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Więcej na str. 8-9

Znów się spotkamy!
| fot. Andrzej Pokuta

Parkowanie
na Sosinie

Już w czerwcu znów będzie można wypoczywać nad
brzegami Sosiny. Czysta woda,
świeży piasek i infrastruktura
do aktywnego wypoczynku
to tylko część atrakcji, jakie
oferuje to miejsce. Sosina to
jedna z ulubionych miejscó-

wek jaworznian. W sezonie na
plażach wypoczywają tłumy.
Zarządca terenu przygotował
więc sporo miejsc parkingowych. Będzie ich ponad 500.
Auta zostawiać można będzie
także poza Ośrodkiem Wypoczynkowo-Rekreacyjnym.
Warto przypomnieć, że jego
teren jest ogólnodostępny
i bezpłatny. Wypoczynek nad
wodą jest darmowy. Z kosztami liczyć się muszą tylko
zmotoryzowani.
więcej na str. 3

Jaworznickie ZLO
z supersprzętem
Poradnia okulistyczna Miejskiego Centrum Medycznego
działająca przy ZLO Podłęże
wzbogaciła się o nowe urządzenie do diagnostyki oka.
Jest to angio OCT (Optyczna

Koherentna Tomografia) służąca do optycznej tomografii
oka. To jedno z najdokładniejszych urządzeń do diagnostyki oka, całości oka, pod kątem różnych schorzeń. Zaletą
tego urządzenia jest również,
fakt, iż jest ono nieinwazyjne,
jego medium działającym jest
światło. Jest ono przyjazne
dla pacjenta, ale personel medyczny musi dojść do dużego
doświadczenia wykonywania
i oceny badania.
więcej na str. 10

Sukces młodych
debiutantek
Czwartoklasistki z żeńskiej
sekcji siatkarskiej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
świetnie sobie poradziły w wojewódzkich eliminacjach do
Ogólnopolskich Mistrzostw
w Minisiatkówce. Dwie jaworznickie drużyny awansowały do śląskiego półfinału
zmagań o Puchar Kinder Joy
of Moving w kategorii dwójek dziewcząt. I choć na półfinale (w miniony weekend)
zakończyły grę, to jako debiutantki znalazły się w gro-

nie 16 najlepszych spośród
118 zespołów rywalizujących
w Śląskiem.
więcej na str. 13

Z DRUGIEJ STRONY

Mężczyźni zakochują się w tym,
co widzą, a kobiety w tym, co
słyszą. Dlatego ONE się malują,
a ONI kłamią.
Och, wreszcie zieleń wybuchła,
wiosna w pełni, a ludzie odsłonili
swoje twarze, nagle więcej ludzi
mówi cześć, dzień dobry i więcej
się uśmiecha. Jak to nie trzeba wiele, aby zmieniło się spojrzenie na
świat. Ponieważ tak, jak napisałem
na wstępie, mężczyźni są wzrokowcami, to wreszcie będą mogli ocenić, czy obiekt ich zainteresowania
odwzajemnia uśmiech, ukryty przez
kilka miesięcy pod maseczką, czy
też nie. Jak wiele zakochań ominęło
ludzkość w ciągu ostatniego roku,
tego nikt nie wie i żadne statystyki
tego nie wykażą. Faktem jest, że
ludzkość namawiana przez wiele
lat do porzucenia zgubnego dla psychiki zamknięcia w domu i odseparowania w świecie internetu życia
online, została wręcz do niego przymuszona, co musi się odbić na relacjach międzyludzkich. Nawet najpiękniej przedstawiona w internecie
osoba, z którą się podejmuje relację,
może na żywo wyglądać kompletnie
inaczej (może to jej urok, może to
Photoshop?), mieć irytujący sposób mówienia, pachnieć perfumami
(albo i odwrotnie), które przypominają odświeżacz w kostce z toalety u babci w roku 1987 i milion
innych czynników. Aby nie było,
że to jednostronne (mogę jedynie
pisać z mojego samczego punktu
widzenia), w drugą stronę jest identycznie. Rozczarowanie może być
jeszcze gorsze. Moja koleżanka Ola
pracuje w pewnej firmie, w punkcie obsługi klienta. Jest atrakcyjną
kobietą, więc często dochodzi do

Szpilki w bruku

sytuacji, że panowie zachowują się
(jak to sama Ola nazwała) niczym
„Janusze Podrywu”. Często tacy
panowie myślą, że są elokwentni
lub szarmanccy, ale nie zdają sobie sprawy z tego, jak są odbierani
przez „podrywane” panie. Podobno
kwestia jest nagminna, tu drobna
klasyfikacja według jej damskiego
postrzegania:
Klasyka gatunku: Janusz Klasyczny, siedząc naprzeciwko, mówi:
Masz takie ładne oczy! Szybko skraca
dystans, przechodząc per „ty”, przy
czym patrzy zdecydowanie niżej,
ani razu nie spoglądając prosto
w twarz. Drugi Janusz – koneser
piwa i wielbiciel rubensowskich
kształtów: Nooo na takiej pupie można kufel piwa postawić!!! – niesamowite, prawda? Ale to jeszcze nic.
Janusz – amator sportu i rekreacji:
Z pani taka zdrowa kobieta, jest się
czym pobawić! Bez komentarza, bo
i po co komentować. Janusz – żartowniś chwalipięta: Jak na panią
patrzę to mi rośnie... ciśnienie!!! –
wybuch gromkiego, obopólnego
śmiechu, bo cóż można zrobić poza
stwierdzeniem, że dobrze, iż tylko
ciśnienie i uśmiać się z całej sytuacji,
licząc, że jednak delikwent nie dostanie za moment udaru. I gwóźdź
programu: Janusz – mistrz wysublimowanego podrywu: Ma pani taki
ładny uśmiech. To pani zęby? – Nie,
po babce nieboszczce, ale pasują jak
ulał, a z tego ze złotą koroną to się
udało kolczyki zrobić.
Ola dała mi takich przykładów
o wiele więcej, mam nadzieję, że
wrócę niebawem do tematu, bo następne historie są jeszcze ciekawsze.
No dobra, ale jak to działa w drugą stronę? Przecież to nie jest powiedziane, że w trzeciej dekadzie XXI
wieku tylko mężczyzna ma prawo

Jan Kleszcz

Zrzutka artystyczna
Około 60 tys. osób ma otrzymać status artysty zawodowego. Prawne umocowanie temu projektowi ma dostarczyć
stosowna ustawa. Na początku tego miesiąca Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu skierowało jej projekt do konsultacji społecznych. Pomysł znalazł się w katalogu politycznych obietnic „Polskiego Ładu”. Wskazano
nawet sposób finansowania. Pieniądze będą pochodzić z wpływów z opłaty
reprograficznej, która zostanie nałożona na komputery, tablety i dyski twarde.
W ten sposób nabywcy tych urządzeń będą składać się na twórców, którzy
klepią biedę, osiągając kiepskie dochody i zapewnią im bezpieczeństwo socjalne (dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych). Opłata reprograficzna
w Polsce już funkcjonuje i w założeniu ma rekompensować straty ponoszone
przez twórców w związku z dozwolonym przez prawo kopiowaniem ich utworów przez osoby fizyczne na własny użytek. Teraz mamy przymiarkę do nowej
jej odsłony. Czy w „zasięgu” ustawy znajdą się np. statyści? Właśnie strajkują,
domagając się likwidacji umów śmieciowych i godnych zarobków. Nie mają
jednak siły przebicia. W manifestacji blokującej rondo ONZ w stolicy uczestniczyło dwóch reprezentantów tego środowiska z jego związkowym prezesem
na czele. A może to będzie szansa na poprawę materialnego bytu np. aktorów,
którzy nie załapali się do pracy na scenie czy w kinematografii, albo po występie w jakimś serialu czekają na propozycje? Jak wszystko stanie się jasne,
elektronika pójdzie w górę. Zastanawia jednak, dlaczego niewiążący końca
z końcem artysta nie może, jak będący w podobnej sytuacji inni zawodowcy,
przekwalifikować się i zarabiać. Wielu ludzi w wolnych chwilach spełnia się
artystycznie, a gdy talent i powodzenie w sztuce podstawia im windę do kariery i pieniędzy – korzystają. Urzędowy status artysty i zasiłek to zmienią?

do podrywu, skoro równouprawnienie, to na całego! Panie nie stosują
takich durnych zaczepek słownych,
ale często swoim wyglądem, makijażem czy innymi sztuczkami potrafią
zachęcić do zainteresowania. I absolutnie nie chodzi o taką durną teorię,
jaką niejednokrotnie słyszymy, że
kobieta atrakcyjnie wyglądająca,
swoim wyzywającym ubiorem czy
makijażem daje przyzwolenie do
gwałtu, bo jak coś takiego słyszę
czy czytam, to mam ochotę komuś
wylać wiadro pomyj na głupi łeb.
Mówimy tylko i wyłącznie o sytuacji, gdzie przyzwolenie na intymną relację jest dobrowolne z obu
dorosłych stron.
Kiedyś, w zażartej dyskusji męskiej, doszliśmy z kolegami do wniosku, że biustonosze typu „push up”
powinny być zakazane, tak samo jak
inne elementy zakłamujące prawdziwy wygląd. Nie chodzi tu o przekontrastowane niewiasty, które napompowane plastikiem bardziej
pozując na miss mają szansę jedynie
na tytuł „Księżniczki Recyclingu”,
bo widać z kilku metrów, że jest coś
nie tak. Tu chodzi o zwykłe Julie,
które stosując sztuczki wprowadzają potencjalnego Romeo w błąd, co
może później skutkować sporym
rozczarowaniem. I aby ustrzec się
na przyszłość, chciałbym przypomnieć paniom, które zamierzają
włożyć biustonosz zwiększający
wizualnie rozmiar biustu: zgodnie
z kodeksową definicją zgwałcenia
(art. 197 K.K.): §1. Kto przemocą,
groźbą bezprawną lub PODSTĘPEM
doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do
12. Jakbyście potrzebowali prawnika, to znam jednego Janusza Sprawiedliwości.

Moje 3 grosze

Wojciech P. Knapik

20 MAJA 2021

Szwankująca pamięć
Jacek Szyperski

sprawia, że bardzo gładko zapominamy o zmianach zachodzących
nawet w naszym najbliższym otoczeniu. Traktujemy je jako oczywistość i coś, co „po prostu nam się
należy”. Odświeżanie wspomnień
i przypominanie np. o tym, jak wyglądał jeszcze parę lat temu teren,
na którym mamy teraz planty, albo
co zmieniło się na Rynku, jakimi
drogami dysponujemy, jak nowoczesny jest miejski transport, może
więc dla wielu z nas mieć sens. Przy
okazji pobudzić można wyobraźnię
i spojrzeć na wysiłek wielu ludzi
i ponoszone koszty. Zmiany na lepsze i rozwój nie przychodzą darmo.
Wiedzą o tym zwłaszcza ci, którym
chce się chcieć, mają pomysły i praKomentarz tygodnia

Janusze Podrywu i Księżniczki Recyclingu
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gną je urzeczywistniać. I nie jest
tu najważniejsza skala przedsięwzięć i ich rozmach. Trudno przecież porównywać budowę estakady
w Byczynie i tężni w GEOsferze czy
chodnika w Ciężkowicach. Jednak
za wszystkimi potrzebnymi i sensownymi inicjatywami kryją się
ludzie i ich konsekwentna wola
urzeczywistnienia wizji rozwoju
miasta i poprawy komfortu życia.
Rzecz jasna na to wszystko potrzeba
pieniędzy. Praktyka pokazuje, że Jaworzno potrafi je wygospodarować
i po nie sięgać, zabiegając o rozmaite dotacje. Na szczęście wszystko
wskazuje na to, że do naszego miasta nadal napływać będą miliony
złotych zewnętrznego zasilania.

