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Przed nami znów
Akcja Lato

Minibusem 
na żądanie

Lekkoatleci wrócili 
z medalami

Więcej na str. 9Więcej na str. 4-5 Więcej na str. 14

PKM Jaworzno testuje nową 
usługę. Chodzi o transport na 
żądanie. Niewielki, elektrycz-
ny bus od poniedziałku, 14 
czerwca, dowozi pasażerów 

Tak dobrych mistrzostw 
Śląska seniorów i juniorów 
w lekkiej atletyce zawodnicy 
MCKiS-u Jaworzno jeszcze nie 
mieli. Podopieczni trenera Jó-
zefa Bednarczyka przywieźli 
z najważniejszych śląskich za-
wodów w tej dyscyplinie trzy 
złote i pięć srebrnych medali.

– To najlepsze mistrzostwa 
Śląska dla naszego klubu w hi-
storii. Zawodnicy Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu, mimo 
niepogody i związanych z nią 
utrudnień, świetnie radzili so-

Ruszają zapisy na zajęcia 
organizowane w ramach tego-
rocznej Akcji Lato. O to, aby 
wypoczywającym uczniom 
atrakcyjnie zagospodarować 
czas, zadbali instruktorzy ja-
worznickich instytucji zwią-
zanych z kulturą i sportem. 
Oferta jest bogata i bardzo 
różnorodna. Będą wycieczki, 
warsztaty, ogniska, głośne czy-
tanie książek, a nawet wspól-
ne łowienie ryb w Grajdołku. 
Warto zapoznać się z ofertą

z osiedla Sfera na dwa naj-
bliższe przystanki. Nie trzeba 
już docierać na nie pieszo. To 
rozwiązanie ma ułatwić miesz-
kańcom dostęp do miejskiej 
komunikacji, a PKM przynieść 
oszczędności. Przejazd na za-
mówienie jest darmowy. Na 
razie nowa usługa świadczona 
będzie do końca wakacji, ale 
jeśli to rozwiązanie się spraw-
dzi, to być może zostanie wy-
korzystane również w innych 
częściach Jaworzna.

bie w swoich konkurencjach, 
zostawiając w tyle naprawdę 
poważnych rywali – podkreśla 
Józef Bednarczyk, trener za-
wodników sekcji lekkiej atle-
tyki w MCKiS-ie.

Więcej na str. 8

Bezpieczne 
plażowanie



Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Ciężko w dniu blamażu naszej re-
prezentacji w piłce nożnej na Mi-
strzostwach Europy wykrzesać ja-
kiś temat, który byłby bardziej na 
czasie, pandemia wszystkich zmę-
czyła, a polityczne bagno brzydzi 
coraz bardziej. Jakoś tak się dzieje, 
że regularnie od wielu lat każdy po-
wątpiewa w naszych kopaczy piłki, 
a jednocześnie, gdy grają w meczu 
wysokiej rangi, zasiadamy przed te-
lewizorem i liczymy na cud. Patrio-
tyzm dresiarski z fl agą narodową 
otrzymaną w promocji piwa. Zasia-
damy więc pełni nadziei na sukces, 
bo przeciwnik słabszy, a tu emocje 
jak na rybach łowionych w ogrodo-
wej sadzawce.

Ostatni wielki turniej, w którym 
się liczyła drużyna „orłów” (chociaż 
wczoraj widziałem bardziej nieloty 
kiwi), odbył się w roku 1992 i była 
to drużyna młodzików (do lat 23), 
która zajęła II miejsce, natomiast „do-
rosła” reprezentacja osiągnęła suk-
ces i III miejsce w roku 1982. Łatwo 
policzyć, że prawie od 3 dekad nie 
mamy sukcesów, a przebłysk w roku 
2016 na Mistrzostwach Europy we 
Francji i dojście do ćwierćfi nału jest 
tylko mglistym wspomnieniem. 

Poniedziałkowy mecz pokazał do-
bitnie, że nie trzeba być narodem, 
zasłaniającym się polską husarią jako 
wzorem we wszelkiego rodzaju bi-
twach (też tych sportowych), aby 
osiągnąć sukces na boisku. Obecny 

Krycha na fryzjera

Nikt nie lubi spalin

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

bilans spotkań ze Słowacją wygląda 
tak: 3 zwycięstwa, 1 remis i 5 pora-
żek. A teraz w sobotę dostaniemy tęgi 
łomot od Hiszpanii, z którą udało się 
wygrać tylko jeden raz, 41 lat temu, 
a przegrać 8 razy. No to co, chłopaki, 
o honor ze Szwecją? Srogi wpiernicz 
i wakacje. A potem powrót do szarej 
rzeczywistości: piłka klubowa, nagły 
wzrost formy, bo ta zawsze wrasta 
wprost proporcjonalnie do wysokości 
kontraktu w klubie i ilości złapanych 
ofert reklamowych. Bo zawsze cho-
dzi o pieniądze.

Ważne, że wakacje już blisko. 
Wreszcie napompowani botoksem 
celebryci przestaną nas drażnić swo-
imi wyjazdami na Zanzibar czy do 
Meksyku. W czasie lockdownu jasno 
dostaliśmy do zrozumienia, że to do-
tyczy jedynie biednego pospólstwa, 
a oni będą i tak, jako wybrańcy, do-
brze się bawić. Serwisy pękały więc 
od plastiku na tle morza. Nam zo-
stawili Bałtyk i realizację bonu tury-
stycznego, więc sądzę, że w Mielnie 
raczej noclegów już nie załatwisz, 
gdyż „madki z bombelkami” będą 
okupować każdy metr kwadratowy 
deptaka oraz plaży i budować para-
wanowe getta. 

Rozmawiałem z koleżanką, któ-
ra ma w domu trójkę dzieci i ma-
rzy wręcz o tym, aby wreszcie je 
wypchnąć na wakacje. Nie ma się 
co dziwić – kilka miesięcy wspól-
nego siedzenia w 4 ścianach może 
doprowadzić do poważnych niepo-
rozumień. Dla własnej emocjonal-
nej i psychologicznej higieny, jest 
nieodzowne, aby rodzic poszedł do 
swojej pracy, dziecko do szkoły i aby 
spotkali się dopiero później – wie-
czorem. Aby problemy rozłożyły się 
poza dom na wiele innych środo-
wisk i można było za sobą zatęsk-
nić. A tymczasem nie jest wesoło, 
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Jacek Szyperski, redaktor na-
czelny Pulsu Jaworzna, przechodzi 
na emeryturę. Szef naszego redak-
cyjnego zespołu ofi cjalnie pożegnał 
się już z ekipą Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w czwartek, 10 
czerwca. Przed nim jeszcze urlop 
i wyczekiwana emerytura. To wła-
śnie w siedzibie MCKiS-u mieści się 
redakcja naszego tygodnika. Redak-
tor Szyperski nie krył wzruszenia, 
gdy koleżanki i koledzy z pracy, 
zebrani na murawie stadionu miej-
skiego przy ul. Krakowskiej, dzięko-
wali mu blisko 6 lat wspólnej drogi.

To właśnie Jacek Szyperski, wie-
loletni redaktor Dziennika Zachod-
niego, podjął się na przełomie 2015 
i 2016 roku tworzenia nowego pra-
sowego tytułu w naszym mieście. 
Jako doświadczony dziennikarz, 
profesjonalista w każdym calu, do-
brze wiedział, jak „ogarnąć” gazetę, 
by zyskała swoich wiernych czy-
telników.

– Robił to fachowo, solidnie, w myśl 
starych dziennikarskich reguł. A przy 
tym okazał się świetnym kompa-

nem w codziennej pracy. Radosny. 
Uśmiechnięty. Zawsze z jakąś aneg-
dotką w zanadrzu. Albo opowiastką 
o wnukach. Optymista. Trochę, choć 
pewnie za mało, udało mi się tego opty-
mizmu uszczknąć – przyznaje Seba-
stian Kuś, dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu w Jaworznie, 
które jest wydawcą Pulsu Jaworzna. 
–  I sam nie wiem, jak to możliwe, że 
całkiem niedawno oznajmił, że emery-
tura na niego czeka. Ale że już? Jak to 
możliwe, w końcu zrobiliśmy raptem 
dwieście gazet – stwierdza.

Jacek Szyperski stworzył ze swo-
im dziennikarskim zespołem 212 
numerów. To około 3400 stron za-
pisanych historiami o Jaworznie 
i z Jaworzna.

Teraz wspólne dzieło redakto-
ra Szyperskiego i jego współpra-
cowników wkracza w nowy etap. 
„Pałeczkę” przejmie nasza redak-
cyjna koleżanka, Grażyna Dębała
(również wieloletnia dziennikarka 
Dziennika Zachodniego, a od wrze-
śnia 2016 roku reporterka Pulsu 
Jaworzna).                           AZ-H

bo w sądach, które pracowały od 
półtora roku wybiórczo, zaczyna się 
tsunami popandemiczne.

Przez Polskę przetoczy się fala roz-
wodów. Do tych zaległych z ubie-
głego roku z powodu lockdownu, 
dochodzą teraz rozstania z powo-
du życia „w zamknięciu” w czasach 
pandemii. Kancelarie adwokackie od 
stycznia notują wzrost liczby spraw 
rozwodowych. Znajoma, która po-
siada taką kancelarię, stwierdziła, 
że nie wie, w co ręce włożyć, bo ma 
trzykrotnie więcej pracy. Czytałem 
gdzieś, że rekordowo ma się sprawa 
w Portugalii, gdzie ilość spraw roz-
wodowych wzrosła aż sześciokrotnie! 
Sądy też są zapchane, oczekiwanie 
na pierwszą rozprawę rozwodową 
wynosi... rok. Jest szansa, aby do 
rozprawy się pogodzić albo pozabi-
jać nawzajem.

Znacznie więcej pojawiło się spraw 
z orzeczeniem o winie, gdyż docho-
dziło do zwiększonej ilości przemocy 
domowej, tak fi zycznej, jak coraz 
częściej tej niewidocznej - psychicz-
nej. Czyli ludziom w zamknięciu 
i izolacji odbija i wyżywają się na 
najbliższych osobach z otoczenia. 
A wcześniej mogli na siłowni, ale jak 
zamknęli, to trzeba było jechać na 
wieś do babci drzewa narąbać, ale 
nie każdy posiada takową gdzieś 3 
km za Przysuchą.

A kiedyś było dobrze, nie mieli-
śmy mediów, celebrytów, internetu, 
pokus, a dwa kanały w telewizorze 
wystarczały, aby oglądać piłkę nożną 
w wykonaniu polskiej drużyny na 
poziomie światowym. I ludzie jakoś 
tak bardziej się kochali, a wspólnie 
spędzony czas związki cementował, 
a nie rozbijał. A na koniec - naszym 
piłkarzom życzę, patrząc na celność 
ich strzałów, aby chociaż trafi li do 
domu jakoś po mistrzostwach.
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w Sosnowcu

Szpilki w bruku

Parking pod Halą Widowiskowo-Sportową od poniedziałku 
znów jest płatny. Zgodnie z regulaminem auto za darmo zosta-

wić można na dwie godziny. Za dłuższy postój trzeba zapłacić. To miejsce właśnie 
tak pomyślane było od początku. Chodzi o to, by kierowców zmotywować, by nie 
zajmowali miejsc dłużej, niż rzeczywiście potrzebują. W końcu w dwie godziny 
można śmiało załatwić większość spraw, czy zrobić zakupy. Dzięki temu robi się 
miejsce kolejnemu kierowcy.

Mimo to zmiana wywołała dyskusje. Są kierowcy, którym płatne parkowanie 
powyżej dwóch godzin się nie podoba. Nie chcą płacić za coś, co mieli za darmo. 
No wiadomo. Jednak wielu jaworznian decyzje o ponownym wprowadzeniu opłat 
rozumie i popiera, choćby dlatego, że ostatnio coraz trudniej było znaleźć wolne 
miejsce w Centrum. Tylko, że w mieście trzeba pogodzić interesy różnych grup, 
a trudno znaleźć taką, która lubi oddychać spalinami, ceni sobie pozastawiane 
autami trawniki czy chce spacerować pomiędzy samochodami. To właśnie dla-
tego, że w miastach zazwyczaj podoba nam się bliskość przyrody i spokój, a nie 
pędzące nieprzerwanie sznury samochodów, ruch pojazdów trzeba ograniczać.  

No to teraz liczby z parkingu pod halą. W pierwszym dniu po ponownym 
uruchomieniu systemu opłat na parking wjechały 484 pojazdy. 371 kierujących 
pobrało bilety. Oznacza to spadek wjazdów o około 36 proc. w porównaniu do 
poniedziałków w ostatnich tygodniach. Może choć niektórzy tego dnia przyje-
chali do Centrum miejską komunikacją albo rowerem. Najwięcej aut parkowało 
pod halą w godzinach od 11 do 12, a i tak sporo było wtedy wolnych miejsc. Co 
ważne, znakomita większość użytkowników parkingu wyjechała w czasie bez-
płatnym. Tylko niespełna 3 proc. kierowców spośród tych, którzy w poniedziałek 
zaparkowali pod halą, przekroczyła czas darmowego parkowania. Czyli da się!

znów jest płatny. Zgodnie z regulaminem auto za darmo zosta-

| fot. Monika Kuś

Mecz był świetny, nasza repre-
zentacja w piłce nożnej wygra-
ła w poniedziałek 5:0! Tylko że 
to była reprezentacja kobiet 
i grała z Czechami. Krychowiak 
powinien im teraz warkocze ro-
bić, a nie biegać po boisku.

Czas pożegnań. 
Dziękujemy!
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Awaria na szczęście nie okazała się poważna | fot. Grażyna Dębała

Pamiątkowe medale wręczył Marek Badowski, rotmistrz kawale-
rii ochotniczej | fot. Grażyna Dębała

Nagrodę odbierają uczniowie z ZSP nr 2
| fot. Grażyna Dębała

Podczas uroczystości na 
jaworznickim Rynku, która 
odbyła się we wtorek, 
15 czerwca, wręczono 
nagrody laureatom 
tegorocznej edycji 
Wojewódzkiego Konkursu 
Pocztów Sztandarowych 
oraz Wiedzy o Polskich 
Symbolach i Barwach 
Narodowych.

AU TO P R O M O C J A

Interwencja straży
Aż dziesięć jednostek straży po-

żarnej z Jaworzna, Mysłowic i Kato-
wic interweniowało na terenie bloku 
energetycznego jaworznickiej elek-
trowni. Wszystko z powodu olbrzy-
mich kłębów dymu, które pojawiły 
się nad obiektem. Do zdarzenia doszło 
w piątek, 11 czerwca. Na szczęście 
skończyło się wyłącznie na strachu.

– Mieliśmy do czynienia z rozszczel-
nieniem instalacji układu hydraulicz-
nego. To spowodowało wyciek płynu 
hydraulicznego na rozgrzany rurociąg 
pary, toteż pojawiło się sporo dymu. 
Zadziałał automatyczny system powia-
damiania straży pożarnej – opowiada 
Patrycja Hamera, rzeczniczka praso-
wa w TAURON Wytwarzanie.

W podobnych sytuacjach na miej-
sce zwykle kieruje się duże siły stra-
żaków, bo nie wiadomo, jak rozwinie 
się sytuacja. Strażacy podkreślają, że 
w przypadku interwencji związanych 
z podobnymi obiektami jak właśnie 
elektrownia, warto być przygotowa-
nym na wszystko.

