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Więcej na str. 8-9

Przystanek: Jaworzno
| graﬁka Małgorzata Pawlik

Słońce, zabawa
– wielka frajda

W niedzielne popołudnie,
6 czerwca park Podłęże wypełniły jaworznickie rodziny.
W Święto Rodziny najwięcej
atrakcji przygotowano z myślą
o najmłodszych, ale dorośli też
się nie nudzili. Dzieci mogły

budować z wielkich, kolorowych i miękkich klocków albo
tworzyć wymyślne konstrukcje ze specjalnych słomek do
modelowania. Chętni mogli
zagrać w wielkoformatowe
gry. Furorę robiła gra w chińczyka. Można było również
strzelać z łuku albo gromadzić
punkty, rozbijając fińskie kręgle lub strzelając gole do specjalnej bramki. Nie zabrakło
kolorowych balonów i baniek
mydlanych.
Więcej na str. 4-5

Sosina: zadbajmy
Hart ducha
o kulturę wypoczynku i optymizm
W połowie czerwca, po
trzech latach przerwy, uruchomione zostanie strzeżone kąpielisko na Sosinie. Ale
już dziś, w słoneczne week-

endy, ośrodek oblegany jest
przez mieszkańców spragnionych wypoczynku nad wodą.
O przygotowaniach do sezonu
oraz o zasadach, jakie obowiązywać będą na Sosinie,
rozmawiamy z Sebastianem
Kusiem, dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury i Sportu,
które jest administratorem
ośrodka. – Robimy wszystko,
aby wypoczywający mieli jak
najlepsze warunki do relaksu
– zapewnia dyrektor MCKiS.
Więcej na str. 6-7

Jeździ na rowerze, skacze
na skakance, jest bramkarzem
reprezentacji Polski. To wyczyn, zwłaszcza że osiągnięty
przez kogoś, kto nie ma jednej ręki.19-letni jaworznianin, Igor Woźniak, urodził
się z wadą kończyny górnej
powyżej przedramienia. Mimo
braku prawej ręki nie użala się
nad sobą, nie stosuje żadnej
taryfy ulgowej i robi to, co każdy jego rówieśnik, realizując
swoje pasje, cele. Jest bramkarzem w klubie Wisła Kraków

oraz w reprezentacji Polski
w amp futbolu. Trenuje jak
każdy bramkarz, ale musi w to
wkładać dużo więcej pracy.
Więcej na str. 13

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Kebabowa husaria

Wybrałem Kotlinę Kłodzką, ale
odpadłem w przedbiegach po tym,
jak zobaczyłem ceny kwater i hoteli. Kategoria poniżej 100 zł za nocleg
od osoby po prostu nie istniała. Rozszerzałem zasięg poszukiwań coraz
bardziej i bardziej, aż w końcu aplikacja zaczęła mi pokazywać okolice Katowic, jako idealne na nocleg
z wypadem do Jeleniej Góry. Nieźle
się zakotłowało w tej kotlinie, ale
aby bardziej nie dokładać do kotła,
wybrałem wyżynę. Konkretnie Lublin
i okolice. Już pierwsze poszukiwanie
hotelu wypadło obiecująco, nocleg
ze śniadaniem za 60 zł i to blisko
centrum. Po bliższym zapoznaniu się
z ofertą, okazało się, że to w pokoju
koedukacyjnym na 12 osób z piętrowymi łóżkami i jedną łazienką na 3
takie pokoje. Cudownie, czekać do
prysznica lub WC 450 minut, a potem regularnie słuchać jak dobija
się kolejny turysta chcący skorzystać
nieszczęsny. Swoje lata się jednak
ma i prywatna porcelana w pokoju
hotelowym jest już nie tylko luksusem, ale też wyznacznikiem udanego
urlopu. Za 15 lat pewnie będę zwracał
uwagę, jaka odległość dzieli łazienkę
od łóżka w pokoju, bo jeden krok za
dużo może sporo namieszać.

Szpilki w bruku

W każdym razie udało się znaleźć
ośrodek nad Jeziorem Zemborzyckim, nieopodal Lublina. Jezioro nie
wyróżnia się niczym. Po prostu jest
lekko syfiata woda, o zabarwieniu
khaki, oraz wędkarze, którym nic nie
przeszkadza, bo połowa pijana. Kilka metrów od brzegu niewielki bar,
sprzedający ciepłe piwo i mrożone
frytki, więc atrakcja goni atrakcję.
Komarów brak lub się nie spostrzegły, że wreszcie szwedzki stół wjechał
nad wodę.
Lublin to ładne miasto, z dużą (chociaż częściowo zaniedbaną) starówką i królującym nad nim Zamkiem
Lubelskim. Miasto powierzchniowo
zbliżone do Jaworzna, posiada prawie czterokrotnie więcej mieszkańców. Ilość mieszkańców na kilometr
kwadratowy oraz popularność turystyczna powoduje, że co chwilę
można tam spotkać innego człowieka. U nas w większości przebijasz się
przez busz, zwany lasem, a żeby spotkać człowieka, to trzeba przyjechać
do centrum albo iść pod kebab, chociaż jak byłem niedawno, to dwóch
miłych dżentelmenów przed wejściem
zaproponowało mi, abym podzielił
się wypłatą, za co oni nie podzielą
się umiejętnościami manualnymi.
Zresztą ciekawa sprawa z tymi fastfoodami, zauważyliście, że stajemy
się zagłębiem kebabowym? Jest ich
w mieście tak dużo, że można festiwal
jedzenia śmieciowego zorganizować,
o nazwie „Szczur w Szmacie 2021”.
A żeby było po polsku, to mielonka na ciepło powinna być obcinana
z mięsnej beli przy pomocy szabli (bo
to klasyczna broń polskiej husarii).
Ale wróćmy do weekendu. W okolicy warto odwiedzić Zamość, bo jest
ładny i ma kwadratowy (100 x100
m) rynek z pięknym ratuszem. W centrum milion ludzi, czas oczekiwa-

Jan Kleszcz

Bonusy w zasięgu igły
Nowe 500+ w grze. Tym razem fundowane losowo. Na
pieniądze z tej puli mają szansę szczepiący się przeciw COVID-19. Spośród każdych 2000 osób, które przyjmą zastrzyk (loteria ma objąć także tych, którzy zrobili to lub uczynią przed 1 lipca) wyłoniony zostanie
szczęśliwiec, który otrzyma 500 zł. Co tydzień rządowa loteria szczepionkowa
rozdysponuje dodatkowo dwa bonusy wartości 50 tys. zł każdy. Wśród nagród:
elektryczne hulajnogi, vouchery na paliwo i ubezpieczenia. Ma być 12 takich
losowań. Raz w miesiącu dwie osoby będą mogły liczyć na 100 tys. zł. Będzie
też szansa na wygranie hybrydowego samochodu oraz voucherów na paliwo
i ubezpieczenia. Przewiduje się trzy takie losowania. A w wielkim finale loterii – dwie nagrody po milionie złotych, dwa hybrydowe SUV-y znanej marki.
Czy takie zachęty skuszą choć część wahających się, sceptyków, antyszczepionkowców i innych nastawionych na „nie” do wizyt w jednym z punktów
aplikujących przeciwcovidowe specyfiki? Miejmy nadzieję. Podobne bonusy
„robią robotę” w USA. Wśród amerykańskich zachęt (różnych w różnych stanach) też jest losowanie miliona, oczywiście dolarów. Są też mniejsze kwoty,
uczelniane stypendia, darmowe posiłki, drinki i bilety na rozmaite wydarzenia oraz obligacje. Nie tylko rządy sięgają po nagrody mające nakłaniać do
szczepień. Niedawno linie lotnicze Quantas (Australia) zapowiedziały swój
bonus dla zaszczepionych pasażerów – nielimitowane bilety na rok dla całej
rodziny. Wracając na własne podwórko. Szczepiąc się, możemy przy okazji
wesprzeć swoją miejscowość. Pełnomocnik rządu ds. szczepień obiecał, że
gminy, które zaszczepią najwięcej mieszkańców, mogą liczyć na pieniądze ze
specjalnej puli. 500 pierwszych gmin w Polsce, które zaszczepią minimum 70
procent dorosłych mieszkańców, dostać mają po 100 tys. zł.

nia w restauracji ponad 2 godziny,
a dodatkowo młody kelner pomylił
absolutnie wszystko i zamiast lodów
z owocami i bitą śmietaną przyniósł
dwa razy szarlotkę na ciepło, która
była zimna. A po wyjściu gonił nas jak
szalony przez cały rynek, albowiem
mu się zdawało, że nas nie skasował,
ale się mylił.
Na szczęście nikt nie zamówił gofra z owocami, bo później czytałem,
że był w cenie niewielkiego domku
letniskowego. No może nie był tak
drogi, jak fasolka szparagowa, którą
niedawno spotkałem w Biedrze, bo
musiałbym chyba sprzedać nerkę,
aby ją kupić.
Podrożało wszędzie, a jakość gastronomii spadła, wielu restauratorów
podkreśla, że po prostu nie ma ludzi
do pracy, stara kadra uciekła do innych branż, a nowa dopiero się uczy.
Wszędzie kosmiczne ceny za godzinę parkowania, gdy dostałem kwitek
to się zastanawiałem, czy płacę za
parking, czy kupuję któryś ze stojących tam pojazdów. Widać, że miasta z nadwątlonym budżetem szukają pieniędzy, gdzie mogą, nowy
ład jego mać.
Na koniec Kazimierz Dolny. Jak
dla mnie to miejsce bardzo przereklamowane, wylansowane kiedyś przez
warszawskich nuworyszy i celebrytów stało się modne i tym samym
drogie. Tu nikogo nie dziwi mała
czarna kawa za 15 zł, to dwukrotnie tyle, co w Paryżu lub Rzymie.
I oczywiście w rynku mnóstwo cyganek, chcących naciągnąć turystów
na wróżbę. Warto! W dzieciństwie się
nauczyłem, że one znają przyszłość.
Raz mi jedna wywróżyła, że zostanę
okradziony, a już po kilku metrach
zauważyłem brak portfela. Wspaniałe umiejętności przewidywania
przeszłości!
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Snując wakacyjne plany
Jacek Szyperski

Długi czerwcowy weekend dowiódł,
jak bardzo byliśmy spragnieni powrotu do życia bez specjalnego oglądania się na ciążący nad nami dramatyczny cień zarazy. Pandemiczny
„dołek” przyspieszył wakacyjne plany, a niedawny szczyt szczepień dowodzi, że optujemy za zagranicznymi atrakcjami. Gospodarka też łapie
oddech i na efekty – jak zapewniają politycy – nie będziemy długo
czekać. Może jest to także dobra
pora na refleksję nad czasem, w którym rozpętała się wojna z koronawirusem. Jak przez ten niezwykle
trudny okres przeszło Jaworzno?
Z analizy Raportu o stanie Gminy
Miasta Jaworzna za 2020 rok wynika, że całkiem przyzwoicie jak na
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Nie jest prosto załatwić noclegi na długi weekend, jeżeli
większość osób nie wyjeżdżała nigdzie od wielu miesięcy.
Część udała się nad Bałtyk, bo
znienacka zrobiło się ciepło
i morza szum, ptaków śpiew
oraz pusta plaża w Darłowie
zadziałały niczym magnes na
metalowe kolczyki podczas rezonansu. Czyli boleśnie.
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warunki, jakie dyktowały COVID-19
i obowiązujące obostrzenia. Dzięki
ofiarności medyków i wolontariuszy oraz wsparciu miasta i województwa, służba zdrowia w naszym
mieście dała radę. Oświata też sobie
poradziła, a uczniowie i nauczyciele
zdali egzamin z odpowiedzialności
związanej ze zdalnym i hybrydowym nauczaniem. Pozyskiwane były
znaczne środki zewnętrzne. Co ważne gminne inwestycje cały czas były
realizowane. Wiele z nich oddano
do użytku i już możemy z nich korzystać. Inne, jak modernizacja Sosiny, są na ukończeniu. Koniec 2020
r. przyniósł elektryzującą decyzję
o budowie fabryki Izery, a to daje
miastu nieprawdopodobne szanse.

Komu w drogę, temu…
Anna Zielonka-Hałczyńska

...kije albo wiosło, albo rower,
a także wygodne buty i mapa. Wybór sprzętu zależy od wędrowca
i sposobu wędrówki. Jednak to,
na jaki sprzęt się zdecydujemy,
nie jest tak ważne, jak to, że nareszcie w drogę możemy wybrać
się w większej grupie. W Jaworznie wróciły sportowo-rekreacyjne
wydarzenia, w których z radością
uczestniczą miłośnicy zdrowego
trybu życia. Wielu mieszkańcom
bardzo brakowało wspólnych eskapad. Dzięki poluzowaniu obostrzeń,
znów mogą być organizowane.
Na spacery z kijami zapraszają
organizatorzy czerwcowego marszu nordic walking. Odbędzie się
już w najbliższą sobotę w Ciężkowicach.

kreskaPULSU

Felieton
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Z kolei wędrowcy, którzy chcą
wyruszyć w drogę z wiosłem w ręce,
mogą zapisać się na kolejny już
spływ kajakowy. W miniony długi
weekend kajakarze z całej Polski
zmagali się z nurtem Białej Przemszy. Następna okazja czeka na miłośników wiosłowania już 13 czerwca na Trójkącie Trzech Cesarzy, skąd
wystartuje „Flis na Przemszy”.
A komu przydadzą się rowery,
wygodne buty i mapy? Na pewno
uczestnikom Rowerowego i Pieszego Rajdu na Orientację, na który
już niebawem będzie można się
zapisać. Rajd odbędzie się 10 lipca.
Zatem, komu w drogę, temu
czas… na jak najszybsze zapisanie się – bowiem liczba miejsc jest
ograniczona.
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Cel jest jeden – dobre miasto

Jaworzno było bohaterem
wczorajszej (9 czerwca)
konferencji z cyklu Miasta
Idei. Tym razem spotkanie
odbyło się pod hasłem „Od
pomysłu do projektu”.
Formuła była nieco inna
niż podczas wcześniejszych
edycji tego wydarzenia. Nie
było warsztatów, a spacer
po Jaworznie, podczas
którego uczestnicy obejrzeli
najnowsze w naszym
mieście inwestycje.
Uczestnicy konferencji zobaczyli
między innymi Halę Widowiskowo-Sportową Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, która została rozbudowana i przeszła termomodernizację,
parking pod halą, Velostradę, przystanki Miejskiego Centrum Integracji
Transportu, parking dla rowerów,

Podczas spaceru uczestnicy konferencji obejrzeli najnowsze inwestycje | fot. Materiały UM

pumptruck, skwer im. kapitana Stanisława Nowakowskiego czy Rynek,
przez który jeszcze kilka lat temu
przebiegała ruchliwa Droga Krajowa
nr 79. Po spacerze odbyła się debata.
Wśród prelegentów znaleźli się Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, Marcin
Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór oraz Andrzej Dziuba,
prezydent Tychów. Debatę prowadził
Przemysław Jedlecki, dziennikarz
„Gazety Wyborczej”.

