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Święto miasta
i mieszkańców

Letnia laba z atrakcjami Jedyny taki samolot

Ostatni dzwonek przed
dwumiesięczną labą już w piątek, 24 czerwca. Swoje wakacyjne propozycje dla dzieci i młodzieży przygotowały
miejskie instytucje kultury.

Młodzi jaworznianie mają
w czym wybierać.
Instruktorzy Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu zapraszają na ogólnomiejskie
i dzielnicowe wydarzenia.
Wśród propozycji znajdzie się
na pewno Letnie Kino Plenerowe. Wieczorne seanse pod
chmurką zostały zaplanowane
na lipcowe piątki, tym razem
na parkingu rowerowym pod
płaszczką. Start zawsze o godz.
21. Na dobry początek,1 lipca, kinomani obejrzą film pt.
„Dalida”.
Więcej na str. 4

Niektórzy trzymają na swojej posesji samochody osobowe, inni motocykle, jeszcze

inni skutery. Jaworznianin,
Włodzimierz Guja, „zaparkował” na podwórku... odrzutową TS-11 Iskrę. Ponad 11-metrowy samolot szkoleniowy,
o numerze 311, stoi od roku
na jednej z posesji w Dąbrowie
Narodowej. Na razie jest bez
skrzydeł, ale gdy tylko jego
właściciel zrobi więcej miejsca
przed swoim domem, wrócą
one na swoje miejsce.
– Iskra to jedyny typ odrzutowca, który Polakom pozwolili
produkować Sowieci – opowiada pan Włodzimierz.
Więcej na str. 6
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Uchodźcy w Betlejem
12 uchodźców przyjęli do
siebie mieszkańcy Betlejem.
Specjalnie dla ukraińskich
rodzin betlejemczycy i przyjaciele stowarzyszenia pracowali w pocie czoła, by jak
najszybciej oddać do użytku
dwa mieszkania w wydzierżawionym przez wspólnotę
budynku przy ul. Długoszyńskiej 80. Kiedyś znajdowała się
tam restauracja pn. „Kubana”.
Budynek wymagał kapitalnego
remontu. Po modernizacji miał
posłużyć stowarzyszeniu jako
miejsce do organizacji imprez
okolicznościowych i stołówka

dla ubogich. W mieszkaniach
mieli zostać ulokowani podopieczni Betlejem. W planach
była też organizacja pracowni
mozaiki i magazynu. Wojna
w Ukrainie zweryfikowała jednak te wszystkie zamierzenia.
Więcej na str. 10

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Ein, zwei nie ma hot-doga

Jakoś tak się zdarzyło, że minęło ponad 10 lat, od
czasu, gdy ostatni raz jeździłem w rejony wysunięte
w innym kierunku niż południe naszego kontynentu.
Czas już najwyższy sprawdzić, jak daleko jesteśmy za
Belgami, Francuzami czy Holendrami. Ale po kolei...
Zacznę od tego, że nie przepadam za Niemcami,
mówię tu o szerszym kontekście narodu i kraju. Jakoś
nie miałem z nimi po drodze. Dziadziuś mówił, że to
wróg najgorszy i nie wolno ufać, a ja dziadka kochałem i mu wierzyłem. Zresztą faktem jest, że wybili mi
kawał rodziny. Jeszcze propaganda proradziecka twierdziła, że jedyny wróg z września 1939 to ten zza Odry
i namieszali mi w głowie. Dodatkowo niemiecki język
jest zazwyczaj mało przyjazny dla słowiańskiego ucha.
Zwróćcie uwagę, że takie piękne i lekkie słowo jak „motyl” to po angielsku pięknie „butterlfly”, po francusku
„papillon”, po włosku „la farfalla” a po niemiecku to
„schmetterling”. Ten szmeterling kojarzy się z inwazją
przy pomocy ciężkiej kawalerii pancernej. O, albo słowo
„kocham cię” po niemiecku brzmi tak, jakby ktoś informował, że właśnie rozstrzelali Ci ulubionego wujka.
Tak to funkcjonuje w mojej świadomości.
Wiadomo, że to dystans między Polakami a Niemcami to głównie zaszłości historyczne, niwelowane konsekwentnie w każdym następnym pokoleniu. Roczniki
mojego syna nie mają kompletnie żadnego dystansu.
Siedziałem kiedyś na drinku we Wrocławiu z kolesiem
z Niemiec, człowiek z mojego rocznika. Nasza rozmowa
potoczyła się w kierunku takim, że mamy historycznie
mały problem do rozwiązania, na co odparł, że wstydzą się za swoich dziadków i że jedyne co może zrobić
po dwóch pokoleniach, to pójście do baru po flaszkę.
I tak zrobił. Wieczór zakończył się w przyjaznej relacji,
czyli Hans wpadł pod stół, bo mierzyć się przy kieliszku
z Polakiem, to mało kto potrafi.
W drodze do Brukseli przejechałem przez niemieckie landy w nocy. Niewiele można zobaczyć w trasie,
gdzieś w oddali mignie miasto, jakiś zakład przemysłowy, i cały czas szkielety wiatraków wielkich farm
wiatrowych, ze świecącymi na czerwono czubkami.

Szpilki w bruku

Z perspektywy wyglądały jak punkty do łączenia ze
sobą, aby zobaczyć rysunek. Nie chcę pisać, co wyszło
po połączeniu, ale uważam, że ten, który stawiał te
obiekty to zwykły zboczeniec.
Tak już mam, że jeśli mogę, wybieram drogi lokalne.
Lubię widzieć, jak wygląda kraj, przez który podróżuję,
nocny przejazd autostradami to coś, czego serdecznie
nie cierpię – ciemno i nudno jak na imprezie u konserwatywnych teściów. Jedynym plusem jest szybkość
przejazdu. Zachowujesz regularne tempo, nie ma co
ryzykować i pociskać. Kary za przekraczanie prędkości są wysokie – poza terenem zabudowanym można
dostać nawet 700 euro.
Mandat można złapać dość łatwo – stróże prawa
czają się na zwężeniach i remontowanych odcinkach,
których na trasie w kierunku Belgii jest koszmarna
ilość. Jak już zaproponują mandat – nie ma co jęczeć
i kwękać – zapomnij, ein zwei polizei to bezwzględna
bestia, nieczuła na maślane oczy i błagalny ton, twierdząca, że „nicht fersztejen” i koniec. Jeżeli narzekacie
na remonty na polskich autostradach, to na tej trasie
miałem wrażenie, że jestem na torze cartingowym i robię slalom gigant przez 500 km.
Zaskoczył mnie brak infrastruktury – o ile co 30 kilometrów jest parking dla TIR-ów, na którym oprócz
miejsc do parkowania i toalet nie ma absolutnie niczego, to stacje paliw występują znacznie rzadziej – co
60-80 km. Zaskoczeniem było to, że wszędzie toalety
na stacjach oraz w McDonaldach są płatne, zazwyczaj
od 50 do 70 eurocentów. W wielu przypadkach można
zapłacić kartą za wejście, a kwitek z toalety to voucher
na obniżenie kwoty zakupów w sklepie. Taka promocja:
co sześć sikań - kawa gratis.
My, Polacy, przyzwyczailiśmy się, że wszędzie jemy.
Wyjazd z grupą na trasę – po dziesięciu kilometrach kawa,
po pięćdziesięciu hot-dog, po dwustu obiad. Stacje stały
się restauracjami, punktami pocztowymi oraz miejscami do opłat rachunków. W Niemczech sprzedają płyn
do spryskiwacza i olej, a do spożycia jedynie kawa i kanapki na zimno. Jakbym cofnął się do nas sprzed 15 lat.
Zdziwił mnie brak pylonów z cenami paliw, wyskakuje
ona dopiero po podniesieniu pistoletu do tankowania.
Paliwo dochodzące do 12 zł za litr. Zaproponowałem
współpasażerom, że pchamy na zmianę co 50 km, ale
się nie zgodzili. Niech niemiachy widzą, jak polska burżuazja się bawi i jeździ na bogato.
CDN za tydzień.

Jan Kleszcz

Parkingowa burza
Prawdziwą burzę wśród internautów wywołała informacja
o tym, że parkingi przy jaworznickim parku Gródek będą teraz
płatne. Zgodnie z nowymi regulacjami za pozostawienie samochodu na dwóch placach
przy ulicy Sobieskiego zapłacić trzeba 10 zł. Czas parkowania nie ma znaczenia.
W weekendy ruch przy Gródku jest bardzo duży. Kierowcy jeżdżą, szukając
wolnego miejsca, piesi krążą pomiędzy autami. Pomiędzy nimi lawirują jeszcze
rowerzyści. Bezpieczeństwu nie sprzyja fakt, że część kierowców samochody pozostawia wzdłuż ulicy, gdzie namalowano podwójną linię ciągłą, a to oznacza, że na
mocy przepisów Prawa o ruchu drogowym, parkować tam po prostu nie można.
Głosy wśród komentujących jak zwykle są podzielone. Przeciwnicy płatnych parkingów narzekają, że opłata parkingowa to dodatkowe koszty dla jaworznickich
rodzin. Część internautów pomysłu jednak broni, tłumacząc, że być może choć
część osób zrezygnuje z podjeżdżania pod park autem. Poza tym płatny parking
to przede wszystkim „kłopot” przyjezdnych z sąsiednich miast. Oni rzeczywiście
najczęściej przyjeżdżają do Gródka samochodami. Przy okazji często rozjeżdżają
tereny leśne i zostawiają śmieci, które ktoś musi sprzątnąć, a później wywieźć. Za
to wszystko trzeba zapłacić.
Jaworznianie, jeśli nie chcą płacić za parkowanie, mają mnóstwo możliwości.
Niektórzy do Gródka mogą wybrać się pieszo, inni mogą podjechać na rowerach,
a jeszcze inni skorzystać z miejskiej komunikacji. Cena rocznego biletu autobusowego w Jaworznie wciąż jest bardzo korzystna, a dla jego posiadacza wycieczka
do Gródka jest już przecież niejako „w cenie”. Ostatecznie, mieszkańcy Jaworzna
zdecydowanie lepiej niż przyjezdni znają okolice Gródka i pewnie znajdą darmowe
miejsce do parkowania. Trzeba będzie wtedy do parku trochę się przespacerować,
ale to chyba nie jest problem dla kogoś, kto wybiera się w plener.
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Same korzyści
Grażyna Dębała

W czwartek, 23 czerwca, świętujemy Dzień Ojca. To święto jest doskonałą okazją, by docenić wszystkich
tatusiów.
Przeobrażenia rodzin, jakie zaszły przez ostatnie dziesięciolecia,
sprawiły, że rola ojców i ich zadania mocno się zmieniły. Dawniej
odpowiadali przede wszystkim za
finansowe utrzymanie rodziny. Dziś
coraz częściej chcą być i rzeczywiście są też troskliwymi, czułymi
i zaangażowanymi rodzicami. Ponad
9 tysięcy ojców w województwie
śląskim korzystało z zasiłku macierzyńskiego w okresie od stycznia
do końca maja tego roku. W całej
Polsce takie świadczenie pobierało
ponad 70 tys. mężczyzn. To naprawdę ważna zmiana.
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

W przedłużony weekend miałem okoliczność podróżowania służbowego przez kawałek Europy Zachodniej. Oto kilka spostrzeżeń
w tym temacie. W odcinkach.
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Specjaliści potwierdzają, że miłość
i zaangażowanie taty mają bardzo
pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Dobra relacja z ojcem
pomaga dziecku zbudować adekwatne poczucie własnej wartości, wspiera
rozwój mowy i zdolności poznawcze.
Korzyści z dobrej relacji odnoszą
też tatusiowie. Badania dowodzą, że
mężczyźni zaangażowani w swoje ojcostwo są bardziej pewni siebie i skuteczniejsi. Są też bardziej zadowoleni
z życia rodzinnego niż ojcowie, którzy nie włączają się zbyt aktywnie
w wychowanie dzieci. Czas spędzony
z dzieckiem na dobre pozwala chronić
organizm przed stresem.
Żal byłoby nie wykorzystać takiej
szansy. Warto więc celebrować Dzień
Ojca. Najlepiej nie tylko 23 czerwca.

