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Więcej na str. 3

Drogowcy
pracują już na OTK

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Miasto kusi turystów
i mieszkańców

Prawdziwe turystyczne oblężenie przeżywało Jaworzno
podczas sierpniowego długiego weekendu. Tłumy spacerowiczów odwiedziły park
Gródek. Ciasno było też na
plażach nad Sosiną, w GEOsfe-

rze i innych miejskich parkach.
Nasze miasto ma sporo do zaoferowania turystom. Bogata
jest również letnia oferta przygotowana dla mieszkańców.
Popularność parku Gródek
od miesięcy bije rekordy.
W czasie długiego weekendu
na tamtejszej kładce ustawiły
się kolejki spacerowiczów, by
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Podobnie sytuacja wyglądała w pozostałych jaworznickich parkach.
Więcej na str. 5

Jaworznianie grają
w ﬁlmie

Strzelają ligowe
bramki

Czy jaworznicka Kocia to
dobre miejsce na plan zdjęciowy do telewizyjnego serialu?
Jak najbardziej! W czwartek,
11 sierpnia, na słynnej ul. Sienkiewicza pojawiła się ekipa
„Pasjonatów”. Filmowcy roz-

Wygrana Szczakowianki, remis w derbach, które rozegrały
Victoria 1918 i Ciężkowianka,
i porażka Zgody Byczyna. Tak
zakończyły się pierwsze ligowe spotkania jaworznickich
drużyn piłkarskich, rozegrane
w miniony weekend.
Sezon 2022/2023 został
zainaugurowany w sobotę
i niedzielę, 13 i 14 sierpnia.
Szczakowski zespół, grający
w 1. grupie 4. ligi śląskiej,
wygrał 4:0 wyjazdowy mecz
ze Śląskiem Świętochłowice,

stawili sprzęt przed jednym
ze straganów z warzywami
i owocami, by nakręcić tam
scenę zakupów, które robiła
serialowa bohaterka.
W rolę klientki wcieliła się,
mieszkająca w Jaworznie,
Monika Inglot, która zmaga
się z poważną wadą wzroku.
W serialu, reżyserowanym
przez Artura Dziurmana, aktora teatralnego, filmowego
i telewizyjnego, jaworznianka
gra samą siebie.
Więcej na str. 8-9

strzelając w pierwszej połowie jedną, a w drugiej aż trzy
bramki.
Więcej na str. 14

Z DRUGIEJ STRONY

Pesymista widzi ciemny tunel, optymista
widzi światło w tunelu, realista widzi światła pociągu, maszynista widzi trzech debili
na torach.
Naprawdę lubię moje miasto. Urodziłem się tutaj, wychowałem, a gdy poleciałem za ocean, marząc o życiu
w Nowym Jorku, to pomimo tego, że było mi tam naprawdę wspaniale, tęskniłem za domem. I tym domem nie
była tylko rodzina, przyjaciele czy cztery ściany mojego
zameldowania, ale także Jaworzno.
To, gdzie się urodzimy, definiuje nas na zawsze. Mogliśmy się urodzić w totalnej biedzie, gdzieś w afrykańskiej
wiosce, gdzie niedobór wody, jedzenia, lekarstw czy Faktów TVN byłby wręcz zabijający. Albo w strefie wojny. Lub
w Korei i byśmy mieli sterylny świat, gdzie nasi sportowcy
wygrywają igrzyska, dzięki takiemu koreańskiemu TVP –
ale za to wszyscy mają poczucie sukcesu. Ale urodziliśmy
się tutaj, na polskiej ziemi, która z jednej strony nasączona
krwawą historią i przesadną martyrologią, z drugiej jest
jednym z najlepszych zakątków na świecie do mieszkania.
Zawsze, gdy wracam z wojaży, bardzo doceniam ten
nasz klub Pinokia i kultu czterdziestolatka z Maliniakiem
na czele. Może się wydawać, że jest dużo negatywów wokół nas, ale ja nie zamierzam nimi żyć. Cytując klasyka:
i lato by tak nie smakowało, gdyby zimy nie było, w życiu
musimy mieć ciągłą równowagę, to rzeczy złe pozwalają
nam zauważać pozytywy. Narzekamy na drogi? Przejedź
się po cywilizowanej Słowacji. Wjazd do Polski przez granicę zmienia całkowicie optykę. Chcesz pomarudzić na
klimat? Zobacz, jak Toskania, która jest obiektem marzeń i westchnień gospodyń domowych, wygląda latem
– beżowe, wypalone krainy nie równają się z naszymi
widokami. Ikoniczne zdjęcia z tamtych rejonów na bank
były robione między Radomiem a Rzeszowem, tam jest
mnogość wspaniałych widoków. U nas kipi zieleń - dobrze mieszkać w klimacie umiarkowanym. Oby zmiany
ekologiczne nam tego nie zabrały, solennie obiecuję, że
nie będę puszczał cieplarnianych bąków i gazów, z komina oczywiście.
Czasem ciężko być optymistą, gdy jakiś sanofdebicz zatruł Odrę i tony śniętych ryb dryfują w kierunku Bałtyku.
Jakbym zwyrola wziął za frak, to by zaśpiewał „To ostatnia
niedziela” falsetem. Jak słowo. Ciężko, gdy po raz kolejny
politycy plują nam prosto w twarz, a w telewizji twierdzą,

Szpilki w bruku

że to rzęsista ulewa i zacina prosto w ryło. I gdy za naszą
wschodnią granicą cierpią ludzie, w konflikcie, jakiego
od 77 lat nie znamy. 77 to dwie kosy, jak powtarzała
babcia, czyli najgorzej. Wierzę dalej w NATO, to daje mi
poczucie optymizmu.
Wracając do lokalnych spraw. Nie cierpię narzekaczy,
tych co ciągle im się coś nie podoba wokoło. Mieszkam
na skraju parku Angielskiego, ale dla mnie to na zawsze
zostanie hałda - kiedyś syfiasta i paskudna, obecnie miejsce spacerów i rekreacji, nawet jak moja Tośka nawali
kupsztala to muszę grzecznie z woreczkiem posprzątać,
bo tak wypada w obecnym stanie szlacheckim. Obecnie
nazywamy to Hałd Park, szkoda tylko, że nikt w rogu
mądrości nie prawi jak w Hyde Parku londyńskim, chyba
że lokalny menel Tarnawski się uruchomi, to czasem po
dwóch jabcokach toczy tyradę słowną na tematy wszelkie,
ale za to sam ze sobą i ze Smarzyńskim co najwyżej. Ale
Huta już menelska nie jest, stara gwardia padła, a nowa
ćpa po kątach. Pojawił się też tak zwany element napływowy. Rok temu wprowadzili się do sąsiedztwa fajni ludzie
– małżeństwo ok. czterdziestki, z córką i psem, od razu
nastąpiła sympatyczna asymilacja. Inteligentni i chętni do
pogadania, czuć poziom i niechęć do 500+. Niedawno rozmawiałem z nimi i usłyszałem, że są z Sosnowca i wszyscy
znajomi im zazdroszczą, że w takim ładnym i dynamicznie
się rozwijającym mieście zamieszkali. I że to prestiżowo,
mieszkać w Jaworznie. Wiecie jak się napuszyłem? Jak
paw łaziłem po okolicy, uzurpując sobie prawo do bycia
gospodarzem. A następnego dnia czytam narzekactwo na
internecie, są ludzie, co im się nic nie podoba – że rynek
ujowy, że planty to ujowe i że betonoza, też ujowa a najgorsza to Sosina i w ogóle wszystko ujowe. I że dziś za
ciepło, jutro za zimno, a w ogolę to susza i pada w weekend. No i o co chodzi? Może to jak z zachwytami – gdy
Rosjanin zobaczy piękny widok, to powie że priekrasno.
Gdy Amerykanin, to że biutiful. A Polak stanie, zerknie
i powie: ja pie... o ku...
Nasze narzekactwo to jakaś choroba. Taki raczek, co
toczy społeczeństwo. A spróbuj coś napisać, że ci się podoba, to jesteś pisowiec albo pełowiec - jedna zaraza według mnie. Polityka to przekleństwo.
Tak w ogóle to miałem napisać tekst o miłości w czasie
wakacji, jakie przechodzi próby i jak się różnie dzieje, ale
muszę to przemyśleć jeszcze. Na razie przypomnę starą
maksymę, że w słowie „miłość” wystarczy zamienić kilka
liter i wychodzi „wódka”. Na zdrowie.

Jan Kleszcz

Po pierwsze rozsądek
Sierpniowy, długi weekend udowodnił, że Jaworzno jest
niezwykle popularnym turystycznie miastem. Tłumy spacerowiczów pojawiły się w tym czasie w jaworznickich parkach. Korzystający
z wolnego czasu relaksowali się i wypoczywali, czerpiąc z uroków miasta.
Zwłaszcza tych w jego zielonych częściach.
Wielką popularnością cieszy się m.in. zmodernizowana Sosina. Infrastruktura, która pozwala na aktywny wypoczynek, ale też czysta woda i piaszczyste plaże przyciągają jaworznian i mieszkańców sąsiednich miast. Plażowicze
wypoczywają, opalają się i pływają. Niestety, nie zawsze zachowując przy
tym rozsądek. Tydzień temu policyjni wodniacy wyciągnęli z wody pięć osób.
Wśród nich było dwóch dorosłych mężczyzn i trójka dzieci. Okazało się, że
panowie, chcąc zrobić przyjemność dzieciakom, zabrali je jednocześnie na
dwuosobowy kajak. Łódka się wywróciła i cała piątka znalazła się w wodzie.
Na szczęście tym razem wszystko skończyło się dobrze. Mundurowi bardzo
szybko zauważyli wywrotkę i udzielili pomocy poszkodowanym. Dzieci miały
kapoki, a dorośli byli trzeźwi. To z pewnością nie było bez znaczenia. Policjanci tłumaczą, że w tej sytuacji zawinił po prostu brak wyobraźni. Konsekwencje mogą być jednak poważne, bo stróże prawa rozważają, czy podjąć
w tej sprawie dalsze kroki prawne.
Niestety, wydaje się, że rozsądek nie jest naszą mocną stroną, szczególnie
w czasie letniego wypoczynku. W GEOsferze, dla dobrego zdjęcia, zwiedzającym zdarza się przechodzić przez ochronne barierki i razem z małymi dziećmi
pozują do zdjęć, ustawiając się na krawędzi skarpy. Chwila nieostrożności czy
utrata równowagi mogą się skończyć tragicznie. Nie warto chyba ryzykować
życia dla chwili adrenaliny. Zwłaszcza życia swojego dziecka.

Moje 3 grosze

Wojciech P. Knapik
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Promocja i duma
Grażyna Dębała

Niespełna dwa tygodnie zostały
na wzięcie udziału w internetowym
głosowaniu na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Śląskiego.
W konkursie o ten tytuł walczy 27
ciekawych realizacji o charakterze
rekreacyjno-edukacyjnym i kulturalno-sportowym. Wśród nich jest
jaworznicka Sosina.
Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny przy ulicy Bukowskiej przeszedł poważne zmiany, które miały
przywrócić mu wartości przyrodnicze
i użytkowe. Zadanie się powiodło.
Oświetlona, asfaltowa alejka wokół
zbiornika, boiska, siłownia i plac zabaw zachęcają do aktywności. W ramach prac wykonano też kanalizację
sanitarną, instalację służącą do przerzutu wody z kanału centralnego do
Komentarz tygodnia

Hipolicie, pierrrrrr... niczycie
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zbiornika Sosina, przepompownię
wody z Sosiny do potoku Kozi Bród.
Odmulono dno zbiornika, odtworzono szuwarowiska i zamontowano
pomosty pływające dla wędkarzy.
Dziś Sosina skutecznie przyciąga
nie tylko mieszkańców naszego miasta. To jedno z miejsc, które mogą
budzić dumę. Warto się nim chwalić
i je promować. Można to zrobić, między innymi, biorąc udział w internetowym głosowaniu. W końcu celem
konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest
właśnie promocja rozwoju i zmian
jakościowych przestrzeni. Sosina jest
tu doskonałym przykładem. Szczegółowe informacje na temat konkursu
są na stronie npp.slaskie.pl. Głosować
można do końca sierpnia.

