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Więcej na str. 3

Coraz więcej luzu!
| fot. Materiały ZSP 3

Dzień Dziecka
– wesoły i kolorowy

Było wesoło, kolorowo,
z mnóstwem atrakcji. I choć
pogoda płatała figle, to mali
jaworznianie dobrze bawili się
podczas plenerowych imprez
z okazji Dnia Dziecka. Te, z ra-

cji pandemii, były inne niż dotychczas. Przygotowano je tak,
aby w jednym miejscu nie gromadziły się tłumy. Najpierw,
w niedzielę, 30 maja, dzieci i ich rodzice wzięli udział
w rowerowo-spacerowej zabawie, a o godz. 17.00 na Rynku
pofrunęły w niebo balony. Na
nudę mali jaworznianie nie
mogli narzekać także 1 czerwca. W Byczynie i Szczakowej
odbyły się pełne atrakcji happeningi.
Więcej na str. 4-5

Święto Rodziny
w parku Podłęże
Przed nami kolejna odsłona
jaworznickiego „Święta Rodziny”. W tym roku z powodu
pandemii i związanych z nią

ograniczeń impreza będzie
miała nieco bardziej kameralny charakter niż dotąd. Święto
Rodziny obchodzić będziemy
już w najbliższą niedzielę, 6
czerwca. Tego dnia w Parku
Podłęże odbędzie się rodzinny piknik. W programie jest
wszystko, co potrzebne, by
rodzinna zabawa mogła się
udać. Będzie trochę sportowej
rywalizacji, mnóstwo zabaw
na świeżym powietrzu i sporo
pozytywnej energii.
Więcej na str. 8-9

Studenci
na podium
Lekkoatleci z sekcji MCKiS
Jaworzno, szkoleni przez trenera Józefa Bednarczyka,
świetnie wypadli na Akademickich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. Złote,
srebrne i brązowe krążki przywiozło do Jaworzna czworo
jaworznickich zawodników,
reprezentujących uczelnie,
na których studiują. Zawody,
które zgromadziły prawie 1,2
tys. sportowców, odbyły się w
Bielsku Białej. Ich organizatorem był Akademicki Związek

Sportowy Katowice. Najwięcej
medali, złoto i dwa brązy, dołączył do swojej medalowej
kolekcji Piotr Kuzak.
Więcej na str. 13

Z DRUGIEJ STRONY

Kilka dni temu w telewizji
śniadaniowej padło pytanie:
Jedzenie dziecka przy bajkach
w telefonie lub tablecie – jesteście za czy przeciw? (autentyk). Odpowiedziałem: Nie
mam pojęcia, nigdy nie jadłem
żadnego.
Gdy byłem dzieckiem, w sklepach
nie było takiego wyboru zabawek
jak dziś. Marzyliśmy o Lego, a mieliśmy źle spasowane klocki, które
tylko irytowały. Kiedyś, jakimś cudem, dostałem mikro zestaw najpopularniejszych klocków świata, był
to jakiś pojazd, nie pamiętam, jak
wyglądał. Ilość elementów nie była
zbyt imponująca, a i tak udawało się
z niego robić dziwne konstrukcje,
które w obecnych czasach poważny
krytyk sztuki uznałby za oryginalną
instalację artystyczną. Pozostawały
wyprawy przed wystawę Pewexu
(młodsze pokolenie niech sobie poszuka w sieci, co to było) i gapienie
się na nieosiągalne dla zwykłego
śmiertelnika dobra, wyprodukowane gdzieś na „zgniłym Zachodzie”.
Pomyślałem wtedy, że jak dorosnę,
to kupię sobie wszystkie klocki i zabawki świata, o jakich marzyłem.
A później dorosłem, zacząłem palić
papierosy i zapomniałem, czemu to
wszystko chciałem mieć.
Jako nastolatek zwariowałem na
punkcie muzyki. Słuchałem non-stop
radia i kaset magnetofonowych,
chłonąc każdą nutę, którą poznawałem. Całe kieszonkowe wydawałem na kasety, których miałem
setki, nagrywanych i tych pseudo
oryginalnych – z okładkami, oczywiście 99 procent to były pirackie
produkcje. Ale kto by na to zwracał

Szpilki w bruku

uwagę – legalne czy nie? Ważne,
że była wkładka z opisem utworów
i zdjęciem, a nie zdarta do białości
kaseta C-60 Made in Stilon Gorzów.
Młodzi nigdy nie zrozumieją, co
łączy tamte czasy i ołówek leżący
przy magnetofonie. Teraz za kilka
złotych można mieć w kieszeni całą
muzykę świata, ale mnie już nie
cieszy, a kiedyś dałbym się za to
pokroić. A oprócz kupowania kaset,
resztę wydawałem na papierosy. Zacząłem, głupi ja, palić jako 16-letni
leszczers, bo mi wąs wyrósł i mi się
wydawało, że jestem dorosły. Jakże
się myliłem. A kryzys z dostępem
do papierosów był wielki, fajki były
kupowane ukradkiem od szatniarza
w jednym z lokali w mieście.
Lokal cieszył się umiarkowaną
sławą i nosił nazwę „Syrenka”, chociaż nie serwował ryb, nie był położony nad żadną rzeką (nad Wisłą
to już wcale), ale za to podawano
w nim lody cassate z kawałkami
ananasa. Przynajmniej do południa,
w niedzielę, kiedy zaglądały tam
rodziny spragnione galaretki ze
zdechłymi owocami, kawy plujki
czy rozwodnionego piwa. „Syrenka” wieczorami zmieniała się w lokal, do którego nie miałem wstępu.
Słuchy chodziły, że przebywają
tam panie lekkich obyczajów i jak
zadzwoni się na numer 55555, to
taka właśnie odbierze. Kilka razy
próbowaliśmy z automatu telefonicznego, ale wybijało połączenie,
co odbieraliśmy jako znak, że faktycznie coś tam szemranego się
odbywa. Ale mnie frapowała inna
kwestia, było to zagadnienie godne najtęższych umysłów śledczych:
Skąd mieli dostęp do tego ananasa,
pod koniec lat 80.?
Faktem było, że szatniarz (i wykidajło w jednym) sprzedawał fajki

Jan Kleszcz

Kulą w płot

Płot, jaki postawiło Miejskie Centrum Kultury i Sportu na
terenie Sosiny, czyli obiekcie, którym zarządza i którego wielka
modernizacja właśnie dobiega końca, zrobił niespodziewaną medialną karierę.
Larum podniosła opozycyjna radna, a niebieski tygodnik, uwielbiający jątrzenie i nie oglądający się przesadnie na fakty, temat podgrzał. Płot ugodzić miał
w interesy przedsiębiorcy wynajmującego sąsiadujący teren, na którym postawił
foodtrucka. Ogrodzenie miało uniemożliwić dojazd do jego biznesu. A to absurd,
który mogą łatwo rozstrzygnąć nasi Czytelnicy. Proponujemy Wam konkurs.
Wskażcie „jedyną prowadzącą do foodtrucka drogę”, zagrodzoną przez MCKiS.
Przy okazji zorientujecie się w intencjach pani radnej i „niebieskiego” autora.
Tak na marginesie – i przedsiębiorca, i MCKiS działają i są „na swoim”. A już
wkrótce zaprosimy wszystkich nad nasz pięknie odnowiony i wyposażony akwen.

nieletnim, wprawdzie za cenę podwójną, i trzeba to było przeboleć.
Władca Cudzych Płaszczy miał do
wyboru kilka popularnych marek,
ale my wybieraliśmy najtańsze, byle
z filtrem. Pewnie śmierdziały jak
siennik ze starej wiejskiej chałupy,
ale szpan na mieście musiał być.
Kawiarnia, o jakiej piszę, zniknęła już z mapy gastronomiczno-rozrywkowej, najpierw zmieniła się w nowoczesny, jak na lata
90. lokal z lożami wyścielanymi
czerwoną, ostrą w dotyku wykładziną podłogową, puszczający na
dużym, 24 calowym telewizorze
MTV z satelity, a następnie w mikro
dyskotekę, przed którą dochodziło
do szarpanin pomiędzy kilkoma
bramkarzami a nieliczną klientelą.
To doprowadziło do coraz gorszej
opinii o tym miejscu i w konsekwencji zakończeniu działalności.
Klasyczny los lokali, które na bramkach ustawiały napompowanych
troglodytów.
Faktem jest, że w momencie gdy
urodził mi się syn, miałem wizję,
aby kupić mu te wszystkie zabawki:
klocki, komiksy, bajki i samochody
sterowane falami radiowymi, o jakich sam marzyłem. Tylko że czasy
się zmieniły i on chciał Pokemona
i różdżkę Harrego Pottera. Liczę na
to, że sam, ze swoim dzieckiem, stanie przed takim wyzwaniem.
A na koniec wielopokoleniowa
trauma po piosenkach Majki Jeżowskiej. Tak mnie, jak i mojemy
synowi, kazali słuchać „A ja wolę
moją mamę”, tylko czy ktoś kiedykolwiek przeanalizował tekst? Przecież
to piosenka o przemocy, patologicznej rodzinie, depresji oraz alienacji
dziecka i nienawiści do ojca. I dalej
każą dzieciom w przedszkolu jej się
uczyć...