Kwestia gustu
Natalia Czeleń

Za nami Dni Jaworzna, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń
w naszym mieście, na które czekamy przez cały rok. Po okresie pandemicznych obostrzeń organizatorzy
wreszcie mogli powrócić do tradycyjnego dwudniowego świętowania. Pierwszy dzień imprezy odbył
się na Azotanii, a drugi w Rynku,
na plantach i pod tzw. płaszczką.
Tegoroczne Dni Jaworzna wypełnione były ciekawymi i atrakcyjnymi imprezami o zróżnicowanej formule. Pierwszego dnia na Azotanii
koncertowały gwiazdy polskiej sceny muzycznej, wśród nich Kayah,
Happysad i Dawid Kwiatkowski.
Kolejnego dnia posłuchać można
było muzyków pochodzących z na-

kreskaPULSU

Felieton

2

szego miasta. Czas zgromadzonym
umilały występy artystów Fabryki Talentów i zespoły: Zdrawica
i Cronica. Wystąpili także Anchey
Nocon. Jaworznianie uczestniczyli
w warsztatach jazdy na wrotkach
i we WrotkoDISCO.
Jeszcze zanim wydarzenie się odbyło, pojawiły się głosy od osób, które narzekały na program tegorocznej
imprezy. Tymczasem Dni Jaworzna
przyciągnęły na Azotanię i do Centrum prawdziwe tłumy. O gustach
się nie dyskutuje. Każdy ma prawo
mieć odmienne zdanie i zupełnie
inne upodobania. Zamiast narzekać - cieszmy się i wspólnie bawmy. Czas pandemii pokazał nam,
jak cenne są takie chwile.
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Dziś Dzień Ojca!
Bycie ojcem to wyzwanie, duża odpowiedzialność, ale też wielkie szczęście. Taki pogląd staje
się coraz popularniejszy wśród polskich tatusiów. Coraz więcej z nich uważa się także za dobrych rodziców. Według wyników ankiet, przeprowadzonych przez jedną z agencji badań opinii
publicznej, taką właśnie ocenę wystawia sobie 9 na 10 Polaków. Dziś Dzień Ojca, a co za tym
idzie, wspaniała okazja, nie tylko do świętowania, ale i do refleksji nad tym, co tak naprawdę
znaczy być dobrym tatą.
Jak przyznają socjolodzy, dzisiaj
dobry ojciec oznacza zupełnie co
innego niż dawniej. Obraz wiecznie nieobecnego rodziciela, który
nie angażuje się w życie rodzinne
i ma przede wszystkim zarabiać na
chleb, stał się mocno nieaktualny.
– W ostatnich latach rola mężczyzny w rodzinie zmienia się coraz bardziej. Staje się on partnerem
i ojcem, który pragnie w sposób ak-

tywny i odpowiedzialny brać udział
w życiu swojego dziecka – podkreśla
Anna Nazarewicz-Chechelska,
socjolog. – Dowodem tego może być
cieszący się w naszym kraju coraz
większym zainteresowaniem urlop
ojcowski, który najczęściej jest przez
mężczyzn brany zaraz po urodzeniu
pociechy. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tylko w pierwszych
miesiącach 2021 roku (od stycznia

WYDARZENIA

| fot. Fotolia

do końca maja) skorzystało z niego
ponad 70 tys. Polaków – stwierdza.
Dla wielu ojców istotne jest towarzyszenie swoim pociechom na
każdym etapie ich życia. Tatusiowie deklarują, że swój wolny od
pracy czas poświęcają nie tylko
na zabawę z dziećmi, ale też m.in.
na odrabianie z nimi lekcji, wizyty
u lekarza i inne codzienne sprawy.
Mężczyźni coraz chętniej i w większym stopniu włączają się też w wypełnianie codziennych obowiązków
domowych, jak gotowanie, sprzątanie, pranie itd.
A jeśli nie wiedzą, jak być dobrym
tatą, z pomocą spieszą im, powstające ostatnio jak grzyby po deszczu,
poradniki. W internecie niektórzy
tatusiowie prowadzą nawet blogi,
na których udzielają porad na temat dobrego rodzicielstwa. Jedne
są napisane naprawdę serio, inne –
z przymrużeniem oka. Jeden z blogerów wyliczył m.in. takie zalety
ojcostwa, jak te, że będąc ojcem,
można bawić się w najlepsze, bez
obawy, że to nie wypada. Z dzieckiem dozwolona jest każda bezpieczna zabawa, a to w budowanie
ogromnych zamków z piasku na
plaży, a to w układanie skomplikowanych budowli z klocków, a to
we wcielanie się w superbohaterów.
Według wspomnianego blogera,
bycie ojcem pozwala też nadrobić
braki w edukacji. Bo przecież odrabianie lekcji z pociechami to tak jakby powtórka szkolnego materiału...
A jak jaworzniccy tatusiowie postrzegają ojcostwo? Zapytaliśmy
o to kilku z nich.
AZ-H
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Michał Jopek, tata prawie 5-letniego Antosia
i 1,5-rocznego Franka

Bycie tatą to ogromny dar i zaszczyt dla
każdego mężczyzny. To też zarazem bardzo trudne zadanie i odpowiedzialność.
Uważam, że każdy mężczyzna powinien
sprawdzić się w tej roli. Ojciec to ktoś, kto
powinien dawać dzieciom dobry przykład, pokazywać jak ważne są rodzina,
domowe ciepło, jak należy dbać o swoich
bliskich. Chłopcy uczą się od taty nie tylko
majsterkowania czy tego, jak wyremontować mieszkanie, ale także sprzątania,
gotowania i innych codziennych obowiązków. Staram się poświęcać moim chłopakom jak najwięcej czasu. Bardzo lubimy spacerować. Często wybieramy się do
GEOsfery czy Gródka. Ale też jeździmy na wycieczki poza miasto. Odwiedzamy
różne place zabaw, parki tematyczne. Zawsze mamy z tego dużo frajdy.

Marcin Chomitowski, tata 17-letniej Natalii,
7-letniej Kamilki i 5-letniego Michałka
Często wyjeżdżam w delegację, czasami na dłużej. Uwielbiam moment, gdy
wracam do domu i dzieci rzucają mi się
na szyję, zasypują milionem pytań. To
są piękne chwile. Niestety, przez to, że
wyjeżdżam, wiele rzeczy mnie omija,
np. jakieś przedstawienie w przedszkolu, zebranie rodziców. I to dla mnie jest
najtrudniejsze w byciu tatą. Jednak gdy
tylko jestem w domu, to staram się spędzać z córkami i synkiem jak najwięcej
czasu. Robimy razem dosłownie wszystko, od jazdy na rowerach, przez układanie klocków, po granie w planszówki i gry elektroniczne. Co ciekawe, moje dzieci
uwielbiają też jeździć ze mną do pracy. Organizuję eventy. Często odliczają dni
w kalendarzu do następnego wspólnego wyjazdu.

Przemysław Starzycki, tata 6-letniej Jagody
i 3-letniej Liwii
Dla mnie rola taty polega na budowaniu
w dzieciach poczucia własnej wartości
i wysokiej samooceny. Bycie tatą to duża
odpowiedzialność, to poświęcenie czasu
dziecku i okazywanie mu uczuć. Rola ojca
nie jest łatwa, zwłaszcza że w dzisiejszych
czasach trudno wszystko ze sobą pogodzić,
ale uważam, że dla chcącego nie ma nic
trudnego. Moje dziewczynki mają dużo
energii. Często się razem bawimy. Liwia
lubi, gdy tata udaje konika, a Jagoda, jak
bawię się z nią w berka. Poza tym lubimy spacerować po górach i grać w różnego
rodzaju gry planszowe. Daje nam to dużo radości. Tegoroczny Dzień Ojca spędzimy na pewno rodzinnie. Jeszcze nie wiem jak, ale liczę, że moja żona przygotuje
z dziewczynkami jakąś fajną niespodziankę dla mnie.

Wyścig za pasem. Będą utrudnienia drogowe
Już za tydzień, 30 czerwca, z naszego miasta wyruszy peleton Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.
W kilkudniowych pojedynkach
o prym najszybszego kolarza będą
walczyć przedstawiciele 25 zespołów
z Polski i zagranicy. W Jaworznie
odbędzie się start trzeciego etapu
imprezy. Mieszkańcy muszą liczyć
się tego dnia z utrudnieniami drogowymi.
Cały wyścig rozpocznie się 29
czerwca i potrwa do 2 lipca. Pierwszego dnia odbędą się dwa etapy do południa z Żor do Katowic, a po
południu z Tarnowskich Gór do Sosnowca. 30 czerwca Jaworzno będzie

miastem startowym trzeciego etapu,
a meta tego dnia będzie zlokalizowana w Nowym Sączu. 1 lipca trasa
wyścigu będzie wiodła z Mielca do
Tarnobrzegu. 2 lipca kolarze pognają
z Kielc do Łodzi.
Start wyścigu 30 czerwca z jaworznickiego Rynku będzie miał
dwie odsłony. Najpierw, około godz.
13, kolarze wyruszą w rundę honorową dookoła Centrum. Pojadą
wolnym tempem przez Pocztową,
Grunwaldzką, Insurekcji Kościuszkowskiej, Kołłątaja, Obrońców Poczty Gdańskiej i Słowackiego. Gdy
ponownie wjadą na Rynek, około
godz. 13.20, rozpocznie się start
ostry. Wtedy zawodnicy pognają już

w zawrotnym tempie Pocztową, na
rondzie Solidarności skręcą w prawo i pojadą Grunwaldzką, Kolejową, Leśną, Moniuszki, Piaskową,
Młynarską, Chopina, Sulińskiego,
przez Wygodę i Dąb do Chełmka.
Wyścig spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu. – Już od samego rana
niedostępne dla samochodów będą ulice
Pocztowa, Zielona, Narutowicza, które od godziny 6 do 14 będą zamknięte
– informują jaworzniccy urzędnicy,
którzy przypominają też o tym, że
w czasie samego wyścigu zamknięte
dla ruchu będą również ulice, którymi przejedzie peleton. – Służby mundurowe, zabezpieczające trasę wyścigu,
proszą o bezwzględne stosowanie się do

poleceń i komunikatów. Trasa przez
Jaworzno przebiega przez wiele osiedli
mieszkaniowych, dlatego też 30 czerwca
ważne dla mieszkańców będzie zaplanowanie podróży pomiędzy godziną 12.45
a 13.30 tak, by nieświadomie nie stworzyć zagrożenia dla kolarzy – apelują.
Start z Jaworzna będzie wiązał się
dla mieszkańców również z wieloma
atrakcjami. Oprócz olbrzymiej dawki sportowych emocji jaworznianie
będą mogli wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. Odbędzie
się m.in. Mini Wyścig „Solidarności”
dla dzieci w wieku od 5. do 12. roku
życia. Zostaną także przygotowane
wystawy: zabytkowych rowerów i fotograficzna. Będą przejażdżki rikszą,

pokazy jazdy bicyklem. O godz. 12
odbędzie się koncert Orkiestry Dętej
TAURON Wydobycie S.A. Zagrają
też bębniarze.
Głównym organizatorem wyścigu jest Region Ziemia Łódzka NSZZ
„Solidarność”, a współorganizatorami są Łódzkie Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „PELETON” i Towarzystwo Olimpijczyków Polskich,
regiony i podregiony NSZZ „Solidarność” oraz komitety etapowe
w miejscowościach, w których są
zlokalizowane starty i mety, lotne
finisze i premie specjalne. Patronat
honorowy nad wyścigiem objął prezydent RP Andrzej Duda. AZ-H
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Letnia laba z atrakcjami

Ostatni dzwonek przed
dwumiesięczną labą już
w piątek, 24 czerwca.
Swoje wakacyjne propozycje dla dzieci i młodzieży przygotowały miejskie
instytucje kultury. Młodzi jaworznianie mają
w czym wybierać.
Instruktorzy Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu zapraszają na ogólnomiejskie i dzielnicowe wydarzenia. Wśród propozycji znajdzie się
na pewno Letnie Kino Plenerowe.
Wieczorne seanse pod chmurką zostały zaplanowane na lipcowe piątki,
tym razem na parkingu rowerowym
pod płaszczką. Start zawsze o godz.
21. Na dobry początek,1 lipca, kinomani obejrzą film pt. „Dalida. Skazana na miłość”. 8 lipca odbędzie
się projekcja „Spódnic w górę”, a 15
AU TO P R O M O C J A
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Plenerowe kino przyciąga miłośników dobrego ﬁlmu | fot. Materiały MCKiS

lipca zobaczymy film pt. „Kwartet”.
Na koniec tegorocznego kina pod
chmurką zaplanowano seans „Niezwykłej podróży fakira, który utknął
w szafie”. Wstęp wolny.
W lipcu MCKiS zorganizuje też
zajęcia w ramach „Niebieskiego

Lata”. Będą to integracyjne warsztaty teatralne dla dzieci autystycznych i neurotypowych. – Wspólne
działania, oparte na założeniach teatru ruchu, mają pokazać dzieciom,
jak świat postrzegany jest przez autystów. Warsztaty skupią się na zajęciach

ruchowych, pracy z ciałem, zajęciach
z improwizacji i scenografii – tłumaczy
Katarzyna Pokuta z MCKiS, autorka
projektu. – W oparciu o doświadczenia
i wzajemne relacje, zebrane podczas
warsztatów, spróbujemy opowiedzieć
uniwersalną historię o świecie autyzmu
z punktu widzenia uczestników – wyjaśnia. „Niebieskie Lato” odbędzie
się w ramach programu grantowego
„Lato w teatrze”.
W wakacje sporo będzie się działo także w dzielnicach. W Szczakowej odbędzie się festyn „W Rocznicę
Grunwaldu”. Zaplanowano go na 17
lipca. Wydarzenie rozpocznie się
o godz. 16 mszą św. w kościele pw.
św. Elżbiety Węgierskiej. O 17 mieszkańcy Jaworzna złożą kwiaty pod
pomnikiem grunwaldzkim i obejrzą pokaz walki średniowiecznej.
Następnie ulicą Jagiellońską przejedzie konna parada. Festyn rodzinny
na placu obok Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego potrwa od
17.30 do 20.30. W programie pokazy
Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin,
obozowisko rycerskie, zabawy i gry
jarmarczne i plebejskie, występy zespołów śpiewaczych.
Szczakowski DK zaprasza też na
„Wakacje z przygodą”. Zajęcia będą
trwały od poniedziałku do piątku od
godz. 8 do 16. W programie znajdą
się warsztaty edukacyjne i artystyczne, wycieczki za miasto, seanse kinowe, a także rozmaite gry i zabawy.
Aby wziąć w nich udział, trzeba się
zapisać. Nabór rozpocznie się w poniedziałek, 27 czerwca. Niektóre
z propozycji są płatne. – Na zajęcia
przyjmujemy dzieci w wieku szkolnym,
przy czym najmłodsze dzieci muszą
mieć ukończoną pierwszą klasę szkoły
podstawowej – informuje Agata Stelmachów, kierownik zespołu obiektów kulturalnych MCKiS.
Zapisy obowiązują też w innych
placówkach MCKiS-u. W ciężkowickim klubie Wega „Lato w mieście”
ruszy 12 lipca. Również tam dzieci
i młodzież będą brać udział w rozmaitych warsztatach (plastycznych,
naukowych, ekologicznych). W programie znajdą się także wycieczki
piesze, wyjazd do kina czy spotkanie
z policjantem.
Ciekawe propozycje czekają na
dzieci w klubie Pod Skałką. „Wa-

