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Jubileuszowy
rajd za nami!

| fot. Andrzej Pokuta
REKLAMA

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Urynżada w ubikacji

W tekście, pisanym przedwojennym stylem, zainteresowało mnie zdanie (pisownia oryginalna): Przed
3-ma mniejwiecej laty przybył z Bielska do Szczakowej-Wsi
(pow. chrzanowski), zamożny niegdyś, 72-letni starzec,
Leopold Schink. Zamieszkał tu w małym, parterowym domku, mieszczącym w sobie jedynie wąską kuchenkę i pokój.
Te dwie ubikacje wystarczyły bezdzietnemu wdowcowi.
(…) Jeśli chcecie znać szczegóły tej sensacyjnej opowieści, wejdźcie na Fb i grupę Jaworzno-sentymentalnie, tam jest rozwinięcie i zdjęcia z materiału. Bo
nie o tym chciałem deliberować.
Wiedzieliście, że słowo „ubikacja” wcale nie oznaczało toalety? Ów rzeczownik znaczył jeszcze mniej
więcej sto lat temu coś innego niż dzisiaj. Ubikacja
powinna nam się kojarzyć z Galicją i kultowym filmem
„C.K. Dezerterzy” – zapożyczyliśmy bowiem ten wyraz
w czasie zaborów od Austriaków: niemiecki austriacki „Ubikation” to kwatera/koszary. Najpierw zatem
ta wojskowa kwatera przeszła do cywila, uzyskując
znaczenie pomieszczenie/pokój, a potem zaczęła się
specjalizować w określaniu pomieszczenia o szczególnym przeznaczeniu. Resztę już znacie.
Zmiana znaczenia słowa to ciekawy przypadek,
najlepszym jest „czerstwy” czyli nieświeży i suchy,
a kiedyś po prostu „świeży”, czyli znaczyło coś wręcz
odwrotnego. Nie zdziwcie się, gdy będąc w Czechach
znajdziecie na półce wyłącznie čerstvý chléb. To zdecydowanie dobrze.
Wszystko się zmienia i ewoluuje. Wiecie, drodzy
czytelnicy, że chętnie w moich felietonach wracam
do czasów wczesnej młodości i dzieciństwa. Może
nie w przypadku gazety „Tajny detektyw”, ale do 80.
i 90. XX w. już na pewno. Czasem jest to spowodowane faktem, że na Facebooku natrafiam na wspominki
i zdjęcia - relikty przeszłości.
Wczoraj ktoś wrzucił fotkę z oranżadą w woreczku.
Pamiętacie ten dramat, z obowiązkowo wbitą w niego
słomką do napojów? Spotkane zdjęcie jest inne, niż
pamiętam z tamtych czasów, albowiem wtedy rurki
miały bardzo wąski przekrój. Śmialiśmy się, że jak się

Szpilki w bruku

chciało szybko napić, to można było dostać żylaków
za uszami.
Woreczki sprzedawane były z plastikowych transporterów, zazwyczaj w lecie latało nad nimi mnóstwo
os i każdy bał się sięgnąć. Pani w sklepie nie miała
takich problemów, rozganiała owady, czym nam bardzo imponowała, po czym pytała, jaki kolor podać. Do
wyboru był czerwony lub żółty. Smakowały dokładnie
identycznie, więc wybór był czysto estetyczny. Podobno ktoś widział także zieloną, ale to według mnie
tylko miejska legenda.
Wykorzystywaliśmy oranżadę (żółta nazywana była
także uryn-żadą) jako element zabawy i broń zaczepno-obronną. Wojna przed szkołą była standardem. Młody,
kudłaty człowiek wracał do domu z polepioną czupryną,
a matka wściekła rozklejała strąki grzebieniem, co bolało okrutnie. Myślę, że to był początek mody na dredy.
Oczywiście w naszych głowach zalęgały się pomysły
znacznie głupsze, na przykład rzucanie woreczkiem
z wysokich bloków, było to satysfakcjonujące wizualnie, gdy kolorowa bomba wybuchała na betonie. Jeśli
ktoś przechodził akurat obok, miał nieźle przerąbane.
Raz siedzieliśmy na mieszkaniu u kolegi, który świeżo
się wprowadził na siódme piętro cudu komunistycznego
budownictwa z wielkiej płyty. Nie mogliśmy odpuścić
takiej okazji i zbombardowaliśmy chodnik przed klatką
wiadomym ładunkiem. Pech chciał, że w tym miejscu
krzątał się dozorca, spojrzał w górę i pierwszy strzał
trafił idealnie. Chyba go zamroczyło, bo aż przysiadł
na ławce. Była ostra zadyma, ale jakoś się nam upiekło.
Że niby oranżada komuś wypadła niechcący.
Woreczki z oranżadą funkcjonowały mniej więcej
do końca ustroju słusznie minionego i zostały wyparte
przez zachodni blichtr – napoje w puszce, które kiedyś dostępne jedynie dla wybrańców, stały się trochę
symbolem wchodzącego do sklepów zachodu. Piliśmy
coś podobnego, tylko z gazem i z aluminium.
Ostatni pamiętny rzut napojami odbył się na koncercie w katowickim Spodku w roku 1989. W przerwach
pomiędzy punkowymi kapelami na scenę wychodził
pianista, aby zabawiać publikę – nomen omen kompletnie z innej bajki – śląskim bluesem. Biedny, został
zbombardowany monetami 20-złotowymi (które nawet
podczas lotu na scenę doświadczały takiej inflacji, że
gdy już padały, to były połowę warte) i wspomnianymi woreczkami z paskudną, lepką cieczą.
No i co, można było się fajnie bawić bez narkotyków?

Jan Kleszcz

Do dzieła!

Długi weekend sprzyja wypoczynkowi, a kiedy pogoda dopisuje, tłumy jaworznian ruszają w plener. Tym chętniej, że
wcale nie mają daleko. W Jaworznie jest naprawdę wiele miejsc, gdzie można
odpocząć, korzystając z piękna przyrody. Mamy Sosinę, GEOsferę, parki Gródek,
Podłęże, Angielski, przystań kajakową w Długoszynie czy Dolinę Żabnika. Jest
w naszym mieście również mnóstwo mniej uczęszczanych, a naprawdę pięknych
przestrzeni, które kuszą jaworznian zmęczonych miejskim hałasem i pośpiechem.
Słabym punktem większości z tych pięknych miejsc są... wypoczywający tam
ludzie. Kilka dni temu w internecie opublikowano zdjęcia, wykonane na terenie
Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina. Zrobiono je tuż po ostatnim słonecznym weekendzie. Góry śmieci porozrzucane na trawnikach i plaży czy dewastacje w toaletach to niestety obraz bardzo już charakterystyczny. A przecież
to dopiero początek lata.
Niektórzy w internetowych komentarzach domagają się, by na terenie ośrodka
zamontować system monitoringu, a później surowo karać tych, którzy dopuszczają się zniszczeń. Inni radzą, by osób pozbawionych elementarnych zasad kultury
na teren ośrodka po prostu nie wpuszczać, a jeszcze inni chcieliby, żeby autorów
bałaganu nauczyć dbania o wspólną przestrzeń. Generalnie internauci na zdjęcia
zareagowali zgodnie – potępiając fatalne nawyki porządkowe wypoczywających.
Może zatem jest nadzieja dla pięknych zakątków miasta, bo jeśli tak zgodnie potępiamy działania wandali i bałaganiarzy, to może uda się to oburzenie przenieść
z wirtualnej przestrzeni również do tej realnej. Czasem wystarczy zwrócić komuś
uwagę, by jego śmieci trafiły do odpowiednich pojemników. Na pewno łatwiej to
zrobić, gdy można liczyć na solidne wsparcie ze strony innych wypoczywających
na terenie ośrodka. Do dzieła!
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Warto się starać
Grażyna Dębała

Piętnaście par małżeńskich świętowało w sali obrad jaworznickiego
Urzędu Miejskiego jubileusz wspólnego życia. Małżonkowie przeżyli ze
sobą 50 lat. Dodatkowo jedna para
mogła pochwalić się jeszcze dłuższym stażem. Państwo Fryderyka
i Edward Sołtysikowie małżeństwem są od ponad 60 lat. Wszyscy
małżonkowie z imponującym stażem
otrzymali jubileuszowe medale, gratulacje, kwiaty i drobne upominki.
Złote gody to z pewnością doskonała okazja do świętowania. Zwłaszcza teraz, kiedy rozpada się blisko
1/3 spośród zawieranych małżeństw.
Specjaliści tłumaczą, że tak niewielka trwałość związków to efekt złej
komunikacji pomiędzy partnerami,
pośpiechu, w jakim żyjemy, kłopotów
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Przeglądałem pismo z lat 30. XX wieku
– sensacyjny periodyk „Tajny detektyw”,
ukazał się w nim artykuł na temat pewnego
wydarzenia...

NR 23/2022

finansowych czy nałogów, w jakie
chyba coraz łatwiej wpadamy.
Kryzys małżeństwa może się okazać
końcem tej instytucji, ale może być
też jej nowym początkiem. Nienachalne sygnały ostrzegawcze rzadko
kiedy budzą naszą czujność. Dopiero
katastrofa zmusza do refleksji i każe
rozważyć, co w życiu tak naprawdę
się liczy. A później być może podjąć
pracę, by wspólne życie znów stało się źródłem satysfakcji i siły dla
obu stron.
Warto przyjrzeć się małżonkom
z długim stażem. Nawet jeśli nie
wszystkie ich sposoby na zgodne życie będziemy chcieli naśladować, to
może znajdzie się coś, co da zapał do
pracy nad jakością naszych związków.
Jestem pewna, że warto się starać.

Niezapomniane chwile
Anna Zielonka-Hałczyńska

Choć przed laty Happysad występował w Jaworznie, to niestety wokalista tego zespołu w ogóle tego nie pamięta. Przyznał to ostatnio w filmiku,
w którym zapraszał mieszkańców na
kolejny koncert grupy, ten, który odbędzie się w najbliższą sobotę z okazji święta naszego miasta. Zapewnił
jednak, z pełnym przekonaniem, że
tym razem na pewno będzie to niezapomniany występ.
Myślę, że można wziąć go za słowo i już szykować się na wspaniałą
zabawę.
Nadchodzące wielkimi krokami Dni
Jaworzna odbędą się w kilku lokalizacjach. Sobota stanie pod znakiem
koncertów gwiazd polskiej estrady.
Będziemy bawić się przy hitach Dawi-
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da Kwiatkowskiego, Happysad i Kayah na stadionie Azotanii. W niedzielę
imprezowo będzie w Centrum, i to
w kilku miejscach. Miłośnicy wrotkowania będą bawić się pod płaszczką.
Na plantach odbędzie się festiwal kolorów, a ulicami miasta przemaszeruje barwna parada. Z kolei na Rynku
będzie muzycznie. Tego dnia jaworznicką sceną zawładną lokalni artyści:
Fabryka Talentów, Anchey Nocon
oraz zespoły Zdrawica i Cronica.
Ktoś powie: „Skoro lokalni, to znaczy, że nie warto iść na ich koncert”.
Myślę, że wręcz przeciwnie! Bowiem
jaworzniccy wykonawcy mają muzycznie naprawdę dużo do powiedzenia i ich koncerty też mogą okazać
się niezapomniane.
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Pomysły na Kocią

Po raz kolejny konferencja
z cyklu Miasta Idei odbyła
się w Jaworznie. Tym razem dyskutowano o przyszłości ulicy Sienkiewicza,
popularnie nazywanej
przez jaworznian Kocią.
Mieszkańcy, przedstawiciele władz miasta i miejscy
stratedzy wspólnie rozważali, jakie funkcje powinna
spełniać ta ulica. Pomysłów nie brakuje.
We wtorkowe popołudnie uczestnicy spotkania wybrali się na spacer
po mieście, aby obejrzeć uliczkę, łączącą Rynek z ulicą Grunwaldzką.
Odbyły się też warsztaty, w których
uczestniczyli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, seniorzy, radni
Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Jaworzna. Dyskutowano między innymi na temat wad i zalet Kociej. Głos
w dyskusji zabrali też specjaliści od
zagospodarowania miejskiej przestrzeni. W debacie, która wieńczyła
jaworznicką odsłonę konferencji Miasta Idei, udział wzięli Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna, Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału
Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miejskiego w Jaworznie, prof. Adam
Polko i prof. Adam Drobniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Paweł Podsiadło, dyrektor
Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach. – Zainteresowanie ulicą Kocią
jest bardzo duże. Wystarczy wspomnieć,
że w wersji elektronicznej odesłano nam
821 ankiet, dotyczących tej sprawy –
podkreśla Łukasz Kolarczyk.
Wspomniane ankiety to element
konsultacji społecznych. Urzędni-
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Jaworznianie chcą, by Kocia zachowała handlowy charakter
| fot. Natalia Czeleń

cy chcą wspólnie z mieszkańcami,
najemcami i przedsiębiorcami wypracować rozwiązania, które będą
spełniać oczekiwania jaworznian.
Pierwsze wnioski już są. – W ankietach
pytaliśmy między innymi o charakter,
jaki powinna mieć ta ulica. Mieszkańcy
dość zgodnie opowiadają się za tym, by
Kocia była wielofunkcyjną przestrzenią
usługową, miejscem tętniącym życiem
również popołudniami i wieczorami oraz
by zachować tam targowisko – mówi
wiceprezydent Jaworzna.
Doświadczeni specjaliści od zagospodarowania miejskiej przestrzeni
pomysły jaworznian popierają. Radzą też, by poza handlem na Kociej
działała mała gastronomia, a wieczorami organizować tam animacje
i spotkania. Ich zdaniem to pozwoli,
by ulica żyła od rana do późnego
wieczora. – Rano będzie można zrobić zakupy, popołudniu mieszkańcy
wstąpią tu, by coś zjeść, a wieczorem,
by spotkać się ze znajomymi. Porządkowanie przestrzeni jest bardzo ważne, by ludzie dobrze się w niej czuli.
Trzeba przy tym pamiętać, że społeczeństwo, środowisko i gospodarka

muszą tu funkcjonować w symbiozie
– zauważa Paweł Podsiadło.
Specjaliści radzili też kupcom z Kociej, by nie zrażali się bliskim sąsiedztwem galerii handlowej, ale raczej
wykorzystali ten potencjał dla swoich
celów. – Galerie handlowe przyciągają tłumy klientów, a jeśli targowisko
jest blisko, to ten fakt można przecież
wykorzystać. Wystarczy, żeby usługi były komplementarne wobec tych
oferowanych przez galerię. Warto też
podpatrywać ich dobre rozwiązania, jak
choćby to, że w dużych galeriach zwykle
tuż przy wejściu jest plan z informacją,
gdzie znajduje się jaki sklep. To samo
można zrobić na Kociej – radził prof.
Adam Drobniak.
O znaczeniu Kociej dla jaworznian
mówił Teobald Jałyński, podkreślając, że jaworznicka Kocia to już ważna marka naszego miasta. – Trzeba
uważać, by przy poprawianiu ulicy nie
utracić ducha tego miejsca – zaznacza naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Ulica Sienkiewicza to dla jaworznian nie tylko targowisko. Ulica już

dziś pełni wiele dodatkowych funkcji. – Kocia to łącznik bardzo ważnych
części Śródmieścia, ale to nie tylko łącznik w rozumieniu komunikacyjnym. To
również łącznik w sensie społecznym.
To ważne, by i tę funkcję utrzymać
i wzmocnić – podkreślał Dawid Domagalski, jaworznicki radny.
We wtorkowej debacie głos zabrali
też mieszkańcy. Jaworznianie przypominali, że, opracowując koncepcje dla Kociej, nie można zapomnieć
o interesach drobnych przedsiębiorców i mieszkańców tej ulicy. – Mam
nadzieję, że z tych prac i pomysłów powstaną projekty, które wspólnie będziemy realizować – podsumował Łukasz
Kolarczyk.
Grażyna Dębała

Tradycje handlowe
ulica Kocia ma długie.
Drogę wytyczono tu na przełomie
XIX i XX wieku. Pierwsze domy,
jakie tu stanęły, należały do społeczności żydowskiej. Zwykle na
parterze prowadzony był handel,
a mieszkania znajdowały się na
wyższych kondygnacjach. W czasie II wojny światowej ulica i jej
zabudowania zostały zniszczone. W PRL na Kociej handlowali
kupcy, których milicja regularnie
przeganiała z Rynku. Handlowi
sprzyjał duży przepływ potencjalnych klientów, bo droga łączyła
największe przystanki. Szczytowy
rozwój to lata dziewięćdziesiąte
XX wieku, kiedy w Polsce rodziła
się gospodarka wolnorynkowa.
W kolejnych latach podjęto próby
uporządkowania handlu na Kociej. Powstał też dodatkowy plac
targowy na Grunwaldzkiej. Klientów ubyło, ale na Kociej wciąż
kupić można kwiaty, warzywa czy
naprawić zegarek.

