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Uczniowie jaworznickich szkół ponadgimna-
zjalnych biorą udział w  tegorocznej edycji Aka-
demii Bezpieczeństwa. To już druga odsłona tej 
zainicjowanej w zeszłym roku przez Monikę Bryl, 
zastępcę prezydenta miasta, akcji profilaktycznej.

– W ubiegłym roku akcja skupiła się na przestrze-
ganiu uczniów przed zagrożeniami, jakie niesie ze 
sobą zażywanie dopalaczy. Tematyką tegoroczną 
są liczne niebezpieczeństwa czyhające na młodych 
ludzi w internecie. Zarówno w zeszłym roku, jak 
i w tym, uczestnicy warsztatów spotkali się też ze 
specjalistą w dziedzinie antyterroryzmu, który po-
kazał, jak należy zachować się w szkole w różnych 
niebezpiecznych sytuacjach – wyjaśnia Katarzyna 
Sikora z Referatu Prasowego Biura Promocji i In-
formacji Urzędu Miejskiego.

Wczoraj, 4 kwietnia, w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 oraz Liceum Ogólnokształcącym 
nr 2 odbyły się spotkania młodzieży z Krystyną 
Banasik, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, 
która tłumaczyła, jakie zagrożenia niesie ze sobą 

nieprzemyślane zawieranie umów telekomunika-
cyjnych lub korzystanie z pożyczek tzw. „chwiló-
wek”. Wyjaśniła też zasady bezpieczeństwa, jakimi 
powinniśmy się kierować, kupując różne towary 
w sieci. Później uczniowie mieli dwugodzinne za-
jęcia z antyterrorystą, który przedstawił schematy 
właściwego zachowania w przypadku wtargnięcia 
do szkoły napastnika. Do tej pory zajęcia odbyły 
się też w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr 3.

W kwietniu zaplanowane są kolejne zajęcia. 
Wiceprezydent Monika Bryl od początku Akade-
mii Bezpieczeństwa zabiegała o to żeby spotkania 
organizowane były również dla przedszkolaków. 
Dzięki temu w zeszłym roku w takich zajęciach 
uczestniczyło ok. 600 dzieci z 17 przedszkoli. 
Wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku orga-
nizowane były też w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej spotkania dla osób starszych. W zeszłorocznej 
edycji Akademii Bezpieczeństwa wzięło udział 1,6 
tys. osób.  DL

Dla bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów

Są dodatkowe 
pieniądze dla Szpitala 
Wielospecjalistycznego. 
Zastrzyk finansowy 
otrzymają też m.in. 
Miejski Zarząd Dróg 
i Mostów, policja oraz 
Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu.

Podczas marcowej sesji radni 
podjęli uchwałę dotyczącą nadwyż-
ki budżetowej. W wyniku rozlicze-
nia budżetu miasta za rok 2017 do 
podziału zostało blisko 15 milinów 
złotych i te pieniądze właśnie zo-
stały rozdzielone.

W instytucjach, do których trafią 
pieniądze, wszyscy czekają już na 
nie z niecierpliwością.

– Pieniądze bardzo się przyda-
dzą. Wykorzystamy je na remonty, 
modernizacje i zakup nowego bądź 
naprawę sprzętu, z którego korzysta-
my – wylicza Józef Kurek, dyrek-
tor Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie. Na remont już od 

dawna czeka między innymi Od-
dział Urologii i Onkologii Urolo-
gicznej. To właśnie tam trafi naj-
więcej środków. Oddział ma zostać 
powiększony i wyposażony w no-
woczesny sprzęt. W sumie jaworz-
nicki Szpital Wielospecjalistycz-
ny z nadwyżki budżetowej miasta 
otrzyma 2 mln zł.

Spory procent zaoszczędzonych 
pieniędzy dostaną też placówki 
oświatowe i oświatowo-wycho-
wawcze. Radni zgodzili się, by 
trafiło do nich 9,5 mln zł. Ponad 
850 tys. zł zasili budżety jednostek 
budżetowych i instytucji kultury. 
–  To pieniądze na wydatki związa-
ne z koniecznością pokrycia skutków 
4-procentowych podwyżek wynagro-
dzeń. Dziś nacisk na podnoszenie płac 
jest duży. Aby zapobiec odpływowi 

najlepszych pracowników, my też mu-
simy podnosić płace – wyjaśnia Pa-
weł Silbert, prezydent Jaworzna.

660 tys. zł przeznaczone zosta-
nie na żłobek miejski, a 240 tys. 
zł trafi do niepublicznych klubów 
dziecięcych i żłobków jako dopła-
ty do pobytu dzieci. Dzięki temu 
koszty dla rodziców będą znacznie 
mniejsze niż dotychczas. To kwo-
ty, które zostały już uzgodnione 
z reprezentantami tych instytucji.

Pieniądze z budżetowej nadwyż-
ki trafią też do Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu. W sumie chodzi tu 
o kwotę 400 tys. zł, która wydana 
zostanie na bieżącą działalność.

Ponad 600 tys. zł pójdzie na re-
monty dróg. O tym, gdzie prace są 
najpilniejsze, zadecyduje Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów. 300 tys. zł 
z nadwyżki budżetowej przezna-
czone zostanie na turnusy reha-
bilitacyjne dla dorosłych. Część 
pieniędzy trafi też do policji. Funk-
cjonariusze mają kupić za to samo-
chód służbowy. 

 Grażyna Dębała
 Więcej czyt. na str. 3

Miliony od miasta

Blisko 15 milinów złotych 
z nadwyżki budżetowej 

miasta trafi 
do jaworznickich 

placówek i instytucji

Monika Bryl i zaproszeni specjaliści rozmawiali o bezpieczeństwie w ZSP nr 4
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Z kilku jaworznickich pomni-
ków zostały zdjęte tablice, które 
nawiązywały do okresu komuni-
stycznego. Nie jest to dzieło żad-
nych wandali ani grasujących po 
lasach strasznych nazistów, tyl-
ko konsekwencja wprowadzenia 
w życie zapisów ustawy z dnia 22 
czerwca 2017 r., tzw. ustawy deko-
munizacyjnej. Właściwie jej nowe-
lizacji, obowiązującej od 7 stycznia 
tego roku. Tablice w nowej wersji 
wrócą na pomniki, a te stare tra-
fią do Muzeum Miasta Jaworzna. 
Zgodnie z ustawą już we wrześniu 
2017 roku zmianie uległy nazwy 25 
jaworznickich ulic, które nawiązy-
wały do okresu komunizmu. W na-
szym mieście ten proces przebiegł 
sprawnie, jednak w wielu miejscach 
w Polsce samorządy nie wykonały 
rzetelnie narzuconego na nie obo-
wiązku. Nowelizacja miała proce-
durę przyspieszyć, dając możliwość 
narzucenia zmian ulic przez wo-
jewodę. W naszym przypadku nie 
było w tej kwestii problemu, jed-
nak nowe zapisy skróciły też czas, 
jaki mają na usunięcie pomników 
upamiętniających komunizm czy 
inny ustrój totalitarny właściciele 
terenu, na którym się one znajdują. 

Zgodnie z wcześniejszymi przepi-
sami był to 21 października 2018 
tego roku, a po zmianach czas ten 
skrócił się do 31 marca. Zniknąć 
miały obiekty, które przypominały 
o osobach, organizacjach, wydarze-
niach lub datach, symbolizujących 
komunizm lub inny ustrój totalitar-
ny. W Jaworznie zdjęto tablice i na-
pisy z pięciu pomników. Nie było 
to, rzecz jasna, żadne widzimisię 
Miejskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych, który za usunięcie 
tablic był odpowiedzialny, tylko 
działanie oparte na opiniach In-
stytutu Pamięci Narodowej. Napisy 
na pomnikach wrócą w zmienionej 
formie, po ponownej konsultacji 
z IPN i zatwierdzeniu przez jaworz-
nicką Radę Miejską. Działanie jest 
ze wszech miar słuszne, choć są 
środowiska, którym się ono nie 
podoba. Dziwne to, ale nie znaj-
duję najmniejszego powodu, żeby 
się tym marudzeniem przejmować. 
Przede wszystkim ze względu na 
wartość merytoryczną wypowiedzi 
marudzących. Czasem naprawdę 
wystarczy zasięgnąć choćby odrobi-
ny informacji w internetach, zanim 
błyśnie się na forum.

 Dawid Litka

Wiele lat temu, gdy byłem dzieckiem, hałda 
na Starej Hucie była jeszcze w trakcie sypania. 
Z kolegami uwielbialiśmy się na niej bawić, bu-
dowaliśmy bazy i obozy, kąpaliśmy się w wa-
piennych osadnikach, jeździliśmy z kierowcami 
wywożącymi odpady, starymi tatrami, chętnie 
nas zabierali, bo mieli krótkie dystanse i strasz-
nie im się nudziło. Hałda była elementem roz-
rywkowym, ale też niestety szkodliwym two-
rem. Niejednokrotnie pamiętam, gdy odpady 
dostawały samozapłonu i sadze z paleniska 
opadały na całą dzielnicę. Smród przypominał 
paloną gumę, a owoce, które rosły w ogrodzie, 
były wręcz czarne od brudu. Ale to wcale nie 
przeszkadzało wcinać tyle co zerwane jabłka 
czy gruszki. Dzieciństwo jednak rządzi się swo-
imi prawami.

Hałda się zazieleniła, zarosła brzozami i inny-
mi drzewami, pojawiły się grzyby – najczęściej 
brzozaki i koźlaki, ale też można było znaleźć 
czasem kurkę lub rydza. Często zaraz po szkole 
biegłem na spacer po lesie, zabierając naszego 
psa – uwielbiał gonić zające, które też w lesie 
się dobrze czuły. Mama opowiadała, że w miej-
scu hałdy były kiedyś stawy, ja ich nie pamię-
tam, ale jeden staw za moich czasów się jesz-
cze ostał – był w miejscu, w którym przebiega 
droga od kopalni Sobieski w kierunku Borów. 
Przy stawie była nawet niewielka piaszczysta 

Jaworznickie Karpaty
Może przesadzilem z tym tytułem, 
bo myślałem o zupełnie niewielkim 
wzgórzu, ale dla mnie ważnym. NA DWOJE...

Zmarły końcem marca genial-
ny brytyjski astrofizyk, kosmo-
log i fizyk teoretyk Stephen Wil-
liam Hawking utrzymywał, że 
skutki badań nad sztuczną inte-
ligencją okażą się najlepszą lub 
najgorszą rzeczą, jaka się przy-
darzy ludzkości. Na dwoje bab-
ka wróżyła. Szkopuł w tym, że 
inteligencję można wykorzystać 
dwojako – albo dobrze i z po-
żytkiem, albo źle i z tragicz-
nymi skutkami. Mamy wszak 
wiekowe w tej materii doświad-
czenia. Kiedy nasza inteligencja 
zawodziła, katalog kolejnych 
nieszczęść wypełniał historię. 
A z tej rzadko kiedy tak na-
prawdę się uczymy. Ze sztucz-
ną inteligencją będzie inaczej 
i lepiej? Być może. W każdym 
razie w rozwój badań nad nią 
niektóre mocarstwa inwestują 
krocie. Właśnie Francja  wy-
asygnowała miliard euro, by 
nie zostać w tyle np. za Chi-
nami, dla których ta dziedzina 
stała się jednym z priorytetów. 
Według Hawkinga w intere-
sie ludzkości jest, by sztuczna 
inteligencja nas wspomagała 
w rozwiązywaniu problemów, 
a nie je stwarzała. To rzecz ja-
sna miłe życzenie i... odległa 
jeszcze przyszłość, ale cały czas 
aktualne pozostaje pytanie, czy 
właściwie, dobrze i mądrze 
wykorzystujemy naszą własną 
inteligencję. A może pozosta-
je nam już tylko liczyć na tę 
sztuczną?

 Jacek Szyperski 

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania  
i skracania. Za treść reklam i ogło-
szeń redakcja nie odpowiada. Dystry-
bucja „Pulsu Jaworzna” bez pisemnej 
zgody wydawcy jest zabroniona. 
Sprzedaż bezpłatnego tygodnika jest 
niezgodna z prawem.

Moje
plaża. Koledzy, którzy lubili wędkować, łowili 
w tym miejscu okonie, ale zdarzał się też i rak, 
którego później piekliśmy nad ogniskiem. Nie-
stety, ktoś podjął decyzję o zasypaniu stawu 
i w krótkim czasie wszystko zniknęło pod to-
nami gruzu i odpadów kopalnianych. Szkoda 
nam było, ale cóż można było zrobić...

Okolice Huty i Borów zmieniają się. Trwa 
rekultywacja hałdy, w miejscu, w którym kie-
dyś chodziłem na grzyby, przebiega trasa śred-
nicowa. Komin elektrowni Jaworzno I runął 
kilkanaście lat temu, przez co zmieniła się 
perspektywa, a niektórzy wielce żałowali wy-
burzenia, bo w nocy nie świeciły się już cha-
rakterystyczne czerwone lampki ostrzegawcze. 
Jeszcze chwila i tereny te będą wyglądały zu-
pełnie inaczej i zmienią się nie do poznania, 
ale w mojej głowie zawsze to będzie obraz 
wielkiego placu zabaw z lat 80. Jest kilka ta-
kich miejsc, na które miasto nie ma wpływu, 
bo tereny należą do innego zarządcy. Tak jest 
z nieszczęsną Tarką, która na zawsze pozostanie 
w mojej pamięci jako świetne miejsce do wypo-
czynku i rekreacji, a teraz aż żal patrzeć na to, 
co z niej zostało. Podobno kopalnia próbuje te 
tereny sprzedać od wielu lat, ale wystawiona 
cena jest zaporowa. Szkoda, że nie należy do 
miasta, bo pewnie już by coś się z tym działo, 
tak jak z Sosiną. Dodatkowo Tarka miała wielką 
zaletę – brak domów mieszkalnych w pobliżu, 
więc odbywające się często w domkach cam-
pingowych imprezy mogły trwać do białego 
rana i nikomu nie przeszkadzała głośna mu-
zyka. Tylko dzikom i wiewiórkom, ale nic nie 

mówiły. Drugim takim miejscem, które wspo-
minam przez pryzmat udanych imprez, jest 
amfiteatr w Osiedlu Stałym. Niestety, miasto 
także ma związane ręce i nie jest w stanie przy-
wrócić temu miejscu drugą młodość. A któż nie 
pamięta legendarnych Dni Energetyka, gdzie 
na tejże scenie gościły gwiazdy najwyższego 
krajowego formatu. Sam nawet kiedyś wystą-
piłem tam, nawet kilka razy, rozgrzewając pu-
bliczność m.in. przed Budką Suflera, zanim nie 
zagrali „Takiego tanga” i stali się finansowo 
nieosiągalni na takich imprezach. W każdym 
razie amfiteatr stoi i niszczeje. I bardzo mi go 
szkoda. Problem stanowi fakt, że budowla stoi 
na terenie Lasów Państwowych, a dodatkowo 
jest samowolą budowlaną. 

Zmiany, jakie następują w naszym mieście, 
są obiektem zazdrości mieszkańców ościennych 
miast. Ostatnio czytałem tekst pewnej chrza-
nowianki, która ucieszyła się, że jakiś dzieciak 
z jej miasta był lepszy w kwestiach sportowych 
od jaworznianina, ale skonkludowała, że i tak 
są 100 lat za nami. Bo miasto zmienia się na 
naszych oczach i mieszkańcy to doceniają. 
Wszelkie prace, tak na hałdzie, jak w innych 
miejscach, choćby wspomnianej Sosinie, są two-
rzone dla wygody oraz rekreacji mieszkańców. 
Przez sentyment do wspomnień z dzieciństwa 
patrzę na to wszystko trochę z rozrzewnieniem, 
ale nie chciałbym, aby moje miasto wyglądało 
tak, jak 30 lat temu. A wiecie, jak było wtedy, 
w latach 80 w Mysłowicach? Nie? To jedźcie 
i zobaczcie!  