kacyjna Art Przystań” rozpocznie
się 4 lipca i potrwa do 19 sierpnia.
Jednym z punktów będą zajęcia
krawieckie „Świetlicowe wakacje
z modą”. Trwać będą one od 25 lipca
do 8 sierpnia.
Swoje propozycje mają też kluby
Gigant, Niko i Kasztan. „Lato w mieście” w Gigancie rozpocznie się 4
lipca od pikniku w parku na Podłężu. W programie także wycieczki
po Jaworznie, m.in. do GEOsfery
i na Sosinę, i te dalsze, poza miasto, np. do Zatorlandu w Zatorze,
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
czy to chorzowskiego zoo. – W klubie Kasztan w Jeziorkach i w klubie
Niko w Byczynie każdy lipcowy tydzień będzie odbywał się pod innym
hasłem. W byczyńskiej placówce najpierw będzie „Wycieczkowo i sportowo”, następnie dzieci będą podróżować
„Wehikułem czasu”, by na koniec zamienić się w „Przyrodników na tropie”. W Kasztanie zabawy odbędą
się w pierwszej kolejności „W zamku
i w ogrodzie”, później uczestnicy zajęć
wcielą się w „Małych rzemieślników”,
a w ostatnim tygodniu lipca założą
„Sportowe buty” – wymienia Ewelina
Ogiołda, kierownik zespołu obiektów kulturalnych MCKiS.
Swoje wakacyjne propozycje ma
dla dzieci i młodzieży także jaworznicka książnica. Bibliotekarze zapraszają na „Wakacje z duchami”.
– Przerażające opowieści, koszmarne
historie i upiorne zabawy. To tylko niektóre z atrakcji, które Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie proponuje
swoim najmłodszym czytelnikom podczas tegorocznego letniego wypoczynku.
Inspiracją do opracowania „strrrrrasznego” planu stała się książka Adama
Bahdaja pt. „Wakacje z duchami”, której filmowa adaptacja bawi widzów do
dziś – informuje Aleksandra Bzowska z MBP. – Oprócz bohaterów tej
powieści, uczestnicy lata z biblioteką,
spotkają również najbardziej znane
literackie zjawy, senne mary, potwory
czy upiory. Nie lada gratką będą również wizyty Białych i Czarnych Dam,
które od wieków straszą w polskich
zamkach. Ich historie przybliżymy za
pomocą czytanych legend i opowieści
– wylicza.
Dzieciaki wezmą także udział
w zajęciach na świeżym powietrzu.
Te odbędą się pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy DUCH”.
Ciekawe propozycje mają również
instruktorzy ATElier Kultury. W lipcu i w sierpniu w placówkach, administrowanych przez tę instytucję
(w Teatrze Sztuk, Centrum Kultury
Archetti i w klubie Relax), odbędą się
zajęcia plastyczne, teatralne, rytmiczne i te, stawiające na aktywność ruchową. Zaplanowano też wycieczki,
koncerty i wędkowanie na Grajdołku.
23 i 24 lipca fani mocnego grania
będą bawić się z kolei na Letnim
Festiwalu Rocka.
Pełny harmonogram wakacyjnych
zajęć każdej z miejskich instytucji
można znaleźć na ich stronach internetowych i profilach Fb.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Mistrzyni charakteryzacji
Jaworznianka, Wiktoria Sojka,
zwyciężyła w 9. Ogólnopolskich
Mistrzostwach Charakteryzacji.
Podopieczna artysty, Mariana Folgi, wykazała się niebywałym talentem i nagrodzona została w kategorii junior. Mistrzostwa odbyły się
w połowie czerwca we Wrocławiu.
By zakwalifikować się do mistrzostw, Wiktoria wykonała na
sobie bodypainting i przeobraziła się w strasznego ptaka. – Początkowo nie miałam pomysłu na
konkursową charakteryzację i poszukiwałam inspiracji. Zobaczyłam
wtedy ptaka, stojącego na balkonie
i to mnie zainspirowało, żeby wykonać charakteryzację demonicznego
ptaka – wspomina Wiktoria.
Na mistrzostwach młoda artystka
ucharakteryzowała w identyczny
sposób swoją modelkę, Aleksandrę
Dziwisz. Bodypainting wykonany
przez nastolatkę był bardzo staranny i szczegółowy. – Lubię wykonywać charakteryzacje w mrocznym
klimacie, bo wymaga to ode mnie
większej szczegółowości, jest tam więcej detali, dzięki którym mogę się
wykazać – tłumaczy jaworznianka.
Praca jaworznianki zachwyciła
jury. Fanem talentu młodej jaworznianki jest także jej mentor, Marian
Folga. – Przygarnąłem kiedyś Wiktorię na zajęcia z rysunku w Młodzieżowym Domu Kultury i tak się pięknie
rozwinęła – cieszy się artysta.
Od kilku lat zdolna nastolatka
towarzyszy mu w różnych projektach filmowych, tanecznych, bodypaintingowych i charakteryzatorskich. – Wika uczy się u mnie
malować bodypainting od kilku lat.
Pomagała mi m.in. przy charakte-

Autobusem na Sosinę
Od soboty, 25 czerwca, wybrane
linie autobusowe Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej w Jaworznie kursować będą do ulubionych
przez jaworznian miejsc letniego
wypoczynku. Tradycyjnie uruchomiona zostanie okolicznościowa
linia 390, a dodatkowo wydłużone do Sosiny zostaną wybrane
kursy linii 307. Od 25 czerwca do
25 września we wszystkie soboty,
niedziele i święta jeździć będzie

okolicznościowa linia 390. Pasażerowie PKM Jaworzno dojadą
nią do GEOsfery, Parku Gródek
i nad Sosinę.
– Przypominamy, że wybrane kursy linii 307 przez cały rok obsługują także przystanek Szczakowa
Bukowska zlokalizowany przy ul.
Bukowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie wjazdu nad zalew – informuje
Adrian Słupski z PKM Jaworzno.
Natalia Czeleń

Traﬁł do aresztu
za przemoc domową

Utalentowana bodypainterka Wiktoria Sojka pozuje z ucharakteryzowaną przez siebie modelką | fot. Tomasz Sojka

ryzacji na planie netflixowego serialu pod tytułem „Barbarzyńcy”,
uczestniczyła w festiwalu filmowym
Film Spring Open w Krakowie, jako
wolontariusz, a także wykonywała
charakteryzacje do kilku etiud filmowych czy teledysku – wymienia
Marian Folga.
Wiktoria Sojka wykonywała również charakteryzację do trailera
książki Anny Głowacz pt. „Gwiezd-

ne dzieci”. Wiktoria w tym roku
kończy szkołę podstawową. Swoją przyszłość wiąże z bodypaintingiem, ale nie ma jeszcze ściśle
sprecyzowanych planów. – Po mojej
wygranej czuję, że mogę więcej i idę
dalej – zdradza Wiktoria.
Próbkę talentu młodej jaworznianki można zobaczyć na jej profilu na Instagramie.
Natalia Czeleń

Wybieramy Miss Wdzięku
Rozpoczęło się głosowanie w konkursie na Miss Wdzięku organizowanym w ramach Ogólnopolskiego
Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich
„Polska od Kuchni”. W wyborach
wystartowały dwie jaworznianki. To
Zuzanna Bednarz, która reprezentuje KGW Jaworznianki i Julia Cebula
z KGW Dobrzanki. Obie panie moż-
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na wesprzeć, wysyłając SMS. Głosy
na panią Zuzannę to SMS o treści
POK.2151 wysłany na numer 7248.
Aby zagłosować na Julię, trzeba wysłać SMS o treści POK.1152 na numer 7248.
Półfinał Ogólnopolskiego Festiwalu
Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od
Kuchni” odbędzie się już 3 lipca na

Julia Cebula (po prawej) i Zuzanna Bednarz (po lewej) walczą o koronę Miss
Wdzięku | fot. Materiały MCKiS

jaworznickich plantach. W trakcie
festiwalu odbędą się konkursy w 4
kategoriach: Wybory Miss Wdzięku, Konkurs Kulinarny, Konkurs Artystyczny czy Kobieta Gospodarna
i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię, w których udział wezmą również
przedstawicielki Jaworzna.
Atrakcji będzie jednak znacznie
więcej. W programie są m.in. pokazy kulinarne i degustacja dań oraz
artystyczne występy. – Ogólnopolski
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną
kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu
integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich
produktów. Podczas festiwalu odbędą
się m. in. pokazy kulinarne połączone
z degustacją i sprzedażą lokalnych produktów – informują organizatorzy.
Głównym organizatorem festiwalu
jest Lokalna Organizacja Turystyczna
„INTE-GRA”, a współorganizatorem
Miejskie Centrum Kultury i Sportu.
Grażyna Dębała

Najbliższe trzy miesiące w areszcie spędzi 28-latek podejrzany o
znęcanie się nad swoją matką. Za
przemoc domową grozi mu do 5
lat za kratami.
– W jednym z domów w Jaworznie od dłuższego czasu dochodziło do
przemocy domowej. 28-letni mężczyzna dopuszczał się rękoczynów wobec
swoich bliskich. Młody mężczyzna co
rusz wszczynał awantury, w trakcie
których znęcał się nad swoją matką w sposób fizyczny i psychiczny –
opowiada Michał Nowak, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jaworznie.

Zatrzymanie mężczyzny nastąpiło po zgłoszeniu osoby trzeciej.
Policjantów poinformowano, że
w mieszkaniu może dochodzić do
aktów przemocy. Sprawca został
zatrzymany przez mundurowych
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia i trafił do aresztu.
Mężczyzna został doprowadzony
do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. We wtorek, 21 czerwca, sąd
podjął decyzję o jego tymczasowym
aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Mężczyzna za kratkami może
spędzić nawet 5 lat.
Grażyna Dębała
AU TO P R O M O C J A
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Jedyny taki samolot w Jaworznie
Niektórzy trzymają na
swojej posesji samochody
osobowe, inni motocykle,
jeszcze inni skutery. Jaworznianin, Włodzimierz
Guja, „zaparkował” na
podwórku... odrzutową
TS-11 Iskrę.
Ponad 11-metrowy samolot szkoleniowy, o numerze 311, stoi od
roku na jednej z posesji w Dąbrowie Narodowej. Na razie jest bez
skrzydeł, ale gdy tylko jego właściciel zrobi więcej miejsca przed
swoim domem (ma zamiar zburzyć
jedną z przybudówek), wrócą one
na swoje miejsce.
– Iskra to jedyny typ odrzutowca,
który Polakom pozwolili produkować
Sowieci. Do dziś jest uznawany za
jeden z najlepszych samolotów tego
AU TO P R O M O C J A

Włodzimierz Guja przy swojej iskrze | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

typu. Takich, szkoleniowo-treningowych, odrzutowców wyprodukowano
około 420. Produkcja trwała w latach
1964-1987. To na nim piloci uczyli się latania maszynami z napędem

odrzutowym – opowiada pan Włodzimierz. – Od dawna chciałem stać
się właścicielem takiej iskry. Po wielu
staraniach w końcu mi się to udało –
wspomina.

Jaworznianin jest miłośnikiem
lotnictwa. O samolotach wie naprawdę dużo. Tworzy też ich makiety w modelarni lotniczej SieLata
na Osiedlu Stałym. I kocha latanie.
Swego czasu nieraz wybierał się na
podniebne wycieczki, co prawda
nie iskrą, tylko paralotnią.
– Niestety miałem poważny wypadek. Ale latanie wciąż mnie fascynuje. Całkiem niedawno leciałem
jako pasażer awionetką Cessna 150
– stwierdza.
Na pomysł zdobycia iskry wpadł
po tym, gdy, goszcząc u kuzynki
w Niemczech, obejrzał w telewizji
program o mężczyźnie, który kupił
taki samolot od któregoś z polskich
muzeów. Niemiec nabył odrzutowiec za 15 tys. euro. – Dla niego
były to pewnie małe pieniądze. Ja
nie mógłbym sobie pozwolić na taki
wydatek. Ale tamta iskra była wręcz
doskonała. Srebrna, z szachownicami, z podwoziem. Jak to się mówi, po
prostu wypasiona – opowiada z przejęciem pan Włodzimierz. – Było mi
bardzo żal, że ta iskra wyjechała za
granicę. Uważam bowiem, że polska
myśl techniczna, dzieło Tadeusza Sołtyka, nie powinna opuszczać naszego
kraju – zaznacza.
Gdy pan Włodzimierz wrócił
z Niemiec do domu, rozpoczął poszukiwania innego egzemplarza
polskiego odrzutowca. O pomoc
poprosił wnuka swojego brata,
który też jest modelarzem. Pomogli internauci. – Jakiś Anglik zrobił zdjęcie takiego samolotu dronem
i wrzucił je do sieci – wspomina pan
Włodzimierz.
Jaworznianie zaczęli szukać informacji, do kogo należy odrzutowiec. Okazało się, że iskra znajduje
się w jednej z mniejszych miejscowości pod białoruską granicą, a jej
właścicielem jest emerytowany pracownik zakładów w Mielcu. Mężczyzna, przechodząc na emeryturę,
kupił maszynę w przystępnej cenie.

