згадує Ірина 
Трушевська. 

Перші два тижні були вдалими, 
щасливими, а згодом ситуація в 
домі почала бути напруженою 
– заважали діти, які то хворіли, 
то були надто гучними. Подруги 
почали шукати інше житло, адже 
перебувати багатьом родинам 
під одним дахом стало не надто 
комфортно – жінки почувались 
зайвими.

Та однак Ірина каже, що вдячна 
долі і родичці, яка познайомила 
українок з Юстиною і Лукашем, 
дуже хорошими людьми, котрі 
допомогли із влаштуванням 
Тетяни на роботу. Також родичка 
допомогла влаштувати дітей у 
школу та жлобек (ясла). 

1 квітня Давид пішов до ясел, 
а Ірина змогла іноді ходити на 
тимчасові підробітки, аби мати 
якісь кошти. А через два тижні 
Таню влаштували на роботу на 
завод, який виготовляє устілки.

«Робота нелегка, іноді не 
бачу дитину»

Працювати зможе лише одна 
з подруг, іншій доведеться бути 
з дітьми і дбати про побут – так 
вирішили жінки, обміркувавши 
всі плюси та мінуси. 

Все виявилось не так легко, адже 
чужа мова, чужі люди і нова, досі 
не знана, робота.  На іншу подругу 
ліг побут і догляд за обома дітьми.

– Ми їхали тижнів на 2-3, 

покупати обох, випрати білизну, 
перемити посуд кілька разів – вже 
й день минув. А оскільки садок та 
школа в різних місцях, то на дорогу 
Ірина витрачає 3 години на день. 
Звісно, Ірина хотіла б працювати 
замість займатись побутом, але 
тоді не буде кому водити дітей 
до школи та садка, забирати їх, 
тому ухвалили таке рішення: одна 
заробляє, інша менеджерить дітей. 
Тетяна чим може, також допомагає 
удома, але коли приходить о 23-ій, 
то сама ледь дихає.

Польська школа повністю 
безкоштовна, а от за дитсадок Ірина 
платить 450 злотих щомісяця, 150 
з яких потім компенсує їй MOPS. 
А не водити до садка – не варіант, 
бо син дуже активний, з ним не 
вдасться нічого зробити вдома. 
Без підтримки з України фінансово 
жінкам було б сутужно, підтримка 
поляків, які надали житло, також 
безцінна. Нещодавно Ірину хотіли 
позбавити садка, але вона відстояла 
собі це право, адже опікується 
іншою дитиною з України, а не 
лише своєю. 

– Ми знаємо, як то тяжко, коли ти 
сама з дитиною в іншій країні, тому 
мами можуть жити тут і працювати, 
якщо об’єднуються, ділять спільний 
побут і допомагають одна одній, – 
зауважує Ірина.

Ніна Король, 
журналістка з 
України, котра 
живе в Явожно.

Bez karty rowerowej ani rusz
posażenia roweru. Znajdziemy tam 
także przykładowe testy, weryfi ku-
jące wiedzę młodych rowerzystów.

W Jaworznie test teoretyczny 
i praktyczny zdaje się zwykle w swo-
jej szkole. Weryfi kacji wiedzy i umie-
jętności uczniów ubiegających się 
o kartę rowerową dokonuje upraw-
niony nauczyciel. Może to być rów-
nież policjant.

– Policja wspomaga takie działa-
nia. W trakcie egzaminu sprawdza się 
przede wszystkim, czy młody człowiek 
potrafi  sygnalizować skręt w prawo 
i w lewo, czy potrafi  zastosować się do 
znaku STOP w wersji poziomej i pio-
nowej. Funkcjonariusze z Wydziału 
Ruchu Drogowego oceniają czy młody 
rowerzysta faktycznie potrafi  jeździć 
na rowerze, czy pojął podstawowe in-
formacje i ma wystarczające umiejęt-
ności – tłumaczy nadkom. Tomasz
Obarski z Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie.

Policjanci przypominają, że mło-
dy cyklista, który nie posiada karty 

rowerowej, nie może jechać rowe-
rem po jezdni, ścieżce rowerowej czy 
chodniku bez opieki osoby dorosłej. 
Kartę rowerową posiadać powinien 
także niepełnoletni powyżej 10 roku 
życia, który ma zamiar samodziel-
nie poruszać się na hulajnodze elek-
trycznej. Karta rowerowa przestaje 
być konieczna dopiero wtedy, gdy 
cyklista staje się pełnoletni lub zdo-
będzie prawo jazdy kategorii AM (od 
14. roku życia), A1, B1 lub T (od 16. 
roku życia). 

Jaworzniccy policjanci w trakcie 
kontroli sprawdzają, czy użytkowni-
cy tych pojazdów posiadają stosowny 
dokument. – Kontrole przeprowadzane 
są na bieżąco. Naszym zadaniem jest 
dbanie o bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. W trak-
cie kontroli sprawdzamy uprawnienia 
do jazdy, weryfi kujemy też, czy pojazdy 
nie pochodzą z kradzieży – wspomina 
nadkom. Obarski. 

Mundurowi przekonują, że warto 
postarać się o kartę rowerową. Przy-

gotowując się do egzaminu, młodzi 
ludzie poznają podstawowe zasady 
poruszania się po drogach, uczą się 
jazdy ulicami miasta. Taka wiedza 
w połączeniu z umiejętnościami daje 
młodym cyklistom większą pewność 
na drodze. To także większe bezpie-
czeństwo rowerzysty i pozostałych 
uczestników ruchu drogowego. Za 
brak odpowiednich uprawnień mło-
dego cyklisty odpowiadają rodzice.

– Jazda bez tego uprawnienia to 
w świetle prawa wykroczenie. Policjan-
ci dokonujący kontroli i ujawniający 
tego typu wykroczenia, sporządzają 
notatkę i sprawa zostaje skierowa-
na do sądu rodzinnego. Na szczęście 
w Jaworznie nie mieliśmy jeszcze ta-
kiego przypadku – mówi nadkom. 
Tomasz Obarski.

Warto też wspomnieć, że w ra-
zie wypadku, w którym uczestniczy 
młody rowerzysta bez uprawnień, 
może być trudno wyegzekwować 
odszkodowanie za odniesione urazy. 

Natalia Czeleń

Uczniowie jaworznickich szkół 
podstawowych przygotowują się 
właśnie do egzaminu na kartę ro-
werową. To dokument, który upraw-
nia młodych rowerzystów do samo-
dzielnego poruszania się rowerem 
po drogach publicznych.

– Nasi uczniowie co roku mają moż-
liwość podejścia do takiego egzaminu. 
Wyjątkiem był tylko okres pandemicz-
nych obostrzeń – wspomina Katarzy-
naMielczarek, wicedyrektor SP nr 
2 z Oddziałami Integracyjnymi i Od-
działami Dwujęzycznymi.

W  Szkole Podstawowej nr 4 
uczniowie rozwiązują testy na kar-
tę rowerową w czasie lekcji techni-
ki. Jeszcze w czerwcu z zadaniami 
egzaminacyjnymi zmierzą się też 
chętni uczniowie SP 3. 

Na egzamin z teorii przygotować 
się można, korzystając ze strony in-
ternetowej brd.edu.pl, gdzie znajdu-
ją się bezpłatne i ogólnodostępne 
informacje m.in. na temat znaków 
drogowych czy obowiązkowego wy-

Jaworzniccy policjanci chętnie 
pomagają przy przeprowadza-
niu praktycznego egzaminu na 
kartę rowerową | fot. Archiwum 
Komendy Miejskiej Policji w Ja-
worznie

NR 22/2022      9 CZERWCA 2022 7LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Radosny festyn na by-
czyńskim rynku, spektakl 
i inne atrakcje na placu 
przy Domu Kultury im. 
Zdzisława Krudzielskiego 
w Szczakowej i jeździec-
kie zmagania w stadni-
nie koni w Ciężkowicach 
– tak mali jaworznianie 
świętowali Dzień Dziecka 
w ostatnim tygodniu.

Było wesoło, artystycznie i smacznie

W środę, 1 czerwca, na rynek 
w Byczynie zaprosili maluchy in-
struktorzy klubu MCKiS Niko oraz 
pracownicy Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów i Miejskiego Zarzą-
du Nieruchomości Komunalnych. 
W programie znalazły się występy 
dzieci z grup wokalnych i tanecz-
nych Miejskiego Centrum Kultu-
ry i Sportu, konkursy z nagrodami 
i inne atrakcje.

– Świętowanie rozpoczęliśmy od 
uroczystego otwarcia plenerowej bi-

blioteki, powstałej z inicjatywy pani 
Anny Lichoty oraz pracowników by-
czyńskiej fi lii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Łukasz Kolarczyk, wicepre-
zydent Jaworzna, obdarował dzieci 
koszem słodkości, a główni bohatero-
wie tego dnia zgodnie uznali, że Dzień 
Dziecka bez słodyczy nie może się 
obyć – opowiada Ewelina Ogiołda
z MCKiS w Jaworznie.