 Wojciech P. Knapik



Na najpilniejsze potrzeby

Biuro Posła RP
Dariusza Starzyckiego
www.dariuszstarzycki.pl

tel. 784 228 315
e-mail: dariusz.starzycki@sejm.pl

facebook.com youtube.comtwitter.com instagram.comZnajd mnie na: snapchat.com

Zapraszam mieszkańców 
do mojego Biura Poselskiego 
przy ul. Św. Wojciecha 2 w Jaworznie. 
Więcej informacji 
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To doskonała wiadomość dla pa-
cjentów, którzy korzystają z usług 
lecznicy. Pieniądze bardzo się tu 
przydadzą.

– Tym razem największy nacisk 
położymy na remont urologii. Chce-
my ją powiększyć i wyposażyć w no-
woczesny sprzęt. Już teraz, w każ-
dym roku, przez oddział przewija się 
prawie 3 tysiące pacjentów. Dodat-
kowo kilka tysięcy pacjentów rocznie 
korzysta z poradni, a wobec faktu, 
że społeczeństwo się starzeje, może-
my się spodziewać, że zapotrzebowa-
nie na nasze usługi będzie z czasem 
coraz większe – zapowiada Józef 
Kurek, dyrektor Szpitala Wielo-
specjalistycznego w Jaworznie.

Na oddział urologiczny do 
Jaworzna pacjentów przyciąga 
przede wszystkim świetny sprzęt. 
Tylko z aparatu do rozbijania ka-
mieni nerkowych każdego roku 
korzysta około 700 pacjentów.

Oddział urologiczny na remont 
czeka już od dawna. Największym 
problemem jest tu brak miejsca. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to jeszcze w tym roku 
oddział przeniesie się z szóste-
go piętra na pierwsze. Właśnie 
tam wyremontowane zostaną po-
mieszczenia dla powiększonego 
oddziału.

– Dziś mamy 20 łóżek, po remon-
cie chcielibyśmy mieć ich 25, może 
uda się nawet 28. Nasi pacjenci to 
mieszkańcy Jaworzna, ale sporo jest 
też osób spoza naszego miasta. Leczą 
się u nas na przykład mieszkańcy 

Krakowa. Mamy naprawdę dobry 
sprzęt i świetny personel. Potrzebne 
jest nam miejsce – podkreśla Artur 
Kuligowski, ordynator Oddziału 
Urologii i Onkologii Urologicznej 
Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie.

Dziś w jednym pokoju mieści 
się gabinet zabiegowy, miejsce, 
w którym przygotowywane są leki 
oraz wykonywane badanie USG.  
– To pomieszczenie pełni trzy funk-
cje i nie jest to najlepsze rozwiązanie  
– przyznaje Artur Kuligowski.

Remont ma rozwiązać też bar-
dzo prozaiczne problemy oddzia-
łu urologii. Jednym z nich jest 
brak wystarczającej liczby toalet, 
co właśnie na tym oddziale jest 
szczególnie uciążliwe dla chorych.

Na remont czeka znacznie wię-
cej szpitalnych oddziałów. Po-
trzebna jest też regularna wymia-
na i naprawa specjalistycznego 
sprzętu medycznego.

– Co roku w naszym szpitalu ho-
spitalizowanych jest około 30 tysięcy 
pacjentów, ok. 50 tysięcy korzysta 
z usług poradni przyszpitalnych. 
Przy tak dużej liczbie pacjentów 
sprzęt po prostu się zużywa i trze-

ba go wymieniać – tłumaczy Józef 
Kurek.

Kolejne 300 tys. zł z nadwyżki 
budżetowej również przeznaczone 
zostanie na cele związane ze zdro-
wiem jaworznian. Za te pieniądze 
sfinansowane zostaną turnusy re-
habilitacyjne dla osób dorosłych.

– Zapotrzebowanie społeczne na 
turnusy rehabilitacyjne jest bardzo 
duże i te 300 tys. zł na pewno zo-
stanie dobrze wykorzystane. W tym 
roku udało nam się zdobyć 120 tys. 
zł z Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych na 
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. 
Dodatkowo miasto zapewni środki 
na dofinansowanie turnusów dla 
osób dorosłych – cieszy się Maria 
Materla, pełnomocnik prezyden-
ta Jaworzna ds. osób niepełno-
sprawnych.

900 tys. zł z nadwyżki budżeto-
wej wykorzystane zostanie na naj-
młodszych mieszkańców miasta. 
660 tys. zł otrzyma miejski żłobek, 
a 240 tys. zł to dotacje do niepu-
blicznych klubików i żłobków.

Blisko 40 tys. zł z nadwyżki bu-
dżetowej pójdzie na zwiększenie 
bezpieczeństwa w mieście. Pie-

niądze trafią do jaworznickich 
policjantów. Mają zostać przezna-
czone za zakup samochodu służbo-
wego. – Jesteśmy bardzo wdzięczni 
za kolejną pomoc ze strony miasta. 
Dla nas takie wsparcie finansowe 
jest ważne. Samochód bardzo się 
przyda, bo pozwoli na to, by szyb-
ciej się przemieszczać i co się z tym 
wiąże, szybciej dotrzeć z pomocą 
w konkretne miejsce – podkreśla 

Tomasz Obarski, rzecznik pra-
sowy Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie.

Ponad 630 tys. zł otrzyma 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 
Finansowy zastrzyk pozwoli na 
przeprowadzenie remontów ja-
worznickich dróg. Tym razem dro-
gowcy zajmą się ulicą Żółkiew-
skiego i drogami w osiedlu Skałka.

 Grażyna Dębała
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Anna Frączak-Pokrzywa, pacjentka oddziału, chwali personel szpitala Część pieniędzy wykorzystana zostanie na remont ulicy Żółkiewskiego

Z pieniędzy z nadwyżki budżetowej wyremontowane mają zostać ulice osiedla Skałka
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Spory zastrzyk finansowy 
z podzielonej na 
marcowej sesji nadwyżki 
budżetowej otrzyma 
jaworznicki Szpital 
Wielospecjalistyczny. 
Będą też pieniądze m.in. 
na drogi.
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Jaworzno jest jednym 
z miast naszego regionu, 
gdzie mieszka się najlepiej 
i dobrze żyje.

Zaświadczają o tym rankingi 
oraz opinie samych mieszkańców. 
Miasto jest doskonale położone 
i skomunikowane. Jest tu też bez-
piecznie i nowocześnie. Sprawdzi-
liśmy, jak w Jaworznie wygląda 
sytuacja mieszkaniowa.

W Jaworznie z każdym rokiem 
przybywa mieszkań. Nie brakuje 
też chętnych, by właśnie w naszym 
mieście wybudować dom. W ciągu 
ostatniego roku urzędnicy wydali 
125 pozwoleń na budowę, z czego 
trzy dotyczą zabudowy wieloro-
dzinnej. W tym samym czasie do 
użytkowania oddano 126 domów 
jednorodzinnych i 2 wielorodzin-
ne. W cenie wciąż są też jaworz-
nickie działki budowlane. Zgodnie 
z danymi Wydziału Obrotu Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego 

w 2017 roku sprzedanych zostało 
ogółem 25309 metrów kwadrato-
wych terenów mieszkaniowych, 
w tym pod budownictwo wieloro-
dzinne 721 m. kw i jednorodzinne 
24 588 m. kw.

Zasoby mieszkaniowe miasta 
stale rosną. Na koniec 2017 roku 
miasto posiadało 2 425 lokali ko-
munalnych i 314 socjalnych. Ich 
łączna powierzchnia to ponad 117 
tys. m. kw. Poza tym w Jaworznie 
są też mieszkania, które należą 
do Jaworznickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Górnik”, 
Międzyzakładowej Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej oraz Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego 
„Dombud”. Na koniec roku 2017 
tylko JTBS miał w swoich zaso-
bach 364 mieszkania, a w lutym 
klucze do swoich mieszkań ode-
brali nowi lokatorzy osiedla Sfera. 
Tym samym zasoby mieszkaniowe 
JTBS zwiększyły się o kolejne 84 
mieszkania.

Mimo że mieszkań z każdym 
rokiem przybywa, to jednak licz-
ba lokali socjalnych wciąż nie jest 
wystarczająca. – Problem braku 
mieszkań socjalnych gmina rozwią-
zuje poprzez remonty pustostanów, 

Bezpieczne święta
To była naprawdę spokojna Wiel-
kanoc. Przez blisko 5 dni, od 30 
marca do godz. 14.00 we wtorek, 
3 kwietnia, w ramach akcji „Bez-
pieczny weekend”, na jaworznickich 
drogach można było spotkać więcej 
patroli policji. W czasie prowadzo-
nych działań policjanci odnotowali 
jedynie dwie kolizje drogowe i wy-
eliminowali z ruchu 3 nietrzeźwych 
kierujących. To oznacza, że święta 
były spokojniejsze niż przed rokiem. 
W czwartek, 29 marca, otwarta zo-
stała Trasa Śródmiejska, a organi-
zacja ruchu na skrzyżowaniu ulic 
Kolejowej z Grunwaldzką powróciła 
do tej sprzed remontu. To oznacza, 
że pierwszeństwo mają kierowcy 
jadący ulicą Kolejową. Policjan-
ci informują, że kierowcy szybko 
przyzwyczaili się do „starej” orga-
nizacji ruchu i nie było tam żad-
nych kolizji.

Wiosenne porządki
Pracownicy Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów korzystają z po-
prawy pogody. We wtorek można 
ich było spotkać na przystankach 
autobusowych, gdzie szorowali 
wiaty. Zakurzone i brudne po zi-
mie wiaty wyczyszczono między 
innymi w Byczynie, Cezarówce 
i w Śródmieściu. 

Nabór przedszkolaków
Do 16 kwietnia rodzice, którzy 
chcą w kolejnym roku szkolnym 
wysłać dziecko do przedszkola, 
mają czas, by dostarczyć dokumen-
ty do placówki pierwszego wyboru. 
Rekrutacja prowadzona jest drogą 
elektroniczną. Aby zapisać dziec-
ko, należy zalogować się na stro-
nie www.nabordoprzedszkola.pl/
jaworzno. Bez wizyty w wybranym 
przedszkolu jednak się nie obejdzie, 
bo wypełniony i wydrukowany for-
mularz zgłoszeniowy należy osobi-
ście dostarczyć do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego pierw-
szego wyboru. W rekrutacji biorą 
udział dzieci urodzone w latach 
2012, 2013, 2014 oraz 2015. 

Złodziej w hotelu
Jaworzniccy policjanci szukają 
sprawcy kradzieży, do której do-
szło w jednym z hoteli na terenie 
miasta. Z ustaleń śledczych wy-
nika, że złodzieje najprawdopo-
dobniej posłużyli się dopasowa-
nym kluczem, którym otworzyli 
sobie drzwi hotelowego poko-
ju. Z pokoju zniknęły pieniądze:  
2 tysiące dolarów i kilkaset złotych. 
Poszkodowani to obywatele Ukra-
iny, którzy czasowo przebywają 
w naszym mieście.                    GD

W sąsiedztwie Galeny powstanie park handlowy. Trwają już prace 
projektowe. Budowa ma się rozpocząć w drugim kwartale tego roku, 
a pierwsi klienci zakupy w jaworznickim parku handlowym zrobią 
w pierwszym kwartale roku 2019.

Obiekt będzie miał blisko 3,5 tys. m. kw., a swoje sklepy otworzy tam 
trzech najemców. Na razie wiadomo, że największą powierzchnię zajmie 
Decathlon. Będzie to już jedenasty sklep tej marki w naszym regionie. 
Pozostali najemcy jeszcze nie są znani.

– W sprawie wynajmu pozostałych lokali trwają zaawansowane rozmowy 
handlowe – zapewnia Agnieszka Jurkiewicz, dyrektor Marketingu i Ko-
munikacji Grupy P.A. NOVA SA, która zbuduje jaworznicki park handlowy.

Centrum miasta czekają kolejne zmiany. Już teraz trwa tam budowa 
zadaszonego parkingu dla rowerów. W tym celu przebudowywany jest 
plac Górników. Zmienia się też wizytówka Jaworzna, czyli Hala Widowi-
skowo-Sportowa MCKiS-u, która zostanie rozbudowana. Ścisłe centrum 
miasta zmieni też nowa inwestycja, a na Plantach powstaje park wodny.

Park handlowy stanie między Galeną a ulicą Rzemieślniczą. Aby klienci 
mogli bezpiecznie poruszać się pomiędzy tymi obiektami, przebudowa-
ne zostaną ciągi komunikacyjne między budynkami. Powstanie też par-
king dla klientów parku. Szacuje się, że dzięki tej inwestycji w mieście 
przybędzie kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.

Generalnym wykonawcą parku handlowego w Jaworznie jest P.A. NOVA 
SA. Firma od 30 lat zajmuje się projektowaniem oraz budową obiektów 
komercyjnych i przemysłowych. Jako generalny wykonawca P.A. NOVA 
zajmuje się kompleksowym wykonawstwem obiektów dla sieci handlowych.

przekwalifikowanie mieszkań do-
celowych o niskim standardzie na 
mieszkania socjalne oraz realizację 
programu „Kompas”, który przewi-
duje dokonywanie zamian lokali 
socjalnych na mieszkania docelowe. 

Park handlowy w centrum

Tak ma wyglądać park handlowy
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W roku 2017 m.in. wybudowała centrum handlowe IKEA w Lublinie, 
przebudowała market budowlany Globus w Czechach, a także była ge-
neralnym wykonawcą centrum komunikacyjno-handlowego w Białym-
stoku.  GD

W osiedlu Sfera JTBS oddał niedawno do użytku 84 mieszkania, a budowane są już nowe
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Trzy biegi przełajowe organizowane z okazji 
rocznic ważnych dla naszego kraju wydarzeń 
wejdą w skład tegorocznego Jaworznickiego 
Grand Prix Biegów Patriotycznych organizowa-
nego przez Stowarzyszenie Jaworznicka Inicja-
tywa Narodowa. W tym roku odbędzie się druga 
edycja tej imprezy. 

Organizatorzy zauważyli, że bieganie w Ja-
worznie, podobnie jak w całej Polsce, staje się 
coraz popularniejsze i postanowili połączyć ele-
ment rywalizacji sportowej z rekreacją i rozpo-
wszechnianiem wiedzy historycznej i dobrze 
rozumianego patriotyzmu. Zeszłoroczne biegi 
w ramach Grand Prix oraz towarzyszące im im-
prezy okazały się bardzo trafionym pomysłem, 

zatem chęć kontynuowania tego przedsięwzięcia 
była naturalna.

20 maja w parku Podłęże wystartuje II Ja-
worznicki Bieg im. Rotmistrza Witolda Pileckie-
go. Data oczywiście nie jest przypadkowa, ma 
przypominać o śmierci jednego z największych 
bohaterów II wojny światowej. Rotmistrz Witold 
Pilecki, ochotnik do Auschwitz, został stracony 
przez władze komunistyczne 25 maja 1948 r. 
Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: czterech 
i ośmiu kilometrów z profesjonalnym pomiarem 
czasu. Organizatorzy, tak jak w ubiegłym roku 
nie poprzestają tylko na organizacji wydarzenia 
sportowego. – Wydarzeniem towarzyszącym bę-
dzie piknik rodzinny „Majówka na Podłężu”, której 

punktem kulminacyjnym będzie koncert. Oprócz 
tego zapewnimy mnóstwo atrakcji dla dzieci i całych 
rodzin – mówi Artur Szlósarczyk, wiceprezes 
Stowarzyszenia JIN.

Kolejne wydarzenia w ramach Grand Prix to: 
III Jaworznicki Bieg Powstańca Warszawskiego, 
który zorganizowany będzie w Ośrodku Eduka-
cji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera 28 lipca 
i przypomni rocznicę wybuchu Powstańca War-
szawskiego oraz II Jaworznicki Bieg Niepodległo-
ści w parku im. Lotników Polskich, zaplanowany 
na 10 listopada, w przeddzień setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. O roz-
poczęciu zapisów i o atrakcjach związanych 
z biegami będziemy informować.  DL

Patriotyczne Grand Prix
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O działający w naszym mieście 
Pakt Zatrudnieniowy, o którym pi-
saliśmy w poprzednich wydaniach, 
pytamy tym razem Łukasza Curyłę, 
p.o. dyrektora Powiatowego Urzę-
du Pracy.