Uwaga kierowcy!
Ruszyły prace na skrzyżowaniu
ulic Martyniaków z Moniuszki. Na
razie drogowcy usunęli warstwę asfaltu. W tym miejscu warto zdjąć nogę
z gazu i zachować ostrożność. Zwłaszcza, że organizacja ruchu w tym rejonie będzie się zmieniać wraz z postępem prac. Remont w tym miejscu
ruszył w piątek, 10 czerwca. Związany jest z budową kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem nawierzchni
tego odcinka drogi i oznakowania poziomego. Kierowcy powinni spodziewać się ważnych zmian. Od piątku,
17 czerwca, ulica Moniuszki zostanie
zamknięta dla ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Ruch zostanie
utrzymany jedynie dla autobusów. Na
ulicy Martyniaków ruch utrzymany
zostanie w obu kierunkach, ale już
bez możliwości skrętu w Moniuszki.
Od środy, 22 czerwca, planowane
jest zawężenie ulicy Martyniaków do

jednego pasa. Taka organizacja ruchu
obowiązywała będzie na odcinku od
skrzyżowania z ul. Moniuszki w kierunku ul. Promiennej. Obowiązywał
tam będzie ruch wahadłowy.
Po 30 czerwca drogowcy przystąpią do zakończenia prac ziemnych

przy budowie kanalizacji deszczowej. Kilka dni później planowane
są roboty asfaltowe, a dwa tygodnie
później odtworzone zostanie oznakowanie poziome. Zadanie realizować
będzie firma DROGOPOL. Utrudnienia potrwają do 15 lipca. – Prace

Na ul. Martyniaków trwają prace | fot. Natalia Czeleń

prowadzone są na zlecenie Wydziału
Inwestycji Miejskich UM. Zaznaczamy,
że nie jest to odcinek, którego remont
dobiegł końca wiosną. Nie są to również
prace tożsame z budową nowego toru
kolejowego sprzed 3 lat, prowadzoną
na zlecenie TAURON-u – tłumaczy
Izabela Miszczyk, rzecznik prasowy MZDiM.
Utrudnienia w ruchu wystąpić
mogą także w pobliżu ulicy Młyńskiej na osiedlu Azot, gdzie rozpoczął
się kompleksowy remont. W ramach
inwestycji położona zostanie nowa
nawierzchnia asfaltowa na całej długości. Wymieniony zostanie chodnik
przy ulicy Młyńskiej. Zadanie realizowane jest przez Miejski Zarząd Dróg
i Mostów w Jaworznie.
Drogowcy apelują, by w miejscach,
gdzie trwają prace remontowe, zachować szczególną ostrożność.
Natalia Czeleń

Nowe zasady mają uporządkować parkowanie w tym rejonie
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Parkowanie
z opłatą
Od czwartku, 16 czerwca, zmieniły się zasady parkowania przy
jaworznickim parku Gródek. Postój na dwóch placach zlokalizowanych przy ulicy Sobieskiego,
jest już płatny. Pozostawienie tam
auta to koszt 10 zł, bez względu na
czas postoju. Takie rozwiązanie jest
konieczne, by uporządkować ruch
aut i parkowanie w tym rejonie.
Parkingami przy Gródku opiekować się będą pracownicy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
Zadbają o to, by parkowanie w tym
rejonie było bezpieczne i wygodne. To ważne, bo z ich obserwacji
wynika, że bardzo wiele spośród
parkowanych tam aut ma rejestrację spoza Jaworzna.
– Kierowcy powinni się liczyć
z tym, że jeśli chcą zaparkować blisko parku, to za te miejsca trzeba
będzie zapłacić. Goście, którzy odwiedzają Gródek, oczekują pewnego
standardu, a utrzymanie go kosztuje
– przyznaje Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS w Jaworznie.
Warto pamiętać, że po odwiedzinach teren trzeba posprzątać, wywieźć śmieci pozostawione przez
turystów. To koszty dla miasta.
Dodatkowo, dotąd kierowcy pozostawiali samochody również
na terenach leśnych, rozjeżdżając
przy tym nieprzeznaczone do tego
miejsca. Auta parkowane są też
wzdłuż ulicy Sobieskiego, gdzie
obowiązuje zakaz zatrzymywania
się, a wzmożony ruch pieszych dodatkowo niekorzystanie wpływa na
bezpieczeństwo.
– Zwłaszcza w weekendy ruch przy
parku Gródek jest bardzo duży. Niestety, kierowcy często pozostawiają
tam samochody, parkując je bardzo
chaotycznie, co sprawia, że szybko
miejsca brakuje. Zależy nam na tym,
by uporządkować i trochę ucywilizować to parkowanie – wyjaśnia
Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS
w Jaworznie.
GD
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Świętowanie na rolkach
i wrotkach

Już w najbliższą niedzielę, 19 czerwca, plac pod płaszczką opanują wrotkarze i rolkarze. To
właśnie tam, w drugi dzień święta naszego miasta, odbędą się warsztaty jazdy na wrotkach
i rolkach oraz WrotkoDISCO, czyli wspaniała impreza z rolkowaniem w roli głównej. W programie masa atrakcji, w tym konkursy z nagrodami.
– Zapraszamy do wspólnej zabawy, którą dla mieszkańców Jaworzna poprowadzą DJ i licencjonowani
instruktorzy jazdy na rolkach. To
wspaniała okazja, by podszkolić swoje umiejętności, świetnie się bawić
i nawiązać znajomości z innymi rolkarzami i wrotkarzami – podkreśla
Monika Komańska, pełnomocnik ds. organizacyjnych MCKiS
Jaworzno.
Warsztaty odbędą się w godz.
16-18 i będą skierowane zarówno
do początkujących, jak i bardziej
doświadczonych, do dzieci i do
dorosłych. W ich ramach instruktorzy nauczą m.in. podstaw jazdy,
pokażą techniki jazdy miejskiej,
zaprezentują też uczestnikom zasady slalomu i ruchów tanecznych.
W tej części imprezy przewidziane
są również konkursy. Nagrodami
będą vouchery do wykorzystania
w sklepie z profesjonalnym sprzętem i akcesoriami rolkowymi.
O godz. 18 rozpocznie się WrotkoDISCO. Jak sugeruje nazwa - będzie muzycznie i tanecznie. Podczas
dyskoteki będzie można nauczyć
się prostych układów tanecznych.
Odbędą się też animacje dla dzieci
w rytm muzyki.
Chętnych na udział w imprezie
jest sporo. We WrotkoDISCO weźmie udział m.in. Zosia Filipczyk,
która kiedyś rolkowała, ale ostatecznie wybrała jazdę na wrotkach.
– Bardzo to lubię i staram się zakładać je jak najczęściej. Jeździmy

na wrotkowiska do sąsiedniego miasta. Cieszę się, że teraz takie wydarzenie będzie także w Jaworznie.
To wspaniała zabawa – podkreśla
jaworznianka.

Zosia Filipczyk nie może się już
doczekać WrotkoDISCA
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Organizatorzy niedzielnej dyskoteki pod płaszczką zachęcają,
by przebrać się w barwne stroje
w stylu tych z lat 70. i 80. XX
wieku.
– WrotkoDISCO to pierwsza z cyklu imprez, które odbędą się w wakacje pod płaszczką. Chcemy, by
w letnie miesiące ta lokalizacja stała
się popularnym miejscem spotkań,
w którym każdy będzie czuł się dobrze – zaznacza Monika Komańska.
Tegoroczne Dni Jaworzna odbędą się w sobotę i niedzielę, 18
i 19 czerwca. Sobotnia odsłona
święta miasta będzie opierać się
na koncertach gwiazd na stadionie Azotanii. O godz. 18 na scenie
pojawi się Dawid Kwiatkowski.
O 20 wystąpi zespół Happysad.
Natomiast o godz. 22 rozpocznie
się koncert Kayah.
W niedzielę jaworznianie będą
świętować w Centrum. Oprócz imprezy dla wrotkarzy i rolkarzy pod
płaszczką zaplanowany jest też szereg atrakcji na Rynku i na plantach.
W programie są Festiwal Holi –
Święto Kolorów, barwna parada
uliczna z udziałem szczudlarzy,
cyrkowców, mimów i monocyklistów oraz koncerty. O godz. 16
wystąpi młodzież z jaworznickiej
Fabryki Talentów. O 17.20 zagra
zespół Zdrawica. O 18.40 na scenie
pojawi się Anchey Nocon, a o 20
Cronica. Będą też strefy zabaw i relaksu oraz foodtrucki.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Na pomoc chomikom
W Wilkoszynie i Byczynie powstają roślinno-warzywne
ogródki dla chomików europejskich. Ich przygotowaniem
zajmują się jaworznianie, którym los tych stworzeń nie
jest obojętny. Zaangażowani w projekt mieszkańcy zdołali przygotować miejsce pod uprawy. Część roślin już
posadzono. Teraz wszyscy liczą na deszcz.
By ustalić dokładny plan działania, uczestnicy projektu „Chomiczy ogród” po raz pierwszy spotkali się jeszcze
w maju, w Klubie Senior+ na Podwalu. Uczestniczki
klubowych zajęć chętnie przyłączyły się do inicjatywy.
W inauguracyjnym zebraniu uczestniczył też gość specjalny, Witold Szwedkowski, współtwórca oraz jeden
z polskich liderów Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej.
Poprowadził on warsztaty ogrodnicze i przekazał działaczom wiedzę, która przyda się przy realizacji zadania.
– Zadaniem projektu „Chomiczy ogród” jest ochrona chomika europejskiego, gatunku zagrożonego wyginięciem. Oprócz
ogrodów będą też podjęte działania edukacyjne i warsztaty
artystyczne – zapowiada Katarzyna Pokuta, koordynatorka projektu.

W ogródkach posadzone zostały buraki, bób, fasola,
kukurydza, dynie, patisony, groch, słoneczniki, marchew
i rzodkiewka. Poza jarzynami pojawią się także rośliny
i kwiaty. Będą to między innymi chabry, maki, wyka i koniczyna. Działacze, zaangażowani w projekt za zadanie będą
mieli też doglądanie, podlewanie i plewienie ogródków.
Chętni, by pomóc w realizacji projektu, wciąż zgłaszać
się mogą u Katarzyny Pokuty pod nr. tel. 501 205 221. –
Udział w akcji może wziąć każdy mieszkaniec Jaworzna, bez
względu na wiek. Zapraszam na fanpage projektu „Chomiczy
ogród” na Facebooku – zachęca pani Katarzyna.
„Chomiczy ogród” to projekt artystyczno-edukacyjny
realizowany na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra"
oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Chomiczy Ogród” realizowany jest w ramach
Programu Ochrony Chomika Europejskiego, a trwał
będzie do lipca.
Natalia Czeleń

Na placu wodnym prowadzone są jeszcze drobne prace kosmetyczne
| fot. Natalia Czeleń

Wodne atrakcje
w tym sezonie

Prace na terenie Wodnego Placu Zabaw wciąż się toczą. Usunięto już poważniejsze, ujawnione w przeglądach gwarancyjnych,
wady. Wszystko wskazuje na to, że
najmłodsi mieszkańcy miasta będą
się cieszyć wodnymi atrakcjami
jeszcze w tym sezonie letnim.
Prace na Wodnym Placu Zabaw
na plantach obejmowały wymianę uszkodzonej nawierzchni oraz
naprawę nawierzchni antypoślizgowej fosy.
– Podstawowe prace naprawcze objęte umową zostały już zakończone.
Wymieniono nawierzchnię żwirowo-żywiczną i naprawiono nawierzch-

nię fosy – potwierdza Marek Żak
z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Wkrótce pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, który
administruje placem, będą mogli
rozpocząć standardowe przygotowania do sezonu.
– Jak co roku, najpierw musimy wykonać przegląd techniczny
urządzeń zabawowych. Jeśli któraś
z części uległa uszkodzeniu, zostanie
wymieniona. Przeprowadzimy też
badanie jakości wody – zapowiada
Anna Małodobry z jaworznickiego MZDiM.
Natalia Czeleń

Zielona Pracownia
w Byczynie
W Szkole Podstawowej nr 20
w Byczynie powstanie Kraina Młodego Eko Odkrywcy. To pracownia, w której uczniowie będą mogli
przeprowadzać eksperymenty naukowe. Byczyńska podstawówka
brała udział w konkursie „Zielona
Pracownia” i na realizację swojego
projektu wygrała łącznie 50 tys. zł.
Nauczyciele SP 20 przygotowali
własny projekt pracowni dla młodzieży. Ich pomysł spodobał się
organizatorom konkursu na Zieloną Pracownię. Projekt zakładał
wyposażenie pracowni między innymi w zestawy narzędzi do wykonywania eksperymentów z obwodami elektrycznymi i badania
gleby, szkła laboratoryjne, odczynniki chemiczne, autko z napędem
wodorowym, laptopy, programy
multimedialne do nauki chemii,
fizyki, matematyki, nowoczesne
mikroskopy i meble.
Z wygranej cieszy się cała szkolna społeczność.
– Czujemy się zaszczyceni, że znaleźliśmy się w gronie 70 nagrodzonych

szkół z całego województwa. Jesteśmy też bardzo wdzięczni prezydentowi Jaworzna, Pawłowi Silbertowi,
za poparcie naszego wniosku, który
umożliwił nam zdobycie dodatkowych funduszy na unowocześnienie
wyposażenia pracowni – mówi Katarzyna Gniadek, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 20 w Jaworznie.
Z Zielonej Pracowni skorzystają
wszyscy uczniowie. – Kraina Młodego Eko Odkrywcy będzie miejscem,
w którym nasi uczniowie będą mogli
wiele doświadczyć i zobaczyć. Z pewnością takie zajęcia warsztatowe przy
użyciu specjalistycznego i profesjonalnego sprzętu na dłużej zapadną
im w pamięć niż tradycyjny wykład
– przekonuje pani dyrektor.
Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie wciąż jest w trakcie gruntownego remontu. Likwidowane
są uszkodzenia powstałe w wyniku szkód górniczych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to
uczniowie wrócą do Byczyny w najbliższym roku szkolnym.
Natalia Czeleń
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Rozmowa z mł. insp. dr. Piotrem Uwijałą, komendantem miejskim policji w Jaworznie.