Ustawił ją na łące nieopodal swojego domu. Iskra stała tam przez
wiele lat.
Pan Włodzimierz skontaktował
się z byłym pracownikiem mieleckiej fabryki telefonicznie i wyjaśnił,
że jest modelarzem. Przez pewien
czas tylko rozmawiali o zaletach
odrzutowca. Po pewnym czasie
właściciel iskry zapytał w końcu
jaworznianina, co on tak naprawdę
od niego chce. Modelarz przyznał
się, że bardzo chciałby odkupić
samolot… jak to się mówi, nie za
miliony.
Udało się! Właściciel odrzutowca
planował bowiem przeprowadzkę
do bloków. Szkoda mu więc było
zostawiać iskrę na pastwę losu.
Przed panem Włodzimierzem
stanęło kolejne, trudne zadanie,
tym razem logistyczne. Bo jak tu
przewieźć taką maszynę przez pół
Polski? Transport odbył się w niedzielę. Jaworznianin wynajął dźwig
na polskim starze, lawetę i ciągnik.
Skrzydła były przewożone osobno.
W ten sposób w czerwcu tamtego
roku iskra znalazła się w Jaworznie. – Maszyna nie ma silnika, brakuje w niej też kilku urządzeń, np.
jednego zegarka, ale jestem w stanie
je skompletować. Chcę ją odnowić
i ustawić przed domem, na miejscu
starego budynku, który planuję zburzyć – podkreśla. – Mój odrzutowiec
jest już dobrze znany w dzielnicy.
Na początku przychodziły do mnie
istne tłumy. Każdy chciał zobaczyć
na własne oczy, jak wygląda iskra
– opowiada jaworznianin i dodaje, że takim samolotem nie może
poszczycić nawet słynne Muzeum
im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. – Oni iskry nie mają, a ja
mam. Więc jeśli ktoś będzie chciał
zobaczyć ją w pełnej krasie, to myślę, że za około dwa lata skończę ją
odnawiać – uśmiecha się pan Włodzimierz.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Promują zdrowie
Jaworznickie Przedszkole Miejskie
nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Z tej
okazji w placówce zorganizowano
specjalną uroczystość. Były występy
przedszkolaków i prezentacja przedszkolnych osiągnięć w zakresie promowania zdrowego stylu życia.
W przedszkolnej uroczystości zorganizowanej z okazji uzyskania prestiżowego certyfikatu uczestniczyli
m.in. Irena Wojtanowicz-Stadler,
naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego w Jaworznie, Tomasz
Wojtasik, koordynator przedszkoli
i szkół promujących zdrowie, Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący
Rady Miejskiej w Jaworznie oraz
dyrektorzy jaworznickich przed-

szkoli. – Dzieci przygotowały tańce
artystyczne oraz wystąpiły w przedstawieniu teatralnym „Jeden dzień z życia Marchewki’’ – opowiada Marta
Więzowska z PM 14.
Pracownicy placówki wyróżnionej
certyfikatem tłumaczą, że w przedszkolu promującym zdrowie należy
wzmacniać korzystne dla zdrowia
i dobrego samopoczucia zachowania oraz eliminować pojawiające się
nieprawidłowości. – Otrzymanie tak
wartościowego wyróżnienia jest potwierdzeniem, że przedszkole pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz jest wyrazem uznania
dotychczasowych osiągnięć, będących
wynikiem wieloletniej i systematycznej
pracy – podkreśla Marta Więzowska.
GD
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Posadzili wiśnie w GEOsferze
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
w Jaworznie utworzyli na terenie GEOsfery
wiśniowy sad. Zadanie wymagało od nich
sporo pracy. Licealiści posadzili tam 9 drzewek kilku odmian wiśni. W ogrodzie znajdą
się także inne rośliny i łąka kwietna.
Uczniowie klas trzecich z I LO uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Tradycyjny
Sad”, organizowanym przez Fundację Banku
Ochrony Środowiska. Przekonał ich do tego
nauczyciel, Paweł Sieka, który wspiera ich
działania. W ramach przedsięwzięcia licealiści samodzielnie wykonali projekt minisadu,

Licealiści przygotowali teren pod sad
| fot. Natalia Czeleń

pozyskali sponsorów na jego powiększenie
i przystąpili do działania w terenie. Sad zagospodarowali w połowie czerwca.
– Zdecydowaliśmy, że sad będzie miał kształt
sześciokąta foremnego, a drzewka ustawione
będą na szkielecie na wzór trójkątów równobocznych. Posadzone zostały w odpowiedniej
odległości od siebie, by miały miejsce do rozrastania – tłumaczy Witold Garbacz, licealista
zaangażowany w projekt.
W sadzie rosną nie tylko wiśniowe drzewka.
– Mamy 4 łutówki i kilka innych odmian, przy
których zamówieniu sugerowaliśmy się tym, jak
wiele owoców te drzewka są w stanie wydać.
Istotne były dla nas także odporność na szkodniki oraz choroby – tłumaczy Paweł Sieka,
nauczyciel i opiekun młodych sadowników.
Grupa uczniów posadziła w GEOsferze
także 11 innych roślin. To floksy w odmianie niskiej, o różnych kolorach oraz jeżówka
purpurowa. – Uczniowie zasiali także nasiona
roślin miododajnych, przyciągających pszczoły – dodaje opiekun uczestników projektu.
Na tym praca uczniów się nie kończy. Do
zadań licealistów z I LO należeć będzie także
dbanie o owocowe drzewka, ich przycinanie,
odchwaszczanie terenu wokół sadu i walka
z pasożytami.
Podobny sad utworzyli uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie. Prace koordynował nauczyciel biologii, Tomasz Nowak.
– W ogólnopolskim projekcie „Tradycyjny
Sad” organizowanym przez Fundację BOŚ udział

Do zadań młodych sadowników będzie należało dbanie o wiśniowe drzewka
| fot. Natalia Czeleń

biorę od 2 lat ze Szkołą Podstawową nr 17
i Szkołą Podstawową nr 3. Co roku sadzimy
inne odmiany drzew – opowiada pan Tomasz.
Przy SP 17 w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego powstał „Magiczny
ogród botaniczny”. Później dosadzano tam
kolejne drzewa w ramach projektu „Tradycyjny Sad”.
Natalia Czeleń

Docenieni
w PTT
Jaworznianie znaleźli się we władzach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Mieszkańcy naszego miasta odebrali też wyróżnienia
dla najbardziej zasłużonych członków tego
stowarzyszenia. Wszystko działo się podczas
czerwcowego XII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. W uroczystościach wzięli
udział przedstawiciele wszystkich Oddziałów PTT z całej Polski.
Wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych
członków Polskiego Towarzystwa tatrzańskiego odebrali między innymi Barbara Rapalska oraz Jerzy Cieślawski, działacze
z Jaworzna.
– Barbara Rapalska zachęca do zdobywania
odznak ustanowionych przez PTT, a tym samym
upowszechnia górską turystykę pieszą, szanującą wartości przyrodnicze odwiedzanych terenów
oraz ich historię. Dzięki zaangażowaniu i pracy
Jerzego Cieślawskiego chętni mogli uczestniczyć
w różnorodnych wyjazdach, umożliwiających aktywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu – mówi
Andrzej Ślusarczyk, prezes jaworznickiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
W składzie zarządu znalazło się dwóch delegatów Oddziału Jaworzno. To Sebastian Łasaj
oraz Artur Jarzynka. Jaworzno ma również
swojego reprezentanta w Głównym Sądzie
Koleżeńskim, a został nim Zygmunt Haręza.
Natalia Czeleń

Де відпочити в Явожному:
GEOsferа та міський парк Podłęże
У попередньому номері
видання ми розповідали
про пляж Сосину та парк
Ґрудек, які варто відвідати,
адже там неповторна
краса та є де погуляти і
зробити гарні фото. Нині
мова піде про інші локації
для дозвілля, а також
розвитку.
GEOsfera
Еколого-геологічний освітній
центр GEOsfera в Явожному
розташований у районі старого
вапнякового кар’єру Садова Гура.
Під час видобутку вапняку на цій
місцевості були виявлені шари

гірських порід, що містять численні
скелетні залишки голкошкірих,
молюсків, головоногих молюсків,
риб і навіть кістки рептилії
нотозавра, яким 230 мільйонів
років. Окрім абіотичної частини,
тут є надзвичайно важливі колекції
рослин – як природних, так
висаджених нещодавно. За задумом
центр має показувати нерозривний
зв’язок між усіма елементами
природного середовища, а також
постійні зміни у світі рослин і
тварин. Тому одна з головних цілей
Центру – природоохоронна освіта,
отримання знань через досвід та
формування належної екологічної
поведінки.
Також у Центрі є приміщення
для організації мистецьких
і розважальних заходів
(мультимедійна кімната,
амфітеатр, мангал та дитячий
майданчик).
На сторінці закладу GEOsfera Jaworzno у мережі «Facebook» можна знайти афішу заходів,
які відбуваються на цій локації:
пікніки, розвивальні заняття.
Загалом тут є де погуляти,
побігати, подихати свіжим
повітрям, наповненим ароматами
різнотрав’я.

А для тих, хто має проблеми
з органами дихання, доречним
буде відвідання соляної кімнати.
Людмила, яка жила неподалік,
стверджує, що її сину прогулянки
біля соляної стіни дуже допомагали
в боротьбі з нежиттю.
Вхід до Центру безкоштовний.
Цілодобове освітлення закладу
дозволяє без обмежень у часі
заходити на його територію.
Об’єкт охороняють, також він
оснащений камерами відеонагляду.
Зазначимо, що GEOsferа немає
велосипедної доріжки. Екскурсія
по Центру можлива за визначеним
маршрутом, кажуть в адміністрації.
Доїхати до Центру можна
на громадському транспорті
автобус за номером 304, зупинка
«GEOsfera». До слова, автобус
пристосований для людей з
інвалідністю.
А для тих, хто подорожує
власним транспортом, є місця для
паркування неподалік.
На території Центру є
облаштовані туалети, враховані
і потреби людей з інвалідністю.
GEOsfera
постійно
розбудовується, тут висаджують
нові дерева та інші рослини,
з’являються нові цікаві локації.

Міський парк Podłęże
Podłęże – великий та цікавий
парк, де заняття й локацію знайде
собі і дорослий, і дитина, адже
простір гарно й раціонально
організований та облаштований.
Парк під постійним відеонаглядом.
Тут нерідко відбуваються міські
свята, він став улюбленим для
багатьох батьків з дітками, адже
пісочниці, гірки, гойдалки,
лавки та альтанки, футбольний,
волейбольний майданчики та
багато іншого – те, що не лишає
байдужим. Є в парку й локація для
любителів катання на самокатах,
скейтбордах – скейт-парк, де
діти шкільного віку виробляють
неабиякі трюки.
Також на Podłęże передбачений
майданчик для дресирування
собак.
Зон релаксу чимало: крісла,
лавки, альтанки, локації для
грилю, куди можна принести м’ясо
чи овочі, дрова й готувати різну
смакоту (але це дозволено робити
лише у спеціально відведених
місцях). А можна просто взяти
килимок і позасмагати на траві –
тут всі умови для цього є.
А нині у парку Podłęże працює

ще й фонтан – цю локацію дуже
полюбляють дітлахи, особливо у
спекотну днину.
Парк розташований біля зупинки
Podłęże przychodnia. Доїхати сюди
можна автобусами 303, 328, 344,
369, 372, 373.
Також поряд є велосипедна
доріжка, що дуже зручно, родини
приїздять велосипедами.
Туалет безкоштовний (в центрі
парку). Є питна вода. Неподалік є
маркет та ринок,
якщо раптом
потрібно щось
купити.
Ніна Король,
журналістка з
України, котра
живе в Явожно.
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Wielkie świętowanie, czyli Dni Ja
W sobotę świetna zabawa
z Dawidem Kwiatkowskim, zespołem Happysad i z Kayah, w niedzielę
duża muzyczna dawka
od artystów z rodzimego
podwórka. Do tego parada szczudlarzy, święto
kolorów, WrotkoDISCO
i wiele innych atrakcji,
przygotowanych z okazji święta naszego miasta.
Program tegorocznych Dni
Jaworzna okazał się strzałem w dziesiątkę, o czym
świadczy frekwencja bawiących się w miniony
weekend mieszkańców
i gości z sąsiednich miejscowości.
Sobotnia część miejskiego świętowania wystartowała punktualnie
o godz. 18. Właśnie wtedy na scenie,
ustawionej na murawie stadionu
Azotanii, pojawił się Dawid Kwiatkowski. Gdy tylko zaczął śpiewać,
od razu wywołał wielkie poruszenie
wśród publiczności. Największe fanki wokalisty czekały na jego występ
już od wczesnych godzin rannych.
Wśród nich były mieszkanki Rzeszowa, które do Jaworzna przyjechały
specjalnie na koncert wokalisty.
– Pozdrawiam serdecznie mieszkańców i wszystkich tych, którzy
przyjechali do Jaworzna na ten koncert – mówił artysta. Dawid Kwiatkowski nawiązał świetny kontakt
z publicznością. Pomiędzy piosenkami dzielił się swoimi przemyśleniami. Śpiewał zarówno na scenie,
jak i przed nią.

Gwiazdą wieczoru była Kayah
| fot. Andrzej Pokuta

Dawid Kwiatkowski porwał publiczność | fot. Andrzej Pokuta

Również punktualnie rozpoczął się
koncert zespołu Happysad. Grupa,
znana najbardziej ze swojego hitu pt.
„Zanim pójdę”, pojawiła się na scenie
o godz. 20. Muzycy zagrali stare i dobrze znane przeboje, jak i kawałki ze
swojej najnowszej płyty. – Cieszymy
się, że znów możemy występować przed
tak licznie zgromadzoną publicznością.
Bardzo nam tego brakowało w czasie
pandemii – zaznaczył Kuba Kawalec,
wokalista zespołu.
Punktem kulminacyjnym sobotniej odsłony Dni Jaworzna był kon-

cert Kayah. Gwiazda rozpoczęła
swoje show od „Supermenki”, czym
od razu porwała publiczność do
zabawy. Nie zabrakło też innych,
dobrze znanych przebojów, m.in.
tych, które wokalistka stworzyła
z Krzysztofem Krawczykiem czy
Goranem Bregoviciem.
– Bardzo lubię przyjeżdżać w te rejony Polski. Cieszę się, że znów tu jestem. Kocham Was! - wołała ze sceny
energetyczna piosenkarka.
W sobotę na Azotanii popularnością cieszyły się też dmuchańce,

eurobungee i strefa gastronomiczna, w której można było m.in. zjeść
przysmaki z grilla.
Nazajutrz Dni Jaworzna przeniosły
się do Centrum, gdzie na mieszkańców miasta również czekała muzyczna uczta. W niedzielę w Rynku występowali tylko jaworzniccy muzycy.
Najpierw publiczność rozgrzali
artyści z Fabryki Talentów, którzy
przenieśli jaworznian w świat piosenki filmowej i bajkowej. Ze sceny
popłynęły hity z m.in. „Pocahontas”
czy „Dirty Dancing”.