Wracamy! Zapraszamy!
Grażyna Dębała

Po miesiącach surowych obostrzeń
pandemia wreszcie trochę nam odpuszcza. Liczba nowych zakażonych
stopniowo maleje, za to liczba skutecznie zaszczepionych przeciwko
COVID-19 szybko rośnie. W związku z tym rząd znosi kolejne zakazy.
Znów możemy robić zakupy w galeriach handlowych, korzystać z usług
fryzjerów i kosmetyczek czy oglądać
muzealne zbiory.
Wreszcie można też zrezygnować
z maseczki na świeżym powietrzu,
o ile możliwe jest utrzymanie dystansu od innych osób.
Kolejne ważne zmiany czekają nas
już za kilka dni. Zgodnie z rządowymi
rozporządzeniami już wkrótce także
placówki Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu będą mogły wznowić zajęcia
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stacjonarne. Na tę chwilę z niecierpliwością czekali chyba wszyscy instruktorzy, a także uczestnicy zajęć
artystycznych i sportowych.
Już od najbliższego poniedziałku
w placówkach MCKiS ruszą zajęcia,
które w czasie pandemii prowadzone były online. Wznowione zostaną
też zajęcia, które z uwagi na wirusa
trzeba było całkiem zawiesić. Pracownicy MCKiS już planują atrakcje.
Pomysłów mają naprawdę dużo. Jeśli
tylko wirus nie przeszkodzi, to w tym
roku spotkamy się podczas imprez,
które na dobre wpisały się w kalendarz miejskich wydarzeń. Imprezy
będą miały odświeżoną i dostosowaną do pandemicznych wymogów
formułę. Wkrótce na naszych łamach
napiszemy o szczegółach.
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Atrakcji nie zabraknie

Zmotoryzowani plażowicze powinni zwracać baczną uwagę na znaki na terenie OWR Sosina | fot. Andrzej Pokuta

Odnowiona Sosina,
nowe zasady parkowania

lejne miejsca postojowe będą się
ciągnąć wzdłuż drogi prowadzącej
nad zalew. Tu auta można będzie
zaparkować równolegle. Warto dokładnie przyglądać się znakom, bo
miejsca przeznaczone do parkowania będą odpowiednio oznaczone.
Sporo aut zaparkuje w sąsiedztwie
budek gastronomicznych. Tutaj
przygotowano kilkadziesiąt miejsc.
Sosina to jedna z ulubionych
Auta stawiane tu będą prostopadle
miejscówek jaworznian. W sew trzech rzędach.
zonie na plażach wypoczywają
Miejsca dla zmotoryzowanych
tłumy. Zarządca terenu przyprzygotowano jeszcze w sąsiedztwie nowego placu zabaw. Co ważgotował więc sporo miejsc parne, te miejsca będą bezpłatne.
kingowych. W sumie będzie ich
Zainteresowanie wypoczynkiem
ponad 500.
na terenie Sosiny wśród jaworznian
i mieszkańców sąsiednich miast
Warto przypomnieć, że teren
zawsze było spore, a po remonOśrodka Wypoczynkowo-Rekrecie pewnie jeszcze wzrośnie. Aby
acyjnego jest ogólnodostępny i bezsprostać potrzebom zmotoryzowapłatny. Wypoczynek nad wodą jest
nych, auta zostawić można będzie
darmowy. Z kosztami liczyć się
także poza samym Ośrodkiem Wymuszą tylko zmotoryzowani.
poczynkowo-Rekreacyjnym. Par– Każdy, kto na teren Sosiny będzie
kować można będzie wzdłuż ulicy
chciał wjechać samochodem, będzie
Bukowskiej, ale tylko po jednej
pobierał specjalny bilet. Należy go
stronie.
zachować, bo od liczby godzin spę– Możliwe staje się parkowanie sadzonych na terenie ośrodka zależeć
mochodami na poboczu wzdłuż lewej
będzie wysokość opłaty za parkowakrawędzi jezdni ul. Bukowskiej, na
nie. Co ważne miejsca parkingowe są
odcinku prowadzącym w kierunku
specjalnie wytyczone i przygotowane,
Bukowna po lewej stronie. Parkowaby parkowanie było
nie możliwe jest od
wygodne – podkreulicy MalczewskieTeren Ośrodka Wypośla Dariusz Chrago do skrzyżowania
czynkowo-Rekreacyjnepek, zastępca dyz drogą wewnętrzgo jest ogólnodostępny
rektora ds. sportu
ną prowadzącą do
i bezpłatny. Wypoczynek
MCKiS Jaworzno.
firmy Fud-Men. Po
nad wodą jest darmowy.
Pierwsze parkindrugiej stronie jezdni
Z kosztami liczyć się mugi na terenie Ośrodparkowanie nie jest
szą tylko zmotoryzowani.
ka Wypoczynkomożliwe. O obowiąwo-Rekreacyjnego
zujących zasadach
znajdują się tuż za wjazdem na
informuje odpowiednio zabudowajego teren, w sąsiedztwie gościńca
ne oznakowanie. Znaki B-36, które
Wodnik. Parkować tam będziemy
pojawiły się po obu stronach jezdni,
prostopadle w dwóch rzędach. Koprzy czym oznakowanie umieszczone

Już w czerwcu jaworznianie
znów wypoczywać będą mogli
nad brzegami Sosiny. Czysta
woda, świeży piasek i infrastruktura do aktywnego wypoczynku to tylko część atrakcji,
jakie oferuje to miejsce.

po lewej stronie w kierunku Bukowna zostało wyposażone w tabliczki,
informujące o tym, że zakaz zatrzymywania się nie dotyczy pobocza.
Umożliwia to pozostawienie tam samochodów – tłumaczy Emilia Tura,
rzeczniczka Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jaworznie.
Nad Sosinę można wybrać się też
pieszo. Drogowcy z MZDiM kończą
już prace związane z wykonaniem
chodnika wzdłuż ulicy Bukowskiej.
Ułożona została już nawierzchnia
asfaltowa na całej długości chodnika, pozostały jeszcze do wykonania
prace porządkowe.
Grażyna Dębała

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny Sosina to miejsce,
gdzie korzystając ze słońca
i wody, każdy będzie mógł wypoczywać tak, jak lubi najbardziej. Można tam będzie uprawiać sporty wodne, popływać
kajakami czy na rowerkach
wodnych. W sezonie można
będzie również opalać się na
czystych, piaszczystych plażach lub popluskać w czystej
wodzie pod czujnym okiem ratowników. Na terenie ośrodka
znajduje się również wielofunkcyjne boisko do siatkówki
i koszykówki, jest też boisko
do siatkówki plażowej i gry
w bule, siłownia pod chmurką
i plac zabaw. Rowerzyści i rolkarze mogą jeździć wokół zalewu po wyasfaltowanej drodze.

Sebastian Kuś

dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie
Wierzę, że już niebawem spotkamy się na plażach
naszej Sosiny. Sporo się tam zmieniło i wszyscy musimy się nauczyć, jak korzystać z uroków tego miejsca,
by jak najdłużej się nim cieszyć. Zachęcam jaworznian do tego, by, jeśli to możliwe, na teren ośrodka
przyjechać rowerem, autobusem albo przyjść. Apeluję
również do zmotoryzowanych plażowiczów, by uważnie obserwowali znaki drogowe. One wskażą miejsca
odpowiednio przygotowane do parkowania. Warto podkreślić, że wszystkie
pieniądze, jakie otrzymamy w ramach opłaty parkingowej, przeznaczone
zostaną na utrzymanie terenu ośrodka.

"

Pracownicy MCKiS będą pomagali kierowcom, informując o miejscach do parkowania | fot. Andrzej Pokuta
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EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI: ODKRYWAMY TALENTY
I PREDYSPOZYCJE NASZYCH DZIECI
Często zastanawiamy się, kim będą nasze dzieci w dorosłym świecie, jak możemy im pomóc wybrać właściwą drogę i uchronić przed
skutkami złych decyzji? Pomocny w tej kwestii może być innowacyjny
program badania predyspozycji i uzdolnień uczniów wprowadzany
w Jaworznie. W 2020 roku zakończył się jego pilotaż adresowany do
uczniów, rodziców i kadry nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13.

Projekt ma trzy grupy interesariuszy - rodziców, dzieci oraz kadrę pedagogiczną. Jego celem jest wsparcie procesu poznawania
mocnych stron uczniów, podnoszenia poziomu ich aktywizacji
oraz doboru efektywnych metod pracy i uczenia się. Dzięki temu,
mogą być wdrażane rozwiązania wspierające indywidualną ścieżkę rozwoju mieszkańców Jaworzna od najmłodszych lat. Partnerem przedsięwzięcia jest ﬁrma Librus, dostawca pakietu narzędzi
psychometrycznych na platformie Indywidualni.pl, połączonego
z dziennikiem elektronicznym.
- W pilotażowym badaniu, prowadzonym w Szkole Podstawowej
nr 13, wzięło udział 264 uczniów i 31 nauczycieli. Analizą objęci zostali wszyscy uczniowie szkoły w podziale na trzy grupy wiekowe:
klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8. Badanie uczniów klas 1-3 przeprowadzono przy wsparciu rodziców, natomiast uczniowie klas starszych wykonali testy samodzielnie. Badanie obejmowało preferencje inteligencji wielorakich, preferencje przetwarzania informacji,
preferencje sensoryczne, aﬁliację i lateralizację - wyjaśnia Irena
Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM w Jaworznie.
Efektem prowadzonego badania są wygenerowane proﬁle uzdolnień uczniów wraz z komentarzami, stanowiące realne wsparcie
dla rodziców w procesie wychowawczym dziecka oraz dla nauczycieli w efektywnej, indywidualnej pracy z uczniem, grupą czy też
zespołem klasowym. Uczestnicy projektu otrzymali także dostęp
do fachowych narzędzi - zindywidualizowanych ćwiczeń, warsztatów, artykułów, które pomagają rozwijać mocne strony dziecka.
- Zauważamy, że uczniowie, znając swoje mocne strony i strategie uczenia się, wykorzystują je, by osiągać lepsze rezultaty
w samodzielnej pracy. Podejmują odpowiednie dla siebie działa-

"

W ramach programu "Jaworzno wspiera
Rodziny" rozpoczęliśmy autorski projekt
rozwoju indywidualnego,
w oparciu o badania predyspozycji i talentów dzieci.

"

- W ramach programu "Jaworzno wspiera Rodziny" rozpoczęliśmy autorski projekt rozwoju indywidualnego, w oparciu o badania predyspozycji i talentów dzieci - mówi Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna. - Każdemu rodzicowi zależy na szczęściu swych pociech.
W mądrej współpracy z rodzinami i kadrą pedagogiczną możemy dać
młodym ludziom szanse, jakich nigdy wcześniej nie mieli. Szanse
na życie z pasją, na pracę pełną satysfakcji z uzyskiwanych efektów.

nia w zakresie doboru technik i metod nauki, wykazują większą
otwartość na uczenie się i rozwój. Wzrost samowiedzy ucznia, czyli
lepsze rozumienie samego siebie daje uczniowi większą zaradność
edukacyjną i zwiększa szanse na wypracowanie sukcesu edukacyjnego - mówi Agata Ciołczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13.
Zasadnicze wsparcie w realizacji badań na terenie szkoły oparto na cyklu warsztatów przygotowawczych oraz pogłębiających dla
uczniów, szkoleniach wdrożeniowych kadry pedagogicznej i rodziców. Należy zauważyć, że środowisko Szkoły Podstawowej nr 13 ma
duże doświadczenie w projektach edukacyjnych nakierowanych na
indywidualną pracę z uczniem i efektywną współpracę z rodzicami.
Badaniom Indywidualni.pl poddali się wszyscy nauczyciele SP 13.
Uczestniczyli także w warsztatach przygotowujących zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć uwzględniających naturalne predyspozycje uczniów i realizujących równocześnie treści z różnych przedmiotów w oparciu o metodę projektową.
- To projekt, dzięki któremu możemy lepiej poznać nasze dziecko - mówi pani Marzena Zawada, jeden z rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 13. - Prowadzone badanie pozwoliło nam również
określić, w jaki sposób możemy pomóc dziecku w szybszym i łatwiejszym zdobywaniu wiedzy. Otrzymaliśmy również dostęp do
interesujących i zróżnicowanych ćwiczeń i aktywności dla naszych
dzieci. Chciałabym, aby takie badanie realizowane było na każdym
etapie kształcenia.
Ponadto w ramach projektu, we współpracy z Przedszkolem
Miejskim nr 26 oraz przy wsparciu Przedszkoli nr 24 i 14, opracowano i pilotażowo przetestowano elektroniczne arkusze obserwacji dziecka przedszkolnego, m.in. wstępnej oceny logopedycznej
oraz oceny gotowości szkolnej sześciolatka. Te w przyszłości mają
wspomóc efektywne wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
niwelowanie deﬁcytów rozwojowych od najmłodszych lat.
Pilotaż programu badania predyspozycji i uzdolnień dzieci potwierdził, że przyjęcie tego narzędzia jako rozwiązania systemowego w gminie jest celowe w kontekście wspierania indywidualnego
rozwoju i nabywania kompetencji XXI wieku od najmłodszych lat.
Dzięki niemu w Jaworznie mamy szansę stworzyć model szkoły nowoczesnej, przyjaznej uczniowi i otwartej na wymagającą przyszłość.
W bieżącym roku szkolnym w projekcie uczestniczy 13 kolejnych
placówek szkolnych oraz 25 placówek przedszkolnych. Nad jego
kompleksowym wdrożeniem w gminie czuwa Zespół projektowy,
powołany w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, którego koordynatorem jest pan Bartłomiej Bogunia.
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Mniej zachorowań, coraz więcej zaszczepionych
Stopniowo spada liczba osób zakażonych koronawirusem. Mniej jest
też zgonów, choć tutaj liczby wciąż
są jednak dość wysokie. W środę, 19
maja, w całej Polsce potwierdzono 2
344 nowych przypadków zakażenia
tym groźnym wirusem. Zmarło 255
osób. W Jaworznie wczoraj potwierdzono 8 nowych przypadków zakażenia. Nie odnotowano natomiast
żadnego zgonu wśród osób z potwierdzoną obecnością koronawirusa. Poprawę widać już również w placówkach medycznych.