– To specyfi czny obiekt, który wy-
maga odpowiedniego podejścia, przy-
gotowania i pokory, stąd na miejsce 
pojechała tak duża liczba strażaków

– potwierdza Marcin Ziemiański, 
rzecznik prasowy jaworznickiej Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej.

Kiedy strażacy przybyli na miejsce 
zdarzenia, to pracownicy już samo-
dzielnie opuścili zadymiony rejon. 
Szybko okazało się, że sytuacja, choć 
poważna, to nie jest aż tak groźna, jak 
mogło się wydawać. – Olej hydraulicz-
ny, który wyciekał z instalacji, wsączył 
się w izolację rurociągu, który osiąga 
bardzo wysoką temperaturę. Chodzi tu 
nawet o 500-600 stopni. Stąd tak dużo 
było dymu. Nie mogliśmy po prostu ro-
zebrać tej izolacji, bo nie można było 
dopuścić do zbyt dużego ochłodzenia ru-
rociągu. Nasze działania polegały głów-
nie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
i oddymieniu pomieszczeń – wspomina 
Marcin Ziemiański.

Choć sytuacja wyglądała groźnie, 
to zdaniem przedstawicieli TAURON 
Wytwarzanie, nie niosła ze sobą za-
grożenia dla ludzi czy środowiska. 
Nie było też przerw w dostawie ener-
gii elektrycznej dla odbiorców. Blok 
energetyczny został wprawdzie wyłą-
czony, ale jego zadania przejęły inne 
bloki.                                              GD

Nagrody rozdane

W podziękowaniu za zaangażo-
wanie, wkład pracy w organizację 
i przebieg konkursów medale pa-
miątkowe odebrali Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna, Ewa Sidełko-
-Paleczny, sekretarz miasta, Irena
Wojtanowicz-Stadler, naczelnik 
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskie-
go w Jaworznie, Jan Michalik ze 
Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajo-
wej oraz Jacek Łoś z Tarnowskiego 
Oddziału Jazdy im. 5. Pułku Strzel-

ców Konnych. Pamiątkowe odzna-
czenia przyznała Kapituła Odznaki 
Pamiątkowej i Odznaczeń Tarnow-
skiego Oddziału Jazdy im. 5. Pułku 
Strzelców Konnych w Tarnowie.

W tym roku Wojewódzki Konkurs 
Pocztów Sztandarowych oraz Wie-
dzy o Polskich Symbolach i Barwach 
Narodowych zorganizowane zosta-
ły w nieco odmienionej formule. 

Ze względów bezpieczeństwa po-
dyktowanych pandemią konkursy 
odbyły się online. Szkoły wysyłały 
prezentacje na temat 230. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 
fi lmy z elementami musztry pocztów 
sztandarowych wykonywanych we-
dług komend.

W kategorii szkół ponadpodstawo-
wych najlepiej z zadaniami przygo-

towanymi w ramach Wojewódzkiego 
Konkursu Pocztów Sztandarowych 
poradzili sobie uczniowie z Zespo-
łu Szkół Ponadpodstawowych nr 
2 w Jaworznie. Pierwsze miejsce 
w kategorii szkół podstawowych 
wywalczyli natomiast przedstawi-
ciele SP 13 w Jaworznie.

W konkursie Wiedzy o Polskich 
Symbolach i Barwach Narodowych 

najlepsza okazała się Alicja Wacho-
wicz z SP 7 w Jaworznie.

Przyznano też szczególną na-
grodę za oryginalną i nieszablo-
nową prezentację multimedialną. 
Puchar ufundowany przez prezesa 
Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 
5. Pułku Strzelców Konnych jako 
nagrodę specjalną otrzymała Maja
Bartyzel ze Szkoły Podstawowej 
nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Ja-
worznie.

– Chciałam, żeby moja prezen-
tacja się wyróżniała, i cieszę się, 
że to zostało zauważone – mówiła 
zdobywczyni pucharu.

Współorganizatorami wydarzenia 
są Urząd Miejski w Jaworznie, Woj-
skowa Komenda Uzupełnień w Ka-
towicach, Tarnowski Oddział Jazdy 
im. 5. Pułku Strzelców Konnych, 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie oraz Muzeum Miasta 
Jaworzna. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęli prezydent Ja-
worzna Paweł Silbert oraz śląski 
kurator oświaty Urszula Bauer.    

Grażyna Dębała
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Elektryczny minibus od poniedziałku wozi pasażerów ze Sfery | fot. Materiały PKM Jaworzno

Kierowcy chętnie korzystają z możliwości zostawienia auta pod jaworznicką halą
| fot. Grażyna Dębała

Do końca wakacji PKM Ja-
worzno testować będzie nową 
usługę transportu na żądanie. 
Rozwiązanie dotyczy na razie 
wyłącznie osiedla Sfera. Jeśli 
jednak ta usługa okaże się po-
pularna, to może w przyszłości 
zostać wykorzystana również 
w innych częściach naszego 
miasta.

Wygodny, elektryczny minibus, 
przystosowany do przewo-
zu osób niepełnosprawnych 
i wózków dziecięcych, już wozi 
mieszkańców Sfery - zgodnie 
z ich życzeniem - na przysta-
nek GEOsfera lub Niedzieliska. 
Stamtąd mogą kontynuować 
podróż już regularnymi liniami 
PKM Jaworzno. Usługa trans-
portu na żądanie jest darmowa.

Zamówienie transportu na 
żądanie możliwe jest wyłącz-
nie przy użyciu aplikacji Ble-
es. Pasażer z dostępnej listy 
wybiera przystanek, z którego 
chce zostać zabrany oraz ten 
docelowy. Wskazuje też godzi-
nę odjazdu lub godzinę, o której 
chce być w miejscu docelo-
wym. System zaplanuje podróż 
tak, by we wskazanym miejscu 
być na czas.

Sfera z minibusem na żądanie

System parkingowy znów działa

niedziałku, 14 czerwca, dowozi 
pasażerów z osiedla Sfera na dwa 
najbliższe przystanki. Nie trzeba 
już docierać na nie pieszo. To roz-
wiązanie ma ułatwić mieszkańcom 
dostęp do miejskiej komunikacji, 
a PKM przynieść oszczędności. Prze-
jazd na zamówienie jest darmowy. 
Na razie nowa usługa świadczona 
będzie do końca wakacji, ale jeśli 
to rozwiązanie się sprawdzi, to być 
może zostanie wykorzystane rów-
nież w innych częściach Jaworzna.

- Jeżeli system okaże się popularny, 
to jesteśmy bardzo zainteresowani tym, 
by na terenach podmiejskich zamienić 
duże, rzadko kursujące autobusy na 
małe, lepiej dopasowane do potrzeb 
pojazdy na żądanie – zapowiada Ma-

Uwaga kierowcy! Parking w ści-
słym centrum miasta, pod Halą Wi-
dowiskowo-Sportową Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu, znów 
działa w trybie sprzed pandemii. 
To oznacza, że bezpłatne są tylko 
dwie pierwsze godziny parkowania. 
Za pozostawienie auta pod halą na 
cały dzień zapłacić trzeba 6 zł. Za-
sady te obowiązują w dni robocze 
w godzinach od 6 do 18. Postój w in-
nych godzinach, a także w soboty, 
niedziele i święta jest darmowy.

– W celu zwiększenia dostępności 
miejsc parkingowych oraz wymuszenia 
rotacji pojazdów od poniedziałku, 14 
czerwca, został ponownie uruchomiony 
system parkingowy na parkingu Miej-
skiego Centrum Integracji Transportu – 
potwierdzają pracownicy Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Opłatę za parkowanie można 
wnieść kartą bądź gotówką w Au-
tomatycznej Kasie Parkingowej na 
terenie parkingu. Ważne jest to, że 
z biletem parkingowym można już 
za darmo do końca dnia podróżować 

ciej Zaremba, rzecznik prasowy 
PKM Jaworzno.

Aby skorzystać z nowej usługi ja-
worznickiego przewoźnika, trzeba 
pobrać specjalną aplikację Blees, 
która optymalizuje trasę przejaz-
du i planuje dostępność pojazdu 
dla innych pasażerów. Co ważne, 
nie jest możliwe telefoniczne zło-
żenie zamówienia na transport na 
żądanie lub umówienie go w trakcie 
bezpośredniej rozmowy z kierowcą. 
Aplikacja jest więc niezbędna. Jej 
obsługa jest bardzo prosta. Pasażer 
z dostępnej listy wybiera przysta-
nek, z którego chce zostać zabrany, 
i podaje godzinę odbioru lub godzi-
nę, o której chce dotrzeć na miejsce. 
System tak wszystko przeliczy, aby 

wszystkimi liniami autobusowymi 
PKM Jaworzno. W takiej sytuacji 
paragon stanowi bilet uprawniający 
do przejazdu.

Parkowanie pod halą jest bar-
dzo wygodne. Mieszczą się tam 

PKM Jaworzno testuje nową usłu-
gę. Chodzi o transport na żądanie. 
Niewielki, elektryczny bus od po-

w sumie 94 samochody, w tym jest 
sześć miejsc przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych i trzy dla 
samochodów elektrycznych i hy-
brydowych. 

Grażyna Dębała

Pomoc prawna 
już nie tylko zdalnie

Więcej 
zaszczepionych,
mniej obostrzeń

Już od początku lipca jaworznia-
nie, chcący skorzystać z bezpłat-
nej pomocy prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego, będą mogli poroz-
mawiać z ekspertami w dziedzinie 
prawa osobiście. Od kilku miesięcy, 
z powodu wysokiego zagrożenia 
epidemicznego, darmowe porady, 
zainicjowane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, odbywają się tylko 
przez telefon lub mejlowo. Dzięki 
poluzowaniu obostrzeń i zmniej-
szeniu liczby zakażeń, prawnicy 
znów będą przyjmować mieszkań-
ców w punktach konsultacyjnych.

Bezpłatna pomoc jest skierowa-
na do osób, które nie mają pienię-
dzy na opłacenie porady prawnej. 
Mieszkańcy mogą liczyć na wspar-
cie na etapie przedsądowym, me-
diacje i poradnictwo obywatelskie.

W  Jaworznie działają cztery 
punkty konsultacyjne. Te, w któ-
rych są świadczone pomoc prawna 
i mediacja, znajdują się przy ul. 
Urzędniczej 11 w Centrum (w Szko-
le Podstawowej nr 13, od ponie-
działku do piątku w godz. 15:30-
19:30), przy ul. Ławczanej 12 na 
Podłężu (budynek SP 7, od ponie-

Liczba nowych zakażeń nadal 
utrzymuje się na stosunkowo ni-
skim poziomie. W środę, 16 czerw-
ca, w Jaworznie potwierdzono tylko 
jeden nowy przypadek zakażenia. 
Niestety, jedna z osób, u której 
stwierdzono obecność koronawiru-
sa, zmarła. W Polsce potwierdzono 
wczoraj 241 nowych przypadków 
zakażenia. Z powodu COVID-19 
zmarło 12 osób.

Przybywa za to osób zaszczepio-
nych. Akcja szczepień przebiega w Ja-
worznie bez zakłóceń. W większości 
punktów, czy to masowego szcze-
pienia, czy w przychodniach podaje 
się drugą dawkę szczepionki. – Może 
dostrzega się mniejsze zainteresowanie 
szczepieniami, ale dostosowujemy zamó-
wienia do ilości osób. Nie zmniejszyliśmy 
ilości zamówień, bo podajemy drugie 
dawki. Mieliśmy pozytywny odzew od 
pacjentów poinformowanych drogą te-
lefoniczną. Duże jest również zaintere-
sowanie szczepieniami grupy wiekowej 
12-15 lat. W zeszłym tygodniu mieliśmy 
zaszczepionych już 40 proc. wszystkich 
pacjentów ZLO. W tym tygodniu to już 
49,7 proc. Więc cały czas mamy ręce 
pełne roboty – mówi Jacek Nowak, 
prezes ZLO.

W pełni zaszczepionych jest już 
24088 jaworznian, co stanowi 26,7 

działku do czwartku w godz. 15-
19 i w piątek od 13 do 17) i przy 
ul. Koszarowej 20 w Szczakowej 
(budynek Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 3, poniedziałek-piątek 
15-19). Punkt poradnictwa obywa-
telskiego i mediacji znajduje się 
z kolei przy ul. Armii Krajowej 5 
w Osiedlu Stałym (w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 4) i działa 
od poniedziałku do piątku od godz. 
15 do 19. 

Podczas wizyty w punkcie kon-
sultacyjnym przestrzegać trzeba 
zasad sanitarnych – dystansu spo-
łecznego, dezynfekcji rąk i zakry-
wania maseczką ust i nosa.

Powrót do porad stacjonarnych 
nie oznacza jednak wycofania tych, 
udzielanych zdalnie. Mieszkańcy 
nadal będą mogli radzić się na odle-
głość. Decyzja należy do petenta. To 
on wybierze, czy woli kontakt bez-
pośredni, telefoniczny lub mejlowy.

Aby skorzystać z pomocy, trzeba 
najpierw się zapisać - pod numerem 
telefonu 510 970 680 (od ponie-
działku do piątku w godz. 10-14) 
lub przez stronę internetową np.ms.
gov.pl.                                   AZ-H

proc. społeczności jaworznickiej. Na-
tomiast I dawkę do tej pory przyjęło 
już 39703 mieszkańców.

Kolejne luzowanie pandemicz-
nych obostrzeń zaplanowano na 
26 czerwca. Czeka nas wtedy sporo 
zmian. Przede wszystkim rosną li-
mity osób, które mogą spotkać się 
w tym samym miejscu. I tak: w ki-
nach, teatrach i parkach rozrywki 
maksymalnie zajętych będzie mogło 
być 75 proc. miejsc. Biblioteki będą 
mogły wpuszczać 1 osobę na każde 
10 m kw. powierzchni. Dużo zmie-
ni się w miejskiej komunikacji. Od 
soboty, 26 czerwca, w autobusach 
już wszystkie miejsca będą mogły 
być zajęte przez pasażerów. Więcej 
osób wejdzie jednocześnie do kościo-
łów. W miejscach kultu religijnego 
obowiązywać będzie limit 75 proc. 
obłożenia.

Od soboty, 26 czerwca, działal-
ność wznowią kluby nocne, dysko-
teki i inne miejsca udostępnione do 
tańczenia. W takich miejscach jedno-
cześnie bawić się będzie mogło 150 
osób. W lokalach gastronomicznych 
też przybędzie klientów. Dopuszczal-
ne będzie 75 proc obłożenia. 

Warto dodać, że do limitów nie 
wlicza się osób skutecznie zaszczepio-
nych przeciwko COVID-19.  GD, ES
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w skomplikowanych sprawach. Gdy 
konsument przychodzi do mojego biura, 
może przedstawić mi wszystkie doku-
menty. Mam wtedy szansę je przeana-
lizować, wybrać te, które są istotne, 
dopytać, konsumenta o szczegóły. Przez 
telefon muszę polegać tylko na tym, 
co mówi osoba dzwoniąca. Tymcza-
sem rozmówcy często nie wiedzą, na 
jakie aspekty powinni zwrócić uwagę. 
Trudne są też konsultacje przez inter-
net. W mejlu konsumenci często po-
mijają ważne kwestie. Wtedy porada 
niepotrzebnie się przedłuża, podczas 
gdy ucieka czas na reklamację towa-
rów lub usług.