Fani tłumnie ustawiali się po autografy muzyków Happysad
| fot. Andrzej Pokuta

Następnie estradą zawładnął zespół Zdrawica. Nietuzinkowi muzycy inspirujący się folkiem szybko
udowodnili, że na scenie czują się
jak ryby w wodzie. – Jaworznicka
publiczność oddaje nam pozytywną
energię – mówiła Martyna Pilch,
wokalistka ze Zdrawicy. Artyści
zachwycili wyrazistym wokalem,
rytmiczną muzyką i doborem instrumentów muzycznych.
Jako kolejni wystąpili muzycy
z grupy Anchey Nocon, którzy dali
koncert z alternatywną muzyką
elektroniczną. – Dawno nie graliśmy
na żywo przed tak liczną publicznością i ten występ był dla nas wielką
przyjemnością – mówili chłopaki
z grupy.
Na koniec na publiczność czekała
prawdziwa bomba energetyczna,
czyli koncert grupy Cronica. Muzycy momentalnie porwali tłum
do zabawy. Grupa łączy metalowe
brzmienia z folkiem, podaniami,
legendami i mitologią. W trakcie
koncertu można było usłyszeć wiele
utworów z ich najnowszej płyty pt.
„Ukony”. – Dobrze było wrócić do
kolebki naszego zespołu i znów tutaj
zagrać – opowiadał Dawid Dubiel
z grupy Cronica.
Najmłodszym uczestnikom imprezy czas umilali artyści z krakowskiej grupy cyrkowej Locomotora. Odbyła się parada
szczudlarzy i kręglarzy. Na dzieci
czekało mnóstwo wyzwań i trudnych zadań. Zainteresowaniem
cieszyły się skoki przez linę i jej
przeciąganie. Jeden z uczestników
imprezy podjął się nawet spaceru
po linie na wysokości.
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Na Rynku do zabawy najmłodszych jaworznian zachęcali szczudlarze | fot. Natalia Czeleń
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Sebastian Kuś

dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie

Początkujący rolkarze mogli liczyć na pomoc instruktorów | fot. Agata Kałuża

Ale nie tylko Rynek był w niedzielę
miejscem świętowania Dni Jaworzna.
Imprezowo było też pod płaszczką
(parking rowerowy) i na plantach.
Pod płaszczką odbyły się warsztaty z jazdy na wrotkach i WrotkoDISCO. Instruktorzy dawali dzieciom
i młodzieży rady, w jaki sposób na
wrotkach należy hamować, uczyli

jak skręcać. Z kolei na plantach trwał
Festiwal Holi - Święto Kolorów, podczas którego mali i duzi jaworznianie
obsypywali się kolorowymi proszkami. – Przy organizacji tegorocznych Dni
Jaworzna sugerowaliśmy się tym, by
każdy mógł znaleźć dla siebie ciekawą
propozycję. Staraliśmy się też dobrze
wykorzystać infrastrukturę miejską.

Azotania i Rynek świetnie sprawdzają
się jako scena muzyczna. „Płaszczka”
w Centrum idealnie nadaje się na warsztaty jazdy na wrotkach i na WrotkoDISCO. Na plantach dzieciaki i młodzież
miały sporo miejsca, by wziąć udział
w kolorowym szaleństwie – wymienia
Monika Komańska, pełnomocnik ds.
organizacyjnych w MCKiS.

Aneta Urbańska
i Karolina Labocha

Karolina Łazowska
i Patryk Dziubek

Jesteśmy fankami zespołu Happysad.
Najbardziej lubimy wokalistę, Kubę
Kawalca. A z piosenek, szczególnie podoba się nam ta pt. „Nadzy na mróz”.
Na tegorocznych Dniach Jaworzna bawiłyśmy się super. Udała się pogoda,
w końcu! Wreszcie możemy się spotkać
też w większym gronie, bez maseczek.
Wszystkim bardzo brakowało takich
imprez. Po tak długiej przerwie ludzie
są ich bardzo spragnieni.

Po pandemicznej przerwie wróciliśmy do tradycyjnego świętowania Dni Jaworzna. Były muzyczne gwiazdy,
tłumy jaworznian oraz gości i doskonała atmosfera.
Wspaniale dopisała też pogoda, z którą w poprzednich
latach mieliśmy przecież różne doświadczenia. W tym
roku świętowaliśmy przez cały weekend, a program obchodów został tak przygotowany, by wszyscy mieszkańcy mogli się świetnie bawić. Koncerty, święto kolorów
czy WROTKOdisco pokazały, jak bardzo jaworznianie tęsknili za wspólnym
świętowaniem. W miniony weekend mieszkańcy tłumnie zjawili się najpierw
na Azotanii, gdzie bawili się na koncertach gwiazd polskiej sceny, a następnie
w Centrum, gdzie w niedzielę, oprócz tego, że też było muzycznie, mogli skorzystać także z całej gamy innych atrakcji. Organizacja Dni Jaworzna to ogromne przedsięwzięcie, nad którym pracuje cały sztab ludzi. By impreza się udała
i mieszkańcy dobrze wspominali ten czas, potrzebne są kilkumiesięczne przygotowania, dlatego dziękuję pracownikom Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
zaangażowanym w to przedsięwzięcie.
Frekwencja na dwudniowej imprezie dopisała. Atmosfera wspólnego świętowania również była
znakomita. – Na to właśnie liczyliśmy. Koncerty były świetnie dobrane.
Pogoda dopisała. Miejskie Centrum
Kultury i Sportu stanęło na wysokości
zadania i wspaniale zorganizowało

wszystkie atrakcje dla całych rodzin.
Bardzo dziękuję mieszkańcom Jaworzna, że tak licznie wzięli udział
w tegorocznych Dniach Jaworzna –
mówi Łukasz Kolarczyk, zastępca
prezydenta Jaworzna.
Natalia Czeleń,
Anna Zielonka-Hałczyńska

Magdalena Zientarska-Sułek z córką Anią

Adrianna Wiecheć,
Karolina Rabska
i Amelia Wiecheć

Klaudia Palka, Anna Malczyk, Damian Palmowski
i Daniel „Orzełek”

Przyszliśmy na koncert Kayah. Bardzo lubimy jej piosenki, szczególnie te
z Goranem Bregoviciem. To była płyta
wszech czasów. Lubimy też utwór „Na
językach”. Dobrze, że Dni Jaworzna
wróciły do starej formuły, czyli do
plenerowych, masowych imprez na
stadionie Aztoanii. Człowiek czuje
się tu tak swojsko, jest zżyty z lokalną społecznością. To naprawdę
fajny czas.

Córka jest fanką Dawida Kwiatkowskiego. Cieszymy się, że po tych dwóch
ciężkich latach znów możemy bawić
się na takich wydarzeniach bez ograniczeń, w większym gronie. Ludzie są
spragnieni imprez masowych, koncertów, wspólnej zabawy, spotkań z przyjaciółmi i rodziną w takich właśnie
okolicznościach, jak Dni Jaworzna.
Jest przyjemnie. Można usiąść na kocu.
Pogoda dopisała.

Jesteśmy z Chrzanowa. Do Jaworzna
przyjechałyśmy specjalnie na występ
Dawida Kwiatkowskiego. To był świetny koncert i bardzo dobrze się bawiłyśmy. W ogóle to, naszym zdaniem,
program tegorocznych Dni Jaworzna
jest bogaty w propozycje i dużo lepszy
od tego, który przygotowano na Dni
Chrzanowa. Na jaworznickim święcie jest super, dużo się dzieje i panuje
świetny klimat.

Jesteśmy z Chrzanowa, Krzeszowa
i okolic. Dni Jaworzna są w tym roku
bardzo udane i bardzo dobrze się bawimy. Przyszło dużo ludzi, jest fajna muzyka, dużo dobrego jedzenia.
Przyjechaliśmy z grupką znajomych.
Bardzo podobał się nam koncert zespołu Happysad. Na występ Dawida
Kwiatkowskiego, niestety, nie zdążyliśmy. Liczymy, że w przyszłym roku
będzie równie fajnie.

Wiktoria Gierek

Hubert Kosowski

Amelia Kowalczyk

Lena Zygmunt

Mirosława Didenko

Bardzo dobrze bawiłam się na Dniach
Jaworzna, a najbardziej podobało mi
się Holy - Święto Kolorów, w którym
brałam udział z przyjaciółmi. Było
bardzo kolorowo i radośnie. Chciałabym, żeby w naszym mieście częściej
odbywały się takie imprezy. Świetnie
bawiłam się też na koncercie Dawida
Kwiatkowskiego.

Po raz pierwszy wziąłem udział
w Święcie Kolorów i dla mnie to była
naprawdę superzabawa. Podobało mi
się to, że każdy miał tylko pozytywne emocje, można się było przytulać.
To takie radosne chwile. Brałem też
udział w sobotnich koncertach i najbardziej podobał mi się występ Dawida Kwiatkowskiego.

Bardzo dobrze bawiłam się na Dniach
Jaworzna. Wrażenie zrobiło na mnie
Święto Kolorów, na którym panowała
pozytywna energia. Świetnie bawiłam
się też na koncercie Dawida Kwiatkowskiego. Podobały mi się pokazy
cyrkowe. Chciałabym, by co roku
na Dniach Jaworzna pojawiało się
więcej gwiazd dla młodzieży.

W programie Dni Jaworzna, w tym
roku, czekały ciekawe propozycje.
Bardzo podobał mi się występ Dawida
Kwiatkowskiego oraz Holy - Święto
Kolorów i nauka jazdy na wrotkach.
Uczę się jeździć na rolkowrotkach, ale
zabrakło mi jeszcze trochę umiejętności. Na tych warsztatach dowiedziałam się, jak powinnam hamować.

Wszystkie atrakcje bardzo nam się
podobają. Nie byliśmy na sobotnich
koncertach, ale niedzielne aktywności bardzo przypadły do gustu mojemu synowi. Zachwycił go festiwal
kolorów. Chciałby też skorzystać
z warsztatów jazdy na wrotkach.
U nas w Ukrainie organizuje się podobne imprezy dla całych rodzin.
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W „Domu Noemi i Ruth”
zamieszkali uchodźcy z Ukrainy

12 uchodźców przyjęli do siebie
na początku czerwca mieszkańcy
Betlejem.
Specjalnie dla ukraińskich rodzin betlejemczycy i przyjaciele stowarzyszenia pracowali
w pocie czoła, by jak najszybciej oddać do
użytku dwa mieszkania w wydzierżawionym
przez wspólnotę budynku przy ul. Dąbrowskiej
80. Kiedyś znajdowała się tam restauracja pn.
„Kubana”. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Po modernizacji miał posłużyć stowarzyszeniu, jako miejsce do organizacji imprez
okolicznościowych, a także jako stołówka dla
ubogich. W powstających tam mieszkaniach
mieli zostać ulokowani podopieczni Betlejem. W planach była też organizacja pracowni mozaiki i magazynu. Wojna w Ukrainie
zweryfikowała jednak te wszystkie zamierzenia. Betlejemczycy zdecydowali, że w tych,
w pełni wyremontowanych i wyposażonych,
mieszkaniach w „Domu Noemi i Ruth” (taką
nazwę nosi teraz dawna Kubana) w pierwszej
kolejności znajdą schronienie uchodźcy.
– Chcemy, by nasz nowy dom był miejscem
przyjaznym, azylem, w którym uchodźcy mogą
czuć się bezpiecznie – podkreśla ks. Mirosław
Tosza, prezes stowarzyszenia Betlejem. – Przyjęliśmy trzy rodziny. To trzy matki, ośmioro dzieci
i jeden ojciec – wymienia kapłan.
Rodziny, które trafiły do Betlejem, mieszkają w Polsce już od kilku miesięcy, ale musiały
REKLAMA
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Od czerwca w domu przy ulicy Dąbrowskiej 80 mieszkają trzy rodziny uchodźców
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

opuścić dotychczasowe miejsca zamieszkania. Tym razem szeroko drzwi otworzyło im
właśnie Betlejem. – Do tej pory mieszkaliśmy
w Rytwianach pod Staszowem, ale tam nie było
pracy. Mieszkańcy tamtej miejscowości muszą
dojeżdżać do innych, często sporo oddalonych
miast, by zarobić na chleb. W Jaworznie, dzięki
mieszkańcom Betlejem, praca dla mnie i mojej
siostry szybko się znalazła. Jesteśmy bardzo zadowolone – stwierdza Maria Jakubova, która
do Polski przyjechała z dwoma synami, Giennadijem juniorem i Miszą, oraz z dotkniętym
niepełnosprawnością mężem. Pan Giennadij
miał przed laty poważny wypadek, przez co
nie chodzi i w codziennych czynnościach potrzebuje pomocy bliskich.

W tym samym mieszkaniu przebywa też siostra pani Marii, Anna Meisarosh, i jej trzy
córki, nastoletnie Karina i Yana oraz 5-letnia
Angelina. Niebawem na świat przyjdzie kolejne dziecko. Pani Anna jest bowiem w ciąży. –
Bardzo się cieszymy, że trafiliśmy do Jaworzna.
Mieszkańcy Betlejem to wspaniali ludzie. Dostajemy
od nich wszelką pomoc. Jesteśmy za nią bardzo
wdzięczni – podkreśla Ukrainka. – Również samo
Betlejem, ten dom i całe jego otoczenie bardzo
nas urzekły – dodaje. Nowi lokatorzy poznają
dopiero Jaworzno. Byli już m.in. w Centrum,
zwiedzili Rynek, planty. Zgodnie przyznają, że
nasze miasto jest bardzo ładne.
Z utęsknieniem czekają jednak na moment,
w którym będą mogli wrócić do ojczyzny.

