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Zmieniają pasję 
w biznes

Święto 
policjantów

Pomagają 
zwalczać otyłość 

Sokoły 
już trenują
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Klub siatkarski MCKiS Ja-
worzno zdradził nazwiska 
zawodników, którzy dołączą 
w nowym sezonie do gro-
na jaworznickich Sokołów. 
Rozgrywki wystartują 1 paź-
dziernika, a drużyna z naszego 
miasta rozpoczęła już przy-
gotowania. Cel jest ambitny. 
MCKiS zamierza mocno po-
walczyć o powrót do 1. ligi.

W nadchodzącym sezonie 
2. ligi w grupie czwartej, do 
której należy team z Jaworz-
na, zagra 12 zespołów. W tym 

im medale, odznaczenia i akty 
mianowania na wyższe stop-
nie policyjne. Awansowało 47 
funkcjonariuszy z jaworznic-
kiej komendy. Uhonorowani 
zostali też pracownicy cywilni.

– Panie i panowie policjanci, 
w tym szczególnym dniu skła-
dam wam wyrazy najwyższego 
uznania i podziękowania za rze-
telną i ofi arną służę –  podkre-
ślał mł. insp. dr Piotr Uwija-
ła, komendant miejski policji 
w Jaworznie.

nek bariatryczny. Bariatria to 
stosunkowo nowa dziedzina 
medycyny. Zajmuje się  te-
rapią osób otyłych, których 
normalne funkcjonowanie, 
z uwagi na nadmiarowe ki-
logramy, jest bardzo utrud-
nione lub nawet niemożliwe. 
Leczenie, jakie od czerwca 
proponuje się takim pacjen-
tom w jaworznickim szpitalu, 
to często ich ostatnia szansa 
na powrót do normalnego 
życia.

czasie odbędą się 22 kolejki. 
Pierwszy mecz Sokoły zagrają 
z TS-em Volley Rybnik.

Uroczysta msza św. w in-
tencji policjantów i pracow-
ników cywilnych oraz ich ro-
dzin, a po niej apel na Rynku 
w Centrum. Tak w czwartek, 
28 lipca, świętowali jaworz-
niccy stróże prawa. Wręczono 

W  strukturach Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Ja-
worznie uruchomiono odci-
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Jak mię denerwują męczybuły na wakacjach! Naj-
pierw szukają promocji, aby nie lecieć za niebotycz-
ne 500 zł w jedną stronę, a jak się nie udaje, szukają 
innych rozwiązań. Mikroprzedsiębiorcy zajmujący się 
turystyką, mają przerąbane, bo podają swój zazwyczaj 
prywatny numer telefonu i klient może zadzwonić. 
I dzwoni, o godzinie 23.30 w niedzielę. Tyle że naj-
pierw pisze ogólnikowo na komunikatorze. Pada pyta-
nie: czy jest jakaś oferta dla mnie? No jest, bo właśnie 
ją przeczytałeś (aś) i na nią odpisujesz, pomimo że 
było wszystko napisane – skąd, za ile i dokąd oraz co 
w zamian za 1280 zł dostajesz. Ale to nie tak, trzeba 
indywidualnie napisać jeszcze raz, bo społeczeństwo 
nie czyta nic poniżej nagłówka. Jeżeli drogi czytelniku 
doszedłeś do tego miejsca mojego dramatycznego tek-
stu, oznacza to, że jesteś w elicie czytelniczej w kraju 
i kleisz w mózgu więcej niż przeciętny Johny, który 
był w Wąbrzeźnie na wakacjach i ma stamtąd wspo-
mnienia w postaci czteroletniego kaszojada Brajanka.

W każdym razie nie ma zrozumienia w społeczeń-
stwie, ale za to roszczeniowość jest potężna. 

Niewiele ponad 1000 polskich złotych, za to 10 dni 
w słonecznym kraju, z ciepłym morzem i dobrym, 
tanim jedzeniem - dowieziemy, przywieziemy, prze-
nocujemy - nie da się bardziej za darmo tego zrobić. 

Pisze kolejna osoba na Messengerze, chce znać 
szczegóły. Jakie szczegóły, skoro wszystko jest napi-
sane w ofercie. No czy z Warszawy może jechać. No 
może, ale musi najpierw w pociąg lub w rykszę wsa-
dzić cztery litery i dojechać do Katowic, bo stamtąd 
odjeżdża linia w kierunku Bałkanów. Jedziemy na 
trasie od Katowic, przez Kraków do Jurgowa, więc 
na tej trasie zbieramy człowieków i ludzików. No to 
nie, miało być spod domu. Może być, nawet z Kosza-
lina, ale praca kierowcy i busa kosztuje, kilometry 
się za darmo nie przejadą. Ale nie, bo dopłata nie 
wchodzi w rachubę. Ale jest jeszcze jedno pytanie:  
czy jest wyżywienie w cenie. Tia… jasne, dodatko-
wo 300 euro kieszonkowego i dwa kilo ziemniaków 
w mundurkach pieczonych na ognisku, podawanych 
z sosem barbekju.

Alkomisie na wywczasie
Wojciech P. KnapikFe
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Na środę, 3 sierpnia, urzędnicy z ja-
worznickiego magistratu zaprosili 
mieszkańców na otwarte warsztaty 
plastyczne i konsultacje na ulicę Ko-
cią.  Spotkanie dotyczyło przyszłości 
tej ulicy. To kolejny punkt projektu 
„Jaworzno w dyskusji”. W ramach 
poszerzonych konsultacji społecz-
nych jaworznianie mogą zabrać głos 
w sprawach ważnych dla miasta. Kon-
sultacje dotyczą czterech tematów: 
przyszłości ulicy Kociej, budynku by-
łego dworca kolejowego w Szczako-
wej, rewitalizacji skateparku w parku 
Podłęże oraz zielonej polityki miasta.

Udział w projekcie „Jaworzno 
w dyskusji” to kolejna okazja, by 
zabrać głos w sprawach ważnych 
dla miasta i mieć realny wpływ na 
to, jak Jaworzno będzie się zmienia-

ło. Składy zespołów, które pracują 
nad poszczególnymi zagadnienia-
mi, są już od dawna ustalone, ale 
droga do udziału w przedsięwzięciu 
nie jest wcale zamknięta. Zaintereso-
wani przyszłością ulicy Kociej mogli 
skorzystać z zaproszenia na środowe 
warsztaty i tam przedstawić swo-
je pomysły. Urzędnicy zapewniają, 
że wszystkie zgłoszone propozycje 
będą analizowane i rozważane. Udział 
w podobnych warsztatach i konsul-
tacjach daje realny wpływ na to, jak 
zmienia się miasto. Warto też przypo-
mnieć, że trwa głosowanie w ramach 
Jaworznickiego Budżetu Obywatel-
skiego. Do 16 sierpnia wybieramy 
projekty do realizacji. To też okazja, 
by zmieniać miasto zgodnie z po-
mysłami i potrzebami mieszkańców.

Czas działania

Ruch to zdrowie

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Jaworznianie kochają ruch na 
świeżym powietrzu. Dowodem tego 
jest rosnąca frekwencja na kolejnych 
imprezach sportowych.

Niedawno śmiałkowie wyruszyli 
w kolejny Rajd Pieszy i Rowerowy 
na Orientację. Uczestnicy zabawy 
biegali i kręcili na terenie Jaworz-
na, Sosnowca oraz Bukowna. Wy-
zwanie do łatwych nie należało, bo 
przecież trzeba było przedzierać się 
przez leśne ścieżki. W czasie jazdy 
trzeba też było umiejętnie posłu-
giwać się mapą i wytężać wzrok, 
by pomiędzy drzewami i krzakami 
wypatrzeć charakterystyczny po-
marańczowy lampion, wskazujący 
kolejny punkt kontrolny do zdo-
bycia. Jak wspominali uczestnicy 

wyzwania, dodawało to atrakcyj-
ności imprezie.

Pomimo chłodu i wiatru również 
na starcie charytatywnego Rajdu 
z Nord Walkersam, pojawili się nie-
mal wszyscy zapisani uczestnicy 
i każdy ukończył trasę wokół Sosiny.

Jaworznianie dopisali też w trak-
cie Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 
Cykliści całymi rodzinami przeje-
chali przez kilometry jaworznickich 
ścieżek rowerowych. Nie zajęło im 
to wiele czasu.

Aktywność mieszkańców miasta 
wskazuje, że lubimy nie tylko po-
leniuchować na plaży przy Sosinie. 
Równie chętnie ruszamy na rajdy. 
To świetnie, bo przecież ruch to 
zdrowie.

Dzwoni kolejny klient, natychmiast wyskakuje z dra-
matem fi nansowym. Panie, za te 590 złotówek przewóz 
to się nie opłaca, bo przecie w promocji na łizerze było 
tanio i szybko. No ale już nie ma, bo tanio już było 
i szybko też, a ludzie dostali w pakiecie poodwoływane 
loty i brak zwrotu za wpłatę. Nikt nie będzie latał albo 
jeździł za darmo: tłumaczę łopatologicznie, że się nie 
da, ale typ ma swoje pod kopułą i basta. I on sobie 
załatwił już noclegi i trzeba go (najlepiej za darmo) 
zawieźć. Logika mi podpowiada, że najpierw się zała-
twia transport, a następnie szuka ofert noclegowych 
w określonym przedziale czasowym, ale ta optyka 
tego typu nie jest spójna z działaniami, które podjął 
Johny z Arizony, czyli Janusz z Komprachcic Dolnych.

O ile dojdzie do podróży, obserwujemy pewien stan-
dard zachowań: pierwsza stacja paliw (nazywana przez 
niektórych CPN, jakby dalej była głęboka komuna) i za-
kup paliwa lotniczego, czyli 07 zgłoś się, plus sprzęgło 
w postaci ciepłej coli. Jeśli dla relaksu rozlana wśród 
sześciu osób, to jest w porządku, wiara idzie spać i kie-
rowca ma luz. Gorzej, jeśli jest to pojedynczy amator 
i po dwóch godzinach wlewania staje się specjalistą. 
Standardowo nie zgadza się z decyzjami kierowcy oraz 
podpowiedziami map Google, bo on był na tej granicy 
i w 1997 roku tam stał 4 godziny. No dobra, przegapił 
wejście do strefy Schengen, można wybaczyć. Oczywi-
ście otrzymujemy darmowe porady w kwestii stylu jazdy 
i zachowania na drodze (Dojedź go, dojedź! Wyprzedź 
i zahamuj! Zwolnij, bo tu stoją!), a także informacji 
o mechanice w momencie, gdy opona najedzie na tzw. 
brzęczącą linię (półośkę masz do wymiany i te, no, co 
to są obok). Nie pasują także wybory puszczanej mu-
zyki (co mię tu jakichś murzynów puszczosz, rakenrola 
puść! No tego Szejkina Stiwensa!).

Kierowca powinien mieć płacone szkodliwe od każde-
go pacjenta tego typu. Na szczęście w większości jeżdżą 
osoby uśmiechnięte i żądne dobrych, pozytywnych wra-
żeń na urlopie. Bo i po co sobie psuć samemu zasłużony 
wypoczynek, za który się płaci. Miałem niedawno przy-
jemność wozić taką grupę, było wesoło i zabawnie. A za-
miast ciepłej wódy, były żelki – misie, nasączone przez 
kilka dni procentami. Słodko i ze śpiewem na ustach, aż 
się nie chciało wracać do domu. Obyście dobrze wypo-
częli w tym roku, życzę z całego serca. I nie martwcie 
się brakiem cukru, to w końcu jeden z czynników białej 
śmierci, zaraz po soli i lekarzu pierwszego kontaktu.
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w Sosnowcu

Zanim wylecisz wysoko, 
uważaj na druty 
wysokich napięć.

Słuszny kierunek
Jan KleszczSzpilki w bruku

Sosina po modernizacji przyciąga tłumy i słusznie zbiera 
pochlebne recenzje. Chwalona jest za piaszczyste plaże, dobrze 

przygotowane kąpieliska, bogatą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, czystą wodę, 
bezpieczeństwo i porządek. Mimo to w przestrzeni publicznej pojawiają się też głosy 
malkontentów. Ich zdaniem woda w zbiorniku nie jest wystarczająco czysta. Trudno 
zgadywać, na jakiej podstawie wystawiają taką ocenę, bo specjaliści z kilku nie-
zależnych instytucji są w tej sprawie odmiennego zdania. Nieidealna przejrzystość 
wody w Sosinie już wczesną wiosną zainteresowała pracowników Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu. Wyjaśnienie tej sprawy zlecono naukowcom z Uniwersytetu 
Śląskiego. Powołany zespół przeprowadził badania i przygotował raport, z którego 
jasno wynika, że pluskanie się w Sosinie jest bezpieczne, a za przejrzystość wody 
odpowiedzialne są naturalne procesy. Trzeba trochę czasu, by po rekultywacji ro-
ślinność na dnie zbiornika odbudowała się na tyle, by utrzymać osad. Pozytywne 
oceny woda regularnie otrzymuje też od specjalistów z Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej. Przepisy wymagają, by woda w zbiorniku takim jak Sosina, 
badana była raz w miesiącu. Tymczasem woda w Sosinie tylko w lipcu badana była 
trzykrotnie i za każdym razem opinia była jasna: woda jest czysta i zdatna do ką-
pieli. Przy okazji warto wspomnieć, że zakaz kąpieli psów, wynika właśnie z troski 
o czystość wody i jest zaleceniem specjalistów z sanepidu. Inny zarzut to kwestia 
bezpieczeństwa na kąpielisku. Tego jednak pilnują ratownicy z chrzanowskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To doskonali specjaliści, którzy 
nasz zalew świetnie znają, bo pracują tu nie pierwszy sezon. Dodatkowo o kwestie 
bezpieczeństwa troszczą się policyjni wodniacy i funkcjonariusze Straży Miejskiej. 
Trudno o lepszą ochronę dla wypoczywających. Sosina wciąż się zmienia. Tłumy 
na terenie ośrodka przy Bukowskiej dowodzą, że kierunek jest słuszny.

pochlebne recenzje. Chwalona jest za piaszczyste plaże, dobrze 
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Nowe miejsce ma służyć przede wszystkim ludziom młodym, którzy 
chcą przetestować swoje pomysły biznesowe i rozwijać przedsiębior-
czość | fot. Andrzej Pokuta

W Laboratorium czeka na jego użytkowników kilka wygodnych sal, 
w których można organizować np. konferencje czy zebrania z pracowni-
kami | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Przestrzeń jest urządzona bardzo komfortowo. Każdy będzie tu mógł 
skupić się na swojej pracy | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W otwarciu JLB wziął udział m.in. Paweł Silbert, prezydent Jaworzna 
| fot. Andrzej Pokuta

Rowerzyści 
z promilami

Remont 
zakończony

Po 2,5 tys. zł mandatu otrzymali 
dwaj pijani rowerzyści, których ja-
worzniccy policjanci zatrzymali do 
kontroli w ostatni weekend lipca. 
Po ostatniej nowelizacji przepisów 
z wysokimi karami za drogowe prze-
winienia liczyć się muszą też cykliści.

– Policjanci zatrzymali do kontroli 
dwóch rowerzystów, których tor jazdy 
wskazywał na to, że mogą być pod wpły-
wem alkoholu. Badanie alkomatem wy-
kazało, że mężczyźni poruszali się drogą, 
mając w organizmach po ponad półtora 
promila alkoholu – opowiada Michał
Nowak, rzecznik prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie.

Od początku roku w taryfi katorze 
mandatów obowiązują nowe stawki 
za wybrane wykroczenia w ruchu 
drogowym. Kara za kierowanie ro-
werem w stanie nietrzeźwości, czyli 
powyżej 0,5 promila, to obecnie 2,5 
tys. zł. Warto przypomnieć, że zmie-
niła się także wysokość grzywny, za 
kierowanie rowerem w stanie po uży-
ciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). 
Wynosi teraz 1 tys. zł.

– Nietrzeźwy kierujący to poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego 
i innych uczestników ruchu drogowego, 
dlatego nie ma tolerancji dla osób, które 
wsiadają za kierownicę pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości – podkreśla Michał 
Nowak.                                       GD

Zakończył się remont na terenie 
cmentarza komunalnego w Szcza-
kowej. Prace prowadzone były na 
dwóch głównych alejkach: przy bra-
mie, od strony głównego parkingu, 
i wzdłuż kaplicy. W tych miejscach 
cmentarne alejki wymagały położe-
nia nowej nawierzchni.

Remont przeprowadzili pracow-
nicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mo-
stów we współpracy z Miejskim 
Zarządem Nieruchomości Komu-
nalnych, który jest administratorem 
cmentarza, i przy zaangażowaniu 
Tadeusza Kaczmarka, przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Ja-
worznie.