Bardzo dobra sytuacja panuje w jaworznickim Szpitalu Wielospecjalistycznym, do którego zgłasza się
coraz mniej covidowych pacjentów.
– Wracamy powoli do normalności. Od
tygodnia zmniejszyliśmy liczbę łóżek do
30, które, i to jest bardzo dobra wiadomość, i tak nie są wszystkie zajęte. Dzisiaj (19 maja) mamy zajętych tylko 9
łóżek – mówi Wiesław Więckowski,
lekarz naczelny jaworznickiego szpitala. – Jeśli sytuacja się nie zmieni, być
może od 1 czerwca jaworznicki oddział
covidowy będzie zlikwidowany. W woje-

Gdyby można było
cofnąć czas...
Chociaż w pandemicznej rzeczywistości generującej wiele obostrzeń, ograniczeń i zmuszającej
do reżimu tkwimy już od ponad
roku, nadal wśród nas są tacy, którzy sceptycznie podchodzą do koronawirusa, twierdząc, że nie jest
aż takim zagrożeniem. Dopiero doświadczenie utraty kogoś bliskiego
z powodu COVID-19 zmienia perspektywę, spojrzenie na to, z jak
niebezpiecznym i zdradliwym wirusem mamy do czynienia.
– Gdyby można było cofnąć czas,
może inaczej to wszystko by się potoczyło – tak zaczyna zwierzenia
bohaterka artykułu, która z powodu koronawirusa straciła bliską
osobę. – Mąż był już na emeryturze,
ale dorabiał sobie, nie lubił siedzieć
w domu – mówi Ewa. – Był silnym
mężczyzną, nie palił, dbał o swoje
zdrowie, brał suplementy. Miał pogodne i radosne usposobienie. Cieszył się życiem. Nadal nie mogę się
z tym pogodzić – dodaje ze łzami
w oczach.
Pod koniec lutego pan Marek
źle się poczuł. Miał grypowe objawy – osłabienie, lekką gorączką.
Był weekend, postanowił zostać
w domu i brać leki przeciwgrypowe.
– Wtedy nikt z nas w ogóle nie
brał pod uwagę, że to mógł być COVID-19, myśleliśmy, że ma grypę.
Zwłaszcza, że podczas pierwszego
lockdownu prawdopodobnie już chorował na koronawirusa – twierdzi
pani Ewa.
Jednak choroba postępowała
szybko, po dwóch dniach gorączka zaczęła niebezpiecznie rosnąć.
Rodzina skorzystała z teleporady,
zaaplikowała przepisane leki i dostała skierowanie na testy. Po paru
godzinach pan Marek czuł się coraz
gorzej, ciężko oddychał. Wezwano
pogotowie.
– Przyjechał ratownik medyczny,
zmierzył mu saturację – 76, zrobił
mu test, wyszedł dodatni. Marek czuł
się jeszcze w miarę dobrze. Sam się
ubrał, zszedł do karetki – mówi pani
Ewa.

Panu Markowi od razu podano
tlen, dwa dni później osocze ozdrowieńca. Ponieważ stan zdrowia się
nie polepszał, zastosowano tlenoterapię. Od lekarza rodzina dowiedziała się, że jest bardzo źle, że
pacjent ma zajęte 90 procent płuc.
– To była dla nas straszna wiadomość. Baliśmy się bardzo o tatę. Zaledwie tydzień wcześniej był zdrowy,
a teraz jego życie było zagrożone –
wspomina córka Anna.
W sobotę skarżył się, że go głowa
boli, miał problemy ze wzrokiem.
W niedzielę dostał udaru. Został
wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną i podpięty do respiratora.
– Lekarze opiekowali się nim bardzo dobrze, twierdzili, że stan jest
krytyczny, ale trzeba być dobrej myśli. Jestem im wdzięczna bardzo za
opiekę i wysiłek. Niestety dwa dni
później nerki odmówiły posłuszeństwa, potem cały organizm. Następnego dnia mąż zmarł – opowiada
z płaczem Ewa. – Nie sądziłam, że
nas to może spotkać. Mieliśmy tyle
planów. Młodsza córka bardzo za
nim tęskni. Jakoś z niedowierzaniem
patrzyłam na pandemię, koronawirusa. Przestrzegaliśmy wszyscy zasad,
ale nie aż tak restrykcyjnie – dodaje. Jak twierdzi, teraz zmieniło się
spojrzenie całej rodziny, wszyscy
bardziej się pilnują. Chłopak córki, który z niedowierzaniem podchodził do pandemii, jest bardziej
zdyscyplinowany. Nawet wszyscy
zapisali się na szczepienie.
– Zrobiliśmy to dla taty, który
bardzo chciał się zaszczepić, ale
nie doczekał tego – twierdzi córka zmarłego. – Szczepimy się, bo
wiemy, z czym mamy do czynienia,
chcemy być chronieni. Tata był marzycielem, zawsze dla niego była
najważniejsza rodzina, był wesołym,
radosnym człowiekiem. Będzie nam
brakować rodzinnych spotkań, jego
pomysłów na spędzenie wolnego czasu – dodaje.
Ewa Szpak
Imiona i nazwiska bohaterów artykułu podane zostały do wiadomości redakcji.

wództwie zostanie kilka ośrodków covidowych, a szpitale hybrydowe (mające
nie tylko oddziały covidowe) przestaną
istnieć. U nas wrócą oddziały kardiologiczny, internistyczny i ginekologiczny.
Wszyscy, zarażeni COVID-19, wymagający hospitalizacji, będą z poziomu
SOR wysyłani do szpitali covidowych
w województwie – dodaje Wiesław
Więckowski.
Każdego tygodnia przybywa około
5 tys. mieszkańców naszego miasta,
którzy przyjęli chociaż jedną dawkę
szczepionki przeciw COVID-19. Do

15 maja zostało zaszczepionych 33
720 jaworznian, w tym jedną dawkę przyjęło 26 861, a dwie dawki 6
859. Szczepienia przyspieszyły dzięki
powszechnym punktom szczepień,
które zostały zlokalizowane w halach
w Osiedlu Stałym, na Leopoldzie oraz
w ATElier Kultury. Oprócz tego nadal
na szczepienie można zgłosić się do
jednego z 13 punktów w przychodniach ZLO lub prywatnych.
Poprawa sytuacji pandemicznej pozwala na stopniowe znoszenie restrykcji. Od piątku, 21 maja, w reżimie sa-

nitarnym i z połowicznym obłożeniem
znów działać będą mogły kina, teatry,
opery i filharmonie. Działalność wznawiają też domy kultury i świetlice.
W Jaworznie od poniedziałku
ponownie otwarto Punkty Obsługi
Klienta Wodociągów Jaworzno, które działają przy ul. św. Wojciecha
i Galmany. – Wszystkie powierzchnie
wspólne takie jak: blaty, klamki będą
regularnie dezynfekowane przez pracowników spółki – zapewnia Sławomir
Grucel, rzecznik prasowy Wodociągów Jaworzno.
GD, ES
AU TO P R O M O C J A
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Prezydent Miasta Jaworzna
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.
1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż od 17 maja 2021 do 7 czerwca 2021 roku został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Jaworznie, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie, znajdującej się w budynku przy ul. Północnej 9b, a także opublikowany na stronie internetowej bip.mznk.jaworzno.pl w zakładce
ogłoszenia oraz www.mznk.jaworzno.pl, wykaz obejmujący gminne lokale użytkowe oraz garaże przeznaczone do wynajęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza przetarg w formie licytacji stawki czynszu
za gminne lokale użytkowe oraz garaże na terenie Miasta Jaworzna
1. ul. Grunwaldzka 276A – dz. 68/22 w obr. 144, KW18103
powierzchnia: 135,00 m² (4 pomieszczenia piwniczne)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 1 080,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

9. ul. Zacisze 15 – dz. 4/3 w obr. 267, KA1J/00040698/2
powierzchnia: 322,64 m² (17 pomieszczeń + 3 wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 2 581,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

2. ul. Partyzantów 24 – dz. 166/233 w obr. 279, KA1J/00020243/2
powierzchnia: 16,05 m² (1 pomieszczenie piwniczne)
opis: wyposażony w inst. c.o.
wadium wynosi: 128,40 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

10. ul. Północna 9b – dz. 144,13 w obr. 190, KA1J/00023637/2
powierzchnia: 30,25 m² (1 pomieszczenie + część korytarza + wspólne wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 242,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

3. ul. Kościuszki 10 – dz. 5/4 w obr. 146, KW22684
powierzchnia: 12,00 m² (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 96,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 4,65 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

11. ul. 11 Listopada 4d – dz. 445 w obr. 200, KA1J/00019159/6
powierzchnia: 106,04 m² (4 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 848,32 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 7,60 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

4. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 84,64 m² (4 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 677,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

12. garaż nr 14 przy ul. Ogrodowej – dz. 15/18 w obr. 29, KA1J/00010960/1
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

5. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 122,89 m² (1 pomieszczenie + zaplecze + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 983,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

13. garaż nr 27 przy ul. Kolejarzy – dz. 15/33 w obr. 29, KA1J/00010960/1
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

6. ul. Matejki 26 – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6
powierzchnia: 6,12 m² (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 48,96 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

14. garaż nr 92 przy ul. Górników z „Danuty” – dz. 3/468 w obr. 156, KA1J/00010388/7
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

7. ul. Matejki 24E – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6
powierzchnia: 23,40 m² (2 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 187,20 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

15. garaż nr 151 przy ul. Feliksa Kamińskiego – dz. 166/65 w obr. 122, KA1J/00015843/0
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

8. ul. Matejki 24C – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6
powierzchnia: 18,64 m² (1 pomieszczenie + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 149,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

16. garaż nr 124 przy ul. Chopina – dz. 10/130 w obr. 301, KA1J/00040688/9
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

Licytacja stawki bazowej czynszu za wolne gminne lokale użytkowe zostanie przeprowadzona na
warunkach określonych w regulaminie przetargu
zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Jaworzna Nr GK.0050.50.2021 Prezydenta Miasta
Jaworzna z dnia 11 lutego 2021 roku.

poniesionych przez Gminę na rzecz Wspólnoty
Mieszkaniowej.

zanych z prowadzoną działalnością na własny koszt
bez możliwości żądania zwrotu nakładów, a także
uzyskać przewidziane prawem zgody, uzgodnienia,
pozwolenia lub dokonać stosownego zgłoszenia.

Podstawę licytacji stanowią stawki czynszu za
1m² powierzchni użytkowej wolnego gminnego lokalu użytkowego w streﬁe ”A” i “B” zgodnie z uchwałą Nr XXVI/355/2008 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 30 października 2008 roku.

Stawka czynszu najmu będzie podlegała corocznej
waloryzacji według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez
Prezesa GUS.

Wszystkie lokale wytypowane do przetarg położone
jest w streﬁe „B” i zgodnie z Zarządzeniem licytacja
miesięcznej stawki czynszu zaczynać się będzie od
6,00 zł netto za 1 m², a postąpienie wynosić będzie
1,00 zł netto za 1 m².
Jednakże w przypadku jednego lokalu koszty jakie ponosi Gmina z tytułu członkostwa w danej
Wspólnocie Mieszkaniowej są wyższe, dlatego stawka wyjściowa jest równa stawce za 1 m² kosztów

W przypadku garaży czynsz będzie płatny rocznie
z góry na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności do końca I kwartału każdego roku.