Kolejną okazją do świętowania 
Dnia Dziecka był piknik przy szcza-
kowskim domu kultury, który odbył 
się w piątek, 3 czerwca. Wspólne 
świętowanie rozpoczęło się od złoże-
nia życzeń dzieiom przez Sebastia-
na Kusia, dyrektora MCKiS, oraz 
Tadeusza Kaczmarka, przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Dzieci 
zobaczyły przedstawienie plene-
rowe pt. „To już lato, co Ty na to”. 
Po nim główni bohaterowie, Pani 
Lato i Świstak, urządzili maluchom 
zabawy ruchowe. Nie zabrakło też 
różnych stref z atrakcjami. Jedną 
z nich było malowanie domków 
i indiańskich wigwamów, w kolejnej 
instruktorzy MCKiS robili dzieciom 
tatuaże, a w jeszcze innej – malo-
wali maluchom buzie.

– Co roku bawimy się tu na festynie 
z okazji Dnia Dziecka – przyznaje 
Marzena Wasielewska, która ma 
czworo dzieci. Najstarsza córka ma 
14 lat. – Przychodzimy tu od czasu, 
gdy miała 6. Bardzo lubimy te impre-
zy, zarówno te na Dzień Dziecka, jak 
i te ze św. Mikołajem. Są kameralne, 
odbywają się w bezpiecznym miejscu. 
Zawsze jest wesoło. Podobają się nam 
przedstawienia i strefy z atrakcjami. 
Moja najmłodsza córka, Ala, ma 3-lat-
ka. Bardzo jej się podobało w tym 
roku malowanie farbami – podkreśla 
jaworznianka.

Zadowolone z atrakcji były także 
Jolanta Kotlarz i jej córeczka Zoja.

– To nasz pierwszy taki wypad we 
dwie na imprezę z okazji Dnia Dziec-
ka. Mieszkamy na Warpiu, miałyśmy 
więc blisko. Dobrze się bawimy. Córce 
podobało się przedstawienie. Zdecydo-
wała się też na przyklejenie tatuażu 
– mówi pani Jolanta.

Wesoło było również w Ośrodku 
Jeździeckim w Ciężkowicach, gdzie 
w niedzielę, 5 czerwca, dzieci  spę-
dziły czas w towarzystwie tamtej-
szych koni. W programie znalazły 
się m.in. zawody skokowe, pony 

Budują międzypokoleniową więź
Grupę „Misie” z Przedszkola Miej-

skiego nr 26 na Podłężu odwiedziły 
w Dzień Dziecka seniorki z Klubu 
Senior+ z Podwala oraz radna Te-
resa Kondoszek. To nieostatnia 
taka wizyta.

Przedszkolaki i seniorki uczest-
niczą w projekcie „Doświadczenie 
plus energia”, zaproponowanym 
przez Barbarę Chełmecką, dyrek-
tor przedszkola, oraz radną Teresę 
Kondoszek.

– Projekt „Doświadczenie plus ener-
gia” służy integracji pomiędzy paniami 
i przedszkolakami. Seniorki z Klubu 

Dzień Dziecka w Byczynie obfi tował w ciekawe atrakcje | fot. Natalia Czeleń Zwycięzcy zawodów w Ośrodku Jeździeckim Ciężkowice  | fot. Archiwum prywatne

Między najmłodszymi i starszymi mieszkańcami miasta nawiązała się 
szczególna nić sympatii | fot. Natalia Czeleń

Zdjęcia odbywały się również w Gródku | fot. Archiwum prywatne

Trajką 
dookoła Polski

Sobótki znów płonęły

Jaworznicki park Gródek stał się 
ostatnio planem fi lmowym. W ubie-
gły piątek, 3 czerwca, były tam krę-
cone sceny do reportażu o słynnym 
katowickim cykliście, Łukaszu Wi-
lińskim, który mimo dziecięcego 
porażenia mózgowego, zdobywa ko-
lejne rowerowe cele i uznanie wśród 
innych polskich rowerzystów. Swoją 
trajką dojechał m.in. na Równicę, 
Górę Żar i Gubałówkę. Niebawem 
wybierze się w rajd dookoła Polski.

– Wystartuję z Cieszyna i pojadę na 
wschód i dalej wzdłuż polskich granic 
– podkreśla pan Łukasz.

Na trasie rajdu będą m.in. Żywiec, 
Nowy Targ, Nowy Sącz, Ustrzyki Gór-
ne i Dolne, Przemyśl, Biała Podlaska, 
Suwałki, Frombork, Elbląg, Trójmia-
sto, Rozewie, Ustka, Dziwnów, Ko-
strzyn nad Odrą, Bolesławiec, Jelenia 
Góra, Karpacz, Wałbrzych, Ząbkowice 
Śląskie i Racibórz.

Właśnie o jego wyprawie i o tym, 
że mimo niepełnosprawności chce 
spełniać swoje marzenia, będzie 
opowiadał, kręcony m.in. w Dolinie 
Trzech Stawów w Katowicach i w ja-
worznickim Gródku, fi lm. Będzie 
można go obejrzeć na antenie TVP 
pod koniec czerwca. W czasie zdjęć 

W ośmiu punktach Jaworzna za-
płonęły znów sobótkowe ogniska. Po 
pandemicznej przerwie w poniedział-
kowy wieczór, 6 czerwca, jaworznia-
nie spotkali się, by kultywować stary 
zwyczaj palenia ognisk w ważne świę-
ta. Na sobótki mieszkańców zaprosili 
działacze stowarzyszenia Jaworzno 
Moje Miasto.

Sobótka to duże ognisko roz-
palane między innymi w świę-
to zesłania Ducha Świętego oraz 
w noc świętojańską. W poniedzia-
łek w Jaworznie ogniska zapłonęły 
na Sadowej Górze w Warpiu, Gó-
rze Wielkanoc w Ciężkowicach, 
Równej Górce na Skałce, byczyń-
skiej Biskupiej Górze, Górze Bie-
lany na Borach, w Jeleniu na Ce-
linowej Górce, za klubem Kasztan 

w Jaworznie panu Łukaszowi towa-
rzyszyli członkowie jaworznickich 
grup rowerowych.

Start rajdu dookoła Polski został 
zaplanowany na 1 lipca. By wymarzo-
na wyprawa mogła dojść do skutku, 
potrzebne jest jednak wsparcie ludzi 
dobrej woli, gdyż pan Łukasz nie jest 
w stanie samodzielnie pokryć kosz-
tów eksapady.

– Żeby być niezależnym w cza-
sie wyprawy, to chciałbym wyna-
jąć kamper. Podczas podróży będzie 
mi towarzyszyła grupka znajomych, 
wspierających i pomagających w razie 
potrzeby – tłumaczy cyklista. – Pla-
nuję pokonywać ok. 100 km dziennie, 
ale wiadomo, że czeka mnie przejazd 
po zróżnicowanym terenie. Dlatego 
czasami będę w stanie „wykręcić” te 
100 km, a innym razem uda się mi 
przejechać tylko połowę zaplanowa-
nego odcinka. Zamiast więc szukać po 
nocy noclegu, mielibyśmy swój domek 
na kółkach. Poza tym łatwiej by mi 
było wykonywać w nim codzienną 
toaletę – dodaje.

Zbiórka odbywa się na portalu 
zrzutka.pl i nosi tytuł „Trajką dooko-
ła Polski” (jej numer id to b4gan5).

Anna Zielonka-Hałczyńska

w Jeziorkach i na dawnym boisku 
na Łubowcu. Wydarzenie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem jaworz-
nian. Organizatorzy mówią, że padł 
frekwencyjny rekord. Przy ogniskach 
bawili się m.in. harcerze, seniorzy 
z klubów Senior+ i cykliści z jaworz-
nickich grup rowerowych. Sobótki 
najbardziej podobały się oczywiście 
najmłodszym jaworznianom. Było 
puszczanie na wodę uplecionych 
wianków, zabawy prowadzone przez 
harcerzy, a nawet kiełbaski. – Nie mo-
głem nie być na sobótkach stowarzysze-
nia Jaworzno Moje Miasto. Tym razem 
byłem na boisku w Łubowcu. W asyście 
strażaków z OSP Dąbrowa Narodowa 
było bezpiecznie i wesoło – podkreśla 
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent 
Jaworzna.                                   GD
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AU TO P R O M O C J A

Było wesoło, artystycznie i smacznie
games i ścieżka tatarska. Były też 
animacje i loteria fantowa z nagro-
dami. Łasuchy mogły zjeść watę 
cukrową i popcorn.

– Impreza bardzo się udała. Przy-
szło dużo dzieci. Chętnie brały udział 
w  konkurencjach i  korzystały ze 
wszystkich atrakcji – podkreśla Olga

Górkiewicz, instruktorka w O.J. 
Ciężkowice. – Już myślimy nad ko-
lejnym takim wydarzeniem. Na po-
czątku wakacji planujemy organizację 
parkurów szkoleniowych – dodaje.

Szczegóły można znaleźć na Fb 
ośrodka: O.J. Ciężkowice Jaworzno.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Budują międzypokoleniową więź
na Podwalu dysponują bogatym do-
świadczeniem, a dzieci ogromną ener-
gią – tłumaczy Teresa Kondoszek.

Projekt pozwoli nawiązać i pielę-
gnować międzypokoleniową więź.

– Bardzo cieszymy się na spotkania 
z przedszkolakami. Dziecięca otwar-
tość, spontaniczność i ciekawość świata 
zawsze nas będą zachwycały. Poza tym 
czujemy się potrzebne, gdy możemy 
opowiedzieć dzieciom o polskich trady-
cjach, pieczemy dla nich ciasteczka czy 
szykujemy inne niespodzianki – opo-
wiada Krystyna Janicka, kierow-
niczka Klubu Senior+ z Podwala.

