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„ Lewy” odpisał 
na list Kuby

Prezydent 
z absolutorium

Harcerze rozpoczęli 
jubileuszowe obchody

Więcej na str. 4Więcej na str. 3 Więcej na str. 6

Podczas czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej radni udzie-
lili wotum zaufania Pawło-
wi Silbertowi, prezydentowi 
Jaworzna, przyjęli też spra-
wozdanie z realizacji budże-
tu i raport o stanie gminy. 

W sobotę harcerze zainau-
gurowali obchody setnej rocz-
nicy harcerstwa w Jaworznie. 
– Nasze sobotnie spotkanie w te-
renie to dopiero początek jubile-
uszu. W ramach świętowania bę-
dziemy mówić o historii podczas 
wakacyjnych zajęć z harcerza-
mi. A po wakacjach planujemy 
międzypokoleniowe spotkanie 
instruktorskie i cykl otwartych 
zbiórek i spotkań przy ognisku, 
podczas których zaprezentuje-
my mieszkańcom Jaworzna, jak 
kiedyś działały harcerskie druży-

szego czasu zabiegał o kontakt 
ze swoim idolem. Jego marze-
nie spełniło się w sobotę, 26 
czerwca. – Kuba, Twój list do 
mnie dotarł i sprawił mi dużo 
radości. Bardzo Ci za niego dzię-
kuję – napisał piłkarz w inter-
necie. Chłopiec uwielbia pił-
kę nożną, ale nie może w nią 
grać, bo, jak sam stwierdził, 
zabronił mu lekarz. Kuba ma 
bowiem chore serduszko. Tą 
historią wzruszają się miesz-
kańcy całej Polski.

Posiedzenie trwało blisko 8 
godzin, a jego znaczną część 
poświęcono na debatę z udzia-
łem mieszkańców i radnych.
Poparcie zyskał też pomysł, 
by fi nansowo wesprzeć miesz-
kańców Nowej Białej, gdzie 
groźny pożar zniszczył domy 
i zabudowania gospodarcze. 
W efekcie żywioł pozbawił 
dachu nad głową około 100 
osób. W ramach pomocy ja-
worznianie wesprą poszko-
dowanych kwotą 100 tys. zł.

ny i jak działają teraz. Jesienią 
odbędzie się też wystawa, do-
tycząca historii jaworznickiego 
harcerstwa – wylicza Kinga
Jędrzejek, komendantka Huf-
ca ZHP w Jaworznie.

Więcej na str. 8-9

Było odjazdowo!
Robert Lewandowski od-

powiedział na list 9-latka z Ja-
worzna. Chłopiec już od dłuż-
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Ten piękny cytat pochodzi z to-
alety, którą znajomy odwiedził na 
Pomorzu. Wakacje nie tylko bawią, 
ale też edukują na każdym kroku, 
tym razem z zakresu poezji, a także 
wzmacniają w osobie korzystającej 
z toalety poczucie estetyki i wyra-
biają zamiłowanie do porządku. 
Jest to swoista lekcja wychowaw-
cza, której coraz bardziej brakuje 
w naszym społeczeństwie. 

Zamknięci przez kilka miesię-
cy w towarzystwie dzieci i współ-
małżonków, Polacy wyszli z nory, 
stęsknieni za słońcem oraz wszel-
kimi atrakcjami plenerowymi. Wie-
lu celebrytów w czasie pandemii 
zwietrzyło szansę i zaczęło edu-
kować mieszkańców miasteczek 
i wsi w zakresie tego, jak mają 
żyć. Wyszli z założenia, że każdy 
uwielbia ruch i bieganie po 300 
kilometrów we wściekłych psy-
chomaratonach oraz odchudzanie 
ekstremalne, czyli jak przy pomocy 
marchewki i gwoździa wyznaczyć 
nowe trendy żywieniowe. I tak jest, 
bo społeczeństwo chłonne doznań 
– obecnie widzę kilku znajomych, 
jak tylko wymijają mojego stare-
go diesla, naparzając ścieżką ro-
werową, a gdy próbuję zagadać, 
to jeden z drugim krzyczy że mu 
przeszkadzam w oddychaniu, za-
czyna mrugać lewym okiem i mnie 
wymija gdzieś na przewężeniu mię-
dzy GEOsferą a Warpiem. 

Patoanorektyk

Narzekanie jak sport

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

No ale dobra, wiadomo – ruch to 
zdrowie. Nie każdy defi niuje swoje 
zapędy sportowe do takiego stopnia, 
że największym wysiłkiem jest kibi-
cowanie piłkarzom na Euro 2020, 
rozgrywanym w roku 2021. Ja tam 
niespecjalnie jestem zachęcony, aby 
wyjść z nory, gdzie mam telewizor, 
bo przecież wystarczy, że Małgo-
nia Rozenek się odchudza, to ja 
nie muszę. 

To chyba najgorszy program, jaki 
udało mi się namierzyć przy okazji 
podpięcia anteny na okoliczność me-
czozy w TVP. Najbardziej plastiko-
wa osoba świata, która do tej pory 
osiągnęła swój szczyt możliwości 
życiowych, gdy na swój majdan na-
kładała krem przeciwzmarszczkowy, 
pokazuje ponownie jak mają żyć pol-
skie kobiety. Czyli za jedyne 2800 
zł miesięcznie wynająć osobistego 
trenera, który ją będzie uczył, jak ma 
robić przysiady, za kolejne 3375 zł 
dietetyka, który powie, jak ma goto-
wać marchewkę i o której godzinie 
ją spożywać. I w to wpatrzone jest 
pewnie jakieś półtora miliona wi-
dzów, których już świerzbi, aby jak 
najszybciej w taki sposób wydać sku-
mulowane na koncie miliony z 500+ 
oraz zasiłków socjalnych. Poważnie? 

Telewizja wmawia nam, że mu-
simy być piękni, młodzi i chudzi. 
A  reszta społeczeństwa jest fuj 
i z nimi nie gadamy. Badania ame-
rykańskich naukowców wykazały, 
że osoby otyłe są gorzej akceptowa-
ne i mniej lubiane niż osoby szczu-
płe i wysportowane. Wprawdzie 
brytyjscy uczeni przy pomocy ro-
syjskich specjalistów wykazali, że 
amerykańscy naukowcy nie istnieją, 
ale każdy może zauważyć, że spo-
łeczne postrzeganie osób „przy ko-
ści” jest negatywne. Nie jest istotne, 
że taka osoba może być wybitnym 
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Przed nami dwa letnie miesiące. 
To czas, kiedy możemy się wreszcie 
cieszyć wysokimi temperaturami, 
słońcem i wakacjami. Wielu jaworz-
nian właśnie na lato zostawia sobie 
cenne dni urlopu, więc dla nich to 
również czas wypoczynku. Ucznio-
wie leniuchują już od tygodnia i chy-
ba warto wziąć z nich przykład, by 
choć przez kilka dni regenerować 
organizm i ładować baterie.

Jaworzno zachęca do relaksu i re-
kreacji. Mamy odnowioną Sosinę 
z czystą wodą, piaszczystymi pla-
żami i sportową infrastrukturą. Park 
Podłęże, Angielski, planty zachęcają 
do spacerów. Mamy też Velostradę 
i wiele leśnych zakątków, do któ-
rych można wygodnie dotrzeć na 

dwóch kółkach. Tę naturalną ofertę 
świetnie uzupełniają instruktorzy 
z miejskich placówek kulturalnych 
i sportowych. W Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu zadbano o to, by 
niezależnie od wieku i zaintereso-
wań w letnie miesiące w Jaworznie 
nikt się nie nudził. Nawet jeśli urlop 
spędza się w mieście, to oferta jest 
bogata i różnorodna. Będzie ple-
nerowe kino letnie, rodzinne pik-
niki, zajęcia warsztatowe i marsze 
z kijami. Już za kilka dni Jaworzno 
stanie się muzyczną stolicą Polski. 
Wszystko za sprawą Ogólnopolskich 
Warsztatów Muzycznych PoluZONE 
oraz koncertów w ramach projektu 
Jaworzno Miasto Muzyki. Nic tylko 
planować urlop i korzystać.

Lato bez nudy

Deszcz się nie ośmielił...

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Podobno kiedy świętujemy Dni 
Jaworzna, to na pewno będzie lało. 
To złośliwe stwierdzenie od kilku lat 
krąży wśród osób sceptycznie nasta-
wionych do święta miasta. Cóż, nie 
ma co ukrywać, pogoda płata fi gle 
i nie zawsze idzie w parze z ocze-
kiwaniami.

Deszcz to jednak nie reguła. Bo 
w tym roku nie zagroził koncer-
tom, które udały się wyśmienicie. 
A nowa, jakże niecodzienna for-
muła podobała się nie tylko miesz-
kańcom, ale i samym gwiazdom. 
Autobus, najpierw z GrubSonem, 
a później z DJ C-BooLem dotarł do 
kilku miejsc, dzięki czemu osoby, 
chcące bawić się przy dobrej mu-
zyce, mogły wybrać, gdzie jej po-
słuchają. Przyjechali na nie nawet 

mieszkańcy odleglejszych miast, 
gdzie w tym roku nie zdecydowa-
no się na organizację swoich dni. 

Okazja do świętowania była dla 
Jaworzna tym większa, że w tym 
roku ma ono swój jubileusz. We 
wrześniu minie 120 lat, od kiedy jest 
miastem. Dlatego również w tych 
dziwnych czasach Dni Jaworzna 
nie mogło zabraknąć.

Miejskie Centrum Kultury i Spor-
tu znalazło sposób, który w bez-
piecznych warunkach pozwolił ja-
worznianom i przyjezdnym świetnie 
spędzić czas. Jak widać, w każdej sy-
tuacji można znaleźć inne, również 
dobre rozwiązanie, nawet w czasach 
pandemii. I nawet ten nieszczęsny 
deszcz nie ośmielił się zepsuć faj-
nego pomysłu.

naukowcem, osobą o wysokim za-
ufaniu publicznym czy znakomitym 
artystą, liczy się obecnie masa mię-
śniowa i czy rano przebiegłeś 40 
kilometrów po odtłuszczone latte 
na stacji Bajtek. Zaproponowany 
hot-dog odpadł na wstępie, okazał 
się za bardzo mięsny ma w składzie 
aż 13% kości z ubojni na Podla-
siu i 87% utwardzonego tłuszczu 
z pewnego posła, który przebiegał 
tutaj tydzień temu, bo mu zabrali 
samochód służbowy i biegł po dietę 
do Europarlamentu.

W każdym razie jest tak, że jak 
spotkasz znajomego, to nie powie ci, 
że fajnie coś zrobiłeś, że masz pięk-
ny ogród, ładnie napisałeś artykuł 
tydzień temu albo że świetne zdjęcie 
udało się zrobić na spacerze, tylko 
wytknie ci twoją tuszę. Kiedyś spo-
tkałem moją nauczycielkę w sklepie, 
nie widzieliśmy się z 25 lat. O dzi-
wo, poznała mnie od razu. Ucieszy-
ła się na mój widok, pewnie przez 
lata obserwowała moje osiągnięcia 
zawodowe oraz artystyczne, czeka-
łem aż powie, że słyszała piosen-
kę, którą napisałem czy przeczytała 
jedno z opowiadań lub felietonów. 
Ale nie. Na wstępie uraczyła mnie 
miłymi słowami: O!!! Wojtek!!!! Ale 
przytyłeś!!!!

Bardzo chciałem spotkać nielu-
bianą nauczycielkę z czasów szkoły 
średniej, która niespecjalnie mnie ob-
chodzi i która mi tak wytknie nadwa-
gę, ponieważ nie mam lustra w domu 
i do tej pory nie wiedziałem, że mam 
problem. Po prostu nie miałem poję-
cia, że tak jest, jedząc szczaw 3 razy 
dziennie i oglądając seriale parado-
kumentalne na temat odchudzania. 
No to uśmiechnąłem się szeroko i jak 
najsympatyczniej mogłem, odpar-
łem: O! Pani profesor! Widzę, że 
pani też czas nie oszczędził!
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w Sosnowcu

Szpilki w bruku

Z Euro 2020 odpadliśmy zgodnie z przewidywaniami, czyli 
szybko. Lawinowo ruszyło więc narzekanie. Na wyszkolenie, 

kondycję fi zyczną i psychiczną zawodników i trenerów, zaangażowanie piłkarzy 
czy wreszcie na ich zbyt wysokie zarobki, które zdaniem niektórych komentatorów 
mają działać demotywująco. Jak uczy doświadczenie, minie jeszcze kilka tygodni 
i znajdziemy sobie nowy powód do narzekań.

W skali lokalnej jest podobnie. Teraz na czasie jest narzekanie na koszenie tra-
wy. Albo zostaje skoszona niemal do gołej ziemi, a to źle. Albo jest za wysoka. 
A to też źle. Niewiele dają tłumaczenia pracowników Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów, że własnymi siłami robią, co w ich mocy, bo oferty w przetargu na to 
zadanie zdecydowanie przekraczają ich fi nansowe możliwości. To też źle.

Chwilowo ucichło za to narzekanie, że na parkingu dla rowerów w centrum Ja-
worzna jest pustawo. Lawinę internetowych narzekań i uszczypliwych komentarzy 
przerwała słuszna uwaga, że gdyby podobny parking wybudowano w Chrzanowie 
albo w Mysłowicach, a w Jaworznie by go nie było, to etatowi narzekacze swoją 
frustracją zalewaliby globalną sieć z podobną intensywnością. Stan faktyczny jest 
tu bowiem właściwie bez znaczenia. Liczy się natomiast zaistnienie w wirtualnym 
świecie. Bo w realnym już nie tak łatwo krytykować.

Ucichło też narzekanie na przebudowę dróg. To prawda, że drogi w naszym 
mieście są węższe i w związku z tym trzeba czasem zdjąć nogę z gazu, a cza-
sem poczekać za autobusem, który zatrzymał się na przystanku. Prawdą jest 
też to, że od kilku lat wypadków w naszym mieście jest mniej. Można się więc 
wyzłośliwiać na zwężone drogi i ulice bez zatok autobusowych albo policzyć, 
ile statystycznie ludzi żyje, a ile pozostaje w dobrym zdrowiu, w związku z tymi 
drogowymi zmianami. 

Wszystko jest kwestią perspektywy.

Niezależnie od wyznaczonych 
celów i rzeczywistych osią-
gnięć, uprasza się o spuszcze-
nie wody. Jeżeli jednak rze-
czywiste osiągnięcia przejdą 
wszelkie oczekiwania, prosimy 
również o użycie szczotki.
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Prezydent z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski | fot. Materiały UM Jaworzno

Wakacyjne Targi Pracy przyciągnęły na Rynek wielu jaworznian | fot. Grażyna Dębała

Mimo kłopotów spowodowanych pandemią Jaworzno wciąż się rozwija | fot. Andrzej Pokuta

Podczas czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej radni 
udzieli wotum zaufania 
Pawłowi Silbertowi, 
prezydentowi Jaworzna, 
przyjęli też sprawozdanie 
z realizacji budżetu 
i raport o stanie gminy. 
Posiedzenie trwało 
blisko 8 godzin, a jego 
znaczną część poświęcono 
na debatę z udziałem 
mieszkańców i radnych.