– Poza pracami na głównych alej-
kach, pracownicy MZDiM usunęli 
także nierówności terenu w pobliżu 
krzyża na starej części cmentarza. 
Powstałe z powodu korzeni drzew 
garby utrudniały poruszanie się oso-
bom starszym i niepełnosprawnym, 
a w przypadku opadów mogły przyczy-
niać się do powstawania zalewisk na 
alejkach – opowiada Izabela Misz-
czyk, rzecznik prasowy Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów.

Nekropolia w Szczakowej to jeden 
z dwóch cmentarzy komunalnych 
w Jaworznie. Drugi znajduje się na 
Wilkoszynie.                            NC

Zmieniają pasję w biznes
We wtorek, 2 sierpnia, 
w miejscu dawnej restau-
racji Słoneczna na Pod-
walu (przy ul. Bocznej 7 
K) ofi cjalnie otwarto Ja-
worznickie Laboratorium 
Biznesu. To przedsięwzię-
cie Powiatowego Urzędu 
Pracy. Nowe miejsce ma 
służyć przede wszystkim 
ludziom młodym, którzy 
chcą przetestować swoje 
pomysły biznesowe i roz-
wijać przedsiębiorczość. 
Na wsparcie mogą także 
liczyć przedsiębiorcy, któ-
rzy dopiero rozwijają swój 
biznes jak i ci, którzy po-
trzebują dla niego nowego 
otwarcia.

Pieniądze na utworzenie i pro-
wadzenie Laboratorium urzędnicy 
pozyskali z konkursu grantowego 
Ministerstwa Rozwoju Pracy i Tech-
nologii. Gmina otrzymała na ten cel 
prawie 1,5 mln zł. JLB jest projek-
tem pilotażowym. Jeśli sprawdzi 
się w jaworznickich realiach, PUP 

będzie dążyć do tego, by działało 
ono na stałe.

W otwarciu JLB wzięli udział 
przedsiębiorcy, przedstawiciele 
władz miasta i miejskich instytucji. 
Gości przywitał Łukasz Curyło, dy-
rektor jaworznickiego PUP. – Naszym 
celem jest to, by mieszkańcy Jaworzna 
stawiali na przedsiębiorczość, by uczyli 
się jej i, dzięki nabytym w Laboratorium 
kompetencjom, śmiało zakładali swoje 
biznesy. A to przyczyni się do rozwoju 
miasta i całego regionu – podkreślił 
dyrektor.

Inicjatywę chwali Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna. – Takie Labora-
torium jest bardzo potrzebne w obec-
nych czasach. Pracodawcy poszukują 
dobrych, wykwalifi kowanych pracow-
ników, którzy wyróżniają się kreatyw-
nością, innowacyjnością i przedsiębior-
czością. W takim miejscu, jak JLB, 
można zdobyć te wszystkie, cenione 
umiejętności – zaznaczył. 

Jaworznickie Laboratorium Biz-
nesu to punkt dla każdego, kto chce 
spróbować swoich sił w biznesie. 
Zgodnie z hasłem przewodnim JLB, 
„Zmieniamy pasję w biznes. Do-
świadcz tego z nami!”, każda oso-
ba zyska tu wsparcie i przestrzeń 
do testowania swojego pomysłu biz-
nesowego.

JLB składa się z trzech stref. Pierw-
sza z nich to strefa kreatywności, 
w której, podobnie jak w prawdzi-

wym laboratorium, będzie można 
przeprowadzić eksperyment, czyli 
przedyskutować i przetestować swoje 
pomysły na otwarcie i prowadzenie 
działalności gospodarczej. Z pomocą 
pospieszą eksperci. W strefi e kre-
atywności znajdą się propozycje dla 
różnych grup odbiorców. Młodzież 
może skorzystać z takich możliwo-
ści, jak mentoring, coaching, testy 
kompetencji czy udział w grach szko-
leniowych. Dla osób bezrobotnych, 
szukających swojej drogi zawodowej, 
przewidziano warsztaty, konsultacje 
i możliwość stworzenia i przetesto-
wania pomysłów na biznes. Przed-
siębiorcy mogą zaś zyskać swoich 
mentorów i doradców, a także wziąć 
udział w analizie konkurencyjności 
otoczenia.

Druga strefa dotyczy co-workingu. 
To miejsce do nawiązywania nowych 
kontaktów biznesowych, organiza-
cji spotkań, konferencji, szkoleń czy 
warsztatów. Strefa ta może też być 
wykorzystywana np. jako biuro dla 
tych, których nie stać na wynajęcie 
przestrzeni biurowej. Do dyspozycji 
jest też multimedialna sala konfe-
rencyjna.

W trzeciej strefi e obecni i przy-
szli przedsiębiorcy mogą zasięgnąć 
wszelkich informacji nt. zakładania 

i prowadzenia działalności gospodar-
czej oraz palety instrumentów, służą-
cych rozwojowi biznesu. Fachowcy 
z JLB podpowiedzą, jak pracować, by 
działalność gospodarcza stawała się 
coraz bardziej opłacalna, co zrobić, 
by tworzyć nowe miejsca pracy. Za-
prezentują przedsiębiorcom wszelkie 
formy wsparcia, wskażą organizacje 
i instytucje, które pomagają w roz-
kręceniu biznesu, zaproponują udział 
w szkoleniach i warsztatach. Eksperci 
służą też pomocą w poszukiwaniu lo-
kali i miejsc pod inwestycje. W stre-
fi e informacyjnej młodzież będzie 
z kolei zgłębiać tajniki przedsiębior-
czości, poznawać prawo czy kwestie 
fi nansów i księgowości.

Korzystanie z wszystkich propozy-
cji JLB jest darmowe. Laboratorium 
działa od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-18. Aby móc skorzystać 
z przestrzeni biurowej czy sali kon-
ferencyjnej, najpierw należy zare-
zerwować miejsce. Z pracownikami 
JLB można skontaktować się pod 
numerem telefonu 730 198 003, 
mejlowo, pisząc na adres kontakt@
jlaboratoriumbiznesu.pl. Więcej in-
formacji można znaleźć na stronie 
internetowej www.jlaboratorium-
biznesu.pl.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Leczenie bariatryczne prowadzi wykwalifi kowany personel | fot. Materiały Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Wybieramy projekty, zmieniamy miasto!

Potrzebują 
zeszytów 
i kredek

Na pomoc
zwierzakom

Prace wciąż
trwają

Niespełna dwa tygodnie zostały na 
głosowanie w ramach tegorocznej 
edycji Jaworznickiego Budżetu Oby-
watelskiego. Do wyboru jest blisko 
pięćdziesiąt projektów, a do wydania 
prawie 3,5 mln zł.

Wśród projektów poddanych pod 
głosowanie w ramach JBO są między 
innymi doposażenie wybranych pla-
ców zabaw, budowa ekranów dźwię-
kochłonnych przy boisku w Dąbrowie 
Narodowej, przeprowadzenie cyklu 
szkoleń z pierwszej pomocy, aktywi-
zacja i integracja seniorów, budowa 
kompleksu boisk na Osiedlu Stałym, 

Rowerzyści z grupy Niepokonani 
Jaworzno prowadzą zbiórkę materia-
łów szkolnych dla dzieci z jaworznic-
kiego domu dziecka na Borach. Dary 
oddawać można w każdy Rowerowy 
Piątek na jaworznickim Rynku. Zbiór-
ka potrwa do 26 sierpnia. Opiekuno-
wie dzieciaków z jaworznickiej pla-
cówki nie kryją, że taka pomoc bardzo 
się przyda. – We wrześniu wszyscy nasi 
wychowankowie powrócą do przedszkoli 
i szkół. Prowadzimy dwie placówki dla 
dzieci i te potrzeby są naprawdę duże. 
Potrzebne są nam wszelkie materiały 
szkolne, piśmiennicze. Dlatego też je-
steśmy wdzięczni grupie Niepokonani 
Jaworzno, że o nas pomyślała i orga-
nizuje taką zbiórkę – mówi Renata 
Pęczkowska, dyrektor Centrum Ad-
ministracyjnego Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych.

Cykliści w każdy piątek o godz. 
17 na jaworznickim Rynku zbierać 
będą przybory szkolne potrzebne na 
co dzień podopiecznym Powiatowej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Jaworznie. 

Dzieci potrzebują zeszytów 32, 60 
i 80- kartkowych w kratkę i linię, ze-
szytów A4 w kratkę, bloków rysun-
kowych A4 białych i kolorowych, 
bloków technicznych A4 białych i ko-
lorowych, papierów kolorowych. Mile 
widziane są także pióra zmazywalne 
PILOT i naboje do tych piór, kleje 
w sztyfcie, nożyczki szkolne, gumki 
do mazania,  długopisy, cienkopisy, 
cyrkle, temperówki, farby plakatowe, 
pisaki, skoroszyty wpinane z przezro-
czystą pierwszą stroną, papier ksero 
oraz papier ksero kolorowy.

Wszystkie zebrane przez rowerzy-
stów dary trafi ą bezpośrednio do Po-
wiatowej Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej w Jaworznie na Borach.

– Zbiórkę będziemy prowadzić do 
ostatniego Rowerowego Piątku, czyli 
do 26 sierpnia. Liczymy na wsparcie 
jaworznian, bo pomoc bardzo się przyda 
– przyznaje Gabriela Brodzik z grupy 
Niepokonani Jaworzno.              NC

Członkowie jaworznickiego oddzia-
łu Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami przypominają, by w czasie 
upałów właściciele czworonogów 
pamiętali o zapewnieniu komfortu 
i bezpieczeństwa swoim pupilom. 
Zwierzaki często niezbyt dobrze zno-
szą bardzo wysokie temperatury. – 
W trakcie upałów powinniśmy naszym 
pupilom umożliwić schłodzenie się choć-
by w miednicy czy małym baseniku 
z wodą, a jeśli ktoś ma taką możliwość, 
to warto udostępnić zwierzakom piwnicę
– radzi Marta Wrońska z jaworznic-
kiego oddziału TOZ. 

W szczególnie trudnej sytuacji 
w czasie upałów znajdują się psy 
podwórkowe. Je też trzeba chronić 
przed nadmierną ekspozycją na słoń-
ce. – Powinniśmy zadbać o to, by te 
psy miały możliwość schronienia się 
w cieniu, a najlepiej w domu. Zwierzęta 
muszą też mieć stały dostęp do świeżej 
wody – tłumaczy pani Marta. 

Psy nie pocą się tak jak ludzie. Gru-
czoły potowe mają tylko na opusz-
kach łap, a chłodzą się poprzez zia-
janie. Zwierzę wtedy z wydychanym 
powietrzem oddaje mnóstwo pary 
wodnej, a więc traci sporo wody z or-
ganizmu. Wysycha wtedy też śluzów-
ka jamy ustnej, gardła i krtani psa. 
Dlatego też zwierzę musi mieć stały 
dostęp do letniej lub zimnej wody. 
Ważne jest, by woda nie była bardzo 
zimna. Trzeba ją często zmieniać, bo 
przy wysokiej temperaturze powietrza 
szybko mnożą się w niej bakterie. 

– Kiedy widzimy psa na łańcuchu, 
uwięzionego w pełnym słońcu, bez do-
stępu do wody, powinniśmy zareagować 
i zgłosić ten fakt do Straży Miejskiej albo 
organizacji pozarządowej, zajmującej
się statutowo ochroną zwierząt – ra-
dzi Marta Wrońska.                     NC

Urzędnicy z jaworznickiego magi-
stratu informują, że wnioski o przy-
znanie dodatku węglowego nie są jesz-
cze przyjmowane. Wciąż trwają prace 
legislacyjne, które będą regulowały 
kwestie przyznawania tej pomocy. 
Tymczasem jaworznianie już prze-
syłają do urzędu dokumenty. – Kiedy 
ustawa wejdzie w życie, uruchomione 
zostaną niezwłocznie punkty dla miesz-
kańców, w których będą mogli zasięgnąć 
informacji oraz złożyć właściwy doku-
ment. Wnioski, które obecnie spływają 
do gminy na formularzach ściągniętych 
z różnych stron internetowych, nie są 
właściwe i nie będą brane pod uwa-
gę. Trzeba je będzie złożyć ponownie 
na ogłoszonym formularzu – tłumaczą 
urzędnicy z jaworznickiego magistra-
tu. Szczegółowe informacje publiko-
wane będą niezwłocznie na stronie 
internetowej www.jaworzno.pl.   GD

zakup e-booków i audiobooków dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  czy 
stworzenie wybiegu dla psów. – Gło-
sować można do wtorku, 16 sierpnia, 
elektronicznie na stronie: glosowanie.
jbo.jaworzno.pl lub w formie papie-
rowej na specjalnie przygotowanej do 
tego celu karcie. Głos oddany na karcie 
papierowej można złożyć do dowolnej 
urny, mieszczącej się w jednym z punk-
tów konsultacyjnych na terenie miasta – 
wyjaśnia Katarzyna Florek z Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

Urny, do których wrzucać moż-
na głosy oddane w tradycyjnej, pa-

pierowej formie, znajdują się w bu-
dynach Urzędu Miejskiego przy ul. 
Grunwaldzkiej 33, Młodzieżowego 
Domu Kultury przy ul. Inwalidów 
Wojennych 2, w Klubie Niko (ul. Na 
stoku 10), Centrum Kultury Archetti 
– ATElier Kultury (ul. Wiosny Ludów 
1) i w Dom Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego (ul. Jagiellońska 3).

Zgodnie z regulaminem, każda 
osoba, która mieszka na terenie mia-
sta Jaworzna, może zagłosować tylko 
jeden raz, ale może przy tym wskazać 
maksymalnie dwa projekty z listy 
zadań. – Głos, oddany w formie elek-

tronicznej, powoduje, że nie można już 
zagłosować tradycyjnie. I odwrotnie: je-
śli oddano głos na karcie papierowej, to 
nie można już głosować elektronicznie. 
W takich przypadkach oba głosowania 
będą uznane za nieważne – ostrzega 
Katarzyna Florek.

Pełną listę zadań poddanych pod 
głosowanie w ramach tegorocznej 
edycji Jaworznickiego Budżetu Oby-
watelskiego oraz szczegółowe infor-
macje na ten temat znaleźć można 
na stronie internetowej JBO (www.
jaworzno.pl/jbo). 

Grażyna Dębała

Pomagają zwalczać otyłość 
i zmieniać życie

W strukturach Szpitala Wielospe-
cjalistycznego w Jaworznie urucho-
miono odcinek bariatryczny. Baria-
tria to stosunkowo nowa dziedzina 
medycyny. Zajmuje się  terapią osób 
otyłych, których normalne funkcjo-
nowanie, z uwagi na nadmiarowe 
kilogramy, jest bardzo utrudnione 
lub nawet niemożliwe. Leczenie, ja-
kie od czerwca proponuje się takim 
pacjentom w jaworznickim szpitalu, 
to często ich ostatnia szansa na po-
wrót do normalnego życia.

Odcinek bariatryczny działa na Od-
dziale Chirurgii Ogólnej, Endokryno-
logicznej i Onkologicznej. Przyjmowa-
ni są tutaj pacjenci ze wskazaniem do 
chirurgicznego leczenia otyłości. Co 
bardzo ważne, leczenie prowadzone 
jest w ramach Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. – Operacja bariatryczna 
pozwala nie tylko na utratę wagi, lecz 
także zmniejsza ryzyko chorób związa-
nych z otyłością, takich jak nadciśnienie 
czy cukrzyca – mówi Gabriela Bucz-
kowska, dyrektor Szpitala Wielospe-
cjalistycznego w Jaworznie.

Otyłość i nadwaga powodują wiele 
powikłań. To między innymi nadci-
śnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca 
typu 2., niealkoholowe stłuszczenie 
wątroby, bezdech w czasie snu, zwy-
rodnienia stawów oraz zaburzenia 
płodności. W Polsce chirurgiczne le-

czenie otyłości olbrzymiej jest refun-
dowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Zabiegi w jaworznickim szpitalu 
wykonywane są kilkoma metoda-
mi operacyjnymi. – Są to: rękawowa 
resekcja żołądka, wyłączenie żołądko-
wo-jelitowe m Roux-Y-Gastric Bypass, 
żołądkowo-pętlowe wyłączenie, żołąd-
kowo-jelitowe-mini Gastric Bypass i usu-
wanie opasek żołądkowych – wymienia 
szefowa placówki.