Niestety, pani Anna do mieszkania w Irpieniu
wrócić już nie zdoła. W wieżowiec uderzyła
bomba i zniszczyła jeden z pionów. Partner
pani Anny był w tym czasie w środku. Przeżył, ale uderzenie spowodowało, że stracił
pamięć. Zniszczeniu uległo całe wyposażenie
mieszkania. – Nic się nie uchowało – mówi ze
smutkiem Ukrainka.
W nowym domu wspólnoty Betlejem znalazła też schronienie, w drugim z mieszkań,
mama z trójką dzieci, w tym z 5-miesięcznym
i 3-letnim oraz nastolatkiem.
Remont budynku przy ul. Długoszyńskiej
80 w Jaworznie przyspieszył dzięki pomocy
ludzi dobrej woli. W modernizacji obiektu
pomagali mieszkańcom i przyjaciele Betlejem oraz liczni wolontariusze, w tym sami
uchodźcy i klerycy z częstochowskiego seminarium.
Wymieniono dach, okna, wszystkie instalacje, zrobiono przyłącze kanalizacyjne. Wyremontowano łazienki w stylu hudertwasserowskim, czego zdążył dokonać zmarły przed
kilkoma tygodniami Janusz Stencel, który
był mocno związany ze wspólnotą.
– Remont jeszcze się nie zakończył. Przed
nami jeszcze do zrobienia poddasze, schody
i kilka innych rzeczy. Ale to, co najważniejsze,
jest już gotowe, a nasi goście już się zaaklimatyzowali. Codziennie przychodzą też do naszego
głównego domu przy Długiej 16. Dzieci przyglądają się naszym zwierzętom, odwiedzają
nasze pracownie – mówi ks. Mirosław Tosza.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Powitanie lata w GEOsferze
W sobotę, 25 czerwca, o godz. 12, na terenie GEOsfery
rozpocznie się piknik „Powitanie lata”. Na mieszkańców
miasta czekać będzie sporo atrakcji. Odbędą się m.in.
warsztaty terenowe i rodzinna gra terenowa. Klimatu
dodadzą rozpalane ogniska.
W programie tegorocznego pikniku z okazji powitania
lata znajdą się warsztaty terenowe „Poszukiwanie skamieniałości”, które rozpoczną się o godz. 12 i 14. Między godz.
10 a 17 chętni wezmą udział w rodzinnej grze terenowej
pn:. „Geologiczny fundament miasta – Wapień". W planach
są także pokazy chemiczne, warsztaty florystyczne i przyrodniczy kącik kreatywny. Chętni będą mogli spróbować

swoich sił w przedwakacyjnym kursie tańca dla każdego.
Start tanecznych zmagań nastąpi o godz. 16.
Zainteresowani będą mogli odwiedzić SOWĘ - Strefę
Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Wejścia będą odpłatne i możliwe w godz. 12, 14 oraz 16. Chętni proszeni
są o dokonanie wcześniejszej rezerwacji miejsc. Można to
zrobić, pisząc na adres mailowy geosfera@um.jaworzno.pl.
– Zachęcamy do zabrania koszy piknikowych. Ogniska będą
rozpalone od godziny 14 – zapowiada Karolina Kędroń
z Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera
w Jaworznie.
Natalia Czeleń

Strażacy zapraszają na piknik
Lanie wodą do celu, spacer z kamerą termowizyjną
przez zadymione pomieszczenie, pokazy akcji ratunkowych, konkursy, upominki, wata cukrowa. Te i wiele
innych atrakcji będzie czekać na mieszkańców Jaworzna w niedzielę, 26 czerwca, na pikniku, organizowanym
przez strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie.
Dzień otwarty Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej odbędzie
się w jej siedzibie, przy ul. Krakowskiej 22. Impreza jest
przygotowywana z okazji 30-lecia powstania Państwowej
Straży Pożarnej.
Piknik rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 15.
– Wszyscy, którzy odwiedzą tutejszą jednostkę będą mogli
zapoznać się z pojazdami i sprzętem pożarniczym oraz cha-

rakterystyką pracy strażaka – informuje mł. bryg. Bartosz
Smolarczyk, zastępca komendanta PSP w Jaworznie.
Każdy będzie mógł obejrzeć strażacki sprzęt, wziąć do
ręki każdy element wyposażenia, przymierzyć mundur
i ekwipunek, poznać historię umundurowania, nauczyć
się operować wężem strażackim i udzielać pierwszej pomocy. W programie znajdą się także pokazy - podnoszenia samochodu za pomocą sprzętu pneumatycznego oraz
pokaz możliwości tzw. szczęk życia, służących do cięcia
samochodów po wypadkach drogowych. Śmiałkowie będą
mogli też sprawdzić na własnej skórze, jak wygląda przedzieranie się przez zadymione pomieszczenie z kamerą
termowizyjną. Będą upominki oraz poczęstunek. AZ-H
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Byczyna na fotograﬁach
Znamy już laureatów tegorocznej edycji konkursu
fotograficznego „Byczyna,
gdzie to jest?”. W tym roku
zmagania zorganizowano już po raz szósty. Na
konkurs wpłynęło blisko
200 prac od 26 autorów.
Jurorzy oceniali zdjęcia
w trzech kategoriach: krajobraz przyrodniczy, regionalia i życie codzienne.

– Wyłonienie najlepszych zdjęć nigdy nie jest proste, bo właściwie każda
przesłana do nas fotografia ma w sobie
coś niezwykłego. Autorzy konkursowych fotografii utrwalają między innymi
piękne miejsca naszej dzielnicy. Mimo
że znam Byczynę naprawdę nieźle, to
jednak zdarzają się takie zdjęcia, które nie wiem, gdzie zostały wykonane –
przyznaje Anna Gontarz z byczyńskiego koła Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Jaworzna.
W tym roku na konkursowych zdjęciach szczególnie mocno widać było
zmiany, jakie zachodzą w Byczynie.

Konkurs fotograﬁczny zorganizowano po raz szósty | fot. Grażyna Dębała

Budowa estakady ma ogromne znaczenie dla jaworznian zamieszkujących tę część miasta, a prace okazały się wdzięcznym tematem dla
fotografów.
– Ostatnie miesiące przyniosły sporo
zmian dla mieszkańców Byczyny. To
dzielnica, która teraz szybko się zmienia. Ta ewolucja widoczna jest też na
konkursowych zdjęciach – podkreśla
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent
Jaworzna.
Autorzy konkursowych fotografii
zgodnie przyznają, że Byczyna właściwie na naszych oczach przechodzi
teraz swoistą metamorfozę.
– Konkurs ma nazwę „Byczyna, gdzie
to jest?”, ale właściwie można by mówić „Byczyna, gdzie to było?”, bo część
obiektów utrwalonych na zdjęciach już
nie istnieje. Zmiany zachodzą tu naprawdę szybko i właśnie dlatego zdjęcia, które dokumentują te przemiany,
mają taką dużą wartość – mówi Jan
Knapik, zdobywca pierwszej nagrody
w kategorii regionalia.
W kategorii krajobraz przyrodniczy jurorzy najwyżej ocenili zdjęcie
zatytułowane „Bagno”, którego autorką jest Magdalena Graniczna.
W kategorii życie codzienne pierwsze

Zdjęcia teraz oglądać można na rynku w Byczynie | fot. Grażyna Dębała

miejsce przyznano Julii Bogusz za
fotografię „Gołębnik”.
Autorzy najlepszych zdjęć nagrody
i gratulacje odebrali na byczyńskim
rynku w sobotę, 18 czerwca. W uroczystości uczestniczyli też mieszkańcy dzielnicy. – Konkurs to okazja, by
utrwalać kadry z codziennego życia
mieszkańców oraz by dokumentować
życie dzielnicy, ale to też okazja, by

się spotykać, poznawać, zawierać przyjaźnie. Warto włączyć się w to przedsięwzięcie – zachęca Anna Lichota,
jaworznicka radna.
Najpiękniejsze zdjęcia przesłane
na konkurs oglądać można do 3 lipca
na byczyńskim rynku. Przez kolejne
dwa tygodnie konkursowe fotografie
prezentowane będą w śródmieściu
Jaworzna - na Rynku.
GD

Harry Potter: Rok w Hogwarcie

Slytherin z Pucharem Domów!
Gry z uniwersum Harry'ego Pottera są jak Fasolki Wszystkich Smaków Bertiego Botta – albo trafisz na dobry tytuł,
albo na średniaka, sprzedającego się dzięki popularności franczyzy. Jak będzie z najnowszym tytułem od wydawnictwa
Rebel, osadzonym w magicznym
świecie J.K. Rowling?
Rebel z powodzeniem wydał już
kilka gier z logiem Wizarding World,
od Dobble i Story Cubes, po serię
Hogwarts Battle. Tym razem gracze
otrzymali duże i ciężkie pudełko oraz
możliwość uczestniczenia w przygodach Harry'ego Pottera przez wszystkie siedem lat nauki w Szkole Magii
i Czarodziejstwa. Walka z bazyliszkiem,
mecze quidditcha czy wędrówki po Ulicy
Pokątnej – to wszystko dostajemy na czterech starannie wykonanych planszach. Jest
jednak małe „ale”…
Rok w Hogwarcie to gra, w której gracze wcielają się w jedną z kluczowych postaci uniwersum
i zdobywają punkty, aby wygrać Puchar Domów.
Punkty można zdobyć na cztery sposoby: wykonać misje, zdać
egzaminy, wygrać mecz quidditcha lub mieć szczęście przy losowaniu karty sprawowania. W przypadku kart sprawowania
sprawa jest prosta – stajemy na polu z właściwym symbolem,
ciągniemy kartę sprawowania i otrzymujemy lub tracimy punkty. Zdanie egzaminów również nie jest trudne, wystarczy zdobyć
kartę księgi w wyznaczonych polach i udać się do sali lekcyjnej
danego przedmiotu – liczba punktów jest zapisana na dole karty.
Najwięcej punktów można jednak zdobyć, wypełniając misje. Na
początku każdy z graczy otrzymuje pięć kart misji i w zależności
od wybranej długości rozgrywki, należy zrealizować daną liczbę
misji. Aby to zrobić, gracz musi zebrać odpowiednie przedmioty
oraz, grając na poziomie zaawansowanym, wybrane karty czarów i udać się we wskazane miejsce, gdzie czeka walka z bossem
przypisanym do zadania.

Walka w grze opiera się na rzutach kośćmi lub wykorzystywaniu
kart zaklęć/eliksirów. Każda postać posiada współczynnik odporności na atak, który informuje nas, ile oczek należy wyrzucić, aby
zadać obrażenia. Zamiast rzucać kośćmi, możemy zagrać daną
kartę. Karty służą do zadawania i leczenia ran. Takie pojedynki
możemy stoczyć z kartami bossów, kartami pojedynków po wejściu na odpowiednie pole lub drugim graczem. Liczba użytych
w walce kart lub kości zależy od wybranego poziomu rozgrywki
i przeciwnika. To może być inny gracz, śmierciożerca czy postać
z karty pojedynków.
Ostatnim sposobem na zdobycie punktów jest rozegranie meczu
quidditcha. Aby to zrobić, wystarczy dojść pionkiem na stadion
i wyzwać innego gracza. Zwykła rozgrywka zostaje wstrzymana,
a gracze przenoszą się na specjalną planszę z boiskiem. Mecz składa

się z dwóch rund: właściwego meczu i pogoni
za Złotym Zniczem. Pierwszą rundę wygrywa
gracz, który strzeli dwa gole, natomiast drugą ten, kto pierwszy dotrze do znicza. Jak to
wygląda? W pierwszej rundzie możemy poruszać się zawodnikami, aby przejąć kafla,
podawać, wykonać strzał na bramkę lub odbić tłuczek w celu wyeliminowania innego
zawodnika. Wykonanie większości czynności liczone jest jako akcja, a ilość akcji
w turze gracza zależy od wyniku rzutu
dwoma kośćmi. Przy strzałach na bramkę
przeciwnik rzuca kością, aby zobaczyć,
czy udało mu się uniknąć straty gola.
Rzut kością przydaje się również, aby
uniknąć spotkania z tłuczkiem. Kiedy
padnie druga bramka dla tej samej
drużyny, przechodzimy do pogoni
za zniczem. Za strzelenie bramki
gracze otrzymują karty, których
mogą użyć właśnie w drugiej rundzie. Za wygrany mecz otrzymujemy
40 punktów.
Patrząc na elementy
i mnogość możliwości, gra wydaje się
być świetną pozycją dla fanów uniwersum,
więc dlaczego nie jest tak popularna? Dla
mnie wadą jest użycie kadrów zamiast
wyrysowanych grafik, a także zbyt zawiła
instrukcja z niedomówieniami, które oczywiście samemu można ustalić i cieszyć się
rozgrywką. Ostatnim subiektywnym minusem jest sposób gry, tzn. rzucam kośćmi
i biegam po zamku licząc, że uda mi się
stanąć na odpowiednim polu, a jeśli nie,
to robię kolejne kółko i od nowa – fani
Talizmana mogą być zadowoleni.
7+
90 min.
1-8
Radosław Kałuża | @harcmepel

KULTURA
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Artyści z zespołu Zdrawica tworzą i grają razem już od blisko 10 lat. Folkowo-rockową grupę tworzą Martyna Pilch,
Martyna Golińska, Joanna Piątek, Magdalena Kozub, Marcin Jania i Kamil Nych. Jaworznianie kochają występować
w swoim rodzinnym mieście, a obecność bliskich jest dla nich siłą napędową. O reﬂeksjach, jakie towarzyszą im
na scenie i planach na przyszłość rozmawiamy z zespołem podczas Dni Jaworzna.