100 tys. zł z miejskiej kasy trafi  
do mieszkańców Nowej Białej, 
gdzie pożar strawił 25 domów 
mieszkalnych i 23 budynki go-
spodarcze. Podczas czwartko-
wej sesji (24 czerwca) radni 
poparli inicjatywę prezydenta 
miasta, by pogorzelców z Pod-
hala wesprzeć fi nansowo. Po-
moc jest tam bardzo potrzeb-
na, bo żywioł pozbawił dachu 
nad głową ponad sto osób.

Pożar w Nowej Białej wybuchł 
19 czerwca. Ogień objął teren 
ze zwartą zabudową, gdzie 
budynki mieszkalne były połą-
czone z gospodarczymi. Ogień 
rozprzestrzeniał się bardzo 
szybko i ostatecznie objął po-
wierzchnię około 1 hektara. 
To nie pierwszy raz, gdy ja-
worznianie okazują solidar-
ność w podobnej sytuacji. 
W 2017 roku z miejskiej kasy 
przekazano 50 tys. zł na pomoc 
dla mieszkańców gminy Szu-
bin, która mocno ucierpiała po 
przejściu nawałnicy.

Znów solidarni

Prezydent z zaufaniem i absolutorium

Wśród kwestii poruszanych przez 
jaworznian znalazły się problemy 
najbliższe mieszkańcom. Mowa była 
między innymi o wsparciu osób 
niepełnosprawnych, budowie esta-
kady w Byczynie, sytuacji prawnej 
dworca w Szczakowej, konieczno-
ści uporządkowania handlu na uli-
cy Sienkiewicza, skutkach polityki 
dekarbonizacji dla Jaworzna, tabo-
rze i liczbie kursów realizowanych 
przez PKM Jaworzno oraz plano-
wanym remoncie Szkoły Podsta-
wowej nr 20 w Byczynie. Porusza-
no też kwestie związane z jakością 
powietrza, ekologią czy sposobami 
walki z wandalizmem. Część uwag 

dotyczyła życia kulturalnego miasta. 
Radni i mieszkańcy zgodnie chwalili 
ważne dla miasta inwestycje. Mó-
wiono o rewitalizacji Sosiny, parku 
Podłęże i parku Angielskiego. Wiele 
pochwał skierowano też do Wo-
dociągów Jaworzno jako odbiorcy 
odpadów komunalnych.

Czerwcowa sesja to również ab-
solutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu i wotum zaufania dla prezy-
denta. Warto wspomnieć, że ostatni 
rok z powodu pandemii był trudny 
dla wszystkich samorządów. Walka 
z koronawirusem sporo kosztuje. 

Przede wszystkim miasto poniosło 
większe wydatki na służbę zdrowia, 
konieczne było też zapewnienie 
wsparcia dla przedsiębiorców, niż-
sze były za to wpływy z podatków. 
Mimo to Jaworzno nieźle sobie po-
radziło, co widać w sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za rok 2020.

– Pomimo trudności kontynuowane 
były rozpoczęte działania inwestycyj-
ne, a część z nich została sfi nalizo-
wana. Dobrze przygotowane wnio-
ski umożliwiły uzyskanie środków 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, dobra współpraca jedno-

stek i ogromna dyscyplina w zakresie 
realizacji budżetu wszystkich dyspo-
nentów środków, ostatecznie pozwoli-
ły wypracować nadwyżkę oraz wolne 
środki. Placówki oświatowe zostały 
wyposażone w sprzęt, pozyskaliśmy 
środki zewnętrzne na pomoc przed-
siębiorcom, udało się też zorganizo-
wać wsparcie dla osób samotnych, 
niepełnosprawnych i przebywających 
na kwarantannie – wylicza Dorota
Kuczera, skarbnik miasta.

W zrealizowanym już budżecie 
miasta po stronie dochodów wpi-
sano kwotę 638 336 374 zł, nato-
miast po stronie wydatków 628 255 
151 zł. To oznacza, że nadwyżka 
wyniosła 10 081 223 zł.

– Ubiegły rok nie był łatwy. Z po-
wodu epidemii koronawirusa, rów-
nież samorząd Jaworzna znalazł się 
w nieznanej wcześniej sytuacji. Był 
to czas trudnych decyzji i próby mie-
rzenia się z nowymi wyzwaniami. 
Pomimo tych trudności, gospodarka 
miasta, jak i Jaworzno znajdują się 
w nieustannym rozwoju. Otrzymanie 
absolutorium i wotum zaufania to po-
wód do dumy nie tylko dla mnie, ale 
przede wszystkim dla mieszkańców, 
a także dla pracowników urzędu, 
miejskich jednostek i spółek oraz osób 
zaangażowanych w rozwój naszego 
miasta – podkreśla Paweł Silbert.

Grażyna Dębała

W uznaniu dla pracy 
i zasług

Paweł Silbert, prezydent Jaworz-
na, został odznaczony Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
To prestiżowe wyróżnienie przyznał 
mu prezydent RP. Uroczystość wrę-
czenia orderów i odznaczeń państwo-
wych osobom szczególnie zasłużo-
nym w różnych dziedzinach życia 
społecznego, działalności naukowej, 
charytatywnej i w pracy zawodowej 
odbyła się w poniedziałek, 28 czerw-
ca, w katowickiej siedzibie Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, prezyden-
towi Jaworzna wręczył Jarosław
Wieczorek, wojewoda śląski. W uza-
sadnieniu wniosku o nadanie orderu 
prezydentowi Jaworzna napisano 

między innymi, że aktywna postawa 
i determinacja naszego prezydenta 
często prowadzi do podejmowania 
czynności przekraczających zakres 
jego zwykłych obowiązków, by przy-
niosły znaczną korzyść obywatelom. 
Podkreślono również, że Paweł Silbert 
postępuje zawsze w sposób sprzyjają-
cy umacnianiu praworządności i za-
ufania do organów samorządowych, 
a także kreowaniu i utrwalaniu do-
brego imienia Urzędu.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski to nie pierwsze odznaczenie 
prezydenta Jaworzna. Paweł Silbert 
w 2011 r. został odznaczony przez 
Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, a w 2015 r. Złotym Krzy-
żem Zasługi. 

Grażyna Dębała

Nadal wybierają pracownicy
Krajowe i zagraniczne oferty 

pracy, praktyk i staży, propozycje 
wolontariatu, a także wskazówki 
i porady ekspertów w kwestii przy-
gotowania jak najlepszych doku-
mentów aplikacyjnych – to wszyst-
ko można było odnaleźć podczas 
tegorocznej edycji Wakacyjnych 
Targów Pracy. Były też ciekawe 
prelekcje, treningi autoprezenta-
cji, testy samooceny i nawet pokaz 
akrobatyczny. Po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią targowa 
impreza odbyła się na jaworznic-
kim Rynku, w poniedziałek, 28 
czerwca. – Podczas Wakacyjnych 
Targów Pracy, które w tym roku od-

bywają się pod hasłem #Praca #Pa-
sja #Wakacje, prezentujemy propozy-
cje pracy stałej i wakacyjnej. Mamy 
oferty od pracodawców z Jaworzna 
i sąsiednich miast – wyjaśnia Łu-
kasz Curyło, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Jaworznianie chętnie porówny-
wali oferty pracodawców. Wśród 
osób odwiedzających poniedziałko-
we targi byli nie tylko uczniowie 
i studenci, ale też dorośli miesz-
kańcy miasta.

– Mam pracę, ale nie jestem z niej 
zadowolony. Trochę przeszkadzają mi 
dojazdy, a trochę organizacja zadań, 
jakie tam wykonuję, dlatego posta-

nowiłem zajrzeć na targi. Chciałem 
się zorientować, jakie mam szansę na 
znalezienie ciekawszego zajęcia – wy-
jaśnia Robert Kostro z Jaworzna.

Specjaliści przekonują, że mimo 
pandemicznych problemów przed-
siębiorców pracownicy wciąż są 
w cenie.

– Nadal mamy do czynienia z ryn-
kiem pracownika. Pandemia tego nie 
zmieniła. Pracodawcy wciąż są za-
interesowani pozyskaniem nowych 
pracowników – podkreśla Łukasz 
Curyło.

Jaworzniccy przedsiębiorcy po-
twierdzają. – Nie jest łatwo znaleźć 
pracownika, który miałby powoła-
nie, byłby mocno zaangażowany. 
Na rynku pracy brakuje piekarzy 
z kwalifi kacjami, dlatego stawiamy 
na edukację. Przyjmujemy ludzi, któ-
rych przyuczamy do zawodu. Z takiej 
grupy zawsze ktoś zostanie – mówi 
Stanisław Bigaj, właściciel jednej 
z jaworznickich piekarni.

Pracownicy Powiatowego Urzę-
du Pracy w Jaworznie już planu-
ją kolejne przedsięwzięcia. Jesie-
nią odbędzie się kolejna edycja 
Jaworznickiego Dnia dla Bizne-
su. To już tradycyjnie okazja do 
spotkań i rozmów przedstawicieli 
sektora publicznego i pracodaw-
ców. Uczestnicy wymieniają się 
doświadczeniami, dyskutują o no-
wych trendach w biznesie i sposo-
bach pozyskiwania pracowników. 

Grażyna Dębała
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Sierż. sztab. Piotr Kulig przy defi brylatorze w jaworznickiej komendzie
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Kuba Ungier to wierny kibic Roberta Lewandowskiego | fot. Fb Martyny Żebrowskiej-Ungier

Ta historia 
wzruszyła niejednego 
facebookowicza, 
a usłyszała o niej 
cała Polska. Robert 
Lewandowski 
odpowiedział na swoim 
profi lu na Fb na list 
9-letniego jaworznianina, 
Kuby Ungiera.

Ratuje życie
W jaworznie przybywa ogólnodo-

stępnych defi brylatorów. To urządze-
nie, które pomaga przywrócić pra-
widłowy rytm serca. Jedno z takich 
urządzeń zamontowano właśnie na 
ścianie w holu Komendy Miejskiej 
Policji w Jaworznie. Policyjny AED 
znajduje się tuż przy dyżurce i można 
z niego skorzystać o każdej porze.

– Wykorzystanie tego urządzenia 
zwiększa szanse na przeżycie ratowa-
nych osób – podkreśla Michał No-
wak, ofi cer prasowy KMP Jaworzno. 
– Przez całą dobę defi brylator dostępny 
jest w siedzibie jaworznickiej policji. 
Pamiętajmy, że z AED należy skorzy-
stać, jeśli znajduje się ono w niedale-
kiej odległości od miejsca, w którym 
udzielamy pomocy. Jeśli jesteśmy sami, 
w pierwszej kolejności należy zadzwo-
nić na numer 112, a następnie przy-
stąpić do udzielania pomocy zgodnie 
ze wskazówkami operatora – uczula 
policjant.

Skrót AED pochodzi od angloję-
zycznej nazwy urządzenia – auto-
mated external defi brillator (auto-
matyczny zewnętrzny defi brylator). 
AED krok po kroku instruuje, jak po-
stępować w czasie reanimacji. „Mó-
zgiem” tego sprzętu jest komputer, 
który działa według zaprogramowa-
nego algorytmu. Algorytm ten jest 
w stanie zdiagnozować niewłaściwy 
rytm serca, dzięki odbieranym sygna-
łom z klatki piersiowej chorego. Gdy 
zachodzi potrzeba defi brylacji, AED 

informuje o tym ratownika dźwięko-
wo i wizualnie. Defi brylator wysyła 
przez elektrody przylepione do klatki 
piersiowej impuls prądu stałego do 
serca. Dzięki temu zaczyna ono bić 
prawidłowo.

W Jaworznie jest kilka defi brylato-
rów, które są dostępne całodobowo 
dla wszystkich potrzebujących pomo-
cy. Znajdują się m.in. na budynkach 
użyteczności publicznej. AED wisi np. 
na ścianie gmachu „Sokoła” przy uli-
cy Mickiewicza 2 (ATElier Kultury), 
na tyłach Stadionu Miejskiego przy 
ul. Krakowskiej 8, przy wejściu do 
Prokuratury Rejonowej (ul. Inwali-
dów Wojennych 14) i do siedziby ja-
worznickiego MOPS-u, MZNK i PUP-
-u (przy ul. Północnej 9b).

Przez całą dobę AED jest dostępny 
w budynku D Urzędu Miejskiego, 
gdzie dyżurują strażnicy miejscy. 
W dwóch innych siedzibach jaworz-
nickiego magistratu (przy ul. Grun-
waldzkiej 33 i 52) z defi brylatorów 
da się skorzystać w godzinach pra-
cy urzędników. Defi brylator znaj-
duje się też w budynku Wodocią-
gów Jaworzno (ul. św. Wojciecha 
34), dyspozytorni PKM Jaworzno 
(ul. Krakowska 9), galerii Galena 
w Centrum czy w Okręgowej Stacji 
Ratownictwa Górniczego (ul. Kra-
kowska 95), a także w ośrodkach 
zdrowia, szkołach i zakładach pracy, 
np. w budynkach Grupy TAURON.

Anna Zielonka-Hałczyńska

„Lewy” napisał 
do Kuby z Jaworzna

Chłopiec już od dłuższego czasu 
zabiegał o kontakt ze swoim idolem. 
Jego marzenie spełniło się w sobotę, 
26 czerwca. – Kuba, Twój list do mnie 
dotarł i sprawił mi dużo radości. Bardzo 
Ci za niego dziękuję – napisał piłkarz 
w internecie.

O Kubusiu pisaliśmy na naszych ła-
mach w styczniu tego roku. Chłopiec 
uwielbia piłkę nożną, ale nie może 
w nią grać, bo, jak sam stwierdził, 
zabronił mu lekarz. Kuba ma bowiem 
chore serduszko.

9-latek zmaga się z neurofi broma-
tozą typu 1, nieuleczalną chorobą 
o podłożu genetycznym, zwaną też 
nerwiakowłókniakowatością. Atakuje 
ona skórkę i układ nerwowy. Na ciele 
chorego powstają liczne plamy, a pod 
skórą guzki. Kolejnymi dolegliwościa-
mi są bóle głowy, deformacje kośćca, 
padaczka, problemy ze wzrokiem, 
zez, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia 
zachowania i rozwoju. Kubą opiekują 
się onkolodzy, genetycy, neurolodzy, 
okuliści i ortopedzi.

W styczniu pisaliśmy o tym, że 
mały jaworznianin zbiera środki na 
kupno specjalnego orbitreku, na któ-
rym mógłby codziennie ćwiczyć, by 
utrzymać sprawność fi zyczną. Dzięki 
ludziom dobrej woli Kuba już korzy-
sta z tego urządzenia. Teraz spełni-
ło się jego drugie, jeszcze większe 
marzenie.

List do Roberta Lewandowskiego 
mama Kubusia, Martyna Żebrow-
ska-Ungier, zamieściła na Fb 25 
czerwca. Wierny kibic napisał między 
innymi, że trzymał kciuki za piłka-
rza na Euro 2020 i że, mimo porażki 
polskiej reprezentacji, „Lewy” go nie 
zawiódł. – Cieszę się, że walczyłeś do 
końca – napisał chłopiec. – Nie przej-
muj się ludźmi, którzy źle mówią o To-
bie i o reszcie drużyny. Prawdziwy kibic 
nigdy w Ciebie i w naszą reprezentację 
nie zwątpi – zapewnił i dodał, że nie 
mógł wysłać listu, ponieważ nie zna 
adresu piłkarza.

Ani Kuba, ani jego bliscy w naj-
śmielszych snach nie spodziewali się 
jednak tak wielkiego odzewu inter-
nautów. W ciągu doby facebookowi-
cze udostępnili list 9-latka ponad 46 
tys. razy. Wiadomość od jaworznia-
nina dotarła do Roberta Lewandow-
skiego bardzo szybko. Sportowiec 
odpisał Kubie już następnego dnia.