Majstersztyk w polskim wydaniu

Zakupy w Paryżu kojarzą się
przede wszystkim z modą. Jednak nie po to do stolicy Francji
pojechali w 1919 roku polscy
wojskowi, szykujący się na
wojnę z Sowietami. Co w takim razie kupili wtedy Polacy?

pan od końca marca tamtego roku. Jak ocenia pan stan
bezpieczeństwa w Jaworznie?

Zakupy były bardzo duże. Bo polskie wojsko potrzebowało w zasadzie
wszystkiego. Brakowało uzbrojenia
i umundurowania. Nasz kraj był
wyniszczony działaniami Wielkiej
Wojny, a do tego dopiero co odzyskał niepodległość. Dlatego Polska
Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu w pierwszej kolejności zajęła się
kupnem mundurów, amunicji, karabinów, armat i dział. Na to wszystko
oczywiście Polakom brakowało pieniędzy. Musieli zaciągnąć kredyty.
Po szeroko zakrojonych negocjacjach
i działaniach dyplomatycznych takie
wsparcie uzyskali, na dobrych warunkach, od Francuzów i Amerykanów.
O tym wszystkim pisze pan
w swoje książce pt. „Polska
Wojskowa Misja Zakupów
w Paryżu w latach 1919-1921.
Pozyskiwanie i transport zagranicznego materiału wojennego dla Wojska Polskiego
w okresie wojny polsko-sowieckiej”. Zdaniem ekspertów, to pierwsza w Polsce tak
obszerna próba opracowania
tematu słabo przebadanego
i opisanego. Co skłoniło pana
do badań w tym zakresie?
Zarówno w 20-leciu międzywojennym, jak i po II wojnie światowej, ten
temat nie był poddawany głębszym
analizom. Polscy historycy skupiali
się głównie na aspektach militarnych,
geopolitycznych i zasługach poszczególnych wodzów w wojnie polsko-sowieckiej. Nikt jednak nie zwrócił
baczniejszej uwagi na to, jak to się
stało, że my, Polacy, tak bardzo doświadczeni działaniami wojennymi
w czasie I wojny światowej, z tak
wyniszczonym i jeszcze niedużym
terytorium, byliśmy w stanie stworzyć blisko milionową, dobrze wyposażoną armię.
Wyniki moich poszukiwań okazały się bardzo owocne i przeczą
powszechnie panującej opinii, jakoby Polacy byli słabi organizacyjnie.
Wręcz przeciwnie! Praca logistyczna
i aprowizacyjna, którą wykonali polscy wojskowi w latach 1919-1921,
okazała się majstersztykiem, jednym
z największych naszych osiągnięć
w czasie odbudowy Polski. Bo Polacy przeprowadzili tę wielką akcję
zupełnie na własną rękę, pokonując
przy tym rozmaite trudności, w tym
nieprzychylność sąsiednich państw,
blokujących przejazd polskich transportów z materiałem wojennym. Dzięki temu polska armia w tak krótkim
czasie była zdolna stawić czoła nieprzyjaciołom oraz dysponowała mate-

Mł. insp. dr Piotr Uwijała | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

riałem wojennym, który umożliwił pokonanie silnej armii sowieckiej Rosji.
Jak wyglądały pana naukowe
poszukiwania?
Moje badania trwały 7 lat, z czego
5 poświęciłem na analizę dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego i Archiwum Akt Nowych. Takich całodniowych wyjazdów, które
odbywałem w wolnym czasie, było
ponad 100. Korzystałem też z zasobów Centralnej Biblioteki Wojskowej
i, dzięki internetowi, ze zdigitalizowanych zasobów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Moja książka
jest też swego rodzaju bazą wyjściową
do dalszych naukowych poszukiwań,
czy to w zakresie transportów wojskowych, czy analizy francuskich
archiwów, których mnie, z racji ograniczonych funduszy i czasu, nie było
dane przeprowadzić.
Historia polskiej misji zakupów to jednak niejedyny temat z okresu 20-lecie międzywojennego, którym się pan
zajmuje.
W obszarze moich szczególnych zainteresowań badawczych są wszelkie

aspekty, dotyczące okresu walk o polskie granice, zarówno w ogólnym,
geopolitycznym zakresie czy w aspektach, dotyczących wojskowości, ale
również w kwestiach, związanych
z ówczesną policją, która też brała
czynny udział w walce o granice, zarówno tuż po odzyskaniu niepodległości, jak i w czasie obrony Polski przed
późniejszą, nazistowską napaścią.
Jedną z takich jednostek, broniących polskich granic, była,
stacjonująca w Jaworznie między 1936 a 1939 rokiem, 7.
Kompania Rezerwy Policji Państwowej. Jak pan trafił na jej
ślad?
Moja przygoda badawcza, związana z tą jednostką, miała swój początek, gdy objąłem stanowisko komendanta w jaworznickim garnizonie.
Badając policyjne archiwa, natrafiłem
na informację, że w Jaworznie stacjonowała taka kompania. I ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że ani
historycy, ani tutejsi funkcjonariusze,
ani sami mieszkańcy nie zgłębili tego
tematu w szerszym zakresie. A jest
on dla miasta powodem do dumy,
gdyż 7. Kompania Rezerwy Policji
Państwowej była jedną z zaledwie

kilkunastu jednostek tego typu w Polsce i służyli w niej profesjonaliści,
którzy mocno zasłużyli się dla obronności naszego kraju. Najważniejszą
zasługą była obrona polskich granic
w 1939 roku, jeszcze przed rozpoczęciem i w trakcie wojny obronnej
Polski, określanej też często mianem
kampanii wrześniowej.
Swoją historyczną pasją stara
się pan zarazić również młodzież. To właśnie jaworznicka
komenda jest jednym z organizatorów konkursu historycznego dla uczniów szkół z całej
diecezji sosnowieckiej.
Ten konkurs organizujemy wspólnie
z kurią sosnowiecką, jaworznickim
samorządem, muzeum i biblioteką,
a także z katowickim oddziałem IPN-u. Zależy nam na tym, by młodzież
znała historię policjantów walczących o wolność Polski, zarówno przed
laty, jak i obecnie. Bo przecież dzisiaj
polscy funkcjonariusze strzegą naszej granicy z Białorusią. Również
policjanci z Jaworzna mają w tym
swój udział.
Funkcję komendanta jaworznickiego garnizonu sprawuje

Jaworzno należy do grona najbezpieczniejszych miast w woj. śląskim.
Duża w tym zasługa m.in. jaworznickich policjantów wszystkich pionów,
którzy służą mieszkańcom z sercem
i zaangażowaniem, codziennie wypełniając słowa policyjnej roty. Mamy
bardzo mocny pion prewencji i pion
kryminalny. Stałe i częste patrole
zapewniają mieszkańcom poczucie
bezpieczeństwa, a jaworzniccy kryminalni skutecznie walczą z przestępcami. Tylko w ubiegłym roku, dzięki
sprawnym akcjom naszych funkcjonariuszy, udało się zabezpieczyć
ponad 12 kg narkotyków. W walce z przestępczością zorganizowaną
skutecznie współpracujemy również
z CBŚP. Świetnie działa też tutejszy
wydział, zajmujący się ruchem drogowym. Policjantom sprzyja oczywiście fakt, że Jaworzno ma bardzo
dobrze zorganizowaną infrastrukturę
drogową. Z roku na rok odnotowujemy coraz mniej wypadków, a te ze
skutkiem śmiertelnym są rzadkością.
Poza tym nasza drogówka nie ustaje
w wysiłkach, by bezpieczeństwo stale
rosło. Dużym wsparciem dla działalności jaworznickiej policji jest też
miejski samorząd. Miasto co roku
przekazuje fundusze na dodatkowe
policyjne patrole, dofinansowuje zakup potrzebnego sprzętu, policyjnych
wozów. W tym roku do użytku policyjnych, wodnych patroli zostanie
oddany zmodernizowany posterunek
na Sosinie. Stawiamy też na służbę
rowerową. Do policjantów dołączyli
też wyposażeni w rowery strażnicy
miejscy.
Bieżący rok stoi pod znakiem
ważnych policyjnych uroczystości w Jaworznie. Jakie to
będą okazje?
28 lipca odbędą się na Rynku obchody święta policji. Na 16 września jest zaplanowane odsłonięcie
w parku przy ul. Zielonej obelisku
z tablicą, upamiętniającą policjantów z 7. Kompanii Rezerwy Policji
Państwowej. A dodatkowo czeka nas
uroczystość związana z nadaniem
sztandaru jaworznickiemu garnizonowi, który, nie wiedzieć czemu, takiego sztandaru jeszcze nie posiada.
Gdy objąłem stanowisko komendanta,
postawiłem sobie za cel to, by policjanci z Jaworzna taki sztandar posiadali. Wszystko zmierza w dobrym
kierunku. Na kwietniowej sesji Rady
Miejskiej została podjęta uchwała
o przekazaniu przez gminę funduszy
na ten cel. Serdecznie zapraszam
mieszkańców do udziału we wspomnianych uroczystościach.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Seniorzy na targach
Seniorzy z Jaworzna uczestniczyli w Targach Silver Silesia,
które odbyły się w Bielsku-Białej.
W bielskim „Miasteczku Zdrowia”,
które przygotowano w ramach II
Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej i Targów Seniora, na gości
czekało mnóstwo atrakcji, w tym
bezpłatne badania i porady specjalistów. Udział w wydarzeniu
bywalcy jaworznickich klubów Senior+ wzięli na zaproszenie Dariusza Starzyckiego, wicemarszałka
województwa śląskiego.
„Miasteczko Zdrowia” działało
w Bielsku-Białej w poniedziałek
i wtorek (13 - 14 czerwca). Jaworznianie pojawili się tam w pierwszym dniu imprezy. – Silver Silesia
to wydarzenie skierowane do seniorów, podczas którego mogą oni skorzystać bezpłatnie z porad i zabiegów
kosmetycznych, fizjoterapeutycznych,
wysłuchać występów zespołów artystycznych i uczestniczyć w wielu
innych imprezach towarzyszących
– wyjaśnia Dariusz Starzycki.
Oferta przygotowana z myślą o seniorach z województwa śląskiego
była naprawdę bogata i bardzo różnorodna. – Na bielskich targach oferowano całe spektrum ciekawych propozycji. Działały stoiska z rękodziełem
artystycznym, które powstało podczas

Jaworznianie świetnie bawili się na Targach Silver Silesia | fot. Archiwum Klubu Senior+

zajęć w klubach i instytucjach senioralnych województwa śląskiego. Można
było też skorzystać z propozycji badania wzroku, poziomu cukru, wykonania
zabiegów kosmetycznych i makijażu
– wspomina Bronisława Zarzeczna, kierownik Klubu Senior+, który
działa przy ulicy Matejki.

Bywalcom Klubu z Matejki bardzo podobały się stoiska z wyrobami rękodzielniczymi. Tym bardziej, że na zajęciach jaworznianie
często wykonują podobne ozdoby
i przedmioty użytkowe. Na targach
znaleźli więc sporo inspiracji. –
Bardzo podobały nam się jaskółki

wykonane z wikliny papierowej i niebawem spróbujemy podobne sami
wykonać. Uwagę przykuwało także
stoisko z serwetami i ceramiką – wymienia pani Bronisława.
Seniorzy chętnie poddawali się
także badaniom kręgosłupa czy
masażom u fizjoterapeutów. Zainte-

resowaniem cieszyły się także stanowiska psychologa oraz dietetyka.
– U dietetyka można było się zważyć i porozmawiać z nim na temat
zdrowej diety. Na targach znalazło
się też stoisko, przy którym można
było pobrać formularze i rabaty do
sanatorium – opowiada Krystyna
Janicka, kierowniczka Klubu Senior+ z Podwala.
Jaworzniccy seniorzy aktywnie
uczestniczyli w konkursach i zdobywali ciekawe gadżety. Mogli się
też posilić w specjalnej strefie gastronomicznej, a czas umilały im
występy artystyczne, muzyczne
i kabaretowe.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni wicemarszałkowi województwa śląskiego oraz prezydentowi Jaworzna za
zorganizowanie dla nas wycieczki
na Targi Silver Silesia. To był fantastycznie spędzony czas. Skorzystaliśmy z porad lekarskich, układaliśmy
puzzle, braliśmy udział w rozmaitych
konkursach. Panie z klubu były oczarowane koncertami – podkreśla pani
Krystyna.
Organizatorem wydarzenia był
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz ze szpitalami,
dla których podmiotem tworzącym
jest województwo śląskie.
Natalia Czeleń

REKLAMA

Koszenie terenów gminnych
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zajmuje się utrzymaniem gminnych terenów zieleni osiedlowej przekazanych zarządzeniem Prezydenta Miasta.
Od kilku lat zadanie to realizowane jest przez
naszą jednostkę siłami własnymi, co pozwoliło
zmniejszyć jego koszty i uelastycznić harmonogram realizowanych prac. Koszenie trawników wykonywane jest od maja, tak aby do października
pracownicy jednostki zdążyli wykonać dwukrotny
pokos na terenach gminnych o powierzchni przekraczającej 500 tys. metrów kwadratowych. Tu
warto zaznaczyć, że w miastach odchodzi się od
utrzymywania trawników osiedlowych
w takiej formie jak
murawa na stadio-

nach piłkarskich. Podyktowane jest to przede
wszystkim kwestiami ochrony środowiska.