Czy w tym roku jest lepiej?
Większość porad nadal odbywa się 

przez telefon, a konsumenci, którzy chcą 
się ze mną spotkać, przyjmowani są 
w specjalnym punkcie na parterze. Sy-
tuacja epidemiologiczna na szczęście 
się poprawia. Miejmy nadzieję, że już 
niebawem poprawi się też kontakt na 
linii rzecznik-konsument.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: 

Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Elektryczny minibus od poniedziałku wozi pasażerów ze Sfery | fot. Materiały PKM Jaworzno

Sfera jest jednym z najnow-
szych osiedli na terenie mia-
sta. Budowa pierwszego etapu 
Sfery ruszyła w 2016 roku. 
Wtedy w osiedlu wybudowano 
84 mieszkania w 9 budynkach. 
Zainteresowanie tą lokaliza-
cją od początku było ogromne. 
W ciągu niespełna pięciu lat 
wybudowano tam już ponad 
trzysta mieszkań, a to jesz-
cze nie koniec. Trwa bowiem 
czwarty etap rozbudowy osie-
dla, w którym powstaną jesz-
cze 63 mieszkania przezna-
czone na wynajem. Wszystkie 
od dawna są zarezerwowane. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to prace budowla-
ne zakończą się jeszcze w tym 
roku, a osiedle Sfera będzie 
wówczas miało blisko cztery-
sta mieszkań.

Sfera z minibusem na żądanie

Praca czeka!

Uważajmy na zwierzaki
Dokąd tupta nocą jeż? O to w pio-

sence pytały dzieci z telewizyjnego 
Domowego Przedszkola. Mysłowicza-
nin Sebastian Pisiul wskazał jaworz-
nianom, dokąd tuptają jaworznickie 
jeże, i ustawił przy kilku drogach 
kolorowe tabliczki z informacjami 
o tych zwierzakach.

Miłośnik przyrody działa już od 
kilku miesięcy. Zaczął od Katowic 
i Mysłowic. Dotarł też do Jaworzna.

Montując znaki z narysowanymi 
przez siebie obrazkami, chce uświa-
domić innym, że jeże masowo giną na 
drogach. – Nie mogłem już patrzeć na 
te porozjeżdżane biedne zwierzaki. Dla-
tego postanowiłem działać – podkreśla.

Długo zastanawiał się nad tym, jak 
to zrobić. W końcu wpadł na pomysł 

o wskazanej porze wysiadać na wy-
branym przystanku.

W przypadku jaworznickiej Sfe-
ry bus będzie zabierał pasażerów 
z przystanków położonych w trzech 
miejscach osiedla i w zależności od 
zamówienia zawiezie ich na przy-
stanek przy GEOsferze lub w Nie-
dzieliskach, skąd można kontynu-
ować podróż wybraną regularną 
linią PKM Jaworzno.

Kursy na żądanie realizowane 
są w Jaworznie przy wykorzysta-
niu nowoczesnego, elektrycznego 
busa, dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych i wózków 
dziecięcych. Z nowej usługi pasaże-
rowie korzystać będą mogli w dni 
robocze, w godzinach od 8 do 16.

Do podobnych rozwiązań przy-
mierza się Sosnowiec. Jednak w sto-
licy Zagłębia minibus na żądanie 
zamawiany przez aplikację zastąpi 
nocne tramwaje. Bus będzie woził 
pasażerów w godzinach od 23 do 5. 
Pierwszy nocny minibus wyjedzie 
na ulice Sosnowca 1 lipca. Tutaj też 
dodatkową usługę uruchomiono na 
razie w formie testów. - To program 
pilotażowy, który będzie funkcjono-
wał do końca roku. Jeśli się spraw-
dzi, będziemy analizować zasadność 
jego wprowadzenia na innych liniach
– podkreśla Arkadiusz Chęciński, 
prezydent Sosnowca. Podobne roz-
wiązania funkcjonują już między 
innymi w Krakowie i Szczecinie.

Grażyna Dębała

Rozmowa z Krystyną Banasik, miejskim rzecznikiem konsumentów w Jaworznie

Więcej reklamacji wadliwego 
sprzętu AGD i RTV, mebli i in-
nych elementów wyposażenia 
domu. Za to sporo mniej próśb 
o interwencję w sprawie wadli-
wego obuwia i odzieży. Jak wy-
nika z raportu miejskiego rzecz-
nika konsumentów w Jaworznie 
za 2020 rok, po raz pierwszy od 
lat buty i ubrania spadły z pozy-
cji lidera jaworznickiego rankin-
gu konsumenckich problemów.

To prawda. Zazwyczaj najwięcej po-
rad dotyczyło właśnie odzieży i obu-
wia. W ubiegłym roku porady tego typu 
spadły z pierwszego miejsca na trzecią 
pozycję. Z powodu lockdownu konsu-
menci w mniejszym stopniu kupowali 
buty i ubrania. Pierwsze miejsce wśród 
udzielonych porad w zakresie umów 
sprzedaży zajęły za to te, dotyczące 
reklamacji sprzętu AGD, urządzeń elek-
tronicznych i sprzętu komputerowego. 
Takich porad udzieliłam 426. Na dru-
giej pozycji znalazły się porady na te-
mat sprzedaży artykułów wyposażenia 
mieszkań (274). Porad dotyczących 
obuwia i odzieży było 267. Natomiast 
wszystkich porad dotyczących umów 
sprzedaży zostało udzielonych w ze-
szłym roku 1248.

A jak było w usługach?
Porad w   zakresie   usług  było  1034. 

Najwięcej, bowiem 198, dotyczyło usług 
fi nansowych. Porad związanych z tu-
rystyką i rekreacją było 181. Na trze-
cim miejscu znalazły się te, związane 
z usługami telekomunikacyjnymi. Było 
ich 165.

Na jakie problemy napotykali 
jaworznianie, chcący odzyskać 
pieniądze za przyjęcia, impre-
zy, wycieczki itp., do których 
nie doszło z powodu epidemii?

Nic nie zastąpi 
bezpośredniej rozmowy

Niektórzy przedsiębiorcy odmawiali 
zwrotu środków lub nie zgadzali się na 
zmianę terminu wykonania zamówionej 
usługi. Konsumenci długo czekają też 
na odzyskanie pieniędzy za niezreali-
zowane wakacje.

Czy z powodu pandemii zmniej-
szyła się liczba udzielanych po-
rad?
Tak. Podczas gdy w roku 2019 udzie-

liłam 2972 porady, to w ubiegłym było 
ich 2282. Jaworznianie zawierali mniej 
umów, a co za tym idzie, składali mniej 
reklamacji i w mniejszym zakresie pro-
sili o pomoc rzecznika konsumentów.

Co jeszcze zmieniło się w pani 
pracy? 
W zeszłym roku udzieliłam o wiele 

więcej porad przez telefon. Teleporad 
było aż 1293, a tych, przeprowadzo-
nych osobiście, tylko 875. Pisemnych 
konsultacji było z kolei 114.

Teleporady są wygodniejszą for-
mą kontaktu?
Wręcz przeciwnie. Nic nie zastąpi 

bezpośredniej rozmowy, szczególnie 

z tabliczkami. Specjalnie użył żółtych 
i czerwonych kolorów, by rzucały 
się kierowcom w oczy. Doszedł też 
do wniosku, że tabliczki powinny 
znajdować się na poziomie samo-
chodu. Wtedy bardziej przyciągają 
wzrok niż znaki drogowe, ostrzega-
jące np. o przebiegających sarnach.  
Zwykłe znaki, zdaniem pana Seba-

stiana, opatrzyły się już kierowcom 
do tego stopnia, że ci nie zwracają 
na nie uwagi.

W naszym mieście jest jak na razie 
kilka takich tabliczek. Jedna znajduje 
się przy parku przy ulicy Grunwaldz-
kiej w Centrum, druga przy Matejki, 
kolejna przy Wiejskiej, a ostatnia na 
Łubowcu.

W planach są kolejne. Tym razem 
będą to znaki przypominające o prze-
cinających drogę sarnach. Tabliczki 
pojawią się w pobliżu elektrowni.

Pomysł mysłowiczanina okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Na panu Se-
bastianie wzorują się już mieszkańcy 
innych polskich miejscowości i sami 
tworzą tabliczki z własnoręcznie na-
rysowanymi zwierzakami.        AZ-H

Po pandemicznej przerwie w Ja-
worznie znów odbędą się targi pracy. 
To okazja, by zapoznać się z ofertami 
pracy wakacyjnej, sezonowej i stałej. 
Na targowej imprezie będą pracodaw-
cy z naszego miasta i regionu. Tym 
razem wydarzenie zorganizowane 
zostanie pod hasłem #PRACA #PA-
SJA #WAKACJE.

Udział w targach umożliwia nie 
tylko zapoznanie się z aktualnymi 
ofertami, ale stwarza też możliwość, 
by osobiście porozmawiać z potencjal-
nym pracodawcą. W targach udział 
wezmą pracodawcy z Jaworzna i oko-
licznych miast. Wydarzenie planowa-
ne jest na poniedziałek, 28 czerw-
ca, w ścisłym centrum miasta, na 
Rynku. Z ofertami zapoznawać się 
można będzie w godzinach od 12 do 
15.30. – W minionym roku ze względu 
na pandemię musieliśmy odwołać targi 
i planowane wydarzenia. Część z nich 
przenieśliśmy do przestrzeni online. To 
dobre rozwiązanie, ale nic nie zastąpi 
osobistych spotkań – podkreślają zgod-
nie pracownicy PUP w Jaworznie.

Jeszcze do najbliższego poniedział-
ku, czyli 21 czerwca, swoje sezonowe 
(i nie tylko) oferty pracy zgłaszać do 
jaworznickiego PUP mogą  pracodaw-
cy, agencje zatrudnienia, ochotni-
cze hufce pracy, stowarzyszenia oraz 
wszyscy, którzy szukają pracowników 
lub wolontariuszy.

Zrobić to można telefonicznie, 
dzwoniąc pod numer 32 61 81 922, 
lub za pośrednictwem maila, śląc 
ofertę na adres: promocja@jaworzno.
praca.gov.pl. Warto się pospieszyć, 
bo liczba miejsc jest ograniczona. Co 
ważne, udział w targach zarówno dla 
pracodawców, jak i osób poszukują-
cych pracy jest darmowy.

Na Targi Pracy urzędnicy z ja-
worznickiego PUP zaprosili też spe-
cjalnych gości, którzy przygotowali 
prelekcje dla uczestników wyda-
rzenia. To osoby związane z Ja-
worznem, którym udało się z pasji 
uczynić źródło dochodu. Wśród pre-
legentów będzie m.in. Łukasz Tra-
fi ałek, jaworznianin znany z pro-
gramu „Mam talent”.                GD
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Właśnie mija pierwszy rok, 
od kiedy przedszkolaki 
z Łubowca uczą się 
i bawią w rozbudowanej, 
wyremontowanej, 
nowoczesnej i wygodnej 
siedzibie.

Wiedza leży... na podłodze
Można się na niej uczyć, bawić, 

grać w gry różnego typu, a nawet 
urządzić piłkarskie rozgrywki. 
Szkoła Podstawowa nr 16 z Pod-
wala wzbogaciła się o interaktywną 
podłogę. Uczniowie, którzy wrócili 
do lekcji stacjonarnych, są zachwy-
ceni nowym sprzętem.

Interaktywna podłoga służy za-
równo najmłodszym uczniom, jak 
i tym ze starszych klas. Można się 
na niej nie tylko bawić, ale i uczyć, 
np. liter, cyfr, fi gur geometrycznych 
czy angielskich słówek. – Dzięki temu 
urządzeniu nasi uczniowie uczą się 
przez zabawę. Mogą korzystać z niego 

zarówno podczas lekcji, jak i na prze-
rwie, w obecności nauczyciela – wyja-
śnia Beata Wiktor, dyrektor SP 16. 

– Podłoga interaktywna dobrze się 
sprawdza też w trakcie zajęć wspo-
magających. Uczy koncentracji, wła-
ściwego reagowania, spostrzegawczo-
ści, zręczności. I co ważne, dzięki 
niej nauka przybiera atrakcyjną dla 
uczniów formę, czyli nie z ołówkiem 
i zeszytem w ręce ani nawet nie przed 
komputerem, tylko aktywnie, w ru-
chu, którego im tak brakowało przez 
ostatnie miesiące – dodaje.

Jak działa urządzenie? Jest mon-
towane na sufi cie i składa się z pro-
jektora, komputera, detektora ru-
chu i oprogramowania. Sprzęt jest 
obsługiwany pilotem, a korzystanie 
z samej podłogi przypomina obsłu-
gę smartfona czy tabletu. Wchodząc 
na wyświetlane obrazy, możemy 
je zmieniać podobnie, jak właśnie 
na ekranie dotykowym telefonu.

Pieniądze na zakup sprzętu 
„Szesnastka” pozyskała wspólnie 
z jaworznickim radnym Dawidem 
Domagalskim, który jest absol-
wentem tej szkoły.               AZ-H

Przedszkolaki zachwycone były strażackim wozem i sprzętem | fot. Grażyna Dębała

Jedna z przedszkolnych grup w sali zabaw | fot. Grażyna Dębała

Uczniowie chętnie korzystają z nowego nabytku | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Sala doświadczania świata i przedszkolna kuchnia | fot. Grażyna Dębała

Przedszkole jak z marzeń

Maluchy korzystają z przestron-
nych, doskonale wyposażonych sal 
i pięknego ogrodu. Wszyscy chwalą 
sobie te zmiany.

– W ramach remontu dostaliśmy 
więcej niż mogliśmy sobie wymarzyć. 
Bardzo to doceniamy i każdy sprzęt, 
jakim dysponujemy, jest naprawdę 
dobrze wykorzystany – podkreśla
Ewa Duszyk, dyrektor PM 24.

Przy ulicy Czwartaków w Łu-
bowcu powstał zupełnie nowy 
budynek o powierzchni przeszło 
1541 m kw. Obiekt wyposażony 
został w nowoczesne instalacje, 
w tym centralnego ogrzewania 
wraz z montażem głębinowej pom-
py ciepła, ciepłej wody użytkowej 
wraz z montażem paneli solar-

nych, wentylacji i klimatyzacji, 
nagłośnienia, a nawet monitorin-
gu. Poza tym przedszkole zostało 
świetnie wyposażone. Dzieci do 
dyspozycji mają nie tylko piękne 
zabawki. Maluchy korzystają z zi-
mowego ogrodu, gdzie same sadzą 

rośliny, a później o nie dbają. Mają 
też kuchnię z całym potrzebnym 
wyposażeniem, gdzie uczą się go-
tować, ale nie tylko tego.

– Nikt nie powiedział, że czytania 
można się uczyć wyłącznie w opar-
ciu o elementarz. Dzieci najchętniej 

i najszybciej przyswajają wiedzę, dla 
której od razu widzą praktyczne za-
stosowanie. W naszej kuchni uczą się 
więc nie tylko przygotowania prostych 
potraw, ale też liczenia czy właśnie 
czytania. Są bardziej zmotywowane 
do tego, by poznawać litery, kiedy 

potrzebują odczytać przepis – opo-
wiada Ewa Duszyk.