Moje 3 grosze

Wojciech P. Knapik
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Pęd wyhamuje?
Jacek Szyperski

Odcinkowe pomiary prędkości zlokalizowano dotąd w 30 miejscach
w kraju. W naszym województwie
kierowcy muszą się liczyć z takim
namierzaniem w Gorzycach i Tarnowskich Górach. Informują zresztą
o tym odpowiednie znaki. Niekoniecznie powodują, że prowadzący
zdejmują nogę z gazu. Skarb Państwa
wychodzi na tym całkiem nieźle, ale,
co tragiczne, pozostajemy w czołówce
państw o najwyższej liczbie śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.
Najwyraźniej dotkliwość i nieuchronność kar jest nieadekwatna do zagrożeń. Problem jest złożony, bo w grę
wchodzi także poziom umiejętności
siedzących za kółkiem, niska kultura
motoryzacyjna, stan techniczny pojazdów, brak powiązania wysokości
Komentarz tygodnia

Lego i różdżka Harrego Pottera
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mandatów z dochodami, wadliwe
często oznakowanie dróg i nieodpowiednia ich jakość. Jak podaje porównywarka rankomat.pl, z ostatniego
raportu NIK wynika, że w naszym
kraju ginie rocznie ok. 76 osób na
milion mieszkańców. W UE ten współczynnik wynosi 49. Czy rozbudowywanie utworzonego 10 lat temu
Centrum Automatycznego Nadzoru
nad Ruchem Drogowym to zmieni?
Instalowane są kolejne urządzenia do
pomiarów prędkości, a nad drogami
pojawiać się zaczęły policyjne drony,
ma być coraz więcej rejestratorów
jazdy na czerwonym świetle. Tymczasem kierowcy „olewają” zakazy
i kpią sobie z fotoradarów, bo jest
mało, a w dodatku 21 proc. z nich
nie działa dobrze.

Po pierwsze rozsądek
Grażyna Dębała

Od wtorku obowiązują nowe przepisy w ruchu drogowym. Zmiany
dotyczą zarówno pieszych, jak i kierowców. I tak: pieszy nie może korzystać z telefonu komórkowego, kiedy przechodzi przez jezdnię. Chodzi
oczywiście o korzystanie ze zdobyczy
nowych technologii w taki sposób,
który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na drodze. Kierowca
natomiast musi udzielić pieszemu na
pasach pierwszeństwa. Auto zatrzymać trzeba już wtedy, kiedy pieszy
zbliża się do przejścia.
Zmiany, jak to zwykle, mają sprawić, że na drogach zrobi się bezpieczniej. Pomysł jest niezły, bo statystyki
wypadków drogowych z udziałem
pieszych wciąż budzą niepokój. Wy-

kreskaPULSU
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starczy zresztą przespacerować się
ulicą Grunwaldzką, by zauważyć, że
zarówno piesi, jak i kierowcy mają
sporo za uszami. Pośpiech i nieostrożność to po prostu cechy użytkowników dróg i są zupełnie niezależnie od
tego, po której stronie kierownicy ów
użytkownik się znajduje.
Trudno uwierzyć, że prawne regulacje te nasze niekorzystne nawyki
zupełnie wyeliminują. Dlatego zasada
ograniczonego zaufania do pozostałych uczestników ruchu drogowego wciąż jest w cenie i z pewnością
warto ją stosować i to niezależnie od
tego, kto w danej sytuacji na drodze
ma pierwszeństwo. Racja po naszej
stronie raczej nie sprawia, że rany
lepiej się goją.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Coraz więcej luzu!

Pandemiczne dane są optymistyczne. W środę 2 czerwca
w Jaworznie odnotowano 3 nowe przypadki zakażenia
koronawirusem. Nie było ofiar śmiertelnych groźnego wirusa.
W całej Polsce potwierdzonych przypadków zakażenia tego
dnia było 664, a 97 osób zmarło.
Korzystna tendencja pozwala na
zdejmowanie kolejnych obostrzeń.
Przede wszystkim, od poniedziałku,
31 maja, wszyscy uczniowie wrócili
do szkolnych ławek. Młodzi ludzie
byli już bardzo zmęczeni edukacją
na odległość i spragnieni kontaktu
z rówieśnikami i nauczycielami.
Po tak długiej przerwie nie brakowało jednak również stresów. Aby
ułatwić uczniom powrót w szkolne
mury, nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 zorganizowali
gry i zabawy (patrz zdj. na 1 str.).
Niemal 250 uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczakowej wzięło
udział w podchodach. Startowali
ze swoich klas i po drodze musieli

stawić się w 18 punktach, rozlokowanych nie tylko na szkolnym
terenie, ale również na stadionie
Szczakowianki i w Domu Kultury
im. Zdzisława Krudzielskiego. Mieli
do wykonania różne zadania, m.in.
rozwiązywanie łamigłówek, szyfrów, odnajdywanie map. Każda
klasa zbierała żetony, które będzie
mogła wykorzystać w przyszłym
roku szkolnym, np. na dodatkowy
dzień na szkolną wycieczkę. W zabawie wzięły udział wszystkie klasy.
– Myślę, że taka formuła spodobała się naszym uczniom i pozwoliła im
znów zaaklimatyzować się w naszej
szkole – podkreśla Rafał Soból, dyrektor ZSP 3 w Jaworznie.

Honory
dla zasłużonych
Dwaj wybitni jaworznianie dołączyli do grona osób wyróżnionych
tytułem Zasłużony dla miasta Jaworzna. W ten sposób Jerzemu
Zamarlikowi i Lucjanowi Fudale
honory oddała Rada Miejska podczas majowej sesji. To jaworznianie, którzy całe życie poświęcili
pracy na rzecz rozwoju Jaworzna.
Z inicjatywą uhonorowania zmarłych w 2020 roku przedsiębiorców
wystąpili przedstawiciele Jaworznickiej Izby Gospodarczej.
– Zgodnie z procedurami, kiedy do
Rady wpływa podobny wniosek, to
powołujemy specjalny zespół, który go
opiniuje. Tym razem wszyscy byli jednomyślni. Radni również decydowali
jednogłośnie – wspomina Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworznie.
Tuż po majowej sesji, w piątek,
28 maja, w jaworznickim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie
z bliskimi uhonorowanych. Uczestniczyli w nim m.in. Monika Bryl,
wiceprezydent miasta i Tadeusz
Kaczmarek oraz Anna Zamarlik,
wdowa po Jerzym Zamarliku, a także Jarosław i Leszek, synowie
Lucjana Fudały. Bliscy uhonorowanych jaworznian odebrali pamiątkowe dyplomy, kwiaty i gratulacje.
Jerzy Zamarlik zawodową karierę rozpoczął w jaworznickich
Zakładach Chemicznych „Azot”.
W latach 80. minionego stulecia
założył własną firmę, a później
wszedł do spółki JAGO-PRO. Firma świetnie prosperowała, a ja-

worznianin nie poprzestawał na
pracy zawodowej. Był pierwszym
prezesem Jaworznickiej Izby Gospodarczej, zapoczątkował wiele
inicjatyw związanych z integracją
środowiska biznesowego w mieście.
Przyświecała mu idea współpracy przedsiębiorców zrzeszonych
w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej z samorządem terytorialnym.
Zmarł 24 maja 2020 roku.
Lucjan Fudała już jako 14-latek
pracował w Zakładach Papierniczych „Worek” przy Cementowni
Szczakowa. Pracę w Hucie Szkła
Okiennego rozpoczął w 1955 roku.
Pracując, ukończył liczne kursy,
które przygotowały go do obejmowania coraz wyższych stanowisk.
W latach 80. wygrał konkurs na
stanowisko dyrektora Huty Szkła
Okiennego „Szczakowa”. Pod jego
kierownictwem zakład świetnie
prosperował. W 1992 roku Lucjan
Fudała wraz z synami stworzył
spółkę FUD-MEN, która obecnie
zatrudnia kilkuset pracowników,
a wyroby produkowane przez spółkę można spotkać w sklepach na
całym świecie. Lucjan Fudała nie
ograniczał swoich zainteresowań
jedynie do pracy zawodowej. Był
działaczem sportowym, wspierał
kluby sportowe „Szczakowianka”
i „Ciężkowianka”. Czynnie uczestniczył w tworzeniu Ośrodka Wypoczynkowego „Sosina”. Był też
jednym z inicjatorów budowy osiedla Podłęże. Lucjan Fudała zmarł 5
lutego 2020 roku.
GD