Korzyści z ograniczenia
koszenia traw
- trawa obniża temperaturę powietrza;
- trawa utrzymuje wilgoć i zapobiega erozji ziemi;
- trawa to jeden z największych producentów tlenu
i pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz szkodliwych
pyłków z powietrza;
- trawa przyczynia się do spowolnienia odpływu
wód opadowych.

W okresach intensywnej suszy, której w okresie
letnim zazwyczaj towarzyszy wysoka temperatura
powietrza, niskie koszenie trawnika prowadzi do
nadmiernego pylenia z odsłoniętej powierzchni.
Zbyt nisko przycięta trawa nie rozkrzewia się, lecz
zaczyna zasychać.
W tym roku MZNK w Jaworznie wykonał już pierwszy pokos na terenach gminnych między innymi
na Łubowcu, Niedzieliskach i Dąbrowie Narodowej. Aktualnie Prace zostały rozpoczęte i są kontynuowane na Osiedlu Stałym, w Szczakowej i na
Podłężu. Stopniowo będą prowadzone w kolejnych
dzielnicach miasta.
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Najważniejsze jest życie
Przed nami lato. Jaworzniccy medycy, policjanci oraz obrońcy praw zwierząt, apelują,
by w gorące dni nawet na chwilę nie zostawiać w zamkniętych samochodach dzieci
czy zwierząt. W takim pojeździe temperatura rośnie błyskawicznie. Już kilka minut
przebywania w trudnych warunkach może
doprowadzić do tragedii.
Rosnąca temperatura w pojeździe przyczynia się do krytycznego wzrostu temperatury
ciała pozostawionej w samochodzie osoby
czy zwierzęcia. Prowadzi to do stopniowego
wyłączania wszystkich funkcji życiowych,
a następnie śmierci.
– Osoba pozostawiona przez dłuższy czas
w nagrzanym i zamkniętym pomieszczeniu czy
pojeździe narażona jest na tzw. udar cieplny.
Najpierw cierpi na duszności, suchość w ustach,
próbuje łapać oddech, a ponieważ tlenu powoli
brakuje, taka osoba traci przytomność i przestaje
oddychać – tłumaczy lek. Jerzy Macek, kierownik jaworznickiego Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego.
Zdaniem medyka, małych dzieci nigdy nie
powinniśmy zostawiać w zamkniętym samochodzie bez opieki. – Trzeba mieć świadomość,
że im mniejsze jest dziecko, tym mniejsza jest
jego wytrzymałość na ekstremalne warunki.
Dziecko znacznie szybciej się odwodni niż osoba dorosła. Taki maluch nie jest w stanie zasygnalizować nikomu, że coś się z nim dzieje
– tłumaczy.
Ponieważ samochód pozostawiony na słońcu nagrzewa się bardzo szybko, zamknię-

Jerzy Macek, kierownik SOR | fot. A. Pokuta

te w nim dziecko może umrzeć z powodu
udaru cieplnego już po kilku czy kilkunastu
minutach. Dlatego bardzo ważna jest szybka reakcja.
Kierownik jaworznickiego SOR zwraca też
uwagę na to, że zagrożenie udarem cieplnym
dotyczy także osób starszych, zwłaszcza jeśli
obciążone są schorzeniami np. kardiologicznymi. – Jeśli musimy na jakiś czas zostawić
starszego rodzica, babcię czy dziadka w samochodzie, wyjmijmy kluczyki ze stacyjki pojazdu,

nie zamykajmy go i pozostawmy uchylone szyby.
Nie zapominajmy też o pozostawieniu wody do
picia oraz telefonu, który pozwoli pasażerowi
czekającemu w samochodzie na ewentualny
kontakt z rodziną czy odpowiednimi służbami
– radzi medyk.
By reagować, gdy widzimy w czasie upałów zamknięte w samochodzie dziecko czy
zwierzę pozostawione bez opieki, apelują też
jaworzniccy policjanci. – W takich sytuacjach
natychmiast skontaktujmy się ze służbami ratunkowymi, wybierając numer alarmowy 112.
W przypadku, gdy widzimy, że życie dzieci czy
zwierząt jest zagrożone, możemy wybić szybę,
nie czekając na pomoc służb. Nie będziemy
wówczas pociągnięci do odpowiedzialności za
zniszczone mienie. Życie jest najważniejsze –
mówi Michał Nowak, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.
O obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swoim zwierzętom przypomina także
jaworznicki Oddział Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami.
– Latem każdy właściciel powinien zapewnić
swojemu zwierzęciu schronienie przed słońcem
i stały dostęp do świeżej wody. Każdy, kto zauważy, że w nagrzanym samochodzie znajduje
się zwierzę, ma prawo rozbić szybę i je uwolnić.
Takie działanie jest ratowaniem życia zwierzęcia, a właściciel zwierzaka w takim przypadku,
może mieć postawione zarzuty narażenia zdrowia i życia zwierzęcia – przypomina Marta
Wrońska.
Natalia Czeleń

Pracownicy, wolontariusze oraz podopieczni Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie mają powody do radości.
Odkąd miasto obiegła wieść o finansowych
problemach placówki, zewsząd pojawiają się
dobroczyńcy, niosący pomoc.
W tym miesiącu hospicjum otrzymało w darze nową i energooszczędną chłodziarkę, która
zastąpi zużyty i psujący się sprzęt w gabinecie
zabiegowym. Placówka otrzymała także 12
nowych odbiorników TV. Na rzecz hospicjum
w charytatywnym meczu zagrała Szczakowianka. Imprezę charytatywną dla ośrodka
zorganizował także Kebab i kropka & Cafe
Kropka. Trwa też założona przez nich internetowa licytacja.
Na rzecz placówki odbędzie się charytatywny
marsz z kijami. 10 lipca na Sosinie wystartuje
VI edycja Wakacyjnego Rajdu Nordic Walking
z grupą Nord Walkers. Chętni już mogą się
zgłaszać. Szczegółowe informacje dostępne są
na Facebooku w wydarzeniu pod nazwą „VI
Wakacyjny Rajd Nordic Walking" – idziemy dla
Hospicjum Homo Homini”. Panel do elektronicznych zgłoszeń znajdziemy na stronie www.
mckis.jaworzno.pl w zakładce sport - sportowe
wydarzenia cykliczne. – Z całego serca dziękujemy
za każdą pomoc. Niechaj dobro powraca ze zdwojoną siłą – mówi Iwona Pawelec, koordynator
wolontariatu.
NC

Де відпочити в Явожному:
польські Мальдіви та Сосина
Нині триває літо,
теплі дні кличуть на
відпочинок у гарні
локації. У Явожному та
поблизу є такі місця,
які варто відвідати – не
залишать байдужими ні
дорослих, ні дітей.
Затока Сосина
Затока Сосина в Явожному
розташована в районі Пєчиська.
Це місце славиться своєю
водоймою та облаштованою для
відпочинку територією довкола
– все продумано для безпечного
перебування дорослих та дітей.
Сосину люблять як місцеві, так

і гості, адже тут можна і просто
поплавати й позасмагати на
пісочку, й активно відпочивати:
розвинуті заняття на байдарках і
каное, а також вітрильний спорт.
У Сосині вода має другу ступінь
чистоти. Водойму оточують ліси
і луки, є піщані та трав’яні пляжі.
Над затокою розташований
центр відпочинку «Сосина» з
пляжем та готельно-ресторанним
комплексом.
Улітку в Сосині відбувається
велика кількість культурних
заходів, переважно музичних.
Затока площею понад 50 га
була створена у 70-80-их роках
минулого століття. Раніше на
цьому місці видобували пісок.
Їхати до локації можна авто та
автобусами 304, 314.

Польські Мальдіви –
парк Ґрудек
Парк Ґрудек (рark Gródek), або польські Мальдіви –
дуже мальовничий куточок у
Явожному. Він розташований
на місці старого доломітового
кар’єру, а в останні роки тут
облаштували гарні локації для
відвідувачів, розбудова зони
рекреації триває й далі.
Краса природи приваблює сюди
молодят на весільні фотосесії. Із
2019 року парк офіційно визнаний
дендропарком у Явожному.
У парку є торгові точки, де
можна купити морозиво, бублики
та інші смаколики, воду і напої.
А біля самого Ґрудека є кілька
кафе з бургерами, бельгійськими
вафлями, кавою.
У парку передбачені біотуалети.
Відпочивальникам варто
врахувати, що зручні одяг
та взуття будуть вам дуже
доречними, засоби від сонця
та комарів також знадобляться,
адже ви будете гуляти біля
водойм, у лісі та серед лук,
вам доведеться підійматись
дерев’яними сходами, аби
побачити Мальдіви згори.

Оскільки ходити тут доведеться
забагато, варто взяти для малечі
візки чи самокати (щоправда,
останні будуть доречні не на всіх
локаціях).
Їхати до парку зручно на авто,
також можна дістатись міським
транспортом: автобуси № 304,
314 і 344 і нічний N1 зупиняються
неподалік головного входу в
парк. Треба вийти на зупинці
PKM «Pieczyska Centrum Nurkowe». Дорога на автомобілі з
Катовіце займе приблизно 30
хвилин, а з Кракова – трохи

більше години. Ті, хто хоча б раз
бували в парку Ґрудек, кажуть,
що воно того варте!
Для авто є два паркінги, вони
безкоштовні.
У наступних випусках газети
ми розповімо про інші цікаві
та варті уваги
локації для
дозвілля.
Ніна Король,
журналістка з
України, котра
живе в Явожно.
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Festyn Elżbietański w Szczakowej
Po raz dwudziesty jaworznianie bawili
się na Festynie Elżbietańskim. W sobotę, 11
czerwca, w Szczakowej były konkursy, Teatr
Ognia, wspólne zabawy, występy artystyczne
i msza polsko-ukraińska z kazaniem misjonarza z Ukrainy, ks. Rafała Chajdugi. Zbierano
też pieniądze na wakacyjne wyjazdy dla dzieciaków z ubogich rodzin i małych, wojennych
uchodźców.
– W Szczakowej mieszkam od kilku lat i zawsze
chętnie uczestniczę w Festynie Elżbietańskim. Bardzo popieram tego typu inicjatywy. Uważam, że
to czas dla rodzin. Wszyscy się tutaj znamy i miło
spędzamy czas. Dzieci chętnie się bawią, korzystają
z ciekawych atrakcji – mówi Gabriela Halwa,
uczestniczka imprezy.
Podobnego zdania jest inna mieszkanka miasta. – Na festyn przyjeżdżam co roku i zawsze

świetnie się bawię, a dzieci mają tu prawdziwy
raj - podkreśla Janina Uznańska.
Instruktorzy z Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu przeprowadzili konkurs plastyczny dla
najmłodszych. Długie kolejki ustawiały się do
malowania twarzy i dmuchanych zjeżdżalni. Były
też wyścig rowerowy, zajęcia sprawnościowe,
jazda konna. Zainteresowaniem najmłodszych
cieszyły się bańki mydlane, a starsi mieszkańcy miasta chętnie odwiedzali kącik piękności.
Policjanci i strażacy prezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie, a pracownicy Zespołu Lecznictwa Otwartego promowali
zdrową dietę. – Zachęcamy mieszkańców miasta
do stosowania zdrowej i zbilansowanej diety poprzez oddziaływanie na ich zmysły – tłumaczy
Anna Pieczara, edukator promocji zdrowia ZLO.
Natalia Czeleń

| fot. Natalia Czeleń

O reﬂeksjach związanych z jubileuszem Festynu Elżbietańskiego rozmawiamy z ks. Józefem Gutem, proboszczem paraﬁi św. Elżbiety Węgierskiej.

Każdy z uczestników imprezy orzymał pam

Jubi

Budowanie wspólnoty

Od 20 lat w Szczakowej odbywa się Festyn
Elżbietański. Spodziewał się ksiądz, że to
wydarzenie wpisze się w kalendarz najważniejszych jaworznickich imprez?
Absolutnie się tego nie spodziewałem. Od początku stało się ono wydarzeniem, którego celem jest
łączenie parafian i mieszkańców innych dzielnic Jaworzna. Chcieliśmy pokazać, że Kościół to nie tylko
instytucja, która prosi o datki, ale też ofiaruje coś
od siebie. W trakcie każdego Festynu Elżbietańskiego
zbieramy fundusze, które przeznaczamy na wyjazdy
kolonijne dzieci z biedniejszych rodzin, w tym roku
także i ukraińskich. Nasz festyn jest też świetną okazją, by wspólnie i miło spędzić czas oraz posłuchać
dobrej muzyki.

Program tegorocznego festynu to m.in. konkursy, pokazy, gry, zabawy, zawody sportowo–rekreacyjne i pokaz Teatru Ognia. Zadbaliście o to, by każdy uczestnik imprezy
znalazł coś dla siebie.
Wydarzenie organizujemy z dużym rozmachem.
Jest to możliwe, gdyż od początku wsparcie finansowe
dają nam prywatne firmy i jednostki miejskie. Ostatnio Festyn Elżbietański ma również swojego patrona
- Garbarnię Szczakowa, która w ogromnym stopniu
wspiera nasze przedsięwzięcie. Dzięki temu festyn stał
się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Jubileusz zwykle rodzi wiele refleksji. Jakie
przemyślenia towarzyszyły przy tej okazji?

Najważniejsze to przeżycie prawdy, że lepiej być
razem niż osobno. Przez takie wydarzenia mamy
okazję tego doświadczyć. Warto też zwrócić uwagę,
że żyjemy w świecie popandemicznym. Dzieci i młodzież nadal wiele czasu spędzają w wirtualnej rzeczywistości, a na festynie mogą się spotkać w realnym
świecie. W Jaworznie schronienie znalazły rodziny,
uciekające przed wojną w Ukrainie. Zależało nam,
by i oni tego dnia byli z nami. Pragniemy, aby nasz
festyn stał się okazją, by wyciągnąć wszystkich z domów, żebyśmy stali się wspólnotą i choć na chwilę
zapomnieli o troskach.
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń
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50 lat MMJ
1972 - 2022

W ramach świętowania 50-lecia działalności w Jaworznie placówki
muzealnej, serdecznie zapraszamy na wystawę prezentującą
wybrane dzieła sztuki z kolekcji Muzeum Miasta Jaworzna.

Piękna pogoda i wyśmienite nastroje
Nordic Walking. Impreza odbyła się w
GEOsfery. Zawodnicy mieli do wybor
na mecie otrzymał pamiątkowy meda
cji miejskiego rajdu udział wzięło 360
Od swojej pierwszej edycji
w 2012 roku rajd mocno się zmienił. Z małego wydarzenia o lokalnym zasięgu przeobraził się w ważną i wyczekiwaną imprezę, która
do Jaworzna przyciąga również
mieszkańców odległych miast.
– Dla nas jako organizatorów nie
ma nic cenniejszego, niż duża frekwencja i uśmiechy na twarzach
uczestników rajdu. 10 lat temu ta
inicjatywa wydawała się nieco ryzykowna i nowatorska, ale szybko okazało się, że jest też w naszym mieście

Ewa Kurowska

Przygotowana we współpracy z Galerią Sektor I wystawa, to pierwsza
tak obszerna prezentacja malarskich zbiorów MMJ, a jednocześnie
jedyna, dostępna publicznie kolekcja sztuki współczesnej w Jaworznie.