Dyskusję zdominowały kwestie
związane z inwestycjami realizowanymi w miastach, w ostatnich latach,
największe wyzwania przed jakimi
stają dziś aglomeracje oraz współuczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących tego,
jak rozwija się miasto.
Najważniejsze wyzwanie przed jakim staje dziś Jaworzno, to zmiana
fundamentów gospodarczych miasta.
– Stopniowo odchodzimy od węgla
kamiennego. W ślad za tym pójdzie

likwidacja elektrowni. Aby zapobiec
bezrobociu o ogromnej skali, przygotowaliśmy atrakcyjne tereny inwestycyjne,
które planujemy rozszerzyć o kilkaset
hektarów – mówił Paweł Silbert.
Andrzej Dziuba, jako najpilniejszy
problem miasta uznał depopulację.
– Wszystko, co może przeciwdziałać
depopulacji, jest naszym celem strategicznym. Musimy zatrzymać ten trend,
a najlepiej go odwrócić. Stawiamy więc
na poprawę jakości życia mieszkańców.
Inwestujemy w budownictwo mieszkaniowe, parki, ścieżki rowerowe. Tychy
kupiły szpital, bo przecież jakość służby zdrowia ma dla mieszkańców duże
znaczenie – wylicza Andrzej Dziuba.
Podczas debaty sporo uwagi poświęcono też kwestiom związanym
z komunikacją z mieszkańcami. Ważne inwestycje wymagają konsultacji
społecznych, ale te nie zawsze przynoszą porozumienie. Włodarze miast
zgodnie podkreślali, że często o tym,
jak przebiega publiczna debata, decyduje wąskie grono osób, które przy
okazji załatwia własne, często polityczne interesy.
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– Nigdy nie będzie tak, że wszyscy
będą zadowoleni. Warto na starcie zdać
sobie z tego sprawę, bo to daje potrzebny
dystans. Rozwój miasta musi być zrównoważony, zatem dbamy o przyrodę,
gospodarkę i jakość życia. Nie chcemy
wycinać drzew, ale czasem wymaga
tego ważna inwestycja – podkreśla Andrzej Dziuba.
Marcin Bazylak w komunikacji
z dąbrowianami stawia na rozmowę. – W przestrzeni miejskiej jest sporo
wyzwań i problemów, aby je rozwiązać,
staramy się rozmawiać bardzo otwarcie.
Rzetelnie pokazywać korzyści i zagrożenia płynące z konkretnych inwestycji.
Uważnie słuchamy mieszkańców, bo
ich perspektywa często jest inna, niż
urzędników – mówi Marcin Bazylak.
Każde z miast reprezentowanych
podczas wczorajszej debaty boryka
się w właściwymi sobie problemami. Włodarze wspólnie dyskutowali
o możliwych zagrożeniach i szansach.
Dyskusja była gorąca. – To ważne,
by rozmawiać, bo cel jest jeden. To po
prostu dobre miasto – podsumował
Przemysław Jedlecki.
GD
AU TO P R O M O C J A

WYDARZENIA

Tragedię sprzed 81 lat wspominał Janusz Ciołczyk | fot. Grażyna Dębała

Pamiętamy!

Bardzo uroczystą oprawę miały rocznicowe obchody przed pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Ciężkowicach. W niedzielę, 6 czerwca,
jaworznianie oddali hołd mieszkańcom Ciężkowic, którzy w czerwcu
1940 roku zostali rozstrzelani przez
hitlerowców. Rzeź była konsekwencją zastrzelenia Ottona Kremlinga,
komendanta niemieckiej policji.
Kwiaty pod pomnikiem w Ciężkowicach złożyli m.in.: Łukasz Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta
ds. przedsiębiorczości i współpracy
społecznej, jaworzniccy radni, harcerze, przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Ciężkowic, panie
z zespołu śpiewaczego Ciężkowianki,
druhny i druhowie z OSP Ciężkowice, a także przedstawiciele szkolnych
i przedszkolnych społeczności.
W uroczystości uczestniczyła też
asysta konna z Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej
w Chrzanowie w barwach 21. pułku
ułanów nadwiślańskich.
– 5 czerwca 1940 roku to najtragiczniejsza data w dziejach Ciężkowic.
Dzień wcześniej około godziny 22 przy
dawnej drodze Jaworskiej zastrzelony został komendant niemieckiej

policji Otto Kremling. Do Ciężkowic
przyjechały samochody z wojskiem
okupacyjnym i policją. Dowieziono
też cysterny z benzyną. Rozstawione
posterunki uniemożliwiały mieszkańcom opuszczenie Ciężkowic. Batalion
egzekucyjny zamierzał spalić miejscowość i dokonać pacyfikacji ludności – wspominał Janusz Ciołczyk,
jaworznicki radny i mieszkaniec
Ciężkowic.
Choć początkowo Niemcy planowali całkowite zniszczenie miejscowości,
to do tragedii o takich rozmiarach
nie doszło. Zapobiegła temu interwencja miejscowych Niemców i ks.
Andrzeja Mroczka, którzy przekonali
Niemców, że zamachu na komendanta dokonali partyzanci z innych
miejscowości. Ostatecznie spośród
mieszkańców wybrano do rozstrzelania 14 mężczyzn. Niemiecki dowódca uzupełnił ich szóstką Polaków
z chrzanowskiego więzienia. Całą
dwudziestkę torturowano, a następnie rozstrzelano.
Po uroczystości uczestnicy obchodów przeszli do kościoła Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy, gdzie
odprawiona została msza w intencji
zamordowanych Polaków.
GD
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Jaworzno
bez zakażeń
Pandemia wyraźnie spowalnia.
Liczba zakażeń spada. Wczoraj w Jaworznie nie odnotowano ani jednego
przypadku zakażenia koronawirusem.
W całej Polsce obecność groźnego
wirusa potwierdzono u 428 osób.
Zmarło 108 osób.
Przybywa za to osób zaszczepionych. W minionym tygodniu, po
poluzowaniu kolejnych obostrzeń,
zaszczepiło się ponad 5 tysięcy jaworznian. Do 6 czerwca pierwszą
dawkę szczepionki przyjęło 38 003
mieszkańców Jaworzna, a drugą – 16
421. Przypominamy, iż zaszczepić się
można w 9 przychodniach ZLO i 4
prywatnych oraz w 3 punktach masowego szczepienia – hali w Os. Stałym, na Leopoldzie i ATElier Kultury.
Hala na Leopoldzie ciągle przyjmuje
nowych pacjentów, ale szczepi w tym
tygodniu drugą dawką. Od 17 maja
ruszyła rejestracja na szczepienia dla
młodzieży w wieku 16 i 17 lat.
– Zaszczepiłem się około trzy tygodnie
temu pierwszą dawką Pfizera. Wróciłem
do stacjonarnego nauczania, w planach
mam wyjazd zagraniczny i bardzo chcę
wrócić do normalności, więc myślę, że
zaszczepienie jak najbardziej jest konieczne – twierdzi Patryk Wasilewski, uczeń I LO.
7 czerwca ruszyły zapisy na szczepienia dla dzieci w wieku 12-15 lat.
– W zeszłym tygodniu wysłaliśmy 800
esemsów do rodziców młodych pacjentów zarejestrowanych u nas. Już umawiają się na szczepienia, każdego dnia
kilkoro dzieci zgłasza się z opiekunami. Mamy jeszcze wolne terminy, bo
dysponujemy duża ilością szczepionek.
Każdego tygodnia zamawiamy ich 2,5
tysiąca – mówi Jacek Nowak, prezes Zakładu Lecznictwa Otwartego.
Zapisanie dziecka na szczepienie
jest bardzo proste. Rejestracji dokonują rodzice lub opiekunowie prawni
dzieci. Można tego dokonywać w rejestracji głównej ZLO, dzwoniąc pod
numer 32 616 34 79. Chęć zaszczepienia dzieci można zgłaszać także
w każdej przychodni ZLO, najlepiej
telefonicznie, dzwoniąc po prostu do
wybranej placówki. Każde szczepienie dzieci i młodzieży powyżej 12
roku życia odbywa się w obecności
rodziców w powszechnym punkcie
szczepień, który mieści się przy al. Piłsudskiego 88. Przed szczepieniem wypełnić trzeba kwestionariusz dostępny
w powszechnym punkcie szczepień.
Jaworznicki Zakład Lecznictwa
Otwartego zaprasza do współpracy
zakłady pracy. – Jesteśmy elastyczni,
jeśli ktoś chce zaszczepić zbiorowo nawet 50 osób, to wystarczy się z nami
skontaktować, a my przyjedziemy do zakładu pracy – wyjaśnia Jacek Nowak.
Do 25 czerwca obowiązywać mają
poluzowane na początku miesiąca
zasady. W imprezach okolicznościowych uczestniczyć może 150 osób,
a w targach i konferencjach oraz salach zabaw 1 osoba na 15 m. kw.
Autobusy kursować mogą z 75 procentowym obłożeniem. Do limitów
nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione.
GD, ES

Ze specjalnych słomek do modelowania powstawały wymyślne konstrukcje | fot. Grażyna Dębała

Kręgle ﬁńskie sprawiły dzieciom dużą frajdę

Wspaniała rodzinna niedziela w

Tegoroczna edycja Święta
Rodziny już za nami.
W niedzielne popołudnie,
6 czerwca park Podłęże
wypełniły jaworznickie
rodziny. Najwięcej atrakcji
przygotowano oczywiście
z myślą o najmłodszych
mieszkańcach naszego
miasta, ale dorośli też się
nie nudzili.
– Bardzo się cieszę, że pandemia
trochę odpuszcza i wreszcie znów
popołudnie spędzić można w miejskim parku, gdzie jeszcze na dodatek przygotowano sporo atrakcji dla
dzieci. Mieliśmy tu wpaść tylko na
chwilę, a jesteśmy już dwie godziny
i dzieci nie chcą wracać do domu.
Nawet obietnica lodów ich nie przekonuje – śmieje się Milena Turska
z jaworznickiego Podłęża.
Instruktorzy z Miejskiego Centrum Kultury i Sportu zadbali
o atrakcje. Dzieci mogły budować
z wielkich, kolorowych i miękkich
klocków albo tworzyć wymyślne
konstrukcje ze specjalnych słomek
do modelowania. Chętni mogli zagrać w wielkoformatowe gry. Furorę robiła gra w chińczyka. Można
było również strzelać z łuku albo
gromadzić punkty, rozbijając fińskie kręgle lub strzelając gole do
specjalnej bramki celnościowej.
Nie zabrakło kolorowych balonów
i baniek mydlanych. Udała się nawet pogoda.
– W tym roku aura jest wyjątkowo
kapryśna. Bardzo długo było zimno, a tymczasem na Święto Rodziny
pogoda wyjątkowo się udała. Cały
dzień świeci słońce i jest ciepło. Do
tego mnóstwo atrakcji – podkreśla
Bartosz Celej, uczestnik niedzielnego święta.
Jaworznianie doceniali też zmiany, jakie zaszły w parku Podłę-

że, a miejsce to przeszło znaczącą metamorfozę. Wygodne alejki,
mnóstwo uporządkowanej zieleni, ławki, leżaki, a nawet hamaki
– wszystko to zachęcało do spędzenia niedzieli właśnie w parku.
Jaworznianie chętnie korzystali
z parkowej infrastruktury i kiedy
dzieci korzystały z atrakcji przygotowanych dla nich, to rodzice
mogli relaksować się, korzystając
z urządzeń w plenerowej siłowni
czy boisk.
– Park bardzo wyładniał. Teraz
zachęca do spacerów, aktywności, do
tego, by spędzać tu wolny czas. Zieleń jest przepiękna. W tak słoneczny
dzień, jak dziś, szczególnie się docenia możliwość posiedzenia w cieniu
drzew – podkreśla Krystyna Celej,
która na Święto Rodziny wybrała
się z mężem i dziećmi.
Święto Rodziny zorganizowano w Jaworznie już po raz piąty. Pierwsza edycja plenerowego,
rodzinnego świętowania miała

miejsce w 2016 roku. Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia
jest Monika Bryl, wiceprezydent
Jaworzna.
Znakiem rozpoznawczym jaworznickiego Święta Rodziny jest
ogromna liczba atrakcji skierowanych do najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców, a także
babć, dziadków, wujków i cioć.
Mieszkańcy bardzo polubili wiosenny piknik z mnóstwem atrakcji dla

dzieci, toteż od razu było wiadomo,
że rodzinne świętowanie będzie
imprezą cykliczną. W ubiegłym
roku z powodów pandemicznych
ograniczeń trzeba było zrezygnować z obchodów. – Przy każdym
stanowisku był płyn do dezynfekcji,
a wszystkie sprzęty były na bieżąco
dezynfekowane – podkreślają organizatorzy z Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu.
Grażyna Dębała

Gabrysia Ślusarczyk
z Anastazją

Sylwia, Michał, Wiktoria
i Małgosia Jabłońscy

Lucyna Secot
z Nikodemem i Franiem

Bardzo się cieszę, że po takiej długiej
przerwie spowodowanej pandemią
znów można popołudniu wyjść gdzieś
z dzieckiem. Bardzo nam już tego
brakowało. Cieszymy się z tej zmiany
i zamierzamy korzystać z atrakcji,
jakie przygotowano w ramach Święta
Rodziny. Na razie się rozglądamy.
Widziałyśmy już kolorowe bańki mydlane i strzelanie z łuku, za chwilę
zagramy w chińczyka.