Jaworznicki szpital wrócił do normalnego trybu funkcjonowania i likwiduje oddział covidowy | fot. Ewa Szpak

Na poprawę pandemicznej sytuacji wpływa rosnąca liczba zaszczepionych. Do końca maja w naszym
mieście zostało zaszczepionych jedną
dawką 35 167 obywateli, a dwiema dawkami 11 955 mieszkańców.
W jaworznickim Szpitalu Wielospecjalistycznym w poniedziałek na oddziale covidowym nie było żadnego

pacjenta chorego na COVID-19. A od,
wtorku, 1 czerwca, decyzją wojewody, jaworznicki szpital wrócił do
normalnego trybu funkcjonowania
i likwiduje oddział covidowy. Uruchomione zostaną oddziały internistyczny i kardiologiczny.
Zakład Lecznictwa Otwartego, który
obsługuje 9 punktów szczepień w swo-
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ich przychodniach oraz powszechny
punkt zlokalizowany w hali na Leopoldzie, postanowił wysyłać powiadomienia esemesem do tych mieszkańców,
którzy jeszcze nie zostali zaszczepieni.
W przyszłym tygodniu zostanie uruchomiona informacja o możliwości
zaszczepienia dzieci w wieku od 12
do 15 roku życia.
– Kontynuujemy szczepienia populacyjne, będziemy szczepić dzieci
i wkraczamy do zakładów pracy. Odpowiadamy pozytywnie na zapotrzebowanie firm, które chcą zaszczepić
swoich pracowników – mówi Jacek
Nowak, prezes ZLO.
W Jaworznie znów działają kino
i kryta pływalnia, a już od niedzieli
zdejmowane będą kolejne ograniczenia. Od 6 czerwca w imprezach
i zgromadzeniach może uczestniczyć
150 osób. W transporcie zbiorowym
może być 75 proc. obłożenia. Otwarte zostaną sale zabaw, a w targach,
konferencjach i wystawach uczestniczyć może 1 osoba na 15 m kw.
GD, ES, AZ-H
AU TO P R O M O C J A
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Pielgrzymi
wracają
na szlak
W tym roku na pielgrzymkowe
szlaki znów wyruszą pątnicy. Specjalny dokument w tej sprawie wydał już ks. Grzegorz Kaszak, biskup
sosnowiecki. Na razie wiadomo, że
diecezjalne pielgrzymowanie na Jasną Górę odbędzie się w dniach od
9 do 13 sierpnia. Wtedy pielgrzymi
wyruszą z Olkusza. Pielgrzymować
można też będzie od 23 do 25 sierpnia. Wtedy pielgrzymkowy szlak rozpocznie się w Będzinie.
– Przy zapisach obowiązywać będą
dwie listy. Na jednej zapisujemy tylko
osoby zaszczepione, które przy zapisywaniu się okażą potwierdzenie otrzymania pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID-19. To potwierdzenie
pielgrzym musi mieć przy sobie podczas
pielgrzymki. Na drugiej liście zapisujemy osoby niezaszczepione. Sanepid
rekomenduje, aby maksymalna liczba niezaszczepionych pątników nie
przekraczała 300 osób – podkreśla
sosnowiecki ordynariusz.
Co ważne, do limitu niezaszczepionych osób wliczają się dzieci i młodzież. Zmian związanych
z pandemią będzie więcej. Każdy
pielgrzym musi być zaopatrzony
w środki dezynfekujące. Podczas
tegorocznych pielgrzymek pątnicy
nie będą mogli nocować w kwaterach prywatnych. Wprowadzono tu
odgórne zasady. Pątnicy, którzy wyruszą z Olkusza, nocować będą pod
namiotami. Pielgrzymi z Będzina
mogą nocować w szkołach i remizach oraz pod namiotami. Jeśli nie
będzie możliwości zorganizowania
noclegu w ten sposób, to zaleca się,
by przewodnik grupy stworzył grupę
codziennego transportu z dowozem
na trasę pielgrzymki. To oznacza,
że pątnicy na noc wracaliby do domów, by rano znów znaleźć się na
pielgrzymkowym szlaku w miejscu,
gdzie poprzedniego dnia zakończyli marsz.
Jaworznianie, którzy każdego roku
wyruszają na Jasną Górę wraz z Grupą Złotą, już nie mogą się doczekać
tegorocznej pielgrzymki.
– Osoby, które z różnych przyczyn
nie będą mogły się zaszczepić przed 8
sierpnia, będą musiały zapisać się na
pielgrzymkę do 26 czerwca, bo limit
osób niezaszczepionych na pielgrzymce dla wszystkich grup łącznie wynosi
300 osób. W tym roku będzie odcinek
Jaworzno-Olkusz, a to oznacza, że wychodzimy 8 sierpnia – przypominają
organizatorzy.
W związku z wymogami Głównego
Inspektora Sanitarnego organizatorzy
pielgrzymek apelują do pątników
o jak najszybsze zapisywanie się na
listy uczestników. Trzeba to zrobić
najpóźniej do 27 czerwca. Chodzi
o to, by organizatorzy zdążyli zorganizować noclegi na trasie i zgłosić
liczbę pielgrzymów do odpowiednich
instytucji.
GD

NR 19/2021

4 CZERWCA 2021

Dzieci świętowały i dobrze s

Było wesoło, kolorowo, z mnóstwem atrakcji. I choć pogoda
płatała ﬁgle, to mali jaworznianie dobrze bawili się podczas
plenerowych imprez z okazji
Dnia Dziecka. Te, z racji pandemii, były inne niż dotychczas.
Przygotowano je tak, aby w jednym miejscu nie gromadziły
się tłumy.
Najpierw, w niedzielę, 30 maja,
dzieci i ich rodzice wzięli udział
w rowerowo-spacerowej zabawie, którą zorganizowało
Stowarzyszenie Jaworzno Moje
Miasto. W pięciu jaworznickich
zakątkach czekały na maluchy
rozmaite konkurencje. A o godz.
17.00 na Rynku pofrunęły w niebo pomarańczowe balony.
Na nudę mali jaworznianie nie
mogli narzekać także 1 czerwca. Z okazji ich święta w Byczynie i Szczakowej odbyły się
pełne atrakcji happeningi. Na
byczyńskim Rynku dobrą zabawę zorganizowali instruktorzy
klubu MCKiS Niko. Na drugą
z imprez zaprosili pracownicy
Domu Kultury im. Zdzisława
Krudzielskiego.

Na sportowo
Niedziela stała pod znakiem sportowej aktywności. Dzieciaki i ich opiekunowie już od rana wędrowali po
mieście, by zgromadzić wszystkie rajdowe pieczątki. Uczestników imprezy
nie zraził nawet deszcz, który kilka
razy siąpił z zachmurzonego nieba.
Na trasie wycieczki było pięć
miejsc, do których, w dowolnej kolejności, musieli zawitać rajdowicze.

Hitem happeningu w Byczynie było rodeo. Kolejka była spora | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W parku Podłęże chodzili po torze złożonym z kolorowych obręczy,
robili przysiady i wykonali masaż
(rodzice dzieciom, a dzieci rodzicom). Na stadionie Victorii czekały na nich takie konkurencje, jak
rzut woreczkami do narysowanej
na ziemi tarczy i biegi przełajowe.
W GEOsferze robili wielkie bańki
mydlane, a w parku Chrząstówka
chodzili na specjalnych deskach imitujących narty i starali się utrzymać
równowagę na położonych na ścieżce linie i drabince. W parku Gródek
odbywały się z kolei pokazowe loty
samolocików i dronów. Finałem imprezy było tradycyjne wypuszczenie
balonów na Rynku.
– Wszystkie konkurencje ukończyło
84 dzieci. Rajd był wspaniałą zabawą
dla całych rodzin, a jednocześnie dobrą
okazją do pokazania jego uczestnikom,
że Jaworzno to nie tylko przemysłowe miasto średniej wielkości, ale to też
miejsce pełne zieleni i malowniczych
zakątków, do których można dotrzeć
rowerem – stwierdza Tomasz Łakomski, koordynator Dnia Dziecka zorganizowanego przez JMM.
Na dzieciaki, które ukończyły rajd,
czekają teraz nagrody. Będzie można je odebrać we wtorek, 8 czerwca,

W GEOsferze trzeba było zrobić duże bańki mydlane. To nie taka prosta sprawa | fot. Anna
Zielonka-Hałczyńska

W Szczakowej dzieci chętnie pozowały do zdjęć z po

o godz. 17.00 w podcieniu biblioteki
przy Rynku.