Ekspozycje będzie można oglądać do 29 lipca
w budynku Muzeum (ul. Pocztowa 5).
Serdecznie zapraszamy!!

Na ekspozycji zobaczyć można m.in. znaczących rozmiarów
dzieło Edwarda Dwurnika, pochodzące z najlepszego okresu jego
twórczości, czy wybity obraz Jacka Sroki pt. „Śmierć w wodzie”.
A obok uznanych w świecie osobowości sztuki, w ramach wystawy
zebrano także prace artystów związanych z Jaworznem: Artura
Przebindowskiego, Jacka Marka Goetla, Tadeusza Ziętary, Andrzeja
Makowskiego, Grzegorza Stachańczyka i Jacka Gąsiora.

Więcej informacji:

bit.ly/50latmmj

Należę do byczyńskiej grupy Nord
Walkers i w X Rajdzie Nordic Walking startowałam na dystansie 9 km.
Nasza grupa bardzo lubi tego typu
wydarzenia, bo mamy dzięki nim
okazję poznać innych pasjonatów
sportu, ruchu na świeżym powietrzu.
Maszerujemy też dla zdrowia. W czasie rajdu lepiej poznajemy okolice
naszego miasta i ponownie przekonujemy się, w jak pięknym regionie
żyjemy, dostrzegamy, jak zmienia
się miasto. W Jaworznie urokliwych
zakątków nie brakuje.
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miątkowy medal | fot. Andrzej Pokuta

W rajdzie tradycyjnie wystartował Dariusz Starzycki | fot. Andrzej Pokuta

Na uczestników rajdu czekały atrakcyjne nagrody | fot. Andrzej Pokuta

towarzyszyły uczestnikom X Rajdu
w sobotę, 11 czerwca, na terenie
ru trasę 6 lub 9 km. Każdy uczestnik
al. Był też tort. W jubileuszowej edy0 zawodników.
potrzebna i bardzo lubiana – opowiada Sebastian Kuś, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
Obecnie wydarzenie organizowane jest z rozmachem. Towarzyszą mu konkursy i inne atrakcje.
Uczestnicy cenią też fakt, że trasa
rajdu wiedzie ciekawymi krajobrazowo ścieżkami. Od 7 lat start
oraz meta rajdu zlokalizowane są
w Centrum Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Wcześniej
impreza odbywała się w Osiedlu
Stałym. Zainteresowanie wydarze-

niem rośnie z roku na rok, a liczba
uczestników na każdej z imprez
przekracza kilkaset osób. Inicjatorzy wydarzenia przyznają, że nie
spodziewali się takiego sukcesu.
– 10 lat temu, kiedy planowaliśmy
pierwszą edycję rajdu, zastanawialiśmy się, czy mieszkańcy będą zainteresowani takim wydarzeniem, czy
będą mieli swoje kije. Okazało się,
że w mieście jest wielu sympatyków
tego sportu, a Jaworzno świetnie się
do niego nadaje. I tak maszerujemy
wspólnie od 10 edycji – opowiada
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent
Jaworzna.
Start sobotniego rajdu nastąpił o godz. 11, a poprzedziła go
solidna rozgrzewka, prowadzona
przez Kingę Jończyk, instruktorkę
MCKiS. Trasa wiodła wokół ośrodka GEOsfera oraz osiedli Dobra,
Chrząstówka i Warpie. Uczestnicy

imprezy byli oczarowani widokami. – Cieszę się,
że wystartowałem w rajdzie.
Pogoda dopisała, widoki były
niesamowite, miałem
świetne towarzystwo.
Oby więcej takich
imprez
– mówi
Andrzej Cecot,
uczestnik sobotniego
Rajdu Nordic Walking.
Gdy zawodnicy dotarli na metę,
w plenerowej stołówce czekały na
nich ciepły posiłek, lemoniada, łakocie i owoce. Zgodnie z tradycją,
odbyło się też wręczenie nagród.

Jubileuszowy puchar powędrował do grupy PUKS
Młoszowa. Wyróżniono
także najmłodszych
i najstarszych uczestników rajdu.
Na koniec odbył
się konkurs z nagrodami, a było
o co walczyć, bo
na laureatów czekały rowery.
Organizatorem 10.
edycji rajdu było jaworznickie Miejskie Centrum Kultury i Sportu, a współorganizatorami Śląski Urząd Marszałkowski,
jaworznicki Urząd Miejski i Gmin-

na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydarzenie
honorowym patronatem objęli Paweł Silbert, prezydent Jaworzna,
i Dariusz Starzycki, wicemarszałek
województwa śląskiego.
Rajd Nordic Walking ma promować zdrowy styl życia, sport,
rekreację i aktywność na świeżym
powietrzu. To również doskonała
okazja do integracji. Impreza ma
charakter wielopokoleniowej, rodzinnej zabawy i nie jest nastawiona na typową rywalizację sportową.
– Bardzo się cieszę, że miłośników
tego sportu w mieście przybywa. Cieszę się też, że rajdy nordic walking
zagościły także w wielu dzielnicach
Jaworzna - w Byczynie, Ciężkowicach, Dąbrowie Narodowej, a w tym
roku także i w Jeleniu – podsumowuje Dariusz Starzycki.
Natalia Czeleń

Maria Gomułczyńska

Stanisława Wierzba

Maria Dziedzic

Andrzej Dudek

Magdalena Nieduziak

Należę do Nord Walkersów i to był
mój 7. start w tym jaworznickim rajdzie. Cieszę się, że w naszym mieście
organizowane są takie wydarzenia
i za każdym razem nie mogę się ich
doczekać. Choć jestem po kontuzji,
nie mogłam nie wystartować. Na co
dzień staram się prowadzić aktywny tryb życia, głównie dla zdrowia.
Maszerowanie z kijami bardzo poprawiło moją kondycję. Bardzo lubię
wędrować wokół Sosiny, w GEOsferze. Dzięki marszom z kijkami lepiej
poznaję nasze miasto.

Należę do grupy Rozbiegany Balin.
Jesteśmy małą, ale bardzo aktywną grupą, zrzeszającą miłośników
spacerów z kijkami. W jaworznickim rajdzie bierzemy udział po
raz trzeci i bardzo podoba nam
się atmosfera, jaka zawsze towarzyszy tej inicjatywie. Poznajemy
też nowych ludzi i piękne zakątki
Jaworzna. Zapraszamy wszystkich
jaworznian, którzy chcieliby z nami
czasem pomaszerować. Spotykamy
się w każdą niedzielę przy szkole
podstawowej w Balinie.

W jubileuszowym rajdzie wystartowałam z grupą Dobra Naprzód, do
której od dawna należę. Wszyscy
uczestniczyliśmy już w 5 jego edycjach. Jestem bardzo zadowolona,
bo za każdym razem rajd zorganizowany jest na najwyższym poziomie. Organizatorzy zawsze dbają
o ty, by czekały na nas ciepły posiłek, woda, owoce i coś słodkiego.
Poza tym przygotowują też inne
atrakcje, które jeszcze urozmaicają
nam ten dzień. Do tego podziwialiśmy piękne widoki.

Na metę dotarłem jako pierwszy.
Na rajd przyjechałem z Miechowa,
a dowiedziałem się o nim z mediów
społecznościowych, które na bieżąco śledzę. Uwielbiam wszelkiego
rodzaju sport i zajęcia na świeżym powietrzu. Jaworzno jest miastem bardzo prężnie działającym
w kierunku sportu. Podoba mi się
GEOsfera. Byłem też nad zalewem
Sosina. Jaworznianie mają fantastyczne warunki, by organizować
tego typu imprezy i, jak widać,
naprawdę potrafią to wykorzystać.

Jestem mieszkanką Miechowa, a na
rajd przyjechałam z kolegą. Byłam
pierwszą kobietą, która dotarła na
metę. Prowadzę aktywny tryb życia, spaceruję z kijami, jeżdżę na
rowerze. Dbam o swoją kondycję
i dobre samopoczucie. Dlatego tak
chętnie biorę udział w tego typu
inicjatywach. To nie pierwsza moja
wizyta w Jaworznie i bardzo mi się
tutaj podoba. W tym mieście startowałam też w biegu mikołajkowym
i uczestniczyłam w rowerowym
otwarciu Velostrady.

ileuszowy Rajd Nordic Walking za nami!
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Sztuka ruchu
Pracownicy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaworznie zapraszają
do udziału w kolejnym spotkaniu
poświęconym zdrowemu trybowi
życia i aktywności fizycznej. Najbliższe zajęcia w ramach cyklu „Sztuka
ruchu realizująca zasady równowagi
w naturze” odbędą się w Alei Spacerowej w parku Angielskim w sobotę, 25
czerwca, o godz. 9 (wejście od ul.
Olszewskiego naprzeciwko kościoła
św. Karola Boromeusza).
Zajęcia ruchowo-warsztatowe organizowane są w jaworznickiej książnicy od 2013 r. – Pierwotnie cykl nosił nazwę „Kondycja ludzka - teoria
i praktyka". Od 2016 roku odbywają
się pod nową nazwą „Sztuka ruchu,
realizująca zasady równowagi w naturze" – tłumaczy Anna Ptaszkiewicz-Godzina, instruktor metodyczny
MBP. Spotkania prowadzi dr hab.
Jakub Byrczek. – Na zajęciach sięgam
po chińską sztukę ruchu relaksacyjną
i rozluźniającą. Dbam o rozluźnienie
ciał i umysłów uczestników spotkania.

Z precyzją wykonujemy poszczególne
ruchy i poruszamy wszystkimi kończynami w taki sposób, by spowodować
bezzakłóceniowe krążenie energii życia
– tłumaczy prowadzący warsztaty.
W spotkaniach uczestniczyć może
każdy. – Zajęcia są skierowane do każdego mieszkańca. Wspólnie uczymy się
m.in. jakości ruchu, tempa i synchronizacji z oddechem. Ćwiczenia wykonujemy z dala od zgiełku miejskiego, bez
szczególnych zakłóceń dźwiękowych.
Otacza nas przyroda, która pozytywnie oddziałuje i relaksuje – tłumaczy
dr hab. Jakub Byrczek.
Pierwsze zajęcia odbywały się w bibliotece, a czasem w cieplejszych miesiącach na tarasie lub na zewnątrz.
Od kwietnia cykl realizowany jest
w plenerze w parku Angielskim dwa
razy w miesiącu. Uczestnicy wykonują proste ćwiczenia, poprawiające
formę fizyczną i kondycję psychiczną.
Uczestnicy zajęć mają okazję, by wysłuchać krótkiego wykładu na temat
zdrowego trybu życia.
NC

Polskie smaki
Będzie smacznie, tak bardzo, że aż
palce lizać! W niedzielę, 3 lipca, na
plantach w Jaworznie odbędzie się
półfinał Ogólnopolskiego Festiwalu
Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od
Kuchni”. W programie wiele atrakcji,
w tym pokazy kulinarne i degustacja
produktów i dań, które są nieodłączną
częścią polskiego przyjęcia weselnego.
To właśnie tradycyjne wesele będzie
w tym roku motywem przewodnim
całej imprezy. Głównym organizatorem festiwalu jest Lokalna Organizacja Turystyczna „INTE-GRA”,
a współorganizatorem w Jaworznie
- Miejskie Centrum Kultury i Sportu.
Pełne smaków wydarzenie rozpocznie
się o godz. 11 i potrwa do godz. 19.
– Zapraszamy w sentymentalną podróż przez smaki dzieciństwa, zapach
babcinego rosołu, kolory strojów regionalnych i wszystko, co w Polsce najpiękniejsze. Będzie to wielka przygoda, która
przybliży mieszkańcom, czym smakuje
Polska, jak kolorowy mamy region –
zachęcą organizatorzy.
Program imprezy jest bogaty. Jednym z głównych jego punktów będzie
oczywiście kulinarna rywalizacja kół
gospodyń wiejskich. Dania, przygotowane przez uczestniczki konkursu, będą oceniane m.in. pod kątem
zgodności potrawy z nadesłanym
zgłoszeniem, doboru lokalnych lub

regionalnych składników, smaku,
zapachu i nawiązania do obrzędu
wesela lub zaślubin.
W programie także pokazy i warsztaty różnego typu, przede wszystkim
kulinarne, i degustacja przyrządzonych dań. Odbędzie się też jarmark
produktów regionalnych, na którym
jaworznianie będą mogli kupić nie tylko pyszności, ale również rękodzieło.
Kolejnym punktem imprezy będą
Wybory Miss Wdzięku, w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r.
życia (jaworznicką reprezentantką będzie Julia Cebula z Dobrzanek) i Miss
45+ (kandydatką z Jaworzna będzie
Zuzanna Bednarz z Jaworznianek).
W ramach kolejnego punktu festiwalu zostanie przeproowadzony
konkurs pt. „Kobieta Gospodarna
i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię”. W jego ramach członkinie
kół gospodyń wiejskich i miejskich
zaprezentują swoje dokonania.
Będzie też artystycznie, ponieważ
w czasie festiwalu nie zabraknie koncertów. Wystąpią m.in. Byczynianki,
Ciężkowianki i Jeziorczanki. Swoje artystyczne talenty zaprezentują
z kolei Dąbrowianki.
Finał „Polski od Kuchni” odbędzie
się we wrześniu na błoniach PGE Narodowego w Warszawie.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Jaworznickie zespoły śpiewacze zaprezentują się na "Polsce od Kuchni"
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Artyści ze Stowarzyszenia Twórców Kultury zapraszają w swoje szeregi i chętnie podzielą się doświadczeniem
oraz pozytywną energią | fot. Archiwum STK