Czy konieczne jest zawieranie 
specjalnych paktów, żeby zna-
leźć pracownika? Nie wystar-
czy ogłoszenie o rekrutacji?

Poszukiwanie pracownika jest obec-
nie trudniejsze niż znalezienie pra-
cy, mówi się o rynku pracownika. 
Jednocześnie duża część osób zare-
jestrowanych w Urzędzie Pracy to 
ludzie oddaleni od rynku pracy, któ-
rzy nie radzą sobie w poszukiwaniu 
zatrudnienia. Czasem aktywizacja 
zawodowa jest niewystarczająca, 
dlatego wykorzystujemy wszel-
kie możliwe narzędzia.Jeśli udaje 
nam się budować porozumienia jak 
Pakt Zatrudnieniowy, to z pewno-
ścią niesie to korzyści dla wszyst-
kich. Osoby, które przez długi czas 
były wyłączone z rynku pracy, mu-
szą się tej pracy od nowa nauczyć. 
Mówimy nie tylko o szkoleniach 
czy zdobywaniu specjalistycznych 
umiejętności. Chodzi czasem o naj-
bardziej podstawowe aspekty, jak 
na przykład obowiązek codziennego 
przychodzenia do pracy. Osoby, któ-
re są długotrwale bezrobotne, muszą 
na nowo przypominać sobie właśnie 
o takich podstawowych zasadach.

Pakt obejmuje osoby po 50 
roku życia. Czy im jest trudniej 
odnaleźć się na rynku pracy?

Grupa 50+ charakteryzuje się szcze-
gólnymi cechami. Z jednej strony 
to często ludzie z dużym doświad-
czeniem zawodowym, którzy mają 
zupełnie inne podejście do pracy niż 
młode pokolenie. Potrafią dużo bar-
dziej związać się ze swoim praco-
dawcą, zaangażować. Ich celem nie 
jest tylko zdobycie doświadczenia 
zawodowego, a osiągnięcie pewnej 
stabilizacji. To z punktu widzenia 
pracodawcy jest korzystne. Z drugiej 
strony część z tych osób może mieć 
problem w poruszaniu się po rynku 
pracy. Może to być np. związane 
z nieumiejętnością obsługi nowo-
czesnych, elektronicznych narzędzi, 
komputera czy internetu, a mogą 
być to konsekwencje długotrwałego 
bezrobocia, o których wspomina-
łem. W ramach paktu dajemy im 
możliwość zdobycia odpowiednich 
umiejętności i przygotowujemy do 
objęcia konkretnych stanowisk.

Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiał: Dawid Litka

Nauczyć się 
pracy od nowa
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Sukcesywnie udaje się zmniejszyć 
wysokość kwot odszkodowań wy-
płacanych za niedostarczenie przez 
gminę lokalu socjalnego zgodnie 
z wyrokiem orzekającym eksmisję 
– wyjaśniają urzędnicy.

Zgodnie z przepisami jeśli loka-
tor nie płaci czynszu i w związku 
z tym sąd nakaże eksmisję z pra-
wem do lokalu socjalnego, to lokal 

socjalny zapewnić musi gmina. 
Jeśli go nie ma, to miasto musi 
zapłacić odszkodowanie właści-
cielowi mieszkania, które zajmu-
je lokator z orzeczoną eksmisją.

– W 2017 r. gmina wypłaciła 
z tego tytułu łącznie 32 0301 zł. 
Kwota ta ulega sukcesywnie obni-

żeniu w stosunku do lat ubiegłych. 
Zgodnie z zawartymi porozumie-
niami właściciele dokonują zwrotu 
do Miejskiego Zarządu Nierucho-
mości Komunalnych otrzymanego 
odszkodowania w przypadku wyeg-
zekwowania zadłużenia od dłużnika 
– wskazują urzędnicy.

Niestety, wiele rodzin nie radzi 
sobie z opłacaniem comiesięcz-
nych rachunków. Stąd biorą się 
długi. W kasie Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnej braku-
je ponad 2,5 mln zł, a w JTBS po-
nad 90 tys. zł. Podobne problemy 
mają inni właściciele mieszkań. 
W TBS Dombud kwota zadłużenia 
to blisko 50 tys. zł, a w Między-
zakładowej Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej ponad 240 tys. zł.

Aby tę sytuację trochę poprawić 
miasto wypłaca dodatki mieszka-
niowe. – W roku 2017, na podstawie 
wydanych decyzji, wypłacono 7430 
dodatków mieszkaniowych na łącz-
ną kwotę 1 878 844 zł – wyliczają 
urzędnicy. Grażyna Dębała

„Mieszkanie 
za remont”

Wielkim zainteresowaniem jaworznian cieszy się program 
„Mieszkanie za remont”. Umożliwia on mieszkańcom nasze-
go miasta szukającym własnego „M” wynajęcie mieszkania 
komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu 
lub modernizacji na własny koszt. W pierwszej edycji tego 
przedsięwzięcia jaworznianie złożyli ponad 200 wniosków 
na 50 dostępnych mieszkań. To pokazuje, że taki program 
jest potrzebny w naszym mieście. W drugiej edycji Miej-
ski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wytypował do 
programu 53 mieszkania. Wśród nich są kawalerki oraz 
mieszkania 2- i 3-pokojowe. Najmniejsze liczą niespełna 
25 metrów kwadratowych, ale są i takie, które mają ponad 
70 m. kw. powierzchni. Zakres prac, jakie przeprowadzić 
musi nowy najemca, zależy od konkretnego mieszkania. 
Na ogół chodzi o malowanie, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, armatury. Czasem potrzebna jest też nowa 
wykładzina PCV. W niektórych przypadkach konieczna 
jest wymiana instalacji elektrycznej lub przebudowa pieca. 
Szacunkowe koszty remontu to od 13 do blisko 50 tys. zł 
brutto.  GD

W zeszłym roku 
urzędnicy wydali 
w Jaworznie 125 

pozwoleń na budowę, 
do użytkowania oddano 

126 domów

Pawilon 
Słoneczna

Jedną z ciekawszych inwestycji mieszka-
niowych realizowanych obecnie w Jaworz-
nie jest pawilon Słoneczna. Budynek z lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku przejdzie 
całkowitą metamorfozę. Zakres prac w tym 
miejscu jest bardzo szeroki. Po zakończeniu 
inwestycji stary pawilon ma zyskać zupeł-
nie nowe życie. Powstanie tam nowoczesny 
obiekt handlowo-usługowy i wieżowiec z 49 
mieszkaniami. 

Najmniejsze z mieszkań będą miało około 
30 metrów kwadratowych, a największe pra-
wie 70. Powstaną tu kawalerki oraz miesz-
kania 2- i 3-pokojowe. Projektanci zadbali 
też o infrastrukturę. Lokatorzy będą mogli 
korzystać z podziemnego parkingu. Przybę-
dzie też miejsc postojowych w sąsiedztwie 
budynku i te będą ogólnodostępne. Będzie 
też plac zabaw i strefa dla seniorów. 
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Słoneczna aura, 
dodatnie temperatury, 
które ostatnio nas 
rozpieszczają, to świetna 
okazja, aby wybrać się 
na spacer po zielonych 
terenach Jaworzna.

Wiosna u działkowców i rolników

Zgodnie z przyjętą przez Sejm w 2016 roku ustawą 
dekomunizacyjną w jaworznie zostały już zmienione 
niektóre nazwy ulic. Teraz przyszła pora na zmianę sta-
rych tablic znajdujących się na części pomników i miejsc 
pamięci zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Zadanie utrzymania pomników i miejsc pamięci na terenie 
Jaworzna od ubiegłego roku należy do Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych. W związku z wejściem w ży-
cie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyj-
nych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, MZNK 
zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o opi-
nię w sprawie kilku pomników istniejących w Jaworznie.

Zgodnie z prowadzoną korespondencją oraz opinią otrzy-
maną z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie pomniki 
są dostosowywane do wymogów ustawy oraz zaleceń za-
wartych w opinii IPN. Na niektórych pomnikach zostały zde-
montowane tablice, litery, bądź usunięto cały blok z napisem. 
Zdemontowane z pomników tablice nie znikną w odmętach 
pamięci - zostały przekazane do Muzeum Miasta Jaworzna.

Pomnik Janka Martyniaka partyzanta Gwardii ludowej 
znajdujący się przy ulicy Ławczanej na Podłężu: usunięto 
blok z napisem.

Pomnik działaczy ruchu oporu: PPR, aK, Gl i al znajdują-
cy się przy ulicy turystycznej na Jeziorkach: zdemontowano 
litery al oraz odlew Odznaki Grunwaldzkiej. Zgodnie ze sta-
nowiskiem IPN przy skrócie „Gl” zostanie umieszczony skrót 
„PPS”. Wówczas ta fraza będzie miała brzmienie „Gl PPS”.

Pomnik poświęcony poległym o wolność mieszkańcom 
gromady Byczyna, działaczom KPP, PPR i PPS, żołnierzom 
WP, partyzantom al a także żołnierzom armii Czerwonej 
oraz wszystkim pomordowanym w latach II wojny świato-
wej znajdujący się przy ulicy Krakowskiej w Byczynie: zde-
montowano tablicę.

tablica upamiętniająca powstanie Czerwonego Harcerstwa, 
zlokalizowana przy ul. Górniczej: zdemontowano tablicę.

Pomnik poświęcony Władysławowi Palce, partyzantowi 
armii ludowej oraz Piotrowi Palce i Józefowi Koziarzowi, 
posadowiony przy ul. abstorskich: zdemontowano tablicę.

Po ostatecznych uzgodnieniach z Instytutem Pamięci 
Narodowej nowe treści tablic zostaną przedstawione na 
sesji Rady Miejskiej w Jaworznie, a następnie zamontowane.

Dla rolników i działkowców taka 
pogoda oznacza początek prac polo-
wych. Jak wyglądają pierwsze dni 
wiosny u działkowców? Na terenie 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
na Warpiu w ruch poszły narzędzia: 
grabie, sekatory, łopaty.

– W pierwsze dni wiosny, kiedy tem-
peratury na to pozwalają, działkowcy 
wykonują typowe prace polegające na 
czyszczeniu trawników po zimie, wo-
kół domków, podcinanie drzewek. Już 
można spotkać pierwszych działkowi-
czów, którzy korzystają ze sprzyjają-
cych warunków i porządkują swoją 
ziemię. Poza tym początkiem wiosny 
robimy przeglądy w pasiekach, które 
znajdują się w prawie każdym Ro-
dzinnym Ogrodzie Działkowym – ko-
mentuje Jan Pazdan, były prezes 
zarządu ROD w Starej Hucie.

Działkowcy mają faktycznie ręce 
pełne roboty, po zimowym zasto-
ju trzeba uporządkować trawni-

Ponad 34 procent zielonych 
terenów Jaworzna stanowią 
użytki rolne – grunty orne, łąki, 
pastwiska. Samych gruntów or-
nych odnotowano w Jaworznie 
3214 ha ziemi o klasie przydat-
ności i wartości od III a do klasy 
VI. Takie miejsca są w Byczy-
nie, Jeleniu, Ciężkowicach, na 
Jeziorkach, Długoszynie, Do-
brej. W naszym mieście znaj-
dują się też Rodzinne Ogródki 
Działkowe. Zarejestrowanych 
mamy 9 ogrodów działkowych 
w dzielnicach: Łubowiec, Osie-
dle Stałe, Niedzieliska, Szczako-
wa, Podwale, Stara Huta.

ki, grządki. Bronisław Wierzbik 
prowadzi ogródek działkowy od 
30 lat. Lubi tu przychodzić, to dla 
niego odskocznia od codziennych 
obowiązków, mieszkania w bloku. 
Jest to bardzo ładna działka rekre-
acyjna. Aby zawsze cieszyła oko, 
trzeba o nią dbać, szczególnie po 
trzymiesięcznej przerwie zimowej. 
– To mój pierwszy tej wiosny pobyt 
na działce. Od razu wziąłem się za 
sprzątanie trawnika. Zawsze po zi-
mie ścinam trawę pampasową, już 
wyschniętą muszę uprzątnąć. Czeka 
mnie jeszcze rekultywacja trawnika, 

zasianie nowego, uporządkowanie 
grządek pod nowe sadzonki – opo-
wiada. W ogródku działkowca znaj-
dują się również finezyjnie podcięte 
tuje, wierzby, modrzewie, którym 
po zimie trzeba nadać odpowiedni 
kształt. – Mam jeszcze oczko wodne, 
które również wymaga oczyszczenia 
z glonów, śmieci. Zawsze jest coś do 
roboty, czasami trzeba reperować 
sprzęt, naprawić coś w altanie, par-
kan – dodaje Bronisław Wierzbik, 
który na wiosenne prace porząd-
kowe zamierza przeznaczyć około 
dwóch tygodni.

Bronisław Wierzbik lubi pracować na swojej działce

Z kolei dla rolników wiosna ozna-
cza mnóstwo prac polowych. Po 
zimowym zastoju w obowiązkach 
polowych, rolnicy ruszają z pra-
cami przygotowującymi ziemię do 
nowego sezonu. Jan Klimczak, je-
den z jaworznickich rolników, do 
zasiania ma ponad 50 hektarów 
ziemi. Część została zasiana jesie-
nią – żytem i pszenicą, więc trzeba 
jej teraz zapewnić drugą dawkę na-
wozu sztucznego lub naturalnego. 
Pola są też spulchniane, nawożone 
pod zboża jare, które będę wysie-
wane po tych zabiegach. – Zanim 

zacznę prace w polu, muszę przy-
gotować maszyny, które po sezonie 
letnio-jesiennym, wymagają niewiel-
kich napraw. Poza tym ziarno siewne 
też należy przygotować. Czyszczę je 
specjalną maszyną, która oddziela 
ziarna suche, uszkodzone, chwasty  
– objaśnia rolnik.

Wiosna oznacza dla każdego 
rolnika, niezależnie od wielkości 
gospodarstwa, powrót do ciężkiej 
pracy. Przeprowadzenie wczesną 
wiosną zabiegów agrotechnicznych 
będzie miało wpływ na zbiory.
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Jan Klimczak ma do zasiania ponad 50 hektarów ziemi
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Trwają prace w ramach 
jednej z największych 
inwestycji w polskim 
górnictwie. 

„Czyste powietrze dla Jaworzna” 
to hasło przewodnie tegorocznej 
edycji Targów „Twój dom, two-
je otoczenie”, które odbędą się 
w naszym mieście po raz 21. To 
doskonała okazja, by zapoznać się 
z technicznymi nowinkami zwią-
zanymi z budową i utrzymaniem 
domu oraz ogrodu. Tym razem 
sporo będzie można się też do-
wiedzieć o skutecznych sposobach 
walki ze smogiem.

– Podczas imprezy będą się prezen-
towały firmy związane z ogrzewa-
niem, materiałami termoizolacyjnymi 
oraz odnawialnymi źródłami energii. 
Na stoisku Urzędu Miasta będzie 
można uzyskać pełną informację 
dotyczącą możliwości pozyskania 
dofinansowania przy wymianie pieca 
– informują urzędnicy z jaworz-
nickiego magistratu.

Nie zabraknie też atrakcji przy-
gotowanych dla osób odwiedza-
jących targi. Będą warsztaty dla 
najmłodszych i konkursy dla doro-
słych. Zdobyć można będzie eko-
groszek ufundowany przez TAU-
RON Wydobycie wraz z bezpłatną 
dostawą do domu.

Dwudniowe targi odbędą się 14 
i 15 kwietnia w godzinach od 10 
do 17 w Hali Widowiskowo-Spor-
towej Miejskiego Centrum Kultu-
ry i Sportu (ul. Grunwaldzka 80). 
W związku z toczącymi się tam 
pracami wejść do hali można od 
strony ulicy Farnej.  GD

Chodzi o budowę szybu „Grze-
gorz”, który TAURON Wydobycie 
drąży w Byczynie. Inwestycja kosz-
tować będzie 600 mln zł i przedłu-
ży funkcjonowanie kopalni oraz 
wydobycie węgla w Jaworznie 
o kilkadziesiąt lat.