Na dzisiejsze Święto Rodziny do
parku Podłęże trafiliśmy właściwie
przez przypadek, ale chętnie korzystamy z przygotowanych atrakcji.
Dziewczynom bardzo się podoba.
Jesteśmy zadowoleni z tego, że znów
można organizować podobne imprezy. Podoba nam się też sam park.
Przeszedł spore zmiany i dziś jest
tu naprawdę ładnie. Warto tu się
wybrać.

Świetnie się bawimy podczas tegorocznej edycji Święta Rodziny.
Nikodem bardzo chętnie i odważnie korzysta z wybranych atrakcji.
Strzelał już z łuku i zbijał kręgle.
Doskonale sobie radził. Dobrze, że
znów można zabrać maluchy do
parku i aktywnie spędzać czas na
świeżym powietrzu. Zabawa jest
dziś wspaniała, a sam park też robi
dobre wrażenie.

Monika Bryl

zastępca
prezydenta Jaworzna
Pierwsza edycja "Święta Rodziny" przyciągnęła
tłumy mieszkańców i od razu było wiadomo, że to
święto musi być cyklicznie powtarzane! To wydarzenie jest przede wszystkim okazją do świetnej zabawy
i radości dla całych rodzin. W tym roku bawiliśmy się
w odnawianym parku na Podłężu. To piękne, zielone,
a przede wszystkim bezpieczne miejsce z dużym potencjałem w organizacji
różnych wydarzeń.
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Ponad 120 kg pomocy

ę | fot. Grażyna Dębała

parku Podłęże

1358,85 zł – tyle uzbierały dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Osiedlu Stałym podczas tegorocznej edycji
Góry Grosza. Akcja od lat jest organizowana przez Towarzystwo Nasz
Dom.
– Dzielne przedszkolaki codziennie
wrzucały do puszek drobne monety,
których łączna waga na koniec zbiórki
wyniosła ponad 120 kg! – informuje
Michał Sadowski z PM 7. – Przedszkolaki, wiedząc, na jaki cel idą pieniądze, jeszcze chętniej angażowały się
w akcję, pomagając tym samym rówieśnikom pozbawionych komfortu mieszkania w swoim rodzinnym domu. Udział
w akcji był dla dzieci ważną lekcją empatii, a także pozwolił im zrozumieć,
że niewielka pomoc wielu ludzi może
przynieść ogromne efekty – podkreśla.
Góra Grosza to ogólnopolska akcja,
skierowana na pomoc podopiecznym
domów dziecka i rodzin zastępczych.
W Polsce w takich rodzinach przebywa około 70 tysięcy dzieci.
– Dlatego celem akcji Góra Grosza jest
zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną,

w tym na tworzenie takich programów,
które pozwolą wrócić im do domu, lub
na tworzenie takich miejsc, które będą
w miarę swoich możliwości zbliżone
do domu rodzinnego, oraz programów,
które pozwolą im spokojnie dorastać –
zaznaczają organizatorzy.
Pieniądze ze zbiórek są przeznaczane na wsparcie materialne, na pomoc

w nauce, rozwijanie talentów, usamodzielnianie się. Natomiast całe rodziny mogą otrzymać wsparcie w Ośrodkach Specjalistycznych „Port”.
W ubiegłorocznej edycji do inicjatywy dołączyło ponad 9 tys. polskich przedszkoli i szkół. Przedszkolaki i uczniowie uzbierali ponad 2,5
mln zł.
AZ-H

Tak dzieci z grupy Motylki cieszyły się z udziału w akcji | fot. Archiwum PM 7
AU TO P R O M O C J A

Dzieci bawiły się wielkimi, kolorowymi, miękkimi klockami | fot. Grażyna Dębała

Agata Chełmecka
z Jasiem i Olą

Izabela Dudek
z Alicją

Świetnie się dziś bawimy. W parku jest mnóstwo atrakcji dla dzieci.
Spotkaliśmy też wielu naszych znajomych. Miło się zobaczyć po tak długim czasie. Atrakcje dla maluchów
są naprawdę dobrze przemyślane.
Dzieci bawiąc się, mają okazję, by
rozwijać zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną, no i oczywiście umiejętności społeczne. Dobrze
jest znów się spotkać.

Pogoda wyjątkowo się dziś udała,
jakby specjalnie na tę plenerową
imprezę. Świeci słońce i wreszcie
jest ciepło, a na dodatek atmosfera
tegorocznej edycji Święta Rodziny też
jest bardzo dobra. Dzieci doskonale
się tu bawią. Atrakcji dla maluchów
jest sporo, są zróżnicowane i jest
z czego wybierać. Każde dziecko
znajdzie coś dla siebie. Na pewno
warto było się tu dziś wybrać.

WYWIAD PULSU
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W połowie czerwca, po trzech latach przerwy, uruchomione zostanie strzeżone kąpielisko na Sosinie. Ale już dziś, w słoneczne weekendy, ośrodek oblegany jest p
wodą. O przygotowaniach do sezonu oraz o zasadach, jakie obowiązywać będą na Sosinie, rozmawiamy z Sebastianem Kusiem, dyrektorem Miejskiego Centrum K

Sosina: musimy nauczyć się kultury wy

Po długiej przerwie spowodowanej modernizacją ośrodka, ale i ograniczeniami związanymi z pandemią mieszkańcy spragnieni są wypoczynku nad wodą. Potrafi
pan oszacować, ilu osób można spodziewać się latem
nad Sosiną?
Z posiadanych przez nas danych wynika, że w 2014 roku
w weekend na Sosinie przebywało ok. 2500 osób jednocześnie.
Dziś, wiedząc, jak bardzo poprawiły się warunki odpoczynku oraz
jak bardzo jesteśmy spragnieni relaksu, spodziewamy się, że frekwencja będzie zdecydowanie większa. Jak bardzo? Będziemy to
wiedzieć po zakończeniu sezonu.
Sosina jest już gotowa na rozpoczęcie sezonu?

"

Od kilku tygodni bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby
tak było. Kilkunastu pracowników każdego dnia kosi trawę, przycina krzewy, sprząta śmieci z całego terenu Sosiny. Wywieźliśmy

Parking na terenie Sosiny będzie płatny. Wszystkie
wpływy z tego tytułu w całości przeznaczone zostaną na funkcjonowanie ośrodka. Natomiast parking
od strony północnej, gdzie zorganizowano nową
plażę, boiska i plac zabaw, będzie bezpłatny. Parkować będzie można także m.in. po lewej stronie ulicy
Bukowskiej, na poboczu.

setki worków z różnego typu odpadami. To ciężka i czasochłonna
praca, bo teren ośrodka jest bardzo rozległy, a pamiętać trzeba,
że śmieci – niestety – wyławiamy także z wody.
Sprzątanie jest ważne, bo każdy z nas chciałby odpoczywać w czystym i zadbanym miejscu. To oczywiste.
Ale co z infrastrukturą dodatkową – toaletami, parkingami, gastronomią?
Na Sosinie wybudowana została sieć kanalizacyjna i toalety.
W tej chwili trwają ostatnie testy i wymagane prawem odbiory.
Są opóźnione o kilka tygodni, ponieważ skradziono jeden z elementów sterowania, bez którego nie można było uruchomić sieci.
Musieliśmy czekać na jego dostawę i montaż. Mając świadomość,
że Sosina przyciągnie wielu mieszkańców Jaworzna i okolic, przygotowaliśmy dodatkowe sezonowe miejsca parkingowe. Na terenie
ośrodka jesteśmy w stanie pomieścić ok. 700 pojazdów. Pewnie
pojawią się głosy, że jest to zbyt mała liczba, ale przypomnę, że
przed rozpoczęciem modernizacji miejsc parkingowych było tylko
ok. 200. Przygotowaliśmy punkty gastronomiczne, które mają już
najemców i czekają tylko na podłączenie do mediów i na odbiory.
Mam nadzieję, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli skorzystać
z ich oferty. Montujemy nowe znaki na terenie całego ośrodka,
zarówno na drogach dojazdowych, jak i parkingach. Stawiamy
nowe kosze na śmieci – łącznie będzie ich ponad 160. Czyściliśmy
piasek, usuwaliśmy z niego gałęzie, liście i pozostawione śmieci.
Wróćmy na chwilę do parkingu. Czy będzie on płatny?
Tak, parking na terenie Sosiny będzie płatny. Od razu wyjaśnię,
że wszystkie wpływy z tego tytułu w całości przeznaczone zostaną
na funkcjonowanie ośrodka – jego sprzątanie i obsługę. Mieszkańcy oczekują od nas, aby ośrodek był czysty i zadbany i deklaruję,

"

Modernizacja Sosiny finansowana była ze środków zewnętrznych i na sporej części terenów wokół
wody kategorycznie zabroniona jest jakakolwiek
działalność gospodarcza.

że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby tak było. Te prace
jednak pochłaniają ogromne środki i zwyczajnie nie stać nas na
to, aby zapewniać jeszcze bezpłatne miejsca parkingowe. System
parkingowy będzie zautomatyzowany, już wkrótce ruszają prace
montażowe. Powstaną bramki wjazdowe i bileterki podobne do
tych spotykanych w galeriach handlowych.
Bezpłatnych miejsc parkingowych zupełnie nie będzie?

Oczywiście, że będą. Opłata pobierana będzie tylko od osób, które zdecydują się wjechać na teren
Sosiny drogą przy hotelu Wodnik.
Parking od strony północnej, gdzie
zorganizowano nową plażę, boiska i plac zabaw, będzie bezpłatny.
Wiele osób i służb między innymi
Policja, Straż Miejska czy Miejski
Zarząd Dróg i Mostów pracowało
nad tym, aby w rejonie Sosiny wytyczyć dodatkowe miejsca postojowe, które będą zarówno bezpieczne,
jak i nie będą utrudniały ruchu na
ulicy Bukowskiej, która przecież
w sezonie letnim jest i tak bardzo
obciążona. Parkować będzie można m.in. po lewej stronie ulicy Bukowskiej, na poboczu. Całkowicie
zabroniony będzie natomiast postój
na nowo wybudowanym chodniku
wzdłuż tejże drogi.
Czy wzorem lat ubiegłych
na Sosinę będzie dojeżdżać
autobus?
Tak, PKM zorganizuje dojazd
na Sosinę autobusami komunikacji
miejskiej. Pamiętając, że w rejonie | fot. Archiwum prywatne
Sosiny latem zawsze występuje problem z parkowaniem, apeluję do
wszystkich mieszkańców, aby jak najczęściej korzystać z dojazdu
komunikacją miejską. Zamieńmy samochód na autobus albo rower,
a nawet – jeśli ktoś mieszka niedaleko – niech po prostu przyjdzie.
Pojawiają się głosy, że na Sosinie jest zbyt mało punktów
gastronomicznych i że zlokalizowane są tylko w jednym
miejscu, przy głównej plaży. Będzie ich więcej?
Trzeba pamiętać, że modernizacja Sosiny finansowana była ze
środków zewnętrznych i na sporej części terenów wokół wody kategorycznie zabroniona jest jakakolwiek działalność gospodarcza. Inaczej mówiąc – nie można prowadzić tam żadnej sprzedaży. Z tego
właśnie powodu punkty gastronomiczne mogą być zlokalizowane
tylko w niektórych, bardzo precyzyjnie określonych miejscach. Czy
takich punktów pojawi się więcej? Dla nas – jako zarządcy – Sosina
jest miejscem rozwojowym i prace nad nią nie zakończą się wraz
z rozpoczęciem sezonu letniego. Stale będziemy pracować nad tym,

"

Kilkunastu pracowników każdego dnia kosi trawę,
przycina krzewy, sprząta śmieci z całego terenu
Sosiny. Wywieźliśmy setki worków z różnego typu
odpadami. To ciężka i czasochłonna praca, bo teren
ośrodka jest bardzo rozległy, a pamiętać trzeba, że
śmieci – niestety – wyławiamy także z wody.

Co mają zrobić przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić sprzedaż na Sosinie?
Jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorcami i zapewne
będziemy mieli dla nich niedługo
kolejną ofertę. Z całą pewnością
nie mogą jednak podejmować
żadnego handlu bez uzgodnienia
z nami, bo może to prowadzić
do nieprzyjemnych sytuacji, jak
chociażby ostatnio, kiedy jeden
z przedsiębiorców oskarżył nas
o zagrodzenie drogi do punktu
handlowego. Tymczasem prawda
jest taka, że przedsiębiorca nie
poprosił nas o wytyczenie dojścia
lub dojazdu do swojego punktu
i korzystał z naszego terenu bez
stosownej zgody. Reasumując –
handel na terenie Sosiny możliwy jest tylko za naszą zgodą.
Każdemu przedsiębiorcy, który
chciałby rozpocząć działalność
na terenie ośrodka, polecam śledzenie naszej strony internetowej
i mediów społecznościowych, gdzie
publikować będziemy informacje
o możliwych formach współpracy.
Jeszcze w tym miesiącu zaproponujemy przedsiębiorcom wynajem terenu pod działalność usługową.
Jakiś czas temu na facebooku MCKiS-u pojawiła się informacja o aktach wandalizmu na Sosinie. Jak duży jest
to problem?

"

W skali całego ośrodka – ogromny. Niemal każdego dnia odnotowujemy mniejsze lub większe akty wandalizmu – niszczone są kosze
na śmieci i znaki drogowe, ogrodzenia, na nowo wybudowanych po-

Handel na terenie Sosiny możliwy jest tylko za naszą
zgodą.

destach ktoś próbował rozpalać ognisko. Wyrywane lub rozjeżdżane
samochodami są nasadzone drzewka i krzewy. Nagminnie wyrywane
są stojaki na rowery i słupki zabezpieczające ścieżkę pieszo-rowerową. Wymieniać dalej?
Jak temu przeciwdziałać?