Przedszkole ma też doskonały 
sprzęt do rehabilitacji. Są sala do-
świadczania świata, przytulne gabi-
nety psychologiczne i Neuroforma, 
specjalne urządzenie, które pozwa-
la rehabilitować dzieci z autyzmem 
czy niepełnosprawnościami rucho-
wymi. Maluchy, ćwicząc z wyko-
rzystaniem tego sprzętu, świetnie 
się przy okazji bawią.

Dziś Przedszkole Miejskie nr 24 
ma 122 przedszkolaków w ośmiu 
przedszkolnych oddziałach. Cztery 
z nich to oddziały specjalne, do któ-
rych chodzą maluchy z niepełno-
sprawnościami. Przedszkolaki chęt-
nie korzystają też z ogrodu, gdzie 
organizowane bywają przedszkolne 
uroczystości. To właśnie w ogrodzie 
świętowano Dzień Matki i Dzień 
Dziecka. W poniedziałek (7 czerw-
ca) dzieci odwiedzili z okazji ich 
święta strażacy i zaprezentowali 
im sprzęt gaśniczy.

– Oprócz występów dzieci, w ogro-
dzie były również warsztaty edukacyj-
ne z glottodydaktyki ojczystojęzycznej. 
Dzieci razem z mamami prezentowały 
naukę przez zabawę z wykorzystaniem 
metod glottodydaktyki profesora Bro-
nisława Rocławskiego. Tymi metodami 
dydaktycznymi pracujemy w całym 
przedszkolu, również z dziećmi z nie-
pełnosprawnościami – opowiada dy-
rektorka PM 24.

W Jaworznie już ponad 50 na-
uczycieli z  przedszkoli, szkół, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego czy Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej ukoń-
czyło kurs glottodydaktyczny.    

Grażyna Dębała

Seniorzy 
zapraszają

Jest kilka wolnych miejsc na za-
jęcia organizowane w klubie Se-
nior+ w Podwalu. Klub działa tam 
w wieżowcu Słoneczna (ul. Boczna 
7k). Zaproszenie skierowane jest do 
jaworznian powyżej 60 roku życia. 
Warto wybrać się na zajęcia, bo klu-
bowa oferta jest naprawdę bogata.

– Znów działamy pełną parą. 
Mamy zajęcia z fi zjoterapeutą, spo-
tkania z psychologiem czy warsztaty 
decoupage. Wspólnie jeździmy na wy-
cieczki, gramy w planszówki, spaceru-
jemy, organizujemy pieczonki i świet-
nie się bawimy – mówi Krystyna
Janicka, szefowa klubu z Podwala.

Seniorzy, którzy korzystają z ofer-
ty, na nudę z pewnością nie mogą 
narzekać, bo klubowych propozycji 
jest mnóstwo, a nowe pomysły na 
atrakcyjne zagospodarowanie czasu 
na emeryturze wciąż się rodzą. We 
wtorek, 15 czerwca, klubowicze ba-
wili się w GEOsferze, gdzie zorga-
nizowali sobie pieczonki. Były też 

kawa, ciasto i tańce. Na najbliższe 
tygodnie planują wycieczki. Wybie-
rają się między innymi do Krakowa 
i Pszczyny.

– Spotkania w klubie to nie tylko 
ciekawe zajęcia, ale również moż-
liwość rozmowy z innymi osobami, 
które mierzą się z podobnymi pro-
blemami, bo są na podobnym etapie 
życia. Warto się odważyć i przyjść. 
Dobre relacje z innymi są w życiu 
niezwykle cenne – podkreśla Kry-
styna Janicka.

Klub Senior+ w dzielnicy Podwa-
le działa od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 16 do 20. Właśnie 
wtedy zainteresowane osoby mogą 
się tam zgłosić, by zasięgnąć dodat-
kowych informacji.

W Jaworznie seniorzy mogą ko-
rzystać z usług dwóch klubów Se-
nior+. Druga taka placówka działa 
przy ul. Matejki 24d. Tutaj też war-
to zaglądać i pytać o wolne miejsca. 

Grażyna Dębała 
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Uroczyste otwarcie nowej siedziby przy ul. Zwycięstwa 82 i kolejna rocznica założenia 
Jaworznickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Razem” - te dwie okazje świętowali abstynenci, 
ich rodziny, bliscy i zaproszeni goście podczas uroczystości, która odbyła się w piątek, 11 czerwca. 
Najpierw przecięto wstęgę w drzwiach nowego lokum organizacji, później wszyscy odśpiewali hymn 
stowarzyszenia. Były też życzenia, prezenty i słodki poczęstunek.

AU TO P R O M O C J A

Wstęgę przecięli Zbigniew Smalcerz, Łu-
kasz Kolarczyk i Krystyna Bojęś (GKRPA) 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zebrani odśpiewali hymn stowarzyszenia | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Na drodze 
do trzeźwości

Wśród gości nie zabrakło rad-
nych i urzędników z jaworznickie-
go magistratu, w tym pracowników 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

– Życzę państwu radości, optymi-
zmu, abyście się gospodarzyli w nowej 
siedzibie, żebyście byli oparciem dla 
tych wszystkich osób, które szukają 
pomocy – podkreślił Łukasz Ko-
larczyk, pełnomocnik prezyden-
ta Jaworzna ds. przedsiębiorczości 
i współpracy społecznej.

Wręczając rocznicowy upominek 
przedstawicielom stowarzyszenia, 
podkreślił, że taki prezent w świeżo 
wyremontowanej siedzibie bardzo 
się przyda. W pięknie zapakowa-
nym pudełku był ekspres do kawy.

Abstynenci „Razem” przenieśli się 
do Jelenia jesienią ubiegłego roku. 
Budynek przy Zwycięstwa 82 prze-
szedł duży remont. Trwają jeszcze 
prace wykończeniowe.

– Chcemy zorganizować piękny 
ogród za domem – podkreśla Zbi-
gniew Smalcerz, prezes organi-
zacji. – W tym roku świętowaliśmy 
w skromniejszej formie niż to było 
przed pandemią. Ale bardzo się cie-
szymy, że znów mogliśmy się spotkać 
i ofi cjalnie przyjąć do naszego grona 
dwóch nowych członków  – dodaje.

Zapytany o receptę na rzucenie 
nałogu, przyznaje, że każdy ma 
swoją.

– Ja wychodzę z założenia, że pić 
można w pojedynkę, ale trzeźwieć 
samemu już się nie da. Dlatego tak 
ważne są grupy wsparcia, terapie, na 
których można nauczyć się tego, jak 
radzić sobie z nałogiem, dowiedzieć 

wielu rzeczy o mechanizmach działa-
nia choroby alkoholowej – przyznaje.

Jaworznickie Stowarzyszenie Abs-
tynenckie „Razem” zrzesza trzeź-
wiejących alkoholików (tych po od-
wyku, terapii), ich rodziny, a także 
abstynentów z wyboru. Nie jest to 
więc klub AA ani poradnia leczenia 
uzależnień.

Osoby, które skończyły z nało-
giem, uczą się tu żyć na nowo. Dzie-
ląc się swoimi przeżyciami i prze-
myśleniami, znajdują wsparcie, 
zyskują nowe przyjaźnie, budowa-
ne już nie przy kieliszku czy kufl u. 

– Należę do stowarzyszenia prawie od 
samego początku, dokładnie od dru-
giego spotkania – wspomina Bogdan
Stawarz, który z piciem skończył 
właśnie 29 lat temu. Wcześniej już 
kilka razy próbował wygrać z uza-
leżnieniem.

– Przełom nastąpił wtedy, gdy zo-
rientowałem się, że moje dzieci za-
częły się mnie bać. To był dla mnie 
szok. Nie chciałem tego. One zaczy-
nały wtedy podstawówkę, a ja nie 
mogłem im złamać życia. Od tej pory 
nie zaglądnąłem do kieliszka ani razu 
– podkreśla z dumą.

Od kilkunastu lat w „Razem” 
działa Ryszard Karkosz, znany 
jaworznicki rowerzysta, który jed-
nośladem pokonał już spory kawa-
łek świata. 

– Od 15 lat jestem na drodze trzeź-
wienia – przyznaje. Członkostwo w  
organizacji dużo mu dało, przede 
wszystkim nauczyło, jak można spę-
dzać czas wolny inaczej niż przy kie-
liszku. – Robimy to samo, co wszyst-
kie inne stowarzyszenia, tylko bez 
alkoholu. Organizujemy wycieczki, 
zabawy, imprezy okolicznościowe, 
rocznice – wymienia.

Abstynenci i  ich bliscy biorą 
udział w  różnych spotkaniach, 
przede wszystkim w piątkowej gru-
pie wsparcia. Wyjeżdżają też dwa 
razy do roku na warsztaty weeken-
dowe, a w wakacje na dwutygodnio-
we obozy terapeutyczne. Prowadzą 
punkt informacyjno-konsultacyjny, 
czynny we wtorki i piątki w godzi-
nach 17.00-20.00, i całodobową 
infolinię: 533 538 238.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ratownicy chrzanowskiego WOPR strzegą kąpieliska | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Wtorek, 15 czerwca, godz. 
10 - właśnie o tej porze 
kąpieliska na Sosinie 
zaczęli strzec ratownicy 
chrzanowskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. To oni przez 
całe trzy miesiące będą 
dbać o bezpieczeństwo 
kąpiących się w naszym 
zalewie plażowiczów. Po 
gruntownej modernizacji 
Sosiny piaszczysta plaża 
znów służy mieszkańcom 
Jaworzna i całego regionu.

Ewelina Półtorak z córką 
Mają i Karina Borkowska

Mariola i Paweł Solarzowie 
z córkami Pauliną i Natalią

Sylwia i Marcin 
z córką Laurą

Natalia i Tomasz Stachowie 
z Kacperkiem

Jesteśmy z Wolbromia. Nasze kąpieli-
sko nie jest tak fajnie zagospodarowa-
ne jak Sosina. Jaworznicki ośrodek po 
remoncie bardzo się nam podoba, dużo 
się tu zmieniło, jest czysto, powstało 
więcej plaż. Dobrze by było wprowadzić 
na nich zakaz palenia, bo już dooko-
ła walają się niedopałki. Ale jesteśmy 
naprawdę zadowolone i na pewno bę-
dziemy tu przyjeżdżać.              AZ-H

Wróciliśmy znad morza i czujemy 
niedosyt. Dlatego ostatni wolny dzień 
postanowiliśmy spędzić na Sosinie. 
To była dobra decyzja, bo jest tu 
bardzo fajnie. W tym roku jesteśmy 
nad jaworznickim zalewem pierwszy 
raz. To dobrze, że powstało więcej 
plaż. Ważne, aby ludzie, korzysta-
jący z kąpieliska, sprzątali po sobie. 
Wtedy przez cały czas będzie ładnie.

Nie byliśmy na Sosinie od około 12 lat. 
Zatęskniliśmy za nią i przyjechaliśmy 
z Podkarpacia, by zobaczyć, jak zalew 
wygląda po zmianach. Chcieliśmy też 
pokazać córce miejsce, w którym spę-
dziliśmy tyle fajnych chwil. Sosina zro-
biła na nas wrażenie. Jest piękna pla-
ża, są leżaki, czysty piasek. Na pewno 
będziemy tu przyjeżdżać, tym bardziej, 
że wracamy już na stałe w te rejony.

Bardzo się cieszymy, że Sosina znów 
jest dostępna dla plażowiczów. Przed 
remontem przyjeżdżaliśmy tu dość 
często, a podczas modernizacji spa-
cerowaliśmy wokół zalewu. Dzisiaj 
jesteśmy tu, by się zrelaksować. Za-
mierzamy zrobić grilla. Jest bardzo 
fajnie, woda jest czysta, jest więcej 
miejsca do plażowania. Podoba nam 
się też tor do jazdy na rolkach.

AU TO P R O M O C J A

Bezpieczne plażowanie

– Nasi ratownicy będą tu do 15 wrze-
śnia, każdego dnia tygodnia, od godz. 10 
do 18. W dni powszednie będą pracować 
dwie osoby, a jeśli będzie dużo plażowi-
czów, to trzy. W słoneczne weekendy 
obsada będzie trzyosobowa – informu-
je Jarosław Broczkowski, prezes 

miejskiego WOPR w Chrzanowie. – 
Akwen, który zabezpieczamy, to 100 
metrów linii brzegowej. Kąpielisko zo-
stało podzielone na trzy strefy – dodaje.

Pierwsza strefa jest oznaczona białą 
boją. Woda w niej ma około 40 cm 
głębokości. To brodzik dla dzieci. 
W strefi e drugiej (boja czerwona) 
woda sięga do 1,2 m. Tutaj mogą 
się kąpać osoby, które nie potrafi ą 
pływać. Strefa trzecia jest oznaczo-
na boją żółtą i od powierzchni wody 
do dna jest tu 2,2 m. Za tymi bojami 
zalew nie jest już strzeżony.

– Oczywiście jeśli dojdzie do sytuacji, 
że ktoś potrzebuje pomocy poza wy-
znaczoną częścią zalewu, to ratownicy 
również ruszą na ratunek – uspokaja 
woprowiec. – Ale najbezpieczniej jest 
na wyznaczonym przez boje terenie. 
Ten obszar jest cały czas obserwowa-
ny przez ratowników, dlatego prosimy 
o wchodzenie do wody właśnie w obrę-
bie strzeżonego kąpieliska – podkreśla.

Plaża, na której stacjonują woprow-
cy, jest oznaczona tablicami informa-
cyjnymi. Znajduje się na nich również 
regulamin korzystania z kąpieliska.

Kąpiel jest dozwolona, jeśli przy 
wieży ratowniczej jest wywieszona 
biała fl aga. Gdy nastaną złe warunki 
pogodowe, ratownicy wywieszą fl agę 
czerwoną, która oznacza, że wstęp do 
wody jest wzbroniony.

Woprowcy mają przy sobie wszelki 
sprzęt potrzebny do ratowania ży-
cia, w tym defi brylator. Nad Sosiną 
jest też punkt medyczny. Ratownicy 

mają także do dyspozycji ambulans. 
O bezpieczeństwo osób relaksujących 
się na Sosinie dbają jeszcze policjanci 
i strażnicy miejscy. Mają swój poste-
runek przy brzegu nieopodal wjaz-
du nad zalew. – Ich służba to godzi-
ny spędzone na wodzie. Każdego dnia 
policjanci podejmują różne interwencje. 
Sprawdzają obowiązkowe wyposażenie 
łodzi, czuwają nad bezpieczeństwem 

osób korzystających z kąpieli, a każ-
dą kontrolę jednostki pływającej koń-
czą sprawdzaniem trzeźwości załogi 
– informuje Tomasz Nowak, ofi cer 
prasowy KMP w Jaworznie. Policjanci 
patrolują teren OWR Sosina również 
na rowerach. Dbają o bezpieczeństwo 
plażowiczów i czuwają, by nikt nie 
niszczył infrastruktury ośrodka.