– Obecnie, w ramach realizacji 
pierwszego etapu budowy szybu 
„Grzegorz”, trwają prace związa-
ne z wykonaniem otworów mroże-
niowych oraz przygotowaniem in-
frastruktury powierzchniowej dla 
rozpoczęcia mrożenia górotworu  
– wyjaśnia Zofia Mrożek, główny 
specjalista koordynator zespołu 
relacji z otoczeniem w TAURON 
Wydobycie.

Oficjalne przekazanie placu bu-
dowy nastąpiło we wrześniu 2017 
roku i jeśli wszystko pójdzie zgod-

Twój dom, 
twoje otoczenie

„Grzegorz” – zgodnie z planem

nie z planem, to szyb będzie goto-
wy w grudniu 2023 roku. Pierwszy 
etap inwestycji obejmuje między 
innymi budowę szybu wraz ze sta-
lową wieżą szybową o konstrukcji 
umożliwiającej jej adaptację na 
okres głębienia, wykonanie insta-

lacji mrożeniowej, magazynu oraz 
budowę obiektów, które będą nie-
zbędne w czasie głębienia szybu. 
Samo głębienie rozpocznie się za 
rok. Zgodnie z technicznymi da-
nymi szyb „Grzegorz” będzie miał 
średnicę 7,5 metra. Jego głębokość 

wynosić będzie 870 metrów. Po-
czątkowo będzie pełnił funkcję 
szybu wentylacyjno-wdechowe-
go. Później szybem do rejonów 
prowadzonych robót transporto-
wane mają być też maszyny, ma-
teriały, urządzenia oraz załoga. 
Szyb będzie więc pełnił funkcje 
wentylacyjno-wdechowe i mate-
riałowo- zjazdowe. 

Inwestycja ma ogromne zna-
czenie dla Tauronu. – Realizacja 
szybu „Grzegorz” pozwoli na skró-
cenie dróg transportu ludzi, powie-
trza i materiałów do miejsc pracy, 
podniesienie wydajności pracy za-
łogi poprzez wydłużenie efektyw-
nego czasu pracy, wyeliminowanie 
niebezpiecznego wybierania węgla 
ze złóż zlokalizowanych poniżej po-
ziomu udostępnienia oraz poprawę 
bezpieczeństwa zatrudnionej załogi 
poprzez poprawę warunków klima-
tycznych – wylicza Zofia Mrożek.

Prace w Byczynie realizowane 
są zgodnie z przyjętym harmono-
gramem.  GD
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Już po raz szósty uczniowie i na-
uczyciele Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II 
zorganizowali Jaworznicką Kon-
ferencję Bezpieczeństwa. Tego-
roczne wydarzenie odbyło się 23 
marca i nosiło tytuł „Czy wypa-
dek unika młodego pracownika?”. 
Dotyczyła zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem pracowników 
młodocianych oraz tych z krótkim 
stażem pracy.

– Spośród wszystkich wypadków 
przy pracy, które są do nas zgłasza-
ne, około 10 procent stanowią wy-
padki pracowników młodocianych 
i z krótkim stażem pracy. Trudno 
wyodrębnić jedną branżę, w której 
pracownicy są najbardziej narażeni 
na wypadek, bo to co roku może się 
zmieniać. Statystycznie jest to szero-
ko pojęta działalność produkcyjna, 
ale to należałoby uściślić – tłumaczył 
Zbigniew Latacz, nadinspektor 
z Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Katowicach, który podczas kon-

O bezpieczeństwie młodych

leżą u podłoża naszej natury. Ale do-
brze mieć ich świadomość, żeby nie 
przeradzały się one w zdarzenia po-
tencjalnie wypadkowe – wyjaśniał.

Konferencji patronowali Paweł 
Silbert, prezydent naszego miasta 
i Urszula Bauer, Śląski Kurator 

Oświaty. W ramach tego wyda-
rzenia uczniowie wzięli udział  
w  konkursie wiedzy o bezpieczeń-
stwie w pracy.

W konferencji uczestniczyli tak-
że  przedstawiciele Policji, Straży 
Miejskiej i Urzędu Miasta.  DL

Jacek Pagieła mówił słuchaczom o zachowaniach niepewnych
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3 miliony złotych to kwota, jaka 
zostanie przeznaczona na inwestycje 
w ramach Jaworznickiego Budżetu 
Obywatelskiego w roku 2019.

10 kwietnia opublikowana będzie 
ostateczna wersja uchwały w tej 
sprawie. Jej treść była konsulto-
wana podczas czterech otwartych 
spotkań z mieszkańcami, którzy 
mogli zgłaszać swoje propozycje 
zmian w stosunku do poprzednich 
edycji JBO. Na ostatnim ze spotkań, 
które odbyło się 26 marca w sali 
obrad Urzędu Miejskiego, został 
zaprezentowany wybrany po kon-
sultacjach model budżetu. Zgodnie 
z nim pula środków zostanie prze-
znaczona na część ogólnomiejską  
(1 mln zł, z zastrzeżeniem, że pro-
jekty nieinwestycyjne nie mogą 
kosztować więcej niż 200 tys. zł) 
i dzielnicową (1,7 mln. zł).

Budżet dzielnicowy zostanie po-
dzielony na 20 obszarów (nastąpiły 
niewielkie korekty wielkości ob-
szarów względem ubiegłej edycji, 
można się z nimi zapoznać na stro-
nie www.jbo.jaworzno.pl), a każdy 
z nich będzie miał do dyspozycji 85 
tys. zł. Dodatkowo 300 tys. zł prze-
znaczone będzie na bieżące utrzy-
manie i doposażenie obiektów JBO. 
 DL

Miliony 
na JBO

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworz-
nie uczniowie walczyli o udział w finale Ogólnopolskiego 
Konkursu Informatycznego Master It. 22 marca półfi-
nały toczyły się także w Bieruniu, Bytomiu i Sosnowcu.

– Najwięcej trudności sprawiły uczestnikom konkursu 
zadania algorytmiczne. Sporo punktów tracili też przy 
konkurencji „Postaw na siebie”. Osoby, które naprawdę 
interesują się tą tematyką, dały sobie radę. To pasjona-
ci, których staramy się wyszukiwać – podkreśla Marcin 
Gut, nauczyciel informatyki w ZSP nr 2 w Jaworznie.

O tym, że półfinałowe zadania sprawiały kłopot, 
mówili też młodzi informatycy. – Do konkursu przygo-
towywałam się na specjalnych zajęciach organizowanych 
w szkole. W domu uczyłam się sama. Generalnie jestem 
zadowolona z tego, jak sobie poradziłam, ale oczywiście mo-
głoby być lepiej – śmieje się Emilia Dobosz z Jaworzna.

We wszystkich czterech półfinałach udział wzię-
ło 80 uczniów. W Jaworznie zadania rozwiązywali 
młodzi ludzie z jaworznickich szkół, ale także goście 
z Chrzanowa, Mysłowic, Katowic czy Wisły. Jurorzy 
wyłonili pięciu uczestników, którzy najlepiej poradzili 
sobie z zdaniami. W finale walczyć będą: Tomasz Ro-
kita z Chrzanowa, Adrian Orłów z Piotrowic, Miłosz 
Salwowski, który reprezentował Józefosław oraz Jan 
Surmacz z Katowic.

– Interesuję się informatyką  i na co dzień rozwiązuję 
zadania podobne do tych konkursowych. Lubię też elektro-
nikę – zapewnia Tomasz Rokita, który podczas jaworz-
nickiego półfinału zdobył największą liczbę punktów.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego 
Master It odbędzie się w kwietniu w sosnowieckiej 
Wyższej Szkole Humanitas.  GD

ferencji opowiadał o wypadkach 
młodych pracowników. Okazuje 
się, że ich przyczynami bardzo 
często jest nieodpowiednie zabez-
pieczenie sprzętów i maszyn, małe 
doświadczenie pracowników (lub 
jego zupełny brak) i brak nadzoru 
ze strony przełożonych.

O tym, że właściwie nie da się 
zupełnie unikać wypadków, mówił 
Jacek Pagieła z Katedry Zarządza-
nia Bezpieczeństwem Pracy Wyż-
szej Szkoły Zarządzania Ochroną 
Pracy w Katowicach w wykładzie 
„Zachowania niepewne jako pod-
łoże potencjalnych wypadków”. 
– Zachowania niepewne są naturą 
człowieka. Istnieje Teoria Heinricha, 
według której u podłoża wszystkich 
wypadków stoją właśnie zachowa-
nia niepewne, zwane przez Brytyj-
czyków anomaliami. One się prze-
radzają w zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe, które z kolei mogą być 
wypadkiem. Zachowań niepewnych 
nie jesteśmy w stanie wyplenić, bo 

Zmagania informatyków

Tomasz Rokita odbiera swoją nagrodę
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Makieta szybu „Grzegorz”
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Sosina i Gródek czekają na ekipy remontowe

Już wkrótce ulubione 
miejsca spędzenia 
wolnego czasu 
jaworznian zmienią 
się nie do poznania.

W gablotach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach znaj-
duje się odnowiony sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworznickiej 
Fabryki Papierniczej. Fabryka wyrobów papierniczych, podporządko-
wana organizacyjnie Cementowni Szczakowa, znajdowała się przy ulicy 
Ludwika Solskiego i powstała w 1929 roku. Początkowo nosiła nazwę 
Fabryka Worków Papierowych „Worek”. W II połowie XX wieku zmieniła 
nazwę na Szczakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych, a następnie na 
Jaworzniańskie (Jaworznickie) Zakłady Wyrobów Papierowych. W 1939 
r. utworzono na terenie fabryki własną Ochotniczą Straż Pożarną, która 
istniała do 1971. Sztandar był prawdopodobnie ufundowany po roku 
1956, kiedy Szczakowa została włączona do Jaworzna.

Lekcja historii
22 marca w „Pulsie Jaworzna” nr 12 (108) opisaliśmy historię kil-

ku starych jaworznickich sztandarów. Wyjaśniliśmy też, dlaczego te 
pamiątki historii są dla nas ważne. Są bowiem symbolami zaświad-
czającymi o naszej przeszłości, patriotyzmie, kulturze, dokonaniach 
określonych społeczności, warunkach, w jakich przychodziło im żyć 
i działać. Są też swoistym pomostem między przeszłością i przyszło-
ścią, a ich posiadanie pozostaje zaszczytem i wiąże się z honorem oraz 
dumą. Dziś zwracamy uwagę Czytelników na dwa inne jaworznickie 
sztandary. Przy okazji zwracamy się z prośbą, by osoby znające cie-
kawe dokumenty czy historie dotyczące naszego miasta, również te 
związane ze sztandarami, podzieliły się z nami swoją wiedzą. Dane 
kontaktowe publikujemy w redakcyjnej stopce na str.2.

Sztandar KWK Jaworzno jest częścią historii jednego z największych za-
kładów jaworznickich. Powstał prawdopodobnie w latach 70. i przez 20 
lat towarzyszył górnikom podczas różnych uroczystości, m.in. 200-lecia 
istnienia kopalni. Po 1998 r., kiedy  kopalnię zlikwidowano, a na jej bazie 
powstał Zakład Górniczy Sobieski, sztandar został porzucony. Znaleźli go 
Waldemar Sopata i Bogdan Biś w zrujnowanym biurze dyrekcji kopal-
ni. – Sztandar leżał w jednym z pomieszczeń administracyjnych, na podłodze 
za szafą, rozwinięty, zdeptany. Po likwidacji kopalni budynek dyrekcji został 
splądrowany. Mieliśmy tam swoje biuro, dlatego trafiliśmy na sztandar – wspo-
mina Waldemar Sopata. Panowie postanowili się nim zaopiekować, bo jak 
mówią, nie wolno odcinać się od historii. Oddali do naprawy i złożyli pro-
pozycję władzom Nadwiślańskiej Spółki, aby został przekazany „Solidar-
ności”. W 2002 r., podczas Barbórki, NSZZ „Solidarność” oficjalnie  został 
właścicielem sztandaru. Przechowywany jest w gablocie, w biurze związku.

 Ewa Szpak
W ramach 100-lecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju Ja-
worzno zorganizował trzy konkursy skierowane do 
młodzieży szkolnej.

22 marca w siedzibie Strzelnicy Miejskiej odbył 
Miejski Konkurs Marynistyczny „Polska Marynarka 
Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego”. Zawod-
nicy zmierzyli się w czterech konkurencjach: test 
pisemny, strzelanie do tarczy z broni pneumatycz-
nej, umiejętność wiązania węzłów żeglarskich, rzut 
rzutką ratowniczą. Nie były to łatwe zadania, ale 
uczniowie poradzili sobie z nimi dobrze.

W kategorii szkoły średnie pierwsze  miejsce 
przypadło Martynie Parzoch z II LO, na drugim 
stopniu podium uplasował się Marcin Olejnik 
z ZSP nr 2, a trzeci był Alan Heńczak z ZSP nr 2. 
W kategorii szkół podstawowych najlepszy okazał 
się Szymon Bizub z SP nr 17, drugie miejsce za-
jęła Urszula Noga z SP nr 17.

–  Do konkursu przystąpiłem, bo interesuję się ma-
rynistyką. Uczestniczyłem też  w konkursie strzelec-
kim i dobrze mi poszło. Zadania praktyczne nie były 
trudne, ćwiczyłem węzły, ale dość trudny był test pi-
semny. Dotyczył reguł zachowania na statku, historii 
marynarki, czasów wojennych. Trzeba było wykazać 
się rozległą wiedzą – powiedział nam Szymon Bizub.

W ramach tej tematyki przeprowadzono rów-
nież (po raz trzeci) w każdej zgłoszonej szkole 
konkurs kodowania alfabetem Morse’a  „O tytuł 
Mistrza Kodowania Alfabetem Morse’a”. Do tego 
zadania zgłosiły się szkoły: SP 7, SP 8, SP 16, SP 
17, II LO, ZSP 2.

Równolegle z konkursem marynistycznym prze-
prowadzono konkurs „Eureka LOK –  ja to wiem 
2018 im. Anny Sokół” sprawdzający znajomości za-
gadnień dotyczących działań LOK. Najlepsi w tym 
konkursie to: Marcin Olejnik, Martyna Parzoch 
i Szymon Bizub.  ES

Urzędnicy ogłosili przetargi na 
wykonanie prac w byłym kamie-
niołomie Gródek i w okolicach 
Sosiny. Ma być wygodniej, bar-
dziej komfortowo, ekologicznie 
i bezpiecznie. Plany są naprawdę 
ambitne.

W przypadku Sosiny duży pro-
blem stanowią zanieczyszczenia. 
Woda w zbiorniku nie wymienia 
się w naturalny sposób, co spra-
wia, że konieczna jest budowa 
przepompowni. Powstaną dwa 
takie obiekty. Dzięki nim proble-
my z zamulonym dnem czy kwit-
nącymi algami powinny zniknąć. 
Przepompownia pozwoli na to, by 
do zbiornika trafiała czysta woda 
odprowadzana z wyrobisk kopalni 
piasku. Nadmiar będzie trafiał do 
Koziego Brodu.

Poza czystą wodą Sosina zyska 
jeszcze sieć wodociągową i kana-
lizację. Powstaną też drogi rowe-
rowe. Rolkarze i rowerzyści będą 
mieć do dyspozycji 5 kilometrów 
asfaltowej i oświetlonej drogi wo-

kół Sosiny. W ramach inwestycji 
ustawione zostaną także pomosty 
dla wędkarzy, pojawią się: zespół 
obiektów sportowych, zieleń i wy-
godne plaże. Nad Sosiną staną trzy 
obiekty wypoczynkowe. Będzie 
też parking i ławki oraz darmo-
we toalety.