– Jesteś najlepszym kibicem, jakiego 
mógłbym sobie wymarzyć. Ty też nigdy 
się nie poddawaj i zawsze walcz o swoje 
marzenia! Mocno Cię pozdrawiam – 
napisał piłkarz.

Gdy Kuba przeczytał odpowiedź 
zawodnika, nie mógł uwierzyć wła-
snym oczom.

– O mój Boże! O Boże! To się nie 
dzieje naprawdę! – wykrzyknął.

Równie wzruszona jest mama 
chłopca.

– Od 4 lat walczyliśmy, aby móc speł-
nić marzenie mojego syna. Moje starania 
były bezskuteczne, ale jak widać mały 
kibic, gdy podrósł i nauczył się pisać, 
sam wiedział, co należy zrobić, by się 
udało – podkreśliła pani Martyna. – 
Oczywiście bez tak licznych dobrych 
serduszek, które udostępniały list, nie 
udałoby się nic – zaznaczyła.

Kuba Ungier jest podopiecznym 
fundacji „Dziecięca Fantazja”.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Wspierają przedsiębiorcówKarabin w muzeum
Zadania na najbliższe cztery lata 

i nowy skład Jaworznickiej Izby Go-
spodarczej to bilans walnego zgroma-
dzenia członków JIG, jakie odbyło 
się w czerwcu. Ostatni rok z powo-
du pandemii był dla jaworznickich 
przedsiębiorców wyjątkowo trudny. 
Pandemiczne ograniczenia uniemoż-
liwiały bądź ograniczały możliwość 
prowadzenia działalności przedsta-
wicielom wielu branż. Przyjęty pro-
gram jest odpowiedzią na te trudne 
doświadczenia.

Wśród nowych pomysłów jest pro-
jekt pod hasłem „Kupuj lokalnie”. 
Przedsięwzięcie ma zachęcać jaworz-
nian do kupowania usług i produktów 
w swoim mieście, by w ten sposób 

Piotr Uwijała, szef jaworznickich 
policjantów, we wtorek, 29 czerwca, 
przekazał pszczyńskiemu Muzeum 
Zamkowemu kniejówkę, dwulufową 
broń, znalezioną w jednym z jaworz-
nickich domów. Historia karabinu 
jest niezwykła.

– Blisko dwa lata temu mieszkaniec 
Jaworzna poinformował dyżurnego ja-
worznickiej policji o odnalezieniu zamu-
rowanej w ścianie broni. Broń odnalazła 
się podczas wykonywania prac remonto-
wych i natychmiast została przekazana 
przybyłemu na miejsce patrolowi policji 
– opowiada Michał Nowak, rzecznik 
prasowy KMP w Jaworznie.

Odnaleziony przypadkowo kara-
bin to znakomicie zakonserwowa-

wspierać miejscowych przedsiębior-
ców. Podczas czerwcowego spotka-
nia członków Jaworznickiej Izby Go-
spodarczej zadecydowano również 
o kontynuowaniu projektu pod nazwą 
„Przedsiębiorcze Jaworzno”. W ra-
mach tego przedsięwzięcia każdego 
roku organizowane są konkursy, któ-
re promują lokalne fi rmy i zachęcają 
młodych jaworznian do tworzenia 
własnych biznesplanów. W tym roku 
szersza będzie też współpraca Izby 
z gminą, środowiskami biznesowymi 
oraz instytucjami międzynarodowy-
mi. Priorytetem ma być integracja 
branżowa przedsiębiorców.

Prezesem Jaworznickiej Izby Go-
spodarczej ponownie został Mateusz

na dwulufowa kniejówka Conrad 
Heym Suhl produkcji niemieckiej, 
wyprodukowana na przełomie XIX 
i XX wieku. Broń poddano specja-
listycznym analizom, by ustalić, 
czy nie popełniono przy jej użyciu 
przestępstwa. Z czasem sąd orzekł 
przepadek broni na rzecz Skarbu 
Państwa. Losem jednostki zainte-
resował się jaworznicki policjant 
aspirant sztabowy Paweł Tabor, 
miłośnik broni i instruktor wyszko-
lenia strzeleckiego jaworznickiej 
komendy. Dzięki staraniom poli-
cjanta udało się przekazać broń do 
Muzeum Zamkowego w Pszczynie, 
gdzie będzie mogła być oglądana 
i podziwiana przez długie lata.    GD

Łętowski. Stanowisko wiceprezesa 
pełnić będzie Wiesław Pieczonka, 
a skarbnikiem w JIG jest Wiesław
Głowacz.

Gratulacje, życzenia sukcesów 
i owocnej współpracy na ręce pre-
zesa Izby złożył Paweł Silbert, pre-
zydent Jaworzna.

– Mam nadzieję, że najgorsze już 
za nami, a teraz najważniejszym za-
daniem stanie się ponowne pobudze-
nie koniunktury gospodarczej i roz-
wijanie idei przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców Jaworzna. Cieszę się, 
że możemy podejmować te działania 
wspólnie w mądrym i przynoszącym 
rozwiązania dialogu – podkreśla pre-
zydent Jaworzna.                     GD
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Karolina Kornaga ze składakiem, na któ-
rym przemierzy Polskę | fot. Archiwum 
prywatne

Ponad 660 przedszkolaków z Jaworzna wzięło udział w profi laktycznym programie pod hasłem „Mam apetyt na zdrowie”. W ramach tego przedsięwzięcia małych 
jaworznian nie tylko zważono i zmierzono, ale też wyedukowano. Dzieci uczestniczyły w specjalnych spotkaniach z dietetykiem, fi zjoterapeutą i psychologiem. 
Poznawały zasady zdrowego odżywiania i znaczenie aktywności fi zycznej dla naszej kondycji. 

AU TO P R O M O C J A

Przedszkolaki z apetytem na... zdrowie

W ramach programu edukacyjne 
warsztaty zorganizowano również dla 
rodziców jaworznickich przedszko-
laków i ich przedszkolnych opieku-
nów. Program realizowany był przez 
specjalistów Zespołu Lecznictwa 
Otwartego oraz Centrum Kształce-
nia i Wdrożeń. Przedszkolaki zostały 
przebadane dwukrotnie, na początku 
programu i tuż przed fi nałem. 

Wyniki niepokoją
Specjaliści ważyli, mierzyli, spraw-

dzali sumę całkowitej zawartości 
w organizmie wody, białka, substan-
cji mineralnych oraz masy tkanki 
tłuszczowej. Na tej podstawie ocenia-
li, czy dziecko ma prawidłową wagę, 
czy też cierpi na nadwagę lub oty-
łość. Wyniki są niepokojące. Już co 
czwarty przedszkolak w Jaworznie 

waży za dużo. – Analizy składu ciała 
u dzieci w wieku pięciu i sześciu lat pro-
wadzone w ramach programu „Mam 
apetyt na zdrowie” wykazały, że co 
czwarte dziecko boryka się z nadwagą 
lub otyłością. To bardzo niepokojący 
wynik – potwierdza Jolanta Wójcik
z Centrum Kształcenia i Wdrożeń. 
– Wszystkich rodziców i opiekunów 
dzieci z nadwagą lub otyłością zapro-
siliśmy na konsultacje z dietetykiem. 
Niestety, zdecydowało się na nią tylko 
kilka procent rodziców. To dowodzi, 
że kwestie dziecięcej nadwagi i otyłości 
są lekceważone, a to poważny błąd – 
podkreśla Jolanta Wójcik.

Tymczasem badania dowodzą, że 
otyłość w wieku młodzieńczym trzy-
krotnie zwiększa ryzyko otyłości w ży-
ciu dorosłym oraz jest zapowiedzią 
poważnych zaburzeń metabolicznych 
oraz chorób dietozależnych, czyli 

cukrzycy, choroby niedokrwiennej 
serca czy osteoporozy.

Błędy w diecie
Specjaliści zwrócili też uwagę na 

codzienne błędy dietetyczne, które 
mogą skutkować problemami. 

– Badane przez nas dzieci często spo-
żywają trzy posiłki dziennie, podczas 
gdy prawidłowe żywienie w tym wieku 
powinno być oparte na czterech-pię-
ciu posiłkach. Rodzice skarżą się także 
często na nadpobudliwość dzieci, której 
przyczyn można upatrywać w nadmier-
nym spożyciu cukrów prostych, czyli 
głównie słodyczy i słodkich deserów 
podjadanych między głównymi posił-
kami –  mówi Jolanta Wójcik.

Podczas fi nałowych spotkań przed-
szkolaki otrzymały miłe upominki. To 
między innymi gadżety powiązane 

z tematyką zajęć profi laktycznych, 
gry planszowe, piłki oraz torby na 
zakupy zdrowych produktów spo-
żywczych. 

Trzeba działać
O tym, że podobny program jest 

bardzo potrzebny, specjaliści z jaworz-
nickiego Zespołu Lecznictwa Otwar-
tego mówili już dawno. Niepokoiły 
ich dane gromadzone w poradniach 
pediatrycznych. – Dokonaliśmy analizy 
liczby dzieci i młodzieży z zaburzenia-
mi metabolicznymi w oparciu o własne 
dane statystyczne pozyskane z poszcze-
gólnych przychodni, w których spółka 
prowadzi poradnie pediatryczne. To 9 
placówek na terenie Jaworzna. Wyniki 
analizy wskazywały na pojawienie się 
pierwszych przypadków występowania 
nadwagi i otyłości, m.in. w grupie dzieci 

przedszkolnych i szkolnych – wspomina 
Jacek Nowak, prezes ZLO. To wła-
śnie dlatego opracowano program 
profi laktyczny dla przedszkolaków. 
Udało się również zdobyć unijne do-
fi nansowanie na jego realizację. – Pro-
gram realizujemy od listopada 2020 
roku w jaworznickich przedszkolach, aby 
wpierać dzieci, ich rodziców i opiekunów 
oraz personel placówek przedszkolnych
– mówi prezes ZLO.

Uczestnicy programu mieli okazję, 
by poznać zasady zdrowego żywienia, 
pozytywne skutki regularnej aktyw-
ności fi zycznej oraz metody radzenia 
sobie z trudnymi emocjami, które 
często są powodem podjadania czy 
niewłaściwego żywienia. – Mam na-
dzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności 
będą procentować w ich przyszłym ży-
ciu – podsumowuje Jolanta Wójcik.

Grażyna Dębała

Dla chorych dzieci
Kto nie ryzykuje, ten nie wie, czy 

było warto – taką zasadą kieruje 
się jaworznianka Karolina Kor-
naga, która 14 sierpnia wyruszy 
w 900-kilometrową podróż na skła-
daku marki Zenit. W ramach 9-dnio-
wej podróży po Polsce 26-letnia 
rowerzystka z Jaworzna będzie pro-
mować zbiórkę pieniędzy na rzecz 
oddziału neurochirurgii dziecięcej 
Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach. Los pacjen-
tów onkologicznych jest jej bliski. 
Sama przeszła operację usunięcia 
nowotworu. Teraz chce pomóc in-
nym chorym.

– Na pomysł ze składakiem wpa-
dłam, gdy jechałam do pracy na ro-
werze. Od zawsze lubiłam ten środek 
transportu i swego czasu jeździłam 
nim dosłownie wszędzie. Miałam jed-
nak dłuższą przerwę, dlatego, jadąc 

do pracy, dostałam zadyszki. Bardzo 
mi się to nie spodobało – wspomina.

Aby wrócić do formy, postanowi-
ła, że wybierze się w rowerową po-
dróż przez całą Polskę. Zdecydowała 
się wystartować z najbardziej wysu-
niętego na południe punktu, czyli 
z Sianek, a na metę swojej eskapady 
wyznaczyła miejsce najbardziej wy-
sunięte na północ. Znajduje się ono 
w Jastrzębiej Górze.

– Aby nie było za łatwo, zdecydowa-
łam, że pojadę tam składakiem. Później 
naszła mnie kolejna myśl, że skoro robię 
coś dla siebie, mogę jednocześnie zrobić 
coś dobrego dla innych – uśmiecha się 
jaworznianka. – Wiem, jak to jest czuć 
ból, którego się nie da opisać, strach 
przed tym, co cię czeka oraz bezsilność, 
z którą nic nie można zrobić. Wiem, jak 
to jest, kiedy jedzie się na blok operacyj-
ny i tak naprawdę nie ma się pewności, 
czy coś będzie później – mówi.

Dlatego zdecydowała, że pojedzie 
właśnie dla osób, które, tak jak ona, 
zmagają się z nowotworami mózgu. 
Ponad 20-letniego składaka znaleźli 
dla niej jej szef i rowerzyści z gru-
py Team Jaworzno On-Tour, któ-
rzy zadbali też o jego odnowienie. 
W wyprawie będą jej towarzyszyć 
przyjaciele i jej tata, który zadba o za-
opatrzenie.

Zrzutka już wystartowała. Można 
ją znaleźć pod adresem siepomaga.
pl/skladakiemprzezpolske. Pienią-
dze trafi ają bezpośrednio na konto 
Fundacji ISKIERKA, która przekaże 
je katowickiej neurochirurgii dzie-
cięcej. W pomoc angażują się osoby 
prywatne i przedsiębiorcy.

Więcej informacji można znaleźć 
w facebookowym wydarzeniu „Skła-
dakiem przez Polskę”.              AZ-H
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Najmłodsi uczestnicy gry entuzjastycznie 
korzystali z rekwizytów w punkcie z foto-
budką  | fot. Radosław Kałuża

Zuchy z 13 JGZ Szczwane Szopy sprawdzają swoją wiedzę o udziela-
niu pierwszej pomocy   | fot. Radosław Kałuża

Członkowie Kręgu Seniora opowiadają zuchom z Leśnych Duszków 
o zabawach i obozach sprzed lat | fot. Radosław Kałuża

Gra terenowa, uroczysty 
apel i ognisko. Tak 
jaworzniccy harcerze 
zakończyli w minioną 
sobotę, 26 czerwca, rok 
szkolny i jednocześnie 
zainaugurowali obchody 
setnej rocznicy harcerstwa 
w Jaworznie. Sto lat 
harcerskiej działalności 
minęło w kwietniu, 
ale przez lockdown 
świętowanie jubileuszu 
nieco się opóźniło.

AU TO P R O M O C J A

Wielki jubileusz harcerzy

– Podczas gry terenowej nasze zu-
chy i harcerze sprawdzali swoją har-
cerską wiedzę. Trasa wiodła przez 
GEOsferę i Gródek – informuje hm. 
Kinga Jędrzejek, komendantka 
Hufca ZHP w Jaworznie. 

Uczestnicy gry musieli „zaliczyć” 
wyznaczone na trasie rajdu punk-
ty. Wśród nich było np. spotka-

nie z druhami seniorami, odegra-
nie minutowej scenki, promującej 
jaworznicki hufi ec czy zrobienie 
zdjęć w fotobudce.

– Nasze sobotnie spotkanie w te-
renie to dopiero początek jubileuszu. 
W ramach świętowania będziemy mó-
wić o historii podczas wakacyjnych 
zajęć z harcerzami. A po wakacjach 

planujemy międzypokoleniowe spo-
tkanie instruktorskie i cykl otwartych 
zbiórek i spotkań przy ognisku, pod-
czas których zaprezentujemy miesz-
kańcom Jaworzna, jak kiedyś dzia-
łały harcerskie drużyny i jak działają 
teraz. Jesienią odbędzie się też wysta-
wa, dotycząca historii jaworznickiego 
harcerstwa – wylicza komendantka.