Musimy nauczyć się kilku zasad. Owszem, za zniszczenia zapłaci
MCKiS, ale przecież nasz budżet to nic innego jak publiczne pieniądze. Ostatecznie więc, za każdy akt wandalizmu płacimy wszyscy.
Nie możemy pozostawać bez reakcji. Widząc, że ktoś coś niszczy –
reagujmy. Zgłośmy ten fakt do MCKiS albo na Straż Miejską. Nie
bójmy się obywatelskiej reakcji na przejawy wandalizmu. Na Sosinie,
w newralgicznych miejscach, pojawią się kamery monitoringu. Będą
patrole policji i straży miejskiej, zarówno na wodzie, jak i lądzie. No

aby pojawiały się nowe atrakcje, nowa infrastruktura służąca mieszkańcom. Mamy na to pomysł. Chcemy jednak, aby odbywało się
to na konkretnych, wskazanych przez nas regułach, bo
musimy ściśle przestrzegać
zasad dofinansowania, aby
nie narażać się na ryzyko
zwrotu pieniędzy, a z drugiej strony – chcemy, aby
na terenie ośrodka panował porządek, a całość
miała schludny wygląd.
Dlatego nie zgadzamy się
na sprzedaż w przypadkowych miejscach, z przyczep
czy punktów budowanych
naprędce, które – mówiąc
oględnie – nie zawsze pasują do otoczenia.
Nowiutkie pomosty upatrzyli sobie wandale - tu ślady po ognisku i oponach | fot. Materiały MCKiS Jaworzno
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przez mieszkańców spragnionych wypoczynku nad
Kultury i Sportu.

ypoczynku

i najważniejsza rzecz – wielu z nas musi się jeszcze nauczyć pewnej
kultury wypoczynku.
Czyli czego konkretnie?
Podam przykład. Jestem pewny, że nikt z nas, robiąc na własnym
ogródku grilla, nie rzuciłby zużytych tacek w trawę ani nie zakopał
w przydomowej piaskownicy. Tymczasem po ostatnim weekendzie na
plaży odkopaliśmy kilkanaście jednorazowych grillów i zużytych tacek.
Ktoś zakopał je w piasku zamiast wyrzucić do kosza. Podobnie dzieje

"

Niemal każdego dnia odnotowujemy mniejsze lub
większe akty wandalizmu – niszczone są kosze
na śmieci i znaki drogowe, ogrodzenia, na nowo
wybudowanych podestach ktoś próbował rozpalać ognisko. Wyrywane lub rozjeżdżane samochodami są nasadzone drzewka i krzewy. Nagminnie
wyrywane są stojaki na rowery i słupki zabezpieczające ścieżkę pieszo-rowerową.

się z kubkami po napojach, papierkach, o petach nie wspominając.
Oczekujemy czystości, a jednocześnie swoim zachowaniem degradujemy miejsce, w którym mamy wypoczywać. Choćbyśmy codziennie
sprzątali plażę, nie jesteśmy w stanie odkopać i usunąć wszystkich
śmieci. Często też nie zwracamy uwagę na innych wypoczywających,
nie mamy wystarczająco dużo szacunku dla innych. Głośna muzyka
nie wszystkim odpowiada. Dym papierosowy może przeszkadzać. Jeśli
musimy palić, róbmy to w miejscu, gdzie nie będziemy wydmuchiwać

"

Na Sosinie wybudowane zostały sieć kanalizacyjna
i toalety. Na terenie ośrodka jesteśmy teraz w stanie
pomieścić ok. 700 pojazdów. Przed modernizacją
miejsc parkingowych było ok. 200.

dymu papierosowego komuś prosto w nos. Większość z nas kocha
zwierzaki, ale to nie oznacza, że musimy tolerować sytuację, kiedy
ktoś kąpie swojego pupila w Sosinie i wyczesuje na plaży. Bądźmy
życzliwi dla innych. Piesi muszą pamiętać, że na Sosinie jest wielu
rowerzystów i odwrotnie. Zwracajmy uwagę na rodziny z dziećmi,
z wózkami. Nie krzyczmy na osoby sprzątające śmieci, obsługujące
parkingi czy toalety. Oni pracują, abyście Państwo – nasi goście –
mieli jak najlepsze warunki do odpoczynku. Bądźmy dla siebie mili.
Czuje pan, że jesteście gotowi do sezonu?

"

Ten rok będzie dla nas swoistego rodzaju poligonem doświadczalnym.
Robimy wszystko, aby wypoczywający mieli jak najlepsze warunki do
relaksu, ale jesteśmy też świadomi trudności i własnych ograniczeń. Jak

Za każdy akt wandalizmu płacimy wszyscy. Widząc, że ktoś coś niszczy – reagujmy. Zgłośmy
ten fakt do MCKiS albo do Straży Miejskiej. Na
Sosinie, w newralgicznych miejscach, pojawią się
kamery monitoringu. Będą patrole policji i straży
miejskiej, zarówno na wodzie jak i lądzie.

wspomniałem, dla nas jako zarządców, Sosina jest miejscem, które stale będziemy rozwijać, ulepszać, w które chcemy inwestować. Jesienią,
jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinna ruszyć budowa nowego kąpieliska. Z pomostami, trzema basenami do pływania. Jeden
z nich zimą posłuży jako lodowisko. Chcemy rozbudowywać miejsca
parkingowe, a także domki letniskowe, których na razie mamy tylko
trzy. Jest wiele pomysłów, ale na ich wdrożenie potrzebujemy czasu.
Czego można życzyć na progu sezonu?
Myślę, że życzenia bezpiecznego wypoczynku będą najtrafniejsze.
W końcu dla nas wszystkich bezpieczeństwo nad wodą to absolutny priorytet, a wszystko inne, wszystkie atrakcje i udogodnienia, to
jedynie dodatek.
Dziękujemy za rozmowę.

RED

Plaża na Sosinie jest przepiękna, ale już zaśmiecona. Jej sprzątanie wymaga mnóstwa pracy | fot. Materiały MCKiS Jaworzno
REKLAMA
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Elitarna klasa
czeka na uczniów
Do poniedziałku 21 czerwca,
do godziny 15 ósmoklasiści mogą
złożyć dokumenty aplikacyjne do
elitarnej klasy, która od września
ruszy w jaworznickim III Liceum
Ogólnokształcącym im. Orła Białego, wchodzącym w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących. Chodzi
o klasę o profilu cyberbezpieczeństwo. W całej Polsce będzie tylko
16 takich klas, w tym jedna właśnie
w jaworznickim liceum.
– To propozycja dla uczniów, którzy
szczególnie interesują się przedmiotami
ścisłymi, bo w tej klasie rozszerzenia
będą z matematyki i informatyki. Zresztą cały program nauki w klasie o profilu cyberbezpieczeństwo jest naprawdę
ciekawy – podkreśla Eleonora Popławska, wicedyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Jaworznie.
Program nauczania obejmuje takie
obszary tematyczne jak: podstawy
kryptografii, historia kryptografii,
podstawy algorytmiki, podstawy
cyberbezpieczeństwa, zarządzanie
bezpieczeństwem danych i informacji. Szczególny nacisk kładziony
będzie na informatykę. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdoby-

cie wiedzy i kompetencji z zakresu
współczesnych zagrożeń cyfrowych,
zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
Planowane są także zajęcia zdalne
w formie e-lerningu, ale też wizyty
studyjne w jednostkach podległych
Ministerstwu Obrony Narodowej,
instytutach naukowych oraz firmach
z branży cyberbezpieczeństwa.
Dodatkowym atutem klasy jest
fakt, że nauka odbywać się będzie
w komfortowych warunkach. Zgodnie z założeniami w klasie może być
maksymalnie 15 uczniów.
Szkoły, które otrzymały zgodę
MON na utworzenie klas o profilu
cyberbezpieczeństwo, liczyć mogą
na wsparcie merytoryczne ze strony
specjalistów, ale i znaczne wsparcie
finansowe. Pieniądze przekazane
przez MON będą mogły zostać wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych,
licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych.
Grażyna Dębała
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Odjazdowe Dni Jaworzna odbędą się w weekend 26 i 27
czerwca.
Z uwagi na związane ze stanem
pandemii kwestie bezpieczeństwa święto naszego miasta
będzie miało zupełnie nową
formułę. Nie będzie jednej
sceny i wielkich, plenerowych
koncertów.
Artyści będą jeździć po Jaworznie i odwiedzą mieszkańców
w tych miejscach, które zwyczajowo są celem weekendowych spacerów.
Sceną stanie się górny pokład
piętrowego autobusu bez
dachu, którym muzycy będą
podróżować po Jaworznie. Przystanki zaplanowano w pięciu
miejscach.
Warto zarezerwować sobie czas
na ostatni weekend czerwca. Bawić
się będziemy w godzinach od 16 do

GrubSon | fot. Paweł Fabjański / Shoot me

Pandemia nas nie zatrzymała. Rok 2020
Z Raportu o stanie Gminy Miasta
Jaworzna za 2020 rok wynika, że
pandemia nie zatrzymała rozwoju
naszego miasta, a nawet, że te trudne
okoliczności niejako wymusiły stosowanie innowacyjnych rozwiązań.
Tak było między innymi w kwestii
sprzedaży gminnych działek budowlanych i inwestycyjnych. Aby z ofertą
dotrzeć do potencjalnych klientów,
trzeba było zastosować nowoczesne
sposoby komunikacji. Powstał więc
nowoczesny portal gospodarczy invest-in-jaworzno.pl, gdzie prezentowane są informacje dotyczące działek.
Innowacyjne działania i intensyfikacja promocji zaowocowała 40 proc.
wzrostem przychodów miasta ze
sprzedaży majątku, zaś kilkudziesięciu nowych nabywców zyskało
działki do zabudowy.

westycji – wyjaśniają urzędnicy z jaworznickiego magistratu.
To właśnie dlatego miasto nawiązało szeroką współpracę z minister-

stwami, agendami rządowymi, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,
władzami województwa śląskiego,
parlamentarzystami oraz związkami

Przykład dla innych

Przełomowa szansa
Jaworzna
Dzięki nowemu podejściu do celów
gospodarczych, nasze miasto zwyciężyło z innymi miejscami w kraju
w staraniach o lokalizację fabryki
samochodów elektrycznych IZERA.
O rozwoju Jaworzna władze miasta
myślą z dużym wyprzedzeniem. To
również widać w raporcie za 2020
rok. – W warunkach nieuchronnej
transformacji energetycznej priorytetem dla samorządu stało się stworzenie jak największego obszaru
przemysłowego dla strategicznych,
nowoczesnych technologicznie in-

zawodowymi. Jaworznicki Obszar
Gospodarczy, czyli strefa inwestycyjna o powierzchni prawie 350 ha,
została zlokalizowana w sąsiedztwie
Elektrowni Jaworzno III. Te działania
przynoszą efekty. Warto wspomnieć,
że specjaliści Polskiego Instytutu Ekonomicznego w swoim raporcie ocenili, że wśród trzech polskich miast
najlepiej przygotowanych do odejścia
od węgla kamiennego i transformacji energetyki jest właśnie Jaworzno
(obok Katowic i Gliwic).

Mamy duży potencjał | fot. Materiały UM Jaworzno

O tym, że rekomunalizacja usług
publicznych jest szansą na podniesienie jakości usług i obniżenie kosztów,
mówi się od dawna. Tutaj znów Jaworzno dla innych miast jest przykładem. Po trudnych i kosztownych
doświadczeniach z firmami zewnętrznymi Paweł Silbert, prezydent miasta
podjął decyzję o przekazaniu zadania
odbioru odpadów Wodociągom Jaworzno. Nowy miejski operator rozpoczął odbiór odpadów komunalnych
jesienią 2020 roku, wykorzystując
do tego zadania 22 nowe śmieciarki
zasilane gazem CNG.
Podobna strategia od lat sprawdza się w jaworznickiej komunikacji
miejskiej. Tutaj też Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej, które rozwija
tabor i infrastrukturę, z powodzeniem
świadczy dla miasta usługę przewoźnika. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy otrzymują usługę świadczoną

Paweł Silber

prezydent Jaw

W 2020 roku, z po
ronawirusa, również s
znalazł się w nieznane
Był to czas trudnych d
rzenia się z nowymi w
stawiały przed nami iz
dzaju ograniczenia. N
się na kwestiach zapew
koordynację zadań przypisanych samorządom
mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie m
celu został powołany Sztab COVID-19, skupiaj
służb oraz zakładów pracy, który pomaga nam
kolejne fale epidemii.
Jednym z obszarów, w którym odczuwalne b
ne z obostrzeniami wprowadzonymi w związk
oświata. Test samodzielności musieli przejść u
Trudności związane z pandemią nie wpłynęły n
po inwestycji i modernizacji prowadzonych w g
śmy ważne społecznie i gospodarczo projekty.
utrudnień utrzymywana była aktywność inw
a przedsięwzięcia skupiały się na poprawie j
publicznej, komunikacji, promowaniu zrówno
ści, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności
na wyższym poziomie i tańszą. Są też
korzyści dla środowiska, bo nowoczesny tabor spółek pozwala ograniczyć
niską emisję.
Z raportu wynika też, że nasze miasto nadal jest bardzo atrakcyjnym
miejscem do mieszkania, a pandemia nie zatrzymała ofensywy budownictwa mieszkalnego. Jaworzno
zyskało zaś nowych mieszkańców.
Wydział Urbanistyki i Architektu-
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zna – odjazdowe świętowanie
Monika Komańska