W Szpitalu Wielospecjalistycz-
nym w Jaworznie wykonywane są 
również operacje rewizyjne po prze-
bytych wcześniej operacjach baria-
trycznych. Medycy zapewniają, że 
wszystkie zabiegi przeprowadzane 
są metodą mało inwazyjną. Wyko-
nuje się je po prostu  laparoskopowo. 
Podczas konsultacji z chirurgiem 
pacjenci mogą liczyć na rzetelną 
informację, poznają wszystkie możli-
wości leczenia bariatrycznego, a jego 
rodzaj dobierany jest indywidualnie 
do potrzeb konkretnego pacjenta. 
Medycy z jaworznickiej lecznicy 
przekonują, że ich pacjenci mogą 
liczyć na fachową opiekę i wsparcie 
przeszkolonego personelu.

Specjaliści podkreślają wagę ope-
racji bariatrycznych. To nie tylko po-
zbycie się dodatkowych kilogramów 
i powikłań związanych z nadwagą. 

– Jak się okazuje, zabiegi te leczą nie 
tylko ciało, ale także duszę naszych pa-
cjentów, zmieniając ich dotychczasowe 
życie na lepsze, co pokazują ich pozy-
tywne reakcje i komentarze – opowiada 
Gabriela Buczkowska.

Dla pacjentów, którzy już czekają 
na swoje operacje w jaworznickiej 
lecznicy, medycy też mają dobre wia-
domości. – Po otwarciu naszego Od-
działu Bariatrycznego i zwiększeniu licz-
by zabiegów, znacznie skróciliśmy czas 
oczekiwania na zaległe operacje spowo-
dowany pandemią. Będziemy ustalać 
nowe terminy zabiegów na wrzesień dla 
pacjentów, dla których pierwotny termin 
wyznaczony był na początek czerwca. 
Osoby, które miały termin na kwiecień 
lub maj tego roku, do których nie udało 
nam się dodzwonić, prosimy o kontakt 
w tej sprawie – apelują medycy.

Nowy plan operacji pozwoli nad-
robić zaległości i pod koniec roku 
lekarze operować już będą według 
pierwotnych terminów. 

To nie koniec nowości z jaworznic-
kiej lecznicy. Pacjentów czeka więcej 
miłych niespodzianek. Na terenie 
szpitala trwają bowiem remonty i mo-
dernizacje m.in. związane z wymianą 
rurociągów wewnętrznych zimnej 
wody oraz modernizacja Oddziału 
Kardiologicznego.

Natalia Czeleń
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Uroczysta msza św. w in-
tencji policjantów i pra-
cowników cywilnych oraz 
ich rodzin, a po niej apel 
na Rynku w Centrum. Tak 
w czwartek, 28 lipca, świę-
towali jaworzniccy stróże 
prawa. Wręczono im me-
dale, odznaczenia i akty 
mianowania na wyższe 
stopnie policyjne. Awanso-
wało 47 funkcjonariuszy 
z jaworznickiej komendy. 
Uhonorowani zostali też 
pracownicy cywilni.

Dzieci mogły usiąść na motocyklu lub za kierownicą radiowozu 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Odznaczeni Medalami Krzyża Niepodległości z Gwiazdą kategorii I 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W uroczystości wzięli udział pracownicy jaworznickiego garnizonu i wielu zaproszonych gości | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Policjanci z awansami

– Panie i panowie policjanci, w tym 
szczególnym dniu składam wam wy-
razy najwyższego uznania i podzię-
kowania za rzetelną i ofi arną służ-
bę. Wasz trud i oddanie są godne 
najwyższego szacunku. Służba po-

licyjna jest pełna napięć i stresów, 
stale podejmujecie decyzje, od któ-
rych często zależy życie i zdrowie 
ludzi – podkreślał mł. insp. dr Piotr 
Uwijała, komendant miejski policji 
w Jaworznie. – Policjant to trudny 
zawód, ale też szlachetna przygoda, 
naznaczona poświęceniem i oddaniem 
drugiemu człowiekowi. Niezmiernie 
się cieszę, że tak wielu z was otrzy-
mało nominacje na wyższy stopień 
służbowy – zaznaczył.

Podczas przemówienia komen-
dant Uwijała dziękował zarów-
no swoim podkomendnym, jak 
i wszystkim instytucjom, współ-
pracującym z policją, w tym innym 
służbom mundurowym, prokurato-
rom i władzom Jaworzna. – Dzięki 
bardzo dobrej współpracy i otwartości 
władz miasta, wspólnie możemy sze-
rzyć wartości patriotyczne, przybliżać 
mieszkańcom historię, zarówno mia-
sta, jak i naszej formacji, wdrażając 
inicjatywy działające na korzyść całej 
społeczności miasta – mówił.

W miejskich obchodach święta 
policji wzięli udział pracownicy 

tutejszego garnizonu i wielu zapro-
szonych gości. Wśród nich byli Pa-
weł Silbert, prezydent Jaworzna, 
jego zastępca, Łukasz Kolarczyk, 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
woj. śląskiego, Tadeusz Kaczma-
rek, przewodniczący Rady Miej-
skiej, insp. Dominik Łączyk, za-
stępca komendanta wojewódzkiego 
policji w Katowicach, parlamenta-
rzyści, przedstawiciele miejskich 
i wojewódzkich instytucji, emery-
towani policjanci i bliscy jaworz-
nickich stróżów prawa.

– Mija 20 lat odkąd mieszkańcy 
Jaworzna uwierzyli, że nasze miasto 
może wyglądać inaczej, że należy 
je zmieniać i wyciągać z marazmu
– przypomniał podczas swojego 
przemówienia prezydent Silbert. – 
Weszliśmy wtedy na drogę rozwoju 
i nieustannie zmieniamy miasto tak, 
by mieszkańcy mieli poczucie, że Ja-
worzno to dla nich najlepsze miejsce 
na ziemi – podkreślił.

Zaznaczył, że podstawą rozwoju 
miasta jest poczucie bezpieczeń-
stwa. Bez tego nie da się budo-
wać  komfortu życia. – Zainicjo-
wany przed laty program „Tarcza”, 
zaproponowany jeszcze przez mojego 
ówczesnego zastępcę, a dzisiaj wice-
marszałka woj. śląskiego, Dariusza 
Starzyckiego, od początku opiera się 
na ścisłej, bardzo dobrej współpra-
cy wszystkich służb mundurowych 
i miejskich instytucji, a także samych 
mieszkańców, którzy czynnie zaanga-
żowali się w poprawę bezpieczeństwa 
swojego miasta. Dzięki wspólnym wy-
siłkom, Jaworzno jest jednym z naj-
bezpieczniejszych miast w Polsce. To 
dla nas wszystkich powód do dumy
– zaznaczył Paweł Silbert.

Podczas apelu uhonorowano też 
osoby spoza policyjnych struktur, 
odznaczeniami wręczanymi przez 

działaczy z Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
Policjantów. Medalami Krzyża Nie-
podległości z Gwiazdą kategorii 
I zostali odznaczeni Łukasz Kolar-
czyk, wiceprezydent Jaworzna, Ta-
deusz Kaczmarek, przewodniczący 
Rady Miejskiej, ks. prałat Euge-
niusz Cebulski, proboszcz parafi i 
pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny, 
i Artur Zięba, komendant Straży 
Miejskiej.

Medale Krzyża Niepodległości 
z Gwiazdą kat. II otrzymali jaworz-
niccy muzealnicy: Przemysław
Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta 
Jaworzna, i Adrian Rams.

Wręczono też Odznakę Ho-
norową nadkom. Tomaszowi

Obarskiemu, podkom. Arturowi
Zalewskiemu, asp. sztab. Krzysz-
tofowi Plucie i asp. sztab. Jaro-
sławowi Siewniakowi. Medalem 
30-lecia NSZZP został uhonoro-
wany ks. Mariusz Olejnik, ka-
pelan Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie.

O oprawę muzyczną podczas 
ceremonii zadbała Orkiestra Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach. Nie zabrakło też atrakcji 
dla całych rodzin. Były stoiska te-
matyczne policji, straży pożarnej 
i Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, pokaz 
służb i sprzętu policyjnego, a także 
konkursy, gry i zabawy dla dzieci.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Autobusy 
dojechały
na Ukrainę

Jaworznickie MAN-y, czyli 
15-metrowe, spalinowe autobu-
sy, trafi ły w połowie lipca do ukra-
ińskiego Mariupola. Nasze miasto 
przekazało Ukraińcom kolejne, tym 
razem trzy, używane wozy. W mar-
cu z Jaworzna na Ukrainę pojechały 
już dwa inne pojazdy PKM Jaworz-
no, 12-metrowe scanie, które słu-
żą m.in. do zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców Lwowa i transportu 
Ukraińców do granicy z Polską.

Trzy wozy marki MAN jeździły 
po naszym mieście od 2010 roku. 
Trafi ły do Jaworzna w puli 30 
fabrycznie nowych wozów, któ-
re gmina kupiła dzięki unijnemu 
wsparciu. Wśród nowych pojaz-
dów było 5 autobusów marki Sol-
bus, 15 marki Scania i 10 MAN-ów. 
Obecnie spalinówki PKM Jaworzno 
zostały już w większości zastąpio-
ne elektrobusami. Teraz spalino-
we wozy z naszego miasta służą 
w ogarniętej wojną Ukrainie.

– W mieście Mariupol ciągle gorą-
co. Trwają działania wojenne i giną 
ludzie. Każda pomoc jest potrzebna. 
Jaworzno przekazało na prośbę tam-

tejszych samorządowców kolejne trzy 
autobusy marki MAN. U nas jeździły 
od 2010. Dziś zastąpiły je „elektryki”. 
Niech dalej dobrze służą – podkre-
ślają jaworzniccy urzędnicy.

Poprzednio przekazane wozy ja-
worznickiego PKM-u to dwie sca-
nie, które do Jaworzna też trafi ły 
w 2010 roku. Kilka miesięcy temu 
prezydent Paweł Silbert zdecydo-
wał o ich przekazaniu Ukrainie. 
Wozy pojechały do Lwowa wy-
pełnione darami, w dużej mierze 
z żywnością i środkami czystości, 
pochodzącymi z Miejskiego Punk-
tu Koordynacji Zbiórek i Pomocy 
dla Ukrainy, który znajdował się 
w hali sportowej MCKiS na Osiedlu 
Stałym. Scanie zostały opatrzone 
tabliczkami z napisem: „Mieszkań-
com Lwowa - Miasto Jaworzno”.

Podczas gdy do Mariupola je-
chały trzy jaworznickie MAN-y, do 
taboru PKM-u dołączył kolejny, już 
48. autobus elektryczny. Do nasze-
go miasta mają przyjechać jeszcze 
dwa, ostatnie już, elektryki fi rmy 
Solaris Bus & Coach.  

Anna Zielonka-Hałczyńska

Pątnicy wyruszą 8 sierpnia
 | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Szykują się do wędrówkiRowerowa ankieta
W sobotę, 6 sierpnia, o godz. 18.30 

odbędzie się w kolegiacie pw. św. 
Wojciecha i św. Katarzyny msza św. 
i spotkanie dla pielgrzymów, którzy 
od 8 do 13 sierpnia będą wędrować 
z Jaworzna na Jasną Górę. Zaprasza-
ją na nie organizatorzy planowanej 
wędrówki, na czele z ks. Andrzejem
Krupą, przewodnikiem duchowym 
jaworznickich pątników.

– Mam nadzieję, że wszyscy już się 
pakują i przygotowują i na słońce, i na 
deszcz – podkreśla kapłan. – Do zo-
baczenia na spotkaniu przedpielgrzym-
kowym 6 sierpnia – dodaje.

Jaworznianie wyruszą na piel-
grzymkę w poniedziałek, 8 sierp-
nia, po porannej mszy św. o godz. 
7.30 w kościele w centrum naszego 
miasta i powędrują do Olkusza. 
Piesza Młodzieżowa Pielgrzymka 
z Jaworzna na Jasną Górę jest czę-
ścią Pielgrzymki Olkuskiej Diece-
zji Sosnowieckiej, która ofi cjalnie 
rozpocznie się 9 sierpnia. W Ol-
kuszu połączą się ze sobą grupy 
z różnych części naszej diecezji. 
Grupa jaworznicka nosi miano 
Grupy Złotej. Oprócz niej są także 
grupy: Biało-Czerwona z Olkusza, 
Biało-Niebieska (też olkuszanie, 
z parafi i p.w. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego), Żółto-Niebieska 
(grupa rodzin), Biało-Zielona (Klu-
cze, Jaroszowiec, Bydlin i okoli-

Jaworzniccy urzędnicy zachęcają mieszkańców miasta 
do wypełnienia ankiety, dotyczącej długoterminowego 
wynajmu rowerów. W ankiecie wypowiedzieć się mogą 
przede wszystkim osoby, które nie posiadają własnego 
jednośladu i są zainteresowane korzystaniem z rowerów 
elektrycznych lub tradycyjnych w ramach wynajmu dłu-
goterminowego. Ankieta otwarta będzie jeszcze tylko do 
niedzieli, 7 sierpnia. – Liczymy na to, że taka oferta spotka 

ce), Błękitna z Przegini, Pomarań-
czowa z Wolbromia, Fioletowa ze 
Sławkowa, Biała z Pilicy i Ogro-
dzieńca, Zielono-Czarna z Będzi-
na, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej 
i Sosnowca, Czerwona z Łaz, POPR 
(czyli Pielgrzymkowe Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe) i grupa 
duchowa (czyli pielgrzymi, którzy 
nie wędrują, ale łączą się z pątni-
kami przez modlitwę).

R E K L A M A

się z szerokim zainteresowaniem i w konsekwencji przyczyni 
się do wzrostu udziału ruchu rowerowego w transporcie. Dzięki 
temu, że miejska wypożyczalnia może dysponować także fl otą 
rowerów elektrycznych, których ceny są stosunkowo wysokie, 
osoby chcące wypróbować ten środek transportu, mogłyby 
wypożyczyć rower na korzystnych warunkach – tłumaczą 
urzędnicy z jaworznickiego magistratu.

Ankietę znaleźć można na stronie www.jaworzno.pl.  NC
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Diia.pl дорівнює дозволу на проживання у Польщі та дає змогу 
їхати в Україну, країни ЄС і повернутись

Із 24 лютого кордон Польщі 
перетнуло більше 4 мільйонів 
українців, котрі рятуються від 
війни. Частина біженців уже 
повернулись додому у більш 
безпечні регіони, хтось поїхав із 
Польщі в інші країни. Та чимало 
біженців залишаються в містах і 
селах Польщі. Багатьох цікавить 
питання перетину кордону з 
Україною, тобто чи можна їхати 
додому, якщо дуже треба, а вже 
закінчились 90 днів перебування 
в Польщі.

Донедавна були випадки, коли 
на кордоні тих, хто їздив додому 
у справах (лікування, похорон 
близьких, виготовлення документів 
чи інші причини) не впускали 
назад до Польщі, аргументуючи 
тим, що вже закінчились 90 днів 
безвізу і людина не мала права 
знову заїздити в країну, що надала 
прихисток на 18 місяців.

Таких повідомлень від знайомих 
та користувачів соцмереж було 
багато: подекуди українців 
висаджували з автобусів та 
автівок. Тож у Польщі вирішили 
урегулювати ситуацію, аби не 
виникало подібних випадків: 
віднедавна для українців почала 
функціонувати Diia.pl (https://
www.gov.pl/web/mobywatel-w-
-aplikacji/ua).

Дія пл (Diia.pl) - електронний 
документ, що дозволяє підтвердити 
найважливіші дані, такі як: ваше 
ім'я та прізвище, присвоєний номер 
PESEL, дату і місце народження, 
громадянство. Для зручності 
використання додаток також 
представляє вашу фотографію.

За допомогою програми i Дія 
пл (Diia.pl):

• ви безпечно показуєте свої 
персональні дані,
• ви підтверджуєте статус,
• ви маєте свої права в ситуаціях, 
передбачених польським 
законодавством.

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

Що потрібно 
для актуалізації?

Bи перетнули польсько-
український кордон після 24 
лютого 2022 року.

Призначений номер PESEL (з 
печаткою "Osoba o statusie UKR").

Отриманий логін та пароль до 
довіреного профілю.

Телефон з Android (6.0 і вище) 
або iOS (13.0 і вище).

Доступ до інтернету.
На сайті Дія пл (Diia.pl) ідеться, 

що mObywatel i документ Дія пл - 
це простий спосіб ідентифікувати 

себе (показати дані) практично 
в кожній життєвій ситуації. На 
сайті є інструкція, яка пояснює, 
як встановити додаток та внести 
свої дані, Також є контакт, завдяки 
якому вам допоможуть, якщо не 
вдається встановити Дія пл / Diia.
pl / mObywatel: +48 22 182 22 51. 
Гаряча лінія працює в робочі дні - з 
понеділка по п'ятницю - з 7.00 до 
18.00 (плата за з'єднання – згідно з 
прейскурантом Вашого оператора).