Wbrew stereotypom
Anna Zielonka-Hałczyńska

„Koniec i bomba, kto nie widział,
ten trąba” – takim hasłem witają
internautów na swojej stronie internetowej członkowie Integracyjnego
Teatru Aktora Niewidomego (ITAN)
w Krakowie. Parafraza słynnego cytatu z „Ferdydurke” Gombrowicza
to dowód, że krakowscy artyści, borykający się z problemami wzroku,
mają zdrowy dystans do swojej sytuacji życiowej. Bo choć nie widzą
wcale (lub bardzo słabo), to nie jest
to dla nich żadną przeszkodą, by
realizować aktorskie pasje.
Dzieło, zapoczątkowane i wciąż
prowadzone, przez Artura Dziurmana, reżysera, aktora teatralnego,
filmowego i telewizyjnego, zostało
już nie raz zaprezentowane na szkla-
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nym ekranie. O działalności ITANA
mogli dowiedzieć się widzowie telewizyjnej Dwójki, dzięki serialowi
„Pasjonaci”.
Teraz powstaje jego druga seria.
Podobnie jak w pierwszej, również
teraz w serialu występują także jaworznianie. Narzeczeni, Monika
Inglot i Krzysztof Bartosz, grają samych siebie, i pokazują, jak wygląda
ich codzienność.
A nie jest ona wcale nudna.
Wbrew stereotypom, że osoba
niewidoma lub słabowidząca jest
skazana na życie w czterech ścianach swojego domu, oni są tego
zaprzeczeniem i „patrzą” w przyszłość z optymizmem i gotowością
do spełniania kolejnych marzeń.
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Czekają
na wnioski

Z ul. Tuwima zdjęto już nawierzchnię | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Tak wyglądać będzie ulica po zakończeniu prac | fot. Materiały MZDiM

Drogowcy pracują już
na OTK

Ruszył planowany remont na ulicy Tuwima. We wtorek, 16 sierpnia, na drodze pojawiła się frezarka, która usuwała mocno zniszczoną nawierzchnię. Kompleksowy remont to inwestycja, na którą mieszkańcy osiedla Tadeusza Kościuszki czekali szczególnie niecierpliwie. Tymczasem losy remontu ważyły się do ostatniej chwili, bo wszystkie oferty przesłane przez firmy w ramach przetargu na
to zadanie, przekraczały założony budżet.
– Aby dokończyć zmiany w tej części śródmieścia, miasto zdecydowało
się rozstrzygnąć przetarg, mimo iż
najtańsza oferta przekraczała znacząco kosztorys, wynikający z dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej
umowy to ponad 2,8 mln złotych
– przyznaje Paweł Bednarek, dy-

rektor Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów w Jaworznie.
Mieszkańcy okolicy nie kryją
zadowolenia z powodu remontu.
Zgodnie podkreślają, że droga była
już naprawdę mocno zniszczona.
– Cieszę się, że nie wycofano się
z decyzji o remoncie, choć trzeba

W ramach prac przebudowana zostanie drogowa infrastruktura, przybędzie też miejsc parkingowych | fot. Materiały MZDiM

będzie zapłacić za niego więcej niż
planowano. Ubytki w niektórych miejscach nawierzchni były tak duże,
że groziły uszkodzeniem samochodu – przekonuje Marcin Dobosz,
mieszkaniec OTK.
Zgodnie z planem – infrastruktura drogowa ulicy Tuwima, na
odcinku od skrzyżowania z ulicą
Matejki do krzyżówki z ulicą Chopina, zostanie przebudowana. Prace
dotyczą jezdni, chodnika, miejsc
postojowych i ciągu pieszego wraz
ze schodami. Wykonane zostanie
też odwodnienie oraz usunięte będą
kolizje z sieciami. W ramach remontu przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne.
Mieszkańcy muszą się liczyć
z utrudnieniami, ale wykonawca
robót zapewnił, że ciągłość ruchu
będzie utrzymana przez cały czas
remontu. Prace potrwają do końca roku.

– Konsekwencją przyjętego Programu Rozwoju Jaworzna na lata
2018 – 2023 jest realizacja pakietu
inwestycji drogowych, w tym właśnie
ul. Tuwima, która wraz z prowadzonymi wcześniej zadaniami remontowymi, czyli budową nowych chodników i nawierzchni jezdni, zakończy
kompleksową modernizację infrastruktury tego obszaru. Prowadzone
prace pozwolą zwiększyć komfort
i bezpieczeństwo mieszkańców, w tym
dzieci uczęszczających do przedszkola, znajdującego się przy tej ulicy –
wyjaśnia Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna.
To kolejny etap prac w tym rejonie. W 2016 roku wyremontowano odcinek ulicy Tuwima od
skrzyżowania z ul. Matejki w kierunku ulicy Bulgi. Powstały wówczas nowe chodniki i wymieniono
nawierzchnię jezdni.
Grażyna Dębała

W jaworznickim magistracie można
już składać wnioski o dodatek węglowy. To jednorazowe i bezzwrotne
wsparcie w wysokości 3 tys. zł. Pieniądze przeznaczone są dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.
W Jaworznie wnioski można składać
w Biurze Gospodarki Komunalnej na
Placu Górników 5. Trzeba to zrobić
do 30 listopada.
Co ważne, o dodatek węglowy
mogą wnioskować gospodarstwa
domowe wpisane lub zgłoszone do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Czas na dokonanie takiego
wpisu minął 30 czerwca.
Dodatek węglowy jest przyznawany bez kryterium dochodowego.
Wsparcie przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel,
oraz tym, które dopiero to zrobią. GD

Tragedia
na drodze
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, 11 sierpnia, na
skrzyżowaniu ulic Martyniaków i Dąbrowszczaków. Ze wstępnych ustaleń
policjantów z jaworznickiej drogówki
wynika, że 54-letni rowerzysta nie
ustąpił pierwszeństwa kierowcy tira.
Doszło do zderzenia, w wyniku czego
rowerzysta zginął na miejscu. – 54-letni rowerzysta nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu prowadzącemu zestaw ciężarowy, który jechał ulicą Martyniaków.
W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł
mieszkaniec naszego miasta. Kierujący
samochodem ciężarowym był trzeźwy –
opowiada Michał Nowak, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jaworznie. Na miejscu wypadku
pod nadzorem prokuratora pracowali
policjanci z drogówki wraz z technikiem kryminalistyki. Dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia będą wyjaśnione w toczącym
się postępowaniu.
GD

Są pieniądze dla działkowców
Nawet 70 tys. zł dotacji z miejskiej kasy mogą
otrzymać jaworzniccy działkowcy na modernizację i rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wnioski o finansowe wsparcie podobnych
inwestycji składać można do końca sierpnia.
Program pomocy dla ROD to odpowiedź władz
miasta na postulaty działkowców. Jego zapisy
zostały wypracowane wspólnie przez urzędników i działkowców. – Po spotkaniach z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
pszczelarzy i rolników pojawiła się propozycja,
żeby stworzyć wieloletni program, na wzór wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, którym gmina
mogłaby wesprzeć działanie ROD-ów – opowiada
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Zgodnie z wypracowanymi zapisami programu finansowe wsparcie dla działkowców
to dotacja celowa z kasy miasta na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem jaworznickich ROD. Pieniądze z tej puli mogą zostać
wykorzystane na budowę lub modernizację
infrastruktury ogrodowej, jeżeli zmiany takie
korzystnie wpłyną na warunki lub zwiększą
dostępność ogrodu dla społeczności lokalnej.
– Środki, które mogą pozyskać zarządy ogrodów, będą przeznaczone na modernizację przestrzeni wspólnych, dla wszystkich użytkowników
danego obiektu – potwierdza Paweł Silbert.
Maksymalna kwota dotacji to 70 tys. zł.
Środki będą wypłacane jednorazowo, ale żeby

zdobyć te pieniądze, potrzebny jest wkład
własny. Ustalono, że dotacja może stanowić
70 proc. kosztów inwestycji, a wkład własny
to minimum 30 procent całego projektu.
Wnioski, złożone do końca sierpnia w jaworznickim magistracie, będą następnie
analizowane i oceniane przez urzędników.
Te projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację i otrzymają finansowe wsparcie,
będą realizowane już od stycznia 2023 roku,
zaś 31 października to ostateczny termin,
do którego zadanie będzie musiało zostać
rozliczone. 15 dni po zakończeniu realizacji zadania trzeba będzie jeszcze przedłożyć
sprawozdanie z jego wykonania.

Urzędnicy podkreślają, że program wspierający działkowców to wyraz troski o zieloną
przestrzeń miasta i dobry przykład budowania partycypacyjnego modelu współpracy
z mieszkańcami.
Miejski program to niejedyna szansa na
dodatkowe pieniądze na rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Stowarzyszenia
ogrodowe mogą również starać się o granty
w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. To konkurs ogłoszony przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
O szczegółach przeczytać można na stronie
www.gov.pl.
GD
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Policyjni wodniacy z Jaworzna i Katowic pomagają strzec bezpieczeństwa wypoczywających nad Sosiną | fot. Materiały KMP Jaworzno

Wodniacy zdążyli
z pomocą

Do niebezpiecznego zdarzenia
doszło na jaworznickiej Sosinie.
Policyjni wodniacy wyciągnęli
z wody pięć osób, w tym trójkę
dzieci. Wszyscy wpadli do wody po
tym, jak wywrócił się kajak, którym
płynęli. Okazało się, że cała piątka
wsiadła do dwuosobowej łódki.
Tym razem na szczęście skończyło się na wychłodzeniu i strachu.
– Wodniacy z jaworznickiej komendy, pełniąc służbę na terenie zbiornika
wodnego Sosina, zauważyli wywrócony kajak i pięć osób w wodzie. Po
podpłynięciu okazało się, że troje
z pięciu obecnych tam osób to dzieci. Na szczęście miały założone kapoki, lecz sposób, w jaki poruszały
się w wodzie, świadczył o tym, że
nie potrafią pływać. Dzieci były wystraszone i bardzo wychłodzone – informuje Michał Nowak, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jaworznie.
Wodniacy szybko pomogli całej
piątce. Rozbitków policyjną motorówką odwieziono na brzeg, gdzie
czekała matka dzieci, ratownicy
z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i… policjanci
z patrolu rowerowego. Dwaj so-

snowiczanie wyjaśnili mundurowym, że chcieli zrobić dzieciom
przyjemność i dlatego zabrali do
kajaka całą trójkę.
– Mężczyźni jednak nie przewidzieli
sytuacji, że kajak może się przewrócić
i dojdzie do bardzo niebezpiecznej
sytuacji, zwłaszcza że najmłodszy
uczestnik rejsu miał 5 lat. Badanie
alkomatem wykazało trzeźwość mężczyzn – podkreśla Michał Nowak.
Okazuje się, że ta przygoda może
mieć dla sosnowiczan ciąg dalszy.
Mundurowi sporządzili bowiem
dokumentację, która zostanie teraz skrupulatnie przeanalizowana przez jaworznickich śledczych.
Policjanci ustalą, czy względem
mężczyzn należy wyciągnąć konsekwencje prawne.
Akcja ratunkowa po wywrotce kajaka na Sosinie była kolejną w tym
sezonie. Dzięki czujności policjantów na szczęście tym razem również zakończyła się pomyślnie. Policjanci apelują jednak o rozsądek,
bo konsekwencje braku rozwagi
czy brawury podczas wypoczynku
nad wodą mogą niekiedy okazać
się tragiczne w skutkach.
Grażyna Dębała

NR 30/2022

Nowe mediacje,
nowy prezes

Spółki Nowe Jaworzno
Grupa TAURON i Rafako
rozpoczęły kolejne już mediacje przed Prokuratorią
Generalną w sprawie jaworznickiego bloku energetycznego o mocy 910
MW. Tym razem chodzi
o wypracowanie harmonogramu prac, po których
blok będzie mógł działać
w optymalnej konfiguracji
i z maksymalną efektywnością. Tymczasem w sobotę, 13 sierpnia, z powodu awarii blok ponownie
wyłączono.
W ubiegłym tygodniu doszło też
do zmiany w fotelu szefa Nowego
Jaworzna. Spółką, która odpowiada
za eksploatację bloku, kieruje teraz
Paweł Szczeszek, prezes zarządu
TAURON Polska Energia.
Zgodnie z komunikatem przedstawicieli koncernu, zamiar przeprowadzenia mediacji ze spółką Rafako wynika z konieczności zmiany
warunków ugody z grudnia 2021
roku. Chodzi głównie o ustalenia
w sprawie okresu, w którym realizowane są prace optymalizacyjne
i strojeniowe, w tym testy, próby
i pomiary, dla bloku o mocy 910
MW w Jaworznie.
Przypomnijmy. Problemy energetycznego olbrzyma zaczęły się
w zeszłym roku. Doszło do dwóch
poważnych awarii, przez co blok
musiał zostać wyłączony i czekał
na naprawę. Ale firma Rafako, która go zbudowała, oświadczyła, że
z powodu kłopotów finansowych
nie jest w stanie przeprowadzić

Problemy energetycznego olbrzyma zaczęły się w zeszłym roku
| fot. Materiały KMP Jaworzno

prac. Firma z Raciborza wycofała
się ze zobowiązań i skierowała do
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej wniosek o zakończenie
mediacji ze spółką Nowe Jaworzno
Grupa TAURON. Rafako tłumaczyło
się brakiem porozumienia.
Pod koniec roku firmy wznowiły
mediacje i przygotowały projekt
nowej ugody, zgodnie z którym
założono nowy termin ponownej
synchronizacji bloku z siecią i nowy
termin zakończenia okresu przejściowego. Został on wyznaczony na
30 października 2022 roku.
Porozumienie, dotyczące przekazania Rafako prowadzenia prac
eksploatacyjnych, zostało podpisane przez obie strony w marcu

Dotarli na Jasną Górę
Mocna ekipa Grupy Złotej z Jaworzna dotarła w sobotę, 6 sierpnia, na Jasną Górę. Pielgrzymi,
biorący udział w diecezjalnej, młodzieżowej pielgrzymce przed obraz
Matki Bożej Częstochowskiej, maszerowali przez 6 dni. Swoją wędrówkę rozpoczęli w poniedziałek,
8 sierpnia, po mszy św. o godz.
7.30 w kolegiacie pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie.
Pierwszego dnia doszli do Olkusza,
a nazajutrz połączyli się z innymi
grupami tzw. pielgrzymki olkuskiej.
Trasa pielgrzymki wiodła Szlakiem
Orlich Gniazd. Pątnicy nocowali
pod namiotami. Wędrowali pod

| fot. Archiwum prywatne

hasłem: „W Krzyżu – miłości nauka”. Na zakończenie pielgrzymki wierni z diecezji sosnowieckiej
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wzięli udział w mszy św. na jasnogórskich wałach.
Anna Zielonka-Hałczyńska

tego roku. Raciborska firma zobowiązała się do prowadzenia ich
na własną odpowiedzialność i na
własne ryzyko od 1 marca do 30
czerwca, a NJGT zobligowało się
do współdziałania z Rafako. Synchronizacja obiektu z siecią odbyła
się 14 kwietnia. Tego dnia blok ponownie rozpoczął pracę w polskim
systemie elektroenergetycznym.
Obecnie trwa okres przejściowy,
ale, jak się okazuje, już wystąpiły
opóźnienia. Dlatego TAURON i Rafako zdecydowały się na kolejne
mediacje.
– Podczas spotkań padła deklaracja o chęci współpracy, służącej
wypracowaniu optymalnego harmonogramu zakończenia okresu
przejściowego pracy bloku 910 MW.