– Dokładamy wszelkich starań, 
żeby wypoczynek nad Sosiną był dla 
jaworznian jak najbardziej komfor-
towy. Po zakończeniu inwestycji to 
miejsce z pewnością stanie się kolej-
ną perełką na mapie naszego miasta  
– zapowiada Sebastian Kuś, dy-
rektor Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie.

Na oferty firm, które będą chcia-
ły wykonać tę inwestycję, urzęd-
nicy czekają do 8 maja.

Sporo zmieni się też w parku 
Gródek. Kamieniołom od dawna 
przyciąga jaworznian spragnio-
nych pięknych widoków. Teraz 
wypoczynek w Gródku stanie się 
po prostu bardziej komfortowy. 
W byłym kamieniołomie staną 
ławki. Będzie ich w sumie trzy-
dzieści. Część kamiennych, a część 
z drewnianymi oparciami. Staną 
tam też dwie altany, a teren zo-
stanie ogrodzony. W planie in-
westycji jest też zabezpieczenie 
skarp, wydzielenie ruchu pieszego 

na ulicy Płetwonurków, ułożenie 
200 sztuk kamieni wapiennych 
lub dolomitowych oraz wykona-
nie i ustawienie wykonanej z brą-
zu wydry. Przybędzie też zieleni, 
a Miejski Zarząd Dróg i Mostów już 
pracuje nad asfaltową drogą, któ-
rą mieszkańcy będą mogli dostać 
się do zbiornika Wydra w parku 
Gródek.  

 Grażyna Dębała
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 Park Gminny Gródek znajduje się w rejonie dawnego kamieniołomu, w którym 
dolomit wydobywały Zakłady Dolomitowe „Szczakowa”;

 Na terenie Gródka są dwa zbiorniki wodne, powstałe 20 lat temu po zalaniu te-
renu wodą; pierwszy z nich, Orka, jest zarządzany przez prywatną firmę i stał się 
jedną z najpopularniejszych baz nurkowych („Koparki”) w Polsce; drugi, niewiel-
ki, nazywa się Wydra i jest dostępny dla mieszkańców, nie można w nim pływać;

 Na terenie parku funkcjonuje Bacówka prowadzona przez Wspólnotę Betlejem 
– to nie tylko atrakcja turystyczna, bo mieszkające tam owce pracują jako ekolo-
giczne kosiarki, dbając o znajdujące się w tym rejonie murawy kserotermiczne. DL

Marynistyczne zmagania młodzieży
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W planach jest też nowy pawilon

Park Gródek – widok na zbiornik Wydra
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Sosina i Gródek czekają na ekipy remontowe
 Sosina jest sztucznym zbior-

nikiem powstałym w dawnym 
wyrobisku Kopalni Piasku 
„Szczakowa” ponad pół wie-
ku temu;

 Ma 50 hektarów powierzchni;

 Wstęp na znajdującą się 
pośrodku Sosiny wyspę jest 
wzbroniony – jest to miejsce 
bytowania wielu gatunków 
ptaków;

 Zalew jest zarybiony, opie-
kuje się nim Koło Wędkarskie 
nr 57 Szczakowa Miasto, roz-
grywane są liczne zawody węd-
karskie;

 Na terenie wokół Sosiny od-
bywały się wielkie, plenerowe 
imprezy, m.in. Festiwal Energii 
czy Metalfest Open Air;

 Na początku tego stulecia 
na Sosinie odbywały się bar-
dzo popularne ogólnopolskie 
warsztaty Jawor Rock, podczas 
których najlepsi polscy muzy-
cy bluesowi i rockowi przeka-
zywali swoją wiedzę młodym 
muzykom. Podczas warsztatów 
zawiązał się odnoszący później 
sukcesy zespół „Ścigani” z Rudy 
Śląskiej;

 Sosina jest areną niezwykle 
popularnych imprez sporto-
wych, m.in. Triathlonu Stalo-
wy Sokół, wyścigu rowerów 
górskich, regat kajakowych czy 
Mistrzostw Polski w Nartach 
Wodnych.  DL
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Marynistyczne zmagania młodzieży

Martyna Parzoch odbiera nagrodę
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Już po raz trzeci w naszym mie-
ście odbędzie się Międzyszkolny 
Konkurs Pocztów Sztandarowych 
oraz Wiedzy o Polskich Symbolach 
i Barwach Narodowych, którego 
organizatorem jest Szkoła Podsta-
wowa nr 13.

Konkurs objęty jest patrona-
tem prezydenta Pawła Silberta, 
a w jego organizację niezmien-
nie włączają się Urząd Miejski, 
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Katowicach, Tarnowski Oddział 
Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Kon-
nych, Parafia świętych Wojciecha 
i Katarzyny oraz Muzeum Miasta 
Jaworzna.

Rywalizacja pomiędzy poszcze-
gólnymi szkolnymi pocztami sztan-
darowymi i wyłonienie tego naj-
lepszego nie jest jedynym celem 
tego konkursu. Jest to też swego 
rodzaju lekcja historii i patrioty-
zmu, która przybliża najmłodsze-
mu pokoleniu najważniejsze war-
tości, które konstytuują i utrwalają 
więzi narodowe. Organizatorzy 
zadbali o to, żeby  uczestnicy mo-
gli rzetelnie przygotować się do 
konkursu i w czwartek, 12 kwiet-
nia o godz. 11.30 w kolegiacie 
świętych Wojciecha i Katarzyny 
zorganizowane zostanie specjalne 
szkolenie dla pocztów sztandaro-
wych. Dzięki temu poszczególne 
grupy będą mogły szczegółowo 
poznać zasady, według których 
będą oceniane. Wtedy też pracow-
nicy Muzeum Miasta Jaworzna 

Poczty sztandarowe, wystąp!

poprowadzą dla uczniów szkół 
podstawowych lekcję historii pt. 
„Kto ty jesteś? Polak mały”.

Konkurs pocztów odbędzie się 
we wtorek, 17 kwietnia o godz. 
12.00 w sali gimnastycznej SP nr 
13. Konkurs wiedzy dla uczniów 
szkół podstawowych odbędzie się 
w tym samym czasie w salach lek-
cyjnych. Wyniki rywalizacji pozna-
my następnego dnia, ale wręczenie 
nagród tradycyjnie nastąpi pod-
czas miejskich obchodów rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

przed pomnikiem Niepodległości.
Do tegorocznych zmagań po raz 
pierwszy włączy się Szkoła Podsta-
wowa nr 21 w Jeleniu. 21 marca 
został tam poświęcony i odebrany 
nowy szkolny sztandar, ufundo-
wany przez Radę Rodziców. Jego 
przekazanie odbyło się w wyjątko-
wo uroczystej atmosferze, w obec-
ności m.in. Tadeusza Kaczmarka, 
zastępcy prezydenta miasta oraz 
radnych. Patronem szkoły jest Ka-
zimierz Wielki.

 Dawid Litka
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Podczas konkursu poczty ocenia profesjonalne jury

Prezydent Miasta Jaworzna
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości,  
iż od 4 marca 2016 roku został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie, 
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, znajdującej się w budynku przy ul. Północnej 9b, a także 
opublikowany na stronie internetowej bip.mznk.jaworzno.pl w zakładce ogłoszenia oraz www.mznk.
jaworzno.pl, wykaz obejmujący gminne lokale użytkowe oraz garaże przeznaczone do wynajęcia.

www.jaworzno.pl

18. ul. Matejki 24D – dz. 6/8 w obr. 17, KW16549
powierzchnia: 8,53 m² (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod, c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 68,24 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 4,70 zł netto za 1 m² 
19. ul. Matejki 24D – dz. 6/8 w obr. 17, KW16549
powierzchnia: 136,45 m² (4 pomieszczenia + 3 wc)
opis: wyposażony w inst. wod, c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 1 091,60 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 4,70 zł netto za 1 m² 
20. ul. Curie-Skłodowskiej 1b – dz. 161/2 w obr. 122, KA1J/00013366/8
powierzchnia: 44,56 m² (2 pomieszczenia + wspólny korytarz i wc)
opis: wyposażony w inst. wod, c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 356,48 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 7,20 zł netto za 1 m² 
21. ul. Powstańców Śląskich 10 – dz. 156/40 w obr. 122, KW18092
powierzchnia: 72,09 m² (2 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.w., c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 576,72 zł
22. ul. Łukasiewicza 7 – dz. 166/18 w obr. 122, KW18092
powierzchnia: 23,51 m² (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.w., c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 188,08 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 4,70 zł netto za 1 m² 
23. ul. 11 Listopada 4a – dz. 5/1 w obr. 200, KW12951
powierzchnia: 77,24 m² (3 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 617,92 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 8,80 zł netto za 1 m² 
24. ul. 11 Listopada 4a – dz. 5/1 w obr. 200, KW12951
powierzchnia: 73,49m² (3 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 587,92 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 8,80 zł netto za 1 m² 
25. ul. Sawickiej 2 – dz. 162 w obr. 188, KA1J/00015843/0
powierzchnia: 40,00 m² (1 pomieszczenie + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 320,00 zł 
26. ul. Sawickiej 2 – dz. 162 w obr. 188, KA1J/00015843/0
powierzchnia: 119,00 m² (7 pomieszczeń + 3 wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 952,00 zł 
27. garaż nr 7 przy ul. Kolejarzy – dz. 15/4 w obr. 29, KA1J/00028584/0
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: wyposażony w inst.elektryczną 
wadium wynosi: 144,00 zł
28. garaż nr 159 przy ul. Chopina – dz. 10/165 w obr. 301, 
KA1J/00040688/9
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: wyposażony w inst.elektryczną 
wadium wynosi: 144,00 zł
29. garaż nr 206 przy ul. Chopina – dz. 10/230 w obr. 301, 
KA1J/00030984/1
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: wyposażony w inst.elektryczną 
wadium wynosi: 144,00 zł
30. garaż nr 77 przy ul. Zubrzyckiego – dz. 3/483 w obr. 156, 
KA1J/00010388/7
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: wyposażony w inst.elektryczną 
wadium wynosi: 144,00 zł
31. garaż nr 144 przy ul. Zubrzyckiego – dz. 3/541 w obr. 156, 
KA1J/00010388/7
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: wyposażony w inst.elektryczną 
wadium wynosi: 144,00 zł
32. garaż nr 6 przy ul. Ariańska – dz. 3/16 w obr. 29, 
KA1J/00010960/1
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: wyposażony w inst.elektryczną 
wadium wynosi: 144,00 zł
33. garaż nr 7 przy ul. Ariańska – dz. 3/17 w obr. 29, 
KA1J/00010960/1
powierzchnia: 18,00 m² 
opis: wyposażony w inst.elektryczną 
wadium wynosi: 144,00 zł

1. ul. Grunwaldzka 276A – dz. 68/22 w obr. 144, KW18103
powierzchnia: 135,00 m² (4 pomieszczenia piwniczne)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 1 080,00 zł
2. ul. Jagiellońska 64 – dz. 36 w obr. 44
powierzchnia: 29,78 m² (2 pomieszczenia)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., elektryczną
wadium wynosi: 238,24 zł
3. ul. Jagiellońska 64 – dz. 36 w obr. 44
powierzchnia: 15,50 m² (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. elektryczną
wadium wynosi: 124,00 zł
4. ul. Jagiellońska 70 – dz. 35/3 w obr. 44, KW19154
powierzchnia: 132,21 m² (2 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod, c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 1 057,68 zł
5. ul. Kościuszki 10 – dz. 5/4 w obr. 146, KW22684
powierzchnia: 12,00 m² (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 96,00 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 4,55 zł netto za 1 m² 
6. ul. Partyzantów 24 – dz. 166/233 w obr. 279, KA1J/00020243/2
powierzchnia: 16,05 m² (1 pomieszczenie piwniczne)
opis: wyposażony w inst. c.o.
wadium wynosi: 128,40 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 4,55 zł netto za 1 m² 
7. ul. Powstańców Śląskich 15 – dz. 154/70 w obr. 273, KW19869
powierzchnia: 18,50 m² (1 pomieszczenie piwniczne)
opis: wyposażony w inst. c.o. 
wadium wynosi: 148,00 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 4,10 zł netto za 1 m² 
8. ul. Powstańców Śląskich 15 – dz. 154/70 w obr. 273, KW19869
powierzchnia: 29,00 m² (1 pomieszczenie piwniczne)
opis: wyposażony w inst. c.o.
wadium wynosi: 232,00 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 4,10 zł netto za 1 m² 
9. ul. Powstańców Śląskich 17 – dz. 154/51 w obr. 257, KW17740
powierzchnia: 19,76 m² (1 pomieszczenie piwniczne)
opis: wyposażony w inst. c.o.
wadium wynosi: 158,08 zł
10. ul. Powstańców Śląskich 17 – dz. 154/51 w obr. 257, KW17740
powierzchnia: 30,86 m² (1 pomieszczenie piwniczne)
opis: wyposażony w inst. c.o., elektryczną
wadium wynosi: 246,88 zł 
11. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 84,45 m² (3 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 675,60 zł
12. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 84,64 m² (4 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 677,12 zł
13. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 122,89 m² (2 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 983,12 zł
14. ul. Flisaków 5 – dz. 4053/1 w obr. JELEŃ, KA1J/00030551/7
powierzchnia: 65,00 m² (1 pomieszczenie + 3 wc)
opis: wyposażony w inst. elektryczną 
wadium wynosi: 520,00 zł
15. ul. Zelwerowicza 99 –dz. 3321/3 w obr. JELEŃ, KA1J/000435810/0
powierzchnia: 79,55 m² m² (4 pomieszczenia + wc + łazienka)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., elektryczną
wadium wynosi: 636,40 zł
16. ul. Matejki 24D – dz. 6/8 w obr. 17, KW16549
powierzchnia: 107,82 m² (5 pomieszczeń + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną (dwa wej-
ścia do lokalu)
wadium wynosi: 862,56 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 4,70 zł netto za 1 m² 
17. ul. Matejki 24C – dz. 6/8 w obr. 17, KW16549
powierzchnia: 18,64 m² (1 pomieszczenie + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną 
wadium wynosi: 149,12 zł
licytacja stawki zaczynać się będzie od 4,70 zł netto za 1 m² 

Prezydent Miasta Jaworzna 
ogłasza przetarg w formie licytacji stawki czynszu 

za gminne lokale użytkowe 
oraz garaże na terenie Miasta Jaworzna.

Licytacja stawki bazowej czynszu 
za wolne gminne lokale użytkowe 
zostanie przeprowadzona na warunkach 
określonych w regulaminie przetargu 
zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Jaworzna Nr GK.0050.37.2015 
z dnia 11 lutego 2015r.
Podstawę licytacji stanowią stawki czynszu 
za 1m² powierzchni użytkowej wolnego 
gminnego lokalu użytkowego w strefie ”A” 
i “B” zgodnie z uchwałą Nr XXVI/355/2008 
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia  
30 października 2008 r. 
Wytypowane na przetarg lokale położone 
są w strefie „B” i zgodnie z Zarządzeniem 
licytacja miesięcznej stawki czynszu 
zaczynać się będzie od 4,00 zł netto 
za 1 m², a postąpienie wynosić będzie 
1,00 zł netto za 1 m².
Jednakże w przypadku dwunastu lokali 
koszty jakie ponosi Gmina z tytułu 
członkostwa w danej Wspólnocie 
Mieszkaniowej są wyższe, dlatego stawka 
wyjściowa jest równa stawce za 1 m² 
kosztów poniesionych przez Gminę na 
rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
W przypadku garaży czynsz będzie płatny 
rocznie z góry na podstawie wystawionej 
faktury z terminem płatności do końca 
I kwartału każdego roku. 
Stawka czynszu najmu będzie podlegała 
corocznej waloryzacji według wskaźnika 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Czynsz najmu oraz składniki czynszu najmu 
będą płatne do ostatniego dnia każdego 
miesiąca, na rachunek bankowy Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Jaworznie.
Niezależnie od należności określonych 
przez MZNK Najemca zobowiązany będzie 
do uiszczenia podatku od nieruchomości 
w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.
Przed rozpoczęciem korzystania z lokalu 
Najemca jest zobowiązany przystosować 
go do potrzeb związanych z prowadzoną 
działalnością na własny koszt bez możliwości 
żądania zwrotu nakładów, a także uzyskać 
przewidziane prawem zgody, uzgodnienia, 
pozwolenia lub dokonać stosownego 
zgłoszenia. 
Każdy przystępujący do przetargu może 
zapoznać się z regulaminem w Dziale 
Gospodarki Lokalowej Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 
ul. Północna 9b, pokój 401 (tel. 32/6155030 
wew. 322 lub 32/7451040 wew. 322).