Harcerska społeczność w naszym 
mieście zawiązała się 1 kwietnia 
1921 roku. Tego dnia powstała 
pierwsza męska drużyna im. Kazi-
mierza Puławskiego. Inicjatorem 
jej powstania był prof. Tadeusz
Gdula. Drużyna działała wtedy pod 
hufcem chrzanowskim. Jaworznicki 
powstał dopiero kilka lat później, 
w 1926 roku (100-lecie samego 
hufca w Jaworznie będziemy ob-
chodzić za pięć lat).

Pierwszym drużynowym został 
dh Edward Fonferko. Harcerze 
złożyli przyrzeczenie w czerw-
cu 1921 roku. 23 czerwca 1923 
roku otrzymali od członków to-
warzystwa „Sokół” sztandar od-
działu ochotniczego, walczącego 
pod koniec I wojny światowej pod 
Lwowem. Powstały też dwie nowe 
męskie drużyny i pierwsza żeńska.

W 1926 roku Komenda Chorągwi 
Krakowskiej zdecydowała o odłą-
czeniu jaworznickiej społeczności 
od chrzanowskiego hufca i o po-
wstaniu odrębnej jednostki w Ja-
worznie. Pierwszym komendantem 
został dh Kazimierz Stawarski. 
W 1931 roku hufi ec liczył prawie 
200 harcerzy. Trzy lata później 
druhów było już niemal 300.

Po tym jak Niemcy napadli 
na Polskę, druhowie z Jaworzna 
dostarczali polskim żołnierzom 
żywność w czasie kampanii wrze-
śniowej. W czasie okupacji życie 
straciła spora część jaworznickiej 
kadry. Niektórzy byli torturowani 
przez hitlerowców.

Jaworznicki hufi ec wznowił 
działalność w czerwcu 1945 roku 
i przez trzy lata był jednostką ko-
edukacyjną. W 1948 roku został po-
dzielony. Komendantem męskiego 
został dh Stefan Dwornicki, a ko-
mendantką żeńskiego dh Aniela
Gutowska. Rok później, z powodu 
polityki władz państwowych, ZHP 
został rozwiązany. Wznowił działal-
ność po siedmiu latach. Hufcowym 
został Stefan Dwornicki. W 1961 
roku funkcję komendanta objęła 
phm. Janina Bajtel.

29 kwietnia 1962 roku hufi ec 
otrzymał sztandar ufundowany 
przez zarząd Miejskiego Związ-
ku Młodzieży Socjalistycznej, a 22 
stycznia 1972 roku zyskał imię Pol-
skiej Partii Robotniczej. W 1975 
roku, w wyniku nowego podziału 
administracyjnego Polski, przeszedł 
pod Chorągiew Katowicką. W tym 
czasie do jaworznickiego hufca na-
leżało ponad 5,3 tys. harcerzy.

Po transformacji ustrojowej spo-
ro osób odeszło z harcerstwa. Ale 
powoli tworzyły się nowe środowi-
ska, odżywały też te, które tworzyli 
niegdyś starsi druhowie. Powstały 
dwa kręgi seniorów.

Ważny dla jaworznickich har-
cerzy był też rok 2000. Odbyła 
się wówczas kampania „Bohater”, 
promująca sylwetkę hm. Stefana 
Dwornickiego. 16 grudnia stał się 
on patronem hufca w Jaworznie. 
Jednostka odebrała też nowy sztan-
dar ufundowany przez Urząd Miej-
ski i Radę Miejską.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Zaśpiewali w Mikołowie
Jaworznickie zespoły śpiewacze, które działają przy Miejskim Centrum Kul-

tury i Sportu, uświetniły swoimi występami obchody 41. Dni Otwartych Drzwi 
w Mikołowie. To impreza organizowana przez częstochowski Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, na którą zaproszono między innymi producentów ma-
szyn i urządzeń rolniczych, środków do produkcji rolnej, ogrodników i szkół-
karzy, pszczelarzy, producentów sprzętu pasiecznego, wyrobów regionalnych 
i rękodzielników. Spotkanie w Mikołowie było okazją do rozmów i wymiany 
doświadczeń. Można było uczestniczyć w konferencji pszczelarzy czy kiermaszu. 

Do Mikołowa pojechały Byczynianki, Dąbrowianki i Szczakowianki. Każdy 
zespół przygotował na tę okazję krótki program artystyczny. Panie z jaworznic-
kich zespołów śpiewaczych zgodnie deklarują, że bardzo już tęskniły za wystę-
pami przed publicznością, toteż zaproszenie na obchody Dni Otwartych Drzwi 
bardzo je ucieszyło. – W Mikołowie było naprawdę świetnie – mówi Danuta Du-
biel, przewodnicząca Byczynianek. Jaworznickie zespoły śpiewacze po przerwie 
spowodowanej pandemią już przygotowują się do kolejnych występów.     GD
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Rodzinne pikniki w parku Podłęże cieszą się sympatią najmłodszych ja-
worznian | fot. Archiwum MCKiS Jaworzno

Wodne szaleństwa już możliwe 
| fot. Grażyna Dębała

W tym roku w ramach Akcji Lato nie zabraknie wycieczek | fot. Archiwum 
MCKiS Jaworzno

Warsztaty kulinarne to jedna z ubiegłorocznych propozycji | fot. Archi-
wum MCKiS Jaworzno

Już w najbliższą niedzielę, 4 lipca, w parku Podłęże odbędzie 
się kolejna z cyklu imprez organizowanych przez Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu pod hasłem „Z Rodziną w Plenerze”. 
Organizatorzy zapraszają i zapewniają, że atrakcji nie 
zabraknie. Będą gry wielkoformatowe, strzelanie z łuków, 
rozgrywki badmintona, rzuty woreczkiem do celu, klocki 
konstrukcyjne i kącik malucha.

R E K L A M A

Moc letnich atrakcji w mieście

– Na cykl spotkań „Z Rodziną 
w Plenerze” zapraszamy przez całe 
wakacje. To będą różne atrakcje dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i dla ca-
łych rodzin. Spotykać się będziemy 
w najpiękniejszych zakątkach Jaworz-
na. Odwiedzimy między innymi Sosi-
nę, GEOsferę i Rynek. A w najbliższą 
niedzielę widzimy się w parku Pod-
łęże – zaprasza Monika Komań-
ska, pełnomocnik ds. organizacyj-

nych w Miejskim Centrum Kultury 
i Sportu. 

Cykl rodzinnych spotkań to tylko 
jedna z letnich atrakcji. W poniedzia-
łek, 5 lipca, startuje Akcja Lato przy-
gotowana przez instruktorów MCKiS. 
Wśród propozycji są zajęcia artystycz-
ne, sportowe i mnóstwo wycieczek. 
Uczestnicy wakacyjnej akcji pojadą 
do Ogrodzieńca, gdzie odwiedzą Park 
Doświadczeń Fizycznych oraz Dom 

Legend i Strachów. Planowane są 
też wizyty w kinie, GEOsferze, my-
słowickiej sali zabaw i zwiedzanie 
Zagrody Żubrów w Pszczynie. A to 
tylko nieliczne spośród propozycji 
przygotowanych na pierwszy tydzień 
letniej akcji!

– Zajęcia w Domu Kultury im. Zdzi-
sława Krudzielskiego prowadzone będą 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
dopołudniowych. Przygotowane propo-
zycje to między innymi warsztaty ar-
tystyczne i teatralne. Zaplanowaliśmy 
także wyjazdy autokarowe. Naszych 
uczestników będzie można także spotkać 
w Krakowie i Ogrodzieńcu. Odwiedzi-
my Bajkę Pana Kleksa w Katowicach 
i Górnośląski Park Etnografi czny w Cho-
rzowie. Nie zabraknie w naszej ofercie 
wizyt w kinie i premierowych seansów 
fi lmowych. Chcemy przybliżyć dzie-
ciom także teatr, który uznawany jest 

przez niektórych rodziców za bardziej 
wymagający i trudniejszy w odbiorze, 
stąd wyjazdy do teatru Ateneum i Teatru 
Czarnego Tła w Chorzowie – wylicza 
Agata Stelmachów, kierownik zespo-
łu obiektów kulturalnych w Miejskim 
Centrum Kultury i Sportu.

Pierwsze zajęcia niemal wszędzie 
będą organizacyjne. Kolejne dni wy-
pełnione będą warsztatami, spotka-
niami, rozgrywkami i wyjazdami. 
– Zajęcia będziemy organizować w nie-
wielkich grupach. Jeśli tylko pogoda 
pozwoli, to czas będziemy spędzać na 
świeżym powietrzu. Stawiamy też na 
wycieczki – opowiada Ewelina Ogioł-
da, kierownik zespołu obiektów kul-
turalnych w Miejskim Centrum Kul-
tury i Sportu.

Wakacyjną akcję przygotowali też 
bibliotekarze. Hasłem przewodnim 
bibliotecznych inicjatyw będą „Wa-

kacyjne podróże z Małym Księciem”. 
– Niesamowite przygody tytułowego bo-
hatera skłaniają do myślenia o tym, co 
jest w życiu najważniejsze, odkrywają 
przed czytelnikiem uniwersalne praw-
dy i wartości. Treść lektury, w postaci 
nagranego audiobooka, przybliżą ja-
worzniccy bibliotekarze. Nawiązując 
do utworu, zachęcimy dzieci i młodzież 
do udziału w przygotowanych quizach, 
zabawach interaktywnych, warsztatach 
artystycznych oraz grach planszowych 
– zapowiada Aleksandra Bzowska 
z MBP w Jaworznie.

Wakacyjna akcja trwa już w ATE-
lier Kultury. Dzieci uczestniczą tu 
w zajęciach plastycznych, rytmicz-
nych czy warsztatach teatralnych. 
Chętni będą poznawać tajniki łowie-
nia ryb. Szkółka wędkarska będzie 
prowadzić zajęcia nad Grajdołkiem. 

Grażyna Dębała

Rusza Wodny 
Plac zabaw

Od czwartku, 1 lipca, po sezono-
wej przerwie Wodny Plac Zabaw na 
jaworznickich plantach znów działa. 
Właśnie dziś ponownie uruchomione 
zostaną wszystkie wodne atrakcje. 
Jeśli tylko pogoda dopisze, to przez 
letnie miesiące najmłodsi jaworznia-
nie będą mogli pluskać się do woli.

– Wraz z początkiem lipca, na okres 
wakacyjny Miejski Zarząd Dróg i Mo-
stów uruchamia Wodny Plac Zabaw 
w pełnym zakresie. W ramach przygo-
towań do otwarcia obiektu zamontowa-
ne zostały zabawki w niecce z wodą, 

realizowane były też prace porządko-
we, pielęgnowana jest zieleń na terenie 
wokół placu, przeprowadzone zostały 
również badania próbek wody – wy-
licza Emilia Tura z MZDiM.

Warto przypomnieć, że na tere-
nie Wodnego Placu Zabaw należy 
przestrzegać postanowień regula-
minu. Urządzenia są przeznaczone 
dla dzieci od lat 3, a maluchy, które 
nie skończyły jeszcze 7 lat na placu 
powinny przebywać pod opieką do-
rosłych. Na teren obiektu nie wolno 
wchodzić z psami. Obowiązuje też 
bezwzględny zakaz palenia papiero-
sów, spożywania alkoholu i środków 
odurzających.  

W każdy poniedziałek Wodny Plac 
Zabaw do południa będzie niedostęp-
ny. Tego dnia do godziny 12 wyko-
nywane będą niezbędne przeglądy 
techniczne. Najmłodsi jaworznianie 
już nie mogli się doczekać wodnych 
atrakcji. – Przychodzimy na planty na 
spacery i podglądamy, jak montowane 
są kolejne urządzenia. Stroje kąpielowe 
już od kilku tygodni są przygotowane
– śmieje się Marta Paszkowska, 
mama Julki i Oskara.               GD
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GrubSon świetnie się spisał | fot. Oliwier Dubiel Górny pokład piętrowego autobusu na czas koncertu stawał się sceną | fot. Oliwier Dubiel

Jaworznianie zgodnie deklarowali, że tęsknili już za imprezami  | fot. Oliwier DubielKoncert na plantach trwał najdłużej. Publiczność szalała! | fot. Oliwier Dubiel

Tancerki rozgrzewały publiczność | fot. Oliwier Dubiel

Amelia 
Waśko

Karolina Głowaty 
i Adam Gajda

Dagmara Chyżyńska 
z córką Oliwią

Weronika 
Związek

Mateusz 
Hładoń

Pomysł na taką formułę Dni Jaworz-
na bardzo mi się podoba. Cieszę się, 
że imprezy plenerowe znów mogą się 
odbywać. Brakowało ich. W końcu 
można fajnie spędzić wolny czas i do-
brze się bawić. W sobotę nie byłam na 
koncertach. Wybrałam się za to w nie-
dzielę. Zdecydowałam się na GEOsferę, 
ponieważ mam blisko. Przyjechałam 
na rowerze.

Mieszkamy poza Jaworznem. Jesteśmy 
z Pyrzowic i z okolic Tarnowskich Gór. 
U nas dni miast w tym roku się nie od-
bywają. Przyjechaliśmy do Jaworzna, 
bo lubimy muzykę C-BooLa. Przekonał 
nas też autobus, na którym odbywał się 
występ. To bardzo ciekawa formuła. 
Wybraliśmy GEOsferę, ponieważ nie 
byliśmy tu wcześniej. Podoba nam się 
to miejsce.

Niedzielny koncert podobał się nam 
bardziej niż sobotni. To dlatego, że 
bardzo lubimy DJ-a C-BooLa. W oby-
dwa dni byłyśmy z córką w GEOs-
ferze. Mieszkamy niedaleko. Nowa 
forma Dni Jaworzna jest naprawdę 
fajna. Każdy mógł wybrać miejsce, 
które mu najbardziej odpowiada. Do-
brze, że nasze miasto zorganizowało 
te imprezy.

Bawiłam się na Dniach Jaworzna w so-
botę i niedzielę. W sobotę byłam tylko 
na jednym koncercie. Za to w niedzielę 
wybraliśmy się z przyjaciółmi do parku 
w Osiedlu Stałym, a później na Podłęże 
i na planty w Centrum. Bardzo dobrze 
się bawiliśmy, zwłaszcza przy naszym 
ulubionym wykonawcy, C-BooLu. Od-
jazdowe święto miasta to naprawdę 
bardzo fajny pomysł.

Podobały mi się koncerty obu wykonaw-
ców. Dni Jaworzna w formie objazdowej 
to bardzo dobra inicjatywa. Przydałoby 
się więcej takich imprez. W sobotę byłem 
tylko na jednym koncercie GrubSona, 
ponieważ w parku Podłęże pojawił się 
z godzinnym opóźnieniem. Przez to nie 
dałem już rady bawić się na plantach. 
W niedzielę byłem za to na trzech kon-
certach C-BooLa.

To były Odjazdowe 
Dni Jaworzna! Jedyne 

w naszym regionie dni 
miasta. Przez dwa dni 

dwóch artystów dało 10 
koncertów, w pięciu róż-

nych dzielnicach mia-
sta. Przy ich muzyce ba-
wiło się w sumie około 

2 tysiące mieszkańców 
Jaworzna i okolicznych 
miejscowości. Artyści 
koncertowali w sumie 

ponad 6 godzin.