Pełnomocnik ds. organizacyjnych
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
Przed nami kolejna odsłona wielkiego święta naszego miasta i jego mieszkańców. W tym roku postawiliśmy na nową formułę wspólnego świętowania. W sumie w ramach Odjazdowych Dni Jaworzna w ostatni
weekend czerwca w naszym mieście odbędzie się 10
minikoncertów, bo obaj artyści wystąpią na każdym
z pięciu przystanków. Dzięki takiej organizacji tego
wydarzenia unikniemy gromadzenia się tłumów, a zabawa będzie bezpieczna.
Jestem przekonana, że wszyscy będziemy się świetnie bawić i jeszcze długo
później wspominać to wydarzenie. Uważajcie na siebie, przestrzegajcie pandemicznych zaleceń i do zobaczenia na koncertach!
21. Do Jaworzna przyjedzie dwóch
popularnych muzyków: GrubSon
i DJ C-BooL.
GrubSon, czyli Tomasz Iwanca pochodzi z Rybnika. To polski
raper, wokalista i producent muzyczny. Artysta cieszy się niezwykłą popularnością. Jako pierwszy
pobił rekord YouTub’a w liczbie
odsłon, a jego piosenka pod tytułem „Na Szczycie”, jako pierwszy
utwór hip-hopowy, zdobyła ponad
100 milionów wyświetleń. GrubSon
za swoje albumy zdobywał złote
i platynowe płyty. Muzyk znany jest
z doskonałego łączenia gatunków

muzycznych i eksperymentowania
ze środkami wyrazu.
DJ C-BooL to dziś jeden z najpopularniejszych polskich reprezentantów muzyki klubowej. Naprawdę
nazywa się Grzegorz Cebula i pochodzi z Pyskowic. Jest didżejem
i producentem, który od kilkunastu lat tworzy muzyczne kawałki
cenione na klubowych parkietach.
Wszystko zaczęło się od numeru
Would You Fee. To ten muzyczny
utwór przyniósł muzykowi z Pyskowic ogromną popularność, a C-BooL
właśnie wtedy z lokalnego muzyka
stał się didżejem znanym w całej

Polsce i za granicą. Polak do tej
pory prezentował swoje muzyczne
dzieła między innymi w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Austrii, czy w Niemczech.
Piętrowy autobus ze sceną na górnym pokładzie będzie miał w Jaworznie pięć koncertowych przystanków. Postoje zaplanowane są na
terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Sosina”, w GEOsferze,
w Parku Lotników, w Parku Podłęże
i na plantach. W tych punktach artyści zagrają swoje znane, popularne i lubiane kawałki. Każdy występ
będzie trwał około 20-25 minut.
W tygodniu poprzedzającym Odjazdowe Dni Jaworzna pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w różnych miejscach miasta będą
rozdawać ulotki z informacjami na
temat dat, miejsc i godzin występu
artystów.
Choć liczba zakażeń koronawirusem spada i pandemiczne obostrzenia mocno złagodzono, to jednak
warto pamiętać, że podczas koncertów należy zachowywać wszystkie zalecenia. Obowiązkowy jest
odstęp, a tam, gdzie nie można go
zachować, to należy mieć maseczkę
ochronną, zasłaniającą usta i nos.
Grażyna Dębała

DJ C-BooL | fot. Materiały prasowe artysty

0 był niezwykle trudny, ale daliśmy radę

rt,

worzna

owodu epidemii kosamorząd Jaworzna
ej wcześniej sytuacji.
decyzji i próby miewyzwaniami, które
zolacja i różnego roNasze wysiłki skupiły
wniających sprawną
m w dobie pandemii,
mieszkańców. W tym
jący przedstawicieli
m przechodzić przez

były skutki związaku z epidemią, była
uczniowie i rodzice.
na szczęście na temgminie. RealizowaliMimo oczywistych
westycyjna gminy,
jakości przestrzeni
oważonej mobilnoterenów zielonych

czy miejsc rekreacji, a także na trosce o jakość edukacji, pomocy
społecznej i ochrony zdrowia.
Wspólną przesłanką działań podejmowanych przez gminę
w 2020 roku – zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i nieinwestycyjnej – było podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
Do ważniejszych zadań i inwestycji 2020 roku należą oddane
do użytkowania: Przedszkole Miejskie nr 24, Żłobek Miejski
na Os. Podłęże, Klub Seniora na Os. Podwale, strefy rekreacji
w Parku Angielskim w Starej Hucie oraz powstałe w ramach
budżetu obywatelskiego, w tym pumptrack w centrum miasta; pozyskana dotacja na modernizację ulicy Martyniaków;
rozpoczęta budowa 63 kolejnych mieszkań w Osiedlu SFERA; reorganizowany system odbioru odpadów; nowe Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Rok 2020 zamknęła rządowa decyzja o uruchomieniu w Jaworznie gospodarczej strefy inwestycyjnej.
Działania podejmowane w minionym roku korespondowały
z kierunkami określonymi w dokumentach strategiczno-programowych, skupionymi na tym, aby Jaworzno było przestrzenią
otwartą, funkcjonalną i wygodną do życia, przyjazną i bezpieczną dla mieszkańców, z mocną gospodarką oraz zadbaną
środowiskowo. Zasadniczo cele stawiane do realizacji w 2020
roku – mimo trudnych warunków – zostały osiągnięte.

ry Urzędu Miejskiego w Jaworznie
w ubiegłym roku wydał 861 pozwoleń na budowę, 224 z nich dotyczyło
budowy nowych budynków mieszkalnych. Wydział Geodezji i Kartografii jaworznickiego magistratu ustalił
229 nowych numerów adresowych.
W 2020 roku w różnych częściach
miasta rozpoczęła się budowa 351
mieszkań, 106 mieszkań zostało wybudowanych przez deweloperów. In-

westorzy indywidualni wybudowali
117 mieszkań. – Odpowiadając na
wciąż rosnące zapotrzebowanie na
mieszkania, w osiedlu SFERA powstały łącznie 243 mieszkania na
wynajem. W samym 2020 roku JTBS
Sp. z o.o. przekazała do eksploatacji
92 mieszkania, w tym 69 mieszkań
na wynajem i 23 na własność. Nowe
osiedle mieszkaniowe powstanie też
na Skałce. Jednym z inwestorów jest

tu JTBS, które zleciło wykonanie koncepcji urbanistycznej – wyjaśniają
jaworzniccy urzędnicy.

też wsparcie z MOPS. Ta instytucja
przekazała blisko 90 mln zł rządowej
dotacji na 500+ i 300+.

Dbając o mieszkańców

Nie ma rozwoju
bez inwestycji

Aby w Jaworznie mieszkało się
wygodnie i komfortowo, zainwestowano w tereny rekreacyjne i parkowe.
W osiedlu Stara Huta powstał stylowy
Park Angielski. Oddano zmodernizowaną przestrzeń parku Podłęże,
a także kontynuowano prace nad zalewem Sosina. Centrum wzbogaciło
się o pumptrack, czyli przestrzeń do
akrobacji na rowerze, która powstała z inicjatywy i po w konsultacjach
z mieszkańcami. Miasto zyskało także
kolejne miejsca rekreacji w ramach
JBO, z lokalizacją w Dąbrowie Narodowej, Warpiu i Szczakowej.
Miasto dba o rodziny i seniorów.
We wrześniu 2020 roku oddano do
użytku nowoczesne Przedszkole Miejskie nr 24, przystosowane dla dzieci
z niepełnosprawnościami. Sprzęt rehabilitacyjny, sale sensoryczne, ogród
doświadczeń, nowe sale i pełne wyposażenie służą najmłodszym jaworznianom. Do użytku oddano również
filię żłobka miejskiego dla 70 dzieci.
Z miejskiej kasy nadal dofinansowano
pobyt maluchów w żłobkach i klubikach dziecięcych. W 2020 roku
otwarto też drugi klub Senior+ przy
ul. Bocznej 7K. Przekazano pierwsze mieszkanie chronione dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Jaworznickie rodziny otrzymały

Mimo pandemii na bieżąco prowadzone były prace, których efektem będą remonty i modernizacje.
Urzędnicy przygotowywali potrzebne
dokumenty, prowadzono procedury przetargowe, no i wreszcie prace
w terenie. W roku 2020 urzędnicy
pracowali m.in. nad budową Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą
Szczakowską, Wachlowskiego, św.
Wojciecha, Podwale i 11 Listopada.

Zajmowali się też przebudową i modernizacją ulic Katowickiej, Martyniaków, Piaskowej, Jesiennej, Gwardzistów, Łanowej, Górnośląskiej z ul.
Wesołą i Batorego, parkingiem przy
ul. Zwycięstwa. Wydział Inwestycji
Miejskich przystąpił do wyłonienia
wykonawcy na budowę nowego śladu DK 97 w Byczynie, co uspokoi
i upłynni ruch w tej części Jaworzna.
Inwestycja szacowana na blisko 50
mln zł, dofinansowana jest z rezerwy celowej budżetu państwa kwotą
ok. 30 mln zł.
RED

Miasto w pigułce - 2020 | fot. Materiały UM Jaworzno

Pełny tekst raportu znaleźć można
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
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120 lat Jaworzna

Trzy dekady ważnych zmian i planów
W tym odcinku naszego
historycznego cyklu
piszemy o tym, kto rządził
jaworznicką gminą
i dystryktem w latach
1815-1846, ile było wtedy
kopalń i innych zakładów
przemysłowych, i wreszcie
o tym, jak Jaworzno
prawie stało się miastem.
Upadek rządów Napoleona przekreślił istnienie Księstwa Warszawskiego, w którego granicach leżały
jaworznickie wsie. W 1815 roku Jaworzno i jego okolica weszły w skład
Rzeczpospolitej Krakowskiej, utworzonej przez trzy zaborcze państwa
– Rosję, Austrię i Prusy.

Z gminy w dystrykt
Po powstaniu Rzeczpospolitej
Krakowskiej Jaworzno znalazło się
w gminie wiejskiej o numerze XIX
i było wsią wójtowską. Gminny obszar obejmował też Jeleń, Byczynę,
Długoszyn, Dąbrowę i Szczakową.
Ciężkowice leżały natomiast w innej
gminie, nr XX z siedzibą w Kościelcu.
Jaworznickimi wójtami zostawali
urzędnicy państwowi. W niektórych
wsiach mieli oni swoich zastępców,

np. w Dąbrowie wicewójtami mianowano zarządców tamtejszej spółki
górniczej. Do 1825 roku w Ciężkowicach, Byczynie i Jeleniu zastępcami wójta byli z kolei dzierżawcy
rolni. Później kierownictwo w tych
wsiach przejęli urzędnicy z zarządu
górniczego.
W 1838 roku gminy zostały zastąpione dystryktami. Jaworzno stało się
siedzibą władz dystryktu V, w którego
skład weszły też Byczyna, Dąbrowa
Narodowa, Długoszyn, Jęzor, Jeleń,
Szczakowa, Ciężkowice, Góry Luszowskie i Luszowice. Dystryktem
kierował komisarz, a w okolicznych
wsiach byli sołtysi i przysiężni.
Funkcjonowało też powszechne
sądownictwo. Jaworzno i sąsiednie
gromady należały do okręgu chrzanowskiego. W Chrzanowie działał
tzw. sąd pokoju dla spraw cywilnych.
Kryminalnymi zajmował się trybunał
w Krakowie. Po kilkunastu latach
również sprawy karne były rozstrzygane na poziomie okręgu.

Przemysł rośnie w siłę
Jaworzno w czasach Rzeczpospolitej Krakowskiej zmieniło się z typowo rolniczej wsi w prężnie działający
ośrodek przemysłowy. Działające tu
rządowe przedsiębiorstwo zyskało
nazwę Jaworznickich Kopalń i Hut
Rządowych. Na jego czele stał inspek-

tor, a do pracy najmowali się górnicy i hutnicy z całej okolicy, a także
z innych części Austrii i Ślązacy zza
Przemszy.
Do JKiHR należały kopalnia Fryderyk August z dwoma poziomami
wydobywczymi, czterema działającymi szybami i dwoma w budowie,
cztery kopalnie odkrywkowe, a także
dwie cynkownie – Stara i Nowa Huta.
W późniejszym okresie dołączono też
inne zakłady. Ale zanim to nastąpiło,
rządowa firma miała konkurencję.
Były nią zakłady z Niedzielisk i Dąbrowy. Dąbrowskie przedsiębiorstwo
składało się z kopalń Fortuna I i Fortuna II, ałunowni i cynkowni. W latach 20. XIX wieku należało ono do
Antoniego Hoelzla. Następnie firmę odkupiła Fryderyka Ludwika
Westenholz i założyła w Dąbrowie
trzecią kopalnię. Zakładami zarządzał
mąż właścicielki – Fryderyk Westenholz. Ich spadkobiercą został bratanek – Ludwik Westenholz.
W Niedzieliskach swój interes prowadził Piotr Steinkeller. Założył kopalnię węgla kamiennego i cynkownię, nazwaną imieniem jego matki
– Józefina. Miał też tereny z pokładami galmanu w Byczynie. Jako pierwszy w Rzeczpospolitej Krakowskiej
zawierał z pracownikami indywidualne umowy o pracę. Zbudował
dla nich osiedle mieszkaniowe i zainicjował budowę szpitala górnicze-

go w Jaworznie. Miał też wpływ na
powstanie zalążków straży pożarnej.
Warunki panujące w przedsiębiorstwie Steinkellera były lepsze od tych
w zakładach Jaworznickich Kopalń
i Hut Rządowych. Dlatego górnicy
i hutnicy woleli zatrudniać się w Niedzieliskach. Aby zatrzymać ich odpływ, zarząd JKiHR skorzystał z pomysłów Piotra Steinkellera i również
podwyższył wynagrodzenia, podpisał
z pracownikami umowy o pracę, zbudował osiedle robotnicze, a nawet
zatrudnił chirurga.
W 1825 roku Steinkeller sprzedał swoją firmę. Później weszła ona
w skład JkiHR. Jaworznickie przedsiębiorstwo wzbogaciło się też w kilkanaście kopań galmanu i ałunownię
w Długoszynie.

Falstart miasta
Dzięki prężnemu rozwojowi Jaworzno miało wielką szansę już pod
koniec pierwszej połowy XIX wieku
stać się miastem. Przez kilkanaście
lat trwały szeroko zakrojone przygotowania. Wieś była upiększana.
W jej centrum porządkowano parcele.
Drewniane budynki były zastępowane murowanymi. Powiększono kościół, sadzono kasztany, numerowano
domy. Wyznaczono też tereny pod
nowe domy mieszkalne, po prawej
stronie drogi do Krakowa.