Zaprasza się do udziału w przetargu, 
który odbędzie się w dniu 

5 kwietnia 2016 roku o godzinie 12ºº,
w sali obrad ul. Grunwaldzka 33 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu 
będzie wpłacenie wadium w kwocie:  
12,00 zł w strefie “A” i 8,00 zł w strefie “B” 
za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego, 
o najem którego oferent się ubiega, 
w terminie do 4 kwietnia 2016 roku, 
na rachunek bankowy Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Jaworznie: Bank CitiHandlowy  
30 1030 1159 0000 0000 9206 5049 (druk 
nr 1 do pobrania w MZNK lub na stronie 
bip.mznk.jaworzno.pl).
Kserokopię dowodu wpłaty należy 
przedłożyć najpóźniej do 4 kwietnia 2016 
roku do godz 15-tej w siedzibie Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Jaworznie, w budynku przy ul. Północnej 
9 b, pokój 401 lub 402 wraz z pisemną 
informacją podając: w przypadku osób 
fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej pisemnej informacji 
zawierającej imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania bądź stałego zameldowania, 
numeru dowodu osobistego i numeru 
telefonu kontaktowego, w przypadku 
pozostałych podmiotów pisemnej 
informacji zawierającej imię i nazwisko, 
miejsce zamieszkania bądź stałego 
zameldowania, nazwy i siedziby firmy, 
numeru NIP, numeru REGON i numeru 
telefonu kontaktowego (druk nr 2 
do pobrania w MZNK lub na stronie  
bip.mznk.jaworzno.pl).

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.



Ma pan wykształcenie zawo-
dowe, a jest muzykiem. Skąd 
te umiejętności – gra na gita-
rze, wokalistyka?

Blues jest zarezerwowany dla ludzi 
prostych. Ktoś po akademii mu-
zycznej, obeznany z twórczością 
muzyków klasycznych, nie będzie 
tak dobrze czuł tego klimatu, żyje 
w innym świecie. Prosty człowiek, 
robotnik, który gdzieś sobie pracuje, 
jakoś sobie żyje, rzuciła go dziew-
czyna, chce wyrazić swój ból za 
pomocą piosenki. Sam się uczyłem 
grać i zacząłem od bluesa, bo te 
wszystkie emocje, niezadowolenie 
chciałem wyrazić muzyką. Blues to 
muzyka człowieka prostego, który 
ma kłopoty (śmiech).

No to porozmawiajmy o tych 
kłopotach. Powtarzanie klasy 
szóstej, bunt w szkole średniej 
i odmowa służby wojskowej, 
skutkiem której było więzie-
nie. Kłopoty pana nie omijały?

Uważam, że do pewnego stopnia to 
była jedna, wielka intuicja moja. 
Znając swój charakter, gdybym po-
szedł do wojska i tam poddałbym 
się przez jakiś czas gnębieniu, nie 
pozwoliłbym sobie na to, nie zga-
dzałbym się na takie traktowanie. 
Gdybym był w tym wojsku i „dał 
komuś w mordę”, dostałbym wy-
rok co najmniej trzy lata i jeszcze 
musiałbym wrócić do wojska, a tak 
siedziałem w więzieniu niecałe dwa 
lata. Wydaje mi się, że to była moja 
intuicja, taki wybór. W tamtych cza-

sach chciałem ponieść cierpienie, 
a wtedy wszyscy porządni ludzie 
siedzieli w więzieniu czy to nazna-
czeni politycznie, czy niezgadzający 
się na rzeczywistość.

A rodzice nie martwili się? 
Wtedy na murach pojawił się 
napis: „Uwolnić Maleńczu-
ka”?

Nie zauważyłem tego, raczej widzia-
łem z ich strony oburzenie. Ten wła-
śnie napis przysporzył mojej mamie 
wielu problemów. Gdy mnie zamknę-
li, była obrażona na mnie, ale jak 
zobaczyła te napisy, przeraziła się 
nie na żarty. Należała do partii i te 
napisy z jej nazwiskiem nie wpłynę-
łyby dobrze na jej opinię.

A pan jakąś lekcję z tego wy-
ciągnął? Czy to jakoś wpłynę-
ło na pana?

Miałem swoje pięć minut, więc wy-
korzystałem ten czas. Czy rodził się 
jakiś idol? Może i tak, ale w bólach. 
Bo przez 10 lat stałem na ulicy. 

A da się wyżyć z grania na 
ulicy?

Dało się, a w czasach komuny zde-
cydowanie tak. W latach 80. grałem 
na ulicy przez 7 lat, to były czasy 
szalonej młodości. Zarabiałem wte-
dy sporo kasy, czasami mniej, ale 
zawsze znalazło się sporo znajo-
mych. Wieczorem wydawałem kasę 
i następnego dnia trzeba było znów 
wyjść grać. W tamtych czasach nie 
ciułało się pieniędzy w skarpecie. 

W latach 90. wracałem na ulicę spo-
radycznie. Miałem już wtedy swoje 
zespoły, wydawałem płyty, ale była 
wtedy taka bieda, że musiałem nie-
raz wyjść z gitarą na ulicę. 

Nagrał pan płytę z utworami 
granymi na ulicy…

Do dzisiaj je gram na koncertach. 
To są piosenki ze szczególnego okre-
su, w nich jest zapisane moje życie. 
Moje emocje, przeżycia – od bólu do 
radości. Mają różny charakter, są 
ballady i bardziej energiczne.

Po wydaniu pewnych piose-
nek pojawiło się hasło „Głos 
Maleńczuka jako patrioty, 
obrońcy pokoju”. Dlaczego 
angażuje się pan w tematy 
polityczne? Czy znajomość 
z Kukizem ma na to wpływ?

Blues to muzyka człowieka prostego
Maciej Maleńczuk
Wokalista i gitarzysta rockowy, autor tekstów, osobowość telewizyjna. 
Znany z zespołów Homo Twist, Pudelsi, przez lata nazywany „bardem 
Krakowa”. Uważany jest za jednego z najbardziej kontrowersyjnych 
i awangardowych artystów muzycznych. Wystąpił dla jaworznickiej 
publiczności 16 marca w Młodzieżowym Domu Kultury, a po kon-
cercie, specjalnie dla Czytelników „Pulsu Jaworzna” opowiedział 
o początkach swojej kariery muzycznej i piosenkach w języku jidysz.

Zdecydowanie nie. Kiedy jest wol-
ność, artyście wolno więcej, ale kie-
dy nie ma tej wolności, artyście nie 
wolno milczeć. Jeśli mam coś do 
powiedzenia, mówię, wbrew tym, 
którym się to nie podoba, którzy 
milczą, zgadzają się na każdy układ. 
Nastały takie czasy, że milczenie jest 
przyzwoleniem. Ktoś mądry kiedyś 
powiedział: „Nie wystarczy robić 
dobrze, trzeba jeszcze powstrzymać 
tych, którzy robią inaczej.”

Śpiewa pan bluesa, rocka, ale 
też piosenki w języku jidysz. 
Gdzie się pan uczył tego ję-
zyka?

Nie posługuję się tym językiem, ale 
pamiętam go jeszcze z czasów dzie-
ciństwa, moją babcię, która znała 
niektóre zwroty. Przynosiła masło 
na nożu i mówiła „Nacun ecyn”  

– coś w rodzaju „Masz jedz”. Babcia 
moja nie była żydówką, ale miała 
sporo powiedzonek w języku jidysz. 
A skąd pomysł na nagranie takich 
piosenek? Kiedyś przyszedł do mnie 
pewien człowiek i pokazał mi te pio-
senki. Ja je przełożyłem, w ogóle 
włosy mi się zjeżyły, jak one są cie-
kawe i znane. Pomyślałem, że skoro 
przekładam piosenki Wysockiego, 
Młynarskiego, to dlaczego nie za-
brać się za piosenki żydowskie. To są 
piękne, potężne pieśni sprzed wojny. 
Czym byłaby muzyka bez Jascha 
Heifetza, Jehudi Menuhina, Artura 
Rubinsteina – to są wielcy artyści, 
pochodzenia żydowskiego.

Zmierzył się pan również 
z twórczością bardów – Wy-
socki, Młynarski ?

Moje życie się ustatkowało, usta-
bilizowało, nie miałem już takich 
kłopotów jak wcześniej. No więc, nie 
miałem już tematów, aby pisać pio-
senki. Wcześniej czy później musiało 
to nastąpić – wziąć się za przekłady. 
Choćby też po to , aby swój warsz-
tat udoskonalić. Wojciech Młynar-
ski potrafił świetnie wyartykułować 
dowcip, był w tym doskonały. Jego 
lapsusy słowne, aluzje są świetne do 
interpretacji.

Maleńczuk to wielobranżowy 
artysta – zespoły muzyczne, 
projekty, a nawet role tele-
wizyjne, teatralne.

No tak, miałem zespół Pudelsi, Homo 
Twist, grałem w serialu „Na dobre 
i na złe” – świetne doświadczenie. 
Wziąłem udział w projekcie Yugopo-
lis zwieńczonym dwukrotnym albu-
mem. Być może doczekamy się Yugo-
polis 3. Klimaty tej płyty – serbskie, 
są piękne, to bardzo liryczne melodie. 
Oni mają większą muzykalność i dla-
tego mamy do nich taki sentyment.

Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała: Ewa Szpak
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Regularne wizyty u specjalisty 
to ważny element diety. Każdego 
tygodnia kontrole wagi, jedzonych 
posiłków i dodatkowo nowa porcja 
przepisów, dobierana indywidualnie 
i pod kątem preferencji żywienio-
wych. Po dwóch miesiącach efekty 
są satysfakcjonujące i naprawdę 
widoczne – utrata wagi o ponad 
10 kilogramów i zbliżanie się do 
upragnionego, dwucyfrowego wy-
niku. Nie pamiętałem już od ilu 
lat moja waga uparcie oscylowała 
wokół trzech cyfr. 

Najważniejsza sprawa – wbić się 
w rytm dnia, wszystko wokół tego 
musi się kręcić – jedzenie o określo-
nych porach, zawsze duża dawka 

witamin płynąca z owoców i wa-
rzyw. Niełatwa praca nad sobą 
przynosi jednak efekty i spotka-
nie na drodze dawno niewidzianej 
znajomej osoby, która mówi: „Ale 
schudłeś!” to najlepsza motywacja 
do dalszego działania. Po dwóch 
miesiącach jedzenie pięciu posił-
ków dziennie jest tak oczywiste, 
że organizm sam się przystoso-
wuje i dopomina o odpowiednich 
porach. 

Przy tym wszystkim niesamowite 
jest to, że praktycznie nie marnuje 
się wcale jedzenia – każde zakupy 
są świetnie przemyślane i nie trafia 
do koszyka ani jedna niepotrzebna 
rzecz. O ile dieta nie jest tania, bo 

wymaga albo charakterystycznych 
produktów (na przykład mąka kosz-
tuje około 10 zł) albo po prostu pro-
duktów wyższej klasy (np. kurczaka 
zagrodowego czy pomidorów wi-
śniowych) to jednak w bilansie cał-
kowitym wychodzi taniej i przede 
wszystkim zdrowiej. Na szczęście 
mamy czasy, kiedy wszystko, co 
nam się zamarzy, możemy kupić od 
ręki, więc bez problemu zaopatrzy-
my się w ananasa czy też truskawki 
i to w środku zimy. 

I tak toczy się tydzień za tygo-
dniem, a ciuchy w szafie wydają się 
jak ze starszego brata. Dobrze, że 
chociaż rozmiar buta się nie zmienił, 
bo wszystkie koszule i spodnie do 

wymiany. Najgorsze jednak, że przy-
szły święta Wielkanocne i w związ-

ku z tym wiele pokus, z którymi 
trzeba było sobie poradzić...  WPK

Bitwa o zdrowie Wbiłem się w rytm dnia
Diety cud nie istnieją!

Wszyscy pacjenci, przychodząc do dietetyka, mówią: „Chcę szybko schud-
nąć”. Liczą się dla nich błyskawiczne efekty. Tymczasem musimy pamiętać, że 
przechodząc na dietę, podstawowym wyzwaniem jest zmiana swoich złych na-
wyków żywieniowych na stałe, do końca życia. Diety cud nie istnieją! Koniecz-
ne jest stopniowe wdrażanie nowych zasad racjonalnego żywienia, regularne 
jedzenie, gotowanie w domu. Dieta na tydzień, na dwa, to tak,  jak sadzenie 
kwiatów w ziemię z chwastami. Nic z tego nie będzie. Konieczne jest, aby specja-
lista pokazał nam, jak skutecznie dotrzeć do celu i osiągnąć efekty, które będą 
widoczne do końca życia.
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Mgr Patrycja Kłósek, dietetyk kliniczny, psychodietetyk, 
doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zapra-
sza na bezpłatne konsultacje w Paleta Diet Centrum 
Leczenia Otyłości, tel. 690 442 833, www.paletadiet.pl
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Muzyczna wiosna 
w Archetti

Dwa ciekawe wydarzenia zanotowała niedawno „Archetti” Orkiestra 
Kameralna Miasta Jaworzna. W marcu salę koncertową tej instytucji 
„opanowały” przedszkolaki podczas VII Artystycznego Festiwalu Przed-
szkolnego „Muzyką Malowane”. Jest on organizowany z inicjatywy „Ar-
chetti”, przy wsparciu Przedszkola Miejskiego nr 19. Mali artyści mogli 
zaprezentować swoje talenty w konkursach: plastycznym, tanecznym, 
muzycznym, teatralnym lub recytatorskim. Tegorocznym motywem prze-
wodnim konkursu plastycznego była „Wiosna” z „Czterech pór roku” 
Antonio Vivaldiego, natomiast w pozostałych konkursach uczestnicy 
mogli przygotować występy o dowolnej tematyce. Festiwal po raz ko-
lejny wzbudził ogromne zainteresowanie. Wzięło w nim udział ponad 
500 dzieci z 24 miejskich przedszkoli publicznych i niepublicznych 
z Jaworzna, Mysłowic, Sosnowca i Chrzanowa.

„Archetti” powróciła też na arenę muzycznej rywalizacji. Od razu 
poszerzyła swój dorobek o ważną i prestiżową nagrodę. Tym razem 
jaworzniccy muzycy udali się do Bydgoszczy, gdzie zaprezentowali się 
podczas organizowanego przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowo-
wiejskiego oraz Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy Ogólnopolskiego 
Konkursu Orkiestr Smyczkowych. „Archetti” wykonała „Koncert na or-
kiestrę smyczkową” Grażyny Bacewicz oraz I część „Serenady E - dur 
na orkiestrę smyczkową” Antonina Dvoraka. Międzynarodowe jury pod 
przewodnictwem dr. hab. Kaia Bumanna oraz Jouzasa Domarkasa 
zadecydowało o przyznaniu jaworznickiej orkiestrze drugiej nagrody.

– Zarówno festiwal, jak i nasz udział w bydgoskim konkursie nie odbyłyby 
się bez udziału darczyńców, takich jak firma Biuro Land, która ufundowała 
nagrody dla przedszkolaków w konkursie plastycznym czy Fundacji Ener-
getyka na Rzecz Polski Południowej oraz Jaworznickiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego, dzięki którym nasi muzycy pojechali do Bydgoszczy. 
I za to wsparcie serdecznie dziękujemy – podkreśla Marzenna Synowiec, 
dyrektor „Archetti”.

Najbliższe koncerty orkiestry odbędą się 12 kwietnia w Bytomiu i 3 
maja w Jaworznie. Szczegóły na stronie www.archetti.pl. 