Тож нині українці повідомляють, 
що мали безперешкодний перетин 
кордону, якщо повертались з 
України, мали в телефоні Дію 
пл (Diia.pl), закордонні паспорти 
на дорослих та дітей. Про таке 
повідомила Вікторія Кунянська, 
котра з дітьми заїхала до Польщі 
30.07 без проблем, мала закордонні 
паспорти та додаток в телефоні, але 
дні безвізу в неї вже закінчились.

Якщо ж українці не мають 
закордонних паспортів, то пустити 
чи ні за внутрішнім паспортом 
до Польщі – то на розсуд стража 
гранічного (прикордонника), 
враховується територія, з якої їде 
людина (чи є там активні бойові 
дії).

Генеральний консул України 
у Вроцлаві Юрій Токар 
прокоментував Польському радіо, 
що електронний документ Diia.

pl фактично прирівнюється до 
Карти тимчасового побиту чи 
польської візи, на підставі яких 
українці можуть перебувати на 
території інших країн ЄС терміном 
до 90 днів  

- Українці, які знайшли 
прихисток у Польщі, ховаючись 
від російсько-української війни, 
за умов наявності застосунку Diia.
pl та закордонного паспорта тепер 
без проблем можуть виїжджати в 
Україну та повертатись до Польщі. 
А також пересуватись країнами 
Євросоюзу і перетинати зовнішні 
кордони ЄС. Про це повідомив 
Генеральний консул України 
у Вроцлаві Юрій Токар в ефірі 
Української служби Польського 
радіо. Дипломат зазначив, що 
консульство ще чекає роз’яснень 
від польської сторони щодо того, 
чи можна українським вимушеним 
переселенцям перетинати кордон 
на підставі внутрішнього паспорта 
чи ID-картки та як можуть 
перетинати кордон згідно з 
новими правилами українські діти.

Monika i Leszek Lewandowscy przed obrazem Edwarda Dwurnika
 | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Muzealna kolekcja
Obrazy uznanych na całym świe-

cie malarzy oraz naszych, lokalnych, 
utalentowanych jaworznickich arty-
stów można obejrzeć na wystawie 
kolekcji dzieł sztuki, w której posia-
daniu jest Muzeum Miasta Jaworzna. 
Ekspozycja jest jednym z punktów 
jubileuszu 50-lecia istnienia tej in-
stytucji. Muzealnicy przygotowali 
ją wspólnie z pracownikami, działa-
jącej przy muzeum, Galerii Sektor I. 
Kuratorami wystawy są Przemysław 
Dudzik, dyrektor MMJ, i Leszek Le-
wandowski z Sektora.

Na wystawie znajdziemy prace 
takich malarzy, jak m.in. Andrzej
Strumiłło, Jacek Sroka, Edward
Dwurnik, Jacek Waltoś, Jacek Ry-
kała, Grzegorz Bednarski, Adam
Wsiołkowski, Artur Przebindowski, 
Jacek Goettel, Tadeusz Ziętara czy 
Jacek Gąsior.

Jaworznickie muzeum tworzy ko-
lekcję sztuki współczesnej od 1999 
roku. Instytucja kupiła najpierw dzie-
ła malarzy, których obrazy były już 
wcześniej prezentowane w muzealnej 
Galerii Obecnej, a wiec Andrzeja Stru-
miłły, Jacka Sroki i Edwarda Dwur-
nika. – Na uwagę zasługuje choćby 
wybitny obraz Jacka Sroki pt. „Śmierć 
w wodzie”. Wielkie, malowane szero-
kim pędzlem nenufary, na czarnej toni 
wody, stanowią bardzo interesujące ma-
larskie rozwiązanie. Dopiero po chwili, 

w czeluściach czarnej wody, odbiorca 
jest w stanie dostrzec tytułowego dena-
ta –  przyznaje Przemysław Dudzik.

Wśród prezentowanych w MMJ 
dzieł jest też „Nowa Ruda” Edwarda 
Dwurnika. – Obraz jest obecnie wyce-
niany na, bagatela, około 400 tys. zło-
tych. Warto więc inwestować w sztukę 
i z tego założenia wychodzi obecnie 
coraz więcej polskich miast. Posiadanie 
dzieł słynnych artystów to zarówno pre-
stiż, jak i dobra inwestycja, bowiem ceny 
takich obrazów rosną w zawrotnym 
tempie. Jaworzno ma swoją kolekcję, 
ale myślę, że na tak duże miasto, jest 
ona nadal zbyt skromna – stwierdza 
Leszek Lewandowski.

Monika i Leszek Lewandowscy 
chcą pokazać mieszkańcom Jaworz-
na także kolekcje dzieł sztuki in-
nych polskich miast. Jako pierwsza, 
w jaworznickim muzeum, pojawi 
się, pod koniec września, kolekcja 
Bielska-Białej.

– Wernisaż będzie połączony z pa-
nelem dyskusyjnym na temat kolek-
cjonowania dzieł sztuki. W spotkaniu 
wezmą udział m.in. przedstawiciele 
miast, które są już w posiadaniu po-
kaźnych kolekcji. Do udziału w pa-
nelu zaprosimy też jaworznickich sa-
morządowców – informuje Monika 
Lewandowska. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Pątnicy wyruszą 8 sierpnia
 | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Szykują się do wędrówki

Pielgrzymi będą wędrować szla-
kiem Orlich Gniazd m.in. przez Pod-
zamcze, Mirów i Złoty Potok. Będą 
nocować pod namiotami. O ich roz-
łożenie będą dbać kwatermistrzo-
wie. Po przyjściu na miejsce noclegu 
na każdego pątnika będzie czekać 
gorący posiłek. Zapewnione są też 
m.in. toalety i prysznice oraz opie-
ka medyczna. Pielgrzymka olkuska 
dotrze na Jasną Górę 13 sierpnia. 

Pielgrzymi uklękną przed obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej i we-
zmą udział w mszy św. na wałach, 
którą tradycyjnie odprawia ks. bp 
Grzegorz Kaszak, ordynariusz die-
cezji sosnowieckiej.

Wciąż można się zapisywać, m.in. 
w kancelarii parafi i w Centrum lub 
na spotkaniu 6 sierpnia. Koszt uczest-
nictwa to 160 zł od osoby.

Pielgrzymka olkuska wchodzi 
w skład Sosnowieckiej Pieszej Piel-
grzymki na Jasną Górę (należą też 
do niej pielgrzymka wolbromska, od 
16 do 18 sierpnia, zagłębiowska, od 
23 do 25 sierpnia, i jaworznicka, od 
3 do 8 września). W tym roku piel-
grzymi będą wędrować pod hasłem 
„W Krzyżu - miłości nauka”. 

– Tegoroczna Sosnowiecka Piesza 
Pielgrzymka na Jasną Górę będzie 
miała szczególne znaczenie. Pątni-
cy, którzy wyruszą do Częstochowy, 
będą nieśli obok własnych intencji 
także i tę dziękczynną, za 30 lat ist-
nienia diecezji sosnowieckiej oraz za 
dar peregrynacji Wielkopiątkowego 
Krzyża Papieskiego w naszych pa-
rafi ach – podkreślają kapłani z so-
snowieckiej kurii. – Bardzo ważną 
intencją, którą chcemy zanieść do Kró-
lowej Polski, jest modlitwa o pokój na 
świecie, a szczególnie na Ukrainie – 
zaznaczają.  

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W bielskim ekoparku "W Dechę" | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Wizyta w Bajce Pana Kleksa to stały punkt wakacyjnych planów | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Pogoda sprzyja wycieczkom. Park Gródek bardzo się spodobał 
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

By dotrzeć na Jasną Górę jaworznianie pokonali blisko 200 km na rowe-
rach | fot. Materiały grupy Niepokonani Jaworzno 

Wycieczki w atrakcyjne 
miejsca, wizyty w kinie, 
zajęcia artystyczne i spor-
towe, spotkania z cieka-
wymi gośćmi – to wszyst-
ko punkty z programu 
jaworznickiej Akcji Lato. 
Mimo wakacyjnej przerwy 
w lekcjach najmłodsi ja-
worznianie nie mają czasu 
na nudę. Propozycji jest 
naprawdę dużo. Dla doro-
słych jaworznian też przy-
gotowano letnie zajęcia.

Wakacje już na półmetku

Już w piątek, 5 sierpnia, obejrzeć 
można będzie ostatni w tym sezonie 
seans w Letnim Kinie Plenerowym. 
Tym razem widzowie zobaczą fi lm 
pod tytułem „Spódnice w górę”. To 
komedia francuska, przybliżająca 
losy, pragnienia i problemy jede-
nastu bardzo różnych kobiet. Film 
wyświetlony zostanie w podcie-
niach Hali Widowiskowo-Sporto-
wej. Start seansu zaplanowano na 
godzinę 21. Co ważne, tym razem 
pogoda z pewnością nie pokrzyżuje 
kinowych planów.

– Zapraszam wszystkich jaworz-
nian na piątkowy seans. Spotyka-
my się w podcieniach hali przy ul. 
Grunwaldzkiej 80, a gdyby pogoda 
się zepsuła, to przeniesiemy się po 
prostu do środka. Warto się wybrać, 
bo tym seansem zamykamy letni se-
zon w naszym kinie plenerowym – 
mówi Katarzyna Pokuta z Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie.

Na drugi miesiąc wakacyjnej 
laby jest też sporo zaproszeń dla 
uczniów. – Oferta przygotowana 
w ramach Lata w mieście skierowa-
na jest do uczniów szkół podstawo-
wych. Na każdy dzień obowiązują 
zapisy, a liczba miejsc jest ograni-
czona – informuje Agata Stelma-
chów, kierownik zespołu obiektów 
kulturalnych w Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu.

W czwartek, 4 sierpnia, uczestni-
cy zajęć wybiorą się na warsztaty 
do GEOsfery, a na piątek zapla-
nowano zajęcia artystyczne, gry 
i zabawy. W kolejnym tygodniu 
odbędzie się wycieczka nad So-
sinę i do kina. Będą też warszta-
ty plastyczno-teatralne, oglądanie 
mobilnego laboratorium, czyli Na-
ukobusu oraz wyprawa do Gliwic, 
gdzie będzie okazja, by obejrzeć 
wystawę światła i koloru.

Uczestnicy Akcji Lato realizo-
wanej w klubach MCKiS bawią się 
naprawdę świetnie. Za nimi już 
między innymi odwiedziny w Mu-
zeum Miasta Jaworzna, spotkanie 
z dietetykiem, który radził, jak się 
zdrowo odżywiać, wyprawa do par-
ku Gródek i do katowickiej Bajki 
Pana Kleksa.

– Wizyta w tym bajkowym świecie 
pobudziła wszystkie dziecięce zmysły, 
a powierzone zadania były nie lada 
wyzwaniem. Pan Kleks potrzebował 
pomocy, ale dzięki współpracy, od-
wadze i skupieniu nasza grupa odna-
lazła zaginione przedmioty. Ogromne 
wrażenie zrobiły na nas warsztaty 
chemiczne z doktorem Paj Hi Wo, 
który zdradził nam kilka ciekawo-
stek – opowiada Ewelina Ogioł-
da, kierownik zespołu obiektów 
kulturalnych w MCKiS.

Warto już teraz zarezerwować 
sobie popołudnie w niedzielę, 21 
sierpnia. Na ten dzień zaplanowa-
no bowiem kolejny piknik z cyklu 
„Z rodziną w plenerze”. Tym ra-
zem bawić się będziemy w parku 
Podłęże.

Ciekawe, wakacyjne propozycje 
dla jaworznian przygotowali też 
instruktorzy innych instytucji kul-
tury, które działają w Jaworznie. 
ATElier Kultury zaprasza dzieci 
do Jelenia. Regularnie odbywa-
ją się tam między innymi zajęcia 

Posprzątali 
tatrzańskie szlaki

Pielgrzymowali 
na dwóch kółkach

3 tysiące wolontariuszy, w tym eki-
pa z Jaworzna, wzięło udział w  je-
denastej edycji akcji „Czyste Tatry”. 
Nasze miasto reprezentowali Ma-
ciej Kazana oraz Łukasz Zmarzły. 
W ciągu dwóch dni wolontariusze 
znieśli z gór aż 402 kg najróżniej-
szych odpadów.

Maciej Kazana w sprzątaniu Tatr 
ma już spore doświadczenie. W tym 
roku w akcji brał udział po raz ósmy. – 
Wiele lat temu zdecydowałem, że w akcji 
Czyste Tatry będę brał udział co roku. 
To ciężka, ale i dająca wiele satysfak-
cji praca – opowiada jaworznianin. 

Jeszcze dłużej akcję wspiera Łu-
kasz Zmarzły, bo uczestniczy w niej 
od samego początku, czyli od 11 lat. 
– Kocham góry i gdy tylko usłyszałem 
o tej akcji pierwszy raz, pomyślałem, że 
może to być okazja do zrobienia czegoś 
pożytecznego, a przy tym fajna przygo-
da – wspomina Łukasz. Dla niego  to 
nie tylko okazja do zrobienia czegoś 
dobrego dla pięknej górskiej przyro-
dy, ale też okazja do spędzenia czasu 
w ulubionym miejscu. 

Uczestnicy każdej akcji „Czyste 
Tatry” otrzymują od organizatorów 
zestaw startowy, czyli: worki na od-
pady, rękawice, koszulkę akcji, która 

Cykliści z Jaworzna wzięli udział 
w XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Rowerzystów na Jasną Górę. W dro-
dze do Częstochowy jaworzniccy ro-
werzyści pokonali blisko 200 kilo-
metrów.

Miłośnicy dwóch kółek z grupy 
rowerowej Niepokonani Jaworzno 
po raz piąty zdecydowali się wziąć 
udział w pielgrzymce na Jasną Górę. 
Część ich grupy wystartowała z ja-
worznickiego Rynku o godz. 3.30. 
Zbiórkę drugiej grupy wyznaczono na 
ulicy Batorego, za dawnym mostem, 
o godz. 4. – Trasa prowadziła głównie 
asfaltem i, choć bywała też trochę górzy-

upoważnia do wejścia do Tatrzańskie-
go Parku Narodowego oraz prowiant. 
Następnie wszyscy wspólnie ruszają 
na szlak i zbierają z niego wszystko 
to, co nie powinno się tam znaleźć. 

W tym roku wszyscy wolontariu-
sze zebrali łącznie 129,1 kg plastiku 
i tworzyw sztucznych, 72,9 kg szkła 
i 15,4 kg papieru. Zmieszane odpa-
dy stanowiły 148,1 kg, a odpady bio 
blisko 15,5 kg.

Jaworznianie mają nadzieję, że 
dzięki promowaniu corocznej akcji 
w końcu zmienią się fatalne zwyczaje 
osób, które śmiecą w górach. – Powoli 
dostrzegam pozytywne zmiany w za-
chowaniu ludzi  i mam wrażenie, że  
z roku na rok tych śmieci na górskich 
szlakach jest jednak mniej. Tymczasem 
poprzez takie akcje mamy szansę przy-
pomnieć najmłodszym, że nie należy 
śmiecić w górach. Szlaki powinniśmy po-
zostawiać czyste – przekonuje Maciej.

Jaworznianie zachęcają, by inni 
mieszkańcy miasta przyłączyli się do 
tego przedsięwzięcia. – Akcja „Czyste 
Tatry” jest moim zdaniem jak najbar-
dziej potrzebna i zapraszam wszystkich 
na kolejną już za rok. My na pewno tam 
będziemy – zapowiada Maciej Kazana. 

Natalia Czeleń

sta, to dla trenujących nie była  trudna. 
Cały dystans na Jasną Górę na rowerach 
pokonało 20 rowerzystów. Wracaliśmy 
już w większym gronie, bo dołączyli do 
nas rowerzyści, którzy na pielgrzymkę 
wybrali się na własną rękę – opowiada 
Gabriela Brodzik z grupy Niepoko-
nani Jaworzno. 

Na Jasną Górę na rowerach wybrali 
się reprezentanci z grup Niepokona-
ni Jaworzno i Rowerowej Byczyny, 
a także zaprzyjaźnieni z nimi cykliści 
z Mysłowic i Dąbrowy Górniczej. – 
Łącznie na rowerowej pielgrzymce było 
ponad 1200 rowerzystów z całej Polski
– wspomina Gabriela Brodzik.    NC
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W bielskim ekoparku "W Dechę" | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Ścieżka sensoryczna w Sławkowie | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w GEOsferze 
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Szansa 
na 

stypendium

AU TO P R O M O C J A

Wakacje już na półmetku

plastyczne, rytmiczne, teatralne 
i ruchowe. Wielką popularnością 
cieszy się też szkółka wędkarska. 
W Młodzieżowym Domu Kultury 
prowadzone są zajęcia wokalne, 
ceramiczne i z rysunku.