Dni Jaworzna – odjazdowo, energetycznie i entuzjastycznie!
Tak przedstawia się w liczbach to niety-

powe i niezwykłe wydarzenie. Po przerwie 
spowodowanej pandemią MCKiS zorgani-
zował koncerty dwóch gwiazd – GrubSona 
z zespołem Sanepid i DJ C-BooLa. Z uwagi na 
kwestie bezpieczeństwa święto miasta miało 
zupełnie inną formułę. Tym razem nie było 
jednej wielkiej sceny i plenerowego koncertu. 
Zaproszeni artyści jeździli po mieście i za-

trzymywali się w miejscach Jaworzna, które 
są celem weekendowych spacerów. GrubSon 
i DJ C-BooL przemieszczali się czerwonym, 
piętrowym, angielskim autobusem, którego 
górny pokład na czas koncertów stał się sce-
ną. – Staramy się tak dobierać artystów, by za-
spokoić różne gusta mieszkańców. Tym razem ze 
względu na czas pandemii przedsięwzięcie było 
nietypowe. Znalezienie artystów, którzy podję-

liby się wyzwania i zagrali z piętrowego autobu-
su, było nie lada wyzwaniem. Ograniczały nas 
też czas i przestrzeń. Wybór padł na GrubSona 
i DJ C-BooLa, artystów, którzy swoją muzyką 
przyciągają publiczność – opowiada Monika 
Komańska, pełnomocnik ds. organizacyjnych 
w MCKiS Jaworzno.

Pierwszy przystanek koncertowego au-
tobusu muzycy mieli na Sosinie. Mimo iż 
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Atmosfera podczas święta miasta była gorąca | fot. Oliwier Dubiel DJ C-BooL dał czadu na plantach | fot. Oliwier DubielTancerki rozgrzewały publiczność | fot. Oliwier Dubiel

Agnieszka i Marek Stróżyńscy 
z synem Wiktorem

Jadwiga i Andrzej 
Guźlińscy

Teresa Nowak 
i Jadwiga Bober

Joanna Jaworska 
z synkiem Jasiem

Ireneusz Zięba 
z córką Leną

Uwielbiam tańczyć i dobrze się bawi-
łam na koncertach na Sosinie, Osiedlu 
Stałym i Podłężu. Byłam tylko w nie-
dzielę, ale moi bliscy wzięli udział 
w Dniach Jaworzna również w so-
botę. Cieszę się, że wróciły imprezy 
plenerowe. Nareszcie! Bo bardzo ich 
brakowało. Znów można spotkać się 
z innymi ludźmi i dobrze się bawić 
w większym gronie.

Byliśmy z wnukiem w GEOsferze 
i w parku Podłęże. To był mile spę-
dzony czas. Przed pandemią cho-
dziliśmy na imprezy z okazji święta 
miasta. Dlatego w tym roku bardzo 
chętnie wzięliśmy udział w Dniach 
Jaworzna w zmienionej formule, tym 
bardziej że przez ostatni rok człowiek 
był uwięziony w domu. Oby to już 
nie wróciło.

Bawiłyśmy się doskonale. Uwielbiamy 
takie imprezy i koncert w parku Pod-
łęże bardzo nam się podobał. Jak to 
przyjemnie jest wyjść w końcu do lu-
dzi, rozerwać się, potańczyć. O Dniach 
Jaworzna dowiedziałyśmy się dopie-
ro w ten weekend. Ale na szczęście 
miałyśmy blisko. Jedna z nas miesz-
ka na Podłężu, druga nieco dalej, bo 
na Azocie.

O Dniach Jaworzna dowiedziałam się 
już po sobotnich koncertach. Dlatego 
wzięłam w nich udział tylko w niedzie-
lę. Wybrałam się z synkiem na plan-
ty. Taka impreza w pięciu miejscach 
to bardzo dobry pomysł, zwłaszcza 
w czasach pandemii. Można zapomnieć 
o smutkach i fajnie się bawić. Mia-
sto wyszło naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców.

Przyszedłem z rodziną. Bawiliśmy się 
i w sobotę, i w niedzielę. Oba dni nam 
się podobały. W sobotę byliśmy na jed-
nym koncercie, w niedzielę na dwóch, 
najpierw na Sosinie, a później na plan-
tach. Występy w kilku punktach mia-
sta to fajny pomysł. Podobają mi się 
zarówno koncerty w nowej formule, 
jak i te sprzed pandemii, gdy wszystko 
odbywało się w jednym miejscu.   AZ-H

Sebastian Kuś
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

Dwa dni, dwóch artystów i dziesięć koncertów w pięciu pięknych miej-
scach Jaworzna – dziś można już śmiało powiedzieć, że to świetny przepis 
na udaną i bezpieczną zabawę. Za nami niezwykła edycja Dni Jaworzna. 
Pandemiczne ograniczenia i kwestie bezpieczeństwa nie pozwoliły na to, by 
w tym sezonie święto miasta zorganizować w tradycyjnej formie. Nie mogli-
śmy zaprosić jaworznian na wielki plenerowy koncert, ale zależało nam na 
tym, by w tym szczególnym roku, kiedy obchodzimy 120 rocznicę nadania 
Jaworznu praw miejskich, święto miasta jakoś zaznaczyć. Trzeba było zna-
leźć sposób, by pogodzić niezwykle ważne kwestie bezpieczeństwa z celebro-

waniem święta miasta i jego mieszkańców. Tak w Miejskim Centrum Kultury i Sportu narodził się 
pomysł na Odjazdowe Dni Jaworzna. Formuła nieco wymuszona przez pandemiczne okoliczności 
doskonale się sprawdziła i tegoroczne obchody dni miasta z pewnością dobrze zapiszą się w historii 
imprez, organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Emocje po weekendzie już nieco 
opadły, więc zabieramy się do pracy i już planujemy, przygotowujemy kolejne wydarzenia. Dzięku-
ję moim współpracownikom, którzy wymyślili tę formułę zabawy i wszystkim tym, którzy później 
pracowali nad jej przygotowaniem i realizacją. Bez ich kreatywności, a później osobistego zaanga-
żowania, przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe.                              GD

– odjazdowo, energetycznie i entuzjastycznie!
w pierwszy dzień nad zalewem gromadzi-
ły się burzowe chmury, jednak i tak spo-
ro mieszkańców przybyło, aby posłuchać 
koncertu GrubSona. W niedzielę pogoda 
rozpieszczała, więc wyznaczony plac przed 
czerwonym autobusem szybko zapełnił się 
fanami tego artysty i mieszkańcami odpo-
czywającymi nad zalewem. Do koncertów 
i interakcji zagrzewały na każdym przystan-
ku hostessy z grupy tanecznej BLING Dance-
show. Dziewczyny odpowiednio wystylizo-
wane, inaczej w każdej dzielnicy, zachęcały 
publiczność do tańca, animowały, rozdawały 
letnie gadżety: kapelusze, okulary, przypinki 
z logo Dni Jaworzna. GrubSon i DJ C-BooL 
na każdym przystanku koncertowali około 
30 minut i grali największe przeboje.

Następnym przystankiem była GEOsfera. 
Również i tam na artystów czekała już rze-
sza mieszkańców, którzy akurat tego dnia 
postanowili odwiedzić to miejsce, jak i fani 
podróżujący za gwiazdami. Nie inaczej było 
w parku w Osiedlu Stałym. 

Na długo jeszcze przed koncertami miesz-
kańcy okolicznych bloków gromadzili się na 
wyznaczonym placu i cierpliwie czekali na 
swoich idoli. Już w parku Lotników muzycy 

rozgrzali publiczność, tworząc niesamowitą 
atmosferę. Na kolejnym przystanku, w parku 
Podłęże, dali czadu, wchodzili w interakcję 
z publicznością, która energetycznie reagowa-
ła, domagała się bisów. Po reakcji publiczności 

widać było, że takich imprez brakowało. – Po 
covidowej rzeczywistości taka forma rozrywki jest 
świetnym pomysłem. Przyszłam do parku, aby 
zobaczyć, jak sprawdzi się taka formuła koncertu. 
I jestem zachwycona, jest energetycznie, panu-

je rewelacyjna atmosfera, ale jest też w miarę 
bezpiecznie – mówi Anna Bartoń, która z cór-
ką przyszła na koncert DJ C-BooLa. Z kolei 
Agata Kamińska uważa, ze dobór artystów 
był strzałem w dziesiątkę. Muzycy potrafi li 
świetnie rozruszać publiczność.

Finałowy koncert Odjazdowych Dni Ja-
worzna zaplanowany został na plantach i tam 
właśnie gromadziło się najwięcej ludzi. Wy-
znaczony plac przed autobusem bardzo szyb-
ko się zapełnił, niektórzy dużo wcześniej 
zajmowali najlepsze miejsca. I to właśnie 
na plantach publiczność stworzyła najlepszą 
i najbardziej energetyczną atmosferę. Re-
akcja publiczności tak ujęła i spodobała się 
C-BooLowi, że muzyk postanowił koncerto-
wać nie planowane pół godziny, ale półtorej 
godziny! Ostatecznie po 21:30, najnowszym 
przebojem „GoldenRules” muzyk zakończył 
Odjazdowe Dni Jaworzna. 

– Bardzo dobrze się bawiłem, na plantach 
publiczność dosłownie szalała. Lubię muzykę C-
-BooLa i uważam, że świetnie wpisał się w gusta 
jaworznian – twierdzi Mariusz Golda, który 
z córkami Leną i Pauliną bawił się na kon-
cercie do ostatniej chwili. 

Ewa Szpak
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Marta, Agnieszka, Ewelina razem ćwiczą na siłowni | fot. Ewa Szpak

Siłownie i kluby fi tness 
po pandemicznej przerwie 
znów działają. Chociaż 
wciąż obowiązuje tu 
ścisły reżim sanitarny, 
to sportowe obiekty 
cieszą się jednak sporym 
zainteresowaniem.

Zanim wyjdziesz na plażę
Pogoda ostatnio nas rozpieszcza, więc 

chętnie korzystamy z kąpieli słonecznych. 
Zanim jednak wystawimy naszą skórę na 
działania promieni słonecznych, powinni-
śmy ją do tego przygotować. I nie chodzi 
tu tylko o zabranie balsamu do opalania, 
ale o odpowiednie wczesne przygotowanie 
skóry, aby równomiernie i zdrowo łapała 
słońce. Należy więc wykonać przed opala-
niem kilka zadań:

Po pierwsze pozbyć się zrogowaciałego na-
skórka. Zrogowacenia czy miejsca, gdzie po-
jawia się nawarstwiony stary naskórek, nie 
będą się równomiernie opalać i pozostawią 
na skórze plamy. W tym celu należy zrobić pe-
eling całego ciała. Co najmniej dwa tygodnie 
przed kąpielami słonecznymi i zabieg należy 
powtórzyć. Należy być ostrożnym w przypadku 
skóry naczynkowej czy alergicznej, które nie 
lubią peelingów ziarnistych. Na rynku jest 
wiele różnych preparatów do peelingu, ale 
warto wykonać go samodzielnie z preparatów 
dostępnych w kuchni. Na przykład peeling ka-
wowy, który jest polecany osobom z proble-
mem cellulitu. Wystarczy pół szklanki kawy 
zmielonej, łyżeczka zmielonego cynamonu i 2 

łyżki śmietany lub jogurtu. Kawę zalewamy 
wrzątkiem i parzymy pod przykryciem. Od-
lewamy wodę, a fusy łączymy z cynamonem 
i śmietaną. Powstałą w ten sposób papkę 
wmasujemy w ciało. Z kolei peeling solny 
polecany do skóry z problemami zrobimy 
z pół szklanki soli morskiej, 2 łyżek oliwy 
z oliwek i soku z ćwiartki cytryny. Wszystkie 
składniki mieszamy i nakładamy papkę na 
wilgotną skórę.

Kolejny etap to nawilżanie. To ważne, aby 
nie poddawać działaniom promieni słonecz-
nych przesuszonej skóry. Po drugie, słońce 
może dodatkowo przesuszyć już suchą skórę 
i uszkodzić jej płaszcz lipidowy. Do nawilżania 
skóry używamy dostępne na rynku preparaty 
zawierające, np. kwas hialuronowy, masło 
shea czy olej z pestek winogron. 

Następnym krokiem jest odpowiednia de-
pilacja. Będziemy czuć się komfortowo i na 
pewno równomiernie się opalimy. Powinno 
się jednak pamiętać, aby depilację laserową 
stosować co najmniej parę dni przed kąpie-
lami słonecznymi, zaraz po zabiegu nie wolno 
wystawiać skóry na słońce. O szczegółowe 

informacje i rady warto zapytać kosmetologa 
lub lekarza medycyny estetycznej.

Odpowiednie środki do opalania. W wakacyj-
nym bagażu nie może zabraknąć odpowiednich 
kosmetyków, które chronią skórę przed nie-
pożądanym działaniem promieni słonecznych. 
Przy wyborze kremu z fi ltrem, należy zwrócić 
uwagę, żeby chronił przed promieniowaniem 
UVA i UVB. Wysokość fi ltra dostosować trzeba 
do karnacji skóry. Przy jasnej karnacji powi-
nien być nie niższy niż 30. Taki krem z fi ltrem 
należy nakładać minimum 15 minut przed wy-
stawieniem skóry na działanie promieni sło-
necznych i powtarzać po każdej kąpieli wod-
nej oraz powtórzyć po 2 godzinach opalania. 
Warto też unikać długiego siedzenia na słońcu 
w godzinach od 11-15.

Kosmetyki na plażę. Unikamy oczywiście 
w czasie opalania dezodorantów, perfum 
czy jakichkolwiek kosmetyków na bazie al-
koholu. Mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc, 
powodują przebarwienia skóry pod wpływem 
słońca. Jeśli używamy dezodorantów, to tych 
naturalnych niezawierających alkoholu czy 
środków barwiących.

Dieta. Wbrew pozorom jest ważne, co powin-
niśmy jeść, aby zachować piękną opaleni-
znę i zregenerować skórę po słońcu. Dieta 
powinna być bogata w kolorowe warzywa 
i owoce, które są źródłem oligoelementów, 
witamin i przeciwutleniaczy, chronią skórę 
przed szkodliwym działaniem wolnych rod-
ników. W naszym jadłospisie powinny się 
znaleźć: czerwone, zielone warzywa i owoce: 
marchew, brokuły, pomidory, melon, zawie-
rające beta-karoten. Owoce morza, jajka, 
mięso czy orzechy brazylijskie zwierają se-
len, który przygotowuje skórę do kontaktu 
ze słońcem. Z kolei truskawki, kiwi, cytryna, 
mango, czerwona papryka będące źródłem 
witaminy C, pomogą walczyć ze starzeniem 
się skóry poddanej promieniom słonecznym. 
A witaminę E chroniącą skórę przed stresem 
oksydacyjnym znajdziemy przede wszystkim 
w kiełkach pszenicy, które można dodać do 
jogurtów czy sałatki. 

Dbajmy o naszą skórę jeszcze przed opa-
laniem się, aby nie tylko długo cieszyć się 
piękną opalenizną, ale aby uniknąć nieprzy-
jemnych konsekwencji dla skóry. 

Ewa Szpak

Jak zacząć przygodę na siłowni

Po tak długiej, 7-miesięcznej, sta-
gnacji ruchowej wielu jaworznian 
postanowiło wprowadzić w swoje 
życie regularny ruch i popracować 
nad sylwetką. Wiele osób twierdzi, 
że wystarczy zabrać strój sporto-
wy, udać się na siłownię i zacząć 
ćwiczyć, a wyniki przyjdą same. 
Nic bardziej mylnego. Co musimy 
widzieć, gdy zaczynamy przygodę 
na siłowni?