Wesoło w dzielnicach
We wtorek, 1 czerwca, mali jaworznianie bawili się na imprezach,
organizowanych przez placówki
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. W Szczakowej, przed tamtejszym
domem kultury, o godz. 16.00 dzieci spotkały się z postaciami z bajek
i szczudlarzem, słuchały wierszyków,
jeździły na kucyku. Bawiły się też
wielkimi bańkami mydlanymi i pozowały do zdjęć na tle teatralnej scenografii i kolorowych parasolek. Na
każdego czekał też słodki upominek.
Współorganizatorem imprezy było
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna.
Wesoło było też na rynku w Byczynie, gdzie od godz. 15.00 odbywały
się występy artystyczne, animacje,
gry, zabawy i konkursy z nagrodami.
Był też prawdziwy walec, do którego można było wsiąść i zrobić sobie
zdjęcie. Hitem okazały się popisy na
rodeo i szybujące w niebo kolorowe
balony.
– Tęskniliśmy za dziećmi, które z powodu lockdownu nie mogły odwiedzać

W niedzielne popołudnie nad Rynek poszybowały ba

naszego klubu. Z radością spotkaliśmy
się z nimi po przerwie – podkreśla
Ewelina Ogiołda, kierownik zespołu obiektów kulturalnych MCKiS-u.
Dzień Dziecka był też dobrą okazją do przypomnienia mieszkańcom
Jaworzna o tym, jak ważna jest ekologia. Dlatego na byczyńskim rynku
odbyły się także proekologiczne akcje, zorganizowane we współpracy
z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów

Na stadionie miejskim Victorii dzieci biegały przez przeszkody, robiły ﬁkołki i rzucały do
celu | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Chomik przy Kapsule Czasu
Paweł Haraf
z Jasiem

ostaciami z bajek | fot. Marcin Miliński

Rajd to bardzo fajna propozycja na
świętowanie Dnia Dziecka. Pogoda
nie dopisała, mieliśmy spędzić niedzielę na rowerze, ale ostatecznie
ja spacerowałem, a synek jeździł na
rowerku biegowym i bardzo mu się to
podobało. Spacer po Jaworznie zaczęliśmy od stadionu Victorii. Jaś biegał
po boisku, turlał się, przechodził pod
płotkami. W nagrodę dostał lizaka.

Magdalena Smreczak
z Michałkiem

alony | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

i z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych. Mali jaworznianie
wzięli udział w konkursach nt. prawidłowego segregowania śmieci.
– Każde z nich spisało się na medal.
Dzieci naprawdę dobrze wiedzą, na
czym polega segregacja i do jakich pojemników i punktów na terenie miasta
należy oddawać poszczególne odpady
– przyznaje Justyna Pałka z MZNK
w Jaworznie.
AZ-H
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Brakowało nam plenerowych imprez.
Dzień Dziecka na rynku w Byczynie
bardzo nam się podobał. Było kameralnie, dzięki czemu dzieci mogły
skorzystać z wszystkich atrakcji. Michałowi podobało się robienie dużych
baniek mydlanych. W nagrodę dostał
mały pojemniczek z płynem do baniek.
Występował też z innymi byczyńskimi
przedszkolami w części artystycznej.

Joanna Biel z Lenką
i Amelką

Tomasz Florek
z Natalką

Wybrałyśmy świętowanie na sportowo. Bardzo nam się podoba taka
forma spędzania wolnego czasu, stawianie czoła wyzwaniom. Ciekawe
konkurencje zorganizowano np. w
parku Chrząstówka, gdzie trzeba
było chodzić na drewnianych nartach. Podobało się nam też na stadionie miejskim, gdzie Lenka rzucała
woreczkami.

W pierwszym punkcie niedzielnego
rajdu Natalce najbardziej podobało
się trafianie do celu. Dobrze jej poszło. Cieszymy się, że mogliśmy aktywnie spędzić czas. Córka nauczyła
się w tym roku jeździć na rowerze
bez bocznych kółek, dlatego często
wybieramy się na rowerowe wycieczki. Rajd z okazji Dnia Dziecka był
dobrą okazją, by znów pojeździć.

Na Rynku pojawiła się figurka,
przedstawiająca chomika europejskiego. Trzeci już w Jaworznie
sympatyczny gryzoń z brązu siedzi
przy Kapsule Czasu i opiera się na
klepsydrze. Uroczystego odsłonięcia
dokonały w Dzień Dziecka maluchy
z grup Żabki i Słoneczka z Przedszkola Miejskiego nr 22.
– Chomik siedzi przy Kapsule Czasu
z nadzieją, że jego zagrożony gatunek
doczeka momentu, gdy zostanie ona
otwarta za ponad 90 lat – zaznacza
Marcin Tosza z Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Wcześniej w naszym mieście ustawiono dwie inne chomikowe figurki.
Jedna z nich znajduje się od 2019
roku na rynku w Byczynie. Chomik
w łapkach trzyma siekierę, niczym
drwal z jaworznickiego herbu, a na
łebku ma czapkę rogatywkę, czym
nawiązuje do tradycji krakowskich.
Drugi posążek znajduje się pod
jaworem na Rynku w centrum
i powstał na pamiątkę zeszłorocznej międzynarodowej konferencji,
podczas której zapadła decyzja, by
wpisać chomika europejskiego na

listę gatunków skrajnie zagrożonych
wyginięciem. Figurka ma założoną
maseczkę na znak trudnych czasów
pandemii.
Czemu mają służyć te sympatyczne posążki? Chodzi o promocję,
trwającego od 2015 roku, programu ochrony tych chomików. Gmina
planuje ustawić więcej figurek na
terenie miasta. W ten sposób po-

wstanie chomikowy szlak. Wśród
pomysłów są chomik rowerzysta
i chomik na motocyklu.
Jaworzniccy urzędnicy i ekolodzy
chcą pokazać, że te gryzonie nie są
szkodnikami, a wręcz są ważne dla
środowiska. W Jaworznie występują
na polach w Jeziorkach, Wilkoszynie, Byczynie i Cezarówce Górnej.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Odsłonięcia ﬁgurki dokonały przedszkolaki | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A
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Pszczołom trzeba pomagać
Głóg i rzepak – nektar z kwiatów tych roślin zbierają właśnie polskie pszczoły. A już na dniach zakwitną też akacje. To właśnie
z nektaru tych ostatnich drzew w głównej mierze „mieszkanki” jaworznickich uli produkują miód. Jak jednak podkreślają
pszczelarze z naszego miasta, w tym roku z produkcją miodu może być krucho.

Jan Bryła przy swoich ulach | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

– Wiosna przyszła bardzo późno,
dlatego pszczoły też późno zaczęły zbierać nektar. Poza tym ciągłe deszcze nie
sprzyjają ich pracy. Aby nie cierpiały
głodu, trzeba im pomóc. Dlatego za
pieniądze ze środków z naszego koła
kupiliśmy specjalne ciasto cukrowe
bogate w witaminy, by pszczoły mogły przetrwać – zaznacza Jan Bryła,
pszczelarz z 50-letnim stażem, członek Miejskiego Koła Pszczelarzy.
– To od nas, ludzi, zależy życie tych
owadów. A ich istnienie gwarantuje
dalszy byt ludzkości. Pszczoły zapylają
bowiem 80 proc. roślin – zaznacza.
Pan Jan w swojej pasiece w Dąbrowie Narodowej ma 15 pszczelich

rodzin, w tym 13 przezimowanych
i dwie tzw. rójki. Zamiłowanie do
pszczelarstwa odziedziczył po swoim
tacie. Swoim doświadczeniem dzieli się z kolegami z Miejskiego Koło
Pszczelarzy, które podobnie jak Koło
Pszczelarzy „Ciężkowice” należy do
Śląskiego Związku Pszczelarzy.
W obu jaworznickich zrzeszeniach
jest zarejestrowanych 69 hodowców
pszczół. Pod koniec 2020 roku posiadali oni w sumie 976 pszczelich
rodzin. Jest też grupa jaworznian,
należących do Koła Pszczelarzy „Cabanka” w Chrzanowie i sporo niezarejestrowanych hodowców, którzy
mają od jednego do czterech uli.