Miejska Biblioteka Publiczna za-
prasza Ukraińców na wakacyjne 
kursy języka polskiego. – W letnim 
pakiecie zajęć uwzględnione zostały 
dwie grupy odbiorców: dorośli i dzieci 

oraz młodzież. Spotkania dla doro-
słych odbywają się w każdy ponie-
działek i piątek o godz. 9.00, a dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 
lat zajęcia prowadzone są we wtorki 
i czwartki o godz. 9 – informują bi-
bliotekarze.

Zapisy przyjmowane są w Infor-
matorium Biblioteki Głównej oraz 
pod numerem telefonu 537 645 864.

Grażyna Dębała

Głosować można do końca sierpnia
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Sosina czeka na głosy
Ruszyło głosowanie na Najlepszą 

Przestrzeń Publiczną Województwa 
Śląskiego. Do konkursu zgłoszono 27 
realizacji, w tym jaworznicki Ośro-
dek Wypoczynkowo-Rekreacyjny 
„Sosina”! Aby obejrzeć wszystkie 
zgłoszone propozycje i oddać swój 
głos, należy na stronie internetowej 
konkursu (npp.slaskie.pl) wybrać 
trzy propozycje i przyznać im odpo-
wiednio 3, 2 lub 1 punkt, a następnie 
potwierdzić swój głos przez e-mail. 
Realizacja, która uzyska największą 
liczbę głosów, zdobędzie Nagrodę 
Publiczności. Głosować można do 
końca sierpnia. 

– Zgłoszone projekty sprzyjają inte-
gracji społecznej, aktywności rodzin-
nej, popularyzacji działań edukacyj-
nych i rekreacji. Wśród nich znajdują 
się zarówno inwestycje użyteczności 
publicznej np. szkoły, centra aktyw-
ności, dworzec kolejowy, obiekty kul-
tury i rekreacji, jak i przestrzenie pu-
bliczne tj. parki, deptaki, tereny leśne. 
Są wśród nich zarówno historyczne 
obiekty, założenia zrewitalizowane, 
które zostały zaadaptowane do no-

wych funkcji, jak i zupełnie nowe re-
alizacje – wyjaśniają organizatorzy 
plebiscytu.

Jaworznicka Sosina przeszła grun-
towną modernizację. Prace polegały 
m.in. na przywróceniu wartości przy-
rodniczych i użytkowych miejskiego 
akwenu. W ramach zadania wyko-
nano nowoczesne, wielofunkcyjne 
miejsce wypoczynku dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych. Miejsce zostało 
podzielone na strefy, umożliwiające 
komfortowy i bezpieczny wypoczynek 
dla osób w różnym wieku. Na kąpie-
liskach podczas wakacji zapewniona 
jest opieka ratownika. Oświetlona 
ścieżka kusi pieszych i rowerzystów, 
a rozbudowa infrastruktury sprawiła, 
że Sosina stała się jeszcze bardziej 
atrakcyjna.                                  GD
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Sosina to jedno z miejsc, gdzie jaworznianie najchętniej korzystają ze słonecznych kąpieli | fot. Natalia Czeleń

Medycy zachęcają do szczepień | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zdrowe opalanie

Wykłady dla rodzicówZapraszają 
na rehabilitację

Znów szczepią

Pracownicy jaworznickiego sane-
pidu przestrzegają przed negatyw-
nymi konsekwencjami opalania  się. 
Wakacje na półmetku, słońce kusi, 
ale nadmierna ekspozycja na jego 
promienie może okazać się szkodliwa 
dla organizmu. Warto wiedzieć, jak 
korzystać ze słońca, by uchronić się 
przed negatywnymi konsekwencjami 
kąpieli słonecznych.

W ramach kampanii prowadzonej 
pod hasłem „Brązowo, ale czy zdro-
wo?” pracownicy jaworznickiego Sa-
nepidu przypominają mieszkańcom 
naszego miasta, że promieniowanie 
słoneczne nie jest obojętne dla skóry 
człowieka. Kampania prowadzona 
przez państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w Jaworznie 
od 2019 roku przynosi efekty. 

– Kampania wpływa na zwiększenie 
świadomości mieszkańców Jaworz-
na w zakresie ochrony przed szkodli-
wym promieniowaniem ultrafi oletowym 
(UV) podczas tradycyjnego opalania 
się. Opalający się jaworznianie chętnie 
sięgają po kremy z fi ltrami ochron-
nymi – mówi Justyna Więcławek

Specjaliści z Poradni Psychologicz-
nej dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”, 
która działa w strukturach jaworz-
nickiego Zespołu Lecznictwa Otwar-
tego, przygotowali nowy cykl webi-
nariów dla rodziców i nauczycieli. 
Tym razem podpowiedzą, jak mą-
drze wesprzeć dziecko w przypadku 
uzależnienia, autoagresji, przemocy 
rówieśniczej oraz dysforii i niezgod-
ności płciowej. Tematyka jesiennych 
webinarów nie jest przypadkowa. 
To wynik obserwacji poczyniowych 
w trakcie codziennej pracy pracow-
ników poradni.

Webinaria prowadzone będą z wy-
korzystaniem platformy Clickmeeting. 
Aby wziąć w nich udział, wystarczy 
urządzenie mobilne z dostępem do 
internetu. Liczba miejsc podczas in-
ternetowych spotkań nie jest ogra-
niczona. 

Specjaliści z Zespołu Lecznictwa 
Otwartego zapraszają pacjentów 
z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności na rehabilitację. 

By zarejestrować się na pierwszą 
wizytę, pacjentowi potrzebne będzie 
skierowanie od lekarza POZ lub spe-
cjalisty. Takie skierowanie jest waż-
ne przez miesiąc od daty wydania. 
Zainteresowany musi także okazać 
orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności.

Cykl rehabilitacji trwa około 10 dni 
roboczych, przy czym w każdym dniu 
wykonywanych jest maksymalnie 5 
zabiegów. Po zakończonym cyklu 
terapeutycznym pacjent będzie mógł 
wystąpić o kontynuację rehabilitacji 
w lecznicy, przy czym wymagane bę-

Przybywa zakażeń koronawiru-
sem. Specjaliści przekonują, że lato 
to dobry czas, by się zaszczepić. Me-
dycy z Zespołu Lecznictwa Otwarte-
go zwiększają właśnie częstotliwość 
szczepień przeciwko COVID-19. – 
Sczepienia będą realizowane w zależ-
ności od zainteresowania osób pod-
legających szczepieniom. Szczepimy 
w MCM Podłęże przy al. marszałka 
Piłsudskiego 80 – informują medycy 
z jaworznickiego ZLO.

Do 5 sierpnia oraz od 9 do 12 sierp-
nia szczepienia będą się odbywały 
w godzinach od 12 do 14.

Kolejne terminy będą uzależnione 
od zainteresowania osób chętnych na 
szczepienie.

W ZLO stosowana będzie szcze-
pionka fi rmy Pfi zer dla wszystkich 
chętnych jeszcze niezaszczepionych 
powyżej 5. roku życia, osób, które nie 
dokończyły cyklu szczepień podsta-
wowego (II dawka) oraz pacjentów, 
którzy nie przyjęli 3. dawki szczepion-
ki, czyli 1. przypominającej.

– Wymagany minimalny odstęp po-
dania pierwszej dawki przypominającej, 
czyli 3. od zakończenia podstawowego 
schematu szczepienia, to jest przyjęcia 
dawki pierwszej i drugiej, wynosi trzy 
miesiące – przypominają medycy.

z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Jaworznie.

Krem z fi ltrem tworzy na skórze 
swoistą blokadę, która uniemożliwia 
przedostawanie się szkodliwego pro-
mieniowania do warstw skóry. To 
ją chroni. Trzeba jednak pamiętać, 
żeby kosmetyki z fi ltrami przeciw-
słonecznymi zaaplikować skórze na 
około 30 minut przed wyjściem na 
słońce. To niezbędna ilość czasu, 
aby składniki zawarte w popular-
nych kremach do opalania zdążyły 
wchłonąć się w skórę, a tym samym 
mogły chronić ją przed szkodliwymi 
promieniami. Jednorazowe nałoże-
nie kosmetyku nie chroni skutecznie 
przez cały dzień. Preparat ochronny 
należy ponownie nakładać co około 
2 godziny oraz za każdym razem po 
wyjściu z wody. 

Ważna jest też pora dnia, w jakiej 
decydujemy się na słoneczną kąpiel. 
Aby uchronić się przed szkodliwym 
promieniowaniem UV, warto ogra-
niczyć czas przebywania na słońcu 
pomiędzy godzinami 10 a 14. Po-
winniśmy też robić przerwy w opa-

Pierwsze warsztaty nowego cyklu 
wystartują 12 września o godz. 17. 
Psychoterapeuta opowie o proble-
mach wynikających z dysforii i nie-
zgodności płciowej wśród dzieci 
i młodzieży. 19 września o godz. 17 
rodzice i nauczyciele usłyszą, gdzie 
leżą przyczyny i jak skutecznie prze-
ciwdziałać przemocy rówieśniczej. 4 
i 5 października w Poradni Psycholo-
gicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azy-
mut” odbędą się dodatkowe warsztaty 
dla nauczycieli i pedagogów. W tym 
przypadku liczba miejsc będzie ogra-
niczona, a warunkiem uczestnictwa 
w części praktycznej będzie udział 
w wykładzie o przemocy rówieśniczej.

Dwa webinary prowadzone będą 
przez terapeutę środowiskowego. 
Pierwsze, planowane na 9 listopada 
na godz. 17, dotyczyć będzie uzależ-
nień młodzieży. Ostatniego wykładu 

dzie nowe skierowanie. – Od 1 lipca 
mamy zmiany w korzystaniu z fi zjote-
rapii dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Ustawa znosi limit 
fi nansowania świadczeń opieki zdro-
wotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej 
w ramach umów zawieranych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia i fi nan-
sowanych z jego budżetu. Dla pacjen-
ta oznacza to możliwość prowadzenia 
zindywidualizowanej i lepiej dostosowa-
nej do jego potrzeb terapii – tłumaczy 
Bartłomiej Szczurak,  specjalista fi -
zjoterapii w jaworznickim Zakładzie 
Lecznictwa Otwartego.

Szczegółowe informacje na temat 
ambulatoryjnej rehabilitacji uzyskać 
można pod nr. telefonu 32 616 61 89. 

Natalia Czeleń

Zaszczepić się 4. dawką, czyli 2. 
przypominającą, mogą pacjenci po-
wyżej 60. roku życia. Warunkiem 
rejestracji jest wystawione skiero-
wanie przez Centrum E-zdrowie 
lub skierowanie wystawione przez 
lekarza prowadzącego. Zaszczepić 
się czwartą dawką mogą też osoby 
powyżej 12. roku życia, które mają 
zaburzenia odporności i są obciążone 
chorobami współistniejącymi. W tym 
przypadku warunkiem rejestracji 
jest decyzja i wystawienie skiero-
wania przez lekarza prowadzącego 
POZ lub specjalisty nadzorującego 
leczenie pacjenta.

Przed podaniem drugiej dawki 
przypominającej, czyli czwartej w ko-
lejności, należy zachować odstęp co 
najmniej czterech miesięcy od poda-
nia pierwszej dawki przypominającej, 
czyli trzeciej w kolejności.

Rejestracja na szczepienie może 
odbyć się poprzez infolinię Minister-
stwa Zdrowia (nr infolinii 989), tele-
fonicznie przez Biuro obsługi Pacjenta 
ZLO (32 616 34 79) lub telefonicznie, 
dzwoniąc do rejestracji w każdej pla-
cówce ZLO. Można też zarejestrować 
się osobiście w każdej rejestracji pla-
cówek ZLO. 

Grażyna Dębała

laniu. Warto co jakiś czas na trochę 
schronić się w cieniu.

Specjaliści zalecają także odzież 
ochronną. W godzinach, gdy słońce 
operuje najmocniej, można nosić na 
przykład bawełnianą koszulę, która 
zakryje skórę na ramionach i rękach. 
Używać powinniśmy również okula-
rów przeciwsłonecznych z panelami 
bocznymi, które dają blisko stupro-
centową ochronę oczom przed pro-
mieniami UVA i UVB. Obowiązkowe 
powinny być także kremy ochronne 
oraz nakrycie głowy w przypadku 
dzieci.

Pracownicy jaworznickiego sa-
nepidu przyznają, że świadomość 
w kwestii opalania jest coraz więk-
sza. – Zauważamy, że młodzież rza-
dziej korzysta z usług solariów, co daje 
podstawę do stwierdzenia, że nasza 
kampania przynosi pozytywne skutki 
i dociera do populacji najbardziej nara-
żonej na szkodliwe działanie promienio-
wania UV, powodującego fotostarzenie 
i uszkodzenia skóry – mówi Justyna 
Więcławek.  

Natalia Czeleń

online wysłuchać będzie można 16 
listopada, także o godz. 17. Tema-
tem przewodnim będzie autoagresja.

To nie koniec propozycji specja-
listów, którzy zapraszają na spotka-
nia warsztatowe z konstruowania 
systemów motywacyjnych w klasie 
i szkole. Będą to 3 spotkania: 12, 19 
oraz 26 października. – Warsztaty te 
spotkały się z wielkim zainteresowaniem 
nauczycieli oraz rodziców w poprzedniej 
edycji webinarów, dlatego też zdecy-
dowaliśmy się je powtórzyć – zdradza 
Michalina Bębenek, p.o kierownika 
Poradni Psychologicznej dla Dzieci 
i Młodzieży „Azymut”. 

Zgłoszenia na webinaria w formule 
online oraz na praktyczne warsztaty 
przyjmowane są drogą mailową (azy-
mut@zlo.jaw.pl). Zgłosić się moż-
na też telefonicznie, dzwoniąc pod 
nr 517 090 411 lub 698 202 101. NC
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| fot. Natalia Czeleń

pogubić kulek, chociaż wydawca zaopatrzył nas w kilka 
rezerwowych sztuk. Tutaj do gry można zaprosić zarów-
no dzieci, jak i starszych wyjadaczy, bo liczy się przede 
wszystkim zręczność i celność.

Latające Burrito, czyli karciana gra w zbijaka, jest 
ostatnią i najbardziej ekstremalną omawianą dziś 
grą. Na początku należy odpowiednio wybrać lub 
przygotować miejsce, ponieważ za chwilę gracze 
zaczną rzucać w siebie nadmuchiwanymi burrito 
o wysokości blisko metra. Sama rozgrywka trwa 
dwie rundy i toczona jest w czasie rzeczywistym. 
Jedynie potyczka na burrito przerywa chwilo-
wo grę pozostałym graczom. Na początku każdy 
z uczestników otrzymuje pięć kart. Następnie, od-
rzucając jedną z nich na swoją lewą stronę, dobie-
ra nową kartę z prawej strony i stara się uzyskać 
zestaw trzech identycznych zwykłych kart – każdy 
taki zestaw jest wart jeden punkt. W przypadku 
zestawu kart bitew można zdobyć dwa punkty 
i pozbawić innego gracza jednego punktu. To 
właśnie wyłożenie zestawu trzech kart bitew 
rozpoczyna największą zabawę – walkę bur-
rito w trzech różnych formach: pojedynek 
między dwoma wyznaczonymi graczami, 
walkę dwóch sąsiadów lub regularną bitwę, 
w której przegrywa ten, kto pierwszy obe-
rwie burrito. Runda kończy się wraz z wy-

czerpaniem wszystkich znaczników obrażeń, po czym następuje 
zliczenie punktów i przyznanie znacznika najlepszego gracza. 
Jeśli po drugiej rundzie znacznik pozostanie u tego gracza, to 
gra się kończy. Jeśli nie, to stary i nowy najlepszy gracz muszą 
stoczyć pojedynek na burrito.

Ekstremalna wersja zawiera także duże, wodoodporne karty, 
natomiast domatorzy mogą zakupić wer-
sję z mniejszymi burrito, które idealnie 
sprawdzają się przy domowym stole, o ile 
usunięto wszystko, co może się rozbić.