Publiczność oddaje nam energię
Na scenie w Jaworznie występowaliście już wielokrotnie. Za co kochacie
jaworznicką publiczność?
Bez publiczności nie ma grania. Zawsze dzielimy się ze słuchaczami pozytywną energią, a jaworznicka publiczność nam ją oddaje. Dużo
radości sprawia nam też obecność bliskich i znajomych na koncertach. W pewnym sensie możemy wtedy wspólnie spędzić czas.
Niedawno premierę miał wasz debiutancki krążek „Tak o rzece”. Jak został
przyjęty?
Na premierze czuliśmy, że publiczności podoba się efekt naszej pracy. Koncert promujący album zagraliśmy w maju w Domu Kultury im. Z.
Krudzielskiego w Szczakowej. Sala koncertowa
była wypełniona po brzegi, a pozytywne reakcje
publiczności przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Zdaniem niektórych w naszym zespole
i w muzyce widać oraz słychać rozwój, a to nas
bardzo cieszy. Z kolei nasi najbliżsi przekazali
nam słowa pochwał i krytyki.
Jak zaczęła się wasza przygoda z muzyką?
Martyna i Magda są kuzynkami i już w dzieciństwie grywały u babci w ogrodzie. W liceum
dołączyła Joasia. Dziewczyny zaczęły występować na ogniskach, konkursach piosenki angielskiej. Z czasem rozpoczęły poszukiwania innych
chętnych do stworzenia zespołu i tak właśnie
w 2013 roku powstała Zdrawica.
Tworzycie muzykę na pograniczu rocka i folku. Tematyka waszych utworów nawiązuje do dawnych tradycji
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Aktorka
w bibliotece
W poniedziałek, 20 czerwca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie ze znaną i lubianą aktorką, Dorotą Segdą. Wieczór
poświęcony był sztuce interpretacji tekstu. Aktorka nasze miasto odwiedziła już po raz trzeci.
– W wykonaniu artystki usłyszeliśmy wiersz
„W Weronie”, a także fragmenty poematu „Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem”
Cypriana Kamila Norwida oraz „Rzecz o wolności
słowa” tego samego autora. Wybór autora z pewnością nie był przypadkowy. Pani profesor od lat
przekonuje swoich studentów, że kto nauczy się
czytać Norwida, ten poradzi sobie z każdym tekstem – wspomina Anna Ptaszkiewicz-Godzina, instruktor metodyczny MBP w Jaworznie.
Dorota Segda znana jest m.in. z głównej roli
w filmie „Faustyna”. Przez lata odgrywała też
rolę pani dyrektor szpitala w Leśnej Górze w serialu „Na dobre i na złe”. Dorota Segda jest też
wykładowcą w Akademii Sztuk Teatralnych im.
Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, a także
rektorem tej uczelni. Wydarzenie zorganizowano
w ramach cyklu „Książka w dźwięku” wpisanego w program czwartej edycji projektu „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka.
Co autorów inspiruje?”
NC

Zdrawica zagrała w niedzielę na jawoznickim Rynku | fot. Natalia Czeleń

i wierzeń oraz relacji człowieka z naturą. Gdyby nie te klimaty, co chcielibyście grać?
Oczywiście rock and rolla! I trochę jazzu. Bardzo fajne jest to, że w zespole mocno różnimy się
upodobaniami muzycznymi. Każdy słucha innego
gatunku muzycznego, każdy ma inny charakter
i temperament, a to wszystko wpływa na klimat
zespołu i nasze utwory.
Jakie macie plany na najbliższy czas?

Uwaga pożar!
Motyw straży pożarnej bardzo często pojawia się w kinie. Na
przestrzeni lat powstało wiele filmów poświęconych właśnie pracy
strażaków. Gatunkowo są zróżnicowane, ale najczęściej to kino akcji albo
obyczajowe. Historie opowiadane są z punktu widzenia jednego bohatera
albo jednostki strażackiej. Często obfitują w dramatyczne wydarzenia,
które są konsekwencją nieujarzmionego żywiołu, jakim jest ogień.
„Tylko dla odważnych” to film oparty na faktach, co sprawia, że jest
autentyczny i bardzo wzruszający. Opowiada o tragicznych wydarzeniach
z czerwca 2013 roku, kiedy to grupa specjalnie wyszkolonych strażaków,
stawiła czoła szalejącemu pożarowi, pochłaniającemu błyskawicznie lasy
w pobliżu Yarnell w stanie Arizona. Poznajemy ludzi, którzy narażają swoje
życie dla lokalnej społeczności i robią to, co do nich należy. Wykonują po
prostu swoją pracę, codziennie ocierając się o niebezpieczeństwo i śmierć.
Bez zbędnego patosu film pokazuje, czym jest odwaga, braterstwo i poświęcenie oraz to, jak bezradni jesteśmy wobec natury i jej żywiołów. KP
Wybrana
ﬁlmograﬁa

Bezimienni bohaterowie, reż. Jim Simpson, USA 2002
Chicago fire, reż. Jeffrey Nachmanoff i inni, USA 2012 – 2021
Ci, którzy życzą mi śmierci, reż. Taylor Sheridan, USA/Kanada 2021
Częstotliwość, reż. Gregory Hoblit, USA 2000
9/11, reż. James Hanlon i inni, Francja/USA 2002
9-1-1, reż. Bradley Buecker i inni, USA 2018 – 2021
Igrając z ogniem, reż. Andy Fickman, USA 2019
Jednostka 19, reż. Paris Barclay i inni, USA 2018 – 2022
Na zawsze, reż. Steven Spielberg, USA 1989
Ocalić i zginąć, reż. Frédéric Tellier, Francja 2018

Teraz, kiedy płyta jest już wydana, możemy skupić się na tych pomysłach, które w nas
kiełkowały przez ostatni rok, ale nie zmieściły
się już na płycie. Chcemy też grać koncerty, by
mieszkańcy innych miast poznali naszą muzykę.
Rodzą się również pomysły na następną płytę.
Energii po premierze mamy bardzo dużo, bierzemy się więc do pracy.
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

Pamięci polskich
policjantów
Do 9 września przesyłać można prace w diecezjalnym konkursie
na plakat i esej, które upamiętnią polskich policjantów walczących
o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej. Konkursowy
plakat przygotować mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, natomiast esej mogą napisać uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli mieszkańcy diecezji sosnowieckiej.
– Celem konkursów jest odkrycie wkładu polskich policjantów w walce
o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej, poznanie biografii bohaterskich policjantów, którzy w latach 1918-1945 walczyli o niepodległość
i granice Rzeczypospolitej Polskiej, przypomnienie ważnych kart historii
walki o niepodległość naszej Ojczyzny, a także kształtowanie postaw religijno-patriotycznych – wyjaśniają organizatorzy diecezjalnych zmagań.
Konkursowy esej popularnonaukowy powinien mieć maksymalnie 4 strony. Plakat należy przygotować w formacie A3 w dowolnej
technice plastycznej. Może to być na przykład rysunek, malarstwo,
kolaż albo grafika.
Prace należy przysłać do 9 września na adres Wydziału Katechetycznego sosnowieckiej Kurii Diecezjalnej (ul. Gospodarcza 14a,
41-214 Sosnowiec).
Konkursy zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia powołania
Policji Państwowej oraz 30-lecia Diecezji Sosnowieckiej.
Grażyna Dębała

Jaworznicka Orkiestra Kameralna Archetti
zainaugurowała tegoroczny cykl plenerowych koncertów w hospicjum | fot. Archiwum Hospicjum

Koncertują
w ogrodzie

W jaworznickim Hospicjum Homo Homini
im. św. Brata Alberta zainaugurowano V edycję
,,Letnich Koncertów w ogrodzie Hospicjum”.
Cykl muzycznych spotkań otworzył koncert
Orkiestry Kameralnej Archetti. Pacjenci, pracownicy oraz wolontariusze hospicjum, byli zachwyceni koncertem i już nie mogą się doczekać
kolejnych występów. – To były naprawdę piękne
chwile i z całego serca dziękujemy za tę duchową
ucztę – mówi Iwona Pawelec, koordynator
hospicyjnego wolontariatu.
Przed pacjentami placówki kolejne muzyczne przeżycia. Swoje występy zapowiedzieli
już między innymi Aleksander Tura i Marek
Długopolski. – Nasi pacjenci uwielbiają te letnie
koncerty. To dla nich nie tylko forma rozrywki.
Pacjenci mogą posłuchać muzyki granej na żywo
z okien swoich pokojów, z tarasów, a niektórzy
mogą także wyjść do ogrodu. Takie wydarzenia
ich mocno integrują – tłumaczy pani Iwona. NC
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Mają nowy zarząd
Trzy jaworznickie drużyny piłkarskie zagrają w przyszłym sezonie w lidze okręgowej. Do Victorii
1918 i LKS-u Zgoda Byczyna dołączy Ciężkowianka. Zespół zdobył
bowiem mistrzostwo chrzanowskiej
A klasy. Tymczasem wyjaśniła się
już niepewna sytuacja innego klubu
z naszego miasta. Zarząd JSP Szczakowianka wybrał nowego prezesa
stowarzyszenia.
W ubiegły weekend trzy jaworznickie zespoły zagrały ostatnie mecze sezonu 2021/2022.
Występujące w wadowickiej
okręgówce, Victoria i Zgoda,
przegrały swoje ligowe pojedynki
(pierwsza z drużyn 1:3 z Babią Górą
Sucha Beskidzka, druga 1:4 z Hejnałem Kęty). Wyniki meczów nie
wpłynęły jednak na zmianę pozycji obu zespołów w ligowej tabeli.
Victoria zajęła w okręgówce trzecie
miejsce, a Zgoda też trzecie, ale od
końca. Uplasowała się bowiem dopiero na 14. pozycji. Z ligi odpadły
natomiast, zająwszy kolejno 15.

i 16. miejsce - MKS Libiąż i Sokół
Przytkowice.
Do okręgówki dołączy natomiast
inna jaworznicka drużyna, mistrz
chrzanowskiej A klasy, czyli Ciężkowianka Jaworzno. Drużyna uzbierała w całym sezonie 64 punkty
i została liderem w swojej lidze.
Powody do radości mają też działacze i piłkarze czwartego z jaworznickich klubów piłkarskich – JSP
Szczakowianka Jaworzno. Tym razem jednak nie chodzi o wygrany
mecz (Szczaksa zakończyła sezon
w 4. lidze śląskiej już 11 czerwca i zajęła 5. miejsce w tabeli), ale
o wybór nowego prezesa. 8-osobowy zarząd powierzył funkcję szefa
klubu Andrzejowi Sojce.
Wybór nowego prezesa nie był
łatwy. Klub napotkał bowiem w tej
sprawie na spore problemy. Na walnym zgromadzeniu 12 maja dotychczasowi prezesi potwierdzili, że nie
chcą kandydować ponownie. Nie
było jednak innych chętnych do pokierowania stowarzyszeniem w no-

wej kadencji. Fiaskiem kończyły
się kolejne zebrania, a nad klubem
zawisła groźba likwidacji. Dopiero
9 czerwca udało się powołać nowy
zarząd, który z kolei wybrał nowego prezesa.
– Andrzej Sojka to postać bardzo dobrze znana w jaworznickim
środowisku sportowym. Przez kilka
kadencji, od lipca 2006 do 2019
roku, pełnił również funkcję prezesa zarządu. Podczas swojej pracy
pozwolił klubowi przetrwać trudny
czas transformacji, w tym zmiany
stowarzyszeń zarządzających klubem. W trakcie jego rządów zespół
seniorów przeszedł drogę z A-klasy do
3. ligi. W 2019 roku Andrzej Sojka
zrezygnował z funkcji, ale cały czas
był blisko klubu, jako jeden z głównych sponsorów i partnerów, działał
też w komisji rewizyjnej. Teraz powraca, by razem z rozszerzonym do
ośmiu osób zarządem budować lepszą
przyszłość lokalnej piłki – podkreślają działacze Szczakowianki.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Kolejny memoriał
Z czeską drużyną bokserską zmierzą się w sobotę, 25 czerwca, pięściarze z JaworTeamu. Właśnie tego dnia
odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS-u doroczny memoriał jednego ze szkoleniowców
klubu. Początek o godz. 17. Wstęp
wolny. – Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu na Galę Boksu Olimpijskiego, która odbędzie się w ramach
XVI Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Roberta Kopytka. Rękawice skrzyżują zawodnicy czeskiego klubu
Opava Boxing oraz reprezentanci JaworTeam – zachęcają organizatorzy.
Międzynarodowy Turniej Bokserski ma już kilkunastoletnią tradycję.
Od 2011 roku jego patronem jest nieżyjący pięściarz i trener Robert Kopytek. Jaworznianin boksował przez
16 lat w barwach Victorii Jaworzno.
Stoczył około 250 oficjalnych walk,
które w większości wygrał. Zdobył
wicemistrzostwo Polski w wadze 67
kg i trzykrotnie drużynowe mistrzostwo Polski. Na pierwszoligowym
ringu pojedynkował się 46 razy. Wygrał 33 walki.