– Kiedyś w Jaworznie było o wiele
więcej pszczelarzy. Przykładowo w Dąbrowie Narodowej pasieka była niemal
w każdym gospodarstwie. Dzisiaj ludzie
nie garną się już tak do tego zajęcia –
przyznaje pan Jan. – Na przestrzeni lat
zmieniło się też otoczenie uli. Jest coraz
mniej pożytków, na których pszczoły
mogłyby zbierać nektar. Na jednych terenach powstają zakłady przemysłowe,
na innych osiedla mieszkaniowe. Jest
też problem z miododajnymi drzewami.
W Jaworznie brakuje lip czy klonów.
Sporo nektaru dają też grochodrzewy.
Dlatego my, pszczelarze, zabiegamy
o nasadzenia i sami sadzimy te potrzebne gatunki – zaznacza.

47 852 52 55 – oto nowy numer
kontaktowy do dyżurnego Komendy
Miejskiej Policji w Jaworznie. Od 1
lipca tylko takie połączenie telefoniczne z dyżurującym policjantem
jaworznickiej jednostki będzie dostępne dla mieszkańców. Dotychczasowy numer 32 618 32 55 będzie
aktywny tylko do końca czerwca.
Zmiana numeru dotyczy nie tylko komendy w naszym mieście, ale
wszystkich policyjnych jednostek
w całym kraju. Ze stróżami prawa można skontaktować się telefonicznie, posługując się prefiksem
47 i numerem wewnętrznym danej
komendy.
– Nowym numerem posługujemy
się już od jakiegoś czasu, ale nadal
sporo osób dzwoni do nas na ten stary – przyznaje asp. sztab. Michał
Nowak, oficer prasowy Komen-

dy Miejskiej Policji w Jaworznie.
– Nowy prefiks jest dedykowany tylko
służbom mundurowym i nie ma możliwości, by ktoś niepowołany dzwonił
do mieszkańców z numeru zaczynającego się cyframi 47. Tymczasem
wciąż odbieramy wiele telefonów od
zaniepokojonych jaworznian, którzy
pytają, czy aby na pewno to my do
nich dzwonimy – zaznacza.
Do zmiany sposobu wybierania
i kierowania połączeń do stacjonarnych telefonów resortowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym
policji, doszło ponad rok temu. Jak
tłumaczą policjanci, prefiks 47 jest
jednolitym numerem kierunkowym
do sieci resortowej w skali całego
kraju i jest wybierany zamiast do
tej pory używanego numeru kierunkowego w poszczególnych strefach

numeracyjnych (w woj. śląskim to
32, 33 i 34).
– Zmianie uległy również same numery do poszczególnych komend przy
połączeniach wykonywanych z sieci
publicznych, zarówno stacjonarnych
i komórkowych – zaznaczają stróże
prawa. – Nowe numery do poszczególnych jednostek śląskiego garnizonu
policji znajdują się na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach oraz komend
miejskich i powiatowych, a także na
stronach BIP tych jednostek w zakładkach o danych teleadresowych
– informują.
W Jaworznie zmianie uległ zatem nie tylko numer do dyżurnego.
Zmieniły się też numery do poszczególnych działów jaworznickiej jednostki. I tak: numer ogólny do komendy to 47 85 252 00. Dzwoniąc
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Licząc
kilometry

Wspomina okres, gdy pszczelarze
zasilali swoje ule matkami, ufundowanymi przez naszą gminę. – To
było duże wsparcie dla naszego koła.
Jedna taka matka kosztuje kilkadziesiąt złotych i trzeba co pewien czas
wymieniać ją na nową, by zachować
porządek w ulu. Mam nadzieję na
powrót tej owocnej współpracy z miastem – dodaje.
Jaworzniccy urzędnicy mają
świadomość problemów, z jakimi
borykają się tutejsi pszczelarze. –
Problemy zgłaszane do Urzędu Miejskiego w Jaworznie to m.in. niedobór
drzew miododajnych na terenie miasta
i w okolicy, a także nadmierne wykaszanie terenów zielonych w okresie
kwitnienia roślin. Pszczelarze wnioskują również o tworzenie nowych
łąk kwietnych – wylicza Katarzyna
Florek z magistratu. – Zgłaszane są
również problemy natury sąsiedzkiej,
związane z pszczołami. Mieszkańcy proszą o pomoc w mediacji oraz
o interwencję podczas wykonywania
zabiegów ochrony roślin na terenach
rolniczych – dodaje.
Obecnie kontakt między pszczelarskimi kołami a UM jest utrudniony przez pandemię. Przed jej
wybuchem odbywały się spotkania związane ze współorganizacją
i uczestnictwem pszczelarzy w wydarzeniach miejskich i wyjazdach
na branżowe konferencje i spotkania
pszczelarskie. Z powodu pandemii
zostały one zawieszone do odwołania. Urzędnicy mają nadzieję na
wznowienie kontaktów, gdy tylko
poprawi się sytuacja epidemiologiczna. – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa planuje organizować spotkania z pszczelarzami raz
na kwartał – zapewnia urzędniczka.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Rowerzyści z Jaworzna kręcą już
kilometry dla swojego miasta, które
przez cały czerwiec ponownie walczyć będzie o Puchar Rowerowej
Stolicy Polski. Już pierwszego dnia
rywalizacji cykliści z grupy Niepokonani Jaworzno zorganizowali około
30-kilometrowy rajd. Wystartowali
z Rynku i pojechali przez Velostradę do Osiedla Stałego, a stamtąd na
tzw. „zalane”, do Jelenia, Byczyny,
Wilkoszyna, i z powrotem na Rynek.
– We wrześniu zeszłego roku przejechałem w ramach Pucharu około
2,4 tys. km i zająłem trzecie miejsce wśród cyklistów z Jaworzna.
W tym roku zamierzam pobić swój
rekord – podkreśla Paweł Styrnol
z Niepokonanych, który prowadził
wtorkową (1 czerwca) wyprawę
po mieście.
Zeszłoroczny wynik chce poprawić też Renata Łaskawska. „Wykręciła” wtedy najwięcej kilometrów ze wszystkich jaworznickich
rowerzystek. – Nabiłam wtedy 2307
km. W tym roku też chcę pomóc Jaworznu w ogólnopolskich zmaganiach
– zaznacza.
Puchar Rowerowej Stolicy Polski przypadnie temu miastu, stowarzyszeniu lub obszarowi metropolitalnemu, na rzecz którego
rowerzyści przejadą najwięcej kilometrów. Ich wysiłki rejestruje
specjalna aplikacja. Przewidziano
też pięć mniejszych nagród, w zależności od wielkości miasta oraz
nagrody w klasyfikacjach lokalnych
dla trzech najlepszych zawodników
i zawodniczek.
Tuż przed wtorkowym rajdem
z Niepokonanymi spotkał się Łukasz
Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta Jaworzna ds. Przedsiębiorczości
i Współpracy Społecznej. Podziękował cyklistom za pomoc w organizacji zeszłorocznego Wyścigu Solidarności w naszym mieście. AZ-H

do Wydziału Prewencji, wybieramy
numer 47 85 252 60, do Wydziału
Kryminalnego – 47 85 252 30, do
Wydział Ruchu Drogowego – 47 85

252 90, a do Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą – 47
85 252 71. Numer alarmowy 112
nie ulega zmianie. AZ-H

Nowe policyjne numery!