Szczepien
Jeszcze dwa tygodnie temu dzienna
liczba potwierdzonych przypadków
zakażenia koronawirusem wynosiła
w Jaworznie średnio około 10 osób.
Aktualne raporty covidowe są bardziej optymistyczne. W naszym mieście na COVID-19 zapada dziennie
maksymalnie 2 mieszkańców. Zdarzają się też dni, kiedy nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku. W Jaworznie sytuacja wygląda dobrze, ale
medycy cały czas przestrzegają przed
możliwą jesienną falą zakażeń i wciąż
zachęcają do szczepień.
W mieście punktów szczepień jest
blisko 30. O dostępnych terminach
można dowiedzieć się, wchodząc

na internetową rejestrację lub przez
infolinię Ministerstwa Zdrowia pod
numerem 989. Pacjenci mogą też dodzwonić się do konkretnego punktu
szczepień i zapytać o możliwość zaszczepienia się. Warto to zrobić, ponieważ w systemie internetowym nie
są wykazane wszystkie możliwości.
Na przykład w Zespole Lecznictwa
Otwartego szczepienia są realizowane w zależności od zainteresowania
pacjentów. Gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych, to są oni
zapraszani na konkretny dzień i godzinę do przychodni ZLO na Podłężu,
przy al. Piłsudskiego 80. – Szczepimy
szczepionką Pfizer wszystkich chętnych
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Okres przejściowy jest kluczowy dla
efektywnego funkcjonowania bloku
w Jaworznie w perspektywie kilkudziesięciu lat, podczas których
będzie stanowił istotny element stabilizujący polski system energetyczny – podkreśla Paweł Szczeszek,
prezes zarządu TAURON Polska
Energia i, od kilku dni, również
szef spółki NJGT. – Sprawne zakończenie okresu przejściowego jest
ważne nie tylko dla Rafako i Grupy
TAURON, ale również dla stabilności systemu energetycznego Polski.
Rafako i Grupa TAURON zgodnie
będą prowadzić dalsze prace nad
dokończeniem jednostki – zapewnia.
Paweł Szczeszek przejął funkcję prezesa Nowego Jaworzna po
Sebastianie Goli. Jak przekonuje
nowy szef, bezpośrednie zarządzanie spółką odpowiedzialną za eksploatację bloku o mocy 910 MW
usprawni procesy decyzyjne.
– Przy obecnej strukturze Grupy
TAURON i podziale kompetencyjnym, jednoczesne kierowanie pracami
zarządów spółki centralnej i spółki
prowadzącej blok poprawi również
koordynację w zakresie zapewnienia
paliwa węglowego dla jednostki – wyjaśnia Paweł Szczeszek.
Tymczasem po awarii z 13 sierpnia blok energetyczny znów wyłączono. Obiekt nie będzie działać
niemal do końca miesiąca, bo podczas oczyszczenia kotła oraz odżużlacza okazało się, że konieczna
będzie też naprawa leja kotła.
W ubiegłym tygodniu kłopotów
było więcej. Na terenie Elektrowni Jaworzno II doszło do pożaru.
Ogień zajął fragment gumy taśmociągu starego bloku ciepłowniczego, znajdujący się na wysokości 15
metrów. Na miejsce przyjechało kilka jednostek staży pożarnej.
Strażacy gasili płomienie przez 1,5
godziny. Nikomu nic się nie stało.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Wakacyjna oferta miasta jest wyjątkowo szeroka
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

W długi weekend oblężenie przeżywał park Gródek
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Prawdziwe turystyczne oblężenie
przeżywało Jaworzno podczas sierpniowego długiego weekendu. Tłumy
spacerowiczów odwiedziły park Gródek. Ciasno było też na plażach nad
Sosiną, w GEOsferze i innych miejskich parkach. Nasze miasto ma sporo
do zaoferowania turystom. Bogata jest
również letnia oferta przygotowana
dla mieszkańców. – Chętnie relaksuję
się nad Sosiną. Uważam, że budowa
basenów po jednej stronie Sosiny była
świetnym pomysłem, bo rodziny z dziećmi mogą tam miło spędzić czas, a osoby
szukające ciszy i spokoju, znajdą je po
drugiej stronie zalewu. Brakuje mi tu
tylko dobrej bazy noclegowej i tańszego pola namiotowego – mówi Barbara Wilert, która często wypoczywa
na terenie ośrodka przy Bukowskiej.
Popularność parku Gródek od miesięcy bije rekordy. W czasie długiego
weekendu na popularnej kładce ustawiły się kolejki spacerowiczów, by
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Podobnie sytuacja wyglądała w pozostałych jaworznickich parkach. Wszędzie
było rodzinnie, tłoczno i aktywnie.
Jaworznianie chętnie korzystają
też z letnich atrakcji, jakie zapewniają instytucje kulturalne w mieście. Oferta jest bogata i skierowana
do mieszkańców w każdym wieku.

się o godzinie 16. W programie przewidzianych jest wiele atrakcji, głównie ekologicznych. Uczestnicy imprezy będą mieli okazję zobaczyć
wystawę edukacyjną „Mniej śmieci
- więcej życia”. Odbędą się też warsztaty ekologiczne, gry i zabawy oraz
liczne konkursy z nagrodami.
Wiele dzieje się pod płaszczką.
W niedzielę, 21 sierpnia, zamieni
się ona w miasteczko rowerowe,
a od wtorku, 23 sierpnia, płaszczką zawładną instruktorzy z ATElier
Kultury. O godz. 17 odbędą się tu
warsztaty artystyczne. W czwartek,
25 sierpnia, planowana jest kolejna
odsłona teatralnej akcji fotograficznej „Przebierz się w teatr”. Chętni
będą mogli przymierzyć kostiumy
teatralne i pozować w nich do zdjęć.
Po godz. 17 odbędą się warsztaty wokalne. W piątek, 26 sierpnia, szykuje
się muzyczna uczta, którą zaserwuje
Kwartet Arche. W sobotni wieczór,
27 sierpnia, ATElier Kultury zaprasza na dancing przy muzyce mechanicznej. W niedzielę dla jaworznian zagra Kwartet eM Band. – Nie
mieszkam w Jaworznie, ale jeśli tylko
możemy, korzystamy z oferty kulturalnej. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak
wiele dzieje się w tym mieście – mówi
Małgorzata Jęczmyk-Głodkowska.

Miasto kusi turystów
i mieszkańców

nia w toku
jeszcze niezaszczepionych, w tym dzieci, które skończyły 5 lat, osoby, które
nie dokończyły cyklu szczepienia podstawowego, czyli nie przyjęły drugiej
dawki, i pacjentów, którzy chcą przyjąć trzecią dawkę szczepionki, czyli
pierwszą przypominającą – informuje
personel ZLO.
Podawana jest też czwarta dawka,
czyli druga przypominająca, pacjentom, którzy ukończyli 60 lat, i osobom
powyżej 12. roku życia, które mają
zaburzenia odporności i są obciążone
chorobami współistniejącymi. Drugą
dawkę przypominającą można przyjąć minimum 4 miesiące od przyjęcia
pierwszej dawki.
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Według informacji podanych na
stronie gov.pl w Jaworznie podano
już w sumie 138 628 dawek szczepionek przeciw COVID. W pełni zaszczepionych jest 48 588 osób.
Seniorzy z Jaworzna, którzy skończyli 65 lat, mają też możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie. Szczepienia odbywają się
w ramach programu opracowanego
przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego, i potrwają do końca listopada.
Warto się pospieszyć, bo liczba osób,
które mogą wziąć udział w programie, jest ograniczona. Obowiązuje
kolejność zgłoszeń.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Ciekawe propozycje w ramach
akcji „Lato w mieście” dla najmłodszych przygotowali instruktorzy
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. W najbliższy piątek, 19 sierpnia, o godz. 10, w Domu Kultury
w Szczakowej odbędą się warsztaty
teatralno-plastyczne „Teatr z wyobraźnią”. W długoszyńskim klubie
Pod Skałką o godz. 11 rozpocznie
się wakacyjny quiz z niespodzianką.
Dzieci z klubu Gigant wybiorą się na
seans do kina. 30 sierpnia o godz.
12 dzieci oraz młodzież spotkają
się w byczyńskim Klubie Niko na
warsztatach recyklingowych. Na
zajęciach wykonają kreatywny przybornik na szkolne bibeloty. – Będzie
to stojący organizer na biurko. Przy
jego tworzeniu wykorzystamy metalowe elementy, dzięki czemu będzie on
bardziej trwały. Wszystkie materiały
będą oczywiście z odzysku. Chciałabym pobudzić u dzieci kreatywność
jeszcze przed ich powrotem do szkół
– opowiada Kinga Jończyk, instruktorka z MCKiS.
W niedzielę, 21 sierpnia, w parku
Podłęże odbędzie się kolejny piknik
z cyklu „Z rodziną w plenerze”. Zrewitalizowany park świetnie sprawdza się jako miejsce organizacji imprez rodzinnych. Piknik rozpocznie

Ciekawe wakacyjne propozycje
mają też pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jaworznianom
przypadły do gustu atrakcje skierowane zwłaszcza do najmłodszych
mieszkańców miasta. – Staram się
uczestniczyć z moimi dziećmi w większości wydarzeń. Zauważyłam, że coraz więcej jest imprez skierowanych
właśnie do najmłodszych, i bardzo
mnie to cieszy. Dobrze, że jest taka
różnorodność atrakcji – mówi jaworznianka, Anna Baran.
W sobotę, 27 sierpnia, na terenie GEOsfery odbędzie się kolejna
Rodzinna Gra Terenowa „Geologiczny fundament miasta - Rudy
cynku i ołowiu”.
Na mieszkańców czekają też sportowe wyzwania. W sobotę, 27 sierpnia, w parku Podłęże rozpocznie
się pierwsza edycja Rajdu Nordic
Walking. Udział w wyzwaniu wziąć
może maksymalnie 200 zawodników. Trasa poprowadzi przez dzielnicę i park Podłęże oraz velostradę.
Do pokonania będzie około 6 kilometrów. Zgłoszenia do rajdu przyjmowane są przez stronę internetową MCKiS. Zapisów dokonać będzie
można również w biurze zawodów
w dniu imprezy.
Natalia Czeleń