Wybierając się nad Sosinę, trzeba 
pamiętać, że parkowanie na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyj-
nego jest płatne. Wjeżdżając, trze-
ba pobrać specjalny bilet, a wyjeż-
dżając uiścić opłatę. Miejsca dla 
zmotoryzowanych przygotowano 
jeszcze w sąsiedztwie nowego placu 
zabaw. Te są bezpłatne. Za darmo 
auto można zostawić na poboczu 
ulicy Bukowskiej.                 AZ-H

"Od najbliższej soboty, 
19 czerwca, na Sosinę za-
cznie jeździć wakacyjny 
autobus PKM Jaworzno. 
Autobusy 390 będą jeż-
dzić w weekendy.
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Urządzenia już są montowane | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Wycieczka do Bajki Pana Kleksa okazała się wakacyjnym hitem | fot. Materiały MCKiS 
Jaworzno

Już tylko nieco ponad 
tydzień dzieli młodych 
jaworznian od dwóch 
miesięcy beztroskiej laby. AU TO P R O M O C J A

Przed nami wodne szaleństwa

Startuje 
Akcja Lato

Wodny plac zabaw na plantach już niebawem zaroi 
się od maluchów. Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów, który opiekuje się tym miejscem, instalują po-
trzebne urządzenia. Wodne szaleństwo rozpocznie się na 
początku lipca.

– Przygotowania do otwarcia wodnego placu zabaw trwają. 
W tym tygodniu rozpoczynamy montaż zabawek i badania 
próbek wody. Zgodnie z planem, atrakcje i zabawki wodne na 
obiekcie zostaną uruchomione od lipca – potwierdza Izabela
Miszczyk z jaworznickiego MZDiM-u.

Wodny plac zabaw istnieje na plantach od wakacji 
2018 roku. Powstał po to, by kochający wodne igraszki 
mali jaworznianie, mieli swoje miejsce do zabawy i by 
oderwali się od fontann na Rynku, które nie nadają się 
do podobnych rozrywek. Plac okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Na jego otwarciu pojawiły się rzesze miłośników 
wodnego szaleństwa.

Na placu są m.in. fontanny, urządzenia wytwarzające 
kurtyny wodne i wiatraczki rozpryskujące wodę. Jej obieg 
jest zamknięty, a woda jest doprowadzana do placu dzięki 
podziemnym pompom. Teren placu jest pokryty antypo-
ślizgową wykładziną. Toalety, przebieralnie i prysznice 
są czynne.

Dzieci, które zechcą bawić się na wodnym placu, muszą 
mieć ukończone 3 lata. Jeśli dziecko nie ma jeszcze 7 lat, 
może bawić się tam tylko pod opieką dorosłego. Obowiązu-
je strój kąpielowy, a te dzieci, które korzystają z pieluchy, 
muszą mieć założone specjalne pieluchomajtki, używane 

W piątek, 25 czerwca, po raz ostat-
ni w tym roku szkolnym uczniowie 
usiądą w ławkach, by odebrać świa-
dectwa. Potem czeka ich wypoczynek. 
Tradycyjnie już instruktorzy miejskich 
instytucji związanych z kulturą i spor-
tem zadbali o to, by zagospodarować 
atrakcyjnymi zajęciami czas przerwy 
w lekcjach.

Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
przygotowało propozycje nie tylko 
dla dzieci i młodzieży, ale również 
dla dorosłych jaworznian i całych ro-
dzin. Propozycje są zróżnicowane, by 
trafi ały w gusta jak największej licz-
by mieszkańców. Trzeba też pamię-
tać o obowiązujących obostrzeniach 
związanych z pandemią.

– W tym roku stawiamy na małe 
grupy, wycieczki i mnóstwo zajęć na 
świeżym powietrzu – mówi Agata Stel-
machów, kierownik zespołu obiek-
tów kulturalnych w MCKiS.

Dzieci, które wezmą udział w Ak-
cji Lato organizowanej przez MCKiS, 
pojadą między innymi do Krakowa 
i Ogrodzieńca. Odwiedzą też Górno-
śląski Park Etnografi czny w Chorzo-
wie. Planowane są wizyty w kinie 
i teatrze. Uczestnicy wakacyjnej akcji 
wybiorą się też do katowickiej Bajki 
Pana Kleksa. To będzie kolejna wizyta 
w tym magicznym miejscu.

– W ubiegłym roku dzieci były za-
chwycone tą wizytą. Zajęcia były na-
prawdę świetnie przygotowane i bardzo 
ciekawe. W tym roku  w Bajce Pana 
Kleksa weźmiemy udział w innym pro-
gramie – zapowiada Agata Stelma-
chów. Zapisy dla dzieci, które chcą 
wziąć udział w Akcji Lato w szcza-
kowskim Domu Kultury, ruszą 25 
czerwca.

Nie zabraknie też letnich atrakcji 
dla całych rodzin. W tym sezonie in-
struktorzy MCKiS proponują jaworz-
nianom cykl imprez organizowanych 

na basenie. – Bardzo lubimy przebywać na wodnym placu 
zabaw. Chodziliśmy tam w poprzednich sezonach i w tym 
roku też na pewno się wybierzemy. Zwykle zbieramy się tam 
całą ekipą. Ja ze swoimi dzieciakami i siostry ze swoimi  – 
przyznaje jaworznianka Beata Cebula. – Dzieci uwielbiają 
zabawę na placu. Szczególnie te wiaderka, z których wylewa 
się woda na głowę. Najmłodszy syn bierze ze sobą foremki. 
Zawsze jest fajna zabawa – dodaje.

Rok temu, z powodu pandemii, plac był czynny dopie-
ro od 1 sierpnia. Wcześniej, przez cały lipiec, urządzenia 
działały tylko w trybie fontann, dlatego nie można było się 
kąpać. W tym roku wodne zabawki zostaną uruchomio-
ne o miesiąc wcześniej.                                            AZ-H

pod hasłem „Z rodziną w plenerze”. 
Pikniki będą się odbywały w waka-
cyjne weekendy. Bawić się będziemy 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-
-Rekreacyjnego Sosina, w parku Pod-
łęże i w GEOsferze. Imprezy mają być 
tematyczne. Już wiadomo, że plażę 
nad Sosiną opanują piraci. Rodzinne 
pikniki w ramach akcji „Kierunek 
Rynek” odbędą się też na głównym 
placu Jaworzna. Tutaj imprezy utrzy-
mane będą w klimacie azjatyckim 
i meksykańskim.

– Wszędzie będzie mnóstwo atrak-
cji dla najmłodszych jaworznian i dla 
całych rodzin – zapowiada Barba-
ra Halaś, kierownik działu kultury 
w Miejskim Centrum Kultury i Sportu.

To jednak nie wszystko. W lipco-
we piątki planowane są projekcje 
w Letnim Kinie Plenerowym. W tym 
roku kinowy ekran stanie w ścisłym 
centrum miasta, w podcieniach Hali 
Widowiskowo-Sportowej.

Sporo propozycji dla jaworznian 
przygotowali też jaworzniccy biblio-
tekarze. Wakacyjne zajęcia najmłod-
szym czytelnikom proponują Biblio-
teka Główna i jej fi lie. Nie zabraknie 
głośnego czytania, czytania w plene-
rze i dobrych lektur. W programie są 
też zabawy edukacyjne i warsztaty 
plastyczne.

– Wychodząc z założenia, że w wa-
kacje powinniśmy mieć czas na lekturę, 
będziemy polecać naszym najmłodszym 
czytelnikom wartościowe książki oraz 
ciekawe aktywności promujące świat 
literatury. Hasłem przewodnim biblio-
tecznych inicjatyw będą „Wakacyjne 
podróże z Małym Księciem” – zapowia-
da Aleksandra Bzowska z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Mnóstwo propozycji dla najmłod-
szych przygotowali tez instruktorzy 
z ATElier Kultury. Będą zajęcia pla-
styczne, rytmiczne, teatralne, a także 
wyjazdy do kina, GEOsfery i parku 
Gródek. Działać będzie też szkółka 
wędkarska.

– To propozycje na lipiec. Pracujemy 
jeszcze nad ofertą na sierpień i niedłu-
go i ją zaprezentujemy – zapowiada 
Marlena Budak z ATElier Kultury.

Grażyna Dębała

NR 21/2021      17 CZERWCA 2021 9LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



| fot. Studio urody - Karolina Fijał

Piękne, zadbane 
paznokcie. Która z nas 
o tym nie marzy? Dłonie 
są przecież ważnym 
elementem naszego 
wizerunku i ich stan 
wpływa na pierwsze 
wrażenie, na to, jak 
jesteśmy odbierani.

Ładne, zadbane paznokcie 
– naszą wizytówką

Dieta, diagnostyka, czyli jak dbać o jelita

Jak zatem dbać o dłonie i paznok-
cie, by były w dobrym stanie? Wcale 
do tego nie są potrzebne drogie środ-
ki pielęgnacyjne czy częste wizyty 
w salonie kosmetycznym, wystarczy 
odpowiednio dbać i chronić ręce. 

   
Ochrona dłoni – jeśli nie za-
dbamy o ochronę dłoni, żadne 
odżywki czy kremy nie mogą 
nam naprawić uszkodzonej 
skóry. Mróz, wilgoć czy deter-
genty mają bardzo szkodliwy 
wpływ na płytkę paznokcia, która 
traci blask, twardość, staje się 
bardziej podatna na zniszczenia. 
Skóra jest wysuszona i podraż-
niona. Dlatego to ważne, aby 
ochraniać ręce w zimie, a do 
sprzątania używać gumowych 
rękawiczek. 

Dieta – jeśli w diecie pojawiają 
się niedobory witamin, minera-
łów czy wody, paznokcie nam to 

oznajmią. Doskonale informu-
ją, co niepokojącego dzieje się 
w naszym organizmie. Dlatego 
powinno się stosować dietę 
bogatą w białko, żelazo, magnez, 
wapń, witaminy A, E, B. Należy pić 
dużo wody, co najmniej 2 litry 
dziennie i spożywać produkty 

bogate w kreatynę, która jest 
głównym budulcem paznokcia 
i chroni go przed szkodliwym 
wpływem toksyn.

Nawilżanie – to ważny element 
w pielęgnacji paznokci i dło-
ni. Po każdym myciu rąk, warto 

wsmarować w nie odpowiedni 
krem. A jeśli czujemy, że mamy 
bardzo wysuszone dłonie, 
przeprowadzić w domu zabieg 
regeneracyjny. Dobrze sprawdzi 
się lekko podgrzana oliwa z oli-
wek z dodatkiem soku z cytryny, 
w której należy trzymać paznok-
cie przez 10-15 minut. Taki zabieg 
można potraktować jako ma-
seczkę na noc na dłonie.

– Aby dłonie i paznokcie wyglądały 
ładnie i schludnie, przede wszystkim 
trzeba utrzymywać je w czystości. Ładne 
paznokcie, to nie tylko długie paznok-
cie. Mogą być krótkie, pomalowane 
tylko odżywką. Aby nadać im ładny 
kształt, najlepiej użyć do tego samego 
pilniczka. O skórki możemy zadbać, 
smarując je oliwką, a ręce kremem. Ale 
najważniejsze, to chronić dłonie, a więc 
do prac domowych używać rękawiczek. 
Warto również zainwestować w dobrej 
jakości lakier – mówi Karolina Fijał, 
manikiurzystka. 

Warto również pamiętać 
o kilku podstawowych 
zasadach:

Korzystaj z peelingu! Peeling 
kupiony czy zrobiony z cukru 
lub kawy sprawi, że usuniemy 
martwy naskórek i będziemy 
się cieszyć długo gładką skórą. 
Przy tym zabiegu należy krem 

wmasowywać w palce, skórki 
i dookoła paznokci. 

Nie obgryzaj paznokci! Ten szko-
dliwy nawyk niestety może ze-
szpecić nasze paznokcie. Może 
warto się zastanowić, skąd się 
wziął ten nawyk i zlikwidować 
przyczynę.

Odpowiednio piłuj paznokcie. 
Nie wolno piłować paznokci 
w obie strony i na mokro. Po-
winno się pilnika używać na 
suchych paznokciach i piłować 
zawsze w lewo lub prawo oraz 
używać najlepiej pilniczka ze 
szkła lub papieru.

Paznokcie to nie wielofunkcyj-
ne narzędzie. Starajmy się nie 
używać paznokci do otwierania 
puszek, do zdrapywania różnych 
produktów, to niestety osłabia 
płytkę i pogarsza kondycję pa-
znokcia.

Jeśli paznokcie nie są w dobrym 
stanie, lakier na nich nie utrzyma się 
długo, więc warto zadbać o nie, aby 
cieszyć się w tym sezonie najmodniej-
szymi kolorami. – W sezonie letnim 
najmodniejszy manicure jest w kolo-
rach pastelowych – jasny fi olet, błękit, 
jasny róż, lub w neonowych – ostry 
róż, pomarańczowy i żółty – zapewnia 
Karolina Fijał.                                        

Ewa Szpak

Bóle brzucha, uczucie pełności przy niewiel-
kim posiłku, wzdęcia, zaburzony rytm wypróż-
nień czy biegunki – z takimi problemami boryka 
się 10% całej populacji. Często zapominamy, 
aby profi laktycznie dbać o jelita, dopóki nie 
zderzymy się z poważnymi problemami. A je-
lita są bardzo ważne. Żyje w nich fl ora bakte-
ryjna. Tylko w jelicie grubym, które ma około 
2 m długości, znajduje się około 4 tys. różnych 
gatunków bakterii. Zjedzenie pokarmu nie ozna-
cza automatycznie jego strawienia. Niestrawio-
ne będzie fermentowało i rozpocznie proces 
gnicia. W rezultacie może to doprowadzić do 
rozregulowania pracy jelit, a w efekcie poważ-
nych stanów chorobowych. Jeśli do tego doj-
dą jeszcze zaburzona praca tarczycy czy stres, 
to warto jednak zadbać o jelita, aby pozostały 
w jak najlepszej kondycji. Przede wszystkim 
należy wprowadzić kilka podstawowych zasad:

- pić dużo wody,
- unikać cukrów, czekolady
- wysokoprzetworzonej żywności,
- stresu, alkoholu,
- stosować odpowiednio 
  zbilansowaną i różnorodną dietę.