Dyżurni jaworznickiej komendy policji czekają na zgłoszenia pod nowym numerem telefonu | fot. KMP Jaworzno
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Jaworznicki quest prawie gotowy
Kończą się prace nad
przygotowaniem gry
terenowej, jaka ma być
rozegrana w jaworznickiej
GEOsferze.
W poniedziałek, 31 maja, uczniowie z SP 3 i SP 17 uczestniczyli w trzecich już warsztatach, podczas których
przygotowali zagadki do tej miejskiej
zabawy. Pracy mieli sporo, ale przystąpili do niej z wielkim zapałem.
– Po pandemicznej przerwie uczniowie byli już bardzo spragnieni tego, żeby
coś robić, działać. Poza tym zajęcia
w terenie są dla młodych ludzi bardziej
atrakcyjne niż lekcje w szkolnych ławkach, toteż nie trzeba było ich długo
namawiać, by aktywnie włączyli się
do pracy nad przygotowaniem jaworznickiego questa – opowiada Donata
Bizub, nauczycielka z SP 17.
Quest to edukacyjna i bezobsługowa gra terenowa. To doskonała
rozrywka dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Pozwala uczest-

Uczennice z SP 3 obmyślają kolejną zagadkę do gry miejskiej | fot. Grażyna Dębała

nikom poznać dane miejsce i odkryć
jego tajemnice. W Jaworznie będzie
to pierwsza tego typu gra.
– Quest to coś jak podchody, ale do
gry potrzebna jest ulotka lub specjalna
aplikacja mobilna. Każdy i w dowolnym czasie może zagrać. Rozwiązania
kolejnych zagadek wskazują drogę,
którą trzeba przejść, by znaleźć skarb,
którym jest pieczęć. Takich questów
w całej Polsce przygotowaliśmy już
ponad pięćset. W Jaworznie to będzie
pierwszy nasz quest – zapowiada
Anna Jastrzębska, prezes Fundacji Mapa Pasji.

Miejska pomoc
dla organizacji
Ponad 3 mln zł z miejskiej kasy
trafiło w ubiegłym roku do jaworznickich organizacji pozarządowych.
Podczas majowej sesji Rady Miejskiej
radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Dzięki wsparciu ze strony miasta
jaworznianie mogli korzystać z bogatej oferty organizacji działających
na terenie miasta. Chętni korzystali
z nieodpłatnych porad prawnych,
zajęć sportowych, półkolonii czy też
brali udział w spotkaniach profilaktycznych.
W 2020 roku 35 jaworznickich organizacji otrzymało dofinansowanie
na łączną kwotę 3 048 342 zł. Prezydent ogłosił też 15 konkursów na
realizację zadań publicznych. Wpłynęły wówczas 83 oferty na realizację
zadań publicznych realizowanych
przez organizacje pozarządowe. Dofinansowanie uzyskały 53 złożone
oferty na łączną kwotę 3 088 299 zł.
Stan pandemii i związane z nią
ograniczenia znacząco wpłynęły nie
tylko na możliwości przedsiębiorców,
ale też na działalność organizacji pozarządowych. Wprowadzono więc
ułatwienia.
– Organizacje mogły elastycznie dopasować realizację swoich zadań do
wprowadzanych restrykcji. W 2020
roku wprowadzono 29 aneksów do 53
zawartych umów, dzięki temu żadna
z organizacji nie była zmuszona do dokonania zwrotu przekazanych środków.
Należy podkreślić, że wszystkie organi-

zacje, pomimo ograniczeń i restrykcji,
wykonały zlecone im zadania oraz prawidłowo dokonały ich rozliczenia – podkreśla Katarzyna Florek z Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Pandemia okazała się również trudnym czasem dla młodych mieszkańców miasta. Wielu z nich borykało
się w tym okresie z trudnościami psychicznymi. Pojawiła się pilna potrzeba
utworzenia poradni psychologicznej
dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienia kompleksowej i skoordynowanej
opieki rodzinom dotkniętym podobnymi problemami. Miasto wraz z Zespołem Lecznictwa Otwartego utworzyło Poradnię Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”.
Projekt w 2020 roku sfinansowano
ze środków budżetu miasta w kwocie
92 500 zł. Poradnia cieszy się dużą
popularnością, a projekt jest kontynuowany również w tym roku (miasto wyłożyło na ten cel 350 tys. zł).
Miasto pomagało organizacjom
pozarządowym jednak nie tylko finansowo. W październiku odbyło
się Forum Organizacji Pozarządowych wraz ze szkoleniem dla zainteresowanych działaczy jaworznickich
organizacji. Przekazywało też środki ochrony osobistej do organizacji
pozarządowych oraz do jednostek
współpracujących z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie oraz realizujących
Programy Profilaktyki Uzależnień.
Organizacje te otrzymały m.in. płyny
i stacje dezynfekujące, przyłbice oraz
maseczki ochronne.
Grażyna Dębała

Zagadki przygotowane do jaworznickiego questa dotyczą m.in. historii
i przyrody. W naszym mieście w przygotowanie questa włączyli się nie tylko uczniowie ze szkół podstawowych,
ale też mieszkańcy, bo jaworznianie
najpierw aktywnie wzięli udział w głosowaniu mającego wyłonić miejsce,
którego dotyczyć będzie gra. Potem
zaś przyłączyli się do zbiórki pieniędzy
na rzecz organizacji questa.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni za to
zaangażowanie. Pieniądze pozwoliły
nam zorganizować warsztaty, podczas
których przygotowujemy quest. Prze-

znaczone zostaną też na druk ulotek ze
wskazówkami potrzebnymi, by wziąć
udział w naszej grze. Ulotki dostępne będą w GEOsferze. Planujemy też
przekazanie części do jaworznickich
szkół czy biblioteki – podkreśla Donata Bizub.
Uczniowie zaangażowani w przygotowanie questa podkreślają, że to
doskonały sposób na promocję danego miejsca. – Jaworznianie świetnie
znają GEOsferę, ale udział w naszej grze
pozwoli im odkryć na terenie ośrodka
zakątki, w które pewnie wcześniej nie
zaglądali, albo poznać tajemnice tych
miejsc, do których wcześniej nie dotarli – podkreśla Ewa Hulka, uczennica SP 3.
Twórcy jaworznickiego questa ambicje mają jednak znacznie większe.
– Wierzę, że quest to świetny sposób, by
do GEOsfery przyciągnąć nawet mieszkańców z odległych miejscowości. My na
pewno będziemy korzystać z podobnych
gier w Chrzanowie czy Krakowie. To
okazja, żeby w atrakcyjnej formie poznawać okolicę – przekonuje Tomasz
Nowak, nauczyciel w SP 3 i SP 17.

7
GEOsfera to jaworznicki Ośrodek
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej. Położony jest w niecce
dawnego kamieniołomu wapieni
triasowych Sadowa Góra. Największe atuty tego miejsca zostały odkryte w wyniku działalności eksploatacyjnej. To właśnie
w trakcie wydobycia kamienia
wapiennego odsłonięto warstwy
skał zawierające w sobie liczne
szczątki szkieletowe szkarłupni,
mięczaków, głowonogów, ryb,
a nawet kości gadzie prajaszczura nothozaurus a sprzed 230 mln
lat. Na terenie ośrodka odkryto
także niezwykle cenne stanowisko paleontologiczne megariplemarków, będące kopalnym
zapisem potężnych tropikalnych
huraganów, które przetaczały się
miliony lat temu przez ten obszar.
Jaworznicki quest ma być gotowy
jeszcze przed wakacjami. Aplikację
mobilną, która poprowadzi nas przez
grę, można będzie pobrać ze strony
www.questy.com.pl. Papierowe ulotki dostępne będą również w Ośrodku
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej.
Grażyna Dębała
AU TO P R O M O C J A
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Święto Rodziny w pa

Przed nami kolejna odsłona jaworznickiego „Święta Rodziny”.
W tym roku z powodu pandemii
i związanych z nią ograniczeń
impreza będzie miała nieco
bardziej kameralny charakter
niż dotąd.
Święto Rodziny obchodzić
będziemy już w najbliższą niedzielę, 6 czerwca. Tego dnia
w parku Podłęże odbędzie się
rodzinny piknik.
W programie jest wszystko, co
potrzebne, by rodzinna zabawa
mogła się udać. Będzie trochę
sportowej rywalizacji, mnóstwo zabaw na świeżym powietrzu i sporo pozytywnej energii.
To będzie doskonała okazja do
tego, by z całą rodziną aktywnie
spędzić trochę czasu na świeżym
powietrzu. W kąciku dla malucha
dzieci wraz z rodzicami będą mogły
tworzyć budowle z klocków wielkoformatowych, będą też fińskie kręgle, bule, bramka celnościowa, gry
wielkoformatowe i zabawy zręcznościowe, a także możliwe będzie
postrzelanie z łuku i zagranie w badmintona.
Wszystkie zabawy będą prowadzone w pięciu oddalonych od siebie punktach parku. Chodzi o to,
aby zapewnić bezpieczeństwo
uczestnikom rodzinnego pikniku.
Organizatorzy proszą, by pamiętać
o obowiązujących w czasie pande-