Czynsz najmu oraz składniki czynszu najmu będą
płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, na
rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
Niezależnie od należności określonych przez MZNK
Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku
od nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.
Przed rozpoczęciem korzystania z lokalu Najemca
jest zobowiązany przystosować go do potrzeb zwią-

Zaprasza się do udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 roku
o godzinie 14ºº, w sali konferencyjnej przy ul.
Północnej 9b Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych w Jaworznie (III piętro).
Każdy przystępujący do przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu umieszczonym
na stronie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, który należy wydrukować,
podpisać i złożyć wraz z kompletem dokumentów
do dnia 16 czerwca 2021 roku w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości komunalnych, ul.
Północna 9b.
Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu będzie wpłacenie wadium w kwocie 8,00 zł za 1 m²
powierzchni lokalu użytkowego, o najem którego

oferent się ubiega, w terminie do 16 czerwca 2021
roku, na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: Bank
CitiHandlowy 30 1030 1159 0000 0000 9206 5049
(druk nr 1 do pobrania w MZNK lub na stronie bip.
mznk.jaworzno.pl).
Kserokopię dowodu wpłaty należy przedłożyć najpóźniej do 16 czerwca 2021 roku do godz 15-tej
w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych w Jaworznie, w budynku przy ul.
Północnej 9 b, wraz z pisemną informacją podając:
w przypadku osób ﬁzycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej pisemnej informacji
zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, numeru dowodu osobistego i numeru telefonu kontaktowego,
w przypadku pozostałych podmiotów pisemnej
informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania bądź stałego zameldowania, nazwy
i siedziby ﬁrmy, numeru NIP, numeru REGON i numeru telefonu kontaktowego (druk nr 2 do pobrania w MZNK lub na stronie bip.mznk.jaworzno.pl).
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Wizje nieba i piekła urzekają
Wielką popularnością cieszyła się
ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Oligoimpresje
– wizja nieba i piekła”, organizowanego przez pracowników Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworznie. Na konkurs wpłynęło
210 prac z 26 ośrodków z całej Polski. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, bo każda z artystycznych wizji
nieba i piekła urzekała starannością,
pomysłem i oryginalnością.
Wśród uczestników tegorocznej
edycji konkursu są podopieczni ośrodków między innymi z Jaworzna, Sosnowca, Będzina, Katowic, Myszkowa, Malborka, Słupska, Cieszyna czy
Działdowa. Konkursowe prace oceniały dr Bernadeta Stano z Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie oraz Iwona Brandys,
adiunkt z Muzeum Miasta Jaworzna. Wybór najpiękniejszych prac nie
był łatwy, ale udało się wytypować
piętnaście, które zostały nagrodzone,
a kolejne 26 prac zostało wyróżnionych. Były też trzy nagrody specjalne
ufundowane przez: Agatę Kornhauser-Dudę, pierwszą damę RP, Paw-

Bernadeta Stano i Iwona Brandys oceniają prace nadesłane w konkursie
| fot. Materiały Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie

ła Silberta, prezydenta Jaworzna,
Tadeusza Kaczmarka, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przez
Marie Materlę, radną Sejmiku Województwa Śląskiego.
– To trudny czas, bo z powodu pandemii wiele szkół nie pracowało. Mimo
to na konkurs wpłynęło dużo prac i były
naprawdę piękne. Z roku na rok poziom
jest coraz wyższy. Autorzy wychodzą

Piekarska
już remontowana
Uwaga kierowcy, na ulicy Piekarskiej, na odcinku od Działkowej do
skrzyżowania z ul. Bogusławskiego,
działa już ciężki sprzęt. Jezdnia jest
miejscowo zwężona, a ruch odbywa
się wahadłowo.
Piekarska przejdzie tzw. „lifting” na
całej swojej długości, czyli od Działkowej do skrzyżowania z Wiejską
i Granitową. Powstanie też kilka udogodnień, zarówno dla samochodów
osobowych, jak i ruchu autobusowego.
– W pierwszym etapie zbudujemy 10
miejsc postojowych i zatokę manewrową
dla autobusów przy wyjeździe z Bogusławskiego. Wymienimy też krawężniki
– wylicza Krzysztof Korytko, kierownik robót z firmy Hucz z Boronowa.
– Na budowie pracuje koparko-ładowarka. Jest też samochód ciężarowy.
Konieczne są miejscowe zwężenia jezdni.
Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności – apeluje.
Ruch samochodowy na Piekarskiej
ma zostać utrzymany przez cały czas
remontu. Mieszkańcy mają mieć zapewniony dojazd do posesji. Wy-

Drogowcy wzięli się już za Piekarską
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

konawca zapewnia, że o wszelkich
dodatkowych utrudnieniach będzie
informował na bieżąco.
Na razie drogowcy zdzierają asfalt
od Działkowej do Bogusławskiego.
Za ok. dwa tygodnie wezmą się za
fragment od Bogusławskiego do Złotej i etapami będą przesuwać się do
granicy Gigantu z Niedzieliskami.
Odbudowa nawierzchni ma ruszyć
ok. 21 czerwca, a cały remont powinien zakończyć się końcem przyszłego miesiąca.
Remont Piekarskiej jest częścią innej drogowej inwestycji – przebudowy ul. Grunwaldzkiej. Zostanie ona
przebudowana na odcinku od nowego
ronda na Pechniku (czyli na wysokości ul. 11 listopada) do ul. Kolejowej.
Prace obejmą więc stary ślad Drogi
Krajowej nr 79.
Roboty na Grunwaldzkiej mają rozpocząć się po zakończeniu remontu
Piekarskiej i będą polegać na zwężeniu jezdni do 6 metrów, budowie
nowych chodników, zjazdów, zatok
autobusowych i pasów dla rowerzystów. Przebudowane zostaną też sieci
podziemne. Zmieni się także geometria skrzyżowania z ul. Kolejową.
Modernizacja Grunwaldzkiej ma
zakończyć się zimą 2022 r. i będzie
kosztować prawie 5 mln zł. Za wymianę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zapłacą Wodociągi Jaworzno.
Część pieniędzy na przebudowę drogi,
1,6 mln zł, pochodzi z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Projekt drogowy na Piekarskiej
i Grunwaldzkiej jest realizowany
w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
Anna Zielonka-Hałczyńska

poza utarte schematy. W tym roku po
raz pierwszy w ramach konkursu otrzymaliśmy rzeźbę – podkreśla Magdalena Milka-Bielińska ze SOSW w Jaworznie.
Nagrodę specjalną pierwszej damy
RP otrzymała Barbara Śpiewak z Sosnowca. Nagroda specjalna Pawła
Silberta oraz Tadeusza Kaczmarka
trafiła do Adama Kaszy z Katowic,
zaś Marii Materli do Pauliny Tarapacz z Będzina.
Już wkrótce najpiękniejsze prace
nadesłane w ramach ósmej edycji
Oligoimpresji będzie można obejrzeć. Plastyczne wizje nieba i piekła pojawią się w Galerii ExLibris
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Wystawa zostanie zainstalowana w bibliotecznej galerii już
w najbliższy piątek, 21 maja. – Zapraszam wszystkich do obejrzenia prac,
jakie wpłynęły w tym roku na nasz konkurs. Warto wybrać się na tę wystawę,
bo prace są piękne – zachęca Magdalena Milka-Bielińska.
Wystawę w bibliotecznej galerii
oglądać można będzie do 16 czerwca.
Grażyna Dębała

Goście Nocy w Muzeum oglądali wystawę o Leopoldzie Tyrmandzie | fot. Przemysław Dudzik

Noc w muzeum

Wystawa poświęcona Leopoldowi Tyrmandowi cieszyła się największym zainteresowaniem podczas
sobotniej Nocy Muzeów zorganizowanej w Muzeum Miasta Jaworzna.
Mieszkańcy mogli oglądać wszystkie
ekspozycje za darmo od godz. 17.00
do 22.00. W tym roku, z racji pandemii, nie zorganizowano dodatkowych atrakcji.
– Tym razem zaprosiliśmy do samego
zwiedzania – podkreśla Przemysław
Dudzik, dyrektor jaworznickiego muzeum. – Wystawę o Leopoldzie Tyrmandzie można jeszcze zobaczyć do połowy
czerwca. Warto, ponieważ ekspozycja

o tym nieco zapomnianym, myślę, że
niesłusznie, pisarzu, jest bardzo ciekawa – zachęca.
W drugiej połowie czerwca muzeum zaprosi mieszkańców na kolejną czasową wystawę. Swoje prace
zaprezentują twórcy z pracowni plakatu wrocławskiej ASP.
W miniony piątek w muzeum odbyło się natomiast rozstrzygnięcie XII
Konkursu „Z dziejów mojego miasta”.
W kategorii uczniów szkół podstawowych z klas 4-5 wygrał Natan
Pawłowski z SP 16. Wśród uczniów
z klas 6-8 najlepszy okazał się Miłosz
Kołodziejczyk z SP 8.
AZ-H
AU TO P R O M O C J A
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Nie tylko dla kolekcjonerów
Miłośnicy komunikacji miejskiej już niebawem będą
mogli stać się szczęśliwymi posiadaczami jednego z autobusów PKM Jaworzno. Elektryczny Solaris Urbino 12
z rocznika 2020 będzie dla nich dostępny na przełomie
lipca i sierpnia tego roku. Mało tego, nie będzie problemów z jego garażowaniem. Z powodzeniem zmieści się
na półce w salonie…
Model jaworznickiego „elektryka” w skali 1:87 powstaje dzięki współpracy PKM-u z jednym z internetowych
sklepów modelarskich i z firmą zajmującą się produkcją
tego typu motoryzacyjnych miniatur.

Powstały już miniaturki Solarisa Urbino 12 (linia 303) i Solarisa
Urbino 18 (linia E) | fot. Maciej Kowal

– Producent otrzymał od nas komplet zdjęć, pliki z naklejkami oraz wszelkie wytyczne, aby model został wiernie odtworzony – podkreśla Maciej Zaremba, rzecznik prasowy
PKM w Jaworznie. Jaworznicki autobus zyska więc nie
tylko turkusowy kolor, ale też wszystkie oznaczenia, w tym
nazwę przewoźnika, numer boczny i numer linii wyświetlany na tablicach z przodu, z tyłu i z boku pojazdu (ma
to być linia 319, kierunek Łubowiec Pętla). Identyczny
będzie też środek – siedzenia będą ustawione w tej samej
konfiguracji, jak w prawdziwym elektrobusie.
Na modelarskim rynku jest już sporo tego typu miniaturowych pojazdów komunikacji publicznej, m.in. z Niemiec, Włoch czy Austrii. Wśród polskich przewoźników,
obok jaworznickiego PKM-u, dostępne są autobusy MZA
Warszawa, PKS-u Szczecinek i PKS-u Gdańsk.
Miniaturowy Solaris Urbino 12 to już trzeci model,
wzorowany na autobusach PKM Jaworzno. Wcześniej
powstały miniaturki Solarisa Urbino 12 (linia 303) i Solarisa Urbino 18 (linia E) z rocznika 2017.
– Podczas pierwszej edycji sami nawiązaliśmy współpracę
z przedstawicielem producenta. Modele były na tyle popularne
wśród hobbistów, że firma Rietze postanowiła wznowić dystrybucję, tym razem dla aktualnej serii pojazdów. Oznacza
to, że nasze autobusy wpisały się już na stałe do encyklopedii najciekawszych modeli pojazdów komunalnych – ocenia
rzecznik. – To dowód na to, że rośnie rola PKM-u Jaworzno
w ogólnokrajowej rewolucji e-mobilności – dodaje.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Od projektu do realizacji
W Jaworznie przybędzie miejsc
postojowych i chodników. Ruszyły
już prace w ścisłym centrum miasta.
Parking powstaje przy ulicy Matejki,
w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Podobne prace realizowane są również w innych dzielnicach. Inwestycja to jedno z zadań
wybranych do realizacji przez mieszkańców miasta w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.
– W kilku lokalizacjach widać już
spore postępy robót. Na ukończeniu jest
chodnik przy ul. Dąbrowskiego w Długoszynie i miejsca postojowe przy ul.
Domsa, a na Insurekcji Kościuszkowskiej
i Wiosny Ludów trwają roboty ziemne.
Powstają także miejsca postojowe na ul.
Matejki. Miejsca postojowe będą ogólnodostępne – zapowiadają pracownicy
jaworznickiego Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów.
Niebawem ekipy remontowe pojawią się również na ul. Grabańka
w Ciężkowicach, gdzie przedłużony
zostanie chodnik do ul. Zdrojowej

oraz w Szczakowej przy ul. Wolności
w sąsiedztwie szkoły.
Zadanie wybrane przez jaworznian
w ramach poprzedniej edycji JBO
zakłada powstanie kolejnych miejsc
parkingowych i chodników. Trotuary
zostaną wybudowane w nowych miejscach albo też wymieniona zostanie