Pierwsza zasada, to nie rzucamy 
się od razu na maszyny, o których 
nie mamy pojęcia. Specjaliści prze-
konują, że możemy w ten sposób 
zrobić sobie krzywdę i zniechęcić 
się do ćwiczeń. Ważna tutaj jest na 
początek rozgrzewka.

– W ogóle wiele osób zapomina 
o tym, co jest najważniejsze, czyli 
o rozgrzewce. Wchodzi na siłownię 
i zaczyna trening na maksa. A tu nie 
trzeba się spieszyć, warto dać sobie 
czas. Taką rozgrzewkę wykonujemy 
na maszynach aerobowych – 10 mi-
nut lekkiego treningu. Po tym czasie 
przyśpieszamy tempo – tłumaczy 
Marta Ślęczka, trener personalny 
z Fitness Szoku. 

Pierwszy trening nie musi być 
długi, może trwać krótko - nawet 
40 minut. Powinno się powoli przy-
zwyczaić organizm do wysiłku. Za-

cząć go od maszyn aerobowych, 
czyli orbitrek, stepper, bieżnia. Na 
początku ćwiczymy 2-3 razy w ty-
godniu, nie musimy chodzić na 
treningi do siłowni codziennie. Do-
stosowujemy również tempo ćwi-
czeń do własnych możliwości. Nic 
na siłę. – Mam taką zasadę: Wyjdź 
z niedosytem, żebyś z chęcią przyszła 
na następny trening. Jeśli ktoś się 
sponiewiera na siłowni, to z następ-
nego treningu zrezygnuje. Ćwiczymy 
z umiarem – dodaje Marta Ślęczka. 

Jeśli mamy kryzys, motywacją jest 
druga osoba. Można również wy-
brać się na zajęcia fi tness, gdzie 
ćwiczy się w grupie.  

Kolejnym ważnym aspektem jest 
ustalenie konkretnego celu. Może 
on być bardzo dobrym motywato-
rem. – Od roku korzystam z siłowni. 
Miałam konkretny cel i udało mi się 
go osiągnąć dzięki systematycznym 
ćwiczeniom, które wykonywałam na 
siłowni, a które dostosowałam do 
siebie. Chociaż pojawił się na po-

czątku kryzys, ale dzięki koleżankom 
nie rezygnowałam – mówi Ewelina 
Jewuła, która dzięki ćwiczeniom 
schudła 25 kg.

Ustalamy więc swój cel i do nie-
go dostosowujemy ćwiczenia. Mo-
żemy to zrobić samodzielnie albo 
pod kontrolą trenera personalnego. 
Wtedy jest łatwiej, bo specjalista 
może zaplanować tak nasze trenin-
gi, aby pomóc w osiągnięciu celu, 
zweryfi kuje też poprawność wyko-
nywanych ćwiczeń, abyśmy unik-

nęli ewentualnej kontuzji, nauczy 
obsługiwać poszczególne sprzęty na 
siłowni, może tak dobrać zestawy 
ćwiczeń, aby osiągnąć szybsze efek-
ty. W każdym klubie są trenerzy, 
którzy pomogą, doradzą, więc dla 
własnego dobra i konkretnego celu 
warto skorzystać z ich pomocy.  

Na taki trening na siłowni po-
winniśmy zabrać ze sobą oczy-
wiście odpowiednio dopasowany 
strój sportowy, nie możemy czuć 
się skrępowani. Bardzo ważne są 
buty, w których ćwiczymy. Nie 
mogą się ślizgać i muszą być do-
pasowane do stopy. W zbyt dużych 
lub zbyt małych butach łatwiej 
jest o kontuzję.

Nie zapominajmy także o od-
powiednim nawodnieniu organi-
zmu. Na siłownię trzeba zabrać 
wodę. Żadne soki, przede wszyst-
kim woda. Powinno się nawad-
niać organizm przed treningiem, 
w trakcie i po treningu, i wypić co 
najmniej litr wody. Jeśli nawet po-
czątkowo wypicie zalecanej ilości 
wody się nie udaje, to warto dać 
sobie czas. Z biegiem czasu nasz 
organizm zaadaptuje się do nowych 
warunków i będziemy potrzebowali 
więcej wody. 

Ostatnim ważnym elementem 
jest wbrew pozorom dieta. To co 
jemy, będzie miało wpływ na nasze 
samopoczucie i energię do ćwiczeń. 
Nie jest konieczna radykalizacja 
diety, ale warto wprowadzić do 
swojego codziennego menu pro-
dukty, które zawierają witaminy 
i są bogate w składniki mineralne. 
W zależności od celu, jaki chcemy 
osiągnąć, powinno się taką dietę 
skonsultować z dietetykiem. 

Ewa Szpak
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Nagrodzeni licealiści - uczestnicy warsztatów FANFIK-BOOK 
| fot. Ewa Szpak

Na początku czerwca ruszyła 3. edycja projektu „Performatywna książka. Performatywna 
biblioteka”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

którym podlega, jest próbą opisania 
go, a także tego, co jest poza nim. 

Tytułowa Bella Brown z fi lmu 
„Niezwykły świat Belli Brown” jest 
bibliotekarką, mimo młodego wie-
ku postrzegana jest jako osoba eks-
centryczna i co najmniej dziwna. Bo 
Bella z pewnością jest inna, wrażli-
wa, inteligentna, ma bardzo bogatą 
wyobraźnię i wewnętrzny świat. Jej 
marzeniem jest zostanie autorką ksią-
żek dla dzieci, niestety ciągle napo-
tyka na swojej drodze na trudności. 

Życie Belli zmienia się, gdy zawiera 
znajomość ze swoim starszym i zrzę-
dliwym sąsiadem, a ich relacja powoli 
zamienia się w przyjaźń. Ogród jest 
ważnym elementem całej historii, 
łączącym i spajającym wszystkie wąt-
ki. Zaniedbany przydomowy ogród 
Belli jest miejscem symbolicznym. 
Wraz z jego przemianą i odrodze-
niem, zmienia się życie Belli, jej re-
lacje z ludźmi, a marzenia stają się 
realne. Film nasycony jest baśniowym 
klimatem i magiczną atmosferą. To 
pełna ciepła i pozytywnych emocji 
opowieść o nieoczywistej przyjaź-
ni, pogoni za marzeniami oraz po-
konywaniu własnych słabości.  KP

Motyw ogrodu to temat 
uniwersalny, wyrażający 

ważne treści dotyczące ludz-
kiej egzystencji. Pojawiał się on 
w różnych epokach, od czasów sta-
rożytnych po kulturę współczesną. 
Swoim zasięgiem objął literaturę, 
malarstwo, muzykę i fi lm. Każda 
z tych sztuk opowiada o ogrodzie 
charakterystycznym dla siebie języ-
kiem. Literatura to słowo, malarstwo 
to obraz, muzyka to dźwięk, nato-
miast fi lm łączy wszystkie te sztuki. 

Mówiąc o ogrodach w fi lmie, nie 
mamy na myśli instruktażowych pro-
gramów o tym, jak sadzić, ciąć czy 

Wybrana fi lmografi a:
Córka botanika, reż. Sijie Dai, Chny/Francja 2006
Dwa księżyce, reż. Andrzej Barański, Polska 1993
Dzika jak natura, reż. Vivienne De Courcy , Irlandia 2016
Edward Nożycoręki, reż.Tim Burton, USA 1990
Kontrakt rysownika, reż. Peter Greenaway, Wielka Brytania 1982
Maria Antonina, reż. Sofi a Coppola, USA 2006
Marzyciel, reż. Marc Forster, USA /Wielka Brytania 2004
Milou w maju, reż. Louis Malle, Francja 1990

Filmowy ogród
Motyw ogrodu to temat 

uniwersalny, wyrażający 
prawidłowo uprawiać rośliny.  Filmy 
fabularne są między innymi bogatym 
źródłem nie tylko wnętrzarskich, ale 
także ogrodowych inspiracji. A pięk-
ne i stylowe ogrody często bywają 
istotnym tłem dla rozgrywających 
się wydarzeń i fabuły, a czasem na-
wet odgrywają większą rolę, są te-
matem przewodnim albo metaforą.

Na poziomie symbolicznym ogród 
prezentuje kluczowe i niezależne od 
historycznych zmian myśli i refl ek-
sje o życiu, śmierci i nieśmiertelno-
ści. To pełna całościowa idea o ota-
czającej nas rzeczywistości. Dotyczy 
życia każdego człowieka, przemian 

Tak, to możliwe. Wrocławskie wy-
dawnictwo Awaken Realms kojarzone 
jest przede wszystkim z tytułami dla 
zaawansowanych graczy, które są 
przepełnione wysokiej klasy 
fi gurkami i fundują się 
w milionach zło-
tych. Moż-
na tutaj 
wspomnieć 
chociażby 
cieszący się 
ogromną po-
pularnością 
Nemesis, któ-
ry ufundował 
się w lutym 2018 
roku, zbierając po-
nad 16 milionów zło-
tych. Mając to wszyst-
ko na uwadze, może 
dziwić fakt pojawienia 
się małej gry karcianej 
dla początkujących gra-
czy spod marki AR. I tu 
na scenę wchodzi Awa-
ken Realms Lite, czyli młodszy 
brat Awaken Realms zajmujący się 
wydawaniem „lżejszych” gier, choć 
jak sami podkreślają, nie zabraknie 
tytułów z mocnym motywem dla 
wymagających entuzjastów. 

Miodek jest właśnie taką lekką kar-
cianką dla młodszych, jak i mniej 
zaawansowanych graczy. Idealnie 
sprawdzi się również w przypadkach, 
gdy nie dysponujemy dużą ilością 
czasu. Ale czy się spodoba? Wizual-
nie nawet przed pierwszą rozgrywką.

To prawda - mocną stroną gry Ka-
mila Cieśli są ilustracje Dagmary
Gąski, od realistycznie wyglądają-
cych pszczół, po detale, grę świateł 
i barw plastrów miodu i kwiatów 
na łące. Jednak 
nie tylko grafi ka 
cieszy przy roz-
grywce. 

Gra jest przezna-
czona dla od 2 do 
6 graczy w wieku 
6+, a czas potrzeb-
ny do rozegrania 
partii to 15 minut. 
Siadając do Miodku, 
nie uświadczymy 
negatywnej 
interakcji, 
a jedynie ma-
łego wyścigu 
przy korzy-
staniu z za-

sad dla zaawansowanych, ale zacznij-
my od początku. W swojej turze gracz 
może wykonać jedną z dwóch akcji: 
zebrać pyłek poprzez dobranie kar-

ty z Talii Pyłku 
i otrzymanie 
kryształków-
- p y ł k ó w 
w odpowied-
nim kolorze, 
a  także wy-
produkować 
miodek, czyli 
kupić za krysz-
tałki jedną 
z dostępnych 
Kart Miodku. 
Bardzo cieka-
wą mechaniką 

jest tutaj otrzymywanie 
przez pozostałych gra-
czy pyłków wskazanych 

na karcie, którą wcześniej 
wybrał w swojej turze ak-
tywny gracz. Gra kończy 

się w momencie, gdy zosta-
nie odkryta ostatnia karta 

z Talii Miodku. W trybie zaawanso-
wanym wylosowane karty Uli mogą 
zawierać dodatkowe warunki zwy-
cięstwa.

Siadając do Miodku, gracze nie do-
świadczą skomplikowanej strategii, 
ustępującej pola na rzecz losowości. 
Jedynie grając przy większej liczbie 
osób, zaczynamy zwracać uwagę na 
to, którą kartę zabrać, ze względu 
na trafi ające do pozostałych graczy 
kryształki. Jednakże grając w tytuł 
od Awaken Realms Lite, można się 
odprężyć przed cięższą rozgrywką 
w Nemesis, a i sama gra dzięki swo-
im gabarytom, idealne zmieści się do 

plecaka na 
wakacyjny 
wyjazd.

Radosław 
Kałuża

Harcerski 
Klub Gier 

Gildia

Miodek: gra o pszczołach

Lekka karcianka... 
od Awaken Realms?

Performatywnie w MBP

W ramach tego przedsięwzięcia 
młodzież brała udział w zajęciach 
warsztatowych. 24 czerwca podsu-
mowano warsztaty FANFIK-BOOK 
i nagrodzono najbardziej zaangażo-
wanych uczestników zajęć. Trzy klasy 
dzieci i młodzieży uczestniczyły łącz-
nie w sześciu spotkaniach prowadzo-
nych przez pisarkę Beatę Ostrowicką
i wspólnie rozmyślały nad nowymi 
wątkami lektur szkolnych.

Młodzież z I LO wzięła na tapet 
powieść Bolesława Prusa „Lalka”. 
Uczniowie SP 3 pracowali nad „Ze-
mstą” Aleksandra Fredry, a ucznio-
wie z SP 6 zajęli się powieścią Tolkie-
na „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 
Uczestnicy spotkań szlifowali swój 
warsztat pisarski, rozwijali wyobraź-
nię i wymyślali dalsze losy bohaterów 
wybranej powieści. Najbardziej zaan-
gażowani, a byli to licealiści, zgłosili 
się do minikonkursu na najlepsze za-

kończenie losów Łęckiej czy Wokul-
skiego. – Warsztaty miały zachęcić mło-
dych ludzi do czytelnictwa. „Lalka”, to 
też lektura moich czasów, tym bardziej 
z przyjemnością czytałam wasze prace. 
Gratuluję wyobraźni, ciekawej fabuły, 
która zachęcała do czytania waszych 
prac, sprawności narracyjnej, pięknego 
stylu – zwróciła się do wyróżnionych 
licealistów Monika Rejdych, dyrek-
tor MBP. Wśród wyróżnionych I m. 
zajęła Aneta Chłosta, II m. przypa-
dło Oldze Stępień, a III Konradowi
Dubielowi. Pozostali otrzymali wy-
różnienia. – Pisząc dalsze losy Izabeli 
Łęckiej, kierowałam się sercem. Chcia-
łam odczarować jej postać, pokazać ją 
jako bardziej wrażliwą kobietę, która 
chce się zmienić i zrobić coś dobrego 
w swoim życiu. Dlatego wpadłam na 
pomysł, aby wydarzyło się w jej życiu 
coś przełomowego. Stąd też pomysł na 
motyw oniryczny - Izabeli w śnie poja-

wia się zmarła matka i nakazuje córce 
się zmienić – mówi Aneta Chłosta, 
laureatka I miejsca.

Pod koniec czerwca odbyły się 
warsztaty SCRAP-BOOK z zakresu 
artystycznego ozdabiania albumów 
z fotografi ami, kartek czy pamiętni-
ków. Uczestniczyły w nich dzieci, 
które pod okiem prowadzącej An-
geliny Więckowskiej, absolwentki 
Liceum Sztuk Plastycznych, tworzyły 
warstwowe kartki, bogato zdobione. 
Również w trzy czerwcowe przed-
południa (22, 23 i 24) zaproszono 
przedszkolaki do udziału w warszta-
tach MUSIC-THERAPY-BOOK, które 
poprowadziła absolwentka Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu Wanda
Kołodziejska, wykorzystując dobro-
czynną moc muzyki.