Park Podłęże po modernizacji oferuje wiele atrakcji, będzie miejscem spotkań całych rodzin | fot. A

mii zasadach związanych z bezpieczeństwem, w tym o zachowywaniu
dystansu.
– Zapraszamy do naszych punków
z atrakcjami całe rodziny. Po skończonej zabawie będziemy wszystkie
potrzebne sprzęty, klocki czy kręgle
dezynfekować, żeby kolejna rodzina
mogła z nich bezpiecznie skorzystać
– wyjaśnia Barbara Halaś z Miej-

skiego Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.
W przerwach między zabawami
uczestnicy „Święta Rodziny” będą
mogli skorzystać z hamaków i koców, które specjalnie na tę imprezę
trafią do parku Podłęże. Można na
piknik przynieść też własny koc,
wtedy miejscówka na parkowej trawie będzie pewna. Warto przynieść

Pora na ﬂis po Prz

W 2017 roku ﬂis był poświęcony pamięci śp. admirała Andrzeja Karwety | fot. Archiwum
UM Jworzno

Trwają zapisy do udziału w szóstej edycji „Flisu na Przemszy”, który odbędzie się 13 czerwca. Inicjatorami spływu są mysłowiczanie
Monika i Jacek Parisowie. Prowadzony przez nich Klub Ligi Morskiej
i Rzecznej „Flisacy i Gwarkowie
znad Przemszy pw. św. Barbary”
współpracuje w organizacji imprezy
z miastami leżącymi nad Trójkątem
Trzech Cesarzy – Jaworznem, Mysłowicami i Sosnowcem.
Miłośnicy wiosłowania wystartują z Trójkąta o godz. 11.00. Trasa wiedzie m.in. przez jaworznicki
Jeleń. Około 15 kajakarze dopłyną
do Chełmka. W tym roku tematem
imprezy będzie szlak węglowy dawnych galarów, którymi jeszcze 100
lat temu przewożono urobek również z jaworznickich kopalń. Jak
co roku, flis będzie połączony ze
sprzątaniem rzeki.
Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, trzeba się najpierw zapisać
(szczegóły pod numerami telefonów
502 210 660 i 602 104 071).
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Park Podłęże założony został
na początku lat 90. minionego stulecia. Od początku cieszył się wśród mieszkańców
dużą popularnością.
Po latach miejsce to wymagało zmian. Trzeba było uporządkować zieleń, wytyczyć
nowe alejki, zadbać o dodatkowa infrastrukturę. Modernizacja ruszyła w 2018 roku.
Dziś to dziś jedno z ulubionych miejsc wypoczynku
jaworznian.
Park zmienił się. Wytyczono
nowe alejki, miejsce na grilla, ustawiono ławki, drewniane leżaki i hamaki. Posadzono nowe gatunki roślin.

Andrzej Pokuta

Park Podłęże oferuje wiele
atrakcji dla zwolenników
aktywnego wypoczynku.
Są tu: siłownia plenerowa,
boisko do koszykówki i piłki
nożnej, korty tenisowe, czy
skatepark.

też coś do picia i drobne przekąski, bo z powodu pandemicznych
ograniczeń nie będzie żadnego poczęstunku. Nie będzie też możliwości, by kupić coś takiego na terenie
parku. Piknikowa impreza będzie
trwała od godziny 13 do 19.
„Święto Rodziny” to plenerowa
impreza, która w Jaworznie tradycyjnie już organizowana jest wiosną.

To doskonała okazja, by aktywnie
spędzić czas z najbliższymi. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest
Monika Bryl, wiceprezydent Jaworzna.
Pierwsza edycja imprezy odbyła
się w 2016 roku. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i od
razu było wiadomo, że to święto
musi być cyklicznie powtarzane. GD

– Swoje dane prosimy przesyłać
na adres mejlowy biuro@kajaki-na-skawie.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania
i numeru PESEL. Jest to potrzebne
do ubezpieczenia – wymienia Jacek Paris.
To on razem ze swoją żoną od
lat promują płynącą m.in. przez

brzegi Przemszy nie nadają się obecnie
do tego, aby zsunąć galar do wody –
przyznaje Monika Paris.
Tymczasem od wczoraj trwa
organizowany przez jaworznicki
magistrat, Fundację Tołhaj GDK
i Miejskie Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie, Ogólnopolski Spływ
Kajakowy „Długi weekend w dolinie
Białej Przemszy”. To piękna, choć
niełatwa do przepłynięcia rzeka,
która od dawna przyciąga miłośników kajakowych spływów. Na
Trójkącie Trzech Cesarzy łączy się
z jej czarną imienniczką i w ten sposób powstaje płynąca przez Jeleń
Przemsza.
Impreza potrwa do niedzieli,
6 czerwca. W czwartek kajakarze
płynęli rzeką Białą. W piątek organizują „Dzień Dziecka w kajaku”
na Sosinie. W sobotę popłyną z Dąbrowy Górniczej Okradzionowa do
Sławkowa, a w niedzielę ze Sławkowa do Maczek. Kajakarze biwakują
na stadionie Azotanii.
Anna Zielonka-Hałczyńska

zemszy

"

Szósta edycja „Flisu na
Przemszy” wystartuje 13
czerwca. Tymczasem od
wczoraj trwa Ogólnopolski
Spływ Kajakowy „Długi
weekend w dolinie Białej
Przemszy”.

Mysłowice i Jaworzno Przemszę.
Chcieliby, by znów tętniła życiem.
Dlatego organizują różne imprezy
z nią związane. Stworzyli np. replikę galara (w pomniejszonej wersji), którą zwodowali w czerwcu
ubiegłego roku na basenie w parku
Słupna w Mysłowicach. – Niestety

9

Wyczyn dla Jowitki
Dwie godziny, około 14 tysięcy
podbić, bez najmniejszego błędu.
Jaworznianin Dawid „Ziomal” Ziomek bezbłędnie wykonał zadanie,
które wziął sobie za cel, by pomóc
małej Jowitce Jochymek z Jaworzna. Żonglując piłką nożną, dotarł w
poniedziałek, 31 maja, nad Morskie
Oko, startując z parkingu u podnóża
tego tatrzańskiego jeziora.
– To był naprawdę duży wysiłek,
ale dałem radę. Dotarłem do Morskiego Oka bez żadnej przerwy. Piłka
ani razu nie spadła na ziemię – przyznaje sportowiec. – Mam nadzieję,
że dzięki akcji zbiórka dla Jowitki
nabierze tempa – podkreśla.
Wkopując piłkę nad Morskie
Oko, przyciągnął uwagę internautów do zbiórki pieniędzy na
leczenie chorej na białaczkę limfoblastyczną 4,5-letniej jaworznianki. Kwesta odbywa się na portalu
zrzutka.pl i ma numer ID: ftpgs8.

Tam można dowiedzieć się więcej
o losach Jowitki.
Relację z wyczynu pana Dawida
można obejrzeć w serwisie YouTu-

Miłośnicy spacerów z kijami mogą
zapisać się na Rajd Nordic Walking
w Ciężkowicach. Wspólny marsz,
w którym może wziąć udział nawet
230 uczestników, odbędzie się (już
po raz szósty ) w sobotę, 12 czerwca. Start o godz. 10.00 z łąki przy ul.
Zdrojowej. W tym samym miejscu
będzie też meta.
– Trasa będzie liczyć około 9 kilometrów i przebiegać przez Dolinę Żabnika.
Wspólny marsz będzie mieć rekreacyjny

charakter. Nie będzie więc rywalizacji
o to, kto pierwszy dotrze do celu. Na
mecie każdy uczestnik dostanie pamiątkowy medal. Będą też wyróżnienia dla
najmłodszego i najstarszego rajdowca
i konkurs dla wszystkich maszerujących
– podkreśla Mirosław Pieczara, jaworznicki radny i szef stowarzyszenia
„Mieszkańcy dla Ciężkowic”, które organizuje imprezę wraz z Urzędem Miejskim w Jaworznie, Miejskim
Centrum Kultury i Sportu, Ochotni-

Dawid „Ziomal” Ziomek 2 godz. żonglował
piłką w drodze nad Morskie Oko | fot. Bartłomiej Jurecki

be, wpisując w wyszukiwarce frazę
„Żonglując piłką, szedł do Morskiego
Oka”. Na filmie widać, jak jaworznianin żongluje, nie zważając na pogodę. Nie przerwał swoich zmagań
nawet, gdy zaczął padać deszcz ze
śniegiem. A na mecie, mimo zmęczenia, dał jeszcze popis trików piłkarskich.
Dawid Ziomek jest jednym z najlepszych polskich specjalistów od
trików piłkarskich, które łączy z elementami tańca break dance, w ramach dyscypliny pn. freestyle football. Za jej twórcę uważa się Diega
Maradonę. Pan Dawid już nie raz
prezentował swój talent w Polsce
i zagranicą i zdobywał wysokie
miejsca w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wziął
też udział ze swoją grupą R-Style
w IX edycji programu „Mam Talent!”.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Wspólnie, rekreacyjnie, z kijami