Dzieci były zachwycone niespo-
dzianką. Seniorki przyniosły cia-
steczka, inne łakocie oraz misie. 
– Dzieci bardzo cieszą się współpracą 
z paniami z Klubu Seniora. Gdy tylko 
dowiedzą się, że panie nas odwiedzą, 
są bardzo poruszone i zastanawia-
ją się, jaką niespodziankę sprawić 
gościom – mówi Marta Kozub, 
wychowawczyni grupy „Misie”.

Dzień Dziecka uczcili też senio-
rzy z Klubu Pod Arkadami. Od-
wiedzili dzieci ze żłobka Zielone 
Wzgórze.

Natalia Czeleń

Spektakl na Dzień Dziecka obok szczakowskiego Domu Kultury  
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zwycięzcy zawodów w Ośrodku Jeździeckim Ciężkowice  | fot. Archiwum prywatne

Zbliża się święto miasta!
W weekend, 18 i 19 czerwca, ja-

worznianie świętować będą Dni Ja-
worzna. W sobotę bawić się będą 
na stadionie Azotanii, gdzie wystą-
pią Dawid Kwiatkowski, Happysad 
i Kayah. W niedzielę świętowanie 
przeniesie się do Centrum, na planty 
i na Rynek. W programie koncerty, 
święto kolorów, dyskoteka na wrot-
kach i parada uliczna.

Sobotnia odsłona tegorocznych Dni 
Jaworzna rozpocznie się na Azotanii 
o godz. 18. Wtedy na scenie pojawi 
się Dawid Kwiatkowski. Piosenkarz, 
tekściarz, juror telewizyjnego show 
i ulubieniec nastolatek, którego płyty 
otrzymały statusy złotych i platyno-
wych, zaprezentuje utwory ze swo-
jego najnowszego albumu, zatytuło-
wanego „Dawid Kwiatkowski”. Dwie 
piosenki z tego krążka, „Bez Ciebie” 
i „Proste”, znalazły się już na szczy-
tach list przebojów.

O godz. 20 wokalistę zastąpi na sce-
nie zespół Happysad. Grupa istnieje 
na rynku muzycznym od ponad 20 
lat i ma na koncie 3 złote i 5 platy-

nowych płyt. Muzycy dali już ponad 
1,2 tys. koncertów. – Powracamy do 
Jaworzna z kolejnym koncertem. Gra-
liśmy tu dawno temu. Obiecujemy, że 
nasz zbliżający się występ będzie jeszcze 
lepszy od tego sprzed lat – zapraszają 
członkowie grupy Happysad.

O godz. 22 jaworznicką sceną za-
władnie natomiast Kayah. Ta jedna 
z najpopularniejszych polskich woka-
listek ma na koncie wiele hitów, które 
weszły już na dobre w kanon polskich 
przebojów wszech czasów. W swojej 
karierze współpracowała z wieloma 
muzykami, w tym z Krzysztofem
Krawczykiem, Goranem Bregovi-
ciem, Viki Gabor czy zespołem Pec-
tus. – Zapraszam serdecznie na stadion 
Azotanii na super zabawę. Będziemy 
tańczyć, śpiewać, fi kać i wspominać 
dawne, dobre lata – zapowiada Kayah.

Wielkie świętowanie Dni Jaworzna 
będzie kontynuowane w niedzielę, 
na Rynku i na plantach w Centrum. 
Przed jaworznicką publicznością, 
wystąpią wokalista AncheyNocon, 
jaworznickie zespoły Cronica i Zdra-

wica, a także młodzież z Fabryki Ta-
lentów Centrum Edukacyjno-Arty-
stycznego w Jaworznie.

Anchey Nocon, znany z jaworz-
nickiego zespołu blunt razor, ma na 
koncie swoją solową płytę pt. „Now 
The Grass Grows Through My Skin”. 
Zespół Cronica gra heavy folk i od-
wołuje się m.in. do mitologii słowiań-
skiej, greckiej, nordyckiej i żydow-
skiej. Grupa ma na koncie trzy płyty, 
najnowsza z 2022 roku jest zatytu-
łowana „,Ukony". Zdrawica gra mie-
szankę rocka i folku. W swoich utwo-
rach nawiązuje do dawnych tradycji 
i wierzeń, a także relacji człowieka 
z naturą. Najnowszy album Zdrawicy 
nosi tytuł „Tak o rzece”.

W drugim dniu święta miasta bę-
dzie też masa innych atrakcji. Odbędą 
się Festiwal Holi – Święto Kolorów 
i barwna parada uliczna z udziałem 
szczudlarzy, cyrkowców, mimów 
i monocyklistów. A dla miłośników 
jazdy na wrotkach odbędą się pod 
płaszczką koło plant warsztaty i Wrot-
koDISCO.                                AZ-H
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| fot. Archiwum prywatne

Motyw samolotu w fi lmie łą-
czy kino różnych gatunków. To naj-
częściej kino akcji, sensacja, fi lmy 
katastrofi czne, ale też obyczajowe. 

Air Force One, reż. Wolfgang Petersen, USA/Niemcy 1997
Amelia Erhart, reż. Mira Nair, USA/Kanada 2009
Aviator, reż. Martin Scorsese, Niemcy/USA 2004
Con Air, reż. Simon West, USA 1997
Czy leci z nami pilot?, reż. Jim Abrahams i inni, USA 1980
Krytyczna decyzja, reż. Stuart Baird, USA 1996
Lot 2012, reż. Robert Zemeckis, USA 2012
Lot 93, reż. Paul Greengrass USA/Wielka Brytania/Francja 2006
Pasażer 57, reż. Kevin Hooks, USA 1992
Plan lotu, reż. Robert Schwentke , USA 2005
Port lotniczy, reż. Henry Hathaway /George Seaton, USA1970
Porwanie, reż. John Singleton, USA 2011
Red Eye, reż. Wes Craven, USA 2005
Samoloty, reż. Klay Hall, USA 2013
Sully, reż. Clint Eastwood, USA 2016
Terminal, reż. Steven Spielberg, USA 2004
Top Gun 2, reż. Joseph Kosinski, USA 2022
Top Gun, reż.Tony Scott, USA 1986
W chmurach, reż. Jason Reitman, USA 2009
Złap mnie, jeśli potrafisz, reż. Steven Spielberg, Kanada/USA 2002
Zrywa się wiatr, reż. Hayao Miyazaki, Japonia 2013 – anime
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Czy leci z nami pilot?
Motyw samolotu w fi lmie łą- Samolot kojarzy nam się z możli-

wością dalekich podróży, wolnością, 
ale ze względu na ograniczoną po-
wierzchnię, na której rozwija się 

fabuła, może wzmagać wrażenie 
klaustrofobii i opresji, szczególnie 
w thrillerach. Samoloty mogą być 
„głównymi bohaterami” fi lmu albo 
stanowić istotne tło dla rozwoju akcji.

Ogromne wrażenie pod względem 
fabularnym i dramaturgicznym zro-
bił na mnie fi lm „Sully”, oparty na 
faktach. Otóż w styczniu 2009 roku 
cały świat był świadkiem „Cudu na 
rzece Hudson", kiedy to kapitan Che-
sley „Sully" Sullenberger wylądował 
uszkodzonym samolotem na rzece 
Hudson. Tym bohaterskim czynem 
uratował życie 155 osób, znajdują-
cych się na pokładzie. W fi lmie śle-
dzimy historię Sully'ego w dwóch li-
niach czasowych, w trakcie śledztwa 
i w retrospektywach, wracających do 
pechowego lotu. Film jest znakomi-
ty pod każdym względem, zarów-
no reżyserii, scenariusza, zdjęć, jak 
i gry aktorskiej. Trzyma nas cały czas 
w napięciu i wzrusza.                    KP

Porwali publiczność
Mali artyści z grupy MDKowski 

Błysk znów zachwycili jaworznicką 
publiczność wykonaniem kolejnego 
musicalu. W poniedziałek, 6 czerwca, 
teatralna ekipa, pod wodzą reżyserki 
Ewy Szpak, wystawiła spektakl pt. 
„Król Lew”. Scena Młodzieżowego 
Domu Kultury na Osiedlu Stałym wy-
pełniła się kolorami, tańcem i pięk-
nymi strojami afrykańskich zwierząt.

W musicalu wystąpiły 24 osoby, 
w większości dzieci ze szkół pod-
stawowych. Role dorosłych lwów, 
w tym Mufasy i Skazy, zagrali lice-
aliści. W poniedziałek Błysk zagrał 
trzy razy (w tym dwukrotnie dla 
uczniów z jaworznickich podstawó-
wek, a jeden dla wszystkich fanów 
„Króla Lwa"), a we wtorek dwa razy 
tylko dla szkół.

Najnowszy spektakl jaworznickiej 
grupy to już druga premiera Błysku 
na przestrzeni ostatniego miesiąca. 
22 maja młodzież wystawiła musi-

cal „Grease”, również w reżyserii 
Ewy Szpak.

Przypomnijmy, że grupa, która 
powstała około 3 lata temu, wysta-
wiła już 6 musicali. Pierwszym było 
widowisko „W Krainie Lodu”, dru-
gim „Królowa Śniegu”, a później 
„Mamma Mia” i „W poszukiwaniu 
Kopciuszka”. Od tego roku teatralny 
team ma swoją nazwę.          AZ-H

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Rozmawiamy z Wojciechem P. Knapikiem, ortodoksyjnym jaworznianinem, bacznym obserwatorem rzeczywistości i autorem książki „Naj-
mojejsza nacja stanu”.