Koncesja nie będzie
przedłużona?
Odcinek autostrady A4, od Katowic do Krakowa, już za
kilka lat może być zarządzany przez państwo, a nie przez
dotychczasowego koncesjonariusza tej drogi, którym jest
Stalexport Autostrada Małopolska. Taką informację podał w zeszłym tygodniu minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.
Stalexport to wieloletni zarządca odcinka A4, ciągnącego się także przez Jaworzno (w naszym mieście są dwa
węzły autostradowe, Jeleń i Byczyna). Koncesji tej spółce
udzieliło w 1997 roku ówczesne Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej. Według umowy koncesyjnej, SAM
miał przystosować A4 relacji Katowice-Kraków do wymogów autostrady płatnej i ją eksploatować. Koncesja została udzielona na 30 lat, co oznacza, że wygaśnie w 2027

roku. Minister Adamczyk przewiduje, że nie zostanie ona
przedłużona. – W 2027 r. państwo polskie przejmie odpowiedzialność za zarządzanie, administrowanie autostrady
A4 między Katowicami a Krakowem – stwierdził na antenie Radia Kraków. Jak dalej przyznał, ma nadzieję, że po
2027 roku opłaty za przejazd tym odcinkiem będą wystarczająco niskie, by kierowcy wybierali podróż właśnie
A4, a nie alternatywnymi drogami. Obecnie, za przebycie
tego fragmentu A4, spółka SAM pobiera od kierowców
samochodów osobowych 26 zł, a od kierujących ciężarówkami - 80 zł. Andrzej Adamczyk marzy również, by
odcinek Katowice-Kraków docelowo był bezpłatny, Wtedy państwo nie musiałoby budować nowej drogi między
aglomeracjami śląską i krakowską.
AZ-H
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Zaryczą
silniki
W niedzielę, o godz. 14, na placu
przed Decathlonem odbędzie się kolejny Moto Event Jaworzno. Impreza
dla miłośników motoryzacji potrwa
do wieczora. Mieszkańcy miasta podziwiać będą mogli samochodowe
klasyki, a także pojazdy zmodyfikowane wizualnie albo mechanicznie.
Organizatorami wydarzenia są grupy: Nocna Jazda Jaworzno i Klasyczne Jaworzno. Na uczestników imprezy czekają liczne atrakcje i konkursy
z nagrodami. Warto się wybrać. – To
wydarzenie dla każdego, kto lubi motoryzację. Podobny zlot zorganizowaliśmy
trzy lata temu – wspomina Mateusz
Urbański, jeden z organizatorów niedzielnego Moto Eventu.
Właściciele pojazdów, którzy chcieliby pokazać swoje maszyny i wziąć
udział w wydarzeniu, proszeni są
o przesłanie zgłoszeń na adres: nocnajazda.jaw@gmail.com. Zgłoszenie
powinno zawierać: imię i nazwisko
posiadacza samochodu, numer rejestracyjny auta oraz markę i model
pojazdu, 3 zdjęcia samochodu (każde
z innej strony) oraz krótki opis dokonanych modyfikacji.
Oficjalne otwarcie zlotu planowane
jest na godzinę 15. Prezentacji samochodów towarzyszyć będą dodatkowe
atrakcje, wśród nich pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków
ochotników oraz pokazy taneczne.
Odbędą się też konkursy na samochód zlotu, felgę zlotu, najgłośniejszy
wydech, samochód publiczności, car
limbo, klasyk i najstarsze auto zlotu.
Podczas trwania eventu będzie także prowadzona zbiórka charytatywna
na leczenie małego Mikołaja. NC
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Byczyna sprzed lat na makiecie
W nocy z wtorku na środę
zakończyło się głosowanie
w ramach Jaworznickiego
Budżetu Obywatelskiego
2023. Wyniki poznamy
jesienią.
Tymczasem pomysłodawcy zrealizowanych już projektów z poprzednich lat zachęcają, by z nich korzystać. O makiecie Byczyny z połowy
XIX wieku przypominają członkowie byczyńskiego koła Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Jaworzna. Makieta
powstała ze środków budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Obecnie wisi
na ścianie byczyńskiej filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
– Chcemy przypomnieć o tej makiecie
mieszkańcom, a zwłaszcza rodzicom,
których dzieci 6 lat temu były jeszcze
bardzo małe, a dziś chodzą już do szkoły. Zachęcamy, by pokazali swoim dzieciom Byczynę sprzed lat – wyjaśnia
Anna Lichota, radna Rady Miejskiej
w Jaworznie i członkini TPMJ.
Makieta, wykonana w skali 1:850,
o wymiarach 2 m na 1,5 m i 0,3 cm,
jest wiernym odwzorowaniem pierwszej szczegółowej mapy, którą stworzyli Austriacy w ramach tzw. katastru galicyjskiego.
– Wcześniejsze mapy były mocno
orientacyjne. Ale dzięki tej, z 1848
roku, wiemy, ile było gospodarstw, jak
były rozmieszczone, gdzie się znajdo-

Makieta, obrazująca Byczynę z 1848 roku, wisi w ﬁlii biblioteki
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

wały i jaki areał miały pola uprawne
– wyjaśnia Anna Gontarz, kierująca byczyńskim kołem Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Jaworzna. – W tamtym czasie w Byczynie były 153 domy
mieszkalne, 174 budynki gospodarcze,
szkoła, karczma, trzy kapliczki i młyn
– wylicza.
Makieta to jedno z licznych przedsięwzięć, zainicjowanych przez członków koła Byczyna TPMJ, które powstało w 2013 roku, właśnie dzięki
Annie Gontarz. Byczynianka szukała informacji o swoich przodkach.
W trakcie poszukiwań natrafiła na

wiele ciekawych informacji o innych
byczyńskich rodach, a następnie odszukała książki o historii Jaworzna
i Byczyny, napisane przez jaworznicką historyczkę, Marię Leś-Runicką.
Panie zaczęły współpracować i postanowiły stworzyć byczyński album
starych fotografii. Wspierała je w tym
radna Anna Lichota.
Za radą pracowników Muzeum
Miasta Jaworzna byczynianki utworzyły koło TPMJ i pod auspicjami
Towarzystwa ogłosiły zbiórkę starych
zdjęć. Mieszkańcy Byczyny odpowiedzieli na apel i zasypali je fotografia-

mi. W tworzeniu albumu bardzo pomogli także Grażyna Budak, Anna
Jurkiewicz, Maria Sidełko, Małgorzata Złocka i Andrzej Gontarz. Tak
powstała publikacja pt. „Byczyna na
starej fotografii”, dotycząca czasów
sprzed 1939 roku. Niebawem koło
wydało drugi tom, dotyczący okresu
1939-1977, gdy Byczyna była jeszcze
odrębną miejscowością.
Koło wydało też kolejne publikacje:
„Byczyna – dokumenty, mapy, wspomnienia”, „Byczyna w czasie zaborów
i Wielkiej Wojny” oraz „Byczyna archiwum szkolne 1837-1945”. Byczynianie wydrukowali też albumy
z otwarcia rynku w dzielnicy i dwóch
rajdów „Byczyński byk”. Kolejnym ich
wydawnictwem są pocztówki, które
można kupić w bibliotece.
Obecnie członkowie Towarzystwa
opracowują wspomnienia Józefa
Ćwika, przewodniczącego prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie w latach 1960-1965. Urodzony
w 1904 roku w Byczynie Józef Ćwik,
opisał historię swojego życia w 12
zeszytach. Pierwszy z nich dotyczy
okresu dzieciństwa i młodości, które
autor spędził w rodzinnej miejscowości. Ćwik opisał w nim swoje życie
codzienne.
– Te wspomnienia mają ogromną
wartość. Pokazują realia życia w tamtych czasach – podkreślają członkowie
Towarzystwa, którzy w każdy wtorek
o godz. 16 spotykają się w byczyńskiej filii MBP.
Anna Zielonka-Hałczyńska
REKLAMA

Poszukują
choinki

KONKURS
WAKACYJNY

Pracownicy Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów poszukują drzewka bożonarodzeniowego, które zimą ozdobi Rynek. Idealne drzewko powinno
mieć około 6 metrów wysokości. Choinka, która stanie na głównym placu
miasta, powinna też posiadać piękne
i gęste, zielone gałązki. Osoby, które
posiadają w swoim ogrodzie takie
właśnie drzewko, proszone są o kontakt z pracownikami działu Przestrzeni Publicznej MZDiM. Dzwonić można pod numer 534 193 046 lub 32
614 23 00. W tej sprawie można też
kontaktować się drogą elektroniczną,
pisząc na adres sekretariat@mzdim.
jaworzno.pl – Podobnie jak było to
kilka lat temu, chcielibyśmy zwrócić
się do mieszkańców, bo być może ktoś
chciałby, by choinka z jego ogródka
przystroiła Rynek. Jeśli tak, to zapraszamy do kontaktu z MZDiM. My zajmiemy się wszystkimi formalnościami,
wycinką i transportem – mówi Izabela
Miszczyk, rzeczniczka MZDiM. NC

Zapraszamy do udziału w konkursie, związanym
z trwającą obecnie wystawą pn. "50 lat MMJ",
w ramach której prezentowane są malarskie zbiory
z kolekcji Muzeum.

50 lat MMJ

Zadaniem uczestników zabawy jest dopasowanie
fragmentów obrazów do ich całości, na podstawie
zdjęć opublikowanych na stronie internetowej
i facebookowym fanpage'u Muzeum.
Do wygrania są zestawy złożone z książek,
katalogów i zeszytów muzealnych.
Konkurs potrwa do 28 sierpnia.

Szczegółowe informacje:

bit.ly/50latMMJ-konkurs
Zapraszamy do zabawy!
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Jaworznianie grają w ﬁlmie

Czy jaworznicka Kocia
to dobre miejsce, by stać
się planem zdjęciowym do
telewizyjnego serialu? Jak
najbardziej! W czwartek,
11 sierpnia, na słynnej
ul. Sienkiewicza pojawiła
się ekipa „Pasjonatów”.
Filmowcy rozstawili swój
sprzęt przed jednym ze
straganów z warzywami
i owocami, by nakręcić
tam scenę zakupów, które
robiła jedna z serialowych
bohaterek.
W rolę klientki wcieliła się mieszkająca w Jaworznie Monika Inglot, która od dziecka zmaga się
z poważną wadą wzroku. W serialu, reżyserowanym przez Artura
Dziurmana, aktora teatralnego,
filmowego i telewizyjnego, jaworznianka gra samą siebie. W „Pasjonatach” występuje też jej narzeczony, Krzysztof Bartosz, aktor
Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego (ITAN) w Krakowie.
– Pojawiliśmy się też w pierwszej
serii. Mojej osobie poświęcony był odcinek pt. „Krzysiek”. Wystąpiła w nim
też Monika – podkreśla niewidomy
artysta, który do ITANA trafił dzięki
ogłoszeniu w krakowskim urzędzie
pracy. Teatr poszukiwał aktorów
z problemami ze wzrokiem. – Zgłosiłem się i zostałem przyjęty. Moja
przygoda ze sceną i kamerą trwa już
od 2005 roku – wspomina.
Monika Inglot dołączyła do
serialowej ekipy kilka lat temu.
Oprócz „Pasjonatów” zagrała też
m.in. w produkcji „Wykluczeni”.
Jak przyznaje, kiedyś gra przed
kamerą była dla niej bardzo stre-

Make up przed nagraniem | fot. Anna Ziel

Reżyser Artur Dziurman wyjaśnia pani Monice, jak ma zagrać w scenie na Kociej | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

sująca. Dziś uważa to za wspaniałą zabawę.
– Na planie panuje wspaniała atmosfera. Gdy nie umiem czegoś zagrać, zawsze mogę liczyć na pomoc
reżysera, operatora i innych członów
ekipy – zaznacza jaworznianka. –
Bardzo bym chciała grać w przyszłości także w spektaklach teatralnych.
Czekam w tej kwestii na zielone światło od pana Artura – dodaje.

Z pasji
do aktorstwa
ITAN to jedyny w Polsce profesjonalny teatr niewidomych i niedowidzących, który kontynuuje
dorobek krakowskiego Stowarzyszenia Scena Moliere. Skupia aktorów amatorów i profesjonalistów, którzy występują wspólnie

Krzysztof Bartosz na planie zdjęciowym czuje się doskonale
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

na jednej scenie. Teatr ten jest odpowiedzią na potrzeby osób zmagających się z niepełnosprawnością
w obrębie oczu, która pozbawia je
kontaktu ze współczesną kulturą,
nastawioną w głównej mierze na
odbiór wzrokowy. Właśnie w ITANIE takie osoby mogą wyrażać siebie na scenie.
Krakowska grupa zagrała na teatralnych deskach już 1300 razy,
w Polsce i za granicą. Ma też na
koncie 13 multimedialnych przedstawień i 5 produkcji filmowych.
Jedną z nich są właśnie „Pasjonaci”, których pierwszą serię widzowie mogli zobaczyć niedawno
w telewizyjnej Dwójce.
Serial jest dokumentem fabularyzowanym, który opowiada
historię niewidomych i niedowidzących aktorów wspomnianego
ITANA. Pierwsza seria składała się
z 13 odcinków. Każdy opowiada
o kimś innym i dotyka rozmaitych
problemów życia codziennego. Na
przykład odcinek o panu Krzysztofie porusza kwestię wychodzenia
z poczucia bezradności i pokazuje przemianę bohatera. W serialu,
u boku aktorów niewidomych i niedowidzących, wystąpili m.in. Tadeusz Ross, Adrianna Biedrzyńska, Dariusz Kordek i Dariusz
Gnatowski.
Głównym wątkiem pierwszej serii było poszukiwanie siedziby dla
teatru ITAN. W drugiej części, gdy
owa siedziba już jest, artyści dokładają starań, by znaleźć pieniądze na
jej generalny remont. Gmach ten
naprawdę istnieje, a jego przebudowa i modernizacja będą kosztować
aż 5 mln zł. Artyści liczą w tym
zakresie na wsparcie ludzi dobrej
woli i na pieniądze z programów
grantowych.
– Naszym celem jest stworzenie
miejsca, w którym niewidomi i słabowidzący aktorzy mogliby realizować się zawodowo i artystycznie,

by otrzymali etaty, za które będą
w stanie utrzymać się na godnych
warunkach, nie za najniższą krajową – podkreśla Artur Dziurman.
Jak przyznaje, realizacja spektakli czy kręcenie serialu z osobami
z dysfunkcją wzroku jest trudniejsze niż z aktorami widzącymi. Bowiem, przez ograniczenia wzrokowe, za każdym razem, cała praca
zaczyna się od nowa.
– Nasi artyści raczkują w każdej
roli. Nie widząc, wszystko muszą
sobie kalkulować zmysłem wyobraźni. To bardzo mrówcza praca, dużo
wylanego potu, ale efekty są warte
wysiłku – stwierdza reżyser. – Coraz lepiej radzą sobie m.in. Krzysiek
i Monika. Na początku byli bowiem
bardzo „drewniani”, mieli blade pojęcie o aktorstwie. Zrobili jednak duże
postępy – chwali jaworznickich aktorów.