Po zakończonej karierze pięściarskiej podjął się trenowania
młodych adeptów pięściarstwa.
Od początku działał też w założonym, po zlikwidowanej sekcji
boksu Victorii Jaworzno, Jaworznickim Klubie Bokserskim JaworTeam. Niestety zachorował i po
długiej walce z nowotworem zmarł
7 stycznia 2011 roku. Miał niespełna 45 lat.
W każdej edycji Gali Boksu Olimpijskiego bokserzy JaworTeamu
zapraszają na ring pięściarzy z innego kraju. W Jaworznie gościli już
m.in. Słowacy, Czesi, Irlandczycy,
Ukraińcy i Islandczycy.
Ci ostatni, z klubu Hnefaleikafélag Kópavogs, podjęli rękawicę
w listopadzie ubiegłego roku. Polacy wygrali z gośćmi 14:2.
Na galę zapraszają Jaworznicki
Klub Bokserski JaworTeam i Miejskie Centrum Kultury i Sportu.
Patronat honorowy nad sobotnią
imprezą objął Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A

Lekkoatleci walczyli
Jaworzniccy lekkoatleci mają na koncie kolejne
osiągnięcia sportowe. Dwie zawodniczki sekcji Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu, Julia Frąckowiak
i Paulina Gaj, wzięły udział w 98.
PZLA Mistrzostwach Polski w Lekkiej
Atletyce. Julia Frąckowiak w skoku
w dal ustanowiła nowy rekord sezonu i awansowała do finału, w którym
zajęła 8. miejsce. Paulina Gaj w biegu
na 5000 m była 10.
Zawodnicy MCKiS-u wzięli też
udział w Mistrzostwach Śląska. Patryk Górski wywalczył srebrny medal
w pchnięciu kulą i brązowy w rzucie
dyskiem. Anna Chodacka zdobyła srebro w rzucie dyskiem i brąz
w pchnięciu kulą. Adrianna Olechno zajęła 4. pozycję w biegu na 100
m, a Karolina Rysak, w tym samym
biegu, była 8. Piotr Kuzak, w biegu
na 100 m, awansował do finału, ale
w nim nie wystartował z powodu
błędu organizatora. Zajął dopiero
8. miejsce.
Zmiany w tabeli
Zakończyła się runda
podstawowa Jaworznickiej Ligi Szóstek Salos. Po niedzielnej
kolejce doszło do sporych zmian w tabeli 1. ligi. Drużyna No Name nadal
jest na prowadzeniu, ale z drugiego
aż na czwarte miejsce spadł zespół
Jago-Pro. Stało się to po przegranym
meczu z liderem tabeli. Drugie miejsce zajmuje obecnie team pn. Chłopaki z Kościołów, a na trzecim jest
AFS United Lambada. W 2. lidze prym
wiedzie Team Spirit, a na drugiej pozycji są Eko Świry. Trzecie miejsce

zajmuje drużyna OPJ Sokół Jaworzno. Runda rewanżowa rozpocznie się
we wrześniu.
Sukcesy bilardzistów
Młode bilardzistki z jaworznickiego UKS-u Fair
Play zajęły miejsce na podium Bilardowych Mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w Krotoszynie. Alicja Ciołczyk i Julia
Cabała, podopieczne trenera Bogdana Wołkowskiego, wywalczyły
brązowy medal. Drużyna chłopców
(Jakub Kraupe, Dominik Regieli
i Wojtek Lubczyński) zajęła natomiast 5. miejsce. W indywidualnych
pojedynkach Julia Cabała była 5., podobnie jak Jakub Kraupe. 9. miejsce
zajęła Alicja Ciołczyk. Dominik Regieli i Wojciech Lubczyński uplasowali
się na 17. pozycjach. Tymczasem ich
starsi klubowi koledzy rozegrali mecz
w ramach 6. kolejki I Polskiej Ligi Bilardowej. Jaworznicka drużyna wygrała 5:1 z zespołem JupiterCarbon
BSB Maximus Bydgoszcz i zajmuje
2. miejsce w ligowej tabeli.
Poza podium
Zawodniczki sekcji siatkarskiej MCKiS zajęły 5.
miejsce w finale mistrzostw Śląska
w minisiatkówce w kategorii trójek.
W zmaganiach brało udział 8 drużyn.
Jaworznianki nie weszły do ścisłego
finału przez przegrany mecz z Tytanem Ostrowy. Spotkanie zakończyło się dla MCKiS-u wynikiem 1:2.
Do finału ogólnopolskiego dostały
się dwie najlepsze drużyny turnieju - MKS Dwójka Zawiercie i Silesia
Volley Mysłowice.
AZ-H
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Niczym ﬂisacy sprzed lat
„100 lat Polski nad Przemszą” –
tak brzmiało hasło tegorocznej edycji
spływu kajakowego, organizowanego
przez Klub Ligi Morskiej i Rzecznej
„Flisacy i Gwarkowie znad Przemszy
pw. św. Barbary”. Siódmy już Flis na
Przemszy odbył się w niedzielę, 19
czerwca. Start kajakarskiej eskapady miał miejsce na Trójkącie Trzech
Cesarzy, a meta w okolicy kładki
w Chełmku. – Wydarzenie było poświęcone w tym roku 100-leciu przy-

łączenia terenów Górnego Śląska do
Polski, a co za tym idzie, 100 lat Polski
nad Przemszą – przyznają mysłowiczanie, Monika i Jacek Parisowie,
założyciele wspomnianego Klubu Ligi
Morskiej i Rzecznej.
Podczas imprezy nie brakowało odniesień do spływów, które odbywały
się tą rzeką przed dziesiątkami lat.
– Był retman (starszy flisak kierujący spływem – przyp. red.), była pieśń
„Kiedy ranne wstają zorze”, był wongiel

Spływ kajakowy cieszył się dużym zainteresowaniem | fot. Piotr Ziebura
AU TO P R O M O C J A

do transportu, ale zamiast galarów były
kajaki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za pracę na flisie, bo wongiel
dopłynął do Chełmka, a przy okazji
flisacy posprzątali rzekę – podkreślają
państwo Parisowie.
To oni są głównymi organizatorami
corocznego flisu, który przygotowują
we współpracy z miastami leżącymi
nad Przemszą: Mysłowicami, Jaworznem, Sosnowcem i Chełmkiem. Małżeństwo z Mysłowic postawiło sobie
za cel przywrócenie atrakcyjności
rzece, które przed dziesiątkami lat
odgrywała bardzo ważną rolę dla
mieszkańców okolicznych miejscowości. To właśnie na Przemszy odbywał
się spływ węgla galarami, również
tego z jaworznickich kopalń (przystań
flisacka była m.in. w Jeleniu). Monika i Jack Parisowie stworzyli nawet
replikę galara. Co prawda nie pływa
on jeszcze po Przemszy, ze względu
na to, że obecnie jej brzegi są bardzo
zarośnięte, ale został już zwodowany m.in. w basenie w parku Słupna
w Mysłowicach.
AZ-H

Rajd na rzecz hospicjum odbędzie się po raz szósty | fot. Materiały MCKiS

Marsz z kijami
dla hospicjum

Ruszyły zapisy na Wakacyjny Rajd
Nordic Walking z grupą Nord Walkers. To będzie już szósta edycja tego
wydarzenia. Rekreacyjna impreza
odbędzie się nad Sosiną w niedzielę, 10 lipca. Dochód przeznaczony
zostanie na rzecz jaworznickiego
hospicjum.
Biuro rajdu, start oraz meta, zlokalizowane będą przy ul. Bukowskiej,
w okolicy placu zabaw. Weryfikacja
zawodników rozpocznie się od godz.
8.30. Przed godz. 10 odbędzie się
solidna rozgrzewka, która pozwoli
zawodnikom uniknąć ewentualnych
kontuzji. Rajd wystartuje o godz. 10.
Uczestnicy imprezy do pokonania będą mieli dystans 5 km wokół
zalewu. Po godz. 12, kiedy wszyscy
zawodnicy dotrą na metę, odbędzie

się konkurs z nagrodami. Podczas
imprezy prowadzona będzie zbiórka
charytatywna na rzecz Hospicjum
Homo Homini im. św. Brata Alberta
w Jaworznie. – Szczegółowe informacje
na temat wydarzenia dostępne są w wydarzeniu utworzonym na Facebooku pod
nazwą: „VI Wakacyjny Rajd Nordic
Walking – idziemy dla Hospicjum Homo
Homini”. Wszystkich uczestników rajdu
zachęcamy do włożenia żółtych koszulek,
bo to kolor żonkili, które są symbolem
hospicyjnych Pól Nadziei – wyjaśnia
Kinga Jończyk, instruktor z Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
Panel do elektronicznych zgłoszeń
znajduje się na stronie www.mckis.
jaworzno.pl w zakładce sport - sportowe wydarzenia cykliczne.
Natalia Czeleń

Gimnastyczki
poszukiwane!
W czwartek, 23 czerwca, rozpoczną się zapisy do sekcji gimnastyki artystycznej Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu. Na
dziewczęta, które marzą o tym,
by zostać gimnastyczkami, trenerki
MCKiS będą czekać w Zespole Szkół
Ogólnokształcących na Podłężu (ul.
Towarowa 61). – Nabór dotyczy
dziewczynek z rocznika 2015 i młodszych. Zapisy rozpoczną się o godz.
17 – informuje Janusz Ciołczyk
z działu sportu MCKiS, opiekun
sekcji gimnastyki artystycznej.
Sekcja działa w Miejskim Centrum Kultury i Sportu od 2003
roku. Trenują w niej dziewczęta kilku i kilkunastoletnie. Swoją
przygodę z gimnastyką rozpoczynają zwykle między 4. a 6. rokiem
życia. Jaworznickie zawodniczki
mają na koncie wiele sukcesów
oraz medali na ogólnopolskich
i międzynarodowych turniejach.

Treningi w ramach jaworznickiej
sekcji odbywają się w sali sportowej klubu Niko MCKiS i w ZSO na
Podłężu. Dziewczęta trenują pod
okiem Liliany Kuby i Aliny Dulęby. Uczą się układów taneczno-gimnastyczno-akrobatycznych bez
przyboru, z piłką, wstążką, obręczą,
skakanką i maczugami. W ramach
zajęć odbywa się też nauka tańca.
Jak podkreślają pracownicy
MCKiS-u, gimnastyka artystyczna
rozwija koordynację i pamięć ruchową, estetykę ruchu, odporność
psychiczną, muzykalność, umiejętność koncentracji i podzielność
uwagi.
Więcej informacji na temat naboru można uzyskać pod numerami
telefonów: 608 671 427 (Janusz
Ciołczyk) i 608 300 070 (Liliana
Kuba) lub mejlowo, pisząc na j.ciolczyk@vp.pl i l.kuba@awf.katowice.pl.
AZ-H
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 21 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna” nr
23 (261): Dobro nie rodzi
się ze zła. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Uczony
i reformator

Ulica Hugona Kołłątaja to jeden z odcinków Obwodnicy
Północnej, który biegnie od skrzyżowania z ul. Insurekcji
Kościuszkowskiej do ronda im. ks. Juliana Bajera (krzyżówka Kołłątaja, Obrońców Poczty
Gdańskiej i Pionierów).
Hugo Kołłątaj zasłynął przede
wszystkim jako współtwórca Konstytucji 3 maja i reformator Akademii Krakowskiej. Był duchownym, mężem stanu, politykiem,
publicystą, poetą, geografem i historykiem.
Urodził się 1 kwietnia 1750
roku w Dederkałach Wielkich. Był
synem Antoniego herbu Kotwica i Marianny z Mierzeńskich.
Uczył się w szkole w Pińczowie, a później na Akademii
Krakowskiej, gdzie obronił tytuł doktora filozofii. Studiował
także w Wiedniu i Rzymie. Tam został doktorem prawa
i teologii, a także przyjął święcenia kapłańskie.
Został skierowany do parafii w Pińczowie i Krzyżanowicach Dolnych. Należał do Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, udzielał się w Komisji Edukacji Narodowej, która
zobligowała go do reformy Akademii Krakowskiej. Zmiany,
które wprowadził Kołłątaj na krakowskiej uczelni, to m.in.
otwarcie jej na mieszczan, poprawa poziomu naukowego,
uporządkowanie spraw majątkowych czy zapoczątkowanie wykładów z nauk przyrodniczych i literatury polskiej.
Kołłątaj został też rektorem Akademii Krakowskiej.
Po latach przeprowadził się z Krakowa do Warszawy,
gdzie prowadził tzw. kuźnicę kołłątajowską. W Sejmie

Czteroletnim był członkiem stronnictwa patriotycznego. Forsował m.in. wyzwolenie chłopów, nadanie praw
mieszczanom, zniesienie liberum veto czy dziedziczność
tronu. Dążenia Hugona Kołłątaja
do zmiany ustroju zakończyły się
uchwaleniem Konstytucji 3 maja,
której był współautorem.
Po tym wydarzeniu Kołłątaj
został podkanclerzym koronnym
i powołał Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Popierał przystąpienie do konfederacji targowickiej. Przestraszył
się jednak nastrojów społecznych
i uciekł z Warszawy.
W czasie insurekcji kościuszkowskiej był członkiem Rady Najwyższej Narodowej. Pod
koniec powstania wyjechał potajemnie ze stolicy. Chciał
dostać się do Wenecji. Bezskutecznie, ponieważ został aresztowany w Przemyślu i osadzony w więzieniu w Ołomuńcu
i twierdzy Josephstadt.
W niewoli napisał trzytomowe dzieło pt. „Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu ludzkiego”.
Odzyskał wolność pod koniec 1802 roku. Jednak w 1807
roku znalazł się w gronie podejrzanych o działanie na rzecz
Napoleona Bonapartego. Znów został aresztowany i wywieziony do Moskwy. Po wypuszczeniu na wolność zamieszkał w Księstwie Warszawskim. Zmarł 28 lutego 1812 r.
w Warszawie w wyniku długiej choroby. Został pochowany
na Powązkach. Jego serce znajduje się natomiast w kościele w Wiśniowej.
AZ-H

Wyjątkowo sympatycznie święto obchodzić będziemy w piątek,
24 czerwca. Zgodnie z kalendarzem
świąt nietypowych właśnie wtedy
wypada bowiem Dzień Przytulania,
znany też jako „Free Hugs”. Przytulanie to przede wszystkim doskonały sposób, by okazać drugiemu
człowiekowi sympatię lub miłość.
To również najtańsza i bardzo skuteczna forma terapii. Dotyk jest nam
wszystkim bardzo potrzebny.
Specjaliści tłumaczą, że podczas
przytulania w organizmie zachodzi
wiele pozytywnych zmian. Nasze
samopoczucie się poprawia, obniża
się ciśnienie krwi i zmniejsza odczuwanie bólu. Dzieje się tak dlatego,
że pod wpływem czułego dotyku do
mózgu trafia informacja o tym, by
uwolnić endorfiny. W efekcie w organizmie obniża się poziom kortyzolu, hormonu stresu, a rośnie poziom
serotoniny, zwanej też hormonem
szczęścia.
Przytulanie pozwala nam też budować trwałe relacje, wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Warto o tym
pamiętać, nie tylko 24 czerwca.
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 23 (261)
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