Radosław Kałuża | @harcmepel

Gra w Kotka 
i Pyszczek to tytuł przezna-

czony do rozgrywki dla dwóch osób. 
Tym razem pudełko stanowi integralną część gry i wystarczy je 
otworzyć, ułożyć zaporę w kształcie pyszczka kota, uzupełnić 
wyznaczone miejsca kuleczkami i można zacząć grę. Zadaniem 
graczy będzie umiejętne „strzelanie” kuleczkami za pomocą przy-
czepionych na magnesach łapek, tak aby na połowie przeciwnika 
znalazły się trzy białe kulki-zęby lub jedna czarna kulka-nosek, 
ewentualnie wszystkie żółte kulki. Każda z tych sytuacji przery-
wa grę, dając jeden punkt. Po pięciu punktach rozgrywka kończy 
się. Gra w Kotka i Pyszczek idealnie sprawdza się na domowych 
imprezach i jako gra turniejowa. Należy jedynie uważać, aby nie 

Zastanawialiście się czasem, w jaki sposób 
namówić kogoś na zagranie w grę plan-
szową? Jeżeli rozłożymy swoją ulubioną 
planszówkę i z pasją będziemy tłumaczyć 
zasady przez pół godziny, to taki gracz 
nieszybko da się namówić na kolejną taką 
nasiadówkę. Jeśli jednak sięgniemy po 
jedną z gier imprezowych/zręcznościo-
wych, przy której tłumaczenie zasad trwa 
pięć minut, a sam czas rozgrywki jest na tyle 
krótki, że kolejna partia zostanie rozegrana 
automatycznie, to z biegiem czasu trudniej-
sze tytuły same wjadą na stół. 

Na polskim rynku jest wiele tytułów, które 
z powodzeniem mogą być początkiem przygody 
z planszówkami. Przyjrzymy się trzem pozycjom 
z oferty gdańskiego wydawnictwa Rebel: Żół-
wik Plusk i Latające Burrito Ekstremalna Edy-
cja Podwórkowa, które swoją premierę miały 
w lipcu, oraz Gra w Kotka i Pyszczek, która 
wydana w tym roku, zdobyła już rzeszę fanów.

Żółwik Plusk to gra zręcznościowa z ele-
mentami memo, która doskonale sprawdza 
się wśród młodszych dzieci. Dla rodziców 
ważną informacją będzie to, że przygotowa-
nie rozgrywki trwa mniej niż minutę, a mon-
taż elementów jest bardzo prosty. W pudełku 
znajdziemy m.in. gotową zjeżdżalnię, w której 
można zdemontować barierki dla zwiększenia trudności gry, staw 
i planszetki dla graczy. Celem gry jest umiejętne „pstryknięcie” 
drewnianego żetonu z żółwicą, tak aby zatrzymała się w jednym 
z trzech miejsc: na zjeżdżalni, na płytkiej części stawu lub w sa-
mym jego środku. To gdzie się zatrzyma żeton, pozwoli nam na 
odkrycie 1, 2 lub 3 żetonów z wizerunkami pozostałych zwierzą-
tek. Teraz wystarczy tylko zapamiętać ich położenie i odkrywać 
w takiej kolejności, w jakiej znajdują się na planszetkach graczy. 
Wygrywa ten, kto pierwszy przekaże trzy żetony piłki wszystkim 
zwierzątkom w odpowiedniej kolejności.

Żółwik Plusk, Gra w Kotka i Pyszczek oraz Latające Burrito

3,2,1, burrito!

O powrocie na jaworznicką scenę muzyczną, udanej premierze płyty i muzycznych planach rozmawiamy z zespołem Cronica, w którego skład wchodzą: 
Dariusz Dąbek, Katarzyna Cisek, Magdalena Hałas, Adrianna Kania, Maciej Balcar, Maciej Rzyman oraz Dawid Dubiel.

Choć zespół Cronica powstał 8 lat temu 
w Jaworznie, to na tutejszej scenie rzad-
ko można was usłyszeć. Jakie emocje to-
warzyszyły wam po powrocie na jaworz-
nicką scenę?
To prawda, w Jaworznie występujemy rzadko. 

Nasz zespół liczy 7 osób. Każdy z nas ma swoje 
instrumenty muzyczne. Potrzebujemy dużo prze-
strzeni i odpowiedniego dźwięku. Dni Jaworzna 
były dla nas świetną okazją, by tutaj zagrać. 
Mieliśmy sporo miejsca, fantastyczną publicz-
ność. To był dla nas wspaniały czas, to powrót 
do kolebki naszego zespołu. Teraz każdy z nas 
mieszka daleko stąd. Mieliśmy więc też okazję, 
żeby zobaczyć, jak nasze rodzinne miasto się 
zmienia i rozwija. Rynek został rozbudowa-
ny. Zmieniły się niektóre lokale, restauracje. 
Mamy wrażenie, że Jaworzno to już zupełnie 
nowe miasto.

Każdy z was mieszka teraz w innym mie-
ście. Jak udaje się wam przeprowadzać 
próby czy nagrania?
Nie jest to proste pod kątem logistycznym, ale 

jak się naprawdę chce, to wszystko się da zrobić. 
Jesteśmy na tyle zgrani, że dzieląca nas odległość 
nie stanowi wielkiej przeszkody.

Dobrze wrócić do korzeni

W lutym premierę miała wasza najnowsza 
płyta pt. „Ukony”. Z jakim przyjęciem od-
biorców się spotkaliście? Mieliście jakieś 
sygnały od fanów?
Mieliśmy pewne obawy, czy płyta nie będzie za 

mocna, ale jak się okazało - bardzo przypadła do 
gustu naszym słuchaczom. Trasa koncertowa pro-
mująca płytę też poszła zgodnie z planem.

Czy czerwcowy koncert z okazji Dni Ja-
worzna był jednym z punktów trasy kon-
certowej promującej płytę?
Nie, tę trasę już zamknęliśmy. W Jaworznie za-

graliśmy bardziej prywatnie i dla siebie.

Na płycie znalazły się zróżnicowane utwo-
ry. Czy jest coś, co je łączy?

Płyta tematycznie dzieli się na dwie części. Pierw-
sza odwołuje się do mitologii Słowian i fascynacji 
polską wsią. Znajdziemy tam na przykład przepis 
na to, jak pozbyć się „Wampióra”, który zalągł się 
w naszym sąsiedztwie. Druga część krążka ma bar-
dziej emocjonalny i fi lozofi czny ładunek. Cronica 
nie jest prostym tworem muzycznym, to też ludzie, 
którzy mają coś do powiedzenia.

W swoich utworach odwołujecie się do 
wierzeń, podań, legend. To was interesuje?
To właśnie nas połączyło. Każdy z nas interesuje 

się historią i folkiem. Przykładowo Adrianna jest 
rekonstruktorem historycznym.

Jakie macie plany muzyczne na najbliż-
szą przyszłość?
Po skończonej trasie koncertowej potrzebujemy 

krótkiego oddechu. Robimy sobie wakacje, a do 
pracy przystąpimy we wrześniu. W planach mamy 
nagranie kilku teledysków i na tym się w najbliż-
szym czasie na pewno skupimy. Później pomyślimy 
o nagraniu nowej płyty.

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

pogubić kulek, chociaż wydawca zaopatrzył nas w kilka 
rezerwowych sztuk. Tutaj do gry można zaprosić zarów-
no dzieci, jak i starszych wyjadaczy, bo liczy się przede 
wszystkim zręczność i celność.

Latające Burrito
ostatnią i najbardziej ekstremalną omawianą dziś 
grą. Na początku należy odpowiednio wybrać lub 
przygotować miejsce, ponieważ za chwilę gracze 
zaczną rzucać w siebie nadmuchiwanymi burrito 
o wysokości blisko metra. Sama rozgrywka trwa 
dwie rundy i toczona jest w czasie rzeczywistym. 
Jedynie potyczka na burrito przerywa chwilo-
wo grę pozostałym graczom. Na początku każdy 
z uczestników otrzymuje pięć kart. Następnie, od-
rzucając jedną z nich na swoją lewą stronę, dobie-
ra nową kartę z prawej strony i stara się uzyskać 
zestaw trzech identycznych zwykłych kart – każdy 
taki zestaw jest wart jeden punkt. W przypadku 
zestawu kart bitew można zdobyć dwa punkty 
i pozbawić innego gracza jednego punktu. To 
właśnie wyłożenie zestawu trzech kart bitew 
rozpoczyna największą zabawę – walkę bur-
rito w trzech różnych formach: pojedynek 
między dwoma wyznaczonymi graczami, 
walkę dwóch sąsiadów lub regularną bitwę, 
w której przegrywa ten, kto pierwszy obe-
rwie burrito. Runda kończy się wraz z wy-

czerpaniem wszystkich znaczników obrażeń, po czym następuje 
zliczenie punktów i przyznanie znacznika najlepszego gracza. 
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i Pyszczek to tytuł przezna-i Pyszczek to tytuł przezna-i Pyszczek

czony do rozgrywki dla dwóch osób. 
Tym razem pudełko stanowi integralną część gry i wystarczy je 

Zastanawialiście się czasem, w jaki sposób 
namówić kogoś na zagranie w grę plan-
szową? Jeżeli rozłożymy swoją ulubioną 
planszówkę i z pasją będziemy tłumaczyć 
zasady przez pół godziny, to taki gracz 
nieszybko da się namówić na kolejną taką 
nasiadówkę. Jeśli jednak sięgniemy po 
jedną z gier imprezowych/zręcznościo-
wych, przy której tłumaczenie zasad trwa 
pięć minut, a sam czas rozgrywki jest na tyle 
krótki, że kolejna partia zostanie rozegrana 
automatycznie, to z biegiem czasu trudniej-

Na polskim rynku jest wiele tytułów, które 
z powodzeniem mogą być początkiem przygody 
z planszówkami. Przyjrzymy się trzem pozycjom 
z oferty gdańskiego wydawnictwa Rebel: Żół-
wik Plusk i Latające Burrito Ekstremalna Edy-
cja Podwórkowa, które swoją premierę miały 
w lipcu, oraz Gra w Kotka i Pyszczek, która 
wydana w tym roku, zdobyła już rzeszę fanów.

 to gra zręcznościowa z ele-
mentami memo, która doskonale sprawdza 
się wśród młodszych dzieci. Dla rodziców 
ważną informacją będzie to, że przygotowa-
nie rozgrywki trwa mniej niż minutę, a mon-
taż elementów jest bardzo prosty. W pudełku 
znajdziemy m.in. gotową zjeżdżalnię, w której 
można zdemontować barierki dla zwiększenia trudności gry, staw 
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Ostatnia edycja konkursu miała miejsce w 2019 roku | fot. Grażyna Dębała

Gdybym była prawniczką, to 
chciałabym być jak serialowe Ally 
McBeal, Diane Lockhart lub Woo 
Young-woo. Wiedza, ponadprzeciętna 
inteligencja, stosowna ilość dziwactw 
i ekscentrycznych zachowań to ich 
znak rozpoznawczy. Miłość do se-
riali prawniczych obudziła we mnie 
Ally McBeal, a podtrzymują Diane 
Lockhart i Woo Young-woo, o której 
pisałam ostatnio.

Oczywiście seriale prawnicze to nie 
tylko fascynujące sprawy sądowe, ale 
również życie osobiste bohaterów, 
równie ciekawe jak to zawodowe. 
W efekcie serial prawniczy to pojem-
ny gatunek - może łączyć elementy 
dreszczowca, kina obyczajowego, 
melodramatu i komedii. Seriali praw-
niczych na przestrzeni lat powstało 
mnóstwo, w tym wiele bardzo do-
brych. Jest w czym wybierać. Do-
datkowym atutem jest też ich łatwa 

Ally McBeal, reż. Jonathan Pontell, USA 1997-2001
Kancelaria adwokacka, reż. David E. Kelley i inni, USA 1997-2003
Magda M., reż. Jacek Borcuch i inni, Polska 2005-2007
Niezwykła prawniczka Woo, reż. Yoo In-shik, Korea 2022 
Prawo Agaty, reż. Jacek Borcuch i inni, Polska 2012-2015
Rake, reż. Peter Duncan, Australia 2010-2018
Sposób na morderstwo, reż. Peter Nowalk 2014-2019
Sprawa idealna, reż. Brooke Kennedy, USA 2017-2022
Stranger, reż. Daniel O’Hara, Wielka Brytania 2020
Układy, reż. Daniel Zelman, USA 2007-2012
W garniturach, reż. Kevin Bray i inni, USA 2011- 2019
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Seriale prawnicze
Gdybym była prawniczką, to dostępność dzięki platformom stre-

amingowym.
„Sprawa idealna” to serial produk-

cji amerykańskiej, którego główną 
bohaterką jest Diane Lockhart. W jej 
postać wcieliła się wybitna Christi-
ne Baranski. Ten serial to nie tylko 
ciekawe sprawy sądowe i sylwetki 
bohaterów, ale mocno zarysowane 
tło polityczne. Autorzy serialu bez 
cenzury pokazują absurdy amery-
kańskiego systemu sądowego i nie-
zmiennie aktualne tematy, jak ra-
sizm, molestowanie, korupcję czy 
fake newsy, często odnosząc się do 
autentycznych spraw. Nie wszystkim 
twórcom seriali się to udaje, ale fe-
nomenem „Sprawy idealnej” jest to, 
że z każdym sezonem robi się coraz 
lepsza. Myślę, że to kwestia świetnego 
scenariusza, poruszanych tematów, 
błyskotliwych dialogów oraz brawu-
rowej gry aktorskiej.                    KP

R E K L A M A

Wraca „Magia Kolorów”

Przyjazna biblioteka

Po dwuletniej przerwie wraca Re-
gionalny Konkurs Plastyczny „Magia 
Kolorów”. To artystyczne przedsię-
wzięcie, w którym udział biorą oso-
by niepełnosprawne, uczestnicy za-
jęć Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z naszego regionu. Konkurs zawsze 
cieszył się ogromną popularnością 
wśród artystów z niepełnosprawno-
ściami. W tym roku zorganizowany 
zostanie już po raz dwunasty. – Po 
dwóch latach przerwy w organizacji 
cyklicznego konkursu plastycznego dla 
śląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
spowodowanej stanem epidemii, pra-
gniemy powrócić do organizacji „Magii 
Kolorów” – potwierdza Monika Wło-
darczyk-Raczek, kierownik WTZ 
w Jaworznie.

Tegoroczna edycja Regionalne-
go Konkursu Plastycznego „Magia 
Kolorów” poświęcona będzie trzem 
wybitnym kobietom: Marii Grze-
gorzewskiej, Marii Konopnickiej
i Wandzie Rutkiewicz. Patronki 
konkursu plastycznego wybrano nie-

Jaworznicka Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała 
wyróżnienie w plebiscycie organizowanym pod hasłem 
„Biblioteka przyjazna dzieciom”. Przyjazne maluchom 
biblioteki z całej Polski wskazywali czytelnicy bloga 
„Przystanek Rodzinka”.

– Pierwsza edycja akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom 
dobiegła końca. Z radością informujemy, że nasza biblioteka 
znalazła się w gronie instytucji wyróżnionych w tym plebi-
scycie. Inicjatywa, prócz jasnej idei promocji czytelnictwa 
i instytucji ją wspierających, zwracała uwagę na ogromny 
potencjał bibliotek – wyjaśniają jaworzniccy bibliotekarze.

Jak tłumaczą organizatorzy, książnice wyróżnione 
w internetowym plebiscycie posiadają aktualizowa-
ny repertuar książek dla dzieci, promują inicjatywę 
aktywnej lektury z dzieckiem, dysponują kącikiem 
do czytania i zabawy, organizują zajęcia i spotkania, 

przypadkowo. W tym roku przypada 
bowiem setna rocznica utworzenia 
Państwowego Instytutu Pedagogiki 
Specjalnej, a profesor Maria Grzego-
rzewska to pedagog, psycholog i twór-
czyni pedagogiki specjalnej w Pol-
sce. W roku 2022 przypada też 180. 
rocznica urodzin poetki, nowelistki, 
publicystki i tłumaczki – Marii Ko-
nopnickiej oraz 30. rocznica śmier-
ci alpinistki i himalaistki – Wandy 
Rutkiewicz.

– W ten sposób pragniemy przyczynić 
się do upamiętnienia tych osób i ich osią-
gnięć w środowisku osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, ale też rozbudzić po-
tencjał twórczy w działaniu plastycznym 
i zaprezentować efekty twórczej pracy 
artystów niepełnosprawnych – wyjaśnia 
Monika Włodarczyk-Raczek.

Najpiękniejsze prace, które wpłyną 
na konkurs, oglądać można będzie 
w ramach wystawy w Galerii ExLi-
bris Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Prace prezentowane tam będą od 
19 września do 12 października. GD

w których książka i autorzy są ich bohaterami, stwa-
rzają przestrzeń przyjazną do spotkań ludzi zaangażo-
wanych w czytelnictwo z dziećmi i młodymi ludźmi, 
a także popularyzują czytanie jako sposób wychowania 
i spędzania czasu z dzieckiem.