Szukają natchnienia
i tworzą
Artyści ze Stowarzyszenia Twórców Kultury poszukiwali natchnienia w Kaletach w powiecie tarnogórskim. Relaksowali się tam od 3 do 5 czerwca. Piękne plenery bardzo im sprzyjały,
a z weekendowego wyjazdu malarze, rzeźbiarki, hafciarki i poeci przywieźli ze sobą mnóstwo
pozytywnej energii i jeszcze więcej artystycznego doświadczenia.
Członkowie jaworznickiego STK
co roku spotykają się na plenerze
artystycznym w innym regionie Polski. – W plener malarsko- poetycki
wyjeżdżamy od 37 lat. Dzięki temu
zacieśniamy między sobą więzi. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Jest to też
dla nas możliwość odwiedzenia różnych regionów kraju, poznania innych
form i kanonów artystycznych – wymienia Jacek Maliszczak, prezes
Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Jaworznie.
Artyści w trakcie swoich wyjazdów szukają kontaktu z lokalnymi
twórcami. – Odwiedzamy ich pracownie, warsztaty. Poznajemy ich styl
tworzenia, a do Jaworzna wracamy
wzbogaceni o kolejne doświadczenia
– dodaje prezes STK.
Plener artystyczny to dla członków STK także czas refleksji i wspomnień. W czasie plenerowych wyjazdów spontanicznie powstają
najpiękniejsze dzieła.
– Bardzo cieszymy się na te nasze
wspólne plenery. W ich trakcie poszerzamy horyzonty myślowe, tworzymy, wypoczywamy. Bardzo wiele

zawdzięczamy Urzędowi Miejskiemu,
który wspiera finansowo naszą inicjatywę – opowiada Jacek Maliszczak.
Wyjazd do Kalet był też okazją
do świętowania ostatnich sukcesów członków stowarzyszenia. Niedawno Krystyna Kłosowicz została
laureatką XXVII Ogólnopolskiego
Konkursu Haftu Kaszubskiego. –
Moja mama wyhaftowała dwie serwety inspirowane szkołą wdzydzką,
uznawaną za najstarszą spośród szkół
wielobarwnego haftu kaszubskiego.
Prace przez nią wykonane musiały
być zgodne z tymi konkretnymi kanonami – mówi Anna Kłosowicz.
Szkoła wdzydzka charakteryzuje
się niezwykłym bogactwem kolorów. Jest to także odmiana bardzo bogata w różnorodność zdobień i ich charakterystyczny układ,
zwłaszcza w środkowej części kompozycji.
Kolejnym sukcesem do świętowania był majowy wernisaż i wystawa
Sabiny Piotrowskiej w Miejskim
Domu Kultury w Mikołowie. Jej obrazy oraz ceramikę mikołowiczanie
podziwiać mogli do 3 czerwca. Mi-

łośnicy twórczości jaworznianki mówią, że jej obrazy żyją ruchem i barwą. Przedstawiają pejzaże, kwiaty,
zwierzęta czy anioły. Artystka swoje
prace wystawiała już w Sosnowcu,
Chełmku i Namysłowie. – Emocje
tworzą uczucia, a podczas mojego
wernisażu towarzyszyły mi uczucia
wzruszenia, szczęścia i wielkiej radości. Wszystkim serdecznie dziękuję
za ten wyjątkowy, wspólnie spędzony
czas – mówi Sabina Piotrowska.
Niebawem przed członkami STK
kolejne emocje. We wtorek, 28
czerwca, o godz. 17 w Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej odbędzie się wernisaż wystawy Genowefy Frąs. Miłośniczka
folkloru zaprezentuje na niej „Wzory
ludowe” z terenu Niedzielisk. Z kolei na przełomie sierpnia i września
w Mysłowicach odbędzie się wystawa zbiorowa artystów.
Członkowie Stowarzyszenia Twórców Kultury zapraszają w swoje szeregi chętnych. Spotykają się w każdy drugi wtorek miesiąca w Klubie
Relaks przy ul. Szczakowskiej 35b.
Natalia Czeleń
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Złote Pióra rozdane
W tegorocznej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Złote
Pióro Prezydenta Jaworzna” udział wzięło aż 345
autorów.
Konkursowe prace nadesłano między innymi z Warszawy, Krakowa,
Stalowej Woli, Lublina, Piły i Tomaszowa Mazowieckiego, ale były też
utwory przysłane z Holandii i Irlandii
Północnej. Nie zabrakło literatów reprezentujących Jaworzno. Uroczystą
galę, podczas której autorzy najlepszych tekstów poetyckich i prozatorskich odebrali swoje nagrody, zorganizowano w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w piątek, 10 czerwca.
– Formuła tego konkursu pozwala
wydobyć uczucia, które w nas drzemią.
Pozwala się wypowiedzieć. Warto pamiętać, że słowa mogą budować i tworzyć, ale mogą też niszczyć, dlatego tak
ważna jest odpowiedzialność za każde
słowo – podkreśla Łukasz Kolarczyk,
wiceprezydent Jaworzna.
W tym roku literacki konkurs
„O Złote Pióro Prezydenta Jaworz-

Złote pióra odebrali m.in. Jakub Izdebski za "Hotelowego aroganta" i Marek Szczerbiński za utwór "Arché"
| fot. Grażyna Dębała

na” zorganizowano już po raz 26.
Wpłynęło łącznie 348 prac, w tym
120 utworów przesłali uczestnicy
w wieku od 10 do 14 lat. Autorami
103 konkursowych tekstów są osoby
w wieku od 15 do 19 lat. W tegorocznej edycji najliczniej reprezentowaną
grupą byli dorośli literaci. W sumie od
tej grupy wpłynęło 125 prac.
– Nasz konkurs to swoiste święto pióra, sztuki pisarskiej. To również wyda-

rzenie, które pozwala zaistnieć młodym
autorom – zauważa Monika Rejdych,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
To już tradycja, że wszystkie wyróżnione teksty zostają opublikowane w wydaniu książkowym „Laureaci”. Publikacja dostępna jest między
innymi w jaworznickiej książnicy.
Dla wielu autorów to nobilitacja, ale
uczestnicy konkursu przekonują, że

piszą przede wszystkim dlatego, że
chcą się dzielić swoimi spostrzeżeniami, refleksjami. Pisanie pozwala
też dać ujście trudnym uczuciom.
– Zdecydowałam się na udział w konkursie, bo nie chcę pisać do szuflady.
Zależy mi na tym, żeby dzielić się z innymi tym, co jest dla mnie ważne, co
mnie porusza – tłumaczy Agnieszka
Mącik, zdobywczyni srebrnego pióra
za utwór poetycki „W sadzie”.

Autorzy konkursowych prac inspiracji szukają w codzienności. Jurorzy
podkreślali, że w tekstach sporo było
trudnych tematów. – Myślałam, że
po rekordowej edycji z ubiegłego roku,
kiedy to pandemia zamknęła nas w domach, w tym roku prac będzie mniej
i będą nieco jaśniejsze. Myliłam się.
Wybuch wojny w Ukrainie przemeblował nasz świat – przyznaje Alicja
Zdziechiewicz, jedna z jurorek Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„O Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”.
Specjalnym gościem piątkowej gali
był prof. Zbigniew Kadłubek, filolog
klasyczny, eseista, pisarz i dyrektor
Biblioteki Śląskiej. – Jesteśmy w najlepszej bibliotece województwa śląskiego, w której, jak się okazuje, nie tylko
się czyta, ale również się pisze. Bardzo
chciałbym, żeby ten konkurs miał kolejne
edycje. To bardzo ważne, żeby wzmacniać i wspierać środowisko pisarskie –
mówił prof. Zbigniew Kadłubek.
Uczestnikom konkursu podziękował Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Dziękuję za udział w zmaganiach i za to, że słowem urozmaicacie
naszą codzienność – napisał do uczestników prezydent Jaworzna.
Grażyna Dębała

Zamek i Sokół

Walka o władzę nad zamkiem
Średniowiecze. Stajesz na czele jednego z dwóch
rodów, aspirujących do korony władcy. Nie ma
czasu do stracenia. Pora wysłać swoich poddanych: heroldów, mnichów, giermków i rolników, aby z ich pomocą przejąc kontrolę nad
poszczególnymi obiektami, znajdującymi się
w obrębie murów, a swojego rywala zakuć
w dyby. Pora rozpocząć grę!
Zamek - gra autorstwa Reinera Knizia
Knizia,
została wydana na polskim rynku przez
warszawskie wydawnictwo Nasza Księgarnia i z marszu zyskała przychylność
planszówkowej społeczności. Myślę, że
głównie ze względu na podobieństwo do
klasycznej gry kafelkowej Carcassonne,
której autor i wydawnictwo udzieliło zgody na wydanie tego tytułu, o czym możemy
przeczytać w instrukcji. Drugim powodem było to,
że gra została zaprojektowana tylko dla dwóch
osób, a jej obszar ograniczono murami, co doprowadziło do zwiększenia interakcji pomiędzy
graczami w przeciwieństwie do rozległych terenów Carcassonne.
Wzorem swojego poprzednika, Zamek również jest grą kafelkową,
w której gracze będą starali się przejąć kontrolę nad poszczególnymi obszarami, wysyłając swoich poddanych. Znając zasady tytułu
Klausa-Jürgena Wrede’a, gracze siadają do Zamku praktycznie
z marszu. Największą różnicę stanowi ograniczony obszar, w którym dokładamy kolejne kafelki, a także dowolność ich łączenia
z wyjątkiem drogi. Do dyspozycji gracze mają po sześć pionków,
znacznik siedziby rodu oraz siódmy pionek, którym zaznacza się
punkty na murach zamkowych. Sama rozgrywka podzielona jest
na trzy akcje: dołożenie kafelka według określonych zasad, wysłanie swojego podwładnego na odpowiedni fragment dokładanego
kafelka i otrzymanie punktów za ukończony obiekt, co wiąże się
z powrotem wysłanego pionka do puli gracza. Wśród dostępnych
obiektów znajdujących się na kafelkach wyróżniamy: dom, chlew,
drogę oraz łąkę. Dodatkowo warto zwracać uwagę na dyby, które
dają podwójne punkty przy ukończonej drodze.

Sokolnicy i książęta

Zwycięzcą i nowym władcą zostaje osoba, która zdobędzie
większą liczbę punktów. Same punkty przyznawane są zawsze
po ukończeniu danego obiektu, czyli w chwili, gdy gracz nie ma
już możliwości dalszej rozbudowy poprzez dołożenie kolejnego
kafelka. Po ukończeniu chlewu gracz otrzymuje dwa punkty za
każdy kafelek, z którego go zbudowano, natomiast za ukończenie
drogi i domu gracz zgarnia po 1 punkcie za każdy kafelek. Dodatkowo każdy kolejny dom złożony z większej liczby kafelków
zostaje siedzibą rodu, co pozwala zgarnąć dodatkowe punkty na
końcu gry. W przypadku łąki gracz otrzyma punkty za każdą znajdującą się na niej kapliczkę, ale dopiero na koniec gry, co sprawia,
że raz położonego pionka na łące nie można wcześniej odzyskać.
Do powiększenia przewagi nad drugim graczem służą również
specjalne żetony, znajdujące się na murach zamku. Ten specjalny bonus otrzymuje osoba, której pionek zatrzymał się idealnie
na polu z żetonem. Gra kończy się, kiedy zostaną wykorzystane
wszystkie kafle terenów.

Po trzech latach od ukazania się na polskim rynku Zamku, Nasza Księgarnia wydała końcem kwietnia bieżącego roku pierwszy
dodatek do gry – Sokół. Ciekawostką jest to, że cały dodatek,
łącznie z opakowaniem, mieści się w pudełku podstawki. W Sokole znajdziemy 18 nowych kafelków z nowymi elementami:
kaplicami i sokolimi gniazdami, 4 bramy, które zwiększają długość murów, a tym samym powiększają
przestrzeń Zamku, nowe pionki – książęta i sokolnicy, oraz 12 sokolich gniazd.
Sama rozgrywka nie ulega zmianie. Gracze
otrzymują możliwość wysyłania swoich poddanych
do kaplicy, a także zdobycia sokolich gniazd, jeśli
takowe znajdują się w ukończonych obiektach. Pod
koniec gry gracz z większą liczbą gniazd zdobywa
dodatkowe punkty, tak jak w przypadku siedziby
rodu. Ciekawym rozwiązaniem jest dodanie indywidualnych pionków – książąt i sokolników. Taki pionek sokolnika wysłany np. na drogę, staje się heroldem-sokolnikiem i daje
graczowi jedno dodatkowe gniazdo przy
ukończeniu drogi. W przypadku pionka
– księcia, gracz który umieści taki pionek np. w chlewie, podwoi jego wartość
po ukończeniu. Należy jednak pamiętać,
że nie można podwoić już podwojonych
punktów za obiekt przy pomocy innych
bonusów.
Zamek jest wart polecenia osobom początkującym, ze względu na brak skomplikowanych zasad, a także sympatykom
Carcassonne, którzy mieli problem ze
skompletowaniem większej ekipy przy
stole. Warto też bacznie przyglądać się
ilustracjom, bo kto wie, może podczas
rozgrywki dopatrzycie się Białego Wilka
na Płotce?
Radosław Kałuża | @harcmepel
8+
45 min. 2 osoby
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Zadyrygowani zachwycili publiczność
Fleciści, skrzypkowie, saksofoniści,
trębacze, pianiści, perkusista i basista. Do tego wokaliści i chórzyści.
44-osobowy zespół, złożony z dzieci
i dorosłych, a prowadzony przez dyrygentkę Natalię Smagacz, zawładnął
w poniedziałek sceną Młodzieżowego Domu Kultury na Osiedlu Stałym.
Zadyrygowani, taką bowiem nazwę
obrała sobie grająco-śpiewająca ekipa, zaprezentowali się przed wypełnioną po brzegi widownią, na której
zasiedli m.in. przedstawiciele władz
naszego miasta, na czele z Pawłem
Silbertem, prezydentem Jaworzna,
a także dyrektorzy miejskich instytucji kultury i placówek szkolnych,
rodzice, dziadkowie i wszyscy, którzy chcieli usłyszeć, jak radzi sobie
złożona, w głównej mierze, z dzieci
i młodzieży, nowa, artystyczna grupa.
„Cudowny występ!”, „Wspaniały
koncert. Gratulacje!”, „Byłam i bardzo mi się podobało. Brawo orkiestra
i chórek” – takie opinie wyrażali po
występie zachwyceni słuchacze, którzy komentowali koncert m.in. pod
postem na facebookowym profilu
Pulsu Jaworzna.
Zadyrygowani zaprezentowali najsłynniejsze utwory filmowe i bajkowe. Wśród nich były m.in. motyw
muzyczny z filmu „Piraci z Karaibów”, piosenka „Miłość rośnie wokół nas” z bajki pt. „Król Lew”, „My
Heart Will Go On” z „Titanica” czy
przeboje zespołu ABBA – „Dancing
Queen” i „Mamma Mia”. Publiczność
nagradzała każdy występ gromkimi
owacjami.