Spotkali się
po latach
Monika Inglot i Krzysztof Bartosz
z problemami ze wzrokiem zmagają się od urodzenia. On przyszedł
na świat jako skrajny wcześniak.
– Lekarze nie dawali mi szans na
przeżycie. Wbrew ich diagnozie, miałem wielką wolę życia. Niestety wcześniactwo miało swoje konsekwencje.
Jestem niewidomy. Mam jednak poczucie światła. Rozpoznaję też niektóre kolory, np. czerwony – wyjaśnia
mężczyzna.
Porusza się o białej lasce i świetnie radzi sobie bez niczyjej pomocy. Sam jeździ nawet na teatralne
próby do Krakowa.
Pani Monika jest z kolei osobą
niedowidzącą. Lekarze zdiagnozowali u niej zaćmę wrodzoną.
Jaworznianka przeszła operację
usunięcia soczewek. Niestety,
w wyniku komplikacji, nabawiła
się jaskry. Ma też oczopląs. Nosi

okulary. – Widzę wyraźnie to, co
jest blisko mnie. Ale już tego, co jest
w oddali, nie jestem w stanie rozpoznać – przyznaje.
Para poznała się jeszcze w liceum
ogólnokształcącym dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Krakowie. Po zakończeniu szkoły ich
kontakt się urwał. Pan Krzysztof
trafił do ITANA, a pani Monika
poszła na studia.
– Jako osoba niedowidząca nie
mogłam jednak wybrać się na upragnioną medycynę czy farmację, skończyłam więc kierunek pn. zdrowie publiczne, najpierw zrobiłam licencjat,
a następnie obroniłam tytuł magistra
– wyjaśnia jaworznianka.
Z panem Krzysztofem odnowili
znajomość dopiero po kilkunastu
latach. Pierwszy odezwał się on.
– Wcześniej Monika była w innym związku. Dopiero po długim
czasie doszedłem do wniosku, że może
warto do niej zagadać. To była dobra decyzja. Dziś jesteśmy zaręczeni
– uśmiecha się mężczyzna, który
dla miłości opuścił swój rodzinny
Kraków. Wraca jednak do niego
często, odwiedza bliskich i jeździ
na próby i spektakle. A razem z panią Moniką grają w krakowskich
„Pasjonatach”.

Kocia
przed kamerą
Główne sceny do serialu, kręcone w naszym mieście, odbyły się
na Kociej i w miejscu zamieszkania pani Moniki i pana Krzysztofa.
W scenie z zakupami jaworznianka wybiera warzywa. Dotyka ich,
przygląda się im z bliska. Wszystko
robi bardzo powoli. W końcu jeden
z klientów, stojących za nią w kolejce, zaczyna się irytować i pospieszać kobietę. Gdy dowiaduje się, że
jest niedowidząca, nagle zmienia
swoje podejście i robi wszystko,
by jej pomóc.
Scena została nakręcona przy
sklepie, prowadzonym przez Beatę Szot. – To dla nas niecodzien-
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ne wydarzenie. Czujemy się bardzo
wyróżnieni – przyznaje właścicielka
punktu handlowego. – Gdy Monika
i Krzysztof zapytali o zgodę na nakręcenie sceny przy naszym sklepie,
od razu się zgodziłam. Serial o osobach niewidomych i słabowidzących
to wspaniała inicjatywa – podkreśla
pani Beata.
Sceny do „Pasjonatów” miały
być kręcone tylko w dwóch, wspomnianych lokalizacjach. Reżyser
był jednak pod wielkim wrażeniem
tego, jak zmieniło się Jaworzno,
i zdecydował się dograć jeszcze
dwa dodatkowe ujęcia.
– Przed laty występowałem w Jaworznie kilkukrotnie, ale nie było jeszcze wyremontowanego Rynku i tych
pięknych deptaków. Miasto bardzo się
zmieniło na korzyść, dlatego postanowiłem nakręcić jeszcze, jak Monika
wraca z zakupami ulicą Mickiewicza
i przez Rynek – wyjaśnia.
Obecność ekipy filmowej wzbudziła w Jaworznie spore zainteresowanie mieszkańców. Wielu z nich
przystawało i przyglądało się temu,
co się dzieje. Byli też tacy, którzy
przyszli specjalnie, na zaproszenie
jaworznickich aktorów.
– Cieszę się, że Monika i Krzysiek
realizują się aktorsko. Podziwiam
ich. To wspaniali ludzie, którzy, choć
sami borykają się problemami zdrowotnymi, spieszą z pomocą innym
– zaznacza Cecylia Rak, znajoma
pary. – Poznaliśmy się w hospicjum,
bo razem działamy w tamtejszym
wolontariacie. Monika jest wolontariuszką akcyjną i medyczną, jest
więc przy pacjentach. Krzysiek jest
wolontariuszem akcyjnym. Angażuje
się we wszelkie hospicyjne akcje, jak
koncerty, kwesty itp. – wyjaśnia.
Oprócz gry aktorskiej i wolontariatu, narzeczeni są aktywni
również na innych polach. Pani
Monika pracuje jako teleankieterka. Grają też w showdown w jednym z chorzowskich klubów sportowych. A od niedawna trenują
nordic walking.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Turcja na wakacje
Seriale tureckie oglądam z tego samego powodu co koreańskie. Interesują mnie język (osobiście wszystkie
filmy oglądam bez lektora, a z napisami, by wsłuchać się w rytm i ekspresję), kultura, obyczajowość i egzotyka.
Zaznaczę, że nie piszę o telenowelach, choć tak naprawdę, to od nich
zaczęła się popularność tureckich
seriali w Polsce.
Polecam za to seriale gatunkowe,
w tym obyczajowe, które są naprawdę
intrygujące ze względu na poruszaną
tematykę i niekoniecznie są o miłości.
Możemy poznać Turcję w całym przekroju społecznym, od bogatych elit po
zwykłych ludzi z nizin oraz barwną
historię i kulturę tego regionu. Duża
część zawiera elementy realizmu magicznego i ezoteryki, co w tureckim
wydaniu jest egzotycznym doznaniem. Bardzo dobrze zrealizowane
są również serie fantasy, kryminalne
i sensacyjne, mają ciekawą fabułę
i wartką akcję. Co prawda czasem
ocierają się o kicz, ale można po-

traktować to z przymrużeniem oka.
Wybór jest spory i właściwie każdy
może znaleźć coś dla siebie. Polecam – znajdziecie na platformach
streamingowych.
P.S. Jest jeszcze jeden powód – tureckie seriale są kopalnią oryginalnych imion dla kotów.
Warto obejrzeć pierwszy sezon serialu „The gift/Atiye”. Drugi jest nieco
słabszy, ale też wciągający. Natomiast
trzeci sezon zakończyłam po pierwszym odcinku. Bohaterką „The gift”
jest Atiye, młoda artystka, która powiązana jest w mistyczny sposób z tajemniczym symbolem, odkrytym w trakcie
wykopalisk archeologicznych.
I to jest główna oś fabuły. Atiye
krok po kroku odkrywa sekrety swojej przeszłości i swojej rodziny. Czas
i wymiar za sprawą symbolu stają się
płynne. Dużo tu mistycyzmu i ezoteryki, nieoczekiwanych zwrotów
akcji, ale jest też kilka błędów przyczynowo-skutkowych. Jednak warto
obejrzeć całość.
KP

Wybrana ﬁlmograﬁa

50M2, reż. Selcuk Aydemir, Turcja 2021
Al Hayba, reż. Samer Al. Barkawi, Turcja 2017-2018
Etos, reż. Berkun Oya, Turcja 2020
Fatma, reż. Ozgur Onurme i inni, Turcja 2021
Inna ja, reż. Burcu Alpetkin, Turcja 2022
Intersection, reż. Berat Ozdogan, Turcja 2016
Klub, reż. Seren Yuce i inni, Turcja 2021
Love 101, reż. Deniz Yorulmazel i inni, Turcja 2020
Na spacerniaku, reż. Yuksel Aksu i inni, Turcja 2018-2019
O północy w Pera Palace, reż. Emre Sahin, Turcja 2022
The gift/Atiye, reż. Burcu Alpetkin, Turcja 2019-2021
The protector, reż. Umut Aral i inni, Turcja 2018-2020

Są wolne miejsca
Natalia Urant, jaworznicka malarka, zaprasza dzieci oraz młodzież na bezpłatne zajęcia z ekomalarstwa kawą, kurkumą i sokiem z buraków. Warsztaty
rozpoczną się we wrześniu i prowadzone będą w Młodzieżowym Domu Kultury
przy ul. Inwalidów Wojennych 2. – Zajęcia skierowane będą do dzieci od 8 roku
życia i do młodzieży. Odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w środy i piątki, przez
cały rok, także w okresie wakacyjnym – informuje Natalia Urant.
Warto pospieszyć się z zapisem na zajęcia. Prowadząca warsztaty przewiduje
grupę od 15 do maksymalnie 36 osób. Zapisywać się można bezpośrednio u
Natalii Urant pod nr. tel. 606 350 663.
W trakcie spotkań jaworznicka malarka przedstawi dzieciom tajniki ekomalarstwa. Podopieczni będą mogli liczyć na rady artystki, słynącej w całym
kraju z malowania kawą, herbatą, kakao, kurkumą, sokiem z buraków, a nawet
piwem. Jej obrazy balansują na pograniczu realizmu i abstrakcji. Pani Natalia
jest laureatką wielu plastycznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów oraz Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna.
W trakcie trwania warsztatów jaworznianka chciałaby pokazać młodzieży, że
obrazy tworzyć można także za pomocą naturalnych i ekologicznych barwników. Materiały niezbędne do pracy twórczej zapewnią organizatorzy zajęć. NC

Zapraszają na wyprawę
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej zapraszają w piątek, 26 sierpnia, na pieszą wycieczkę krajoznawczą. Trasa wiodła będzie z Rynku do
Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Start o godzinie 9.
Do udziału w wyprawie zgłaszać
można dzieci w wieku 8-13 lat. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy
zbierane są w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży w Bibliotece Głównej

na pierwszym piętrze. – Uczestnicy
wyprawy, prowadzonej przez przewodnika jaworznickiego oddziału PTTK,
dowiedzą się wielu ciekawostek o naszym mieście, pomnikach przyrody i obszarach chronionych, poznają także
charakterystyczne dla lokalnego krajobrazu przykłady flory oraz fauny. Na
wytrwałych czekać będzie smakowita
nagroda – zapowiada Anna Ptaszkiewicz-Godzina z MBP.
NC

Wernisaże fotograﬁczne w Galerii Pustej cd. przyciągają pasjonatów tej sztuki z całego regionu, a mimo to zachowują kameralny klimat | fot. Natalia Czeleń

Fotograﬁa
to sztuka i pasja

Galeria Pusta cd. od lat przyciąga miłośników fotografii. To miejsce, gdzie można obcować
ze sztuką i poszerzać wiedzę na temat tajników wykonywania pięknych zdjęć. W galerii podziwiać można niezwykłe fotografie, a Jakub Byrczek, właściciel tego miejsca, już zapowiada kolejne wydarzenia.
Galeria Pusta cd. mieści się
w starym, małym, drewnianym
domku w Starej Hucie, przy ulicy
Fabrycznej. Ma niepowtarzalny
klimat, który tworzą rozwieszone
na ścianach czarno-białe fotografie,
drewniane meble i wielki piec - serce tego domu. Wystawy fotografii
prezentowane są na specjalnych
parawanach.
Założyciel galerii, Jakub Byrczek, jest doktorem sztuk filmowych i fotografii. Jaworznianin wykładał fotografię na Wydziale Radia
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Był też opiekunem
i kuratorem Galerii Fotografii Oddziału Śląskiego Związku Polskich
Artystów Fotografików. W 1993 r.
współinicjował założenie Galerii Fotografii Pusta w Górnośląskim Centrum Kultury. Od 22 lat jest twórcą
i realizatorem programów Żywy
Skansen Fotografii i Szkoła widzenia. Nadal wprowadza młodych ludzi w świat fotografii, prowadząc
warsztaty dla młodzieży i wykłady
dla studentów kilku uczelni.
W 2014 roku zdecydował się
kontynuować tradycje Galerii Fo-

tografii Pusta, ale już w Jaworznie. Przedsięwzięcie okazało się
strzałem w dziesiątkę, a w galerii
dzieje się sporo. To właśnie tutaj
odbywają się warsztaty fotograficzne, a w każdą ostatnią środę
miesiąca organizowane są wernisaże. Galeria działa od poniedziałku
do niedzieli. W tym roku na wystawach prezentowana jest głównie twórczość studentów łódzkiej
Szkoły Filmowej.
W przerwach pomiędzy ich wystawami swoje prace wystawiają
fotografowie z grupy 999. – Nasza grupa 999 działa od blisko 10
lat. Poznaliśmy się podczas różnych
wydarzeń organizowanych w Polsce
i w Czeskiej Republice. Tak zawiązała
się grupa entuzjastów fotografii robionej na dużym formacie negatywu
– wspomina Jakub Byrczek.
Do grupy należą: Jakub Byrczek,
Jaroslav Beneš, Barbara Górniak,
Ryszard Kaczmarski, Andrzej Jerzy Lech, Halina Morcinek, Kamil
Myszkowski, Konrad Pollesch,
Krzysztof Szlapa, Marzena Wesołowska, Marek Wesołowski
i Janusz Wojcieszak.