W poniedziałek, 24 maja, ruszy
internetowe głosowanie (na Facebooku) na najpiękniejsze wisiorki,
kolczyki, bransoletki i innego rodzaju
recyklingową i ekologiczną biżuterię. Autorami „świecidełek” ze starych książek, plastikowych słomek,
butelek po napojach, puszek itp. są
uczestnicy konkursu „Sercem zdobione dla Świetlikowa”. Konkurs dobiega już końca (prace można składać
tylko do 21 maja, w klubie MCKiS
Niko w Byczynie).
– Wszystkie prace konkursowe zostaną po jego rozstrzygnięciu przeka-

zane na Świetlikowy Bazarek, który
jest prowadzony na rzecz Fundacji
Śląskiego Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo” – podkreśla Kinga Jończyk
z klubu Niko, który jest organizatorem wydarzenia. – To nasza kolejna
akcja z hospicjum. Mimo że, z racji
pandemii, nie możemy organizować
większych przedsięwzięć tego typu,
to szukamy możliwości wsparcia tego
miejsca – dodaje.
Tyskie „Świetlikowo” od 2009
r. wspiera małych pacjentów i ich
rodziców z woj. śląskiego. Robi to,
prowadząc hospicjum domowe,

nawierzchnia na tych już istniejących.
Zadanie przewiduje też oświetlenie
w różnych częściach miasta.
Tegoroczne działania dotyczą Ciężkowic, Byczyny, Szczakowej czy Jelenia. Prace realizowane będą również
w Centrum, Podłężu, Cezarówce Dolnej i Długoszynie.
GD

Parking powstający przy ul. Matejki | fot. Grażyna Dębała

Z sercem dla Świetlikowa
Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci oraz hospicjum perinatalne, w którym opieką objęci są rodzice spodziewający
się dziecka, u którego stwierdzono
nieuleczalną wadę rozwojową lub
chorobę.
– Głosowanie internautów na najładniejsze prace konkursowe potrwa do 28
maja. Z kolei najpóźniej do 31 maja
poznamy decyzję jury, które oceni biżuterię pod kątem artystycznym. Komisja
konkursowa wyłoni trzech laureatów,
którzy otrzymają nagrody rzeczowe –
zaznacza Kinga Jończyk.
AZ-H

Pracownie ceramiki i plastyczna również wznawiają działalność od najbliższego poniedziałku | fot.

Znów się s

Od poniedziałku, 24 maja,
wracają stacjonarne zajęcia
prowadzone w placówkach
Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu. Instruktorzy
MCKiS już nie mogą się
doczekać ponownego
spotkania po pandemicznej
przerwie z uczestnikami
swoich zajęć. Mają
mnóstwo pomysłów
i zapału do pracy.
– Wszystkie zajęcia, które w czasie
pandemii prowadzone były z wykorzystaniem formuły online, od poniedziałku będą się już odbywały stacjonarnie.
Odwieszamy również te zajęcia, których
z uwagi na bezpieczeństwo uczestników
w czasie pandemii nie można było organizować – podkreśla Barbara Halaś,
kierownik działu kultury w MCKiS.
To oznacza, że znów działać będą
wszystkie pracownie, a grupy teatralne, śpiewacze czy plastyczne
wrócą do regularnych spotkań w siedzibach placówek MCKiS. Dobrych
wiadomości jest więcej. Poza znanymi i lubianymi przez jaworznian
zajęciami, do oferty przygotowanej
przez instruktorów MCKiS dołączają
też nowe propozycje. Trwa nabór na
zajęcia w ramach Pracowni Animacji
Poklatkowej. To propozycja dla osób,
które interesują się filmem i technikami jego realizacji. Druga nowość to
grupy teatralne dla dzieci i młodzieży.

– Zapraszam osoby w wieku od 12
do 16 lat, które chcą poznawać magię
teatru, rozwijać się artystycznie, doskonalić swoje umiejętności i talenty – zachęca Katarzyna Pokuta z MCKiS.
Osoby zainteresowane nowymi
zajęciami dzwonić mogą na numer
501 205 221.
Dodatkowo ruszają jeszcze warsztaty teatralne, które prowadził będzie Marcin Miliński. To instruktor,
który prowadził w naszym mieście
grupy teatralne oraz teatr lalkowy.
– Na zajęcia zapraszam uczniów szkół
podstawowych. W ramach zajęć dzieci
będą uczyć się właściwej dykcji, intonacji czy mimiki. To umiejętności, które
przydadzą się nie tylko na scenie – zapewnia Marcin Miliński.

"

Latem planujemy uruchomienie kina plenerowego
w sąsiedztwie Hali Widowiskowo-Sportowej w centrum miasta. Spotykać się
będziemy też na piknikowych imprezach, które
organizowane będą w różnych częściach Jaworzna.
W ramach cyklu imprez
„Z rodziną w plenerze” bawić się będziemy m.in. nad
Sosiną, w parku Podłęże
czy na Rynku.

Wszystkie zajęcia odbywać się
będą zgodnie z zasadami sanitarnymi
obowiązującymi w czasie pandemii.
Powrót do stałych zajęć w formie
stacjonarnej to nie wszystko. Zno-

Technologia w służ

W ramach specjalnego cyklu szkoleń dla bibliotekarzy jaworzniccy
pracownicy MBP będą się uczyć, jak
w swojej pracy wykorzystywać nowe
technologie. Szkolenie odbędzie się
online w ramach projektu pod hasłem
„Kompas kreatywnego bibliotekarza”.
– Dziś, w obliczu pandemii, działania
online bibliotek nabrały nowej wartości
i większego znaczenia, bo pozwalają
utrzymać kontakt z czytelnikami i rozwijać go o nowe możliwości. Natomiast

w przyszłości obecność bibliotek w wirtualnej przestrzeni może wzmacniać ich
tradycyjne funkcjonowanie poprzez kreowanie rozwiązań hybrydowych, czyli
umiejętne łączenie działalności analogowej z online – podkreśla Aleksandra Bzowska z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaworznie.
Uczestnicy bibliotecznego szkolenia pod nazwą „Nowe technologie
w animacji czytelnictwa” poznają
nowe metody, narzędzia i aplikacje,
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Materiały MCKiS

spotkamy!
Monika Komańska

Pełnomocnik ds. organizacyjnych
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
Bardzo się cieszymy, że pandemiczne obostrzenia
pozwalają już na to, by powrócić do zajęć stacjonarnych. Wiadomo, że kontakt online nie może zastąpić
tradycyjnego spotkania z drugim człowiekiem. To rozwiązanie świetnie się sprawdzało, gdy zakażeń było
dużo i względy bezpieczeństwa wymagały izolacji, ale
i tak wszyscy tęskniliśmy za tradycyjną formą naszych
zajęć. Teraz znów będziemy mogli się widywać. Czekamy na Was w placówkach Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Do zobaczenia!
szenie pandemicznych ograniczeń,
pozwala na organizację ciekawych
wydarzeń w plenerze. Pracownicy MCKiS już od dawna nad tym
pracują. W nadchodzącym sezonie
jaworznianie liczyć mogą na sporo
propozycji. Już wiadomo, że latem
spotkamy się na seansach w kinie
plenerowym. W tym roku kinowy
ekran stanie jednak nie na plantach,
a w podcieniach Hali Widowiskowo-Sportowej w centrum miasta.
Spotykać się będziemy też na piknikowych imprezach, które organizowane będą w różnych częściach
Jaworzna. W ramach cyklu imprez
„Z rodziną w plenerze” bawić się
będziemy m.in. nad Sosiną, w parku
Podłęże czy na Rynku. Trwają też
przygotowania do obchodów Święta
Rodziny i Dni Jaworzna.
Instruktorzy MCKiS myślą już
również o tegorocznej Akcji Lato
i pracują nad przygotowaniem programów, które spodobają się małym

jaworznianom. Pomysłów nie brakuje. – W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, stawiamy przede wszystkim
na zajęcia w plenerze – zapowiada
Barbara Halaś.
Szczegółowe informacje na temat
zajęć organizowanych przez MCKiS

które później będą mogli z powodzeniem wykorzystać w codziennej
pracy. Bibliotekarze poznają tajniki
obróbki audio i wideo, dowiedzą się,
jak stworzyć plakat, ulotkę informacyjną czy zaproszenia na wydarzenie.
Szkolenie przybliży pracownikom
znaczenie terminów gamifikacja oraz
innowacje w bibliotece. Uczestnicy
szkolenia zdobędą też wiedzę o aktualnych trendach i sposobach przyciągnięcia czytelników do biblioteki.

Szkolenie dla jaworznickich bibliotekarzy poprowadzi Marcin Skrabka,
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
studiów w Instytucie Prawa Własności
Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta MKiDN w zakresie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury. Marcin
Skrabka pracuje nad sposobami łączenia nowych technologii z tradycyjnymi książkami.
GD

"

Trwa nabór na zajęcia
w ramach Pracowni Animacji Poklatkowej. To
propozycja dla osób, które interesują się filmem
i technikami jego realizacji. Druga nowość to grupa
teatralna dla młodzieży
w wieku od 12 do 16 lat.

znaleźć można w mediach społecznościowych i na stronie internetowej placówki (www.mckis.jaw.pl).
O szczegółach imprez będziemy na
bieżąco informować.
Grażyna Dębała

żbie bibliotekarzom

ZDROWIE I URODA
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Takiego sprzętu jeszcze
w Jaworznie nie było

Poradnia okulistyczna
Miejskiego Centrum
Medycznego działająca
przy ZLO Podłęże
wzbogaciła się o nowe
urządzenie do diagnostyki
oka. Jest to angio OCT
(Optyczna Koherentna
Tomografia) służąca do
optycznej tomografii oka.
To jedno z najdokładniejszych urządzeń do diagnostyki oka, całości oka,
pod kątem różnych schorzeń. Zaletą
tego urządzenia jest również, fakt,
iż jest ono nieinwazyjne, jego medium działającym jest światło. Jest
ono także przyjazne dla pacjenta,
ale personel medyczny musi dojść
do dużego doświadczenia w wykonywaniu i ocenie badania.

– Korzystamy z tego urządzenia
od miesiąca i dostrzegam kolosalną
różnicę w obsłudze i możliwościach,
jakie posiada. Poprzednie, z którego korzystaliśmy jako pierwsi w Jaworznie, służyło nam 10 lat i nadal
służy. To jest podobnej generacji, ale
znacznie rozszerza i przyśpiesza diagnostykę i leczenie. To topowe urządzenie okulistyczne – mówi dr Iwona
Śmigielska, specjalista w zakresie
okulistyki.
W pełni skomputeryzowane badanie może odbyć się w MCM, a wyniki otrzymuje lekarz nawet w innym
budynku. To wpływa na oszczędność czasu i dobrą współpracę. Poprzednie urządzenie OCT oraz to
najnowsze są w stanie zdiagnozować szereg schorzeń okulistycznych,
których pacjent nawet nie był świadomy, które nie muszą się objawiać
bólem albo nie są dyskomfortem, są
odkrywane tym badaniem.

Dr Iwona Śmigielska prezentuje najnowsze urządzenie | fot. Ewa Szpak
AU TO P R O M O C J A

– Kiedyś, jeszcze przed erą OCT,
sami byliśmy świadomi, że dzieje się
coś niepokojącego ze zdrowiem pacjenta, ale nie mając odpowiedniego
sprzętu, nie mogliśmy tego ustalić i wysyłaliśmy go do kliniki lub szpitala.
Teraz pacjent jest od razu diagnozowany i szybciej można podjąć leczenie
– podkreśla dr Iwona Śmigielska.
Jednymi z poważnych schorzeń,
które OCT może zdiagnozować, są
schorzenia naczyniowe szeroko pojęte, nieprawidłowości jaskrowe,
tzw. starcze zwyrodnienie plamki
(AMD), będzie ono też przydatne
pacjentom z cukrzycą, która dramatycznie może niszczyć wzrok.
– Korzystając z klasycznych, ale dobrych urządzeń okulistycznych, widzę
jedynie powierzchnię siatkówki oka,
a ten aparat widzi głębiej niż moje
oko. Ale nadal nie zastąpi to lekarskiej
analizy, jego doświadczenia. To jest
badanie dodatkowe, chociaż bardzo
szczegółowe i przydatne. Wychodzi od
razu wynik, który trzeba analizować
– dodaje lekarz okulista.
Jak bardzo przydatne i potrzebne
jest to urządzenie, pani doktor przekonała się ponad rok temu. – Pamiętam, miałam potrzebę diagnozowania
30-letniego pacjenta, bo zagrożony był
jego wzrok. To urządzenie było dopiero w fazie wprowadzania na rynek.
Szukałam punktu, który dysponowałoby tym najnowszym OCT. Udało mi
się po ciężkich perturbacjach znaleźć
je i zbadać pacjenta – wyjaśnia dr
Iwona Śmigielska.
Obecnie czas leczenia i diagnozowania pacjentów znacznie się skraca.
A korzystać mogą z niego pacjenci
w każdym wieku, nawet dzieci, które współpracują z lekarzem. Skierowanie do lekarza okulisty wystawia
lekarz POZ lub specjalista, a ten decyduje o zasadności badania.
Ewa Szpak

Aleksander Dukliński rowerem zwiedził wiele okolicznych miejsc
| fot. Archiwum prywatne

Jazda w trasę!