 DL

To już IV edycja ProRock Fe-
stiwalu, który od początku przy-
ciąga setki fanów metalu, tego 
o cięższych brzmieniach, jak i kla-
sycznego.

W tym roku organizator wpro-
wadził małą zmianę, pozwalając 
słuchaczom wybrać jeden z zespo-
łów. – Postanowiliśmy promować 
również zespoły, które dopiero za-
czynają karierę na rynku muzycz-
nym. W 2017 r. w ramach konkursu 
Letniego Festiwalu Rockowego wyło-

niliśmy zwycięzcę wybranego przez 
słuchaczy podczas głosowania. Poza 
tym, jest tradycją, że wystąpi nasza 
rodzima kapela – Animations oraz 
gwiazda wieczoru – mówi Marek 
Malisz, dyrektor eM Bandu, or-
ganizator festiwalu.

Koncert rozpocznie zespół Flaw-
less Red Guns – laureat LFG. Ka-
pela powstała w 2016 r. w Rudzie 
Śląskiej, a już zdobyła sobie sze-
rzę fanów. Pięcioosobowy zespół 
tworzy muzykę z pogranicza roc-
ka i metalu. W swoich brzmieniach 
stara się zachować melodię, ale 
czasem i jakiś mocny, progresywny 
akcent. Ci, którzy słyszeli kapelę 
podczas LPG, mogą potwierdzić, 
że rodzi się nowa gwiazda muzyki 
metalowej.

Na ProRock Festiwalu znowu zabrzmią gwiazdy
– ProRock Fest jest jednym z naj-

ważniejszych punktów naszej karie-
ry. Dla jaworznickiej publiczności 
szykujemy mocną dawkę dobrej, 
ciężkiej muzy. Zaprezentujemy wy-
łącznie swoją twórczość, a świat uj-
rzy nasz nowy numer  – zapowiada 
Mariusz Świątczak, wokalista 
zespołu. 

Jako drugi zagra zespół Ani-
mations, kapela metalowa z Ja-
worzna, która jest bardzo dobrze 
znana naszej publiczności, a i tak 
każdego roku zaskakuje. Powstała 
w 2007 r., ma na swoim koncie 
setki sprzedanych płyt, także poza 
granicami kraju. Zespół występo-
wał w Japonii, Tajlandii, w USA 
oraz w Europie. W 2017 r. ukazał 
się jego kolejny krążek „Without 

the Sun”. W tym roku zespół zagra 
z nowym perkusistą. –  Zagramy 
parę kawałków, których jeszcze do 
tej pory nie prezentowaliśmy, nie są 
znane jaworznickiej publiczności. 
Myślę, że zaskoczymy słuchaczy, 
będzie moc. Lubimy grać w Klu-
bie Relax, czujemy się w nim  jak 
w domu  – zdradza Jakub Dębski, 
gitarzysta zespołu.

Festiwal zakończy koncert 
gwiazdy wieczoru – zespołu Neu-
Oberschlesien. Widowiskowe 
koncerty, mocny i czysty śląski 
przekaz, znakomity kontakt mu-
zyków z publicznością, niezwykła 
barwa głosu oraz charyzma sce-
niczna wokalisty i lidera zespołu 
Michała Stawińskiego, dosadne 
i mocne teksty napisane przez Mi-

chała – to wszystko sprawia, że 
zespół od lat przyciąga na koncer-
ty tłumy, łącząc pokolenia. – 10 
listopada zeszłego roku  na rynku 
muzycznym pojawił się nowy album 
zespołu. Muzycy sięgnęli do rozma-
itych źródeł inspiracji, próbując zu-
pełnie nowych ścieżek muzycznych. 
W efekcie powstał album „3” –  róż-
norodny, z wyraźnymi elektronicz-
nymi wpływami, ale niepozbawiony 
charakterystycznego dla Oberów roc-
kowego pazura. Teksty piosenek nie 
tylko po śląsku i o Śląsku dotykają 
poważnych tematów, a także pro-
zaicznych spraw  – mówi Dorota 
Walencka, manager zespołu.

Bilety na ProRock Festiwal są 
do nabycia w Klubie Relax.

 Ewa Szpak

Flawless Red GunsAnimations NeuOberschlesien
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14 kwietnia na scenie 
Klubu Relax podczas 
jednego wieczoru 
wystąpią trzy zespoły 
heavymetalowe. 

Zaledwie dwa tygodnie dzielą nas od premiery operetki 
„Hrabina Marica”, którą przygotowuje Teatr Muzyczny 
Arte Creatura działający od półtora roku w Młodzieżo-
wym Domu Kultury im. Jaworzniaków.

„Hrabina Marica” jest drugim, obok „Księżniczki czar-
dasza” znanej już jaworznickiej publiczności, wielkim 
operetkowym sukcesem Emmericha Kálmána. Przepeł-
niają ją węgierskie rytmy czardasza, cygański tempera-
ment, wspaniałe melodie oraz żarliwe emocje głównych 
bohaterów. Na scenie usłyszymy operetkowe szlagiery, 
takie jak aria „Graj, Cyganie” i niekwestionowany hit 
scen operetkowych – „Ach, jedź do Varasdin”. Libretto 
opowiada historię pięknej i szalenie bogatej Hrabiny 

Maricy, która nie mogąc opędzić się od adoratorów, 
publikuje w prasie informację o swoich zaręczynach 
z wymyślonym baronem Kolomanem Żupanem. Na 
nieszczęście, okazuje się, że baron faktycznie istnie-
je i przyjeżdża do posiadłości hrabiny na Węgrzech 
na własne zaręczyny. Wśród adoratorów jest również 
hrabia Tasillo zarządca jej majątku, chcący zabezpie-
czyć przyszłość siostry Lizy. Z kolei baron Koloman, by 
przejąć majątek po dziadku, może poślubić wyłącznie 
pannę bez posagu, a taki warunek spełnia tylko Liza.

Jak to bywa w operetkach  – szczęśliwe zakończenie, 
ale kto z kim weźmie ślub, możemy się dowiedzieć już 
21 kwietnia, podczas premiery w MDK.  ES

Jeszcze przez niespełna tydzień 
można zgłaszać swoje prace w kon-
kursie rodzinnym „Od przedszkola-
ka do wynalazcy” organizowanym 
przez Zespół Szkół nr 3 w Jaworz-
nie.

Konkurs skierowany jest do ca-
łych rodzin i polega na wymyśleniu 
i opracowaniu własnego wynalazku 
dowolnego zastosowania. Jedynym 
ograniczeniem dla młodych wyna-
lazców jest właściwie ich wyobraź-
nia, a sędziowie oceniać będą m.in. 
oryginalność i innowacyjność wyna-
lazków oraz to, czy do ich stworze-
nia użyto materiałów ekologicznych 
i surowców wtórnych. Organizato-
rzy konkursu zdecydowali się na 
otwarcie go dla całych rodzin, co 

z pewnością będzie dla dzieciaków 
okazją do wspólnego, twórczego 
spędzenia czasu z mamami, tatusia-
mi i rodzeństwem (i pozwoli unik-
nąć zarzutów o to, że młodemu wy-
nalazcy pomagali rodzice).

Termin składania prac mija we 
wtorek, 10 kwietnia o godz. 14.30. 
Do przekazanego wynalazku powin-
na być dołączona karta zgłoszenio-
wa, która (tak jak regulamin) do-
stępna jest u organizatorów.

W przypadku dodatkowych py-
tań można zwrócić się do koordy-
natorów: Anety Kowalczyk (ane-
ta221078@interia.pl) lub Urszuli 
Proksy (ulala2@wp.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu już 16 
kwietnia.  DL

Dla młodych wynalazców i ich rodzin

Miłosne podboje Hrabiny Maricy
Liczy się wyobraźnia
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16 kwietnia o godz. 17.00 w CK 
Teatrze Sztuk odbędzie się casting 
do wyjątkowego widowiska „Sztuka 
mi nie wystarcza”, którego premiera 
zaplanowana jest na 11 listopada.

W związku z obchodami stule-
cia odzyskania przez Polskę nie-
podległości jaworznickie instytucje 
kultury postanowiły przygotować 
duży spektakl muzyczno-teatralny. 
W przedsięwzięcia zaangażowały 
się, oprócz Teatru Sztuk, również 
obie jaworznickie orkiestry miejskie: 
kameralna Archetti i rozrywkowa 
eM Band. W organizację włączyły 
się też Muzeum Miasta Jaworzna 
czy MCKiS. Kierownikiem projektu 
jest Roman Jońca, muzyk i aranżer.

Autorem scenariusza i reżyserem 
jest Ewa Sałużanka, dyrektor Te-
atru Sztuk, scenarzystka, dramaturg, 
autorka i współautorka wielu pro-
dukcji filmowych, telewizyjnych 
i teatralnych. W Jaworznie mogli-
śmy oglądać w 2016 roku jej spek-
takl „Świst ostateczny”, bardzo do-
brze odebrany wśród publiczności 

Wyjątkowe widowisko – przyjdź na casting!

i krytyków. Napisała też scenariusz 
do największego, zrealizowanego 
do tej pory w Jaworznie widowiska 
teatralnego, „Julka na afisz”. 

– Będzie to bardzo duże przedsię-
wzięcie artystyczne z udziałem or-
kiestr, kilkudziesięciu aktorów pro-
fesjonalnych i nieprofesjonalnych, 
z wykorzystaniem multimediów. Przy-
gotowane na niespotykaną dotąd skalę 
– zapowiada Ewa Sałużanka. Będzie 

to świetna okazja dla jaworznickich 
aktorów i wokalistów-amatorów, 
żeby spróbować swoich sił na dużej 
scenie, w profesjonalnie, „z pompą” 
realizowanym spektaklu. – Organi-
zujemy casting po to, żebyśmy mieli 
szansę znaleźć wśród jaworznickich 
nieprofesjonalnych aktorów i wokali-
stów takich, którzy mogliby pokazać 
się w tak dużym spektaklu. Chcemy 
też zorientować się, jakimi dysponu-

jemy możliwościami, dlatego liczy-
my na to, że na castingu pojawią się 
osoby, które do tej pory działały już 
w różnych przedsięwzięciach teatral-
nych w naszym mieście – mówi Ewa 
Sałużanka. Na casting powinno się 
przygotować tekst prozą lub wier-
szem, piosenkę i układ choreogra-
ficzny. Organizatorzy zaznaczają 
jednak, że jeśli ktoś nie przygotuje 
wszystkich elementów, i tak powi-
nien pojawić się na castingu. – Nigdy 
nie wiemy, z kim się spotkamy. Nie 
chodzi o ludzi perfekcyjnych, zależy 
nam na takich osobach, które chcą to 
robić – zaznacza reżyserka. 

Organizatorzy postanowili ogłosić 
też konkurs literacki, przeznaczony 
dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Będzie polegał na napisaniu 
wiersza, który mógłby być częścią 
scenariusza listopadowego wido-
wiska. Zwycięski utwór zostanie 
zainscenizowany jak tekst drama-
tyczny i profesjonalnie wystawiony 
11 listopada na dużej scenie. Szcze-
góły konkursu podamy wkrótce. DL

WARTO PRZECZYTAĆ... 
POSŁUCHAĆ... POPATRZEĆ...

Film Książka

Płyta Wystawa

Maria 
Magdalena

Gromee
Chapter one

Whitney Barbetti
Dziesięć

 poniżej zera

Radość 
 tworzenia

Gromee, czyli Andrzej Gromala 
– utalentowany DJ, producent mu-
zyczny znany jest już z utworów 
królujących na radiowych listach 
przebojów. Połączył brzmienie 
analogowych instrumentów z ele-
mentami elektroniki, uzyskując 
niestandardowe brzmienie. Płyta 
pełna energii i ciepła, w sam na 
nadchodzące ciepłe wieczory.

Wystawa malarstwa jaworznianki 
Joanny Partyki, członkini Jaworz-
nickiego Stowarzyszenia Członków 
Kultury. Ekspozycja składać się bę-
dzie z obrazów o różnej tematyce: 
przyroda, kwiaty, pory roku, kra-
jobrazy. Jej obrazy zdobią ściany 
wielu mieszkań miłośników sztu-
ki. Wystawa czynna będzie do 24 
kwietnia w Galerii ExLibrus. 

Czy jeden przypadkowo wysłany 
SMS może odmienić czyjeś życie? 
On pomylił numer, ona dostała od 
niego – nieznajomego wiadomość. 
Od tego momentu wszystko się 
zmienia. Umierający Everett prze-
żywa przygodę życia u boku za-
mkniętej w sobie Parker. Smutna, 
ale wzruszająca powieść, napisana 
świetnym, lekkim piórem. ES 

„Świat zmieni się wtedy, gdy my 
się zmienimy” – te słowa wypowia-
da w filmie młoda, szukająca no-
wej drogi życia Maria Magdalena. 
Biblijna biografia jednej z najbar-
dziej tajemniczych kobiet wszech 
czasów. Maria przeciwstawia się 
tradycjonalnej rodzinie, dołącza 
do ruchu społecznego kierowanego 
przez Jezusa z Nazaretu.

aU tO P R O M O C J a  0249 

13www.pulsjaworzna.pl  nr 14/2018   5 kwietnia  201 8 kULtUra

Już 20 kwietnia o godz. 19.00 
w Domu Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego w Szczakowej za-
gra duet BaiKA, w którego skład 
wchodzą Piotr Banach i Kata-
rzyna Sondej. Dla fanów tekstów 
i kompozycji Banacha, twórcy le-
gendy zespołów Hey czy Indios 
Bravos, i dla tych, którzy chcą po-
słuchać jego twórczości w zupełnie 
nowej odsłonie, mamy wyjątkowy 
konkurs! Do zgarnięcia są aż trzy 
podwójne wejściówki na koncert 
BAiKA. Żeby otrzymać bilety nale-
ży odpowiedzieć na pytanie: 

Jak brzmi tytuł pierwszego, za-
rejestrowanego podczas koncer-
tu w Radiu Koszalin i wydanego 
w 2016 roku, albumu duetu BAiKA 
(przez samych artystów nazwane-
go „przedpłytą”)?

Odpowiedzi należy przesyłać 
na adres: redakcja@mckis.jaw.pl. 
Pierwsze trzy osoby, które nade-
ślą poprawną odpowiedź na na-
sze pytanie, otrzymają podwójną 
wejściówkę na koncert.

Prosimy w treści wiadomości, 
oprócz odpowiedzi na pytanie, 
podać swoje dane kontaktowe: 
imię i nazwisko oraz numer tele-
fonu. Skontaktujemy się tylko ze 
zwycięzcami. Do zobaczenia na 
koncercie!  DL

Wygraj
bilety!
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Poeci i prozaicy 
przesłali prace

Blisko 200 młodych autorów zgłosiło się do 22. edycji Ogólnopolskiego 
Międzyszkolnego Konkursu Literackiego o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna, 
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie. Termin 
przesyłania prac upłynął we wtorek, 3 kwietnia.

Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych twórców 
z całej Polski. Autorzy mogą przysyłać swoje wiersze lub opowiadania. 
Oceniani będą w podziale na trzy kategorie wiekowe: uczniowie klas I-VI 
szkół podstawowych, uczniowie klas VII i gimnazjów oraz młodzież ze 
szkół ponadgimnazjalnych. Jak podkreślają organizatorzy, do konkursu 
często przystępują osoby, które były laureatami w poprzednich edycjach.

– Najważniejsze dla nas jest to, żeby praca była autorska i nie była do tej pory 
nigdzie publikowana. To, że jej autor w poprzednich latach przysyłał inne swoje 
teksty i walczył o Złote Pióro, nie ma żadnego znaczenia – tłumaczy Aleksan-
dra Bzowska, instruktor metodyczny z jaworznickiej biblioteki. Prace są 
też skrupulatnie sprawdzane pod względem ewentualnego naruszenia prac 
autorskich. Finał konkursu zaplanowano na pierwszą połowę czerwca. DL

Ewa Sałużanka (pierwszy plan) z aktorami podczas realizacji spektaklu „Świst ostateczny”
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13 złotych, 12 srebrnych i 4 
brązowe medale dały naszym za-
wodnikom świetne trzecie miejsce 
w klasyfikacji drużynowej łącz-
nej i drugie miejsce w klasyfikacji 
drużynowej seniorów. Ta ostatnia 
informacja może być dla fanów ja-
worznickich siłaczy zaskoczeniem. 
Nasi seniorzy od siedmiu lat byli 
w swojej kategorii niepokonani, 
tym razem jednak musieli ustą-
pić drużynie Niedźwiedzi Orawy.