Galeria Pusta cd. jest miejscem,
w którym często i chętnie goszczą
uczniowie jaworznickich szkół. Pan
Jakub próbuje przekazać fotograficznego bakcyla młodym ludziom.
– Dzieci bardzo szybko się uczą. Daję
im do wykonania różne zadania. Skupiam się na zainteresowaniu młodzieży obserwacją – tłumaczy.
W galerii mieści się bogaty księgozbiór, zgromadzony przez dra
hab. Jakuba Byrczka. Jest to m.in.
kolekcja książek związanych z fotografią. – Są tu też albumy, gromadzone przeze mnie przez kilkadziesiąt lat.
Mam również zapiski z każdej wystawy, która się tutaj odbyła – opowiada
miłośnik fotografii. Z książkowych
zbiorów pana Jakuba każdy może
skorzystać na miejscu.
– Wkrótce ruszymy z kolejnymi
działaniami. Zapraszam na najbliższe wernisaże – zachęca Jakub
Byrczek.
Informacji na temat bieżących
planów realizowanych w Galerii Pustej cd. zaczerpnąć można
z profilu na Facebooku: Galeria
PUSTA cd.
Natalia Czeleń
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Jubileusz Jaworznianek
Zespół śpiewaczy Jaworznianki
działa w naszym mieście od 39 lat.
Kolejną rocznicę powołania grupy zespół uczcił mszą świętą, odprawioną
w jaworznickiej kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny. W poniedziałek, 15 sierpnia, podczas specjalnego
nabożeństwa modlono się w intencji
wszystkich członków zespołu śpiewaczego Jaworznianki. – Od wielu
lat, właśnie 15 sierpnia, czyli w święto
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, nazywane też Matki Boskiej Zielnej,
spotykamy się w kolegiacie na specjalnej
mszy i modlimy w intencji członków
zespołu. Przychodzimy wówczas w ludowych strojach, do ołtarza niesiemy
dary. To już nasza tradycja – opowiada
Zuzanna Bednarz, przewodnicząca
Jaworznianek.
Zespół powstał w 1983 roku. Tworzyły go wówczas głównie członkinie
koła gospodyń wiejskich. Panie spotykały się, by wspólnie gotować, dzielić się doświadczeniami związanymi
z prowadzeniem domu i śpiewać.
Dziś Jaworznianki to zgrany zespół
złożony z 15 osób. Siedzibą grupy
jest klub Relax, który mieści się przy
ulicy Szczakowskiej 35 b w Niedzieliskach. Najmłodszą członkinią zespołu
jest niespełna siedmioletnia Emilka

Jaworznianki swoimi artystycznymi występami uświętniają nie tylko miejskie wydarzenia | fot. Grażyna Dębała

Bednarz. – Znam wszystkie piosenki,
które śpiewamy, i bardzo lubię te nasze
występy i próby. Do zespołu przyszłam
dzięki babci, która od dawna występuje
z Jaworzniankami. Mnie też bardzo się
spodobało – opowiada Emilka.
Wśród innych jaworznickich zespołów śpiewaczych grupa z Niedzielisk wyróżnia się tym, że w swoim
stałym składzie ma trzech panów.
– To bardzo duży atut, bo męskie głosy pozwalają wzbogacić i uatrakcyjnić
nasz repertuar – zgodnie przekonują

panie z z Jaworznianek. Panowie
decyzji o wstąpieniu do zespołu nie
żałują. Tłumaczą, że wspólne próby, występy i wyjazdy to okazja, by
atrakcyjnie zagospodarować czas,
poznać nowych ludzi, by wciąż się
czegoś uczyć i rozwijać. – Cały czas
coś się dzieje. Niedawno wróciliśmy
z Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Podczas tego międzynarodowego festiwalu wystąpiliśmy w Wiśle. Już myślimy
jednak o kolejnych występach. W planach mamy miejskie dożynki i wyjazd

do Warszawy – zapowiada Stanisław
Kokosz. Przygotowanie wieńca dożynkowego zajmuje Jaworzniankom
około miesiąca. Najpierw trzeba zastanowić się nad projektem, a później
zgromadzić wszystkie potrzebne materiały. Dopiero wtedy można przystąpić do wspólnej pracy. Na dożynki
zespół przygotowuje też dwa utwory
muzyczne.
Do stolicy Jaworznianki pojadą
jesienią. Właśnie tam 1 października
odbędzie się bowiem finał Festiwalu

Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od
Kuchni”. Podczas tego wydarzenia
nasze miasto reprezentować będą
w konkursie Miss 45+. Na scenie
zaprezentuje się Zuzanna Bednarz. –
Wystąpię w trzech odsłonach. Pierwsza
ma mieć motyw weselny, kolejne to strój
ludowy i wieczorowy. Jestem zupełnie spokojna, stresu nie czułam nawet
przed pierwszym występem w Jaworznie. Muszę przyznać, że mam bardzo
silne wsparcie w zespole, a to bardzo
pomaga w takich sytuacjach. Wiem, że
mogę na nich liczyć. Wszyscy bardzo
mi kibicują i wspierają – opowiada
Zuzanna Bednarz.
Jaworznianki zachęcają, by zasilić
ich szeregi. Wiek i doświadczenie nie
mają tu znaczenia. Liczą się chęci
i pozytywne nastawienie. Wystarczy
przyjść na jedną z prób, które regularnie odbywają się w klubie Relax.
Grupa zapewnia, że nudzić się z nimi
nie sposób.
Jaworznianki to jeden z ośmiu zespołów śpiewaczych, które działają
w naszym mieście. Zespoły działają
pod artystyczną opieką Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu i zrzeszone
są w Miejskim Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych.
Grażyna Dębała

Jamajka: Załoga

Wszyscy na pokład!
Nadszedł czas, aby wrócić na Jamajkę i ponownie wziąć udział w Wielkim Wyścigu organizowanym na cześć Henrego
Morgana – korsarza mianowanego
gubernatorem wyspy, który zamiast
wypędzić, zaprosił towarzyszy broni,
aby ci w spokoju cieszyli się swoim
pirackim życiem.
Jamajka gdańskiego wydawnictwa
Rebel wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród początkujących graczy
oraz podczas spotkań rodzinnych. To
głównie zaleta prostych zasad i dynamicznej akcji – w końcu gracze biorą
udział w wyścigu, w trakcie którego
mogą grabić ładownie przeciwników
i zdobywać skarby z pirackich kryjówek. Tym razem jednak dostajemy
dodatek, dzięki któremu denerwujące
opłaty w portach zamieniają się na bardzo przydatne bonusy.
Dla przypomnienia – jak wygląda rozgrywka w podstawową wersję? Po przygotowaniu planszy i wybraniu swoich
kapitanów, każdy z graczy dobiera po trzy karty przypisane do
korsarzy – teraz wystarczy wybrać pierwszego gracza i można
zacząć rozgrywkę. Przebieg rundy można zawrzeć w czterech
krokach. Najpierw pierwszy gracz rzuca dwiema kośćmi i decyduje, która z nich odpowiada za ruch poranny, a która za ruch
wieczorny – kości obowiązują wszystkich graczy. Następnie każdy
wybiera kartę z ręki i wykonuje akcję poranną i wieczorną według
wskazań na kościach. Kiedy wszyscy wykonają swoje akcje, każdy
z graczy dobiera nową kartę, a znacznik pierwszego gracza przekazywany jest dalej. Całość powtarza się, dopóki jeden z graczy
nie wpłynie do Port Royal – wtedy następuje podliczenie punktów.
Niby banalne, ale radość z rozgrywki kryje się w wykonywanych
akcjach, ruchu okrętami i oczywiście walką na morzu.
Co zatem do rozgrywki wprowadza dodatek? W pudełku znajdziemy dwadzieścia płytek z załogantami, dwanaście nowych
kart skarbów, planszę tawerny i buteleczkę rumu. Samo pudełko

i wypraska są tylko do zabezpieczenia zawartości, ponieważ całość zmieści się w podstawce prawie idealnie, ale najpierw trochę
o rozgrywce.
Podczas przygotowania należy zastąpić dwanaście kart skarbów
kartami z dodatku, potasować płytki z załogantami i umieścić je
na planszy tawerny obok planszy głównej – pozostaje tylko ustawić butelkę rumu na wejściu do tawerny i można zacząć grać.
Od teraz za każdym razem, gdy gracz wpłynie do portu i wpłaci
pełną kwotę, będzie mógł zwerbować jednego załoganta. Werbować można jedynie tych, którzy siedzą przy butelce. Po dodaniu
załoganta do ładowni, odkrywamy w tawernie płytki z sąsiednich
stolików, ale aby zwerbować nowych korsarzy należy przesunąć
w ich pobliże rum. Koszt przesunięcia butelki o jedno pole wynosi
dokładnie jeden galeon. Czy załoganci są aż tak przydatni? Poza
punktami na koniec gry, każdy z nich ma indywidualną zdolność

– od zmiany wyników rzutu kośćmi czy
zmianach w ruchu okrętem, po zmiany
w sposobie uiszczania opłat oraz możliwości zabrania skarbu z sąsiedniego
pola. Ciekawą postacią jest Król, który
nic nie potrafi, ale daje 9 punktów na
koniec lub odejmuje 3 punkty, jeśli nie
ukończyło się rozgrywki na pierwszym
miejscu. Inną postacią wartą zwerbowania jest Kalipso – mając tę postać
i trzy przeklęte amulety, możemy natychmiast wygrać grę!
Jamajka: Załoga wprowadziła dużo
więcej strategii do dość prostej gry, co
może ucieszyć graczy ceniących sobie
trochę bardziej skomplikowane gry.
Teraz to już nie tylko liczenie pól, ale
i analiza różnych możliwości, wynikających z indywidualnych zdolności. Jeżeli
chodzi o jakość elementów, to bardzo ładnie
prezentuje się butelka rumu, kartony z żetonami
są grube, a karty powlekane. Jedynie plansza budziła na początku moje zastrzeżenia – jest z cienkiego, powlekanego
papieru zamiast kartonu. Szybko jednak zmieniłem zdanie, kiedy
przyszło do schowania gry – przy obecnym insercie, tylko taka plansza tawerny
daje możliwość upchnięcia wszystkiego
w jednym pudełku. Kiedy tawerna jest
złożona tylko na pół, wieczko może lekko odstawać po dopakowaniu instrukcji.
Czy warto zatem dokupić rozszerzenie
do Jamajki? Warto, ponieważ znacznie
urozmaica ono rozgrywkę, a nie zmienia
diametralnie zasad – po prostu jedno pole
zamiast tylko pobierać opłaty, daje możliwość pozyskania cennego załoganta. Tak,
więc… wszyscy na pokład!
Radosław Kałuża | @harcmepel
8+
60 min.
2-6
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Życie Małgorzaty Zuber wypełnia muzyka. Jaworznianka opowiedziała nam o swojej muzycznej drodze i najbliższych planach.