Na Velostradzie czy popularnych
trasach rowerowych spotkać można
coraz liczniejszych amatorów dwóch
kółek. Takich szlaków w Jaworznie
nie brakuje. W zależności od kondycji
możemy wybrać trasę do 20-, 40- czy
50-kilometrową, a nawet dłuższą.
Wiosną 2010 r. została wyznakowana sieć tras rowerowych, która połączyła ze sobą dzielnice miasta oraz
tereny rekreacyjne. Utworzono także
połączenia z sąsiednimi gminami: Sosnowcem, Sławkowem, Bukownem,
Chrzanowem, Trzebinią, Chełmkiem,
a także z miastami odległymi: Katowicami, Olkuszem, Pszczyną, Krakowem. Łączenie są to 22 odcinki
tras o sumarycznej długości ponad
270 km.
Którą trasę wybrać, wziąwszy pod
uwagę walory przyrodnicze i jej stopień trudności? Krótkie trasy, do 20
km, ale ciekawe pod względem krajobrazu, to te do zalewów – Dziećkowice,
Łęg, Sosina. W trasę powyżej 20 km
możemy się wybrać w kierunku Pogorii III, Paprocan, Żabich Dołów, jezior Chechło-Nakło lub Przeczyckiego.
– Mamy tak wiele możliwości do
uprawiania turystyki rowerowej, że naprawdę jest w czym wybierać. Bardzo lubię jeździć na Pustynię Błędowską-Różę
Wiatrów. Trasa ma około 50 km w obie
strony. Jadąc przez Bukowno, mijamy
rzekę Sztołę, malowniczą, z wieloma zakolami. Również pod względem atrakcji
ciekawa jest trasa na Dziećkowice. Jadąc z Jaworzna w kierunku Chełmka,
zwiedzamy bunkry z okresu II wojny
światowej, a sam zalew przy lekkim
wietrze sprawia wrażenie potężnego
jeziora z falami. Poza tym drugi brzeg

Dziećkowic jest pełen pięknej, dzikiej
przyrody – wymienia Aleksander
Dukliński, członek grupy rowerowej
Niepokonani Jaworzno.
Piękna trasa jest też z Jaworzna do
kamieniołomów w Libiążu – fajna,
przyjemna, leśno-asfaltowa. Ciekawą
trasą, tylko lasami można dotrzeć na
Sosinę z Jaworzna. Jadąc z Osiedla
Stałego, wjeżdża się w Długoszynie
w las, potem wzdłuż Przemszy Białej
do Maczek i pod mostem na Sosinę.
– A jeśli ktoś ma ochotę na turystykę
rowerową z dala od tłumów, polecam
mało uczęszczaną trasę z Długoszyna
lasem na Cieśle (sioło Maczek), potem
w kierunku Bukowna-Biskupi Bór. Tam
przez wyrobiska piasku, dawną piaskownię, potem lasy Ciężkowickie, Żabnik
i dociera się do Sosiny. Wszystko lasem.
Ta trasa znana jest dla prawdziwych
rowerzystów. Przepiękna, rekreacyjna, mało jedzie się asfaltem – dodaje
Aleksander Dukliński.
Grupa Niepokonani Jaworzno przygotowuje dla mieszkańców możliwość
poznania naszego miasta z perspektywy roweru. Począwszy od lipca
w każdy piątek będzie organizować
rowerowe wycieczki po ciekawych
i pięknych trasach rowerowych.
Do pokonywania tras rowerowych
warto się przygotować, a swój rower
sprawdzić pod kątem technicznym.
– W pierwszej kolejności, dla własnego
bezpieczeństwa, powinno się sprawdzić
stan kasku albo nabyć nowy. Następnie
warto przejrzeć stan łańcucha, ogumienia, oświetlenie, nasmarować napęd
albo uzupełnić brakujący smar – radzi
Zbigniew Nowak, właściciel sklepu
i serwisu rowerowego.
ES

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
zaprasza tenisistów. Po sezonowej
przerwie, od poniedziałku 17 maja,
można znów korzystać z kortów ziemnych położonych przy ulicy Krakowskiej 8. Obiekt można już rezerwować. Zrobić to można telefonicznie.
Wystarczy zadzwonić pod numer 600
337 813, by zająć sobie miejsce.
– W ubiegłym roku obiekt przeszedł
remont. Przeprowadziliśmy konieczne
prace naprawcze i dziś korty prezentują
się świetnie. Zachęcam do korzystania

z tego miejsca – mówi Sebastian Kuś,
dyrektor MCKiS.
Obiekt otwarty jest codziennie
w godzinach od 8 do 21. Bilet normalny kosztuje 20 zł, a ulgowy 15
zł. Na zniżki liczyć mogą posiadacze
Karty Rodziny Wielodzietnej. Z takim dokumentem godzina gry na
kortach przy Krakowskiej kosztuje
10 zł. Z legitymacją weterana grać
można za darmo. Na miejscu istnieje
też możliwość wypożyczenia rakiet
tenisowych.
GD

Czekamy
na tenisistów
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Cztery premiery w MDK
Działające
w Młodzieżowym
Domu Kultury teatry
zaplanowały na
czerwiec 4 premiery.
21 maja, wcześniej niż
zapowiadano, zostają
otwarte teatry, kina,
filharmonie, opery i inne
instytucje kulturalne.
Spektakle na żywo będą odbywać
się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. W trakcie seansu widzowie
będą musieli pozostać w maseczkach i będą mogli zająć tylko połowę miejsc.
Premiery spektakli teatralnych,
które przygotował Teatr Oddzielny,
były planowane już w zeszłym roku,
ale z powodu pandemii trzeba je było
przełożyć na inny czas. – Gdyby nie
pandemia, mogliśmy te spektakle pokazać wcześniej, bo byliśmy przygotowani. Wykorzystaliśmy ten czas prób
zdalnych, aby wszystko dopracować,
przećwiczyć tekst dykcyjnie, intonacyj-

nie, dlatego nie uważam go za stracony – twierdzi Anna Wawrzyńczak,
aktorka Teatru Oddzielnego.
5 i 6 czerwca TO pokaże zapowiadany i reklamowany już od dawna
spektakl muzyczny „Grzebień zielony”. Historia kilku przyjaciółek, które
spotykają się po 25 latach i wspominają czasy studenckie oraz próbują wyjaśnić tajemnicę, która je
rozdzieliła, brzmi ciekawie i intrygująco. Spektakl ten będzie przeplatany piosenkami z lat 70. i 80.
Usłyszymy m.in. przeboje: Lennona,
Joplin, Kory, Okudżawy, zespołów
Beatles, Animals.
Kolejna premiera TO, zapowiedziana na 12 czerwca, to wzruszający i poruszający spektakl muzyczny
przygotowany z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Spektakl,
poprzez próbę ukazania zmian zachodzących w społeczeństwie w ciągu 16 lat po jego śmierci, dotyka
ważnych problemów z perspektywy
utworów literackich JP II oraz jego
przemyśleń.
Dzień później, 13 czerwca, na
premierę zapraszają młodzi aktorzy, którzy od roku pracowali

Wokaliści pracują nad piosenkami do Mamma Mia
| fot. Ewa Szpak

nad musicalem „Mamma Mia”. 15
największych przebojów zespołu
ABBA, energiczna choreografia,
wielkogabarytowa scenografia, kolorowe stroje. To wszystko tworzyć
będzie pełne energii widowisko.
Świetni młodzi wokaliści i tancerze
zabiorą widzów na gorącą wyspę
Kalokairi, a największe przeboje
ABBY pozwolą przenieść się w szalone lata 70.
– Młodzi wokaliści śpiewają znane
piosenki zespołu ABBA w wielogłosie.
Mają ambitne partie solowe, ale świetnie sobie radzą. Są to trudne piosenki,
ale jestem z nich dumna, bo część z nich
nie miała przygotowania wokalnego,
ale ciężko pracowała – mówi Iwona
Pilarz, trener wokalny zespołu teatralnego.
Ostatni tydzień roku szkolnego
zarezerwowany został na premierę
musicalu „W poszukiwaniu Kopciuszka”, który przygotowali dla najmłodszej widowni najmłodsi aktorzy. Dzieci w wieku 7-15 lat wcielać
się będą w bohaterów bajek, baśni
i pomogą księciu odnaleźć kobietę
ze swoich snów.
Ewa Szpak

Próba spektaklu z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II
| fot. Ewa Szpak

Muzyczne biograﬁe ﬁlmowe
Dla wielu reżyserów filmy o muzykach są łakomym kąskiem. Bo to temat
nośny – artyści, między innymi
muzycy mają ciekawe, niebanalne
biografie, ale główną atrakcją jest
muzyka ilustrująca opowiadaną historię. Muzyczne biografie filmowe
cieszą się dość dużą popularnością .

Nie oznacza to jednak, że są łatwe
w realizacji. W wielu przypadkach
trzeba się zmierzyć z legendą artysty
czy zespołu, o którym opowiadają,
nie popaść w pułapkę mitologizacji
i uproszczeń, a także znaleźć aktorów,
którzy równie dobrze, co przed kamerą, odnajdują się na scenie. Biografie muzyczne to swoisty podgatunek

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Amadeusz, reż. Milos Forman, USA 1984;
Bohemian Rhapsody, reż. Bryan Singer, Wielka Brytania/USA 2018;
I”m not there, reż. Todd Haynes, USA/Kanada 2007;
Ray, reż. Taylor Hackford, USA 2004;
Rocketman, reż. Dexter Fletcher, Wielka Brytania 2019;
Selena, reż. Gregory Nava, USA 1997;
Skazany na bluesa, reż. Jan Kidawa-Błoński, Polska 2005;
Spacer po linie, reż. James Mangold, Niemcy/USA 2005;
The Beatles, reż. Richard Lester, Wielka Brytania 1964;
Tina, reż. Brian Gibson, USA 1993;
What Happened, Miss Simone, reż. Liz Garbus, USA 2015.

filmów muzycznych realizowanych
w formie dokumentalnej i fabularnej.
The Doors w reż. Olivera Stone’a
(USA 1991) to jedna z najlepszych
muzycznych biografii filmowych,
obejmująca okres od założenia zespołu do przedwczesnej śmierci Jima
Morrisona. Stone znakomicie oddał
atmosferę kontrkultury z przełomu
lat 60. i 70. XX wieku. W poetycki,
wręcz oniryczny sposób opowiedział
historię The Doors przez pryzmat
twórczości i wątków biograficznych.
Niewątpliwe do sukcesu filmu przyczynił się między innymi Val Kilmer
przypominający do złudzenia Jima
Morrisona i samodzielnie wykonujący utwory nieżyjącego muzyka. Reżyser, zafascynowany mitami kultury
amerykańskiej, przedstawił Morrisona
nie tylko jako wybitnego muzyka, ale
również osobę egocentryczną, niszczącą swoich najbliższych, człowieka
zafascynowanego śmiercią i dążącego do autodestrukcji. Wszystko to
ilustrowane jest magnetyczną i hipnotyzującą muzyką The Doors. KP

Dobble XXL Gigagra!