Jeśli jednak pojawią się u nas problemy je-
litowe, nie należy zwlekać z wizytą u lekarza. 
Ważnym elementem niezbędnej diagnostyki jest 
badanie kolonoskopii. Choć okoliczności badania 
wprawiają niektórych w zakłopotanie, wczesna 
diagnoza daje czas na skuteczne leczenie. – Rak 
jelita grubego u mężczyzn jest na drugim miejscu po 
raku płuc, u kobiet również jest na drugim miejscu po 
raku piersi. Mamy teraz bardzo dużo nowotworów 
jelita grubego. A kolonoskopia jest tym badaniem, 
które ma wyłapać wczesne zmiany nowotworowe, 
chodzi o polipy. Jeśli wykryjemy polipy w wieku lat 
50, a rak występuje w wieku 70 lat, to jest szansa, 
że ten proces nie rozwinie się – twierdzi Rafał Ko-
tulski, lekarz gastrolog. Obecnie to badanie jest 
bezpłatne dla osób między 50 a 65 rokiem życia 
w ramach Programu Badań Przesiewowych raka 
jelita grubego (PBP). – W ramach ministerialnego 
programu profi laktyki jelita grubego, każdy pacjent 
między 50 a 65 rokiem życia może sobie takie ba-
danie w znieczuleniu zrobić. Chyba, że wystąpił 
nowotwór jelita grubego u krewnego I stopnia po-
krewieństwa, wtedy taki program „łapie” pacjenta 
od razu. Uważam, że dla dobra naszego zdrowia 
każdy powinien zgłosić się na badanie kolonoskopii. 
A kiedy? Gdy pojawią się objawy: spadek morfo-
logii, zmiana rytmów wypróżnień lub alarmowe, 
np. krew w stolcu – dodaje Rafał Kotulski.    ES

Patrycja Kłósek
dietetyk kliniczny, psychodietetyk, dr n. 
o zdrowiu, z Centrum Leczenia Otyłości 
Paleta Diet

Sprawa diety dla poprawienia kondycji jelit nie 
jest prosta. Inna będzie obowiązywać u osób, któ-
re chcą przeciwdziałać zaparciom, hemoroidom, 
a inna u osób z poważnymi problemami jelit, np. 
stanami zapalnymi jelit czy zespołem wrażliwego 
jelita. Jeśli chcemy się cieszyć zdrowymi jelitami, 
powinniśmy stosować dietę z dużą zawartością 
błonnika, który jest w ciemnym pieczywie, ciem-
nych makaronach, grubych kaszach, ryżu brązo-
wym, także w owocach. Ważne są również bak-
terie probiotyczne, czyli jogurty naturalne, kefi ry, 
maślanki. I taka dieta przeciwdziała chorobom 
nowotworowym, jak np. jelita grubego czy często 
spotykanym zaparciom. Natomiast, jeśli ktoś ma 
poważne problemy jelitowe – rak, uchyłki w jelicie, 

to powinien stosować dietę łatwostrawną. Ta z błonnikiem jest zabroniona. To musi być dieta 
ubogoresztkowa, czyli pieczywo pszenne, ryż biały basmati, makarony białe. Warzywa i owoce 
trzeba obierać ze skórki, miksować, wskazane są np. koktajle. Surowe jabłko, które ma skórkę, 
trzeba obrać. Warzywa twarde trzeba utrzeć na tarce. Pieczywo powinno się obierać ze skórki. 
Kasze nie grube, ale jęczmienna, perłowa. Przy takich chorobach musimy ograniczyć produkty, 
które termicznie, chemicznie, mechanicznie będą drażnić błonę śluzową jelit. Nie wolno tu też 
używać intensywnych przypraw.
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Karolina Adwent zdobyła złote pióro za tekst prozatorski pod tytułem „11 przykazanie” | fot. Grażyna Dębała

Część laureatów łączyła się z uczestnikami gali za pośrednictwem internetu. Wszystko 
przez pandemiczne ograniczenia | fot. Grażyna Dębała

Finałową galę uświetnił występ muzyków: Piotra Goliata, pianisty i wokalisty. Na gitarze 
zagrał Sebastian Ruciński, a na kontrabasie Piotr Górka | fot. Grażyna Dębała

Znamy już laureatów 
tegorocznej edycji 
Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego 
o „Złote Pióro Prezydenta 
Jaworzna”. W tym roku 
konkurs zorganizowano 
już po raz 25. O złote 
pióro rywalizowali 
autorzy 495 prac.

WARTO POSŁUCHAĆ... 
PRZECZYTAĆ... 
Książka

Film

Muzyka
Sylwia Zientek 

Polki na 

Montparnassie

Śniegu już 
nigdy nie 

będzie

Daria Zawiałow 
Wojny i Noce

Historie polskich 
malarek, które kształciły się w le-
gendarnej dzielnicy Paryża. Kie-
dy na przełomie XIX/XX wieku 
w Warszawie i Krakowie uważano, 
że malarstwo jest wbrew naturze 
kobiety, Polki wsiadały do pociągu, 
aby uczyć się na Montparnassie. 
Malowały i kochały, przeżywały 
życiowe dramaty i uniesienia. Nie 
godziły się na wykluczenie ze świa-
ta sztuki.

Teatr

Terminus A Quo 
GO!

W  ramach 27. 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Performatywnych A Part na boisku UŚ 
odbędzie się przedstawienie uliczne. 
Kilkunastu aktorów ubranych w czar-
ne garnitury, białe koszule chodzi, 
czasami kładzie się na ziemi, czasami 
siedzi, czasami nieruchomieje. Akto-
rzy reagują wyłącznie na sygnał w po-
staci ostrego gwizdka. Taką katastro-
fi czną wizję cyberprzestrzeni można 
zobaczyć bezpłatnie 20 czerwca.  ES

Zanim ten fi lm 
pojawił się na ekranach, wzbudzał 
już wiele emocji. To jest polski kan-
dydat do Oscara, ale też zebrał ple-
jadę gwiazd. Główny bohater Że-
nia ma dar, jego ręce leczą, a oczy 
zaglądają w dusze samotnych ko-
biet. Fantazje kobiet ogniskują się 
w Żeni, przeglądają się w nim jak 
w lustrze. Film pobudza do refl eksji 
na temat kondycji współczesnego 
człowieka.

Trzeci, długogra-
jący i wyczekiwany album Darii Za-
wiałow. Tak jak na wcześniejszych 
jej płytach, na tej również można 
usłyszeć syntezatory inspirowane 
brzmieniem lat 80. oraz gitarowe 
brzmienia współczesne, a nie za-
braknie też mocnych uderzeń. Atu-
tem tej płyty są oczywiście liryczne 
kawałki i silny, głęboki wokal Darii. 
Jak zdradza artystka, płyta jest in-
spirowana Krajem Kwitnącej Wiśni.

Złote pióra rozdane

Blisko sto konkursowych tekstów 
nadesłali autorzy z Jaworzna, po-
zostałe prace przysłano z najróż-
niejszych zakątków Polski. Po raz 
pierwszy w konkursie rywalizować 
mogli też dorośli autorzy. - Rozsze-
rzenie ram konkursowych to niezwy-
kle słuszna idea, a rekordowa liczba 
złożonych prac świadczy o prestiżu 
tego wydarzenia – podkreśla Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna.

Z powodu pandemicznych ob-
ostrzeń w tym roku uroczysta gala 
zorganizowana w siedzibie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej miała 
nieco inną formułę. W spotkaniu 
w książnicy uczestniczyli tylko nie-
liczni autorzy konkursowych prac. 
Pozostali laureaci łączyli się z pro-
wadzącymi galę za pośrednictwem 
internetu.

- Konkurs o „Złote Pióro Prezyden-
ta Jaworzna” ma swoją wyjątkową 
odsłonę. Pięknie wpisuje się w jubi-
leusz 120-lecia nadania Jaworznu 
praw miejskich, ale także w ogól-
nopolskie obchody roku Stanisława 
Lema, Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, Cypriana Kamila Norwida – 
wspomina Monika Rejdych, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie. 

W kategorii dzieci od 7 do 10 
lat, zdaniem jurorów, najlepszy 
tekst prozatorski napisała Julia
Kocot. W tej samej kategorii wie-
kowej autorką najwyżej ocenione-

Kwartet złożony z muzyków „Ar-
chetti” Orkiestry Kameralnej Miasta 
Jaworzna wystąpił podczas pierwsze-
go w tym sezonie Letniego Koncertu, 
jakie organizowane są w ogrodzie ja-
worznickiego Hospicjum Homo Homi-
ni im. św. Brata Alberta. Repertuar był 
zróżnicowany. Nie zabrakło oczywi-
ście muzyki poważnej, ale podopieczni 
hospicjum bawili się też przy muzyce 
rozrywkowej i fi lmowej. Dla chorych 
to zawsze ważne wydarzenie, na któ-
re czekają z wielką niecierpliwością. 
W tym roku radość była jeszcze więk-
sza, bo koncerty wróciły po rocznej 
przerwie spowodowanej pandemią. – 
Sytuacja pandemiczna i związane z nią 
obostrzenia nie pozwoliły nam w ubie-
głym roku organizować koncertów. Te-
raz znów mamy taką możliwość i bar-
dzo chętnie z niej korzystamy. Pacjenci 
cenią sobie cienią te koncerty i chętnie 
w nich uczestniczą – podkreśla Iwona 
Pawelc z jaworznickiego hospicjum.

Choć dokładne terminy nie są 
jeszcze ustalone, to już wiadomo, że 
w tym sezonie hospicyjne koncerty 
będą jeszcze przynajmniej trzy. Dla 

go tekstu poetyckiego jest Jagoda
Ciesielska.

Wśród nieco starszych uczestni-
ków konkursu (młodzież w wieku 
11 – 14 lat) złote pióro w kategorii 
proza otrzymała Julianna Bedna-
rek, zaś autorem najlepszego tekstu 
poetyckiego okazał się Grzegorz
Sobkiewicz. W grupie młodzieży 
w wieku 15 – 19 lat złote pióro za 
prozę jurorzy przyznali Karolinie
Adwent, a za poezję najwyższe 
noty otrzymała Maja Krupa-Nóż-
ka. Wśród dorosłych laureatów 
triumfowali panowie. Złote pióro 
za najlepszy tekst prozatorski otrzy-
mał Arkadiusz Stosur, a najlepszy 
tekst poetycki na konkurs przysłał 
Mariusz S. Kusion.

- To już mój trzeci konkurs o „Złote 
Pióro Prezydenta Jaworzna”, a po raz 
drugi znalazłam się w gronie laure-
atów. Piszę od zawsze i bardzo to lu-
bię, inspiracji szukam w codzienności 
– opowiada Karolina Adwent, wła-
ścicielka jednego ze złotych piór.

Jurorzy zgodnie deklarowali, że 
poziom tegorocznej edycji konkur-
su był bardzo wysoki.

- Zaletą tego konkursu było to, że 
napłynęło bardzo dużo prac z różnych 
zakątków Polski. Jesteśmy z tego po-
wodu bardzo zadowoleni. Konkurs 
ten jest wyjątkowy również dlatego, 
że poziom prac był bardzo wysoki. 
Pojawiały się opowieści z Warmii 
i Mazur czy Gór Świętokrzyskich. 
Wszystkie pisane znakomitą stylizacją 
gwarową – podkreśla Małgorzata
Cichy, przewodnicząca konkurso-
wego jury.

Tradycyjnie już wszystkie nagro-
dzone prace znalazły się w okolicz-
nościowej publikacji. Książeczkę 
wstępem opatrzyła Dominika Sło-
wik, jaworznicka pisarka, autorka 
powieści „Zimowla”, zdobywczy-
ni Paszportu Polityki czy nagrody 
Odkrycie Empiku, a dodatkowo 
laureatka Złotego Pióra z lat 2004, 
2005 i 2007. Okolicznościową pu-
blikację z konkursowymi tekstami 
znaleźć można w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej.

Grażyna Dębała

Koncertują 
dla chorych

pacjentów jaworznickiej placówki wy-
stąpi między innymi Martyna Pluta-
-Sokół wraz z zespołem, Marek Dłu-
gopolski i grupa Noc na wycieraczce. 
–  Być może udam nam się zaprosić do 
nas jeszcze innych muzyków. Rozmowy 
trwają – śmieje się Iwona Pawelec.

W tym roku już po raz czwarty 
w ogrodzie hospicjum zorganizowany 
jest cykl Letnich Koncertów dla pa-
cjentów. Taka forma jest bezpieczna 
dla chorych, a stanowi ważną dla nich 
możliwość uczestniczenia w życiu 
kulturalnym, mimo walki z poważną 
chorobą. Koncert w plenerze może 
się jednak wiązać z niespodziankami. 
– Pogoda w tym roku jest wyjątkowo 
kapryśna, toteż staraliśmy się tak ustalić 
termin pierwszego koncertu, żeby aura 
była w miarę pewna. Mimo to w czasie 
występu pojawiły się ciemne, burzowe 
chmury. Ulewa na szczęście przeszła 
bokiem, ale wiatr wyrywał muzykom 
kartki z nutami – wspomina Iwona 
Pawelec.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to kolejny koncert odbę-
dzie się jeszcze w czerwcu.          GD
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Członkinie grupy dziergały przed siedzibą muzeum | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Aromatyczne świece, 
drzewka szczęścia, 
makramowy kwietnik 
i misy, wykonane 
techniką wyklejania przy 
pomocy ślimaczków. Te 
wszystkie ozdoby będą 
mogli stworzyć uczestnicy 
zbliżającej się, trzeciej 
już, Nocy Rękodzieła 
w Muzeum Miasta 
Jaworzna.

Staje się ono jednym z głównych ele-
mentów ekranowego świata. Współ-
tworzy go na równi z bohaterami, 
współgra z ich losami, wkomponowu-
je się w narrację. Nie istnieją identycz-
ne obrazy tego samego miasta, „gra-
jącego” w kolejnych fi lmach. Twórcy 
fi lmowi za każdym razem modelują 
je od nowa, pokazując je ze swojej 
perspektywy i swoich bohaterów.

„Pokój z widokiem” to fi lm, do 
którego często wracam i oglądam 
z przyjemnością. Nie tylko ze wzglę-
du na historię, którą opowiada. 
Uwielbiam powolną , nastrojową 
narrację tego fi lmu, długie ujęcia, 
światło i niemal oniryczną fabułę.

Zatem, jeśli macie ochotę na spa-
cer nad rzeką Arno lub po Piazza 
della Signoria i Piazza del Duomo, 
wybierzcie się z bohaterami fi lmu 
na wspólne wakacje do Florencji. 
Będziecie podziwiać piękne włoskie 
krajobrazy i architekturę oraz obser-
wować rozwijający się wątek miłosny. 
Obsada fi lmu jest wybitna, główną 
rolę gra Helena Bonham Carter, 
a partnerują jej wspaniali Maggie
Smith, Judi Dench i Julian Sands.    

Katarzyna Pokuta

Miasto często bywa mo-
tywem przewodnim lub 

stanowi atrakcyjne tło dla fi l-
mowej fabuły. Film ma moc prze-
noszenia nas w czasie i przestrze-
ni. Nie ruszając się z kanapy czy 
kinowego fotela, możemy za jego 
pośrednictwem zwiedzać świat.

Warto spojrzeć na miasto w dwóch 
perspektywach. W pierwszej perspek-

Wybrana fi lmografi a:
Amelia, reż. Jean-Pierre Jeunet, Francja 2001
Asfaltowa dżungla, reż. John Huston, USA 1950
Brooklyn, reż. John Crowley, Kanada/Wielka Brytania 2015
Casablanca, reż. Michael Curtiz , USA 1942
Chinatown, reż. Roman Polański, USA 1974
Gangi Nowego Yorku, reż. Martin Scorsese , USA/Włochy 2002
Lisbon story, reż. Wim Wenders, Portugalia/Niemcy 1994
Manhattan, reż. Woody Allen, USA 1979
Metropolis, reż. Fritz Lang, Niemcy 1927
Miasto Boga, reż. Fernando Meirelles, Brazylia/Francja 2002
Między słowami, reż. Sofi a Coppola, USA 2003
Niebo nad Berlinem, reż. Wim Wenders, RFN/Francja 1987
Noc na ziemi, reż. Jim Jarmusch , USA 1991

Miejskie opowieści
Miasto często bywa mo-

tywem przewodnim lub 
tywie patrzymy na nie bez przypo-
rządkowania geografi cznego czy hi-
storycznego - miasto jest symbolem, 
rodzajem metafory, dzięki której 
obserwujemy uniwersalne procesy 
społeczne czy nawet losy cywilizacji. 

W drugiej perspektywie obserwuje-
my miasto fi lmowe jako realne, wy-
mienione z nazwy, z rozpoznawalnym 
pejzażem wizualnym i dźwiękowym. 

Noc Rękodzieła w muzeum

Impreza odbędzie się w sobotę, 
3 lipca, w godz. 16-22. Obowiązują 
zapisy, dlatego warto się pospieszyć. 
By pokryć koszty materiałów, udział 
w zajęciach jest płatny (ich ceny wa-
hają się od 15 do 75 zł).