To jednak nie wszystkie atrakcje. 
Już dzisiaj (1 lipca) odbędą się onli-
ne warsztaty BODYPAITING-BOOK, 
które poprowadzi Marian Folga – 
znany, jaworznicki artysta, mistrz 
body paintingu. Zwieńczeniem tych 
warsztatów będzie happening, który 
odbędzie się 3 lipca w przestrzeni 
Biblioteki Głównej. Artysta będzie 
ożywić dzieło plastyczne. – Podczas 
wielogodzinnego zdarzenia będziemy 
starali się pokazać, że formą opowie-
dzenia historii może być także pozawer-
balny komunikat zapisany, zamiast na 
płótnie czy kartce papieru, na ciele mo-
delki. Finał zaplanowany jest na godzinę 
17 – informuje Anna Ptaszkiewicz, 
pracownik MBP.

Ewa Szpak
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Rok temu Letnie Kino Plenerowe odbyło się na plantach | fot. Archiwum MCKiS Jaworzno

Miejskie Centrum Kultury i Sportu zaprasza na seanse 
w plenerze. W tym sezonie fi lmy w Letnim Kinie Plenerowym 
oglądać będziemy w lipcowe piątki. Kinowy ekran ustawiony 
zostanie w podcieniach Hali Widowiskowo-Sportowej w Centrum 
(ul. Grunwaldzka 80), a wszystkie seanse będą się rozpoczynać 
o godzinie 21.30. Każdy poprzedzi krótka prelekcja.

AU TO P R O M O C J A

WARTO POSŁUCHAĆ... 
PRZECZYTAĆ... 

Książka

Teatr

Muzyka

Magdalena 
Witkiewicz  

Wizjer

Księżniczka na 
ziarnku grochu

Maneskin   
Teatro D ìra

Znakomity, trzy-
mający w napięciu thriller, który 
wciąga i zaskakuje. Laura, młoda, 
samotna matka zajmuje się pro-
jektowaniem i prognozowaniem 
zachowań oraz potrzeb konsumen-
tów. Dziwnym trafem niektórzy jej 
znajomi znikają bezpowrotnie, inni 
ulegają dziwacznym wypadkom 
lub popełniają samobójstwo. Czy 
ta seria wstrząsających wydarzeń 
ma związek z jej nową pracą?

Wystawa

Art. Naif 
Festiwal

XIV Art. Naif Fe-
stiwal organizowany jest pod hasłem 
Polska. Rozpocznie go dwumiesięcz-
ny, wakacyjny Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Naiwnej. W Galerii 
Szybu Wilson prezentowane będą 
przesiąknięte optymizmem, bogatą 
kolorystyką, tworzące bajkową rze-
czywistość obrazy o nieograniczonej 
wręcz wyobraźni artystów. Wystawa 
potrwa do 11 września.  

Ewa Szpak

Nowatorska ada-
ptacja bajki Jana Brzechwy pełna 
kolorów, wzruszeń i dobrej zabawy. 
Zawiera ona również przesłanie, 
które uczy młodego widza wiary 
we własne możliwości, pokazuje, 
że marzenia się spełniają, trzeba 
w nie tylko wierzyć. Będzie taniec 
hip-hop w wykonaniu rodziny kró-
lewskiej, wspólne śpiewanie piose-
nek. Spektakl będzie grany 8 lipca 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Jako zwycięzcy 
Konkursu Piosenki Eurowizji podbili 
serca widowni. W miniony week-
end dali show na Polsat SuperHit 
Festiwal w Sopocie. A teraz mogą 
pojawić się w każdym domu. Na 
rynku muzycznym pojawił się drugi 
studyjny album zespołu, na który 
składa się 8 utworów. Już od pierw-
szej kompozycji słychać charaktery-
styczny i konsekwentny styl kapeli. 
Kawał dobrej, rockowej muzyki. 

Ruszają lipcowe seanse w plenerze

– Nie będę zdradzała fabuły, ale 
w kilku zdaniach opowiem o fi lmie. 
Podpowiem, na co warto zwrócić 
uwagę – podkreśla Katarzyna Po-
kuta z Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie.

W ramach Letniego Kina Plene-
rowego obejrzymy wspólnie czte-
ry fi lmy. Już w najbliższy piątek, 
2 lipca, zapraszamy na fi lmową 
wyprawę do najbardziej roztań-
czonego miasta na świecie, czyli do 
brazylijskiego Rio de Janeiro. „Rio, 
I love you” to dziesięć miłosnych 
historii, z których każda opowie-
dziana jest przez innego reżysera. 
Film to celebracja miłości, widziana 

oczami najciekawszych reżyserów 
współczesnego kina światowego. 
To fi lmowy przegląd najróżniej-
szych związków uczuciowych, od 
ulotnych po takie na całe życie.

Kolejny lipcowy piątek (9 lipca) 
zarezerwowany jest dla fi lmu pt. 
„Królowa pustyni” w reżyserii Wer-
nera Herzoga. Akcja tej fi lmowej 
historii rozgrywa się w XIX wie-
ku. To autobiografi czna opowieść 
o losach Gertrude Bell, Brytyjki, 
która śmiało udowadniała, że płeć 
nie musi stanowić przeszkody dla 
ciekawego życia. Brytyjska pisarka 
Gertrude Bell, w tej roli niezrów-
nana Nicole Kidman, wyrusza 

w podróż po Bliskim Wschodzie. 
Bohaterka zdobywa górskie szczy-
ty, prowadzi negocjacje z szejkami, 
odkrywa skarby starożytności, do-
skonale radząc sobie w arabskim 
świecie.

Trzecią odsłonę Letniego Kina 
Plenerowego zaplanowano na 23 
lipca. Tego dnia wspólnie obejrzy-
my „Kobiety z 6. piętra” w reżyserii 
Philippe'a Le Guaya. Akcja fi lmu 
rozgrywa się w Paryżu. Poukładane 
życie zamożnego maklera giełdo-
wego zmienia się pod wpływem 
hiszpańskich pokojówek, które za-
mieszkują poddasze jego kamie-
nicy. To opowieść o wewnętrznej 
przemianie, miłości i przyjaźni.

Na zakończenie tegorocznej 
edycji Letniego Kina Plenerowe-
go zobaczymy inteligentną i pełną 
dobrego humoru komedię roman-
tyczną prosto z Nowego Yorku. 
„Plan Maggie” to opowieść o trzy-
dziestolatce na życiowym rozdrożu. 
Maggie odnosi zawodowe sukcesy, 
ale brakuje jej rodziny, a ponieważ 

nie spotkała dotąd odpowiedniego 
mężczyzny, to postanawia mieć 
dziecko na własnych zasadach. Nie 
wszystko jednak udaje jej się z góry 
przewidzieć.

– Filmy, które obejrzymy w ramach 
Letniego Kina Plenerowego są zróż-
nicowane, toteż każdy widz znajdzie 
coź dla siebie. Oglądając te letnie 
propozycje, będziemy podróżować po 

świecie. Razem z bohaterami odwie-
dzimy Rio de Janeiro, Paryż, Nowy 
York. Wybierzemy się też na Saha-
rę. Wspólnym mianownikiem, który 
łączy wszystkie te fi lmowe propo-
zycje, są ciekawi bohaterowie, któ-
rzy na skutek różnych okoliczności 
znajdą się w niecodziennych sytu-
acjach – zapowiada Katarzyna Po-
kuta.                                      GD
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Ostatni streetball odbył się w 2017 roku | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Już w najbliższą niedzielę, 
4 lipca, uczniowie 
szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 
z naszego miasta będą 
mogli sprawdzić swoje siły 
w „Streetballu na Podłężu”. 

Tymczasem na zgrupowaniu ka-
dry Polski młodziczek od 25 czerwca 
przebywa z trenerem Gortatem inna 
zawodniczka Akademii, Martyna
Jarząbek. Jaworznianka występuje 
w kategorii 54 kg. Zgrupowanie po-
trwa do 5 lipca. 

Porażki w okręgówce 
i niepewność w A klasie

Aż 0:8 przegrali piłkarze 
Victorii 1918 Jaworzno swój przed-
ostatni w tym sezonie mecz w wado-
wickiej lidze okręgowej. Jaworznianie 
ulegli 26 czerwca piłkarzom Tempa 
Białka. Niepowodzeniem zakończyło 
się też sobotnie spotkanie LKS-u Zgo-
da Byczyna z Brzeziną Osiek. Choć 
bramek było mniej niż w przypadku 
Victorii, to przeciwnicy wkopali ich 
byczynianom trzy, podczas gdy ze-
spół z Jaworzna nie zdobył żadnego 
gola. Po weekendowych zmaganiach 
jaworznickie teamy znalazły się na 9. 
(Victoria) i 12. miejscu ligowej tabeli. 
Wczoraj odbyła się ostatnia kolejka 
tego sezonu. Wyniki można znaleźć 
na Fb drużyn. 

Rozgrywki w chrzanowskiej A kla-
sie zakończył natomiast LKS Cięż-
kowianka Jaworzno. Podopieczni 
Szymona Pieczki wygrali 5:0 z Wi-
słą Jankowice. Losy ciężkowickiego 
teamu jednak jeszcze się ważą. – 
Prawdopodobnie po przyznaniu Bły-
skawicy Myślachowice 3 punktów za 
nierozegrany mecz z UKS-em Dulowa 
i osiągnięciu tej samej liczby 65 punk-
tów przez Myślachowice, Ciężkowiankę 
oraz Start Kamień, ciężkowicki team 
zajmie ostatecznie miejsce na najniż-
szym stopniu podium – tłumaczy Ja-
nusz Ciołczyk, prezes ciężkowic-
kiego klubu.                                      

Anna Zielonka-Hałczyńska

Bilardziści pojadą 
na mistrzostwa

Dominik Jastrząb i Sam-
bor Stachowiak otrzymali nomina-
cje na mistrzostwa Europy juniorów 
w bilardzie. Trenowani przez Bogdana
Wołkowskiego zawodnicy jaworz-
nickiego UKS-u Fair Play zmierzą się 
z równymi sobie od 1 do 8 sierpnia 
w Słowenii. Zdolnych bilardzistów, 
trenujących w Jaworznie, wybrał do 
kadry narodowej selekcjoner Bogu-
sław Bereżny. Swoją decyzję ogłosił 
20 czerwca podczas odbywającego 
się w Łodzi II turnieju z cyklu „Mak 
Marketing Junior Tour 2021”. Na tych 
zawodach jaworzniccy bilardziści zma-
gali się w odmianie 10 bil. Najlepiej 
poradził sobie Sambor Stachowiak, 
który zajął piąte miejsce. Z sukcesów 
cieszą się też młodsi adepci bilarda, 
którzy 26 czerwca zajęli medalowe 
miejsca na Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w Bilardzie 
w Kielcach. Ośmioletni Łukasz Sta-
rzyński stanął na drugim miejscu po-
dium, a sześcioletni Borys Tomczak
na trzecim. 

Walczy o mistrzostwo 
Europy

Maja Kieszek, młoda pię-
ściarka z Akademii Boksu Roberta 
Gortata, zakwalifi kowała się do pol-
skiej kadry, która od 1 lipca bierze 
udział w mistrzostwach Europy kade-
tów i kadetek w gruzińskim mieście 
Tbilisi. Zawody potrwają do 12 lipca.

W polskiej reprezentacji znalazło 
się dziewięć dziewczyn i dziesięciu 
chłopców. Trenerem żeńskiej grupy 
jest Tomasz Winiarski, a męskiej 
Krzysztof Szot. Maja walczy w ka-
tegorii 48 kg.

AU TO P R O M O C J A

Sprawdź się w grze ulicznej Podium 
dla Adama

Turniej trzyosobowych drużyn z 
koszykówką w roli głównej odbędzie 
się na boisku w osiedlowym parku 
i będzie częścią festynu „Z Rodzi-
ną w Plenerze”. Imprezę organizuje 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie.

– Koszykarskie zmagania zosta-
ną przeprowadzone w trzech katego-
riach wiekowych. W pierwszej zagrają 
uczniowie szkół podstawowych z klas 
od 4 do 6. Druga kategoria będzie 
przeznaczona dla ich starszych ko-
legów z klas 7-8. W ostatniej grupie 
będą rywalizować drużyny, złożone 
z uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Zawodnicy mogą mieć maksymalnie 
19 lat – informuje Paweł Wróbel
z działu sportu MCKiS Jaworzno. – 
W przypadku braku wymaganej liczby 
zespołów w danej kategorii, drużyny 
dołączane będą do najbliższej kategorii, 
w której jest wymagana liczba drużyn
– zaznacza.

Nie zostały przewidziane kategorie 
dla drużyn żeńskich. Jeśli do turnieju 
zgłosi się zespół dziewcząt lub gru-
pa mieszana, zostanie dołączona do 
odpowiedniej kategorii wiekowej.

Zapisy drużyn odbędą się 
w dniu zawodów i rozpoczną się 
o godz.15.00 (nie ma wpisowego). 

Turniej rozpocznie się o 16.00. Po-
szczególne mecze będą trwać od 8 
do 10 minut (w zależności od liczby 
zgłoszonych teamów) lub do zdoby-
cia przez jeden z nich 15 punktów. 

– Rozgrywki w poszczególnych ka-
tegoriach odbywać się będą w różnych 
systemach, w zależności od liczby zgło-
szonych i zakwalifi kowanych zespołów. 
Szczegóły poznają kapitanowie drużyn 
w biurze zawodów po zakończonych 
zapisach ok. godz. 15.50. Najlepsze 
zespoły dostaną nagrody rzeczowe – 
informuje dalej Paweł Wróbel.

Będzie też okazja do sprawdzenia 
swojej celności w konkursie rzutów 
za 3 punkty. Jest on przewidziany 
ok. godz. 17.30. Będzie też konkurs 
rzutów osobistych - ok. 18.30. Obo-
wiązują zapisy. Zwycięzcy otrzymają 
drobne upominki.

Więcej informacji o „Streetbal-
lu” można uzyskać pod numerem 
telefonu 32 745 10 30 wew. 84 lub 
mejlowo pawel.wrobel@mckis.ja-
worzno.pl. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Tytuły mistrza i wicemistrza Ślą-
ska młodzików i brązowy medal na 
mistrzostwach Polski „Lekkoatlety-
ka dla Każdego” przypadły jaworz-
nickiemu lekkoatlecie Adamowi
Kukule. W sobotę, 26 czerwca, 
zawodnik sekcji MCKiS zdobył zło-
ty krążek w Częstochowie w kon-
kurencji pchnięcia kulą. Srebro 
wywalczył w rzucie dyskiem. We 
wtorek, 29 czerwca, na ogólnopol-
skich mistrzostwach w Sieradzu 
zdobył w pchnięciu kulą brązowy 
krążek. W Częstochowie zmagała 
się też Anna Chodacka. Była 4. 
w kuli i 5. w dysku. 

Dorośli zawodnicy sekcji MCKiS 
rywalizowali w miniony weekend 
na mistrzostwach Polski w Pozna-
niu. Jaworznianie biegli na 100 
metrów. Najlepiej poszło Piotro-
wi Kuzakowi, który w kat. open 
był 27. Adrianna Olechno zajęła 
miejsce 29, a Julia Frąckowiak 30 
(w skoku w dal zajęła 11. pozycję).

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Walkersi wędrowali po malowniczych zakątkach Byczyny 
| fot. MCKiS Jaworzno Klub Niko

Zeszłoroczny Bieg  im. rtm. Pileckiego odbył się 12 września | fot. Archiwum Pulsu Jaworzn
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„ Lewy” odpisał Harcerze rozpoczęli 

Więcej na str. 4Więcej na str. 3 Więcej na str. 6

Pawło-
wi Silbertowi
Jaworzna, przyjęli też spra-
wozdanie z realizacji budże-
tu i raport o stanie gminy. 