Koncert Zadyrygowanych odbył się w sali widowiskowej jaworznickiego MDK-u | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zadyrygowani działają od kilkunastu miesięcy. Pomysłodawczynią
utworzenia zespołu była nauczycielka Natalia Smagacz, która prowadzi zajęcia w jaworznickich szkołach i w MDK-u. To za jej namową
do grupy wstąpili młodzi muzycy,
uczniowie i absolwenci szkół muzycznych. Zainteresowanie okazało
się ogromne. Szybko powstały dwie
sekcje, instrumentalna i wokalna. Do
części instrumentalnej przyjęte zostały
osoby, które mają za sobą minimum
4 klasy szkoły muzycznej I stopnia.
Wokaliści przechodzili natomiast
przesłuchania.
Zadyrygowani dali swój pierwszy
koncert już po dwóch miesiącach od
pierwszej próby. Wystąpili na jubileuszowej gali Polskiego Czerwonego
Krzyża. Następnie zagrali z okazji Bo-

żego Narodzenia. – Do zespołu należę
od września zeszłego roku. Pani Natalia
uczy muzyki w naszej szkole i podczas
lekcji zapytała, kto z uczniów gra na
instrumentach. Zaprosiła nas do Zadyrygowanych – wspomina flecistka,
13-letnia Ines Ryś.
Nastolatka gra na flecie od 7 lat.
Do tej pory nie występowała jednak
w tak dużym zespole, jedynie w trio.
– Zadyrygowani to wspaniała ekipa.
Tworzą ją fajni ludzie, świetnie się dogadujemy. Jesteśmy już po trzech koncertach i myślę, że dobrze nam idzie.
Gdy gramy wszyscy razem, jest moc!
– podkreśla Ines.
Od początku do Zadyrygowanych
należy też Aleksandra Gędłek. Jest
w grupie wokalnej i śpiewa w chórze.
– Namówiła mnie koleżanka. W zespole bardzo mi się podoba – przyzna-

Uczta
Gotowanie jest czynnością powszednią, ale i sztuką
wyniesioną na wyżyny przez wybitnych szefów kuchni. Zawsze chodzi
o to, by kogoś nakarmić i spędzić
z nim czas. Karmienie innych jest
dla niektórych sposobem na okazanie uczuć i troski. Jedzenie gotowane z miłością może leczyć, a ze
złością zaszkodzić.
Motyw jedzenia i gotowania
jest popularny w światowym kinie. W wielu filmach losy bohaterów łączą się z gotowaniem
i jedzeniem. Jeśli obejrzycie zaproponowane przeze mnie filmy,
zobaczycie w nich wiele punktów
stycznych, ale i różnic, wynikających z kontekstu kulturowego. Nie
tylko w sposobie opowiadania historii, ale i stosunku do jedzenia.

Kwiat wiśni i czerwona fasola,
reż. Naomi Kawase (2015) – Japonia/Francja – to ekranizacja powieści Duriana Sukegawy o tym samym tytule. W tym filmie wszystko
ma znaczenie. A wynika to z wciąż
egzotycznej dla nas kultury Japonii.
To nie tylko historia o jedzeniu,
ale także przyjaźni, przemijaniu,
czerpaniu przyjemności z drobnostek i zachwytu nad otaczającym
nas światem.
Główny bohater Sentarô pracuje
w lokalu serwującym dorayaki –
tradycyjny deser z czerwonej fasoli.
Jednak jego kuchnia nie przyciąga
zbyt wielu klientów, a on sam nie
znosi swojej pracy. Wszystko zmienia się, gdy zatrudnienie znajduje
tam starsza kobieta Tokue, która
dzieli się z Sentarô swoim doświad-

Wybrana
ﬁlmograﬁa

Czekolada, reż. Lasse Halström, USA/Wielka Brytania2000
Jedz i pij , mężczyzno i kobieto, reż Ang Lee, Tajwan/USA 1994
Julie i Julia, reż. Nora Ephron, USA 2009
Niebo w gębie, reż. Christian Vincent, Francja 2012
Podróż na sto stóp, reż. Lasse Halström, Indie/USA 2014
Przepiórki w płatkach róży, reż. Alfonso Arau, Meksyk 1992
Ramen. Smak wspomnień, reż. Eric Khoo, Japonia/Singapur 2018
Smak curry, reż. Ritesh Batra, Indie/Francja 2013
Szef, reż. Jon Favreau, USA 2014
Ugotowany, reż. John Wells, USA 2015

je wokalistka, która do grona chórzystów przyciągnęła też inną swoją
koleżankę, Zofię Tuszyńską.
Zosia należy do Zadyrygowanych
od października zeszłego roku. –
Wcześniej ani ja, ani Ola nie śpiewałyśmy w żadnym chórze – podkreśla
chórzystka. – Śpiewu wyuczyła nas
pani Natalia – dodaje.
Jedną z „zadyrygowanych” skrzypaczek jest 16-letnia Łucja Mikocka.
To absolwentka szkoły muzycznej
I stopnia w klasie skrzypiec, a obecnie uczennica szkoły II stopnia,
w której uczy się gry na altówce. –
Do zespołu trafiłam dzięki grającemu
tu perkusiście. Chodziliśmy razem do
przedszkola – uśmiecha się skrzypaczka. – Taki zespół, jak ten założony przez panią Natalię Smagacz,
to wspaniała sprawa. Otaczają mnie

ludzie przepełnieni dobrą energią, a nasza dyrygentka świetnie się odnajduje
w tym całym zamieszaniu, choć na
pewno nie jest to łatwe zadanie – zaznacza Łucja.
Jak przyznaje sama szefowa grupy,
ujarzmienie tej pełnej wigoru ekipy, jaką są Zadyrygowani, naprawdę
jest sporym wyzwaniem. – Cały czas
próbuję to zrobić – stwierdza z uśmiechem. – Nie wiem, czy to można nazwać
charyzmą, czy autorytetem, ale myślę,
że idzie nam coraz lepiej. Nasza grupa
jest wspaniała i na pewno jeszcze nieraz
pokażemy, co potrafimy – podkreśla.
Pani Natalia, oprócz kierowania
zespołem i dyrygenturą, zajęła się
także aranżowaniem utworów, które można było usłyszeć na poniedziałkowym koncercie. Oprócz niej
autorami aranżacji są także Anna
Smoleń i Tobiasz Bała. Za kwestie
organizacyjne odpowiadała z kolei
Ilona Przebindowska, mama jednego z Zadyrygowanych.
– Z niecierpliwością czekaliśmy na ten
koncert. Bardzo chcieliśmy, by przyszło
jak najwięcej osób, by jaworznianie poznali i polubili naszą grupę. Myślę, że to
się nam udało – przyznaje pani Ilona.
– Mateusz, mój syn, gra w zespole na
perkusji. Jest po szkole muzycznej. Cieszę się, że dzięki Zadyrygowanym może
dalej rozwijać się muzycznie. Jestem
z niego dumna – zaznacza.
Nabór do zespołu trwa cały czas.
Po szczegóły można dzwonić do Młodzieżowego Domu Kultury. Numer
kontaktowy to 32 762 92 20.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Darmowe kody
czeniem, przepisem na idealne dorayaki i uczy go cierpliwości. Do
pary kucharzy dołącza Wakana –
uczennica, a zarazem wierna klientka i smakoszka dorayaki. Mimo
różnic pokoleniowych, te trzy samotne osoby zaczyna łączyć unikalna więź i przyjaźń. Film można
oglądać wielokrotnie i za każdym
razem odkrywać nowe warstwy.
Spokój, światło, warstwa dźwiękowa i wizualna tworzą unikalną
atmosferę, w której możemy znaleźć ukojenie.
Ramen. Smak wspomnień to
wspaniała, kameralna i nostalgiczna podróż po smakach Azji. Masato
jest młodym kucharzem z Japonii,
który po śmierci ojca zaczyna podróż w celu odnalezienia swojej
tożsamości, ale i idealnego przepisu
na ramen, w którego przyrządzaniu
ojciec był mistrzem. W Singapurze odnajduje nie tylko nieznaną
rodzinę matki, ale odkrywa przeszłość, która pomaga mu w odnalezieniu siebie i podjęciu decyzji
o tym, co będzie robił w przyszłości. A wszystko to okraszone jest
smakowitą kuchnią i potrawami,
które wzmagają apetyt widzów.
Katarzyna Pokuta

W czerwcu po raz ostatni jaworzniccy czytelnicy mogą odebrać dodatkowe darmowe kody do Legimi w filiach bibliotecznych. Kody dostępne
będą w Byczynie, Gigancie, Osiedlu
Stałym i Podłężu 2. Czytelnicy, którzy aktywują kody w tym miesiącu,
otrzymają również dostęp do audiobooków. Natomiast usługa Legimi
wciąż pozostaje w ofercie jaworznickiej książnicy, a kody niezmiennie, jak co miesiąc, są do pobrania
w Bibliotece Głównej.
Jaworznianie od sierpnia 2021 r.
otrzymywali co miesiąc darmowe
kody do 3 serwisów: Legimi, IBUK
Libra oraz Ebookpoint BIBLIO. Dzięki
temu zyskiwali dostęp do ponad 135
000 tytułów na smartfonie, tablecie lub czytniku. Kody udostępniała
Biblioteka Śląska. Był to projekt pt.
„Książki online dla każdego”, który
właśnie dobiega końca. Zadanie finansowane było w ramach II edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na
rok 2021. – Projekt miał na celu wypromowanie wśród bibliotek i mieszkańców
nowej formy udostępniania i czytania
książek online – informuje Wirginia
Macek z Działu Gromadzenia, Kon-

troli i Opracowania Zbiorów Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
Aby skorzystać z usługi, należy odebrać kod osobiście w jednej
z wymienionych filii lub mailowo.
Adresy email dostępne są na stronie
jaworznickiej książnicy. W treści maila trzeba podać swoje imię, nazwisko
oraz numer karty bibliotecznej, a następnie wprowadzić otrzymany kod
i zalogować się na swoje konto lub
je założyć, jeśli czytelnik go jeszcze
nie posiada. Zalogowany użytkownik
może czytać bez ograniczeń przez
30 dni od momentu aktywacji kodu.
Projekt „Książki online dla każdego” cieszył się wielkim zainteresowaniem jaworznian. W 2021 r. jaworznickie filie biblioteczne wydały ok.
700 kodów do Legimi, 400 kodów do
Ebookpoint Biblio i blisko 30 kodów
do Ibuk Libra.
Kody wydawane w jaworznickiej
Bibliotece Głównej udostępniane
będą nadal bez zmian. Dodatkowo
od maja Dział Multimedialny w ramach współpracy z Biblioteką Śląską
wydaje kody do serwisu Empik Go,
gwarantującego dostęp do audiobooków, ebooków i podcastów.
Natalia Czeleń
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Szczaksa uratowana
Po wielu perturbacjach JSP Szczakowianka zyskało w końcu nowy zarząd. W czwartek, 9 czerwca, na walnym zgromadzeniu wyłoniono jego
członków. Kibicom drużyny Drwali
spadł więc kamień z serca, ponieważ
klubowi groziło nawet rozwiązanie.
– Nowy zarząd będzie jednym z największych w historii i będzie liczył aż
osiem osób. W jego skład weszli Janusz
Kręcichwost, Wojciech Baran, Andrzej
Sojka, Stanisław Łazarz, Marian Morawski, Arkadiusz Jamróz, Dominik
Zaborowski i Wojciech Tomasiewicz –
informują działacze Szczakowianki.
Problemy z powołaniem nowego zarządu Szczaksy rozpoczęły się
w połowie zeszłego miesiąca. Podczas
walnego zgromadzenia 12 maja dotychczasowi prezesi potwierdzili, że
nie chcą już dowodzić klubem. Po
tej wiadomości okazało się z kolei,
że nie ma chętnych do zarządu. Bez
rezultatów zakończyły się też kolejne
walne zgromadzenia. Szczakowiance
groziła więc likwidacja. Spotkanie
ostatniej szansy wyznaczono na 9

Nowy zarząd Szczakowianki | fot. Dominik Kasprzyk

czerwca. To właśnie wtedy udało się
powołać nowy zarząd. W jego skład
weszli członkowie dwóch poprzednich zarządów i dwie nowe osoby.
Nazwisko nowego prezesa ma być
znane jeszcze w tym tygodniu.
Walne zgromadzenie odbyło się
też w innym piłkarskim klubie z Jaworzna, LKS-ie Zgoda Byczyna. 5
czerwca członkowie stowarzyszenia
zdecydowali, że w nowej kadencji

klubem będą kierować Jacek Skopowski (nadal jako prezes), Andrzej
Chechelski (wiceprezes i skarbnik),
Łukasz Nowak (wiceprezes i sekretarz), Bartłomiej Chwalibogowski,
Marek Zieliński i Łukasz Przebindowski. W komisji rewizyjnej zasiedli Joanna Chwalibogowska
(przewodnicząca), Anna Nowak
(sekretarz), Jakub Bąk, Marcin Bębenek i Grzegorz Radko. AZ-H

13

Sezon
na ﬁniszu
Na piłkarskich boiskach sporo
emocji. Radość zapanowała w Ciężkowiance, która zapewniła sobie
awans do okręgówki. Grająca w 4. lidze Szczakowianka zakończyła sezon
na wysokim, piątym miejscu. Z kolei,
występujące w wadowickiej lidze
okręgowej, Victoria 1918 Jaworzno i Zgoda Byczyna nadal walczą.
Przed grającą w chrzanowskiej
A klasie Ciężkowianką, co prawda,
jeszcze ostatni ligowy mecz, ale już
w zeszły weekend podopieczni trenera Szymona Pieczki zapewnili sobie
mistrzostwo i awans do okręgówki.
Emocjonujące spotkanie z Wisłą Jankowice zakończyło się wynikiem 1:0.
Pojedynek na murawie ciężkowickiego stadionu był zażarty.
Obecnie Ciężkowianka ma na koncie 61 punktów, podczas gdy zajmująca drugą pozycję Błyskawica
Myślachowice uzbierała ich tylko
54. Nie jest więc w stanie przegonić
drużyny z Ciężkowic.