W maju premierę miała twoja książka 
„Najmojejsza nacja stanu”. Z jakim 
przyjęciem się spotkała? Masz jakieś 
sygnały od czytelników? Podobało 
im się?
Książka miała premierę ofi cjalną 8 maja, ale 

tak naprawdę, to premiery nie było. 20 kwietnia 
ogłosiłem przedsprzedaż i do weekendu majo-
wego cały nakład się wyczerpał. Musiałem  ma-
jowe spotkania autorskie odwołać, bo nie było 
z czym wystąpić. Na szczęście wydawnictwo 
szybko zareagowało i od kilku dni książka jest 
ponownie dostępna. Dotąd nikt mnie nie zbeształ 
w recenzjach, więc chyba jest nieźle! Sądzę, że 
po premierze miejskiej, która odbędzie się 10 
czerwca w Muzeum Miasta Jaworzna, kilku 
moich przeciwników pod fałszywymi nickami 
pojawi się w sieci, aby mi dołożyć. Szczerze po-
wiedziawszy, nie mogę się doczekać, bo mam 
pewien plan, co zrobić z hejterskimi wpisami, 
aby uciszyć moich „przyjaciulów”. Tak więc, 
do dzieła!

„Najmojejsza nacja stanu” to zbiór fe-
lietonów, które publikowane były na 
łamach „Pulsu Jaworzna” w latach 
2016-2018. Poruszasz tam najróżniej-
sze tematy. Często jest zabawnie, re-
fl eksyjnie, ale i z nutą inteligentnej 
złośliwości. Masz pedagogiczne zapędy?
Nie daj Boże! Wiesz, ciężko w takiej formie, 

jaką jest felieton, uniknąć moralizatorskiego 
tonu, do tego też trochę nawiązuję w tytule 
książki, podkreślając, że to, co piszę, jest wy-
łącznie moim własnym spojrzeniem, a nawet 
„najmojejszym”. Felieton musi być lekką formą 
o satyrycznym, a najlepiej lekko sarkastycz-
nym zabarwieniu. Wtedy jest atrakcyjny dla 
czytelnika. Czytelnik musi wyłowić smaczki, 
niuanse. To jest najtrudniejsze, bo nie każdy 
przecież ma takie samo poczucie humoru jak 
ja. Patrząc na współczesny świat z perspektywy 

Narzekanie zostawmy malkontentom
osoby z półwieczem na karku, można się już 
tylko śmiać. Dodam jeszcze, że czytanie moich 
felietonów, które nawiązują chronologicznie 
do życia w latach 2016-2018, już jest niezłą 
podróżą w czasie. Bardzo jestem ciekaw, jak 
zareagują czytelnicy, gdy im wpadnie ta książka 
do ręki za, na przykład, lat 20. Mam nadzieję, 
że będę wtedy wydawał 8. część.

W twoich felietonach dużo jest odwołań 
do czasów PRL, wczesnych lat dziewięć-
dziesiątych. Śledzisz to, jak się zmie-
niamy jako społeczeństwo? Podobają 
ci się te zmiany?
Chyba każde pokolenie ma tendencję do na-

rzekania, że za naszych czasów było lepiej. Otóż 
było po prostu inaczej, a tęsknimy za latami 
naszej młodości. Dużo piszę o latach 90., bo to 
czas mojego wchodzenia w dorosłość, energii, 
jaką każdy młody człowiek ma w sobie. Moje 
dzieciństwo było barwne, pełne przygód, mia-
łem świetnych rodziców. Tęsknię czasem do 
tamtych chwil, do brudnych jabłek zrywanych 
z drzewa, grania w piłkę do nocy i pierwszych 
szkolnych miłości. Lata 90. to był szalony po-
ścig do zachodniej Europy, nagle w sklepach 
pojawiło się to wszystko, co mogliśmy podzi-
wiać przez szybę w „Pewexie”. To fantastyczne, 
że żyję w takim momencie, kiedy zmienił się 
ustrój w Polsce, kiedy dostaliśmy szansę bycia 
obywatelami świata. Oczywiście nie jestem za-
ślepionym optymistą, ale wolę żyć pozytywami, 
chociaż mieć świadomość negatywów i tych złych 
zmian. Następne pokolenie też oceni swoich na-
stępców w taki sposób, chociaż ja patrząc na 
to, jakim człowiekiem jest mój dorosły już syn, 
nie mogę absolutnie narzekać. Narzekanie jest 
słabe, zostawmy to malkontentom, którzy nie 
lubią życia. Ja lubię. 

Mówisz o sobie, że jesteś ortodoksyjnym 
mieszkańcem Jaworzna. Co takiego jest 
w tym mieście?

Jestem jaworznianinem z dziada pradziada, 
od strony mamy i taty. Te korzenie nie pozwalały 
mi nigdy wyemigrować, chociaż pokusa istniała. 
Najsilniej poczułem to, przebywając w 2008 roku 
w Nowym Jorku, moim mieście marzeń. Potężna 
metropolia wchłonęła mnie bez reszty, miałem szan-
sę tam podjąć pracę w gazecie. Zrezygnowałem, 
bo strasznie tęskniłem za synem i za Jaworznem. 
Nie nadaję się na emigranta, tutaj jestem u siebie. 
I walczę o krakowską, historyczno-geografi czną 
twarz miasta, bo te małopolskie korzenie są ważne. 
A ludzie nie odróżniają Śląska od województwa 
śląskiego. Z całym szacunkiem dla Śląska – dzięki 
za krupnioki, kluski i roladę z „modro kapusto”.

Pierwsze wydanie „Najmojejszej nacji 
stanu” wyprzedało się na pniu. A jakie 

są twoje ulubione lektury? Masz książ-
ki, do których wracasz?
Jest milion świetnych książek, które wchła-

niałem od najmłodszych lat, ale jest tylko kilka, 
po które mogę sięgnąć wielokrotnie. To na pew-
no klasyk - „Mistrz i Małgorzata”, wspaniała, 
wielopoziomowa satyra. Lubię lekką fantastykę, 
historyczną fi kcję. W Polsce mamy kilku zna-
komitych pisarzy, których świetnie się czyta. 
Ale jest jedna książka, lekka w swojej formie, 
lecz mówiąca o pokoleniu 30-latków, żyjących 
w połowie lat 90. w Irlandii Północnej. Próbują 
w Belfaście ułożyć sobie życie i zdobyć choć cień 
normalności, pomimo że wokół szaleją wybuchy 
bomb, a zamachy są codziennością. Ta książka 
to „Ulica Marzycieli”, a jej autorem jest Robert 
McLiam Wilson. Polecam. 

Gdzie można kupić twoją książkę?
Obecnie książka jest sprzedawana stacjonarnie 

w Muzeum Miasta Jaworzna oraz w Bibliotece 
Miejskiej – w punkcie informacyjnym. Jest solid-
nie wydana, w pięknej twardej oprawie. Jestem 
z niej naprawdę dumny.  Radzę się pośpieszyć. 
Drugie wydanie schodzi dość szybko. Zapraszam 
też do muzeum 10 czerwca o godz. 18. Będę 
tam podpisywał wydawnictwo. Książkę można 
kupić wysyłkowo na Allegro. Dodam jeszcze, że 
druga część ukaże się w okolicy października. 
Będzie pięknie ilustrowana przez znanego arty-
stę i będzie zbiorem tekstów z lat 2019-2021. 
Na razie pierwszy tom to dobra pozycja na wa-
kacje – jest tam 107 lekkich tekstów, więc jak 
się jeden temat nie spodoba, to 3 strony dalej 
jest już następny. A jak ktoś będzie uważał, że 
jest do kitu, to solidne wydanie może służyć 
jako podpórka pod meble. Ważne, aby się do 
czegoś przydała. 

Dziękuję za rozmowę.
Grażyna Dębała
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Widowisko „Cykl życia” zrobiło na widzach ogromne wrażenie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

tylko w razie wystąpienia wątpliwości 
podczas rozgrywki. Więcej czasu jednak 
zejdzie na posegregowanie wszystkich 
elementów do woreczków strunowych 
– również w tym przypadku gracze znaj-
dą pomoc na rynku w postaci insertu od 
reDrewno, który idealnie mieści wszystkie 
elementy gry.

Jak zatem wygląda sama rozgrywka? 
W tego typu grach trzeba uważać, aby nie 
napisać lub pokazać zbyt wiele, co może 
doprowadzić do niepotrzebnych spoilerów. 
Szczęki Lwa to świetny dungeon crawler, 
w którym przemierzamy kolejne plansze, 
wypełniając zadania poszczególnych scena-
riuszy, co daje nam możliwość awansowania 
postaci i zdobycia nowych umiejętności. Za po-
zyskane złoto możemy kupić w mieście lepsze 
wyposażenie. Należy tylko uważnie zarządzać 
swoją talią, ponieważ karty nie tylko mówią 

o tym, co robimy, ale 
również odmierzają czas trwania scena-
riusza. Może się zdarzyć, że jeden z graczy 
padnie w trakcie i pozostali będą musieli 
sami doprowadzić sprawę do końca. Tutaj 
również warto wspomnieć, że gra posiada 
tryb solo, w którym gracz steruje dwoma 
postaciami. 