REKLAMA

W dniach 21 do 26 maja
1921 roku miał miejsce jeden
z ważniejszych epizodów batalistycznych III powstania
śląskiego – bitwa o Górę św.
Anny. Kilkudniowe, zaciekłe
walki powstańców śląskich
z członkami niemieckiego Freikorpsu „Oberland” i Selbstschutzu, prowadzone ze zmiennym szczęściem dla obu stron,
pozostały nierozstrzygnięte.
W dniu 26 maja Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych
wydała rozkaz zabraniający podejmowania akcji zaczepnych
przeciw Niemcom w związku
z podjęciem rokowań w sprawie rozejmu.

Pododdział powstańców śląskich
z Rybnika z okresu III powstania śląskiego. Fot. NAC. (3/1/0/1/440/1)

Po podziale Górnego Śląska i podpisaniu 15 maja 1922
roku Polsko-Niemieckiej Konwencji Górnośląskiej Góra św.
Anny pozostała w granicach
Niemiec.

Powstały także projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zalążki straży pożarnej. Zatrudniono
lekarza i akuszerkę. Otwarto ośrodki
zdrowia i szpital.
Jaworzno miastem jednak nie zostało. Plany przekreśliła rewolucja krakowska w 1846 roku. Zanim wybuchła, to właśnie w Jaworznie, które
było jednym z największych skupisk
siły roboczej, zbierali się konspiratorzy. Namawiali górników i hutników
do walki o niepodległość. 20 lutego
powstańcy zaatakowali Dom Pracy,
zwany Robakiem, i zajęli komisariat
dystryktowy. Austriacki oddział wycofał się z Jaworzna. Opuścił je też
ówczesny komisarz.
Jaworznianie brali udział w walkach
w Krakowie. Niektórzy trafili do niewoli. Wśród nich byli górnicy Franciszek
Grabowski, Aleksander Grzybowski
i Piotr Krupa oraz robotnicy Wojciech
Jurek, Klemens Jarosik i Józef Jaglarz. Represjami zostali objęci sztygarzy Feliks Wójcicki, Jan Nowakowski
(pomagał rodzinom powstańców), Eustachy Możdżeński i Antoni Lewicki
(wraz z innymi zaatakowali Dom Pracy), a także karczmarz Jan Aleksander, pisarz cynkowni w Niedzieliskach
Ludwik Mazurkiewicz i tamtejszy
stróż Frecht.
16 listopada 1846 roku Rzeczpospolita Krakowska została włączona
do Austrii.
AZ-H

Uczcij
jubileusz,
popisz się!
Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez
MCKiS z okazji 120. rocznicy nadania Jaworznu praw miejskich. Biorąc w nich udział, można uczcić
jubileusz i wykazać się kreatywnością, pomysłowością i talentem.
Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 500 zł, za zajęcie drugiego miejsca przewidziano 300 zł, a za najniższy stopień podium otrzymać
można będzie 100 zł. Jurorzy już
wybierają najlepsze filmy, które nadesłane zostały w ramach konkursu
filmowego. Ich decyzję poznamy14
czerwca. Najlepsze konkursowe
dzieła można będzie zobaczyć między innymi przed seansami Kina
letniego. Trwa natomiast konkurs
na piosenkę „Dziś są Twoje urodziny”. Aby wziąć w nim udział należy
napisać tekst piosenki, a następnie
nagrać jej wykonanie i wysłać na
adres: konkurs@mckis.jaworzno.pl.
Trzeba to zrobić do 18 czerwca. Latem odbędzie się trzeci z cyklu naszych jubileuszowych konkursów.
Wkrótce zdradzimy szczegóły. GD
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Podróż do serc
Spowiadała się w książce, wyspowiada się na scenie.
Główna bohaterka powieści Renaty L-Warszawskiej
wyjawi swoje tajemnice w niedzielę, 20 czerwca, o godz.
18.00 w klubie Relax w Niedzieliskach.
Na spektakl na podstawie „Spowiedzi GrzeCZnej” zapraszają ATElier Kultury i sama pisarka, która pojawi się na

Renata L-Warszawska | fot. Archiwum prywatne

scenie. Razem z nią wystąpią Dominik Socha i Marlena
Budak. – Spektakl był moim pomysłem, którym zaraziłam
ludzi z pasją. Scenariusz napisałam sama i oczywiście też
wystąpię. Robię to dla mojej córki Marcelinki. Jest dzieckiem
autystycznym i urodziła się z wadą genetyczną – rozszczepem
wargi i zębodołu. To dla niej swego czasu odbywała się kwesta,
by w ten sposób wesprzeć jej leczenie i rehabilitację. Dlatego
podtytuł spektaklu brzmi ,,Za jeden uśmiech Marcelinki” –
podkreśla pisarka. – Spektakl będzie podróżą do serc ludzi,
do akceptacji ludzkich wyborów, czasem ciężkich, a także
o sile, jaką ma każdy z nas. Ale przede wszystkim będzie to
spektakl o przyjaźni – stwierdza.
Powieść „Spowiedź GrzeCZnej” to historia świeżo upieczonej 30-latki, która postanawia uwolnić się z piekła,
w którym żyje. Jej kolejne związki są bardzo toksyczne.
Jak podkreśla autorka, książka ma pokazać czytelniczkom,
że muszą mieć siłę przerwać to, co je niszczy. To powieść
o miłości, w tym tej do samej siebie.
„Spowiedź grzeCZnej” to kolejna publikacja pisarki.
Wcześniej ukazał się jej zbiór opowiadań erotycznych
„Czerwony lakier”. Renata L-Warszawska pisze też wiersze
i bajki. Ma w planach kolejne powieści. – W tym roku ukaże
się druga część „Spowiedzi GrzeCZnej”. W książce poruszam
wątek szacunku do drugiego człowieka. Każdy z nas na niego
zasługuje – zaznacza pisarka.
Spektakl w klubie Relax jest biletowany. Bilety są do
kupienia w Relaksie i w głównej siedzibie ATElier Kultury
przy ulicy Mickiewicza 2.
Anna Zielonka-Hałczyńska

WARTO POSŁUCHAĆ...
PRZECZYTAĆ...
Książka
Alfred Szklarski,
Maciej Dudziak
Tomek
na Alasce
Jedna z najbardziej kultowych serii książek dla
dzieci i młodzieży doczekała się
kontynuacji. Po 60 latach od premiery I części do rąk czytelników
trafia 10 tom cyklu przygód Tomka Wilmowskiego. Tomek, kapitan
Nowicki oraz Sally przybywają na
Alaskę jako uczestnicy naukowej
wyprawy. Na miejscu okazuje się,
że wcześniejsza grupa geologów
i kartografów zniknęła bez śladu.
Bohaterowie ruszają im na ratunek.

Teatr
Pozaziomki,
czyli kosmiczna
przygoda
Teatr Rozrywki
w Chorzowie przygotował kolejną
premierę, adresowaną nie tylko do
najmłodszej widowni, którą można
zobaczyć 17 czerwca. Piątka kosmitów podróżuje po galaktyce jako zespół muzyczny. W zespole dochodzi
jednak do spięć i na dodatek ich statek odmawia posłuszeństwa i rozbija
się na Ziemi. Bohaterowie muszą
poradzić sobie z tą trudną sytuacją
i dojść do porozumienia.

Muzyka
Kult
Ostatnia płyta
Ostatnia płyta?
Nic podobnego. Jak głosi przewrotny tytuł, to jest krążek wyjątkowy i długo wyczekiwany – bo to
pierwszy od prawie pięciu lat album studyjny zespołu. Jest to płyta
bardzo różnorodna pod względem
stylistycznym. Znajdują się na niej
kawałki bluesowe, jazzowe, ale
i cięższe rockowe. Przemyślane,
dobrze zaaranżowane. Nawet teksty
Staszewskiego idealnie podsumowują obecne problemy.

Koncert
Raz Dwa Trzy
30 lat temu na
korytarzu akademika w Zielonej
Górze trójka młodych ludzi zagrała
pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła
się historia zespołu, który pozostał
wierny sobie i swojej muzycznej
drodze. Jubileuszowy koncert Raz
Dwa Trzy odbędzie się 15 czerwca
w NOSPR z towarzyszeniem orkiestry i będzie świetnym ukoronowaniem dorobku tej grupy oraz
podróżą sentymentalną.
ES
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Rozdajemy nagrody!

Jurorki skrupulatnie oceniały konkursowe prace | fot. Materiały MCKiS

Konkurs plastyczny „Jaworzno
oczami dziecka” cieszył się w tym
roku dużą popularnością. Wpłynęło
97 prac, spośród których zdecydowana większość spełniała regulaminowe kryteria. Wśród najczęściej
powtarzających się motywów, jakie młodym jaworznianom kojarzą
się z ich miastem, jest park Gródek,

główny plac miasta i GEOsfera. Były
też prace, które prezentowały rynki
w dzielnicach.
Prace oceniane były przez jurorki związane na co dzień z MCKiS.
W skład tego gremium weszły Małgorzata Pawlik, Ewelina Karweta
i Małgorzata Wosik. Konkursowe
prace oceniano w trzech kategoriach
wiekowych. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ale po długich dyskusjach wybrali najpiękniejsze dzieła.
Miejsce pierwsze wśród przedszkolaków zdobył sześcioletni Franciszek Szewczyk z PM nr 2. Wśród
uczniów klas I-III jurorzy najwyżej
ocenili pracę Zuzanny Zaforemskiej, uczennicy klasy II ze SP nr
18. W grupie najstarszych uczestników konkursu, to jest uczniów
klas IV-VI, miejsce pierwsze jurorki
przyznały pracy, której autorką jest
Aleksandra Palęga, siódmoklasistka z SP nr 22.
Nagrody odebrać można od poniedziałku, 14 czerwca do piątku,
18 czerwca. Zgłaszać się po nie trzeba w Domu Kultury im. Zdzisława
Krudzielskiego w godzinach pracy
placówki.
GD
AU TO P R O M O C J A
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Świat w spektrum
Autyzm to zaburzenie rozwoju o charakterze neurologicznym. U każdej osoby objawia
się inaczej, dlatego specjaliści mówią
o spektrum autyzmu. Osoby ze spektrum autyzmu bardzo intensywnie
przeżywają i przetwarzają świat oraz
otoczenie, w którym przebywają.
Często ten świat jest hermetyczny
i zamknięty. Autyzm nie jest choro-

bą, ale innym sposobem odbierania
i myślenia. Osoby, w tym dzieci ze
spektrum autyzmu, o wiele silniej niż
inni ludzie odbierają bodźce wzrokowe, słuchowe, zapachowe i czuciowe.
Osoby w spektrum autyzmu często
podlegają wykluczeniom społecznym,
jak i stereotypizacji. Wynika to z niedostatecznej wiedzy na temat autyzmu i faktu, iż nie jest on chorobą,

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Adam, reż. Max Mayer, USA 2009;
Atypowy, reż. Ryan Case i inni, USA 2017-19 – serial;
Autyzm i miłość, reż. Matt Fuller, USA 2015 – dokument;
Dobry doktor, reż. Jonh Enbon, USA 2011;
Fly Away,reż. Janet Grillo, USA 2011;
Maria i ja, reż. Félix Fernández de Castro, Hiszpania 2010;
Miłość w spektrum, reż. Cian O’Clery, Australia 2019-2021 – serial dok.;
Molly, reż. John Duigan, USA 1999;
Move to heaven, reż. Sung-ho Kim, Korea 2021 – serial;
O chłopcu, który umiał latać, reż. Nick Castle, Kanada/USA1986;
Rain Man, reż. Barry Levinson, Usa 1988;
Słowo na A, reż. Peter Cattaneo i inni, Wielka Brytania – serial 2016-2020;
AU TO P R O M O C J A

lecz stanem. Wydano sporo powieści
i opracowań naukowych na ten temat.
Nakręcono także całkiem sporo filmów i seriali. Znajdziemy wśród nich
filmy fabularne, jak i dokumentalne.
„Move to heaven” to wyjątkowy serial produkcji koreańskiej.
Jego bohaterem jest Geu-roo, który wraz z ojcem, a potem z wujem
zajmuje się sprzątaniem mieszkań
po zmarłych osobach. Czyściciele
przy okazji porządków zagłębiają
się w przeszłość zmarłych, przekazują ich najbliższym nieznane historie i pamiątkowe przedmioty. Robią
to z szacunkiem i zaangażowaniem.
Geu-roo jest dwudziestolatkiem
w spektrum autyzmu, a to determinuje jego zachowania i relacje
społeczne z rodziną i otoczeniem.
Nie ma wątpliwości, że jest wyjątkowym człowiekiem, ale nie każdy
go rozumie, co prowadzi do wielu
perypetii. Przy okazji wątków fabularnych możemy obserwować fascynujące tło społeczne i kulturowe
Korei, gdzie świat duchowy i metafizyczny przenika się z realnym.
Katarzyna Pokuta