Sezon zakończyła już natomiast
4-ligowa Szczakowianka. W klasyfikacji 1. grupy 4. ligi śląskiej Drwale
znaleźli się na 5. miejscu. Ligowe
zmagania wygrała drużyna Rakowa
II Częstochowa. Szczaksę wyprzedziły w tabeli również takie zespoły jak
Ruch Radzionków, Rozwój Katowice
i MKS Myszków.
Mecze ostatniej kolejki mają jeszcze do rozegrania Victoria i Zgoda.
W wadowickiej okręgówce pierwszy
z zespołów zajmuje obecnie 3. miejsce. Druga z drużyn jest 14. Victoria
ma obecnie 63 punkty i mimo ewentualnej wygranej w nadchodzącym
meczu nie dogoni Niwy Nowa Wieś,
zajmującej drugie miejsce. Zgoda ma
natomiast 22 punkty. Przegrała aż
19 spotkań, wygrała tylko 6, a 4 zremisowała. W końcowym pojedynku
sezonu Victoria zagra z Babią Górą
Sucha Beskidzka. Przeciwnikiem
byczynian jest z kolei Hejnał Kęty.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A

Liga darta trwała od stycznia | fot. PSS Salos Jaworzno

Kto liderem?
Darterzy i piłkarze PSS Salos finiszują swoje rozgrywki przed wakacjami. Miłośnicy rzucania do celu
zakończyli już sezon Jaworznickiej
Ligi Darta i wyłonili zwycięzców.
Piłkarze mają przed sobą ostatnią
kolejkę pierwszej rundy Jaworznickiej Ligi Szóstek. Runda rewanżowa
rozpocznie się we wrześniu.
W trwającej od stycznia edycji JLD
zawodnicy zmagali się w kilku ligach.
Liderem 1. okazał się ostatecznie Tobiasz Fuczek, który w 26 pojedynkach zgromadził łącznie 45 punktów.
Drugie miejsce, z 40 punktami, zajął
Marcin Błaszkiewicz, a na trzeciej
pozycji uplasował się Mariusz Dzikowski, który zebrał 34 punkty.
W 2. lidze najlepiej poradził sobie
Zbigniew Sacha (42 punkty po 24
meczach). Drugim najlepszym darterem okazał się Michał Nawrot
(40 punktów), a na trzecim miejscu
znalazł się Sebastian Ruczyński
z 30 punktami. W grupie A 3. ligi
po 20 pojedynkach wygrał Grzegorz Golański (30 punktów). Tuż
za nim uplasował się, z 28 punktami,
Michał Golański, a trzecią pozycję

wywalczył Tomasz Sobieski (zdobył 25 punktów). W grupie B, po 22
meczach, zwyciężył Zbigniew Piputa (38 punktów). Drugie miejsce
przypadło Adamowi Krawczykowi
(35 punktów), a trzecie – Piotrowi
Turkowi (33 punkty).
Trwający sezon piłkarskiej JLS rozpoczął się z kolei 10 kwietnia od drugiej kolejki. Pierwsza, zaplanowana
na 3 kwietnia, została przełożona na
koniec rundy. Powodem były złe warunki atmosferyczne, które pokrzyżowały piłkarzom plany. Dlatego mecze
kolejki nr 1 odbędą się w najbliższą
niedzielę, 19 czerwca.
Tymczasem, po rozegranych pojedynkach w kolejkach od 2. do 9., na
prowadzeniu w pierwszej lidze jest
zespół No Name, który zebrał do tej
pory 18 punktów. Goni go drużyna
Jago-Pro, która ma obecnie 15 punktów. W 2. lidze pierwsze miejsce zajmuje Team Spirit (z 22 punktami).
Eko Świry, którzy są drudzy w tabeli,
mają 21 punktów.
Runda rewanżowa rozpocznie się
we wrześniu i potrwa do listopada.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Tenisiści! Korty czekają!
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
zaprasza graczy na korty tenisowe
przy Stadionie Miejskim Victoria.
Obiekt, znajdujący się przy ulicy
Krakowskiej 8, jest czynny codziennie od godz. 8 do 21, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem
i złożonymi rezerwacjami.

| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Koszykarze
w ﬁnale

W zbliżający się weekend koszykarze z sekcji
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie powalczą w finale Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w koszykówce 3x3. Do finałowych
zmagań zakwalifikowała się drużyna grająca w
kategorii U23: Kacper Trzaska, Dawid Rasztabiga i Damian Posłuszny. Zawodnicy z naszego miasta w etapie półfinałowym w strefie
śląsko-opolskiej zajęli pierwsze miejsce i tym
samym znaleźli się w 16-ce najlepszych drużyn
U23 w Polsce. Walka o tytuł mistrza odbywać
się będą od 17 do 19 czerwca.
Do finału nie dostał się natomiast młodszy
zespół MCKiS, grający w kategorii U17. W jego
skład weszli: Oliwer Śląski, Ksawery Skurzyński i Piotr Palmąka. W półfinale przegrali dwa
pierwsze mecze, co zaprzepaściło ich szanse na
udział w finałowej części mistrzostw.
W koszykarskiej sekcji MCKiS działają drużyny młodzieżowe (juniorów starszych MU-19,
juniorów MU-17, kadetów MU-15 i młodzików
MU-13) i jedna drużyna seniorów, którzy grają
w 3. lidze. Odbywają się też zajęcia w grupach
naborowych dla małych adeptów koszykówki,
którzy są dopiero na początku zawodniczej drogi. To chłopcy z klas II-IV szkół podstawowych.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Tenisiści mają do dyspozycji dwa korty
ziemne, przygotowane do sezonu przez firmę zajmującą się utrzymaniem i pielęgnacją
tego typu obiektów. To jedyny moment, kiedy prace realizowane są przez zewnętrzną
firmę. W ciągu sezonu pielęgnacją kortów
zajmują się pracownicy MCKiS.
– W ubiegłym roku uczyliśmy się dbać o nawierzchnię z mączki ceglanej, wsłuchiwaliśmy
się w głosy użytkowników, również te krytyczne.
W tym roku pielęgnacja kortów realizowana jest
inaczej. Osoby, które już u nas zagrały, potwierdzają, że wyciągnęliśmy wnioski z ubiegłego
sezonu – mówi Dariusz Chrapek, zastępca
dyrektora ds. sportu.
Dwa lata temu, w 2020 roku, korty przeszły gruntowną modernizację. W jej ramach
została wymieniona nawierzchnia. Nowe są
także słupki i siatki ogrodzenia. Na kortach
są również szatnia i zaplecze sanitarne - natryski i toalety. Tenisiści mogą przynieść ze
sobą swoje rakiety lub je wypożyczyć, za
opłatą. Cennik i regulamin znajdują się na
stronie internetowej Miejskiego Centrum Kul-

Z kortów korzystają m.in. członkowie Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

tury i Sportu. Opłata za godzinę korzystania
z kortu tenisowego obejmuje wejście na kort,
efektywny czas gry, wyszczotkowanie kortu
przez użytkownika po skończonej grze i zejście
z niego. – Zapisy odbywają pod numerem telefonu 600 337 813. Jeśli tenisiści chcą skorzystać
z kortu jednorazowo, mogą zarezerwować termin
tylko w bieżącym miesiącu. Inne zasady dotyczą
stowarzyszeń tenisowych z terenu Jaworzna –
informują pracownicy MCKiS-u.
Oprócz biletów normalnych są również
ulgowe - dla uczniów, członków stowarzyszeń tenisowych i posiadaczy Karty Rodziny

Korty tenisowe znajdują się przy ul. Krakowskiej 8 | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Wielodzietnej. Wstęp wolny mają weterani. Osoby uprawnione do ulg i darmowego
wejścia na kort, muszą okazać odpowiednie
dokumenty uprawniające do zniżki (uczniowie – legitymację, członkowie dużych rodzin
– Kartę Rodziny Wielodzietnej, członkowie
stowarzyszeń – kartę członkowską, a weterani – legitymację weterana lub weterana
poszkodowanego).
Na kortach mogą grać dorośli, jak i dzieci.
Te, które nie skończyły 16 lat, muszą przyjść
z opiekunem.
Jak zapewnia dyrekcja MCKiS, obiekt,
pomimo całkiem sporego zainteresowania
w maju, ma jeszcze spore rezerwy, jeśli
chodzi o maksymalne obciążenie. To jeden
z powodów, dlaczego w najbliższych latach
nie zaplanowano budowy kolejnych kortów
ziemnych, m.in. w zmodernizowanym parku
Podłęże. – Musimy być realistami i patrzeć na
naszą działalność w racjonalny sposób. W ubiegłym sezonie odnotowaliśmy 207 wynajmów.
To dużo poniżej naszych możliwości i oczekiwań. Budowa kolejnych kortów, z finansowego,
jak i społecznego punktu widzenia, nie ma dziś
uzasadnienia – mówi Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS. – Co powstanie w miejscu dawnych
kortów w parku Podłęże? W ramach konsultacji
społecznych uzgodniliśmy z mieszkańcami, że
najprawdopodobniej będzie to idealne miejsce do
budowy nowego skateparku, o którym myślimy
już od dobrych kilku lat – dodaje.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.mckis.jaworzno.pl/kortywynajem.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Szachowe pojedynki pod chmurką
W piątek, 24 czerwca, odbędzie
się, ostatni przed wakacyjną przerwą, turniej w ramach Grand Prix
Jaworzna w Szachach, organizowany przez sekcję szachową Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
Tym razem zawodnicy nie spotkają
się jednak w Hali Widowiskowo-Sportowej, ale na świeżym powietrzu. Pojedynki przy szachownicach
odbędą się bowiem pod płaszczką, która znajduje się w sąsiedz-

twie plant. Początek o godz. 16.30.
Oprócz Grand Prix zaplanowany
jest także, w tym samym miejscu
i w ten sam dzień, turniej szachowy
dla dzieci. Odbędzie się on o godz.
13.30. – Już dzisiaj zapraszamy
wszystkich miłośników tej królewskiej dyscypliny, jaką są szachy, do
udziału w zbliżających się turniejach.
Będzie też można osobiście, na żywo,
śledzić zmagania oraz trzymać kciuki
za naszych zawodników – podkre-

śla Paweł Wróbel z działu sportu
jaworznickiego MCKiS-u.
Grand Prix Jaworzna w Szachach
odbywa się od lutego. Do tej pory
miało miejsce 5 turniejów. Na liście klasyfikacji generalnej znajduje
się 71 graczy. Liderem jest w tej
chwili Igor Musiał z Jaworzna.
Drugie miejsce zajmuje ubiegłoroczny zwycięzca cyklu, Maciej
Malik z Katowic, a trzecią jaworznianka Jolanta Guzik.

– Do rozegrania pozostały jeszcze
4 rundy i wszystko może się zmienić,
ponieważ przewaga punktowa pierwszej trójki nad kolejnymi zawodnikami nie jest duża. Z pewnością do
samego końca zmagań czekają nas
wielkie emocje – zaznacza Paweł
Wróbel.
Po szczegóły na temat uczestnictwa w kolejnych turniejach cyklu można dzwonić na 609 554
126. Pod tym samym numerem

telefonu można zdobyć też więcej
informacji na temat turnieju dla
dzieci. Zgłoszenia do dziecięcych
zawodów odbywają się drogą elektroniczną, pod adresem jolkag2@
o2.pl, i potrwają do 22 czerwca.
W zmaganiach dla młodych szachistów przewidziano dwie klasyfikacje, do 8. i do 16. roku życia. Zwycięzcy otrzymają nagrody
rzeczowe.
Anna Zielonka-Hałczyńska

NR 23/2022

PO GODZINACH

17 CZERWCA 2022

15

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 21 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 22
(260): Zakochani są między nami. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Kolejarze
w Szczakowej

Szczakowska ulica Kolejarzy swoją nazwę otrzymała
nieprzypadkowo. Miano to przypisano drodze w najbliższym sąsiedztwie dworca kolejowego, przy której mieściło
się największe skupisko jaworznian, pracowników PKP.
W 1844 r. władze Rzeczpospolitej Krakowskiej zainicjowały budowę szlaku kolejowego, łączącego Kraków z Górnym
Śląskiem. Przebiegał on blisko
Krzeszowic, Chrzanowa oraz Jaworzna, a jego budowa zakończyła się 3 lata później. Szlak
połączony został z powstającą
linią z Warszawy do Zagłębia
Dąbrowskiego. Na miejsce ich
przecięcia wybrano Szczakową.
Dzięki temu ówczesna wieś Szczakowa, położona na
styku trzech zaborów, stawała się ważnym ośrodkiem kolejowym i powoli zaczęła się przeobrażać w miasteczko.
Na jej terenie zbudowano dworzec, osiedla mieszkaniowe,
koszary wojskowe, budynki gminne, placówkę pocztową,
posterunek żandarmerii, punkt celny i stację telegrafu.
Zainstalowano oświetlenie uliczne. Otwierano też kolejne
fabryki, w tym cementownię, fabrykę sody amoniakalnej i zakład produkcji gazu oświetleniowego. W 1896 r.
Szczakowa zyskała prawa miejskie i stało się to o kilka
lat wcześniej, niż prawa miejsce otrzymało Jaworzno.
Podczas II wojny światowej stacja miała dla okupantów
istotne znaczenie strategiczne, dlatego też ją rozbudowano. Przez stację przejeżdżały pociągi z zaopatrzeniem wo-

jennym dla Niemców i transporty żołnierzy na front oraz
jeńców i więźniów do hitlerowskich obozów. Na tym odcinku działał ruch oporu, a jego członkowie organizowali
na hitlerowców zasadzki. Niemcy
surowo karali partyzantów.
Za działalność sabotażową,
w 1942 r., na oczach mieszkańców powieszono 22 kolejarzy.
W kwietniu 1944 r. Niemcy dokonali kolejnej egzekucji w tym
samym miejscu, tym razem zamordowano 6 kolejarzy. W 1979
r. w miejscu egzekucji postawiono pomnik. Jest to jeden z obiektów uznanych za miejsce pamięci
narodowej. W każdą rocznicę
tego okrutnego mordu mieszkańcy spotykają się pod pomnikiem, aby oddać cześć
zamordowanym bohaterom.
W Jaworznie była też linia Jaworzno Szczakowa –
Bolęcin, gdzie znajdowała się stacja kolejowa z 1 peronem. Inicjatorem jej budowy był Robert Wilhelm
Doms, właściciel kopalni Sobieski. Linia z Jaworzna
przez Chrzanów do Bolęcina została otwarta w 1900 r.
Inwestycja miała wpływ na powstanie jaworznickiego
dworca kolejowego. Jego otwarcie nastąpiło w 1903
roku. Ruch pasażerski został zawieszony w 1981 roku.
W późniejszych latach do momentu jej likwidacji była
to stacja postojowa obsługująca kopalnię Jaworzno. Budynek dworca rozebrano w 2012 r.
Natalia Czeleń

W niedzielę, 19 czerwca, świętować będziemy Dzień Leniwych
Spacerów. To okazja, by w codziennym pośpiechu, natłoku spraw, obowiązków i zabieganiu nieco zwolnić.
Ustanawiając Dzień Leniwych Spacerów, pomysłodawcy tego święta
chcieli zaapelować do ludzi, by zatrzymali się na chwilę, zaczęli cieszyć się życiem, dostrzegać szczęście
i piękno, które są tuż obok. Najlepszym sposobem na to, by docenić
codzienność, ma być spokojny i długi
spacer, bez pośpiechu, nerwowości
i ciągłego patrzenia na zegarek.
Korzyści z leniwych spacerów będzie jednak więcej. Spacerowanie
sprzyja bowiem nie tylko docenianiu uroków życia, ale też sprawnemu działaniu układu sercowo-naczyniowego, zapobiega chorobom
cywilizacyjnym, wzmacnia system
odpornościowy i stawy, poprawia
jakość snu, przyspiesza metabolizm
i usuwanie toksyn z organizmu. Długie spacery korzystnie wpływają też
na wagę. A zatem trzeba ruszać na
spacer i to nie tylko w najbliższą
niedzielę.
Grażyna Dębała

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 22 (260)
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