Po zakończeniu kampanii i niedosy-
cie, jaki z tym się wiąże, na graczy czeka 
„duży” Gloomhaven z blisko setką scena-
riuszy oraz dodatek z dwudziestoma ko-
lejnymi. A jeżeli poczekamy trochę dłużej, 
to na horyzoncie już widać Frosthaven, 
którego wydanie na polskim rynku za-
powiedziało wydawnictwo Albi. Nie ma 
jeszcze terminu, ale zima i tak nadejdzie.

Radosław Kałuża | @harcmepel

ven, jest zastosowanie ksiąg scenariuszy. Tutaj znala-
zły się wszystkie tereny, po których będziemy poruszać swoje 

postacie. Wystarczy otworzyć księgę na wybranym scenariuszu, 
przygotować rozgrywkę według opisu i rozpoczynamy rozgryw-
kę, i to wszystko bez przerzucania kolejnych kafl i terenu. W pu-
dełku znajdują się również mapa i zestaw naklejek – tutaj warto 
wspomnieć, że w grze mogą zajść nieodwracalne zmiany, ale na 
rynku są dostępne zamienniki, jeżeli ktoś byłby zainteresowany 
późniejszym odsprzedaniem swojego egzemplarza. 

Samo przygotowanie do gry nie jest długie – otwieramy pierw-
szy scenariusz i rozpoczynamy przygodę bez wcześniejszego za-
poznania się z instrukcją. Tak, bez jej czytania. Pierwszych pięć 
scenariuszy zostało tak zaprojektowanych, aby nauczyć graczy 
grać w Szczęki Lwa. Mamy tutaj odesłanie do instrukcji w odpo-
wiednim momencie i kontynuowanie rozgrywki. Jeżeli natomiast 
będą nas trapić jakieś wątpliwości, to w pudełku znajdziemy 
Glosariusz, do którego, jak zaznacza autor, powinniśmy zajrzeć 14+ 1 h 1 - 4

W czerwcu, na sklepowe półki, wróci-
ła jedna z najbardziej rozchwytywanych 
gier kooperacyjnych od wydawnictwa Albi 
Polska. Gloomhaven Szczęki Lwa, bo o niej 
mowa, podczas swojej premiery wyprzedała 
się w zawrotnym tempie, a jej ostatnie sztuki 
sięgały nieraz dwukrotności swojej pierwot-
nej ceny. Od tamtego czasu gra doczekała się 
swojego drugiego dodruku i dalej cieszy się 
sporym zainteresowaniem wśród graczy.

Szczęki Lwa to „młodszy brat” legendar-
nej już gry Gloomhaven, która uznawana 
jest często za „wielką cegłę” ze względu 
na swoją wagę i gabaryty. Na szczęście 
wiąże się z tym bogata zawartość i ty-
godnie spędzone nad scenariuszami. 
Szczęki Lwa nie są kontynuacją 
ani dodatkiem do pierwowzo-
ru – jest to samodzielna gra, 
której historia toczy się przed 
wydarzeniami w Gloomhaven. 
Pomimo iż jest to gra kooperacyjna, 
to jednak każdy z graczy będzie realizował swoje indywidualne 
cele. Sama rozgrywka polega na udziale w kampanii, która składa 
się z 25 scenariuszy. Każdy ze scenariuszy może być rozgrywany 
jako osobna misja, ale osobiście polecam jednak pełne zbadanie 
sprawy tajemniczych zaginięć w mieście. Zacznijmy jednak od 
elementów i przygotowania rozgrywki.

Po otwarciu pudełka otrzymujemy wskazówkę, by najpierw 
zapoznać się z tekstem, a dopiero później wyjąć poszczególne 
elementy. Z jego lektury dowiemy się, gdzie i jak posegregować 
standy potworów, rzesze tekturowych znaczników i wybrane kar-
ty. W przeciwieństwie do Gloomhaven, w Szczękach Lwa otrzy-
maliśmy insert, który w miarę dobrze mieści wszystkie elementy, 
a także dużo strunowych woreczków na każdy rodzaj potwora. 
Warto zaznaczyć, że tokeny i standy są wydrukowane na bardzo 
grubej tekturze, a plastikowe fi gurki bohaterów są dość szczegó-
łowe. Największą zmianą, i to na plus w stosunku do Gloomha-

Gloomhaven Szczęki Lwa

Imponujący dungeon crawler

Tańcem promowali ideę transplantacji
Przejmujący i pełen emocji spek-

takl zaprezentowali w sobotę, 4 
czerwca, na deskach jaworznickie-
go MDK-u artyści z teatru tańca Dy-
eMotion, którego założycielem jest 
Marian Folga. Widowisko pt. „Cykl 
życia” nawiązuje do wciąż niepo-
pularnego wśród Polaków tematu 
transplantacji organów, zgody na 
nią, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, 
i problemów proceduralnych z tym 
związanych. Spektakl pełny barw, 
wywołanych grą świateł i poma-
lowanymi techniką bodypaintingu 
tancerzami, wspaniałej choreografi i 
i akrobatycznych popisów, został 
nagrodzony owacjami na stojąco.

Nad przygotowaniem widowiska 
pracowało kilkadziesiąt osób.

– Przez pewien czas szukaliśmy po-
mysłu na ten spektakl. Pierwsze sceny 
wymyśliła Weronika Brandys, ja doda-
łem coś od siebie, później kolejne osoby 
coś dołożyły. Mojego autorstwa jest 
też zakończenie – wymienia Marian 
Folga. – Chcieliśmy zwrócić uwagę wi-
dzów na to, jak trudno jest w naszym 
kraju o przeszczep, nie tylko serca, 
ale także innych narządów. Polskim 
lekarzom trudno rozmawia się o tym 
z pacjentami, ich krewnymi, rodzicami. 
Również na transplantację czeka się 

w Polsce bardzo długo. Jedną z przy-
czyn jest system, bardzo ograniczony, 
który utrudnia przeprowadzenie całej 
procedury. W naszym spektaklu byli 
strażnicy, którzy nie dopuszczali osób 
idących do przeszczepu i blokowali 
dawców – wyjaśnia.

Marianowi Foldze i jego rodzinie 
tematyka transplantacji organów jest 
bardzo bliska. Jego niespełna dwu-
letnia córeczka, Julia, nie doczekała 
się przeszczepu. Cierpiała na bardzo 
ciężką chorobę serca - kardiomio-
patię rozstrzeniową, którą lekarze 
zdiagnozowali trzy miesiące po jej 

narodzinach. Ostatnie pół roku życia 
spędziła w Śląskim Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu na mechanicznym 
wspomaganiu lewej komory serca. 
Julia odeszła w lipcu 2016 roku.

W „Cyklu życia” wystąpiło 18 
osób. Przygotowania wymaga-
ły ogromu pracy. – To było bardzo 
emocjonujące widowisko. Długo się do 
niego przygotowywaliśmy. Zagrałam 
jedną z sióstr, tę zdrową. Druga po-
trzebowała przeszczepu – stwierdza 
grająca w spektaklu Zosia Ryłko.

Jej dziadkowie, Barbara i Bole-
sław Ryłkowie, są pod wrażeniem 

tego, co zobaczyli na scenie. – Coś 
przepięknego, głos się łamie ze wzru-
szenia. Słyszeliśmy o córeczce Maria-
na Folgi, jesteśmy pełni podziwu, że 
dał radę przygotować tak wspaniałe 
widowisko – przyznają. – Uważamy, 
że kwestia przeszczepu organów jest 
bardzo ważna i trzeba mówić o niej 
głośno. Nigdy nie wiadomo, co kogo 
może spotkać – dodają.

Dla niektórych widzów spektakl 
był bardzo osobistym przeżyciem. 
Niektórzy bowiem znaleźli się kiedyś 
w takiej sytuacji. – Z powodu wady 
serca zmarł przed laty mój trzymie-

sięczny synek. Wciąż trudno mi o tym 
rozmawiać – przyznaje pani Małgo-
rzata, która była na premierze „Cy-
klu życia”. – Jestem za przeszczepami
– zaznacza.

W czasie spektaklu artyści odwo-
łali się do spotu fundacji Serce Aniel-
ki, ukazującego los polskich dzieci 
czekających na przeszczep.

Osoby, które nie widziały wido-
wiska, a chciałyby je zobaczyć, będą 
miały jeszcze okazję. DyeMotion pla-
nuje wystawić je ponownie w poło-
wie września. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

tylko w razie wystąpienia wątpliwości 
podczas rozgrywki. Więcej czasu jednak 
zejdzie na posegregowanie wszystkich 
elementów do woreczków strunowych 
– również w tym przypadku gracze znaj-
dą pomoc na rynku w postaci insertu od 
reDrewno, który idealnie mieści wszystkie 
elementy gry.

Jak zatem wygląda sama rozgrywka? 
W tego typu grach trzeba uważać, aby nie 
napisać lub pokazać zbyt wiele, co może 
doprowadzić do niepotrzebnych spoilerów. 
Szczęki Lwa to świetny dungeon crawler, 
w którym przemierzamy kolejne plansze, 
wypełniając zadania poszczególnych scena-
riuszy, co daje nam możliwość awansowania 
postaci i zdobycia nowych umiejętności. Za po-
zyskane złoto możemy kupić w mieście lepsze 
wyposażenie. Należy tylko uważnie zarządzać 
swoją talią, ponieważ karty nie tylko mówią 

o tym, co robimy, ale 
również odmierzają czas trwania scena-ven, jest zastosowanie ksiąg scenariuszy. Tutaj znala-

W czerwcu, na sklepowe półki, wróci-
ła jedna z najbardziej rozchwytywanych 
gier kooperacyjnych od wydawnictwa Albi 
Polska. Gloomhaven Szczęki Lwa, bo o niej 
mowa, podczas swojej premiery wyprzedała 
się w zawrotnym tempie, a jej ostatnie sztuki 
sięgały nieraz dwukrotności swojej pierwot-
nej ceny. Od tamtego czasu gra doczekała się 
swojego drugiego dodruku i dalej cieszy się 
sporym zainteresowaniem wśród graczy.