Muzyka daje wolność

Pracujesz w Krakowskiej Szkole
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Czym się tam zajmujesz?
Jestem nauczycielem emisji głosu.
Dbam o to, żeby młodzi wokaliści wiedzieli, jak posługiwać się swoim głosem
w zdrowy sposób. Tak, żeby mogli śpiewać przez całe życie, wykorzystując
przy tym całą paletę możliwości, jakie
daje nam wyrażanie się poprzez śpiew.
Praca pedagogiczna daje mi bardzo
dużo satysfakcji, szczególnie gdy słyszę,
że rehabilitowany głos odzyskuje swoje
piękno lub gdy możliwości techniczne
przestają ograniczać wokalistów.
Kiedy i jak narodziła się twoja pasja?
Już jako dziecko mówiłam, że kiedy
dorosnę, zostanę piosenkarką. Swoje pierwsze kroki wokalne stawiałam
w Miejskim Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie pod okiem Aleksandra
Brzezińskiego. Później przez kilka lat
byłam członkinią Teatralnej Grupy Zadaniowej, dużą częścią naszych spektakli były utwory muzyczne. Punktem
zwrotnym w moim życiorysie był moment, w którym zaczęłam śpiewać w zespole rockowym. Miałam wtedy 16 lat
i jeździłam na próby do Mysłowic. Pisaliśmy swoje piosenki, graliśmy koncerty.
Wtedy poczułam, że śpiewanie to dla
mnie coś więcej niż hobby. Zapisałam
się więc do szkoły muzycznej w Katowicach, gdzie nauczycielka wyczuła,
że muzyka jazzowa może być dla mnie
dobrą drogą. Miała rację. Bardzo szybko pokochałam ten gatunek muzyczny
i postanowiłam zdawać na studia na
wokalistykę jazzową. 6 lat temu ukończyłam studia magisterskie w Akademii
Muzycznej w Katowicach na wydziale
jazzu i muzyki rozrywkowej.
Czy miałaś swojego mentora?

| fot. Tomasz Raczyński

W jakim nurcie muzycznym najlepiej się odnajdujesz?
Zdecydowanie jest to jazz. To muzyka, która daje ogromną wolność wykonawczą i to najbardziej mnie w niej
pociąga. Jednak kto wie, może kiedyś
na moment ucieknę w stronę soulu?
Czasem świta mi taka myśl w głowie.
Najchętniej występujesz solo
czy w zespole?
Występuję w różnych składach,
jednak zawsze ktoś mi towarzyszy.
W moim podstawowym zespole grają
mój mąż Kajetan Galas (organy Hammonda), Mateusz Pałka (fortepian)
i Grzegorz Pałka (perkusja). Jeszcze
do niedawna zespół ten nazywał się
Małgorzata Zuber Quartet. Obecnie
występujemy jako Margo Zuber.
Gdzie można cię zobaczyć i usłyszeć?

Gdyby nie moja wieloletnia nauczycielka śpiewu, pani Danusia Sendecka,
to podejrzewam, że nie byłabym w tym
miejscu, w którym jestem teraz. Możliwe, że w ogóle bym już nie śpiewała.
Mam to szczęście, że na początku swojej drogi wokalnej trafiłam na wspaniałą panią pedagog, która potrafiła
okiełznać mój głos i wskazać mi dobrą
ścieżkę rozwoju.

Koncertuję w całej Polsce, ale ostatnio najczęściej występuję w mieście,
w którym obecnie mieszkam, czyli
w Krakowie. Obecnie skupiam się na
pracy nad płytą, dlatego też nie mam
wielu koncertów w najbliższych planach.

Czy śpiewanie przychodziło ci
z łatwością?

Pracuję nad utworami na moją debiutancką płytę. Pod koniec tego lub
na początku przyszłego roku wejdę do
studia wraz z zespołem i zarejestrujemy materiał.

Moja droga rozwoju głosowego
była długa i kręta. Zostałam obdarzona pięknym, ale wrażliwym instrumentem, który jest podatny na
wszelkie choroby. Sporo z nich mam
za sobą. Wiele lat zajęło mi opanowanie głosu w taki sposób, żebym
mogła wyrażać się poprzez śpiew bez
żadnych barier technicznych i dyskomfortu. Myślę, że w końcu jestem
w miejscu, w którym mogę ze spokojem stać na scenie i dzielić się tą
częścią siebie z publicznością.

Możesz powiedzieć coś więcej
o tych planach wydawniczych?

Piszesz teksty piosenek i to nie
tylko dla siebie. O czym są te
utwory?
Kiedy zaczynam pisać tekst, nie zastanawiam się, o czym on będzie. Najczęściej dopisuję teksty do już istniejącej
muzyki i to jej daję się spontanicznie
ponieść. Nie silę się na konkretną tematykę, tylko pozwalam, żeby tekst sam ze

mnie wypłynął. Wydaje mi się, że dzięki temu teksty te odzwierciedlają moje
myśli i nastroje z danego momentu.
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Wymień się książką
Jaworznianie zostawiają tam przeczytane przez siebie książki, a biorą
takie, których jeszcze nie znają. Wybór mają duży. Mogą zdecydować się
na powieści obyczajowe, kryminalne,
biografie, romanse, a dla dzieci znajdzie się niejedna bajka. Plenerowa
biblioteczka przy byczyńskim byku
cieszy się dużym zainteresowaniem.
Miejsce to funkcjonuje od czerwca
tego roku. – Biblioteczka działa w myśl
zasady: weź książkę, oddaj książę. Jest
to więc miejsce, które służy ich wymianie i promocji czytelnictwa, a także integracji naszej lokalnej społeczności.
Biblioteczka została bowiem zainstalowana przy byczyńskim rynku, czyli
w samym centrum dzielnicy – podkreśla Anna Lichota, która zainicjowała
powstanie książkowego punktu wraz
z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Byczynie. – Uważam, że książkami
warto się dzielić. Czytając, wzbogacamy
siebie – dodaje.
Z zasobów biblioteczki pod chmurką może skorzystać każdy. Pora
i dzień tygodnia nie mają znaczenia. – Biblioteczka jest dostępna przez
całą dobę. Każdy, kto chce, może tu po
prostu przyjść i zabrać książkę, która mu
odpowiada. I wcale nie musi jej zwracać.

Nie musi też przynosić w zamian innej
lektury – wyjaśnia Agnieszka Mazgaj z byczyńskiej filii jaworznickiej
książnicy. – Ale bardzo prosimy, jeżeli
ktoś ma książki, z którymi się zapoznał
i chce podzielić się nimi z innymi, o zasilenie biblioteczki plenerowej – zachęca.
Również pani Agnieszka uzupełnia
książkowy regał pod chmurką zasobami z darów czytelniczych, które
mieszkańcy przynoszą bezpośrednio
do siedziby byczyńskiej filii MBP.
Jak podkreślają obie panie, mieszkańcy Byczyny chętnie korzystają
z biblioteczki. Szczególnie że na regałach pod chmurką często widać
nowe książki. – To wspaniała inicjatywa i już skorzystałam z możliwości
oddania tu książek córki – przyznaje
pani Mariola z Byczyny. – Bardzo
lubię czytać. Teraz zgłębiam licealne
lektury. Wróciłam do nich, gdy wyszłam za mąż – dodaje.
Plenerową biblioteczkę zbudowali
i zainstalowali pracownicy Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.
– Szczególne ukłony kierujemy w stronę pani dyrektor Magdaleny Kempny,
która pilotowała powstanie tego obiektu,
i do pracowników, którzy go wykonali –
dziękuje radna Lichota.
AZ-H

Czym dla ciebie jest muzyka?
Muzyka jest dla mnie wolnością,
której zawsze pragnęłam. Jest dla mnie
sposobem na życie. Dzięki niej poznałam mojego wspaniałego męża. Dużo jej
zawdzięczam. Ale moja relacja z muzyką bywa też trudna. Każe zaglądać
w głąb siebie, co nie zawsze jest łatwe.
Każe mierzyć się ze swoimi słabościami i codziennie stawiać im czoła. Ale
jest tego warta.
Możesz liczyć na wsparcie?
Jest ktoś, kto szczególnie pomaga?
Nie pochodzę z muzycznej rodziny. Rodzice uczęszczali co prawda do
szkoły muzycznej, jednak nie korzystali z nabytych umiejętności w dorosłym życiu. Śpiewanie od początku było
moim pomysłem - może i dobrze, bo
realizowałam jedynie własne ambicje.
Sama zapisywałam się na dodatkowe
zajęcia, sama znajdowałam motywację
do ćwiczenia. Gdy moja mama zauważyła, że muzyka stanowi dla mnie ważną część życia, zaczęła wspierać mnie
w tym wyborze i tak jest do tego momentu. Zawsze mogę liczyć na mojego
męża, który jest ze mną w tych dobrych
i w gorszych momentach. Największą
motywacją, która pcha mnie do dalszego rozwoju, była i jest publiczność.
Nie ma lepszego uczucia, niż to po
udanym koncercie.
Kiedy znów będziemy mogli podziwiać cię w Jaworznie?
Mam ogromną nadzieję, że Jaworzno
będzie jednym z przystanków na trasie
promującej moją płytę. Tak że, oby do
zobaczenia w przyszłym roku.
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

Agnieszka Mazgaj i Anna Lichota prezentują zasoby biblioteczki plenerowej | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Hip-hopowe ballady
Pracownicy Miejskiej Biblioteki
Publicznej ogłaszają konkurs dla młodzieży i dorosłych. Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie jednej
hip-hopowej interpretacji, opartej na
wybranym utworze ze zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
Prace składać można do 12 października. Dla zwycięzców przygotowane
zostały nagrody pieniężne.
Konkursowe wyzwanie skierowane jest do osób od 13. roku życia.
Uczestnicy muszą przesłać nagrany
utwór w formacie MP3 lub MP4.
Rozmiar nie może przekraczać 1GB.
Pliki wysłać trzeba za pomocą serwisów do transferu plików. Wygenerowany link należy wysłać na adres
multimedia@biblioteka.jaw.pl wraz
z załączonym skanem karty zgłoszenia. Dokumenty dostępne są na
stronie internetowej jaworznickiej
książnicy.

Do organizacji wyzwania bibliotekarzy zainspirowała tegoroczna edycja Narodowego Czytania,
podczas której czytano właśnie
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
– Jednym z punktów programu wydarzeń, opracowanego przez naszą
bibliotekę, jest konkurs na hip-hopową interpretację wybranego tekstu
lub stworzenie autorskiej kompilacji
z różnych fragmentów dzieła – mówi
Anna Ptaszkiewicz-Godzina, instruktor metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
– By ośmielić niezdecydowanych, na
początek zachęcimy własną próbą.
Już teraz zapraszamy na bibliotecznego Facebooka, gdzie wkrótce swoją
premierę będzie miała nasza propozycja, powstała na kanwie jednego
z utworów – dodaje.
Natalia Czeleń
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Znów chwycą za wiosła

Już można zapisywać się do udziału w jubileuszowej edycji Regat Kajakowych w Jaworznie. Miłośnicy
wiosłowania będą się ścigać już po
raz 10., a miejscem ich zmagań będzie zalew Sosina. Regaty odbędą
się w sobotę, 17 września. W programie znalazły się też zawody rekreacyjne dla rodzin.
Organizatorem imprezy jest Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, a współorganizatorem Urząd
Miejski w Jaworznie. – Zgłoszeń należy dokonywać elektronicznie do 15 września na stronie www.
mckis.jaworzno.pl lub do wyczerpania limitu kajaków, zabezpieczonych przez organizatora. Będzie to
25 kajaków dwuosobowych i 15 jednoosobowych.
Decyduje kolejność zapisów internetowych, dlatego
prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem do imprezy.
Nie ma możliwości startu na kajakach własnych
– informuje Grzegorz Gębski z działu sportu
MCKiS. – Nie będzie pobierana opłata startowa.
Udział w regatach jest bezpłatny – podkreśla.