Na specjalnie stworzonej, interaktywnej mapie, poza 
jaworznicką biblioteką, znalazło się jeszcze 170 innych 
książnic. W jaworznickim oddziale dla dzieci i młodzie-
ży, oprócz bogatego księgozbioru do dyspozycji małych 
czytelników, jest też miejsce zwane „Biblioteką Malucha”. 
To przestrzeń wyposażona w meble sensoryczne, z koloro-
wymi siedziskami, pufami oraz kreatywnymi zabawkami. 
W oddziałowej salce odbywają się lekcje biblioteczne, spo-
tkania edukacyjne, zajęcia z Xboxem i klockami. W ofercie 
znajduje się również Magiczny Dywan. 

Grażyna Dębała
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Dawid Domagalski i Krzysztof Czupryna na mecie maratonu 
| fot. Archiwum prywatne

Rok temu poddali się 
w połowie, w tym prze-
jechali cały dystans, i to 
grubo przed czasem, bo 
w zaledwie 159 godzin. 
Jaworznianie, Dawid 
Domagalski i Krzysztof 
Czupryna, dotarli na metę 
Rowerowego Maratonu 
Wisła 1200, przejechaw-
szy z Gdańska do Wisły 
właśnie 1200 kilometrów.

AU TO P R O M O C J A

Rowerowy maraton Wisła 1200 zaliczony!

Po tej katorżniczej eskapadzie prze-
konują, że nie mają dość i twierdzą, 
że apetyt rośnie w miarę jedzenia.

– Już rozglądamy się za kolejnymi 
tego typu wyzwaniami – podkreślają 
miłośnicy jazdy na dwóch kółkach. 
– W Polsce takich przedsięwzięć jest 
coraz więcej. Mamy w czym wybierać
– dodają.

Nie z górki, a pod górkę
Rowerowy Maraton Wisła 1200 to 

propozycja dla zaprawionych cykli-
stów, którzy mają za sobą już wiele 
długich i wyczerpujących eskapad. 
W każdej z edycji bierze udział kil-
kuset zawodników. Zwykle na metę 
dociera tylko połowa z nich.

Trasa wiedzie po nadwiślańskich 
drogach, szutrach i ścieżkach. W po-
przednich edycjach rowerzyści mieli 
łatwiej, bo jechali z Baraniej Góry do 
Gdańska, a więc z terenów górzy-
stych przez wyżyny i niziny. W tym 
roku start i meta zostały zamienio-
ne i rowerowi śmiałkowie wystar-
towali z Trójmiasta, czyli z miejsca, 
w którym Wisła wpływa do Bałtyku, 
i skierowali się na południe Polski, 
gdzie rzeka ma swoje źródło. Mieli 
więc nie z górki, a pod górkę. – Co 
ciekawe, rok temu, gdy wyścig kończył 
się nad morzem, nie daliśmy rady go 
dokończyć z powodu kontuzji. Nato-
miast w tegorocznej edycji, która z za-
łożenia była trudniejsza, nie mieliśmy 
sytuacji, w której ważyłyby się losy na-
szej dalszej jazdy – przyznaje Dawid
Domagalski.

Start maratonu miał miejsce 2 lip-
ca. Zawodnicy wyruszyli z ośrodka 
„Stacja Drogowiec” na Wyspie So-
bieszewskiej w Gdańsku. By dotrzeć 
do amfi teatru im. Stanisława Hedy-
ny w mieście Wisła, musieli pokonać 
o własnych siłach, 1200 km. Mieli na 
to 180 godzin (czas przejazdu był li-
czony non stop, czyli pod uwagę był 
brany nie tylko ten, w którym cykliści 
przemierzali Polskę, ale liczyły się tak-
że postoje, w tym noclegi, przerwy na 
posiłek, na zakupy i inne czynności, 
niezwiązane z samą jazdą). – Musie-
liśmy też kierować się regułą samowy-
starczalności, tzn. mogliśmy wspierać 
się nawzajem lub korzystać z pomocy 
zewnętrznej, pod warunkiem, że była 
ona dostępna na równych zasadach dla 
wszystkich zawodniczek i zawodników. 

Taką możliwością było np. robienie za-
kupów w sklepach, znajdujących się 
w pobliżu trasy, czy korzystanie z oko-
licznych serwisów rowerowych. Zaka-
zane było natomiast wsparcie rodziny, 
przyjaciół, znajomych, którzy nie brali 
udziału w wyścigu – tłumaczy Krzysz-
tof Czupryna. – Zawodnicy nie mogli 
więc przyjmować od swoich bliskich 
ż ywnoś ci i napojó w, usług serwisowych 
czy propozycji nocowania – wylicza.

Niezgodne z regulaminem było 
też rezerwowanie przed startem, dla 
siebie lub innych uczestnikó w, ja-
kichkolwiek noclegó w. Rowerzyści 
znajdowali je dopiero na trasie. – Było 
więc bardzo samowystarczalnie – kwi-
tuje pan Krzysztof.

Trasę maratonu cykliści musieli 
pokonać w całości, bez stosowania 
jakichkolwiek skrótów. Każdy ich 
ruch był rejestrowany za pomocą 
systemu GPS. Dzięki temu organiza-
torzy wiedzieli, gdzie rowerzyści się 
znajdują, czy jadą lub czy się zatrzy-
mali, albo czy czasami nie oszukują. 
Położenie zawodników mogli też śle-
dzić internauci.

Oczywiście nie było tak, że cykliści 
w żadnym wypadku nie mogli zjechać 
ani na chwilę z wyznaczonej trasy. To 
było dozwolone, np. by zrobić zakupy 
lub by dojechać na nocleg. Ale aby 
móc kontynuować wyścig, musieli 
wrócić na trasę dokładnie w tym sa-
mym miejscu, w którym ją opuścili.

Wyboje, błoto, piach
Jak podkreślają jaworzniccy rowe-

rzyści, maraton był zarówno 1200 
kilometrami przygody, podróży, 
współzawodnictwa, radości, jak 
i bólu, walki z samym sobą, czasem 
oraz kilometrami. – Pierwsza selek-
cja zawodników nastąpiła w rejonie 
gminy Lichnowy, ok. 40 km od startu. 
Droga wiodła przez błotnisty obszar. 
Gliniasta, głęboka maź zaklejała napę-
dy rowerów, blokowała koła, a nawet 
powodowała, że kolarze tracili w niej 
obuwie, które jest zwykle świetnie do-
pasowane do stopy. To właśnie w tym 
błocie ludzie tracili łańcuchy rowerowe, 
wózki tylnej przerzutki itp. – podkreśla 
pan Dawid.  – Najgorsze jednak było 
to, że ten kilkusetmetrowy odcinek po-
chłaniał więcej czasu niż przejechanie 
30 km po szutrze, a przecież czas w tej 
rywalizacji gra ogromną rolę – zazna-
cza jaworznianin.

Dalsza trasa nie była wcale ła-
twiejsza. Rowerzyści pokonywali 
w przeważającej większości tereny 
trudne, wyboiste. Jechali po wałach 
przeciwpowodziowych czy przez 
podmokłe łąki albo błotniste leśne 
trakty. Przemierzali też rozległe, 
piaszczyste obszary, często nie ja-
dąc, a prowadząc rowery. Ostatnim 
arcytrudnym wyzwaniem, tuż przed 
metą w Wiśle, było pokonanie Bara-
niej Góry. Panowie Dawid i Krzysztof 
wjechali na nią w nocy, w deszczu 
i przy temperaturze zaledwie 3 st. 
Celsjusza. Wyścig ukończyli więc 
przemoczeni i zmarznięci, ale za to 
bardzo szczęśliwi.

Pokonać 
samego siebie

– Gdy w ubiegłym roku odpadliśmy 
z Krzysztofem z rywalizacji, obiecali-
śmy sobie, że damy sobie spokój z tego 

typu imprezami, bo nie są one dla nas 
– śmiertelników. Jednak już tydzień 
później umówiliśmy się, że startujemy 
za rok, żeby z „Wisłą wyrównać ra-
chunki”. Dokonaliśmy tego! – cieszy 
się pan Dawid.

Jaworznianie przemierzali każ-
dego dnia od 160 do 200 km. Tyle 
w każdym etapie przejeżdża peleton 
wyścigu Tour de Pologne. Ale, jak 
twierdzą bohaterowie naszego arty-
kułu, kolarze szosowi mają łatwiej 
niż uczestnicy Wisły 1200. Ci pierwsi 
jadą bowiem po asfalcie, mają wszel-
ką pomoc na trasie, w tym jedzenie, 
napoje, zaopatrzenie medyczne. Po 
ukończonym etapie jadą na odpo-
czynek do hotelu, a ich rowerami 
zajmują się inni ludzie. Tymczasem 
uczestnicy wiślanego maratonu sami 
muszą się o wszystko zatroszczyć.

Jak podkreśla pan Krzysztof, 
w tamtym roku obaj byli rozczaro-
wani, odczuwali niesmak, spowo-
dowany porażką. – W tym roku ten 
niesmak zniknął. Pokonaliśmy nie tylko 
całą trasę, ale i samych siebie. Bo ten 
maraton w głównej mierze polega wła-
śnie na rywalizacji ze sobą samym – za-
znacza rowerzysta. – To na pewno nie 
był nasz taki ostatni wypad – dodaje.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Rok temu „15-ka” była jubileuszowa | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Są jeszcze wolne miej-
sca do udziału w dwóch 
wrześniowych imprezach 
sportowych Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie. 

Szczakowianka wygrała sparing z trzecioligową drużyną z Goczałkowic-
-Zdroju | fot. Mat. Szczakowianka Jaworzno/fot. Dominik Kasprzyk

Sokoły rozpoczęły już przygoto-
wania do sezonu
| fot. Andrzej Pokuta

Weź udział 
w sportowych 

zmaganiach

Pracownicy MCKiS-u zapraszają 
do rywalizacji, najpierw w ramach 
TAURON Triathlonu „Stalowy So-
kół”, a następnie Międzynarodowego 
Biegu Ulicznego na dystansie 15 i 10 
kilometrów w Jaworznie.

Triathlon, czyli zawody, złożone 
z trzech trudnych konkurencji, odbę-
dzie się na Sosinie w sobotę, 3 wrze-
śnia. Zadaniem uczestników będzie 
przepłynięcie 400 metrów, przejecha-
nie na rowerze 10 km i przebiegnięcie 
3 km. Klasyfi kacja będzie prowadzona 
z podziałem na płeć. Będą też nagro-
dy w kategoriach wiekowych i dla 
mieszkańców Jaworzna.

– Najlepsi zawodnicy mogą, jak za-
wsze, liczyć na nagrody fi nansowe, 
a wszyscy uczestnicy otrzymają pa-
miątkowy medal, koszulkę, możliwość 
wydrukowania specjalnego pamiątko-
wego certyfi katu ukończenia zawodów, 
a uzyskany wynik zostanie przesłany na 
podany w zgłoszeniu numer telefonu. Po 
zakończeniu zawodów, ku pokrzepieniu, 
uczestnicy dodatkowo otrzymają ciepły 
posiłek – informują organizatorzy.

Jaworznicki triathlon odbędzie się 
po raz 13. Zapisy odbywają się na 
stronach www.datasport.pl i www.
mckis.jaworzno.pl. Pełne zgłoszenie 
to takie, w którym uczestnik wypełni 
formularz zgłoszeniowy i wpłaci 70 
zł na konto MCKiS-u. Tyle wynosi 
bowiem opłata startowa. Limit za-
wodników to 250 osób.

W piątek, 24 września, odbędzie 
się z kolei  26. edycja Międzynarodo-
wego Biegu Ulicznego na 15 i 10 km, 
w której będzie mogło zmierzyć się 
500 biegaczy. Jaworznickie zawody, 
już po raz drugi, będą częścią Triady 
Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy, 
w którą wchodzą też Memoriał Ja-
nusza Nabrdalika w Sosnowcu i Bieg 
Jerzego Chromika w Mysłowicach.

W ramach zmagań w Jaworznie 
zawodnicy wystartują ze Stadionu 
Miejskiego „Victoria” przy ul. Kra-
kowskiej 8. Głównym biegiem jest 
ten na 15 km. Na dystansie 10 km 
odbędzie się bieg rekreacyjny.

Zawodnicy z obu dystansów wyru-
szą ze startu wspólnego i przebiegną 
razem około 5 km. Wspólna trasa 
będzie wiodła ul. Krakowską, Grun-
waldzką, Sienkiewicza, przez Rynek, 
ul. Sławkowską i św. Wojciecha. Tuż 
przed GROsferą biegacze, startujący 
w biegu rekreacyjnym, zawrócą na 
stadion Victorii, ale dotrą do niego 
inną trasą - na rondzie im. Marii i Le-
cha Kaczyńskich skręcą na Obwodnicę 
Północną (ul. Katarzyny Aleknsandyj-
skiej, Kołłątaja i Braci Gutmanów).

Uczestnicy „15-ki” pobiegną dalej, 
ul. Jaworznicką (przez Górę Piasku) 
do skrzyżowania z ul. Sobieskiego 
w Szczakowej (to punkt na wysoko-
ści osiedla Gagarina). Tam zawrócą 
i pobiegną, znów Jaworznicką i św. 
Wojciecha, a następnie Obwodnicą 
Północną, na metę na stadionie przy 
ul. Krakowskiej 8.

Zgłoszenia do biegów odbywają 
się przez strony www.datasport.pl, 
www.mckis.jaworzno.pl i www.ma-
ratonypolskie.pl. Pełne zgłoszenie 
równa się z przesłaniem formularza 
i uregulowaniem opłaty startowej. Do 
15 września to koszt 50 zł, a później 
- 70 zł.                                     AZ-H

Sezon piłkarski za pasem

Sokoły już trenują

Jaworznickie drużyny piłkarskie 
szykują się do inauguracji nowego 
sezonu w swoich ligach. Runda je-
sienna rozpocznie się w połowie 
sierpnia. Szczakowianka ponownie 
zagra w 1. grupie 4. ligi śląskiej. 
Ciężkowianka, grająca w ubiegłym 
sezonie w chrzanowskiej A klasie, 
dzięki awansowi, dołączy do Vic-
torii 1918 i Zgody Byczyna w wa-
dowickiej okręgówce.

Przed nimi sezon, składający się 
z 30 kolejek. Jaworznickie kluby 
przygotowują się do niego na tre-
ningach i przez rozgrywanie sparin-
gów. Szczakowianka, która zajęła 
w minionym sezonie 5. miejsce 
w swojej lidze, ma już za sobą kilka 
wakacyjnych pojedynków. Drwale 
wygrali m.in. 5:1 z czwartoligową 
Unią Racibórz i 4:0 z trzecioligo-
wym LKS-em Goczałkowice-Zdrój. 
W pierwszym meczu nadchodzące-
go sezonu Szczaksa zagra na wyjeź-
dzie ze Śląskiem Świętochłowice.

Emocje czekają na kibiców także 
w wadowickiej lidze okręgowej, 
w której wystąpią aż trzy drużyny 
z Jaworzna. W poprzednim sezonie 
zmagały się na szczeblu okręgu Vic-
toria i Zgoda. Pierwszy z zespołów 
zakończył rozgrywki na 3. miej-
scu, a drugi na 14. Ciężkowianka 
awansowała po pełnym sukcesów 
sezonie w chrzanowskiej A klasie.

Klub siatkarski MCKiS Jaworz-
no zdradził nazwiska zawodników, 
którzy dołączą w nowym sezonie 
do grona jaworznickich Sokołów. 
Rozgrywki wystartują 1 paździer-
nika, a drużyna z naszego miasta 
rozpoczęła już przygotowania. Cel 
jest ambitny. MCKiS zamierza moc-
no powalczyć o powrót do 1. ligi.

Przypomnijmy. Sokoły spadły 
z pierwszoligowych parkietów po 
bardzo słabych dla siebie rozgryw-
kach 2020/2021. Rok temu szko-
lenia jaworznickiej drużyny pod-
jął się Tomasz Wątorek. Pod jego 
opieką, w sezonie 2021/2022, team 
MCKiS-u wygrał w 2. lidze 25 z 26 
ligowych spotkań i dostał się z 1. 
miejsca do fazy półfi nałowej. Tam 
Sokoły też radziły sobie świetnie 
i wygrały tyle samo pojedynków, 
co Anioły Toruń i BAS Białystok. 
O awansie do fi nału zdecydowały 
tzw. małe punkty, których torunia-
nie i białostoczanie zebrali więcej od 
jaworznian. To sprawiło, że MCKiS 
zajął 3. miejsce w półfi nałowym 
turnieju i stracił szansę na awans 
do 1. ligi.