 – Brakło nam zawodników, bo 
grupa z Orawy przyjechała bardzo 
licznie i obstawiła większą ilość ka-
tegorii, a decydowała suma zdoby-
tych przez wszystkich zawodników 
punktów. Jednak nadal jesteśmy naj-
silniejsi wśród seniorów i  będziemy 
to chcieli znów udowodnić – mówi 
Mariusz Grochowski, trener ja-
worznickich siłaczy i jeden z naj-
bardziej utytułowanych polskich 
zawodników. Z tych mistrzostw 
przywiózł trzy złote krążki (prawa 
ręka senior do 110 kg i obie ręce 
masters do 100 kg) oraz srebro 
(lewa ręka senior do 110 kg).

Tytani, którzy w Cieszynie się-
gnęli po medale, to: Natan Kaj-
das (złoto senior 110 kg na lewą 
i srebro w tej kategorii na prawą) 
– wymieniał się ze swoim trene-
rem miejscami na podium), Artur 
Krupa (dwa złote medale junior do 
75 kg oraz złoto na prawą i srebro 
na lewą rękę seniorów do 75 kg), 
Tomasz Szewczyk (złoto na lewą 

Tytani znów z medalami
W Wielką Sobotę jaworzniccy piłkarze mieli wiele 

powodów do radości. Wszystkie drużyny wygrały swo-
je mecze ligowe.

Tym razem najwięcej punktów zdobyła Victoria 1918 
Jaworzno. Biało-zieloni przed własną publicznością gład-
ko pokonali zespół LKS Naroże Juszczyn 4:0. Mecz wy-
jątkowo odbył się na stadionie „Azotania”. W pierwszej 
połowie spotkania nie padł ani jeden gol. Podopieczni 
trenera Tomasza Kijewskiego dopiero w drugiej po-
łowie meczu „zbombardowali” bramkę przeciwnika. 
Drogę do siatki przeciwnika otworzyła samobójcza 
bramka w 57 minucie spotkania. Autorami kolejnych 
trzech goli byli jaworznianie: Kamil Majka (59 minuta), 
Marcin Smarzyński (61 min.) i Mariusz Suwaj (70 
min.). Po tej wygranej biało-zieloni wskoczyli na fotel 
wicelidera tabeli. Kolejne spotkanie Victoria rozegra 
na wyjeździe z drużyną UKS KS Chełmek zajmującą 
trzecie miejsce w tabeli. Mecz odbędzie się w sobotę, 
7 kwietnia o godz. 16.00 na Stadionie KS Chełmek. 
Nie ma jednak wątpliwości, że w tej kolejce najwięcej 
powodów do radości mieli piłkarze Szczakowianki Ja-
worzno. Biało-czerwoni w końcu przełamali złą passę 
i zaliczyli drugie zwycięstwo w tym sezonie. Szczako-
wianka przed własną publicznością pokonała 2:0 Spartę 
Lubliniec. Pierwszy celny strzał na bramkę rywala padł 
w 7 minucie spotkania. Bramkę dla Szczakowianki zdo-
był Adam Janeczko. Na następnego gola kibice musieli 

poczekać. W 62 minucie spotkania strzelił go Daniel 
Niedzielski. Podopieczni trenera Szymona Stawowego 
powoli odrabiają straty, ale nadal, teraz z dorobkiem 10 
punktów, zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Już w naj-
bliższą sobotę Szczakowiankę czeka wyjazdowe star-
cie z Polonią Poraj. Początek spotkania o godz. 17.00. 
Po ostatniej porażce w Sosnowcu piłkarze Zgody By-
czyna szybko wrócili do siebie i swojego poziomu gry. 
Podopieczni trenera Jacka Skopowskiego, na wła-
snym boisku, pokonali wicelidera tabeli Błękitnych 
Sarnów 2:1. Mecz od początku był bardzo wyrów-
nany. Drużyny walczyły o cenne punkty. Już w 14 
minucie padła pierwsza bramka dla Zgody zdobyta 
przez Tomasza Smreczaka. Drugiego gola dla jaworz-
nian strzelił Łukasz Przebindowski w 70 minucie 
gry. Swoje kolejne spotkanie Zgoda rozegra w sobo-
tę, 7 kwietnia, na wyjeździe, z ekipą MKS Ujejsce. 
Piłkarze Ciężkowianki Jaworzno również stanęli na 
wysokości zadania. Podopieczni Wojciecha Tomasie-
wicza, na wyjeździe, pewnie pokonali swoich rywali. 
Mecz Ciężkowianki z Błyskawicą Myślachowice zakoń-
czył się wynikiem 3:1. Jaworznianie w całym spotka-
niu dominowali nad przeciwnikiem. Bramki dla Cięż-
kowianki zdobyli: Damian Radomski, Mariusz Biel 
i Paweł Miziński. W sobotę, 7 kwietnia o godz. 16.00 
podopieczni trenera Tomasiewicza zmierzą się przed 
własną publicznością z Arką Babice.  KS

Udana kolejka

i brąz na prawą rękę seniorów do 
90 kg), Lucjan Fudała (złoto na 
lewą rękę senior do 100 kg i 14 
tytuł Mistrza Polski), Marcin Mo-

Trzech zawodników MCKiS Tytan na podium kategorii 110 kg seniorów na prawą rękę

Jaworzniccy siatkarze z klubu UKS Jedynka zakończyli finały Mi-
strzostw Śląska Młodzików na czwartym miejscu.

Niestety, nie daje im to awansu do Mistrzostw Polski. Rozegrane w mi-
niony weekend zawody w Będzinie okazały się dla naszych zawodników 
trochę pechowe. Do awansu zabrakło jednego wygranego seta. Przypo-
mnijmy, że młodzi siatkarze musieli od początku roku szkolnego roze-
grać aż 32 mecze w 4 etapach rozgrywek ligowych. Każdy z tych etapów 
kończyli w czwórce najlepszych drużyn Śląska, a po ostatnim uplasowali 
się na drugim miejscu. W finale (do którego jaworzniccy siatkarze nie 
awansowali od 9 lat) musieli rozegrać spotkania z trzema pozostałymi 
drużynami ze szczytu tabeli: Anbud MKS Będzin, Exact Systems Norwid 
Częstochowa i Akademią Talentów Żory Jastrzębski Węgiel. Ta ostatnia 
drużyna była zdecydowanym liderem rozgrywek, a finał Mistrzostw Ślą-
ska zakończyła bez przegranego meczu. Teraz typowana jest do walki 
o medale na poziomie ogólnokrajowym.

Nasi siatkarze rozpoczęli grę w turnieju finałowym meczem z drużyną 
z Częstochowy, który przegrali. Po kilku godzinach stanęli naprzeciwko 
zawodników z Będzina i wygrali 2:1. Jak się okazało następnego dnia, 
ten przegrany set zaważył o awansie. – Wychodząc do meczy z Żorami, 
mieliśmy nastawienie, że dalej walczymy, nie odpuszczaliśmy. Wiedzieliśmy, 
że tak naprawdę potrzebujemy jednego wygranego seta, żeby awansować. 
Niestety Jastrzębski Węgiel był poza naszym zasięgiem – mówi Paweł Li-
sowski, trener młodzików w UKS Jedynka. Zaznacza też, że chłopcy 

Zabrakło szczęścia i… jednego seta

14  nr 14/2018  5  kwietnia  2018 www.pulsjaworzna.plSPOrt

29 medali przywieźli 
zawodnicy jaworznickiego 
klubu armwrestlingowego 
MCKiS Tytan z XVIII 
Mistrzostw Polski 
w Siłowaniu na Rękę 
w Cieszynie.

Zawodnicy MCKiS Tytan 
mają na swoim koncie 
1200 medali i prawie 
200 tytułów Mistrza 

Polski.
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Już w najbliższą sobotę, 7 kwiet-
nia, po przerwie, oba nasze drugoli-
gowe zespoły powrócą na parkiety.

Przed siatkarzami MCKiS-u Ja-
worzno drugi mecz pierwszej fazy 
play-off. Podopieczni trenera Ma-
riusza Łozińskiego w swoim pierw-
szym starciu tych rozgrywek poko-
nali na wyjeździe drużynę UMKS 
Kęczanin Kęty 3:1. Dzięki tej wy-
granej jaworznianie prowadzą 1:0 
w serii do dwóch zwycięstw.

Teraz siatkarskie rozgrywki prze-
niosą się do Jaworzna. Drugi, i miej-
my nadzieję, ostatni mecz „Soko-
łów” z UMKS, rozpocznie się o godz. 
17.00 w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 
80. W przypadku porażki naszej 
drużyny konieczne będzie jeszcze 
jedno, rozstrzygające starcie. Tę 
ewentualność organizatorzy za-
planowali na niedzielę, 8 kwietnia 
o godzinie 17.00. Mecz rozegrany 
zostanie także w Jaworznie. Jeśli 
nasi siatkarze „przeskoczą” ten etap 
gier, w kolejnej fazie play-off zmie-

rzą się z drużyną ZAKSA Strzelce 
Opolskie. Gra toczy się o wysoką 
stawkę, której finałem będzie walka 
o awans do I siatkarskiej ligi.

Tymczasem nasi koszykarze są 
już o krok dalej od swoich kolegów 
z siatkarskiej drużyny. W pierw-
szej rundzie fazy play-off pokonali 
2:0 - w serii do dwóch zwycięstw, 
drużynę KS Pogoń Ruda Śląska. 
W pierwszym spotkaniu w Jaworz-
nie podopieczni trenera Przemy-
sława Bilińskiego pokonali Pogoń 

95:82, a w rewanżu, na parkiecie 
rywala, „Sokoły” także zwycięży-
ły – 91:84.

W drugiej rundzie fazy play-off 
jaworznickim koszykarzom przyj-
dzie się zmierzyć z drużyną We-
egree AZS Politechnika Opolska. 
Drużyna z Opola w sezonie za-
sadniczym w grupie D zajęła dru-
gie miejsce, gromadząc na swoim 
koncie 46 punktów (z bilansem 20 
zwycięstw i 6 porażek). Pierwszy 
mecz odbędzie się już w sobotę,  
7 kwietnia o godz. 20.00 w Arenie 
Opole (ul. Opolska 70). Rewanżo-
we spotkanie zostanie rozegrane 
w Jaworznie w środę, 11 kwietnia 
o godz. 19.00 w Hali Widowisko-
wo-Sportowej MCKiS.

Ewentualny, rozstrzygający mecz 
(przy remisie w dwóch spotkaniach 
1:1) zaplanowany został na śro-
dę, 18 kwietnia. Odbędzie się on 
w Opolu. Przypomnijmy, że wstęp 
na wszystkie mecze w Jaworznie 
jest bezpłatny. Kibicujmy naszym 
drużynom!  KS

Kibicujmy „Sokołom”!
 

Tytani znów z medalami

Trzech zawodników MCKiS Tytan na podium kategorii 110 kg seniorów na prawą rękę
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lenda (srebro na lewą i prawą rękę 
seniorów do 100 kg), Wojciech 
Hypsior (złoto na lewą i brąz na 
prawą rękę junior powyżej 80 kg), 
Radosław Kwietniewski (najlep-
szy w kategorii 75 kg wśród niepeł-
nosprawnych na obie ręce), Łukasz 
Kopyść (złoto na lewą i srebro na 
prawą rękę juniorów do 65 kg), 
Anna Przybysz (4 srebra – na obie 
ręce wśród juniorek i seniorek do 
55 kg), Łukasz Kosobudzki (sre-
bro na lewą i prawą rękę junio-
rów ponad 90 kg), Damian Ku-
śnierczyk (brąz seniorów do 65 

kg) i Paweł Pacut (brąz na prawą 
rękę seniorów do 110 kg – tym sa-
mym Tytani stanęli w tej kategorii 
na wszystkich miejscach podium).
VIII Mistrzostwa Polski w Siłowa-
niu na Rękę odbyły się w dniach 
16-18 marca. 

Przed naszymi siłaczami inten-
sywny okres treningów i startów. 
Już przygotowują się do majowych 
Mistrzostw Europy w Sofii.

Zawodnicy MCKiS Tytan mają na 
swoim koncie 1200 medali i prawie 
200 tytułów Mistrza Polski.

 Dawid Litka

Zabrakło szczęścia i… jednego seta

Młodzicy UKS Jedynka zakończyli finał na czwartym miejscu
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nie odpuścili żadnego z meczy. W pewnym momencie trochę opuściło 
ich szczęście, które w sporcie również się przydaje.

Siatkarze po krótkim, świątecznym odpoczynku wracają do regular-
nych treningów.  DL
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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 poda-
my w następnym wydaniu PJ.

Litery z pól oznaczonych nume-
rami od 1 do 33 utworzą hasło. 
Spośród prawidłowych rozwiązań 
dostarczonych do redakcji „Pulsu 
Jaworzna” (43-600 Jaworzno, Kra-
kowska 8, e-mail: redakcja@mckis.
jaw.pl) do 11 kwietnia 2018 r. wy-
łonimy jedno. Jego autor otrzyma 
nagrodę –  niespodziankę. Nagrodę 
za prawidłowe rozwiązanie krzy-
żówki z PJ nr 13 (109) (Człowiek to 
czasem brzmi strasznie) otrzymuje 
p. Jan Dębski. Odbiór nagrody – ul. 
Krakowska 8 pok. 9.

SUDOKU

Spór
o wódkę

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

W 1817 roku Paweł Skórzewski, 
rządca ekonomii jaworznickiej i Jó-
zef Gostkowski, dzierżawca dóbr 
w tej samej ekonomii, wstąpili na 
drogę sądową. Przedmiotem sporu 
było aresztowanie przez Gostkow-
skiego hutnika Klemensa Barana 
za to, że kupił wódkę poza karczmą. 
Skórzewski natomiast kazał natych-
miast zwolnić Barana jako pilnie po-
trzebnego do pracy. Zgłosił problem 
do władz krakowskich, informując 
o nadużyciach Gostkowskiego, któ-
ry miał ponadto sprzedać górnikom 
mięso zdechłego woła, a w swojej 
karczmie podawać piwo i smrodli-
wą wódkę. Zarzucano mu również 
wyzyskiwanie ludności robotniczej 
poprzez narzucanie wysokich cen na 
żywność. Gostkowski, korzystając 
z uprawnień wójta, pozwolił sobie 
na użycie siły. Ostatecznie Skórzew-
ski otrzymał naganę za odbicie hut-
nika z aresztu. A Gostkowskiemu 
przyznano rację, gdyż obejmując 
dzierżawę karczmy, mógł narzucać 
mieszkańcom obowiązek wyłączne-
go kupowania u niego produktów.  
  Not. ES

 Źródło: Maria Leś-Runicka, 
 Historia Jaworzna w XIX wieku

Rozwiązanie 
z PJ 13 (109)
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Miasto na starych fotografiach

Fot: Internet Aleja Tysiąclecia, Osiedle Stałe, połowa lat 80.

W tej rubryce publikujemy dawne zdjęcia zrobione 
na terenie Jaworzna. Rozpoznajecie uwiecznione na 
fotografiach miejsca? Możecie o nich do nas napisać. 
To także mały test, czy dobrze znacie swoje miasto. 
Warto poznać odrobinę historii. Prosimy o przekazy-

wanie redakcji, ze zgodą na publikację, starych zdjęć 
z Jaworzna. Najciekawsze opublikujemy. Fotografie-
zwrócimy. Nasz adres: Redakcja tygodnika „Puls Ja-
worzna”, 43-600 Jaworzno, Krakowska 8, redakcja@ 
mckis.jaw.pl. RED