Szczęki Lwa to „młodszy brat” legendar-
nej już gry Gloomhaven, która uznawana 
jest często za „wielką cegłę” ze względu 
na swoją wagę i gabaryty. Na szczęście 
wiąże się z tym bogata zawartość i ty-
godnie spędzone nad scenariuszami. 
Szczęki Lwa nie są kontynuacją 
ani dodatkiem do pierwowzo-
ru – jest to samodzielna gra, 
której historia toczy się przed 
wydarzeniami w Gloomhaven. 
Pomimo iż jest to gra kooperacyjna, 
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Laureaci drugiej „Bitwy o Jaworzno” | fot. Maciej Stokłosa

Genowefa Frąs zaraża młode pokolenia pasją do jaworznickiego folkloru 
| fot. Natalia Czeleń

AU TO P R O M O C J A

Mistrz rymów 
obronił tytuł

Sosnowiczanin, Ksywa, po raz ko-
lejny wywalczył sobie tytuł najlep-
szego freestylowca w turnieju „Bitwa 
o Jaworzno”. Hip-hopowe zmaga-
nia przyciągnęły do klubu Ponad.
to w sobotę, 28 maja, zawodników 
z całej Polski, w tym z Warszawy 
czy Poznania.

Pojedynki na rymy w turnieju „Bi-
twa o Jaworzno vol. 2” były bardzo 
zacięte. Wszyscy zawodnicy repre-
zentowali wysoki poziom. Zwycięz-
ców wyłoniło jury. Złoty medal zdo-
był Ksywa, laureat pierwszej edycji 
„Bitwy o Jaworzno”. Sosnowiczanin 
błyskawicznie zyskał sympatię pu-
bliczności. Srebrny medal w hip-
-hopowym boju wywalczył Buba, 
a brązowy Bueno, znany już w mie-
ście reprezentant ligi warszawskiej.

W trakcie wieczoru furorę zrobili 
raperzy z grupy WaRianT, którzy 

dali niesamowity koncert. Muzy-
kom w Jaworznie bardzo się po-
dobało.

– Pomimo małego lokalu, koncer-
ty gra się tu naprawdę świetnie, a to 
wszystko dzięki atmosferze, jaką tworzą 
wszyscy obecni, od organizatorów po 
samą publiczność – mówią raperzy.

Freestylowa impreza była również 
okazją do świętowania 20-lecia ist-
nienia strony internetowej hiphop.
jaw.pl. W trakcie imprezy organi-
zatorzy prowadzili także zbiórkę 
datków dla Stowarzyszenia PSYja-
ciele. Każdy chętny mógł dobrowol-
nie wrzucić do puszki symboliczną 
kwotę, by wesprzeć psiaki i koty. – 
Cieszymy się, że bawiąc się, mogliśmy 
jednocześnie pomóc tym kochanym 
istotom – mówi organizatorka bitwy 
Angelika Dziubaczka.

Natalia Czeleń

Przypomni o tradycjach
We wtorek, 28 czerwca, o godz. 17, 

w Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego 
w Szczakowej odbędzie się wernisaż 
wystawy prac Genowefy Frąs. Ar-
tystka ze Stowarzyszenia Twórców 
Kultury zaprezentuje na niej „Wzo-
ry ludowe” z terenu Niedzielisk z lat 
1900-1950. Wystawa dostępna będzie 
do czwartku, 14 lipca.

Jaworznianka, Genowefa Frąs, sły-
nie z zamiłowania do sztuki ludowej, 
zwłaszcza Niedzielisk, skąd pochodzi. 
Miłośniczka folkloru od lat dba o to, 
by jaworznickie tradycje przetrwały. 
Babcia pani Genowefy pozostawiła 
po sobie bogaty zbiór wyszywanek, 
w tym makatek. Wnuczka odtwa-
rza oraz utrwala m.in. na obrazach 
folklorystyczne, tradycyjne wzory 
z makatek, ręczników czy obrusów.

– Na czerwcowej wystawie zapre-
zentuję wzory, które popularne były 
na terenie Krakowiaków Zachodnich, 
zwłaszcza w Niedzieliskach, w których 
się wychowałam. Na instalacji znajdzie 
się kilkadziesiąt prac. Będą to obrazy 
i makatki – zapowiada pani Genowefa.

Jaworznianka chętnie prowadzi 
spotkania i odczyty poświęcone tema-
tyce folkloru, na których przekonuje 
i udowadnia, że sztuka ludowa jest 
i zawsze będzie modna. 

– W szkole podstawowej w Nie-
dzieliskach  prowadziłam niedawno 
warsztaty plastyczne pt. „Pisanka 
wielkanocna w motywach ludowych 

Niedzielisk”. Dzieci były zafascyno-
wane tym tematem. Widziałam też, że 
w Byczynie z okazji świąt prowadzono 
zajęcia artystyczne, na których wyko-
rzystywano wzory ludowe z naszych 
jaworznickich terenów. Cieszę się, że 
nasza tradycja nie zanika – podkreśla 
pani Genowefa. 

Natalia Czeleń

Zadyrygowani 
zagrają w MDK-u

50 młodych instrumentalistów 
i wokalistów z zespołu Zadyrygo-
wani zaprasza wszystkich miłośników 
muzyki fi lmowej i bajkowej na swój 
koncert. Muzyczne wydarzenie odbę-
dzie się w poniedziałek, 13 czerwca 
o godz. 18 w sali widowiskowej Mło-
dzieżowego Domu Kultury. Szefową 
grupy jest Natalia Smagacz.

– Serdecznie zapraszamy. Podczas 
około dwugodzinnego koncertu zagramy 
i zaśpiewamy najsłynniejsze utwory z fi l-
mów i bajek, np. z „Titanica”, „Piratów 
z Karaibów”, „Króla Lwa” – wymienia 
pani Natalia.

Zadyrygowanych tworzą dzieci 
i dorośli. Są wśród nich uczniowie 
i absolwenci szkoły muzycznej. To 
m.in. skrzypkowie, fl eciści, saksofo-
niści, perkusiści, alciści czy basiści. 
Historia zespołu miała swój początek 
około 2 lat temu, gdy pani Natalia 
zdobyła zapisy nutowe po orkiestrze 
dętej, działającej przy jaworznickiej 
elektrowni. O pomyśle na założenie 

grupy opowiedziała uczniom szkół, 
w których pracuje. Dzieci i młodzież 
chętnie zapisały się do zespołu. Już 
po dwóch miesiącach Zadyrygowa-
ni zagrali na jubileuszu Polskiego 
Czerwonego Krzyża, a następnie dali 
koncert bożonarodzeniowy.

Autorami aranżacji utworów, któ-
re będzie można usłyszeć na ponie-
działkowy koncercie, są, oprócz pani 
Natalii, także Anna Smoleń i To-
biasz Bała.

Wstęp na koncert jest wolny. Pod-
czas imprezy odbędzie się natomiast 
zbiórka publiczna, z której środki 
zostaną przeznaczone na działalność 
zespołu. Datki do puszek będą dobro-
wolne. Zadrygowani spotykają się na 
próbach w MDK-u w soboty. Do czę-
ści instrumentalnej przyjmowani są 
uczniowie (od czwartej klasy szkoły 
muzycznej I stopnia) i absolwenci 
tych szkół, a do części wokalnej – 
wszyscy miłośnicy śpiewu, którzy 
przejdą przesłuchania.             AZ-H
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W 2020 roku w Jaworznie była meta 3. etapu | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Po dwóch latach przerwy 
powraca do Jaworzna 
Międzynarodowy Wy-
ścig Kolarski „Solidar-
ności” i Olimpijczyków. 
W naszym mieście będzie 
zlokalizowany start trze-
ciego etapu tych popular-
nych, szosowych zmagań. 
Jest on zaplanowany na 
czwartek, 30 czerwca.

AU TO P R O M O C J A

Kolarze wracają do Jaworzna

Zgodnie z zapowiedziami, w 33. 
edycji wyścigu weźmie udział 25 
kolarskich ekip, polskich i zagra-
nicznych. 772-kilometrowa trasa  
będzie podzielona na pięć etapów. 
Dwa z nich odbędą się 29 czerwca. 
Do południa kolarze będą „kręcić” 
z Żor do Katowic, a po południu 
z Tarnowskich Gór do Sosnowca. 
Nazajutrz wystartują z Jaworz-

na i pognają do Nowego Sącza. 
W czwartym etapie wyścigu, 1 lip-
ca, zmierzą się na trasie Mielec-Tar-
nobrzeg. Z kolei 2 lipca wystartują 
z Kielc i zakończą wyścig w Łodzi.

Odcinek z Jaworzna do Nowego 
Sącza będzie mierzył 207,7 km. 
Najpierw, około godz. 13., kola-
rze wyruszą w rundę honorową 
dookoła jaworznickiego Rynku, 
a następnie rozpocznie się ostry 

start. Zawodnicy skierują się do 
Chełmka.