Sokoły się nie poddają. Trener 
Wątorek dokonał kilku poważnych 
zmian w składzie zespołu. Z MCKiS-
-em pożegnali się Kacper Komar, 
Jakub Buczek, Kamil Poręba, Ma-
teusz Rudnicki i Jakub Janicki, 
a pozostali Patryk Strzeżek, Szcze-
pan Czerwiński, Karol Borończyk, 
Mateusz Pietras, Jakub Grzego-

Trzy te jaworznickie teamy też 
mają za sobą mecze kontrolne. Vic-
toria 1918 Jaworzno zwyciężyła 
2:1 z Przemszą Klucze i uległa 2:3 
Spójnej Osiek. Ciężkowianka prze-
grała 1:3 z Orłem Bębło. Zgoda wy-
grała 2:0 z Wisłą Jankowice i ule-
gła 1:2 LKS-owi Bobrek. W nowym 
sezonie trenerem teamu z Byczyny 
został Artur Wąsik.

Pierwsza kolejka w wadowickiej 
lidze jest zaplanowana na week-
end 13 i 14 sierpnia. Zgoda zagra 

lec, Pawel Żeliński, Dominik Bąk, 
Oskar Wojtaszkiewicz i Przemy-
sław Gepfert. Do drużyny dołączą 
natomiast Jakub Durski, Marek
Polok, Jakub Krzystanek i Cri-
stiano Gutt.

Jakub Durski będzie nowym roz-
grywającym. To wychowanek AKS-
-u Rzeszów i absolwent Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w Spale. Grał 
w pierwszoligowym Mickiewiczu 
Kluczbork i drugoligowej Arce Tem-
po Chełm.

Marek Polok zagra na pozycji 
środkowego. Szkolił się w BBTS-
-ie Włókniarz Bielsko-Biała i grał 

z Hejnałem Kęty, a Victoria i Cięż-
kowianka stoczą derby.

A już w najbliższy weekend, 6 
i 7 sierpnia, odbędzie się pierwsza 
runda Pucharu Polski. Zmierzą się 
w niej wszystkie drużyny, należące 
do Podokręgu Piłki Nożnej Chrza-
nów. Zespół z Ciężkowic powalczy 
ze Zrywem Brodła, Victoria stoczy 
pojedynek z Wolanką Wola Fili-
powska, a Zgoda spotka się na bo-
isku z Jutrzenką Ostrężnica.   

Anna Zielonka-Hałczyńska

w rezerwach klubu w 2. lidze, a na-
stępnie w klubie Fundacji Talent 
Cieszyn.

Jakub Krzystanek będzie grać 
w MCKiS-ie na pozycji przyjmu-
jącego. Zaczynał od klubu MULKS 
MOS Sieradz, a następnie szkolił 
się w AKS-ie Rzeszów. Przez dwa 
sezony grał w drugoligowej druży-
nie Karpaty Krosno, a w ubiegłym 
sezonie w MKS-ie Andrychów.

Nowym libero Sokołów został 
natomiast Cristiano Gutt, który siat-
karskie szlify zdobywał w UKS-ie 
Zalew Świnna Poręba. Następnie 
grał w drugoligowym UMKS-ie Kę-
czanin Kęty.

W jaworznickim klubie nie zmie-
nił się skład kadry szkoleniowej. 
Obok Tomasza Wątorka, na ławce 
trenerskiej znów zasiądzie Jacek
Sowa, który jest drugim trenerem 
zespołu. Kierownikiem drużyny po-
nownie został Andrzej Suryjak, 
a za statystykę będzie odpowiedzial-
ny Władysław Olszowski. O przy-
gotowanie motoryczne zawodników 
zadba Jakub Szyszka, a Roch Cie-
szyński zajmie się rehabilitacją ru-
chową i odnową biologiczną.

W nadchodzącym sezonie 2. ligi 
w grupie czwartej, do której należy 
team z Jaworzna, zagra 12 zespo-
łów. Sezon potrwa od 1 paździer-
nika do 15 kwietnia. W tym czasie 
odbędą się 22 kolejki.

Pierwszy mecz Sokoły zagrają 
z TS-em Volley Rybnik.         AZ-H
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KS Wolant chce ponownie pomóc, 
zmagającemu się z wadą serca, 
Kubusiowi Zbylutowi z Jaworzna. 
Dlatego, podobnie jak w 2020 roku, 
jego członkowie organizują akcję 
charytatywną, z której zebrana 
kwota zostanie przeznaczona na 
dalsze leczenie chłopca. Tym 
razem na licytację został wysta-
wiony obraz akrylowy, autorstwa 
Marty Momot, z podobizną Michała 
Łogosza, badmintonisty, cztero-
krotnego olimpijczyka i medalisty 
mistrzostw Europy. Aukcja odbywa 
się na Fb klubu lub mejlowo pod 
adresem uks.wolant@wp.pl i trwa 
do 31 sierpnia. Zwycięzca licytacji 
zostanie wyłoniony w pierwszym 
dniu Mistrzostw Jaworzna w Bad-
mintonie, czyli 3 września. Tego sa-
mego dnia odbędzie się też kwesta 
do puszek fundacji Serce Dziecka. 
Kuba Zbylut urodził się z połową 
serduszka. Za chłopcem kilka ope-
racji i dalsze, kosztowne leczenie. 
Jest pod stałą opieką wielu specja-
listów, m.in. kardiologa, okulisty, 
neurologa, nefrologa, hepatologa, 
logopedy. Przyjmuje dużo leków 
i przechodzi wiele badań.

Pomogą małemu 
jaworznianinowi

Poprzednia edycja zawodów odbyła się na Podłężu 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Emocji nie zabraknie
Miejskie Centrum Kultury i Spor-

tu w Jaworznie zaprasza wszystkich 
amatorów i sympatyków uliczne-
go basketu do udziału w otwartym 
turnieju koszykówki 3x3 „Streetball 
pod płaszczką”. Turniej rozegrany 
zostanie w sobotę, 20 sierpnia. – Za-
wody odbędą się w naszym mieście 
po raz pierwszy w nowej lokalizacji. 
Biuro zawodów i dwa boiska do gry 
ustawione zostaną na terenie zadaszo-
nego parkingu rowerowego, czyli pod 
płaszczką, przy jaworznickich plantach
– podkreśla Paweł Wróbel z działu 
sportu jaworznickiego MCKiS.

Turniej wystartuje o godzinie 11, 
ale już od 9.30 do 10.45 w biurze 
zawodów można będzie zgłaszać 
i potwierdzać udział swoich drużyn. 
Możliwe jest też zgłoszenie zespołu 
wcześniej. Do 18 sierpnia można to 
zrobić za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej. Należy wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy, pobrany ze strony 
www.mckis.jaworzno.pl i przesłać go 
na adres pawel.wrobel@mckis.ja-
worzno.pl. Drużyny, które zgłoszą się 
elektronicznie, w dniu  imprezy po-
twierdzają tylko swój udział w biurze 

zawodów. – Zawodnicy niepełnoletni 
muszą mieć zgodę rodziców lub opieku-
nów prawnych na udział w zawodach. 
Formularz takiego oświadczenia znajdu-
je się na stronie internetowej Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu – informuje 
Paweł Wróbel.

Turniej przeprowadzony będzie 
w jednej kategorii OPEN (zespoły 
3-osobowe). Minimalny wiek zawod-
nika to ukończone 17 lat. W trakcie 
turnieju przeprowadzone będą także 
dodatkowe konkursy rzutowe z drob-
nymi nagrodami rzeczowymi: kon-
kurs rzutów osobistych  oraz konkur-
sy rzutów za 2 punkty. Te zmagania 
rozpoczną się około godziny 14 po 
ich wcześniejszym ogłoszeniu przez 
spikera i zapisach, które planowane 
są na godzinę 13. Udział każdej dru-
żyny w zawodach jest bezpłatny. Dla 
najlepszych trzech drużyn nagrody 
fi nansowe w postaci bonów podarun-
kowych. – Serdecznie zapraszamy do 
zawodów wszystkich zawodników i fa-
nów koszykówki. Możemy być pewni, 
że sportowych emocji, walki oraz do-
brej zabawy na pewno nie zabraknie – 
przekonuje Paweł Wróbel.           GD

Jaworznianie na Mistrzostwach Polski Senio-
rów w badmintonie | fot. KS Wolant

Mistrzostwa dla fanów kometki
Do 31 sierpnia do godz. 22 można zgłaszać 

chęć udziału w VII Mistrzostwach Jaworzna 
w Badmintonie im. Mirosława Ciołczyka. Sporto-
wy memoriał, upamiętniający zmarłego w 2015 
roku dyrektora Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu, sportowca i społecznika, odbędzie się 
3 i 4 września w Hali Widowiskowo-Sportowej 
MCKiS w centrum naszego miasta.

– Nasze mistrzostwa to dwudniowa impreza, która 
łączy w sobie kilka oddzielnych zawodów, a tak-
że rywalizację amatorów z weteranami, uczniów 
z nauczycielami i nie tylko – podkreśla Dariusz
Opatrzyk, prezes KS Wolnat. – W turnieju głów-
nym, w grze pojedynczej i podwójnej, zmierzą się 
bardziej i mniej doświadczeni fani kometki. W tur-
nieju dzieci samodzielne rozgrywki stoczą między 
sobą najmłodsi adepci badmintona. Natomiast Me-
moriał Mirosława Ciołczyka skupi się, tradycyjnie, 
na rywalizacji samorządowców i pracowników 
oświaty – wylicza.

Dorośli zmierzą się w sobotę w singlach kobiet 
(w kat. open i amator) i mężczyzn (w kat. do 35 
lat i powyżej 35 lat oraz w kat. amator), deblach 
kobiet i mężczyzn (open i amator) i w mikstach 
(też w kat. otwartej i amatorskiej). Tradycyjnie, 
deblowa i mikstowa część mistrzostw będzie 
też pierwszą odsłoną corocznego Grand Prix 
Jaworzna w grach podwójnych.

W niedzielę nauczyciele i samorządowcy po-
walczą w singlach mężczyzn, kobiet i w deblach, 
a dzieci w grach pojedynczych w kategoriach 
U9, U11, U13 i U15, a w deblach i mikstach 
w U11 i U15.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: lukasz.
roik@gmail.com. Więcej informacji pod nume-
rem 889 447 555.

Patronami honorowymi mistrzostw są Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna, i Dariusz Starzycki, 
wicemarszałek woj. śląskiego.

Zawodnicy KS Wolant jeszcze przed wakacjami 
pokazali, że są we wspaniałej formie. Najpierw, 
w pierwszej połowie czerwca, na 43. Mistrzostwach 
Polski Seniorów w badmintonie w Cetniewie, zdo-
byli 6 medali, w tym 2 srebrne i 4 brązowe. Srebro 
w mikstach wywalczyli wspólnie Dariusz Opatrzyk 
i Beata Białek, która wzbogaciła się też w brązowy 
krążek w grze deblowej w kat. 35+, grając w jed-
nej drużynie z Ewą Morawiec z AZSUWM Olsztyn. 
Trzy brązy zawisły na szyi Marii Rzeźniczek, grają-
cej w grze pojedynczej w kat.60+, w grze deblo-
wej w kat. 55+ (jej kompanką była Małgorzata
Kabarowska z LUKS Victoria Domecko) i w grze 
mikstowej w kat. 60+(pani Maria była w parze 
z Jackiem Osadnikiem z STB Energia Lubliniec).

Jaworzniccy badmintoniści zmagali się też pod 
koniec czerwca na Mistrzostwach Polski Amatorów 
w Zielonce. Złoty medal w grze podwójnej kobiet 
wywalczyła Karolina Siodłak, grająca w parze 
z Pauliną Wilk z Laby Radzionków. Brązowe krąż-
ki, też w deblu, zdobyły, grające razem, Agniesz-
ka Białas i Joanna Terka.                          AZ-H
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Janusz Korczak, wybitny pedagog, lekarz i działacz 
społeczny żydowskiego pochodzenia,  patronuje ulicy prze-
biegającej przez północną część Jeziorek. Już jako młody 
człowiek interesował się losem 
dzieci z ubogich rodzin. Ich sytu-
acji materialnej, a także tematowi 
wychowania dzieci poświęcił cykl 
artykułów w tygodnikach i czaso-
pismach. Dla sierot organizował 
żywność i kolonie. Chore dzieci 
leczył za darmo. W prowadzonym 
przez siebie Domu Sierot stworzył 
namiastkę prawdziwego domu 
rodzinnego, by na koniec zginąć 
bohatersko u boku swoich pod-
opiecznych. 

Janusz Korczak, a właściwie Henryk Goldszmit, uro-
dził się 22 lipca 1878 w Warszawie w zamożnej rodzinie 
żydowskiej. Ukończył medycynę. W 1905 roku rozpoczął 
pracę w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów 
w Warszawie. Siedem lat później odszedł ze szpitala i zo-
stał dyrektorem Domu Sierot dla żydowskich dzieci. Wraz 
ze Stefanią Wilczyńską, wychowawczynią, starał się, by 
dzieciom niczego nie zabrakło. Od 1919 r. współtworzył też 
w Pruszkowie placówkę dla dzieci polskich. By wykarmić 
małych podopiecznych, założył fermę rolną.

W 1940 r. niemieckie władze okupacyjne wydały roz-
kaz utworzenia getta dla ludności żydowskiej. 150 dzieci 
z Domu Sierot przeniesiono do budynku Szkoły Handlowej 
im. Roeslerów. W rok po pierwszym przesiedleniu nastą-
piło kolejne. Tym razem przeniesiono 200 dzieci z Domu 

Kochał i rozumiał 
dzieci

Patroni 
naszych 
ulic

Sierot na ulicę Sienną 16. Panowały tam gorsze warunki. 
Korczak stale szukał pomocy materialnej dla sierot. Pisał 
petycje, zwracał się do różnych instytucji i osób prywat-

nych. Przyjaciele namawiali go, 
by opuścił getto i ukrył się, ale od-
mówił. Nie chciał zostawić dzieci. 
Korczak uzyskał od Rady Żydow-
skiej zgodę na pełnienie funkcji 
wychowawcy w placówce. Od 
1942 r. zajmował się więc dwo-
ma sierocińcami. 22 lipca 1942 
r. Niemcy rozpoczęli akcję zagła-
dy warszawskiego getta. Począt-
kiem sierpnia Korczaka, Stefanię 
Wilczyńską i ich podopiecznych 
doprowadzono na Umschlagpla-

taz, a następnie wywieziono do obozu zagłady w Treblin-
ce. Opiekun powiedział dzieciom, że wyjeżdżają na wieś. 
Zarządził, by ubrały się świątecznie i ustawiły się parami 
na dziedzińcu. 

Dokładny moment śmierci Korczaka nie jest do końca 
jasny. Jedni uważali, że  bohater zmarł w trakcie transpor-
tu w bydlęcym wagonie, a drudzy, że zginął w komorze 
gazowej u boku podopiecznych. Wśród nich były nawet 2 
i 3-letnie dzieci. Śmierć Janusza Korczaka i sierot prawdo-
podobnie nastąpiła 5 sierpnia 1942 r.

W dorobku literackim Korczaka wymienić można m.in.: 
„Jak kochać dziecko”, „Prawo dziecka do szacunku”, „Mo-
menty wychowawcze”, „Król Maciuś Pierwszy”, „Bankruc-
two małego Dżeka”, „Kajtuś czarodziej” i „Kiedy znów będę 
mały”, „Dzieci ulicy” i „Dziecko salonu”.                     NC

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 27 (265)

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 
numerami od 1 do 23 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
27 (265): Wakacje nad Ad-
riatykiem. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

W piątek, 5 sierpnia, obchodzić 
będziemy Dzień Bielizny. Zgodnie 
z założeniem pomysłodawców to 
okazja, by promować właściwe po-
stawy względem własnego ciała. 
Chodzi tu po prostu o  jego akcepta-
cję i to zarówno przez kobiety, jak 
i przez mężczyzn. Obchody Dnia 
Bielizny zainicjowane zostały przez 
jedną z fi rm zajmujących się dys-
trybucją bielizny na terenie Stanów 
Zjednoczonych.

Wszystko wskazuje na to, że 
w Polsce Dzień Bielizny święto-
wać powinniśmy szczególnie uro-
czyście. Z badań Światowej Or-
ganizacji Zdrowia wynika, że co 
druga polska piętnastolatka i co 
trzeci jej rówieśnik nienawidzą 
własnych ciał! Uważają na ogół, 
że są zbyt grubi. Badaniami obję-
to młodzież z 45 krajów. Polskie 
nastolatki zajmują najmniej ko-
rzystne miejsce w rankingu. Mają 
najwyższy wskaźnik negatywnego 
postrzegania własnego ciała. Spe-
cjaliści radzą, by wspierać mło-
dzież, doceniając przede wszystkim 
funkcje ciała, a nie krytykując jego 
wizualne mankamenty.

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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