W sobotę harcerze zainau-
gurowali obchody setnej rocz-
nicy harcerstwa w Jaworznie. 

Nasze sobotnie spotkanie w te-
renie to dopiero początek jubile-
uszu. W ramach świętowania bę-
dziemy mówić o historii podczas 
wakacyjnych zajęć z harcerza-
mi. A po wakacjach planujemy 
międzypokoleniowe spotkanie 
instruktorskie i cykl otwartych 
zbiórek i spotkań przy ognisku, 
podczas których zaprezentuje-
my mieszkańcom Jaworzna, jak 
kiedyś działały harcerskie druży-

szego czasu zabiegał o kontakt 
ze swoim idolem. Jego marze-
nie spełniło się w sobotę, 26 
czerwca. – Kuba, Twój list do 
mnie dotarł i sprawił mi dużo 
radości. Bardzo Ci za niego dzię-
kuję – napisał piłkarz w inter-
necie. Chłopiec uwielbia pił-
kę nożną, ale nie może w nią 
grać, bo, jak sam stwierdził, 
zabronił mu lekarz. 
bowiem chore serduszko. Tą 
historią wzruszają się miesz-
kańcy całej Polski.

Posiedzenie trwało blisko 8 
godzin, a jego znaczną część 
poświęcono na debatę z udzia-
łem mieszkańców i radnych.
Poparcie zyskał też pomysł, 
by fi nansowo wesprzeć miesz-
kańców Nowej Białej, gdzie 
groźny pożar zniszczył domy 
i zabudowania gospodarcze. 
W efekcie żywioł pozbawił 
dachu nad głową około 100 
osób. W ramach pomocy ja-
worznianie wesprą poszko-
dowanych kwotą 100 tys. zł.

ny i jak działają teraz. Jesienią 
odbędzie się też wystawa, do-
tycząca historii jaworznickiego 
harcerstwa
Jędrzejek
ca ZHP w Jaworznie.

Więcej na str. 8-9

Było odjazdowo!
Robert Lewandowski

powiedział na list 9-latka z Ja-
worzna. Chłopiec już od dłuż-

Z kijami w stronę 
wschodzącego słońca 
wybrali się w sobotę, 
26 czerwca, miłośnicy 
marszów z Jaworzna. 
Wyprawa zorganizowana 
przez grupę Nord Walkers, 
działającą przy klubie 
MCKiS Niko, zgromadziła 
najzagorzalszych 
spacerowiczów.

AU TO P R O M O C J A

Ze słońcem 
za pan brat

– Dla naszej grupy i innych sympa-
tyków porannego spacerowania dzień 
rozpoczął się siedmiokilometrowym 
marszem i to już o godzinie 7 – pod-
kreśla Kinga Jończyk, instruktorka 
w Niko. – Zapewniam, że nikt nie 
narzekał na wczesną porę – dodaje 
z uśmiechem.

Przed rajdem nie mogło zabrak-
nąć rozgrzewki, która odbyła się 
przy Niko. Zaraz po porannym roz-
ruchu „walkersi” wyruszyli w trasę 
przez malownicze zakątki Byczyny. 
Maszerowali polami i lasami za 
wschodzącym słońcem.

A już w najbliższą sobotę, 3 lip-
ca, grupa zaprasza na kolejny rajd. 
Zbliżający się spacer odbędzie się 
tym razem wieczorem. Spacerowi-
cze znów wyruszą spod byczyńskie-
go klubu MCKiS.

– O  godz. 19 pomaszerujemy 
w stronę zachodzącego słońca. Za-
praszamy do przyłączenia się do 
nas – zachęca Kinga Jończyk. Za-
pisy na wspólny marsz odbywa-
ją się pod numerem telefonu 32 
616 17 53. 

„Walkersi” planują już kolejne 
wakacyjne spacery. W lipcowym 
i sierpniowym harmonogramie zna-
lazły się wtorkowe spotkania tre-

ningowe pod wspólną nazwą „Po 
Byczynie”. W lipcu zbiórki odbędą 
się o godz. 18 (dwie pierwsze przy 
klubie Niko, trzecia w parku Lotni-
ków w Osiedlu Stałym, w pobliżu 
miejsca, gdzie był amfi teatr).

6 lipca odbędzie się  trening 
z krótkim przypomnieniem ele-
mentów aktywnego chodu. Trasa 
będzie liczyć od 6 do 8 km. Tydzień 
później, 13 lipca, spacerowicze we-
zmą udział w treningu na Groble, 
pokonają wtedy dystans do 10 km. 
Z kolei 20 lipca około ośmiokilome-
trowa trasa będzie wiodła przez las 
na ul. Widokową w Długoszynie. 

Sierpniowe treningi, z  racji 
krótszego dnia, będą zaczynać się 
o godz. 17.30. 3 sierpnia space-
rowicze pokonają od 6 do 8 km 
i powędrują z Byczyny w okolice 
Grodziska, gdzie urządzą piknik. 
Warto wziąć ze sobą własny pro-
wiant. 10 sierpnia wyruszą spod 
Niko na Tarkę. Spacer będzie liczyć 
około 12 km. 17 sierpnia pomasze-
rują w okolice Cezarówki. Trasa to 
około 7 km. 24 sierpnia pokonają 
ok. 8 km, maszerując z GEOsfery 
do Gródka. To ostatnie wakacyj-
ne spotkanie będzie nosić nazwę 
„Jaworznicki lazur”. Zbiórka przy 
wejściu do GEOsfery od strony osie-
dla Sfera.

„Walkersi” zapraszają mieszkań-
ców również na V Wakacyjny Rajd 
Nordic Walking. Impreza, planowa-
na na 1 sierpnia, będzie połączo-
na z akcją charytatywną na rzecz 
Oddziału Neurochirurgii Dziecię-
cej w Katowicach. Spacerowicze 
wystartują z Sosiny. Szczegóły or-
ganizatorzy podadzą już wkrótce.

Harmonogram wakacyjnych mar-
szów może ulec zmianie. Warto 
śledzić informacje zamieszczane 
na Fb klubu Niko.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Bieg patriotyczny 
coraz bliżej

Trwają zapisy na Bieg Tropem 
Wilczym pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, który w Jaworznie zorganizuje 
Jaworznicka Inicjatywa Narodowa. 
Termin imprezy był kilkakrotnie 
przesuwany. Wszystko z powodu 
pandemii i związanych z nią ogra-
niczeń.

Początkowo bieg planowano na 
początek marca. Niestety, wzrost 
liczby zachorowań uniemożliwił 
organizację tak dużego przedsię-
wzięcia wczesną wiosną. Bieg prze-
sunięto na maj, ale wtedy również 
obostrzenia nie pozwoliły na to, by 
impreza się odbyła. Ostatecznie datę 
biegu wyznaczono na niedzielę, 15 
sierpnia.

W tym roku to jedyne biegowe 
zawody, na które zapraszają człon-
kowie JIN. W poprzednich latach 
Inicjatywa organizowała Jaworz-
nickie Grand Prix Biegów Patrio-
tycznych, które cieszyło się dużą 
popularnością wśród sportowców 
z całego regionu, a nawet z odle-
glejszych polskich miejscowości.

– Tym razem jako stowarzyszenie 
ograniczamy się tylko do Biegu Tropem 
Wilczym i do udziału w poszczegól-
nych uroczystościach rocznicowych, 
tradycyjnie organizowanych przez 
miasto na Rynku – przyznaje Ma-
teusz Musiał, prezes Jaworznickiej 
Inicjatywy Narodowej.

W poprzednich latach Jaworznic-
kie Grand Prix Biegów Patriotycz-
nych składało się z kilku biegowych 
imprez. Na początku marca odbywał 
się Bieg Tropem Wilczym. W maju 
biegacze ścigali się w ramach Biegu 
Velostrady im. rtm. Witolda Pilec-
kiego, a na przełomie lipca i sierpnia 
w Biegu Powstańca Warszawskiego. 
Ostatnia z biegowych imprez patrio-
tycznych w Jaworznie to listopado-
wy Bieg Niepodległości.

W 2020 roku jaworznickie grand 
prix uległo modyfi kacjom. W mar-

cu, jeszcze przed ogłoszeniem pan-
demii, JIN udało się zorganizować 
Bieg Tropem Wilczym. Bieg Velo-
strady, tym razem z okazji 100-le-
cia Bitwy Warszawskiej, odbył się 
w sierpniu, a Bieg im. rtm. Pileckie-
go we wrześniu. Ostatnia, listopa-
dowa impreza była zupełnie inna 
niż poprzednie. Organizatorzy zde-
cydowali się przeprowadzić ją on-
line. Zawodnicy musieli pokonać 
w pojedynkę lub w małej grupie 
wybraną przez siebie, minimum 
5-kilometrową trasę. Dzieci miały 
przebiec co najmniej 500 metrów. 
Biegacze musieli udokumentować 
swoje wysiłki za pomocą biegowych 
aplikacji. W wirtualnych zawodach 
wzięło udział prawie 100 osób.

Zaplanowany na 15 sierpnia Bieg 
Tropem Wilczym odbędzie się po 
leśnych ścieżkach w rejonie daw-
nego rezerwatu Sasanka. Start jest 
zaplanowany na godz. 16.00 sprzed 
siedziby jaworznickiego oddziału 
Polskiego Związku Hodowców Go-
łębi Pocztowych przy ul. Zagrody 2 
(dawny klub Dobra). Dorośli mają 
do wyboru dwa dystanse – 5 i 10-ki-
lometrowy. Odbędzie się też bieg 
na 1963 metry, bez pomiaru czaso-
wego. Ten dystans odwołuje się do 
daty śmierci Józefa Franczaka, po-
sługującego się pseudonimem „Lal-
ka”, ostatniego żołnierza wyklętego. 
Będzie też rywalizacja dla dzieci na 
600 metrów (w dwóch kategoriach 
wiekowych: 3-8 i 9-13 lat). 

We wszystkich biegach dla do-
rosłych może wziąć udział maksy-
malnie 200 biegaczy, w wyścigu 
dzieci – 100 małych uczestników.

Zapisy odbywają się przez inter-
net na stronach: dostartu.pl i zapisy.
mktime.pl. Więcej informacji można 
zdobyć pod numerem telefonu 781 
348 882  lub mejlowo stowarzysze-
niejin@gmail.com.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica Kornela Filipowicza nie została jeszcze zaznaczona 
na internetowych mapach. Droga przemysłowa w okoli-
cach Łubowca zyskała swojego patrona w ubiegłym roku. 
Biegnie od ulicy Emilii Plater
i przecina się z ulicą Zbignie-
wa Herberta.

Kornel Filipowicz był uta-
lentowanym nowelistą, pro-
zaikiem, poetą i scenarzystą. 
Przez miłośników poezji Wi-
sławy Szymborskiej na pew-
no jest kojarzony jako życiowy 
partner polskiej noblistki.

Urodził się 27 październi-
ka 1913 roku w Tarnopolu. 
Wychował się w Cieszynie, gdzie był związany z grupą 
literacką, działającą pod kierunkiem Juliana Przybosia. 
Studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym 
czasie zadebiutował opowiadaniem „Zapalniczka”, które 
ukazało się w „Zaraniu Śląskim”. Był jednym z redakto-
rów miesięcznika „Nasz Wyraz”. Zajmował się też krytyką 
sztuki. W Krakowie nawiązał kontakty z literatami z Gru-
py Krakowskiej i tymi, działającymi przy teatrze Cricot.

Walczył w kampanii wrześniowej, podczas której trafi ł 
do niewoli. Uciekł i zaangażował się w działalność konspi-
racyjną. Jeszcze w czasie wojny wydał w podziemiu tomik 
wierszy „Mijani”. Ożenił się z Marią Jaremy (zmarła w 1958 
roku). W 1943 roku przyszedł na świat ich syn Aleksander.

Po wyzwoleniu wrócił do Krakowa. W latach 50.  XX 
wieku we współpracy z Tadeuszem i Stanisławem Ró-
żewiczami założył grupę „Miczura-Film” i współtworzył 

Znakomity prozaik 
i miłość noblistki

Patroni 
naszych 
ulic

scenariusze fi lmowe. W 1953 roku podpisał się pod „Rezo-
lucją Związku Literatów Polskich w Krakowie” w sprawie 
procesu krakowskiego, a w 1975 roku pod „Listem 59”.

Działał w Związku Litera-
tów Polskich i był wicepreze-
sem Oddziału Krakowskiego. 
Założył Towarzystwo Kursów 
Naukowych, był też współ-
twórcą miesięcznika „Pismo”. 
Swoje utwory publikował tak-
że poza cenzurą w różnych 
czasopismach. Przełożył frag-
menty „Pana Tadeusza” na 
gwarę cieszyńską.

Drugą żoną Filipowicza była 
Maria Próchnicka. Miał z nią syna Marcina, który urodził 
się w 1964 roku. Po trzech latach artysta związał się z Wi-
sławą Szymborską, z którą był w nieformalnym związku 
do swojej śmierci. To była wielka miłość, ale zakochani 
nigdy ze sobą nie zamieszkali. Oprócz wzajemnych wizyt, 
korespondowali też ze sobą. Ich pełna czułości i humoru 
korespondencja została opublikowana w 2016 roku w zbio-
rze „Listy. Najlepiej w życiu ma twój kot”.

Kornel Filipowicz zmarł 28 lutego 1990 roku w Krako-
wie. Jego śmierć była wielkim ciosem dla poetki. Wisława 
Szymborska napisała na jego cześć wiersz „Kot w pustym 
mieszkaniu”. Żałowała, że jej partner nie doczekał momen-
tu, gdy została noblistką. Uważała, że jemu Nagroda Nobla 
bardziej się należy, bo, zdaniem poetki, Kornel Filipowicz 
napisał bardziej wartościowe utwory niż ona.

Anna Zielonka-Hałczyńska

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 24 (214)

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 29 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 22 
(214): Praca ma gorzki korzeń, 
ale słodki smak. 

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

Jaworznickie Jaworznickie 
rzemiosło – c.d.rzemiosło – c.d.
Do drugiej połowy XIX wieku, 

gdy pojawiały się kopalnie wę-
gla, huty cynku i ałunownie, huta 
szkła, cementownia, fabryka sody 
amoniakalnej, rosło zapotrzebowa-
nie na wszelkie środki transportu 
i narzędzia pracy. Nic dziwnego, 
że poszukiwani byli kowale, ślu-
sarze, blacharze, kołodzieje i ry-
marze. Zwiększyła się też liczba 
warsztatów krawieckich, szewskich 
i zegarmistrzowskich, usług budow-
lanych tam, gdzie powstawały nowe 
osiedla. W 1883 roku znowelizo-
wana została obowiązująca usta-
wa przemysłowa. Dotychczasowe 
stowarzyszenia cechowe zastąpi-
ły rękodzielnicze, podzielone na: 
rzemieślników branży spożywczej, 
wytwórców wyrobów ze skór i tka-
nin oraz pozostałych. W rezultacie 
w Jaworznie pojawiły się kolejno: 
Stowarzyszenie Zjednoczonych Rę-
kodzielników i Przemysłowców, 
Stowarzyszenie Przemysłu Piekarzy 
oraz Stowarzyszenie Kupców i Kra-
marzy. A w 1912 roku powstało 
Stowarzyszenie Gospodnio-Szyn-
karskie.       

Not. Ewa Szpak
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