Po dekadzie duże,
znaczy lepsze

Minęło już 10 lat, odkąd w Polsce
nakładem wydawnictwa Rebel pojawiła
się mała karcianka zamknięta w metalowej puszcze – Dobble. Gra imprezowa
skierowana do młodszych dzieci posiadała 55 okrągłych kart z 8 różnej wielkości symbolami każda. Zadanie graczy
było proste: znajdź symbol łączący
twoją kartę z kartą przeciwnika. Co
ważne, każda karta miała jeden symbol
wspólny z inną kartą. Prosta mechanika zrodziła 5 różnych rozgrywek, od
podbierania sobie kart, po zrzucanie
się ze wszystkich posiadanych krążków. Do tego wszystkiego metalowa
puszka idealnie sprawdzała się jako
zabezpieczenie gry przy transporcie,
w czasie m.in. biwaków z dziećmi.
Dobble autorstwa Denisa Blanchot
Blanchot,
Guillaumera Gille-Naves i Igora Polouchine stała się na tyle popularna
i uniwersalna, że doczekała się kilku
graficznych odsłon. Na stoły wjechały
m.in. Dobble Star Wars, karty z wizerunkami bohaterów filmu animowanego „Gdzie jest Dory?”, wersje kart
ze zwierzakami, cyframi, karty dla
młodszych dzieci zawierające tylko
6 większych obrazków czy specjalnie pokryte lakierem karty na plażę.
W minionych latach na kartach Dobble gościli bohaterowie z uniwersum
Harrego Pottera czy Krainy Lodu 2.
Tematycznie gra nie posiada ograniczeń, a wzrost popularności tylko zachęca do pojawiania
się kolejnych puszek.
Dziesięć lat od pojawienia się pierwszej edycji gry oraz jej kilku wersji
graficznych na podłodze można rozłożyć… ponownie pierwszą edycję, z tą różnicą, że karty
wykonane
zostały
z PVC i mają
45 centymetrów
średnicy. Dobble XXL posiada 20 wytrzymałych kart
zaprojektowanych
z myślą o aktywnej zabawie
w szkole czy
na podwórku.
Tym razem
graczom zaproponowano
cztery tryby gry
wykorzystujące duże
karty, co jednak nie ogranicza pomysłów właścicieli. – W trakcie
zbiórki z naszymi
najmłodszymi
członkami ZHP
wykorzystaliśmy karty
Dobble XXL na
dwa sposoby
– wspomina
Wiktor Kozub
Kozub,

przyboczny 13 Jaworznickiej Gromady Zuchowej „Szczwane Szopy”.
– Najpierw zuchy miały za zadanie
przedostać się na drugą stronę ruchomych piasków, poruszając się po „bezpiecznych wysepkach”. Drugą zabawą
było jak najszybsze przejście labiryntu.
Karty są na tyle trwałe, że dzieci skacząc po nich w butach, nie zdołały ich
uszkodzić – dodaje druh Wiktor.
Rok 2021 przyniósł ze sobą nie
tylko wersję XXL, ale także kilka nowych graficznych wersji gry. Już teraz w sklepach można kupić Dobble
Psi Patrol, Minionki czy Kicia Kocia.
Na dniach ukaże się kolejna wersja –
tym razem z bohaterami studia Pixar.
Jak widać, ta imprezowa karcianka jeszcze długo nie
zniknie ze stołów.
Radosław
Kałuża
Harcerski
Klub Gier
Gildia
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Rozmowa z Kubą Dębskim, gitarzystą jaworznickiego zespołu Animations, który na żywo zagrał koncert w nowym
cyklu muzycznym NETMUSIC organizowanym przez MCKiS Jaworzno

Optymizm i nowa płyta

Na przestrzeni ostatnich lat dwukrotnie
zmieniał się skład zespołu. Jak odnajdujecie się w czteroosobowej formacji?
W 2017 roku odszedł perkusista Paweł Larysz, zastąpił go Kuba Galwas. W 2018 opuścił
zespół klawiszowiec, Tomasz Konopka. W tym
składzie wystąpiliśmy przed jaworznicką publicznością w 2019 roku, na ostatnim koncercie
przed pandemią. Wtedy stwierdziliśmy, że spróbujemy zagrać we czwórkę. Na szczęście, póki
co, wydaje nam się, że wszystko działa dobrze
i radzimy sobie muzycznie.
Czy coś się zmieni w stylu grania zespołu, bo pracujecie teraz nad nową płytą?

| fot. Andrzej Pokuta
AU TO P R O M O C J A

U nas jest tak, że zawsze gramy inaczej na
każdej płycie, to taka nasza charakterystyczna
cecha i ta płyta, nad którą obecnie pracujemy,
również będzie inna niż poprzednie, ale spójna.
Powoli wszystko idzie do przodu, półmetek mamy
już za sobą. Staramy się to przyśpieszyć, ale nie
możemy czasowo sobie pozwolić, aby zamknąć
się w studiu na dwa tygodnie i skończyć płytę.

Jednak obiecuję, że jeszcze w tym roku uda się
wydać płytę.

Jak to jest po takim czasie znowu stanąć na scenie?

Czy czas pandemiczny był dla was czasem
zastoju czy inspiracji?

Fantastyczna sprawa, bardzo nam tego brakowało. Sprawiło nam to dużo frajdy, zwłaszcza,
że współpracowaliśmy, nagrywając koncert,
z ludźmi, z którymi się dobrze znamy, lubimy
ze sobą grać, być.

Na początku trochę nas rozbił, chyba każdy był
zaskoczony tą sytuacją. Ale później zaczęliśmy nagrywać płytę. Jeszcze przed pandemią mieliśmy już
wszystkie piosenki skomponowane. Ostatnią udało
nam się wymyślić w lutym zeszłego roku. Niestety
nie mogliśmy przyśpieszyć z nagrywaniem, bo jednak obostrzenia nie pozwoliły nam na to.
Brakowało wam koncertów?
Bardzo, dla nas kontakt z publicznością jest
takim pozytywnym ładowaniem akumulatorów.
Nie gramy tych koncertów aż tak dużo, więc
nawet nie musieliśmy od tego odpoczywać. Było
nam przykro, że tego, co mieliśmy zaplanowane, nie udało się zrealizować. Dlatego też, gdy
MCKiS zadzwonił z propozycją zagrania koncertu, z chęcią ją przyjęliśmy, nie wahaliśmy się
nawet przez chwilę.

Czy macie już jakieś propozycje, kiedy
najbliższy koncert?
Jeszcze nie możemy nic obiecać, na razie skupiamy się na nagrywaniu płyty. To
jest dla nas priorytet. Na pewno w związku
z poluzowaniem obostrzeń będą pojawiać się
propozycje koncertów, ale o tym na bieżąco będziemy informować. Musimy przecież
ruszyć z promocją płyty. To wszystko zależy od sytuacji pandemicznej. Patrzę na to
z optymizmem.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Ewa Szpak

WARTO POSŁUCHAĆ...
PRZECZYTAĆ...
Książka
Carlos Ruiz
Zafon
Miasto z mgły
Fani „Cmentarza
zapomnianych książek” ucieszą się
na wiadomość o kolejnej powieści
Ruiza Zafona, chociaż niestety
ostatniej. W czerwcu minie rok od
śmierci pisarza. „Miasto z mgły”
to poszerzenie literackiego świata
słynnej powieści autora. To zbiór
11 opowiadań, które przeplatają
między sobą wątki. Każde z opowiadań Zafona ma w sobie magię,
jest pełne emocji.

Film
Druga połowa
Już 28 maja film
na otwarcie kin. Polska komedia
romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. O serce pięknej lekarki Magdaleny zabiega pewien dziennikarz,
który rywalizuje z futbolowym bogiem. Żaden nie cofnie się przed
niczym, by zdobyć serce wybranki,
więc prześcigają się w pomysłach.
W produkcji wzięli udział również
Dariusz Szpakowski, Grzegorz
Krychowiak, ale też Małgorzata
Rozenek-Majdan.

Koncert
Hania Rani
NOSPR rusza
z koncertami z publicznością przy
zachowaniu reżimu sanitarnego.
24 maja odbędzie się koncert Hani
Rani, wykształconej pianistki, kompozytorki i wokalistki. Artystka
koncertowała na wielu prestiżowych scenach Europy i współpracowała ze znanymi artystami. Była
nominowana do Fryderyków, jest
też laureatką Nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego.

Muzyka
Lisa Gerrad,
Jules Maxwell
Burn
Lisa Gerrad i Jules Maxwell współpracują ze sobą
od dawna, ich wspólna improwizacja doprowadziła do wielu projektów. Po dołączeniu do duetu producenta Chapmana powstała nowa
oszałamiająca i hipnotyzująca płyta. Lisa i Jules stworzyli dźwięki,
które są euforyczne i fascynujące.
Stylistycznie to zróżnicowana mieszanka elektroniki i alternatywnych,
muzycznych pejzaży z dźwiękami
wczesnego Vangelisa.
ES
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Wielki sukces naszych debiutantek
Czwartoklasistki z żeńskiej sekcji
siatkarskiej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu świetnie sobie poradziły w wojewódzkich eliminacjach do
Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce. Dwie jaworznickie drużyny awansowały do śląskiego półfinału zmagań o Puchar Kinder Joy
of Moving w kategorii dwójek dziewcząt. I choć na półfinale (w miniony
weekend) zakończyły grę, to jako
debiutantki znalazły się w gronie 16
najlepszych spośród 118 zespołów
rywalizujących w Śląskiem.
– To naprawdę dobry wynik, jak na
pierwsze zetknięcie się z siatkarską rywalizacją. Jesteśmy dumne z naszych
uczennic. Ciężko pracowały przez te
kilka miesięcy i zasłużyły na ten półfinał
– podkreśla Anna Patucha, trenerka MCKiS. – Mijający rok szkolny był
trudny. Zamknięte szkoły, a co za tym
idzie zdalne lekcje, znacznie ograniczyły
możliwości treningowe. Ponadto spotykałyśmy się tylko dwa razy w tygodniu
na popołudniowych zajęciach – dodaje.
Profesjonalnym szkoleniem młodych adeptek siatkarstwa (nie tyl-

Dziewczęta z SP 7 z trenerką Karoliną Lemańską
| fot. Mariusz Łoziński

ko czwartoklasistek, ale również
starszych roczników) zajmuje się
w naszym mieście wykwalifikowana kadra trenerska MCKiS-u, a za
koordynację zajęć jest odpowiedzialny trener Mariusz Łoziński.
Małe jaworznianki mogą rozpocząć
sportową przygodę już jako drugoi trzecioklasistki. MCKiS prowadzi
dla nich ogólnorozwojowe zajęcia
z elementami siatkówki w ramach

Siatkarki z SP 16 z trenerką Anną Patuchą
| fot. Mariusz Łoziński

cyklu „Lubimy Sport”. Następnie
dziewczęta mogą kontynuować naukę w jednej z klas sportowych w naszym mieście. Jedna funkcjonuje
w Szkole Podstawowej nr 7, druga
w Szkole Podstawowej nt 16. Jest
też grupa popołudniowa, trenująca
w hali MCKiS. Należą do niej dziewczęta z innych jaworznickich szkół,
w których nie ma klas siatkarskich.
Czwartoklasistki z „szesnastki” tre-