Regaty wróciły na Sosinę rok temu, po przerwie związanej z modernizacją ośrodka
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Kajakarze będą się zmagać w kilku kategoriach: jedynek kobiet (K1 kobiety), jedynek
mężczyzn (K1 mężczyźni), dwójek kobiet (K2
kobieta/kobieta), dwójek mężczyzn (K2 mężczyzna/mężczyzna) i mikstów (K2 kobieta/
mężczyzna). Start wyścigu będzie wspólny
dla wszystkich kategorii i został zaplanowa-

Powraca
uliczna
koszykówka
Po raz drugi w tym roku Miejskie
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie zaprasza do udziału w turnieju
streetballu, czyli koszykówki ulicznej. Pierwsze takie zawody miały
miejsce przed wakacjami w parku
na Podłężu. W najbliższą sobotę,
20 sierpnia, koszykarskie zmagania
trzyosobowych drużyn odbędą się
natomiast pod płaszczką w Centrum, czyli na terenie zadaszonego
parkingu rowerowego przy Placu
Górników.
– Zapraszamy wszystkich chętnych
amatorów i sympatyków ulicznego
basketu do udziału w otwartym turnieju koszykówki 3x3. Turniej przeprowadzony będzie w jednej kategorii OPEN, zespoły będą trzyosobowe,
a minimalny wiek zawodnika to ukończone 17 lat. Udział każdej drużyny
w zawodach jest bezpłatny. Dla najlepszych trzech zespołów przewidziane
są nagrody finansowe w postaci bonów
podarunkowych – informuje Paweł
Wróbel z działu sportu MCKiS. –
Zawody odbędą się w naszym mieście
po raz pierwszy w nowej lokalizacji.
Biuro zawodów i dwa boiska do gry
ustawione będą na terenie parkingu
rowerowego przy jaworznickich plantach – dodaje.
Zgłoszenia odbywają się elektronicznie i trwają do czwartku, 18
sierpnia. Wypełniony formularz,
który można znaleźć na stronie in-

ternetowej MCKiS-u, należy wysłać
na adres mejlowy: pawel.wrobel@
mckis.jaworzno.pl. Drużyny mogą
zapisać się również w dniu turnieju
– w biurze zawodów, które będzie
czynne od godz. 9.30 do 10.45. Koszykarskie zmagania rozpoczną się
o godz. 11.
– Zawodnicy niepełnoletni, którzy
skończyli 17 lat, muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
na udział w zawodach – zaznacza
Paweł Wróbel.
Mecze będą trwały po 10 minut
lub do zdobycia przez którąś z drużyn 21 lub 22 punktów. W przypadku dużej liczby zespołów czas
rozrywek może zostać skrócony do
8 minut.
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Drużyna, która zajmie 1.
miejsce, zyska 450 zł. Zdobywca 2.
miejsca dostanie 300 zł, a za trzecie
zespół otrzyma 240 zł.
Oprócz turniejowych meczów organizatorzy przewidzieli też, około godz. 14, dodatkowe konkursy:
rzutów osobistych i rzutów za 2
punkty. Zapisy na nie odbędą się
w dniu zawodów około godz. 13.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 32
745 10 30 wew. 84 i 502 549 040
lub mejlowo: pawel.wrobel@mckis.
jaworzno.pl.
Anna Zielonka-Hałczyńska

ny na godz. 11. Trasa po zalewie ma liczyć
6 km i będzie się składać z dwóch okrążeń.
Zawodnicy będą musieli więc dwukrotnie
opłynąć wyspę i dotrzeć do mety, znajdującej
się w tym samym miejscu, co start.
Biuro zawodów będzie czynne w godz.
9-10.30 i zostanie zlokalizowane w pobliżu

13

wypożyczalni sprzętu pływackiego MCKiS.
– Dodatkowo, sportowa rywalizacja w ramach
regat połączona będzie z rekreacyjną formą kajakowych zmagań dla rodzin. W rekreacyjnym
stracie będą mogly wziąć udział dwuosobowe
załogi, składające się z rodzica oraz dziecka
do 15 roku życia – wyjaśnia organizator. –
Zawodnicy będą mieli do pokonania dystans
ok. 200 m w linii prostej. Zgłoszeń do rekreacyjnych regat dokonać będzie można tylko
w dniu imprezy, 17 września, w biurze zawodów – dodaje.
Rodzinne zmagania odbędą się około godz.
12.30. Po ich zakończeniu zwycięzcy obu
wyścigów otrzymają nagrody.
Jak co roku regaty odbędą się pod honorowym patronatem Pawła Silberta, prezydenta Jaworzna. W zeszłorocznej edycji wzięło
udział prawie 50 osób z całego regionu. Były
to pierwsze zawody na Sosinie po przerwie
związanej z modernizacją ośrodka. W jej trakcie regaty odbywały się na Białej Przemszy.
Więcej informacji na temat imprezy można
uzyskać, pisząc na adresy mejlowe: grzegorz.
gebski@mckis.jaworzno.pl i pawel.wrobel@
mckis.jaworzno.pl.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A
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Tenisiści już trenują
Dobra wiadomość dla miłośników
tenisa stołowego. Po przerwie, związanej z wakacjami, znów odbywają
się treningi, które w sali sportowej Klubu MCKiS Niko w Byczynie
prowadzą zawodnicy LKS-u Zgoda
Byczyna. W sierpniu zajęcia odbywają się w środy. – Zapraszamy na
treningi w Niko przy ul. Na Stoku
14. W bieżącym, wakacyjnym miesiącu trenujemy co środę w godz. od
16 do 20. Kolejne spotkania zostały
zaplanowane więc na 24 i 31 sierpnia – informuje Józef Lenartowicz
z sekcji tenisa stołowego Zgody Byczyna. – Od września zajęcia odbywać
się będą prawdopodobnie dwa razy
w tygodniu – dodaje.
AU TO P R O M O C J A

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Tenisiści zapraszają na treningi dzieci, młodzież i dorosłych.
O szczegółach zajęć będą informo-

wać na swoich stronach na Fb: LKS
Zgoda Byczyna i Tenis stołowy Jaworzno.
Sekcja tenisa stołowego skupia
miłośników tej gry, którzy biorą
udział także w rozgrywkach ligowych. Jaworznianie grają w ramach
4. ligi Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Co roku tenisiści ze Zgody
organizują też Grand Prix Miasta Jaworzna w tej grze. To cykl kilku turniejów, w których biorą udział zawodnicy z całego regionu. Miłośnicy
tenisa stołowego mierzą się w kilku
kategoriach wiekowych mężczyzn
i w kategorii kobiet open. Grand
Prix odbywa się zwykle jesienią.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Zespół z Ciężkowic awansował do okręgówki
| fot. Materiały Ciężkowianka Jaworzno

Piłkarze strzelają
ligowe bramki

Wygrana Szczakowianki, remis
w derbach, które rozegrały Victoria
1918 i Ciężkowianka, i porażka Zgody
Byczyna. Tak zakończyły się pierwsze ligowe spotkania jaworznickich
drużyn piłkarskich, rozegrane w miniony weekend.
Sezon 2022/2023 został zainaugurowany w sobotę i niedzielę, 13 i 14
sierpnia. Szczakowski zespół, grający
w 1. grupie 4. ligi śląskiej, wygrał 4:0
wyjazdowy mecz ze Śląskiem Świętochłowice, strzelając w pierwszej
połowie jedną, a w drugiej aż trzy
bramki. – Pierwsze spotkanie zawsze
jest sporą niewiadomą, a Drwale do
rywala podeszli z dużym respektem.
Podopieczni trenera Pawła Cygnara
przeważali, ale w pierwszej połowie tylko
raz pokonali bramkarza rywali. Po dośrodkowaniu od Macieja Małkowskiego
Jakub Sewerin strzelił głową pierwszą
bramkę w nowym sezonie – relacjonują
członkowie klubu ze Szczakowej. –
Po przerwie Szczakowianka ruszyła do
ostrzału bramki przeciwnika i to przyniosło efekt. Między 64. a 66. minutą
Jakub Serwerin dwukrotnie trafił do
siatki i skompletował hattricka. A w końcówce Mateusz Wawoczny zagrał do
Michała Chrabąszcza, a ten z dużym
spokojem z szesnastu metrów pokonał
bramkarza i ustalił wynik na 4:0 dla
Szczakowianki – opisują.
Dobry wynik meczu pozwolił
Szczaksie na miejsce w ligowej czołówce. W najbliższą sobotę Drwale
zagrają na swoim stadionie z Szom-

bierkami Bytom. Początek spotkania
o godz. 17.
Remisem zakończyły się zaś, w wadowickiej okręgówce, jaworznickie
derby, które rozegrały Victoria 1918
Jaworzno i Ciężkowianka Jaworzno.
W poprzednim sezonie Victoria zajęła
w lidze okręgowej 3. miejsce w tabeli. Zespół z Ciężkowic awansował
natomiast do okręgówki z chrzanowskiej A klasy.
Sobotni mecz jaworznickich drużyn
zakończył się wynikiem 2:2. Gole dla
Victorii strzelili Patryk Fahrenholt
i Piotr Sierczyński, a dla Ciężkowianki - Marcin Fijołek oraz Marcin Psioda.
W ramach spotkania ciężkowicki team otrzymał, z okazji awansu,
puchary od prezesów Podokręgu
Piłki Nożnej Chrzanów, JSP Szczakowianka Jaworzno i Victorii 1918
Jaworzno.
W 2. kolejce Victoria zmierzy się
w wyjazdowym meczu 20 sierpnia
o godz. 17 z Nadwiślaninem Gromiec. Z kolei Ciężkowianka rozegra
drugie derby – ze Zgodą Byczyna,
która będzie gospodarzem spotkania.
Odbędzie się ono 20 sierpnia o godz.
18. W meczu 1. kolejki byczynianie
przegrali 1:4 z Hejnałem Kęty.
Sezon 2022/2023 będzie składać
się, zarówno w 4. lidze śląskiej, jak
i w wadowickiej okręgówce, z 30
kolejek, w tym 15 w rundzie jesiennej i 15 w rundzie wiosennej
- rewanżowej.
AZ-H

Mecz Ciężkowianki z Victorią zakończył się remisem
| fot. Materiały Ciężkowianka Jaworzno
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 22 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna”
nr 29 (267): Sierpniowe popołudnie. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Przywódca powstania
chłopskiego

Ulica, której patronuje Aleksander Kostka Napierski,
znajduje się w Długoszynie. To stosunkowo krótka droga,
która biegnie od ulicy Skalnej.
Aleksander Leon Kostka Napierski urodził się w 1620 r.
i pochodził ze szlacheckiego rodu z Mazowsza. Był wszechstronnie wykształcony, znał języki obce: łacinę, niemiecki
oraz szwedzki. Niektóre źródła wskazują, że był on synem
króla Zygmunta III Wazy i przyrodnim bratem Władysława IV. Inne legendy głoszą, że tak
naprawdę nazywał się Wojciech
Stanisław Bzowski i najprawdopodobniej wychowywał się u starosty malborskiego Rafała Kostki. On sam zaś utrzymywał, że
jest synem króla Władysława IV.
Kostka Napierski służył w rodach szlacheckich, a później
w wojsku cudzoziemskim. W czasie trzydziestoletniej wojny służył w armii szwedzkiej. Miał
stopień kapitana. Uczestniczył w działaniach zbrojnych
w Niemczech. Prawdopodobnie około roku 1648 na krótko
powrócił do Polski, a w maju tego samego roku podróżował do Anglii, Francji, Hiszpanii i Szwecji jako agent króla Polski Władysława IV. Celem jego misji było uzyskanie
pomocy i wsparcia dla wojny z Turcją.
Kiedy król zmarł, Napierski służył jego następcy, królowi Janowi II Kazimierzowi herbu Waza. Z upoważnienia
nowego monarchy w 1650 r. zajął się werbowaniem chorągwi. Już początkiem 1651 r. udało mu się zorganizować
zaciąg wojsk na Podhalu i Beskidzie Żywieckim.

Warto przypomnieć, że Polska znajdowała się w tym
czasie w trudnym położeniu. Na Ukrainie trwało powstanie Chmielnickiego. Od południa nasz kraj zaatakować
chciał z kolei książę Jerzy II Rakoczy. Jeszcze w tym samym roku, w czerwcu, Aleksander Napierski stanął na
czele kilkudziesięciu powstańców chłopskich i zajął zamek
w Czorsztynie. Odbyło się bezkrwawo, bo prawie wszyscy
obrońcy wyjechali na pospolite ruszenie.
Aleksander wzywał wtedy
chłopów do powstania antyszlacheckiego i zapewniał ich, że
król Jan Kazimierz solidaryzuje
się z powstańcami i gwarantuje
wszystkim chłopom wolność. Napierski szukał pomocy na Śląsku,
jednak te poszukiwania okazały
się bezskuteczne.
Po dwudniowym oblężeniu
Czorsztyn został zdobyty przez
wojska biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego. Przywódcy rebelii, czyli Aleksander Kostka-Napierski oraz Stanisław Łętowski, zostali zatrzymani
i przewiezieni do Krakowa. Obaj zostali poddani torturom.
Aleksander zdradził jedynie, że jest biologicznym synem
króla Władysława IV. Przywódców oskarżono o wywołanie
rebelii, fałszowanie królewskich pism i zdradę.
18 lipca 1651 r. Aleksander Napierski został nabity na
pal. Następnie ciała obu przywódców powstania chłopskiego powieszono na szubienicy. Po upływie kilku dni ciała
zabrano i pochowano w nieznanym miejscu.
Natalia Czeleń

W niedzielę, 21 sierpnia, świętować
będziemy Światowy Dzień Optymisty.
To święto ma niezbyt długą tradycję,
bo obchodzimy je od roku 2016. Ustanowione zostało na wniosek polskiej
Fundacji „Jestem Optymistą”, która
chce zarażać ludzi pozytywnym myśleniem i uśmiechem.
Warto przyłączyć się do świętowania, bo optymizm zwyczajnie nam się
opłaca. Pozytywne myślenie przynosi korzyści naszemu ciału, umysłowi
i jest kluczem do szczęścia.
Potwierdzają to badania, z których
jasno wynika, że ludzie optymistycznie nastawieni do świata cieszą się
lepszym zdrowiem niż pesymiści,
którzy są bardziej podatni na przykład na choroby serca i układu krążenia. Niestety, jako społeczeństwo
wciąż często bliżej nam do zamartwiania się i czarnowidztwa niż radosnego celebrowania życia. Światowy
Dzień Optymisty ma ten porządek
trochę zmienić. Zgodnie z deklaracjami pomysłodawców niedzielnego
święta - ideą tego dnia jest dzielenie
się optymizmem z innymi w domu,
pracy i wszędzie tam, gdzie można
okazywać pogodę ducha.
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.
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