Zgłoszenia przyjmuje Klementyna
Śliz, prowadząca grupę Rękodzieło 
w Muzeum Miasta Jaworzna – Za-
praszamy do uczestnictwa. Zapisać się 
można pod numerem telefonu 501 452 
697 – informuje.

Od godziny 16 do 20 odbędzie 
się warsztat pt. „Wykonaj swoją 
aromatyczną świecę”. O godz. 17 
rozpoczną się i potrwają do godz. 
19 zajęcia pn. „Twoje drzewko 
szczęścia”, które poprowadzi Iwo-
na Jamróz-Łata. Tuż po nich roz-
poczną się warsztaty, na których 
do godz. 21 będzie można zrobić 
makramowy kwietnik. A od 20 do 
22 Małgorzata Wosik zaprosi na 
zajęcia, zatytułowane „Twoja misa 
z miłości do ślimaczków”. To propo-

zycja dla osób bardzo cierpliwych, 
które mają więcej niż 14 lat.

Założona przez panią Klementynę 
grupa Rękodzieło w Muzeum Miasta 
Jaworzna istnieje od około sześciu lat. 
Zaczęło się od organizacji tematycz-
nych spotkań, na których uczestnicz-
ki wykonywały na przykład koszyki, 
torebki ze sznurka, biżuterię z kora-
lików. Zajmowały się fi lcowaniem 
i tworzyły w glinie.

– Kochamy to, co robimy. Uczenie 
się nowych technik, poznawanie wzo-
rów, które pomagają nam realizować 
nasze projekty, to wszystko sprawia 
nam ogromną radość. Każda z nas ma 
swoje ulubione techniki. Są dziewczyny, 

Wielka Wojna w Europii dobiegła 
końca w 1920 roku. Fabryka, czyli 
kapitalistyczne miasto-państwo będą-
ce siłą napędową wojny, za sprawą 
produkowanych przez siebie wiel-
kich robotów zwanych mechami za-
trzasnęło swe podwoje. Na bogatym 
w złoża kontynencie pojawiły się siły 
Nordii, Saksonii, Polanii, Krymu oraz 
Roswiecji, które zapragnęły przejąć 
Fabrykę i zyskać fortunę oraz wiecz-
ną chwałę.

Scythe autorstwa Jameyego Steg-
maiera, zainspirowanego grafi kami 
Jakuba Różalskiego, była najbar-
dziej wyczekiwanym tytułem w 2016 
roku przez społeczność planszówko-
wą w serwisie BoardGameGeek.com. 
W przeprowadzonym plebiscycie Scy-
the wygrał jako najbar-
dziej wyczekiwana gra 
w kategorii ogólnej 
oraz strategicznej, 
ekonomicznej, te-
matycznej, sci-fi , 
a także steampun-
kowej. Gra-
cze nie 
zawie-
dli się.

Tytuł wydany 
w kraju przez wy-
dawnictwo Pha-
lanx jest grą stra-
tegiczną osadzoną 
w alternatywnej 
rzeczywistości. Za-
daniem graczy będzie wer-
bowanie nowych rekrutów, pozy-
skiwanie surowców oraz wysyłanie 
do walki mechów, a wszystko po 
to, aby zebrać jak najwięcej monet. 
Ważną rolę w tej kwestii odgrywa 
także popularność, rozwinięcie armii 
oraz liczba kontrolowanych terenów.

Dzięki łączeniu plansz frakcji 
z planszami graczy, rozgrywka jest 
bardziej regrywalna. W swojej tu-
rze gracz będzie mógł m.in. zajmo-
wać tereny produkcyjne, odbywać 
spotkania Postaciami czy walczyć 
przy pomocy mechów. Ciekawym 
rozwiązaniem jest brak możliwości 
powtórzenia dokładnie tej samej akcji 

w kolejnej turze, a także możliwość 
wykonania akcji dolnego rzędu na 
planszach gracza. Innym przycią-
gającym uwagę rozwiązaniem jest 
pozostawianie na planszy głównej 
wszystkich wyprodukowanych zaso-
bów, które należą do gracza kontro-
lującego dane terytorium, co za tym 
idzie, po utracie kontroli wszystkie 
niewydane zasoby mogą być przejęte 
przez innego gracza.

Wizualnie „Kosa” zachwyca nie tyl-
ko grafi kami wspomnianego Jakuba 
Różalskiego, ale także wykonaniem 
elementów: od planszy i drewnianych 
mepli, po fi gurki Postaci głównych 
frakcji. Na szczególną uwagę zasługu-
ją plansze frakcji i gracza, ponieważ 
są one zrobione z grubszego kartonu 
i posiadają wyżłobienia zapobiegające 
przesuwaniu się drewnianych koste-

czek czy budynków. To rozwią-
zanie można obecnie 

spotkać w wielu 
nowych grach.

Obecnie 
ruszyła 
przed-
sp rze -

daż ko-
lejnego dodruku wraz 

z dwoma dodatkami: 
Najeźdźcy z Dalekich 
Krain wprowadzają-

cym dwie nowe frakcje 
Klany Albionu i Szogunat 

Togawa, oraz Fenris Powstaje, 
zawierający m.in. 8 scenariuszy od-
słaniających pełną historię świata. 
W ofercie wydawcy można znaleźć 
również dodatek Igrając z Wiatrem 
wprowadzający okręty powietrzne, 
a także gadżety: metalowe monety, 
realistyczne fi gurki zasobów, neo-
prenową matę, rozszerzoną planszę 
czy promocyjne karty spotkań. Pha-
lanx otworzył również przedsprze-
daż Wielkiej Księgi Zasad, w której 
zebrano wszystko reguły wydanych 
pozycji do „Kosy” wraz z całą zawar-
tością Automy, czyli mechaniką gry 
dla jednego gracza.

Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

Scythe

Mechy i pola rzepaku

W przeprowadzonym plebiscycie Scy-
the wygrał jako najbar-
dziej wyczekiwana gra 
w kategorii ogólnej 
oraz strategicznej, 
ekonomicznej, te-
matycznej, sci-fi , 
a także steampun-
kowej. Gra-
cze nie 
zawie-
dli się.

Tytuł wydany 
w kraju przez wy-
dawnictwo Pha-
lanx jest grą stra-
tegiczną osadzoną 
w alternatywnej 
rzeczywistości. Za-
daniem graczy będzie wer-

są one zrobione z grubszego kartonu 
i posiadają wyżłobienia zapobiegające 
przesuwaniu się drewnianych koste-

czek czy budynków. To rozwią-
zanie można obecnie 

spotkać w wielu 
nowych grach.

lejnego dodruku wraz 
z dwoma dodatkami: 
Najeźdźcy z Dalekich 
Krain wprowadzają-

cym dwie nowe frakcje 
Klany Albionu i Szogunat 

Togawa, oraz Fenris Powstaje, 
zawierający m.in. 8 scenariuszy od-

które tworzą piękne chusty, torebki, ma-
skotki, haft czy biżuterię. Inne pracują 
nad obrusami, mandalami i ozdobami 
świątecznymi – podkreśla założyciel-
ka grupy. – Spotykamy się we wtorki 
w godz. 17-19. Co roku nasza grupa 
uczestniczy też w Światowym Dzierga-
niu w Miejscach Publicznych. To wy-
darzenie odbywa się zawsze w drugą 
sobotę czerwca i tak było również tym 
razem. Dziergałyśmy w zeszły weekend
– zaznacza.

Grupa ma także na swoim koncie 
udział w różnych akcjach charyta-
tywnych, np. w „Tęczowym kocy-
ku”, „Ośmiorniczce dla wcześniaków” 
i „Gwiazdce do Kenii”.            AZ-H
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Miłośnicy spacerów z kijami wystartowali z ulicy Zdrojowej 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W sobotę Ciężkowianka wygrała 6:0 z Wolanką Wola Filipowska | fot. Materiały KS Cięż-
kowianka Jaworzno

Rozgrzewkę przed startem poprowadziła Kinga Jończyk, instruk-
torka MCKiS  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

8 lub 9 kilometrów mieli 
do wyboru uczestnicy 
sobotniego Rajdu Nordic 
Walking Doliną Żabnika 
w Ciężkowicach.

Impreza zorganizowana przez 
stowarzyszenie „Mieszkańcy dla 
Ciężkowic”, we współpracy z Urzę-
dem Miejskim w Jaworznie, Miej-
skim Centrum Kultury i Sportu, 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Cięż-
kowicach i NSZZ Solidarność TAU-
RON Wydobycie Sobieski, odbyła 
się przed południem 12 czerwca. 
Na starcie przy ul. Zdrojowej sta-
nęło 157 osób. Wśród maszeru-
jących byli zarówno mieszkańcy 
Jaworzna, jak i okolicznych miast. 
Honorowy patronat nad imprezą 
objęli Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna, i wicemarszałek woj. 
śląskiego Dariusz Starzycki.

– Cieszymy się, że znów udało się 
zorganizować rajd. Uczestnicy dopi-

AU TO P R O M O C J A

Z kijami po malowniczym rezerwacie

sali, podobnie jak pogoda – podkreśla 
Mirosław Pieczara, jaworznicki 
radny i szef stowarzyszenia „Miesz-
kańcy dla Ciężkowic”. – W tym roku 
maszerujący mogli wybierać między 
dwoma dystansami. Ci, którzy nie 
czuli się na siłach przejść 9 km, mogli 
skrócić spacer o kilometr – dodaje.

Zanim miłośnicy spacerów z ki-
jami wyruszyli w drogę, najpierw 
wzięli udział w rozgrzewce, którą 
poprowadziła Kinga Jończyk, in-
struktorka nordic walkingu z klubu 
MCKiS Niko. Były skłony, wyma-
chy, przysiady, czyli wszystko, co 
potrzebne, by rozgrzać mięśnie.

– W ciężkowickim rajdzie biorę 
udział już szósty raz. Cieszę się, że 
znów można się spotykać w większym 
gronie. Brakowało mi tego wspólnego 
maszerowania – przyznaje Renata
Uroda.

W tym roku na rajd namówiła też 
swoją koleżankę. Krystyna Pająk

wybrała się z kijami po raz pierw-
szy. Ale ze sportem jest też za pan 
brat w innej dyscyplinie.

– Z Renatą regularnie chodzimy na 
basen – stwierdza. Nordic walking 
też jej się spodobał.

Ciężkowicki rajd miał rekreacyj-
ny charakter. Rajdowcy dostali na 
mecie pamiątkowe medale, któ-
re wręczali im Dariusz Starzyc-
ki, wicemarszałek województwa 
śląskiego i radni: Mirosław Pie-
czara i Teresa Kondoszek. Były 
też nagrody dla najstarszych (dla 
Adama Byrczka i Marii Białas) 
i najmłodszych zawodników (dla 
Tymoteusza Betka i Olgi Musior-
skiej) oraz konkurs wiedzy o nor-
dic walkingu.

W niedzielę, 8 sierpnia, odbędzie 
się w GEOsferze kolejny marsz z ki-
jami. Będzie to dziewiąty miejski 
Rajd Nordic Walking. Zaplanowano 
dwie trasy – o długości 9 i 6 km. Za-
pisy jeszcze się nie rozpoczęły. Rów-
nież nad tą imprezą patronat objęli 
Paweł Silbert i Dariusz Starzycki.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Kończą sezon
3:2 wygrali piłkarze Szczakowian-

ki Jaworzno z Przemszą Siewierz 
w ostatnim meczu tego sezonu. Gra-
jąca w pierwszej grupie IV ligi śląskiej 
drużyna Drwali uplasowała się osta-
tecznie na 10. miejscu tabeli. W niż-
szych ligach nadal walczą pozostałe 
kluby piłkarskie z naszego miasta. 
Największe szanse na mistrzostwo 
ma w chrzanowskiej A klasie LKS 
Ciężkowianka. Goni lidera, którym 
jest Fablok Chrzanów.

Sobotnie spotkanie (12 czerwca) 
z Przemszą było dla piłkarzy ze Szcza-
kowej bardzo emocjonujące. 

Już w czwartej minucie bramkę 
dla Drwali strzelił Jakub Borowski. 
Kolejnych goli nie było aż do drugiej 
połowy. Ale już na jej początku za-
wodnicy z Siewierza strzelili w siat-
kę Szczkowianki i po krótkim czasie 
wkopali drugiego gola. Wynik wy-
równał Marcin Smarzyński, a trzecie 
trafi enie zaliczył Kamil Bochenek.

Szczakowska drużyna wygrała 
w minionym sezonie 12 meczów, 
przegrała 15, a 5 zremisowała. Drwa-
le zgromadzili 41 punktów, co dało 
im 10. pozycję w sezonowym zesta-
wieniu. To pozwoliło na utrzymanie 
się w lidze.

Inne jaworznickie drużyny piłkar-
skie, Zgoda Byczyna, Victoria 1918 

Jaworzno i Ciężkowianka, powalczą 
o punkty jeszcze do końca czerwca. 
Z racji lockdownu rozgrywki w niż-
szych niż czwarta ligach były bowiem 
zawieszone. Obecnie piłkarze nadra-
biają zaległości.

Najlepiej radzi sobie Ciężkowianka, 
która w tabeli chrzanowskiej A kla-
sy zajmuje drugie miejsce. Do lidera 
tabeli brakuje jej 6 punktów. Do tej 
pory podopieczni Szymona Piecz-
ki wygrali 19 meczów, przegrali 4, 
a zremisowali 2.

Zwycięstwem zakończyli m.in. 
ostatnie spotkanie (w sobotę, 12 
czerwca) z Wolanką Wola Filipow-
ska. Ciężkowiczanie wygrali 6:0. 
Przed drużyną jeszcze trzy ligowe 
pojedynki – z UKS-em Dulowa, Tęczą 
Tenczynek i Wisłą Jankowice.

Sporo więcej spotkań mają przed 
sobą grające w wadowickiej okrę-
gówce Zgoda i Victoria.

Przed piłkarzami z Byczyny jeszcze 
cztery mecze, przed zawodnikami 
drugiego z klubów - pięć.

W miniony weekend Victoria zre-
misowała 2:2 z Halniakiem Maków 
Podhalański. Z kolei byczyński team 
uległ 0:2 drużynie Tempa Białka.

Obecnie Victoria zajmuje 9. miejsce 
w ligowej tabeli. Zgoda jest dwunasta.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Marcin Szczyrzyca (drugi od lewej) na podium w konkurencji rzutu 
oszczepem juniorów | Fot. Józef Bednarczyk

Karolina Rysak biegła na 100 i 200 metrów 
| Fot. Józef Bednarczyk

Tak dobrych mistrzostw Śląska seniorów i juniorów w lekkiej atletyce zawodnicy MCKiS-u Jaworzno 
jeszcze nie mieli. Podopieczni trenera Józefa Bednarczyka przywieźli z najważniejszych śląskich 
zawodów w tej dyscyplinie (odbyły się one w miniony weekend) trzy złote i pięć srebrnych medali.