nują pod okiem Anny Patuchy, a te
z „siódemki” szkoli Karolina Lemańska.
W ramach wojewódzkich eliminacji do mistrzostw Polski w minisiatkówce zawodniczki z Jaworzna
grały w siedmiu zespołach, trzech
z SP 7 i trzech SP 16 oraz jednym,
złożonym z dziewcząt z grupy
popołudniowej. Każdą z drużyn
tworzyły cztery siatkarki (dwie
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w składzie podstawowym i dwie
rezerwowe).
Do półfinału awansowały dwa, jeden z SP 7 (w składzie: Marta Kowalska, Martyna Parzyk, Pola Suska
i Sandra Toman), a drugi z SP 16
(Julia Paduch, Aleksandra Palka,
Kamila Siga i Agata Szafrańska).
– W półfinale nasze dziewczęta grały
z bardziej doświadczonymi przeciwniczkami, które z tym sportem mają
do czynienia od pierwszej klasy szkoły podstawowej, czyli od trzech lat.
Tymczasem nasze uczennice trenują
dopiero od kilku miesięcy. Rywalki były
więc bardziej ograne od zawodniczek
MCKiS-u, ale nasze podopieczne nie
dały tak łatwo się pokonać. W meczach
walczyły punkt za punkt – zaznacza
Karolina Lemańska.
Niebawem czwartoklasistki zdobędą kolejne cenne doświadczenia.
Dzisiaj (czwartek, 20 maja) wybiorą
się na Młodzieżowy Festiwal Siatkarski w Rudzie Śląskiej. Natomiast 30
maja MCKiS organizuje turniej z okazji Dnia Dziecka, na który przyjadą
zespoły z całego regionu.
AZ-H
AU TO P R O M O C J A
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Nagrody
od prezydenta
30 jaworznickich sportowców otrzyma Sportowe Nagrody Miasta Jaworzna. Co roku przyznaje je zawodnikom, odnoszącym sukcesy
ogólnopolskie i międzynarodowe, prezydent
Paweł Silbert. Laureaci otrzymają od 1900 do
3100 zł. Na ten cel gmina przeznaczy 64 tys. zł.
Wśród szachistów nagrodzono: Mateusza
Łapaja, Jacka Stachańczyka, Kazimierza
Zowadę i Igora Musiała. Nagrody przyznano też lekkoatletom: Julii Frąckowiak, Oldze
Stępień-Wyrobiec, Barbarze Żakowieckiej-Hennion, Alicji Włodarczyk, Patrycji Włodarczyk, Adriannie Olechno i Piotrowi Kuzakowi. Nagrodzeni badmintoniści to: Beata
Białek, Maria Rzeźniczek i Dariusz Opatrzyk,
a bilardziści: Izabela Łącka, Martyna Chmiel,
Dominik Jastrząb, Sambor Stachowiak,
Jakub Kraupe, Oskar Widacha i Krzysztof
Paliwoda.
Nagrody zyskali też: karacista Przemysław
Kuśnierczyk, tenisista Karol Krawczyński,
zapaśnik Wiktor Proksa, akrobatki – Emilia
Stolarczyk i Maja Kantor, narciarze wodni
– Monika Przewdzięk, Ewelina Popiołek
i Michał Kędrak, i trenująca wspinaczkę sportową – Weronika Rotko.
AZ-H
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Jednośladem po trofeum
Rowerzyści zaczęli już wielkie odliczanie
przed startem czerwcowych zmagań o Puchar
Rowerowej Stolicy Polski. Powalczy o niego 50
miejscowości, w tym także Jaworzno. Zmagania
rozpoczną się 1 czerwca i potrwają przez miesiąc.
Rywalizacja będzie polegać na „kręceniu kilometrów” dla wybranego przez siebie miasta,
stowarzyszenia lub obszaru metropolitalnego.
Można je nabijać w pojedynkę lub w większym
gronie. Do zabawy na rzecz Jaworzna zapraszają popularne jaworznickie grupy rowerowe.
Cykliści pilnie trenują już od 21 marca. To
wtedy rozpoczęła się ogólnopolska rozgrzewka przed startem pucharowych zmagań. Dzięki
niej rowerzyści mogą rozruszać się po zimowej
przerwie. Rozgrzewanie dobiega jednak końca
– potrwa tylko do 21 maja.
W Pucharze Rowerowej Stolicy Polski, którego
organizatorem jest miasto Bydgoszcz, trofeum
jest przechodnie, ale, jeśli jakaś miejscowość
zwycięży trzy razy z rzędu, puchar stanie się
jej własnością. Poprzednie dwie edycje wygrała Nowa Sól. Jak będzie tym razem? Wszystko
zależy od mobilizacji rowerzystów.
W Jaworznie cykliści są już gotowi do walki.
Słynąca z jaworznickich Night Bikingów ekipa
Team Jaworzno nie planuje, co prawda, rajdów
dla większej grupy jaworznian, ale jej członkowie zachęcają do zdobywania punktów dla

Niepokonani Jaworzno zapraszają na rajd w ramach walki o puchar dla naszego miasta | fot. Archiwum prywatne

naszego miasta w mniejszym gronie. – W tym
roku będziemy „kręcić” w małych grupkach, ale
zawsze do przodu – podkreśla Grzegorz Oleksiak z Teamu Jaworzno.
Na rajd zapraszają z kolei członkowie grupy
Niepokonani Jaworzno. – Spotkamy się 1 czerwca
na jaworznickim Rynku o godz 17.00. Zachęcamy do udziału wszystkich chętnych – podkreśla
Gabriela Brodzik. – Pamiętajcie, żeby mieć już
w swoim telefonie aplikację „Aktywne Miasta”
– przypomina.
Zainstalowanie aplikacji jest bardzo ważne. To
ona zlicza kilometry, które rowerzysta pokonuje na rzecz wybranej przez siebie miejscowości.
„Apka” mierzy m.in. przejechany dystans i czas
przejazdu. Rejestruje też trasy, którymi cykliści
się poruszają. – Warto pamiętać, że licznik dla
danej miejscowości kręci się także poza jej gra-

nicami. Dlatego nasza grupa, oprócz przejażdżek
po Jaworznie, wybierze się też w rajd po Polsce.
Wystartujemy 12 czerwca – mówi pani Gabriela.
16 „niepokonanych” będzie zbierać punkty
w czasie sześciodniowej eskapady nad morze.
Meta rajdu znajduje się w Helu. Cykliści wrócą do domu 19 czerwca, już nie rowerami,
tylko busem.
Nasze miasto będzie rywalizować o puchar
drugi rok z rzędu. W zbliżającej się edycji powalczą m.in. Tychy, Poznań, Chorzów, Mysłowice,
Piotrków Trybunalski, Kołobrzeg, Koszalin czy
Toruń. W tym roku, oprócz najważniejszego
pucharu, rowerowe zmagania będą podzielone
na pięć dodatkowych kategorii, w zależności od
wielkości miast. Przewidziane są też nagrody
w klasyfikacjach lokalnych dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek.
AZ-H
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Czwarta w Europie
Julia Łanecka zajęła w miniony weekend
czwarte miejsce na mistrzostwach
Europy w fitnessie sylwetkowym
w Hiszpanii. Lepsze od jaworznianki okazały się Rosjanki, które zgarnęły
wszystkie medale. Tydzień wcześniej
24-latka została wicemistrzynią Polski
podczas Fit Weekendu w Kielcach.
W ubiegłym roku pani Julia została
natomiast mistrzynią świata wśród
juniorek.
Jaworznianin
na podium
Jacek Stachańczyk
z MCKiS Jaworzno wygrał majowy
turniej Grand Prix Jaworzna w Szachach. Organizowany przez Jaworznicki Klub Szachowy pojedynek przy
szachownicach zgromadził 14 maja
w Hali Widowiskowo-Sportowej 39
zawodników z całego regionu. Drugie miejsce zajął Rafał Król z Klubu
Szachowego Górnik Lędziny, a trzecie – Maciej Malik UKS-u Pałac Młodzieży Katowice. Tegoroczne Grand
Prix Jaworzna w Szachach składa się
z dziewięciu spotkań. Kolejne zaplanowano na 4 i 25 czerwca oraz na
24 września, 22 października, 12 listopada i 3 grudnia.
Zwycięstwa bokserów
Pięściarze z jaworznickich
klubów bokserskich wrócili do Jaworzna z medalami. Zwycięstwo w VI Turnieju im. Tadeusza
Wijasa w Jastrzębiu-Zdroju odniosła
Martyna Jarząbek z Akademii Boksu
Roberta Gortata. Wygrała z Gabrielą
Milewską z Gwardii Wrocław. Na tych

samych zawodach klubowy kolega
Martyny, Jakub Wawszczyk pokonał Stefana Szatanika z klubu Góral
Żywiec. Zwycięstwa podczas Śląskiej
Ligi Młodzików, Kadetów i Juniorów
mają na swoim koncie Jakub Ptak
i Marcel Ptak z Jawor Teamu. Bracia zwyciężyli z zawodnikami Akademii Boksu Będzin. Jakub triumfował
nad Alanem Sokołowskim, a Marcel
wygrał z Nicolasem Królikowskim.
Dobry tydzień piłkarzy
Grająca w chrzanowskiej
A klasie piłkarska drużyna
LKS-u Ciężkowianki Jaworzno wygrała 12 maja 6:0 z Victorią Zalas. Z kolei 16 maja zdobyła 3 punkty przez
walkower. Zawodnicy Victorii 1918
Jaworzno wygrali, 12 maja, 5:0 ze
Zgodą Byczyna, a 16 maja pokonali
2:1 Brzezinę Osiek. Zgoda Byczyna
po porażce z Victorią odrobiła punkty
w meczu z MKS-em Libiąż, wygrywając z libiąskim teamem 3:2.
Amatorzy na boisku
Piłkarze z PSS SALOS są
już po trzeciej kolejce Jaworznickiej Ligi Szóstek. 16 maja w 1.
lidze swoje mecze wygrały drużyny:
PSV PodŁęże (3:2 z Biu-Techem),
MCKiS Jaworzno (4:2 z Jago-Pro),
S.W.A. (5:1 z Azotem Biznes Park)
oraz Pulmon Negro (6:0 z No Name).
W 2. lidze ATJ Jaworzno zwyciężyło
5:2 z Teamem Spirit, Chłopaki z Kościołów pokonali 13:5 Aliasa, Fortuna
Podłęże triumfowała 6:1 nad Teamem
Dąbrowa, a Lambada wygrała 6:1
z OPJ Sokół Jaworzno. W 1. lidze na
czele tabeli znajduje się zespół PSV
Podłęże, w drugiej liderem jest drużyna Chłopaków z Kościołów. AZ-H
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Długoszyńskie
kapliczki c.d.

Patroni
naszych
ulic

Harcerz, turysta,
bohater

Stefana Dwornickiego starsi jaworznianie pamiętają
jako komendanta Hufca ZHP w Jaworznie. Jaworznicki
społecznik, założyciel Powszechnej Spółdzielni Spożywców, handlowiec, działacz kultury, turystyki, organizacji
społeczno-samorządowych
oraz radny ma ulicę swojego imienia na osiedlu Tadeusza Kościuszki. Znajduje się
ona między ulicami Matejki
i Górniczą. Stefan Dwornicki
patronuje też jaworznickiemu
hufcowi.
Urodził się 6 grudnia 1915
roku w Jaworznie. Po maturze pracował jako magazynier
w Konsumach Jaworznickich
Kopalń Węgla Kamiennego.
Jego harcerska dusza (jako dziecko należał do zuchowej
„Gromady Wilczków”, a w 1930 roku wstąpił do drużyny
harcerskiej) nie pozwoliła mu podczas okupacji przejść obojętnie wobec głodu ludności cywilnej i walczących o niepodległość naszego kraju partyzantów. Narażając własne
życie, Dwornicki dostarczał im żywność ze sklepowych
magazynów. Również po wojnie brał udział w zaopatrzeniu Jaworzna w artykuły spożywcze i miał swój wkład
w rozwój handlu w mieście.
Działał też na rzecz legalizacji Związku Harcerstwa Polskiego. Był jednym z założycieli jaworznickiego hufca i został komendantem hufca męskiego. Szefował tej jednostce
do czasu zaprzestania działalności ZHP w 1950 roku, do
czego harcerzy zmusiła władza komunistyczna.

Jaworznicki hufiec wznowił działalność w 1956 roku.
Najpierw Stefan Dwornicki kierował drużyną zuchową
„Zbije” przy Szkole Podstawowej nr 6, a w listopadzie
1957 roku został członkiem komendy jaworznickiego hufca. Niedługo potem
objął funkcję jego komendanta. Był nim do września
1961 roku.
U Dwornickiego w parze
z harcerską pasją szła także
miłość do turystyki. Dlatego
oprócz tego, że udzielał się
w ZHP, był prezesem jaworznickiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pomagał
w budowie dróg w Bieszczadach, wytyczał górskie szlaki, udzielał się jako przewodnik, był organizatorem rajdów.
Hm. Stefan Dwornicki zmarł 19 grudnia 1985 roku.
Został pochowany na cmentarzu Pechnickim. O jego wyborze na patrona hufca harcerze zadecydowali w 1998
roku. Proces nadania jaworznickiej jednostce imienia
druha Dwornickiego trwał do 16 grudnia 2000 roku
i był połączony z kampanią „Bohater Hufca”.
W Jaworznie jest też tablica poświęcona jego pamięci.
Znajduje się ona właśnie na ul. Dwornickiego, która kiedyś
nosiła miano Czerwonych Harcerzy. Przed laty były dwie
takie tablice. Druga wisiała na ścianie dawnej piekarni
Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Gigant”. Została
przekazane rodzinie zasłużonego jaworznianina. AZ-H

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 33 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 16
(208): Jeden zmienia ambonę drugi kazanie.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

Kaplica św. Barbary została wybudowana około 1760 roku jako
obiekt drewniany. W latach 18831884 została gruntownie przebudowana, a w 1898 zyskała okalający ją
kamienny mur wykonany przez Andrzeja Waliczka. Po ponad dwóch
dekadach, a dokładnie 1 sierpnia
1920 r., postanowiono rozebrać
drewniany budynek i wybudować
murowany. Materiał budowlany
pochodził głównie z okolicznych
kamieniołomów. O przebudowę
kaplicy zabiegał ks. Wit Brzycki,
a materiał przekazały mu m.in. Jaworznickie Gwarectwo oraz Huta
Cynku w Niedzieliskach. Obiekt
został utrzymany w stylu nawiązującym do neogotyku. W ołtarzu,
utrzymanym w stylu barokowym,
widnieje obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który został przyniesiony na plecach z Częstochowy przez
jedną z mieszkanek wsi. Niedawno
kaplica przeszła kolejny remont,
dzięki czemu będzie mogła przetrwać następne wieki.
Not. ES
Źródło: Zeszyty historyczne miasta
Jaworzna, nr 15, lipiec 2020

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

Rozwiązanie
z PJ 15 (207)
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