Zombicide 2. Edycja

Zombi-apokalipsa
znów w natarciu
Dziś, w czwartek 10 czerwca, ma
premierę najnowsza gra z serii o fali
umarlaków i starającej się przeżyć ekipie Ocalałych. Co zmieniło się w drugiej odsłonie tego klasycznego tytułu,
który ukazał się na polskim rynku
nakładem wydawnictwa Black Monk
Games? Na pierwszy rzut oka wydawca – Portal Games, który od kilku
lat promuje serię w świecie fantasy
oraz si-fi. Ponadto w drugiej edycji
czerpano zarówno z poprzednich tytułów, jak i wprowadzono ulepszone
rozwiązania względem pierwowzoru
z 2012 roku. Nic tylko ruszyć z piłą
mechaniczną na zbliżającą się plagę.
Zombicide 2. Edycja to zabawa
kooperatywna, w której gracze wcielając się w rolę Ocalałych, mają za
zadanie ukończyć 25 scenariuszy odbywających się na modularnej planszy złożonej z kafli miasta. W trakcie
rozgrywki jedną z 12 dostępnych
postaci gracz może przeszukiwać obszary, aby znaleźć
nowe rodzaje broni, poruszać się po planszy
lub otworzyć ogień
do zbliżających się
umarlaków. Wygrane potyczki
pozwalają rozwijać prowadzoną
postać o nowe
umiejętności.
Wiąże się to
jednak ze
zwiększającą
się liczbą zombi.
Względem pierwszego sezonu w grze dostaniemy plastikowe
Plansze Ocalałych, kolorowe podstawki pod
figurki, co pozwala na
wybór koloru pod swoją
postać, jak i m.in. łatwiejsze dzielenie
hord zombie. Zwiększono również
szybkość namnażania zombi. Zmianom uległ także wygląd kart ekwi-

punku, które są teraz czytelniejsze.
Wszystkie wspomniane innowacje
zostały zaczerpnięte z poprzednich
gier serii, ale druga edycja to również coś więcej, niż tylko znane już
graczom rozwiązania.
Najważniejszą dla graczy zmianą jest czas przygotowania nowego
scenariusza. Teraz trwa około 3 minut. Zostały doprecyzowane zasady
odnośnie ataków dystansowych czy
bratobójczego ostrzału. Twórcy zadbali o Startowy Żeton Namnażania, który rozwiązał problem strefy,
w której pojawiają się pierwsze umarlaki. Zmianom uległy również zasady
korzystania z pojazdów służących do
przejeżdżania zombie lub Ocalałych,
którzy nie dali rady uciec trasy.
Poza zmianami w zasadach, druga
edycja posiada dwa razy więcej postaci Ocalałych oraz cztery figurki Abominacji zwiększając poziom trudności
oraz dając pole do popisu
dla graczy tworzących
własne scenariusze. Sama liczba
scenariuszy wzrosła z 10 do 25, co
daje długie godziny grania
przez kolejne
tygodnie lub
miesiące.
Warto nadmienić, iż w przedsprzedaży na
stronie wydawcy można było otrzymać
w bonusie mały dodatek
wprowadzający postać Dannyego Trejo
w trzech odsłonach:
Ocalałego, zombie
oraz Abominacji. Nie
pozostaje więc nic innego,
jak słynnym Maczetom zmierzyć się
z zombi-apokalipsą.
Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia
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Nauczyłem się walczyć
z własnymi słabościami

Jeździ na rowerze,
skacze na skakance, jest
bramkarzem reprezentacji
Polski. To wyczyn,
zwłaszcza że osiągnięty
przez kogoś, kto nie ma
jednej ręki.
19-letni jaworznianin, Igor Woźniak, urodził się z wadą kończyny górnej powyżej przedramienia.
Mimo braku prawej ręki nie użala
się nad sobą, nie stosuje żadnej
taryfy ulgowej i robi to, co każdy
jego rówieśnik, realizując swoje
pasje, cele.
Jest bramkarzem w klubie Wisła
Kraków oraz w reprezentacji Polski
w amp futbolu. Trenuje jak każdy
bramkarz, ale musi w to wkładać
dużo więcej pracy.
– Jest trudniej, ale wychodzę z założenia, że nasza dyscyplina jest najpiękniejszą odmianą piłki nożnej.
Trzeba stosować różne techniki. Sprawia to ogromną satysfakcję, zwłaszcza gdy się obroni piłkę stroną, tą bez
ręki – mówi Igor Woźniak.

Sportowe początki
Sport dla Igora był zawsze ważny. Za namową taty, już jako siedmiolatek, trafił do klubu ju-jitsu
i ćwiczył pod okiem Łukasza Proksy. Trenował przez 8 lat, rywalizując z pełnosprawnymi zawodnikami. Brał udział w mistrzostwach
Śląska, Polski w judo i ju-jitsu. Zdobył też tytuł wicemistrza Śląska
w 2012 roku.
– Trener wymagał ode mnie jak
od każdego zawodnika, nawet, jeśli
dawałem sobie z czymś radę, wymagał jeszcze więcej. Nie poddawałem
się, twardo trenowałem. Wychodzę
z założenia, że im jest trudniej, tym
później w życiu będzie mi łatwiej.
Muszę się bowiem mierzyć z różnymi
przeciwnościami losu, a w ju-jitsu musiałem znaleźć różne techniki, aby pokonać przeciwnika – przyznaje Igor.
Nie stosował wobec siebie żadnej
taryfy ulgowej, chociaż spotykał
się z komentarzami, zaskoczeniem,
jak to możliwe, że tak sobie radzi.
– Podczas pewnego konkursu sędzia
nie chciał dopuścić mnie do zawodów
ze względu na brak ręki. Chyba nie
był przekonany, że mogę walczyć jak
każdy. Dopiero po interwencji mojego dziadka zgodził się. Po zawodach
podszedł do mnie i przeprosił. Był
pod wrażeniem moich umiejętności
– wspomina jaworznianin.
Jujitsu ukształtowało w nim hart
ducha, upór. Dzięki temu ucierał
schematy, pokazywał innym, że
można pokonać słabości i udowodnił sobie, że mimo niepełnosprawności może wiele osiągnąć.
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Igora Woźniaka spotkaliśmy na jaworznickim Rynku | fot. Ewa Szpak

Wsparcie rodziny
Rodzice chcieli, aby chodził do
normalnego przedszkola, normalnej
szkoły. Od początku uczyli go radzenia sobie z przeciwnościami losu,
samodzielności. Jak sam twierdzi,
ma szczęście, bo w życiu spotykał
mądrych i dobrych ludzi. Niepełnosprawność nie przeszkadzała mu,
aby zjednywać sobie przyjaciół. Nawet jeśli wzbudzał zainteresowanie,
nie wstydził się tego, że nie ma ręki,
ma do tego dystans.
– Nie użalam się nad swoim losem.
Tak naprawdę często zapominam, że
nie mam tej ręki. Po tylu latach znalazłem taki sposób na życie, że brak ręki
mi nie przeszkadza. Szczerze, gdybym
miał teraz wybrać życie z ręką lub bez
ręki, powiedziałabym, że zostaję przy
tym, co mam. Brak ręki nie uważam
za słabość, dysfunkcję, ale za dar.
Nauczyłem się walczyć z własnymi
słabościami, poznałem wielu wspaniałych ludzi, zwiedziłem tyle świata, że
za żadne skarby tego bym nie zmienił
– wylicza Igor.
Rodzice, dziadkowie – wszyscy
byli i są ogromnym wsparciem dla
Igora, kibicowali mu – zawody, mecze, wspólne wycieczki rowerowe.
– Od początku było wiadome, że
Igor będzie zajmował się sportem.
W wyborze sztuk walki przeważał
szacunek dla trenera, budowanie samodyscypliny. Razem z mężem uczymy go odpowiedzialności za słowa,
samozaparcia, aby umiał ponieść konsekwencje za swoje czyny. Oczywiście,
że baliśmy się o niego, do dzisiaj towarzyszą nam takie troski. Ale poczucie własnej skuteczności, sprawczość
i budowanie postaw, które pomogą mu
w życiu, to jedyne, co mogliśmy zrobić.
Głaskanie go, wyręczanie w wielu za-

daniach byłoby jeszcze większym kalectwem dla niego – przyznaje Anna
Wożniak, mama Igora.

Sznurowanie butów
Jak przyznaje Igor, do rozwiązania pewnych problemów musiał
dochodzić sam, nie miał innego
wyboru. Tak było np. ze sznurowaniem butów. Czynność niby banalna, ale dla niego przysłowiowy
Mount Everest.
– Ćwiczyłem, ćwiczyłem, szukałem
sposobu, jak zawiązać sznurówkę jedną ręką. Po wielu próbach i błędach
znalazłem sposób i byłem z siebie bardzo dumny – wyjaśnia Igor. – W ogóle
to chylę czoła przed moimi rodzicami,
dziękuję im za cierpliwość. Gdy mama
przychodziła po mnie do przedszkola,
czekała do ostatniej chwili, aż sam się
ubiorę. Bywało tak, że wychodziliśmy
ostatni, ale z biegiem czasu dochodziłem do takiej sprawności, że ubierałem
się pierwszy – dodaje.
Sznurowanie butów, jazda na rowerze czy skakanie na skakance
– tych czynności nauczył się Igor
dzięki samozaparciu i oczywiście
wsparciu rodziny.
– Tutaj cierpliwością wykazywał się
mój mąż. Igor nieraz denerwował się,
jak mu coś nie wychodziło, dawaliśmy
mu wtedy więcej przestrzeni, nie naciskaliśmy. Kwestia adaptacji nowych
czynności wymaga od niego uporu,
większej pracy. Musieliśmy być twardzi, ale i mądrzy, żeby nie przegiąć
i nie podnosić za bardzo poprzeczki
– mówi mama Igora.

o jego dalszym losie. Złamany podczas treningu lewy obojczyk z przemieszczeniem. Ręka w gipsie, potem
operacja. To był dla niego ciężki
czas, bo jedyna ręka została unieruchomiona. Wówczas postanowił
znaleźć coś, co zastąpi sztuki walki.
– Pojechałem na trening LKS Ciężkowianka Jaworzno i zacząłem grać
jako środkowy obrońca – przez około
2 lata. Ale szukałem innego wyzwania.
Mama pokazała mi artykuł o piłkarzach trenujących amp futbol, to było
po mistrzostwach naszej reprezentacji
w Kaliningradzie – wyjaśnia młody
jaworznianin.
Razem z rodzicami szukał najbliższego klubu, w którym mógłby
trenować. I tak trafił do klubu Husaria Kraków i został bramkarzem.
W amp futbolu osoby po amputacji
bądź z wadą kończyny górnej mogą
być na bramce, a bez kończyny dolnej mogą być zawodnikami w polu.
Treningi wyglądały jak w normalnym klubie piłkarskim, ale intensywność i dobór ćwiczeń był dostosowany do osób niepełnosprawnych.
– Było dużo biegania, ćwiczeń stabilizacyjnych, wytrzymałościowych.
To był dla nas taki rodzaj rehabilitacji, która kształtuje naszą fizyczność,
motorykę – mówi Igor.
W 2016 roku został powołany do
kadry narodowej, to były przymiarki do mistrzostw Europy w Turcji.
Przygotowywał się, jednak ze względu na młody wiek, nie pojechał na
mistrzostwa, ale od tej pory jest
powoływany regularnie. Pierwszy
swój mecz zagrał z Irlandią.
– Nie wpuściłem żadnej piłki, więc
sukces – uśmiecha się. Co jest najtrudniejszego w byciu bramkarzem?
– Bramkarz musi mieć mocną psychi-

kę, być pewnym siebie, na siebie musi
liczyć. Jest to wyjątkowa i sprawiająca bardzo dużo radości „fucha”, ale
też często dołująca i niewdzięczna
– twierdzi.

Trenowanie
młodych piłkarzy
Igor jest tegorocznym maturzystą. Uczył się w liceum mistrzostwa
sportowego w Krakowie. Wybiera
się na studia, myśli o psychologii
sportu i chce pracować jako trener bramkarski. Ma licencję trenera
w szkółce bramkarskiej i obecnie
jest trenerem w Clepardii Kraków.
Ma poważne i skonkretyzowane
plany na przyszłość i na pewno się
nie podda.
– Dojeżdżanie do szkoły i na treningi
w pewnym sensie mnie zahartowały.
To było wyzwanie, ale ja lubię wyzwania. Chociaż nieraz miałem chwile
zwątpienia, nie poddawałem się. Ile
razy ktoś upadnie, tyle razy będzie
musiał powstać. Im mniej upadków,
tym łatwiej się wstaje. Starałem się
mieć jak najmniej upadków, aby nie
być poobijanym, aby pozytywnie patrzeć na życie – uważa Igor.
Klub, reprezentacja narodowa,
praca jako trener – Igor dużo osiągnął w życiu dzięki swojemu uporowi, pracy, ale też dzięki wsparciu rodziny. – Rodzice zawsze mi
powtarzają, że są ze mnie dumni, im
też nie było lekko, nie byli psychicznie
przygotowani na takie dziecko, ale
mama zawsze mówiła, że dam radę.
Spełniałem się dla rodziców, dziadków
i w pewnym stopniu dziękuję im za to,
co dla mnie zrobili, że pokładali we
mnie nadzieję – dodaje.
Ewa Szpak

Piłka nożna
Piłka nożna zawsze siedziała mu
w głowie, ale przypadek zarządził

Igor Woźniak na boisku | fot. Archiwum prywatne
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Orientuj się!
Kolejny rajd za pasem
W poniedziałek, 14 czerwca, ruszą
zapisy na siódmy już Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację, organizowany
przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Żądni fajnej przygody i dobrej zabawy śmiałkowie będą
ścigać się na jednej z czterech tras.
– Brałam udział w kilku poprzednich edycjach, zawsze z córką i zawsze
na 15 km. To nasz czas, który spędzamy ze sobą, razem szukamy kolejnych
punktów kontrolnych. To świetna zabawa, niezależnie od pogody – podkreśla
Agnieszka Czopek. – Chciałabym
wziąć udział również w tegorocznej edycji
rajdu. Wszystko zależy od tego, czy tego
dnia będę mieć wolne w pracy – dodaje.
Zapisy na imprezę odbędą się za
pośrednictwem strony internetowej
MCKiS-u i potrwają do 6 lipca lub do
wyczerpania limitu zgłoszeń. W rajdzie
może wziąć udział maksymalnie 150
uczestników.
Ich zadaniem będzie odnalezienie
i zaliczenie wyznaczonych dla danej

kategorii punktów kontrolnych, które rajdowicze znajdą dzięki mapie,
przygotowanej przez organizatorów.
Punkty będą rozmieszczone w różnych
częściach Jaworzna. Będą to dobrze
znane jaworznianom obiekty lub miejsca ukryte np. głęboko w lesie.
Start zaplanowano 11 lipca, na stadionie miejskim przy ul. Krakowskiej
8. Zawodnicy będą mieli do wyboru
dwie trasy dla rowerzystów i dwie dla
piechurów. Najpierw, o godz. 10.00,
do rywalizacji ruszą osoby, biorące udział w rajdach dłuższych (czyli
na 40 km rowerem i 25 km pieszo).
Start rajdu pieszego na 15 km i rowerowego na 25 km odbędzie się
o godz. 11.00.
Biuro zawodów będzie czynne już
od godz. 8.00. Wszystkie rajdy zakończą się o godz. 15.00. Pół godziny
później zostaną wręczone nagrody
wszystkim zwycięzcom – w kategoriach kobiet, mężczyzn i juniorów.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Jaworznianie na
Pięć medali, w tym jeden
złoty i cztery brązowe,
zdobyli badmintoniści
z jaworznickiego Klubu
Sportowego „Wolant”
na 42. Indywidualnych
Mistrzostwach Polski
Seniorów w Badmintonie.