W związku z wyścigiem mieszkań-
cy mogą spodziewać się utrudnień 
drogowych.

– Aby zawodnikom i kibicom za-
pewnić maksymalne bezpieczeństwo, 
niektóre ulice zostaną czasowo, czę-
ściowo lub całkowicie, wyłączone z ru-
chu. Najwięcej utrudnień przewidziano 
w okolicach samego Rynku oraz na 

ulicach: Pocztowej, Zielonej i Naru-
towicza. Szczegółowe informacje na 
temat utrudnień wraz z przebiegiem 
trasy wyścigu już wkrótce – informują 
jaworzniccy urzędnicy.

Pierwsza edycja kolarskiej rywa-
lizacja odbyła się w 1990 roku, a jej 
zwycięzcą został Czesław Rajch. Po-
mysłodawcą i inicjatorem kolarskich 
zmagań był były kolarz Andrzej Sło-
wik, który na początku lat 90. ub. 
wieku zajmował funkcję przewod-
niczącego zarządu Regionu Ziemi 
Łódzkiej NSZZ. Zwycięzcą czterech 
edycji był Tomasz Brożyna. W 1998 
roku zmagania odbyły się na dwóch 
kontynentach, w Europie i Ameryce 
Północnej, i nosiły nazwę Pucharu So-
lidarności i Olimpijczyków. Zdobywcą 
pucharu został George Hincapie.

Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków jest 
zaliczany do polskiego cyklu wyści-
gowego ProLiga i kontynentalnego 
cyklu UCI Europe Tour. Posiada ka-
tegorię UCI 2.2. W Jaworznie kolarze 

gościli już kilkukrotnie, m.in. w 2013, 
2015,  2018 i 2020 roku. Dwa lata 
temu w naszym mieście była meta 
trzeciego etapu.

Głównym organizatorem kolar-
skiego pojedynku jest Region Ziemia 
Łódzka NSZZ „Solidarność”, który 
współpracuje w tym zakresie z Łódz-
kim Stowarzyszeniem Kultury Fi-
zycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki 
„PELETON” i Towarzystwem Olim-
pijczyków Polskich. Wśród współor-
ganizatorów są regiony i podregiony 
NSZZ „Solidarność” oraz komitety 
etapowe w miejscowościach, w któ-
rych są zlokalizowane starty i mety, 
lotne fi nisze i premie specjalne. Pa-
tronem honorowym wyścigu jest pre-
zydent RP Andrzej Duda.

Dodatkiem do kolarskich zmagań 
są imprezy towarzyszące. W Jaworz-
nie odbędzie się, również 30 czerwca, 
o godz. 10 Mini Wyścig „Solidarno-
ści” dla dzieci w wieku od 5 do 12 
roku życia.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Gratka dla cyklistów

JALPS zakończona

Miejskie Centrum Kultury i Spor-
tu zaprasza do udziału w 26. Wy-
ścigu Rowerów Górskich. Impreza 
odbędzie się w sobotę, 25 czerwca, 
na Sosinie, a cykliści będą mieli do 
pokonania dystans 15 km drogami 
szutrowymi, piaszczystymi i leśny-
mi. – Wyścig Rowerów Górskich to 
jedna z najstarszych imprez cyklicz-
nych, organizowanych przez MCKiS 
w Jaworznie – mówią organizatorzy.

Każdy uczestnik imprezy musi 
zostać zweryfi kowany w biurze 
zawodów, które będzie czynne 
od godz. 9. Start wyścigu nastąpi 
o godz. 11 z terenu pola namioto-
wego. Na trasie będą zlokalizowane 
obowiązkowe punkty kontrolne. 
Ponadto każdemu zawodnikowi 
zostanie zmierzony czas przejazdu. 
Organizatorzy wyścigu przewidzieli 
kilka odrębnych kategorii startu. 

Dobiegły końca rozgrywki Ja-
worznickiej Amatorskiej Ligi Pił-
ki Siatkowej, w której siatkarze-
-amatorzy rywalizowali od połowy 
grudnia ubiegłego roku. Siatkarskie 
pojedynki odbywały się pod szyl-
dem Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie.

W tym sezonie walczyło ze sobą 
osiem drużyn. Mistrzem JALPS zo-
stał zespół Volley Team Błyskawica 
Sosnowiec. Drugie miejsce zajęła 
grupa pn. HFN Volley Team, a na 
trzeciej pozycji uplasowała się dru-
żyna BCC.

– Standardem podczas jaworznic-
kiej imprezy są nowinki techniczne, 
takie jak: telebim, chipy pomiarowe 
w numerze startowym, wynik wy-
syłany za pośrednictwem SMS-a do 
każdego zawodnika czy elektroniczny 
certyfi kat ukończenia – wymienia-
ją organizatorzy. Wszyscy uczest-
nicy otrzymają też pamiątkowy 
medal, okolicznościową koszulkę 
oraz wodę mineralną. 

Udział w wyścigu wziąć może 
maksymalnie 350 osób. Zgłoszenia 
będą jeszcze przyjmowane do 20 
czerwca  lub do wyczerpania limitu 
miejsc. Zgłoszenia należy dokonać 
elektronicznie przez stronę www.
mckis.jaworzno.pl lub www.data-
sport.pl. Warunkiem startu w za-
wodach jest uiszczenie opłaty star-
towej w kwocie 20 zł. 

Natalia Czeleń

Runda zasadnicza odbywała się 
od 12 grudnia do 27 marca. Do fazy 
play-off  weszły, oprócz laureatów 
trzech pierwszych miejsc, także CD 
Gibraltar, PWK MKS i Aqua Team. 
Walka o ligowe mistrzostwo trwała 
w tej części ligi od 15 do 29 maja.

JALPS została zapoczątkowana 
w 2014 r. i była odpowiedzią na 
duże zainteresowanie sformalizowa-
ną forma rozgrywek wśród miesz-
kańców naszego miasta, kochają-
cych sport i wspólną rywalizację. 
Do ligi dołączyły też zespoły z So-
snowca, Mysłowic i Katowic.    AZ-H
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W kajakach płynęły też całe rodziny | fot. Andrzej Pokuta

Uroczyste zakończenie odbyło się w Maczkach | fot. Andrzej Pokuta

170 miłośników wiosłowania z ca-
łej Polski wzięło udział w Ogólno-
polskim Spływie Kajakowym Białą 
Przemszą.

Wiosłowali Białą PrzemsząMałgorzata i Piotr Tylikowscy 
z Czeladzi

Anna i Łukasz Kuźmińscy 
z Rybnika z dziećmi

Mykhailo Rovko z żoną Oleną 
i Dmytro z Gliwic

W spływie Białą Przemszą bierzemy udział trzeci 
raz. To bardzo fajna impreza, świetnie zorgani-
zowana. Również sama rzeka jest bardzo przy-
jemna. Wiosłujemy od wielu lat i poznaliśmy 
się właśnie na jednym ze spływów. Staramy się 
wybierać na kajaki, gdy tylko nadarzy się oka-
zja. Przed pandemią pływaliśmy bardzo często, 
a w czasie pandemii rzadziej. Społeczność kaja-
karska jest zżyta. W większości dobrze się znamy, 
ale ostatnio dołącza  coraz więcej młodzieży. To 
bardzo dobrze.

Płyniemy rodzinnie, z żoną, synem i córką. 
Kamil ma 3 latka, a Wiktoria 2. Mimo to w ka-
jaku siedzieli już niejeden raz. Synek płynął 
ze mną już z 10 razy, córeczka 4 albo 5-krot-
nie. Kamil czasami bierze wiosło i pomaga mi 
wiosłować. Biorę udział w spływach od 10 lat. 
Poznaliśmy się z żoną podczas sprzątania rzeki 
Rudy w Rybniku. Ania należy do klubu kaja-
kowego. W tym spływie też już płynęła, a ja 
biorę w nim udział po raz pierwszy.

Pochodzimy z Ukrainy, a od kilku lat mieszkamy 
w Gliwicach. Do udziału w spływie namówił nas 
sąsiad, który jest członkiem fundacji Tołhaj. Dla 
mnie i żony to pierwsza taka wyprawa, z kolei 
syn już raz płynął kajakiem. Lubimy spędzać 
czas aktywnie. Żona trochę obawiała się, jak 
to będzie, ale zdecydowaliśmy się spróbować 
swoich sił. To był dobry pomysł, ponieważ jest 
to świetna impreza. Poznaliśmy fajnych ludzi. 
Podoba nam się również miejsce, w którym 
biwakujemy.

Dwudniowe zmagania z nurtem rzeki roz-
poczęły się w sobotę, 4 czerwca, w dąbrow-
skim Okradzionowie, skąd kajakarze popły-
nęli do Piernikarki. Na jednym z odcinków 
odbył się wyścig. W niedzielę, 5 czerwca, 
trasa prowadziła z Piernikarki do Maczek 
w Sosnowcu. Baza noclegowa, gdzie uczest-
nicy spływu spali pod namiotami, zlokalizo-
wana była nad Sosiną. Tam też odbyło się 
ofi cjalne rozpoczęcie imprezy. 