Wywalczyli podium

Worek medali, w  tym 
kilka złotych, przywieźli 

z Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Mło-
dzieży w Ju-jutsu zawodnicy dwóch 
klubów sportów walki z naszego mia-
sta. Podopieczni KS Sparta Jaworz-
no zdobyli 9 złotych, 2 srebrne i 4 
brązowe krążki. Złoto wywalczyli, 
po dwa medale, Lena Dubiel, Ju-
lia Cieślak i Elżbieta Bułaś, a po 
jednym Oliwia Cieślak, Wiktoria
Lorek i Emilia Kurczyk. Ta ostat-
nia zawodniczka zdobyła też srebrny 
krążek. Drugie miejsce wywalczył 
także Adam Bułaś (zajął też trzecią 
pozycję w innej kategorii). Brąz przy-
padł Wiktorii Lorek i Kamili Cieśli, 
które przywiozły do domu dwa brą-
zowe medale. Zawodnicy KSW Satori 
Jaworzno zdobyli z kolei trzy złote, 
dwa srebrne i sześć brązowych krąż-
ków. Na najwyższym stopniu podium 
stanęli Paulina Białka, Wojciech
Filipowicz i Emilia Książek. Dru-
gie miejsca zajęli Liliana Jasicka
i Patryk Mazurek. Brąz wywalczyli 
Jakub Jaromin, Kacper Pniak, Alan
Wściubiak, Antoni Gawenda, Mile-
na Jasicka i Oliwia Bączek. 

Najlepsi w grze 
po zmroku

Oldboje PSS Salos wy-
grali 4. Nocny Turniej Piłki Nożnej 
w Babicach. Zawodnicy jaworznic-
kiego stowarzyszenia triumfowa-
li w trzech meczach, a jeden zre-
misowali (z drużyną Manhattanu 
Trzebinia, która do samego końca 
walczyła z Salosem o pierwsze miej-
sce w zawodach). W pozostałych 
pojedynkach jaworzniccy oldboje 
zwyciężyli 5:2 zespół z Limanowej, 
3:0 Husarię Libiąż i 6:1 drużynę Hat-
tricku Łączany. – W ostatnim meczu, 

mimo sporej przewagi nad Hattrickiem, 
było dużo emocji, ponieważ do zwy-
cięstwa w turnieju potrzebowaliśmy 
pięciu bramek. Udało się zdobyć sześć 
i to nasi zawodnicy odebrali puchar za 
pierwsze miejsce – podkreśla Marcin
Sikorski, prezes PSS Salos.

Słabo w Bukownie

Bez sukcesów zakończy-
li swoje walki pięściarze 

Akademii Boksu Roberta Gortata 
podczas II Grand Prix Małopolski 
w Bukownie. Porażki ponieśli Miłosz
Majewski i Szymon Bajda. Miłosz 
przegrał z Armeńczykiem Warda-
nyanem Grachech. Szymon uległ 
Karolowi Pawlikowi z KKB RU-
SHH Kielce. Zremisowała jedynie 
Maja Kieszek, która boksowała się 
z Nikolą Maskymowicz. Swoich sił 
w ringu nie mogły spróbować Marty-
na Jarząbek i Zuzanna Orłowska. 
Nie miały rywalek.  

„Kręcą” nad morze

Cykliści z grupy Niepo-
konani Jaworzno jadą 

na rowerach nad Morza Bałtyckie. 
W eskapadzie bierze udział 19 ro-
werzystów z naszego miasta. Wy-
startowali z jaworznickiego Rynku 
w sobotę, 12 czerwca. Ich celem 
jest miasto Hel. W tej długiej tra-
sie jaworznianie nabijają kilometry 
dla Jaworzna, które bierze udział 
w czerwcowej rywalizacji o Puchar 
Rowerowej Stolicy Polski. Niepoko-
nani wrócą do domu 19 czerwca, 
tym razem nie na rowerach, tylko 
busem. Zmagania o miano Rowe-
rowej Stolicy Polski polegają na 
„kręceniu” kilometrów dla wybranej 
miejscowości. Miasto, które zbierze 
najwięcej punktów, wygra Puchar 
na rok.                                  AZ-H

AU TO P R O M O C J A

Złoci i srebrni lekkoatleci

– To najlepsze mistrzostwa Śląska dla naszego klubu w hi-
storii. Zawodnicy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, mimo 
niepogody i związanych z nią utrudnień, świetnie radzili so-
bie w swoich konkurencjach, zostawiając w tyle naprawdę 
poważnych rywali. Kilkoro naszych lekkoatletów pobiło też 
swoje rekordy życiowe, inni zdobyli najlepsze wyniki w sezo-
nie – podkreśla Józef Bednarczyk, trener zawodników 
sekcji lekkiej atletyki w MCKiS-ie.

Julia Frąckowiak zdobyła złoto w skoku w dal. Była 
też czwarta w biegu na 100 m. – Skoczyłam 5,71 m. Tro-
chę mi zabrakło do ustanowienia nowej życiówki – przyznaje 
zawodniczka. – Na 100 m startowałam z czystej ciekawości, 
chciałam przekonać się, o ile poprawiłam się w bieganiu od 
zeszłego roku – dodaje.

Złoty medal ma w swojej kolekcji także Paulina Gaj. 
Biegaczka wygrała w konkurencji na 1500 m. Czwarte 
miejsce zajęła natomiast w biegu na 5000 m. – Krótszy 
z dystansów przebiegłam w około 4,55 min. To już mój drugi 
złoty medal w tej kategorii. Złoto zdobyłam w niej również rok 
temu – przyznaje. – Zależało mi na podium w biegu na 5000 
m. Zajęłam jednak czwartą pozycję – dodaje.

Mistrzem Śląska juniorów w rzucie oszczepem został 
Marcin Szczyrzyca. – Miałem dwóch naprawdę mocnych 
rywali, którzy mają na swoim koncie lepsze osiągnięcia niż 
ja. Ale udało mi się ich pokonać – podkreśla z dumą. – Duży 
wpływ na nasze wyniki miały na pewno złe warunki pogodowe. 
Rzuciłem oszczepem tylko 47,63 m, podczas gdy mój ofi cjalny 
rekord wynosi 48,48 m, a te nieofi cjalne są jeszcze wyższe. 

Z powodu pogody słabiej poszło też rywalom – tłumaczy.
Jaworznianie zdobyli też na mistrzostwach pięć srebr-

nych medali. Wicemistrzami Śląska zostali junior Dominik
Kosiór w rzucie dyskiem i w pchnięciu kulą, senior Patryk
Górski w rzucie dyskiem (był też czwarty w pchnięciu 
kulą) i Adrianna Olechno w biegach na 100 i 200 m.

Czwarte miejsca zajęli Karolina Rysak i Piotr Kuzak
w biegach na 100 m. Oboje biegli też na 200 m. Każde 
z nich zajęło na tym dystansie piątą pozycję.

Jako klub lekkoatleci z MCKiS-u uplasowali się na dzie-
wiątym miejscu na 35 klubów z całego województwa.

Medale na mistrzostwach Śląska to kolejny sukces za-
wodników z Jaworzna w ostatnim czasie. Nieźle poradzili 
sobie także podczas ubiegłotygodniowego IV Memoriału 
im. Sławomira Rosłona w Piasecznie, XX Międzynarodowe-
go Mityngu Beskidianathletics w Bielsku Białej i mityngu 
kwalifi kacyjnego w Gliwicach.

W Piasecznie Paulina Gaj zajęła trzecie miejsce i usta-
nowiła nowy rekord w biegu na 5000 m. Tuż za podium 
w biegu na 100 m uplasował się Piotr Kuzak. Biegnąca 
na tym samym dystansie Adrianna Olechno uplasowała 
się na piątej pozycji w swojej kategorii.

W bielskich zawodach Adam Kukuła wygrał w konkursie 
pchnięcia kulą 5kg U16, a podczas mityngu w Gliwicach 
w skoku w dal triumfowała Julia Frąckowiak.

Za tydzień jaworzniccy seniorzy wezmą udział w mi-
strzostwach Polski w Poznaniu.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Puchar odjechał
do Kluczborka

Drużyna Akademii Piłkarskiej Mło-
dy MKS Kluczbork wygrała Czerw-
cowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci 
Solutio Cup'2021, zorganizowany 
w niedzielę, 13 czerwca, przez LKS 
Ciężkowianka Jaworzno. O puchar 
walczyły na boisku ze sztuczną mu-
rawą (na stadionie miejskim przy 
ul. Krakowskiej) drużyny z woje-
wództwa śląskiego, małopolskiego 
i opolskiego. Jaworznickie zespoły, 
Ciężkowianka i Górnik Jaworzno, 
zajęły odpowiednio szóste i ósme 
miejsce.

– Byliśmy po prostu gościnni – żar-
tuje Janusz Ciołczyk, prezes klubu 
z Ciężkowic. – Podczas turnieju za-
jęliśmy jedno z ostatnich miejsc, ale 
wcześniej w lidze nasi chłopcy z po-
wodzeniem wygrywali z Chrzanowem 
i Libiążem – dodaje.

W niedzielnych zmaganiach wzię-
ło udział osiem zespołów. Oprócz 
dwóch jaworznickich drużyn, a także 

zwycięskiego teamu z Kluczborka, 
w szranki stanęły również CKS Cze-
ladź, KKS Czarni Sosnowiec, MGLKS 
Liswarta Krzepice i, wspomniane 
przez Janusza Ciołczyka, MKS Fa-
blok Chrzanów i UKS Górnik Libiąż.

Piłkarze z kluczborskiej AP Mło-
dy MKS wygrali wszystkie mecze. 
W fi nale pokonali 4:1 libiąskiego 
Górnika. Trzecie miejsce na podium 
zajęła drużyna Fabloku Chrzanów.

Turniej został zorganizowany przy 
wsparciu m.in. jaworznickiego magi-
stratu, Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie i Jakuba Cheł-
stowskiego, marszałka wojewódz-
twa śląskiego.

Honorowym patronatem obję-
li imprezę prezesi wojewódzkich 
związków ZPN ze Śląska i Małopol-
ski, podokręgów chrzanowskiego, 
sosnowieckiego i olkuskiego oraz 
Śląskiego Wojewódzkiego Zrzesze-
nia LZS.                                  AZ-H
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Malował akwarelą, bo nie stać go było na farby olejne. 
Mimo to znalazł się w gronie najwybitniejszych polskich 
malarzy. Julian Fałat ma w Jaworznie ulicę swojego imie-
nia. Droga, której patronuje, znajduje się w Pieczyskach 
i łączy się z ulicą Warneńczyka.

Artysta urodził się 30 lipca 1853 roku w Tuligłowach 
koło Lwowa. Był synem miejscowego organisty, chłopskiego 
pochodzenia. Od dziecka wykazywał artystyczne talenty.

Rodzice posyłali go do róż-
nych szkół, ale nie był zbyt 
pilnym uczniem i szybo rezy-
gnował z nauki w kolejnych 
placówkach. Gdy jednak skoń-
czył przemyskie gimnazjum, 
postanowił kształcić się da-
lej, w Szkole Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Zarabiał jedno-
cześnie na swoje utrzymanie 
i studia. Akwarelistą został 
dlatego, że nie było go stać 
na farby olejne. Z akwareli nie zrezygnował jednak nawet 
wtedy, gdy jego talent podziwiali już nie tylko polscy, ale 
i zagraniczni koneserzy sztuki.

Gdy skończył studia, podjął pracę na Ukrainie jako ry-
sownik przy wykopaliskach archeologicznych. Później 
zatrudnił się w pracowni architekta Feliksa Gąsiorow-
skiego w Odessie. Dzięki pomocy przyjaciół podjął studia 
architektoniczne w Zurychu i na Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium. Znów musiał na nie zarobić – najął się jako 
technik przy budowie kolei. Dużo podróżował. Mieszkał 
w Rzymie i w Hiszpanii. Wyruszył w podróż dookoła 

Jego akwarele 
budzą zachwyt

Patroni 
naszych 
ulic

świata. Przez cały ten czas malował. Tworzył też obrazy 
na zamówienie.

Wśród jego najsłynniejszych dzieł są te z zimowymi i gór-
skimi pejzażami, ze scenami myśliwskimi i te z podróży. To 
m.in. „Popielec”, „Modlący się starzec”, „Naganka na polowa-
niu w Nieświeżu”, „Powrót z niedźwiedziem” i „Berezyna”.

Cesarz Wilhelm II, zachwycony obrazami artysty, za-
trudnił go na swoim dworze. Gdy Fałat wrócił do kraju, 

przejął kierownictwo Szko-
ły Sztuk Pięknych w Krako-
wie i przeprowadził w niej 
reformę. Pracę na uczelni za-
proponował m.in. Jackowi
Malczewskiemu, Leonowi
Wyczółkowskiemu, Janowi
Stanisławskiemu czy Stani-
sławowi Wyspiańskiemu. 
Nowy rektor postarał się też 
o to, by Szkoła Sztuk Pięknych 
stała się akademią.

Przez pewien czas mieszkał w Toruniu, gdzie założył 
Konfraternię Artystów. Był też dyrektorem Departamentu 
Sztuki w ministerstwie Antoniego Ponikowskiego.

Ożenił się z Włoszką, Marią Luizą Comello Stuckenfeld. 
Doczekali się trojga dzieci, Lucjana, Heleny i Kazimie-
rza. Lucjan zmarł w wieku 16 lat na zapalenie otrzewnej. 
W tym samym roku w niewyjaśnionych okolicznościach 
życie straciła też żona artysty.

Julian Fałat odszedł 9 lipca 1929 roku w Fałatówce, czyli 
w swojej wilii w Bystrej. Został pochowany w rodzinnym 
grobowcu na tamtejszym cmentarzu.                        AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 20 (212)

Źródło: Zeszyty historyczne miasta 
Jaworzna, grudzień 2017

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. 

Litery z pól oznaczonych nu-
merami od 1 do 32 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 20 
(212): Kto nie usypia sumie-
nia budzi zaufanie. 

Hasło dzisiejszej krzyżówki 
oraz prawidłowo wypełniony 
diagram sudoku opublikujemy 
w kolejnym wydaniu „Pulsu Ja-
worzna”. Życzymy miłej lektury 
i przyjemnej zabawy.

Miejscowe Miejscowe 
rzemiosłorzemiosło

Proces powstawania rzemiosła 
w Jaworznie i okolicy przebiegał po-
dobnie jak we wszystkich średnio-
wiecznych osadach typu wiejskiego. 
Mieszkańcy specjalizowali się w kon-
kretnych zawodach. Potwierdzeniem 
tego jest proces powstawania chłop-
skich nazwisk, który trwał do końca 
XVII wieku, a dowody znajdują się 
między innymi w dokumentach ko-
ścielnych. W „Inwentarzu klucza lipo-
wieckiego” z 4 maja 1724 roku, wśród 
wymienionych nazwisk, widnieją: 
Franciszek Kowal, Piotr Bednarz
i Matyjasz Szewc. Kolejny „Inwen-
tarz” z 16 czerwca 1746 roku wymie-
nia w Jaworznie: Malchera Kowala, 
Jana Kuśnierza, Pawła Kowala, 
Andrzeja Krawca i Piotra Kowa-
la; w Dąbrowie: Andrzeja Szwieca
(szwiec to wówczas zamiennik słowa 
szewc); w Długoszynie – Matyjasza
Kołodzieja. Informacje o rzemieśl-
nikach znajdziemy też w „Księgach 
poborowych”, jednak te dokumenty 
ograniczają się do ujęć ilościowych. 
„Księga poborowa” z 1581 roku wy-
kazuje 4 rzemieślników w Długoszy-
nie, 2 w Jaworznie i Szczakowej.       

Not. Ewa Szpak
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