Beata Białek z Rafałem Hawlem na najwyższym stopniu podium | fot. Andrzej Pokuta

Zawody odbywały się w zeszły
weekend (od 4 do 6 czerwca) w jaworznickiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Do rywalizacji przystąpiło 238 zawodników. – Mistrzostwa
były bardzo emocjonujące i, jak oceniają gracze, zostały zorganizowane
na wysokim poziomie. Pojawiły się
nawet głosy, że organizatorowi przyszłorocznej edycji trudno będzie podnieść poprzeczkę. Za rok mistrzostwa
odbędą się w Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Cetniewie – komentuje
Dariusz Opatrzyk, prezes i zawodnik KS Wolant.
AU TO P R O M O C J A
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To właśnie ten jaworznicki klub,
we współpracy z Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,
zorganizował tegoroczną imprezę
dla najlepszych polskich badmintonistów.
Pan Dariusz wziął udział w mistrzowskiej rywalizacji i wywalczył
brązowy medal w grach mieszanych
w kat. 40+. Jego partnerką była Justyna Herman z ULKS-u Lotka z gminy Olsztyn.
– Graliśmy z mocnymi przeciwnikami, ale dzięki dobrej współpracy udało
się nam wywalczyć miejsce na podium
– stwierdza jaworznicki zawodnik.
Trzy pozostałe brązowe krążki
zdobyła Maria Rzeźniczek. Jaworznianka wygrała w kat. gier pojedynczych w grupie wiekowej kobiet
60+, w kat. mieszanej, też 60+
(partnerował jej Jacek Osadnik
z STB Energia Lubliniec), i w deblu
kobiet 55+ (zagrała w parze z Krystyną Cielecką).
Mistrzynią Polski w grach mieszanych w kat. 35+ została Beata Bia-

Kadrowicz
w rękawicach
Pięściarz Jakub Ptak
z Jawor Teamu zakwalifikował się do
kadry narodowej młodzików, zwyciężając w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Grudziądzu. Najpierw zwyciężył jednogłośnie
na punkty Kamila Wójcika z Championa Wołomin. W ten sam sposób
wygrał w półfinale z Rafałem Marcinkiem z klubu X Fight Piaseczno.
Natomiast w walce finałowej pokonał przed czasem Szymona Galosa
z Górnika Wieliczka. Zmagania o zakwalifikowanie się do kadry narodowej nie powiodły się za to Kornelii
Pulchny. Zawodniczka Jawor Teamu nie dała rady Natalii Świątek
z Nowohuckiego Klubu Bokserskiego.
Trzecie miejsce
i walka w finale
Pierwsza drużyna Silesii Volley MSK Mysłowice wygrała
turniej ministatkówki trójek, który
z okazji Dnia Dziecka zorganizowała
w Jaworznie żeńska sekcja siatkarska
MCKiS. W zawodach wzięło udział 15
zespołów (w tym osiem z MCKiS-u),
które tworzyły dziewczęta czwartych
klas szkół podstawowych z Jaworzna,
Katowic, Czeladzi, Żor i Mysłowic.
Drugie miejsce zajęła druga drużyna mysłowickiej Silesii. Najlepsza jaworznicka trójka uplasowała się na
trzeciej pozycji. Młodym siatkarkom
sędziowały jaworznickie młodziczki,
które też mogą pochwalić się ważnym
osiągnięciem. Podopieczne Macieja
Rzędzickiego, Daria Gierek i Elena Kaptur oraz Emilia Westenholz
i Julia Lesiak awansowały do finału
mistrzostw Śląska w siatkówce pla-

łek. Grająca od 27 lat zawodniczka
walczyła na mistrzostwach w parze
z Rafałem Hawlem z CT Arena Hawel Academy Poznań.
– Okazał się świetnym partnerem,
który bardzo dobrze mnie wybraniał
– zaznacza Beata Białek. – To mój
pierwszy złoty medal na mistrzostwach
Polski seniorów. W swojej kolekcji mam
też złoty krążek, wywalczony dwa lata
temu w parze z Dariuszem Opatrzykiem
na mistrzostwach Polski Nauczycieli
i Trenerów – wspomina. Pani Beata
już myśli o udziale w mistrzostwach
Europy.
W wakacje jaworzniccy badmintoniści, zarówno ci dorośli, jak i ci
młodsi członkowie Wolanta, wezmą
udział w obozach sportowych, na
których podszkolą się przed kolejnym sezonem.
Jesienią jaworznicki klub zaprosi
graczy na dwie inne, cykliczne już imprezy – Mistrzostwa Jaworzna w badmintonie im. Mirosława Ciołczyka
i Grand Prix w grach podwójnych.
Anna Zielonka-Hałczyńska

żowej.
Triumfatorzy
i przegrani
Piłkarze Ciężkowianki Jaworzno wygrali w chrzanowskiej A klasie dwa
ostatnie mecze. Najpierw, 2 czerwca,
pokonali 4:2 Unię Kwaczała. A w sobotę, 5 czerwca, rozgromili Zagórzankę Zagórze, której strzelili pięć bramek, podczas gdy rywale nie zdobyli
ani jednej. 1:1 z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska zakończył się mecz
występującej w wadowickiej okręgówce Victorii 1918 Jaworzno. Tyle
samo zremisowała też Szczakowianka, która 2 czerwca starła się z Gwarkiem Ornontowice. Drwale przegrali
z kolei 5 czerwca z Dramą Zbrosławice. Szczakowski team stracił dwie
bramki. Dwie porażki ma na swoim
koncie Zgoda Byczyna. W środowym
meczu byczyński zespół przegrał 2:3
z Zatorzanką Zator, a w sobotę 1:2
z Nadwiślaninem Gromiec.
Pulmon i Chłopaki
na czele
Drużyna MCKiS Jaworzno prowadzi w tabeli 1. ligi Amatorskiej Ligi Szóstek PSS Salos. To
dzięki ostatniej wygranej z zespołem
Pulmon Negro (7:3). Drugi w rankingu JLS jest team pod nazwą
S.W.A., a trzecie miejsce zajmują piłkarze Jago-Pro. MCKiS ma na koncie
cztery zwycięstwa i dwie porażki.
Drużyna S.W.A też ma cztery wygrane i jedną przegraną. W 2. lidze
JLS-u pierwsze miejsce w tabeli okupują Chłopaki z kościołów. Drużyna
ma na koncie sześć zwycięstw i ani
jednej porażki. W czołówce drugie
miejsce zajmuje Alias, a trzecie Lambada Forza Kart.
AZ-H
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Kajakarze przed metą spływu w Maczkach | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Trzy dni z wiosłami...

...w rękach spędzili kajakarze z całej Polski podczas „Długiego weekendu w dolinie Białej Przemszy”. Imprezę, która odbywała się od 3 do 6
czerwca, zorganizowały Fundacja
Tołhaj GDK, jaworznicki magistrat
i Miejskie Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.
W czwartek kajakarze płynęli rzeką
Białą. W piątek odbył się na Sosinie
„Dzień Dziecka w Kajaku”. W sobotę i niedzielę miłośnicy wiosłowania
wzięli udział w dwuetapowym Ogólnopolskim Spływie Kajakowym na
Białej Przemszy. Start był w Okradzionowie w Dąbrowie Górniczej,
a meta w Maczkach w Sosnowcu.
– Cieszymy się, że nasza impreza
spotkała się tak dużym zainteresowaniem. W spływie wzięło udział 170 osób.
Wśród nich byli m.in. mieszkańcy War-

ki, Wrocławia, Krakowa i Rzeszowa.
Z kolei na Sosinie bawiło się z nami aż
120 dzieci z Jaworzna, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Brały udział w różnych
konkurencjach sportowych, poznały
podstawowe zasady bezpieczeństwa na
wodzie i nauczyły się podstaw techniki
pływania kajakiem – wymienia Mariusz Sikora, wiceprezes Fundacji
Tołhaj GDK – Pogoda była jak na zamówienie. Tylko rano w sobotę krótko
padał deszcz – dodaje.
W sobotę kajakarze wystartowali
z Okradzionowa i dopłynęli do sławkowskiej Piernikarki. Przy okazji odbył się też wyścig. Jego uczestnicy
rywalizowali w kilku kategoriach:
mixtów, dwójek mężczyzn, dwójek
kobiet, jedynek mężczyzn i jedynek
kobiet oraz klubów kajakowych.
W niedzielę kajakarze wrócili do

Na podium laureatki w jedynkach kobiet | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Sławkowa i popłynęli do Maczek.
– W sobotę płynąłem ze szwagrem,
Leszkiem Pierzchałą. Zajęliśmy trzecie
miejsce w kategorii dwójek mężczyzn.
W niedzielę wiosłowałem z żoną. Spływ
bardzo mi się podobał – przyznaje jaworznianin Jerzy Nieużyła, który
swoją przygodę z kajakarstwem rozpoczął już na studiach. To on jest jednym z inicjatorów spływów na Białej
Przemszy. Małgorzata Nieużyła wiosłuje od dwóch lat. – Biała Przemsza
jest bardzo zaskakująca, ciągle coś się
na niej dzieje, nie ma czasu na nudę –
stwierdza jaworznianka.
Od dwóch lat kajakarką jest dąbrowianka Monika Kamola. Pływała też
po Małej Panwi. – Kajakarstwo stało
się moją pasją – podkreśla. – Biała
Przemsza za każdym razem jest inna.
Jest na niej dużo przeszkód, powalonych
drzew, gałęzi. Dlatego trzeba uważać,
by kajak się nie przewrócił – dodaje.
Nagrody laureatom wyścigu wręczyli Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie,
który również brał udział w spływie,
i Arkadiusz Hrabia, wicedyrektor
ds. sportu Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sosnowcu.
Tymczasem trwają zapisy na „Flis
na Przemszy” z Trójkąta Trzech Cesarzy do Chełmka. Odbędzie się on
13 czerwca. Szczegóły i zapisy: 502
210 660 i 602 104 071 oraz mejlowo
biuro@kajaki-na-skawie.pl.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
Drabikowskie
dekoracje

Patroni
naszych
ulic

Elektryków
i Energetyków

Jaworznickie ulice Elektryków i Energetyków związane
są z działającą w naszym mieście elektrownią. To właśnie
przedstawiciele tych profesji stanowią trzon personelu tego
największego w Jaworznie zakładu.
Obie ulice położone są w sąsiedztwie elektrowni. Ulica
Elektryków to wąska droga, która łączy centrum Dąbrowy
Narodowej z ulicą Wojska Polskiego. Ulica Energetyków
też łączy się z Wojska Polskiego, ale prowadzi bezpośrednio do elektrowni.
Historia energetyki w Jaworznie wiąże się ściśle z bogactwem tego regionu, jakim jest węgiel kamienny. W 1898
roku podczas modernizacji urządzeń kopalni „Rudolf”
zastosowano elektryczny napęd urządzeń sortowni. Elektryczność zapewniły wtedy maszyny parowe. Kolejny etap
na drodze technologicznej ewolucji to połączenie kablowe z kopalnią „Fryderyk August” i wykorzystanie energii
elektrycznej do transportu węgla. W 1911 roku w kopalni
„Piłsudski” wybudowano elektrownię z turbiną parową
i generatorem 800 kW. W kolejnych latach rozbudowano
elektrownię o kolejne turbozespoły. Elektrownia służyła
wtedy głównie do zasilania urządzeń kopalnianych.
W 1930 roku rozbudowano elektrownię o kolejny turbozespół, tym razem miał on moc 11,5 MW. W kolejnych latach
prowadzono elektryfikację regionu. Zapotrzebowanie na
energię elektryczną wciąż rosło, toteż w 1943 przystąpiono
do rozbudowy istniejącej elektrowni oraz budowy nowej.
Budowę zakończono w 1955 roku, a w 1964 rozpoczęto
prace projektowe nad kolejną jaworznicką elektrownią, tym
razem bazującą na blokach 200 MW. Eksploatację bloku
nr 1 nowej elektrowni rozpoczęto w maju 1977 roku. Elektrownie wciąż były unowocześniane i rozbudowywane.

Ostatnia rozbudowa to nowoczesny blok energetyczny
o mocy 910 MW. To najnowocześniejsza jednostka tego typu
w polskim systemie energetycznym oraz ważny element
rynku mocy. Energia z tego miejsca zaopatruje około 2,5
mln odbiorców z południa Polski. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska wypełniają najbardziej
rygorystyczne normy.
GD

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 33 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 19
(211): Trudno zastraszyć nieskalane serce.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

Wincenty Drabik (1881-1933),
jaworznicki artysta, wpisał się na
stałe do katalogu wybitnych mistrzów sztuki scenicznej. Tworzył
imponujące scenografie teatralne
dla największych teatrów dwudziestolecia międzywojennego.
Jako malarz ukształtował się na
gruncie młodopolskiej, krakowskiej
secesji, jednak szybko przyswajał
najnowsze style malarskie od ekspresjonizmu, kubizmu po fowizm.
W efekcie stał się awangardowym
scenografem, a jego nazwisko zrosło się ze swoistym stylem dekoracji
teatralnej nazywanej dekoracjami
drabikowskimi, czyli wybujałymi i rozsadzającymi ramy sceny.
Przełomową scenografią w historii
polskiego malarstwa scenicznego
była ta przygotowana do „Księcia
niezłomnego” Calderona. A ta do
dramatu Szekspira „Wiele hałasu o nic” podkreśliła jego talent
i sprawiła, że zaczęto go nazywać
wielkim czarodziejem sztuki dekoracyjnej, od którego powinny
się uczyć nie tylko polskie teatry.
Not. Ewa Szpak
Źródło: Zeszyty historyczne miasta
Jaworzna, kwiecień 2012

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 19 (211)