– Sosina po tej rewitalizacji to piękne miej-
sce. Wszyscy są zadowoleni, że mamy tu bazę. 
Mamy super warunki i za rok na pewno przyje-
dziemy jeszcze większą ekipą  - podkreśla Ma-
riusz Sikora z Fundacji Tołhaj GDK, która 
zorganizowała spływ razem z Miejskim Cen-
trum Kultury i Sportu i miastem Jaworzno. 
– W tegorocznym spływie, podobnie jak w po-
przednich edycjach, biorą udział kajakarze 
z różnych zakątków Polski. Przyjechały m.in. 
ekipy z Wrocławia, Warki, Krakowa, Warsza-
wy i z Podkarpacia – dodaje.

Miłośnicy wiosłowania przyjechali do Ja-
worzna już w piątek, 3 czerwca. Nad Białą 
Przemszę wyruszyli po uroczystym rozpo-
częciu imprezy nad Sosiną. Kajakarzy przy-
witali członkowie Tołhaja i Sebastian Kuś, 
dyrektor jaworznickiego MCKiS-u, który 
też wziął udział w spływie. Płynął razem ze 
swoim synem, Wojtkiem.

– Spływ odbywa się po raz szósty i mamy 
nadzieję na jego kolejne edycje, w tym te jubi-
leuszowe. Z roku na rok impreza staje się coraz 
bardziej popularna i cieszy się dobrą opinią w ka-
jakarskim środowisku. Chcemy, aby każdego 

roku ten spływ był coraz lepszy i stał na coraz 
wyższym poziomie. Będziemy robić wszystko, 
aby tak właśnie było – obiecuje Sebastian Kuś.

Start sobotniego etapu odbył się w Dąbro-
wie Górniczej. Kajakarze wyruszyli w rejs 
po Białej Przemszy jedno i dwuosobowymi 
kajakami. Na jednym z odcinków eskapady 
odbyła się rywalizacja. Klasyfi kacja była pro-
wadzona w kilku kategoriach. Meta tej części 

imprezy była zlokalizowana w Sławkowie. 
Gdy kajakarze wrócili nad Sosinę, odbył się 
tam Dzień Dziecka w Kajaku. Najmłodsi mogli 
liczyć na wiele atrakcji, w tym na pływanie 
po zalewie wraz z instruktorami. 

Spływ był kontynuowany następnego dnia. 
Wiosłowanie rozpoczęło się w sławkowskiej 
Piernikarce, a zakończyło przy przystani w so-
snowieckiej dzielnicy Maczki, gdzie odbyło 
się wręczenie nagród zwycięzcom wyścigu.

Biała Przemsza ma swój początek na Wy-
żynie Olkuskiej i powstaje ze źródeł, które 
wypływają z torfowiska w pobliżu Wolbro-
mia. Jej pierwszy odcinek nosi nazwę Centa-
ry. Rzeka ma kilka dopływów, w tym potok 
Tarnówka w Golczowicach oraz potoki Cen-
turia i Biała na Pustyni Błędowskiej. Płynie 
m.in. przez Sławków, Dąbrowę Górniczą, 
Jaworzno i Sosnowiec (granica tych dwóch 
ostatnich znajduje się właśnie na Białej Prze-
mszy). Swój koniec rzeka ma na Trójkącie 
Trzech Cesarzy, gdzie łączy się z Czarną 
Przemszą. Obie tworzą rzekę Przemszę. Ta 
z kolei wpada do Wisły.

Biała Przemsza słynie ze swojego uroku. 
Jak przyznają kajakarze - za każdym razem 
jest inna i stanowi duże wyzwanie. Mean-
druje i jest na niej sporo przepłyceń, prze-
szkód, powalonych drzew, gałęzi. To więc 
tzw. rzeka zwałkowa. W niektórych miejscach 
trzeba przeciskać się pod pniami i konara-
mi, a nawet przenosić kajaki nad drzewem.

Partnerami imprezy były m.in. Polski Zwią-
zek Kajakowy – Kajakarstwo dla Wszystkich, 
miasta: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Sław-
ków, a także sosnowiecki MOSiR. Patronami 
honorowymi spływu zostali prezydent Ja-
worzna i marszałek woj. śląskiego.

Spływ Białą Przemszą to jedna z dwóch 
dużych imprez kajakowych, organizowanych 
przez Jaworzno. Druga, regaty, odbywa się 
na wodach Sosiny, zwykle we wrześniu. Wio-
słowanie po jaworznickim zalewie również 
przyciąga zawodników z różnych stron Polski.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica św. Maksymiliana Kolbego znajduje się w sąsiedztwie 
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu 
Stałym, między ul. Grunwaldzką i aleją Tysiąclecia. Jej patron 
oddał życie za obozowego współ-
więźnia. Rajmund, gdyż właśnie 
takie imię nadali Kolbemu jego 
rodzice, urodził się 8 stycznia 1894 
r. w Zduńskiej Woli. Był synem 
Juliusza i Marianny z domu Dą-
browskiej. Jego rodzice byli tka-
czami. Miał 4 braci. Dwóch zmarło 
w wieku niemowlęcym. Trudna 
sytuacja fi nansowa zmusiła Kol-
bów do przeprowadzki. Najpierw 
zamieszkali w Łodzi, a następnie w Pabianicach.

Rodzina była bardzo religijna. Ważnym momentem 
w życiu Rajmunda było widzenie w pabianickim kościele 
pw. św. Mateusza. W tym widzeniu Matka Boża pokazała 
mu dwie korony - białą, oznaczającą czystość, i czerwo-
ną, symbolizującą męczeństwo. Rajmund zgodził się na 
ich przyjęcie. Od 1907 r. uczył się w małym seminarium 
franciszkanów we Lwowie, a w 1910 r. przystąpił do nowi-
cjatu, obrawszy imię Maksymilian. Dwa lata później zaczął 
studia w Krakowie, a później studiował w Rzymie. Śluby 
wieczyste złożył w 1914 r. i przyjął imię Maria. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1918. Obronił doktorat, najpierw z fi -
lozofi i, a następnie z teologii. W kręgu jego zainteresowań 
były też nauki ścisłe. Opatentował nawet etereoplan, czyli 
maszynę do podróży międzyplanetarnych.

Maksymilian Kolbe założył z innymi franciszkanami 
związek pn. Rycerstwo Niepokalanej. Wydawał kilka cza-

Duchowny, wydawca, 
męczennik

Patroni 
naszych 
ulic

sopism, m.in. „Rycerza Niepokalanej”, „Mały Dziennik” 
i, dla dzieci, „Rycerzyka Niepokalanej”. To również on był 
założycielem klasztoru Niepokalanów.

Kilka lat spędził na misjach 
w Japonii, gdzie był inicjatorem 
założenia klasztoru franciszkanów 
w Nagasaki i Niepokalanowa ja-
pońskiego. Wydawał japońską 
wersję „Rycerza Niepokalanej”. 
Po powrocie do Polski zbudował 
w Niepokalanowie elektrownię, 
założył stację radiową i plano-
wał uruchomić telewizję, studio 
fi lmowe i lotnisko.

Po wybuchu II wojny światowej Kolbe i inni zakonnicy 
trafi li do obozu w Łambinowicach, później w Gębicach, 
a następnie w Ostrzeszowie. 8 grudnia, w święto Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wrócili do 
Niepokalanowa. Kolbe powtórnie został aresztowany 17 
lutego 1941 r. 28 maja, po pobycie na Pawiaku, trafi ł do 
Auschwitz. Potajemnie odprawiał msze św., spowiadał, 
wspierał współwięźniów. 29 lipca 1941 r. uratował Fran-
ciszka Gajowniczka, który znalazł się w gronie 10 osób, 
skazanych w odwecie za ucieczkę jednego z więźniów. 
Kolbe, słysząc, jak Gajowniczek zawołał, że żal mu żony 
i dzieci, które osieroci, wystąpił z szeregu i poprosił, by to 
on poszedł na śmierć głodową. Zmarł 14 sierpnia w wyni-
ku wstrzyknięcia fenolu.

Został beatyfi kowany, jako wyznawca, 17 października 1971 
r., a kanonizowany, jako męczennik, 10 października 1982 r. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 21 (259)

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 
numerami od 1 do 21 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
21 (259): Dwunastu gniew-
nych ludzi. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

Wyjątkowo ważne święto obcho-
dzimy w czwartek, 9 czerwca. Zgod-
nie z kalendarzem Świąt Nietypo-
wych właśnie wtedy wypada Dzień 
Przyjaciela. Warto zatem celebrować 
to święto w gronie bliskich ludzi, by 
odpowiednio zadbać o tę niezwykle 
cenną relację.

Specjaliści przekonują, że trudno 
przecenić znaczenie przyjaźni. Spo-
łeczna izolacja jest dla nas groźna 
i może okazać się tak zgubna, jak 
nałóg. Przyjaźń to właściwie sprawa 
życia i śmierci. Badania dowodzą, 
że osoby ze słabą siecią kontaktów, 
które żyją w odosobnieniu, są zdecy-
dowanie bardziej narażone na śmierć 
niż ich rówieśnicy z bogatym życiem 
towarzyskim i wieloma bliskimi, życz-
liwymi ludźmi.

Przyjaźń to relacja, która pozytyw-
nie wpływa na nasz organizm, daje 
nam siłę i zapał, pozwala uniknąć 
wielu życiowych błędów, a jeśli już 
je popełnimy, to dobry przyjaciel po-
może przebrnąć przez najtrudniejszy 
czas, wspierając radą, życzliwością 
i obecnością. Zadbajmy dziś o przy-
jaciół.

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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