Na starcie ubiegłorocznego rajdu pojawiło się mnóstwo osób | fot. Archiwum MCKiS

czą Strażą Pożarną w Ciężkowicach
i NSZZ Solidarność TAURON Wydobycie Sobieski.
Rejestracji można dokonać, wypełniając formularz na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl. Można
też zapisać się telefonicznie, dzwoniąc do Mirosława Pieczary (512 201
501). Zapisy potrwają do czwartku,
10 czerwca. Osoby, chcące dołączyć
w dniu rajdu, muszą liczyć się z tym,
że może nie być wolnych miejsc.
Biuro imprezy będzie czynne od godziny 8.30. Uczestnicy muszą zgłosić
w nim swoją obecność. Rozgrzewkę
około godz. 9.50 poprowadzi trenerka
nordic walking.
Więcej informacji o imprezie udzielają Mirosław Pieczara oraz Paweł
Wróbel z MCKiS (tel. 32 745 10 30
wew. 84).
Honorowy patronat nad ciężkowickim marszem objęli Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna, i Dariusz Starzycki, wicemarszałek woj. śląskiego.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A
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Jak odzyskać energię?

Niesprzyjająca ostatnimi
tygodniami pogoda,
małe nasłonecznienie nie
pozwoliły na odzyskanie
energii po przesileniu
wiosennym. Czujemy się
rozdrażnieni, zmęczeni,
dopada nas długotrwałe
zmęczenie. Do tego
dochodzi również stres,
brak niezbędnych
substancji odżywczych.
Jeśli czujemy permanentne zmęczenie, apatię i niechęć do podejmowania inicjatyw, stany melancholijne, niepokój, nadmierną senność,
najwyższa pora zregenerować nasz
organizm, dać mu „zastrzyk” energii.
Aby przetrwać okres apatii, należy:

jeść dużo owoców i pić jak
najwięcej niegazowanej
wody,
wprowadzić do diety warzywa,
które dostarczą mnóstwo witamin i mikroelementów (np.
szczypiorek, pietruszka, rzeżucha, rzodkiewka),
zmuszać się do aktywności
ﬁzycznej (rower, biegi), która
pobudzi układ krążenia, przezwycięży ospałość,
przebywać jak najwięcej na
świeżym powietrzu, mimo
kiepskiej pogody spacerować,
pracować w ogródku.
– Aby odzyskać energię, oczywiście
najważniejsze jest, aby zdrowo się odżywiać, zadbać o odpowiednią ilość
snu. Jeśli chodzi o dietę, istotne jest,
aby przygotować zdrowe posiłki, jeść
regularnie. Są takie substancje w jedzeniu, które mają wyjątkowe właAU TO P R O M O C J A

ściwości, mogą poprawić regenerację
organizmu, niwelować objawy stresu,
przemęczenia w stanach przesilenia.
Chodzi tu oczywiście o antyoksydanty. Naturalnie występują w żywności,
które uwalniają z naszego organizmu
tzw. wolne rodniki, czyli wszystkie
szkodliwe substancje, wzmacniają nasz
organizm. Możemy je znaleźć w różnych produktach spożywczych. Są to
przeciwutleniacze, które znajdziemy
w warzywach, owocach, ważnym antyoksydantem są witaminy A, C, E.
Dlatego należy naszą dietę wzbogacać
w orzechy, zielone warzywa, paprykę,
pomidory, oliwę z oliwek. Nie powinno być w naszej diecie konserwantów,
potraw przetworzonych – tłumaczy
Patrycja Kłósek, dr n. o zdr., psychodietetyk.
Warto również zastosować oczyszczające organizm kuracje, dzięki którym pozbędziemy się toksyn. Taka
dieta oczyszczająca powinna trzymać
kilku zasad:

należy zrezygnować z mięsa
i ryb (minimum na tydzień),
spożywać soki owocowe i warzywne własnoręcznie wyciskane,
odstawić kawę, herbatę, alkohol, aby na jakiś czas uwolnić
organizm od „dopalaczy”,
wprowadzić do diety kasze,
szczególnie polecana jest ka-

sza jaglana, która ma działanie zasadotwórcze, wzmacnia
paznokcie i włosy,
zwykły nabiał zastąpić fermentowanym – słodkie mleko
keﬁrem czy jogurtem,
należy zapomnieć o cukrze.
– To ważne, aby ograniczyć cukry
proste, obecne w słodyczach, białym
pieczywie, ryżu, makaronach. Ze względu na to, że mocno podwyższają poziom cukru we krwi, czujemy się na
chwilę pobudzeni, ale potem robimy się
ospali, zmęczeni i brakuje nam energii.
Warto zastąpić je orzechami, suszonymi owocami – radzi Patrycja Kłósek.
Dietę oczyszczającą warto wspomóc naturalnymi suplementami,
zwłaszcza młodym zielonym jęczmieniem. Ma oczyszczające i odkwaszające działanie organizmu,
pomaga w leczeniu anemii, zawiera
kwas foliowy, witaminę B. Pity regularnie pomoże uregulować układ
pokarmowy, korzystnie wpływa na
samopoczucie i dostarczy energii.
Sok z młodego jęczmienia można
połączyć z naturalnymi sokami owocowymi, mogą to być cytrusy, lub
jako składnik koktajli owocowych
czy warzywnych.
Bardzo dobry i smaczny sok oczyszczający można zrobić z: 2 pęczków
rzodkiewek, 2 jabłek, 6 łodyg selera,
1 cytryny, korzenia imbiru.
ES

Soki z zielonych warzyw są smaczne i zdrowe | fot. Ewa Szpak

Wodna kąpiel z olejkami kwiatowymi jest najlepszym relaksem dla zmęczonych stóp
| fot. Ewa Szpak

Domowe SPA
dla stóp

Ładne, zadbane stopy – kto z nas
o tym nie marzy? Już niedługo
odsłonimy je, zakładając sandały,
klapki, więc warto teraz o nie zadbać. Samodzielna pielęgnacja stóp
w domu, aby przyniosła pożądany
efekt, wymaga przestrzegania pewnych reguł. Nie jest czasochłonna,
ale trzeba regularnie ją stosować.
Przez większość roku stopy zasłaniamy i ukrywamy w pełnym
obuwiu, więc naturalne jest, że
zapominamy o ich nawilżaniu.
Doskonałym sposobem są kąpiele
dla stóp. Będą one świetnym relaksem, poprawią krążenie kończyn
dolnych, zwalczą obrzęki i wspomogą leczenie nadmiernej potliwości. Zabieg jest prosty. Miskę
napełniamy ciepłą, ale nie gorącą
wodą, dodajemy do niej trochę
aromatycznego mydła w płynie
i dwa plasterki cytryny. Moczymy
stopy przez około 15-20 minut.
Aby jeszcze bardziej się zrelaksować, można do kąpieli dodać
kilka kropel olejku szałwiowego,
miętowego albo z drzewa herbacianego. W trakcie kąpieli warto
zrobić peeling stóp.
Na rynku dostępnych jest wiele złuszczających preparatów, ale
warto samemu przygotować taki
kosmetyk:

Peeling kawowy – do miseczki wsypujemy zmieloną kawę,
dodajemy oliwy i soku z cytryny i mieszamy do uzyskania
jednolitej masy.
Peeling orzechowy – to połączenie euceryny i zmielonych
łupinek orzechów włoskich.
Peeling cukrowy – składa się
z 2 łyżek rozgotowanej papki
z siemienia lnianego i łyżki
cukru białego.
Po pilingowaniu i osuszeniu stóp,
powinno się wsmarować w skórę

kosmetyk nawilżający. Może to być
również oliwka kosmetyczna, którą wykorzystamy do masażu. Taki
masaż przynosi nie tylko ulgę zmęczonym stopom, ale jest ukojeniem
na wiele dolegliwości. Najpierw
powinno się głaskać zewnętrzną
część stopy ruchami w kierunku do
serca, następnie kciukiem wykonywać kółka na wszystkich palcach.
Dalej podeszwy, uciskając kciukiem
od palców do pięty. Można jeszcze
masować staw skokowy i ścięgna
Achillesa. Jeśli skóra wymaga głębokiego nawilżenia, powinno się
zastosować saunę stóp. Po nałożeniu kremu czy oliwki owinąć
stopy folią spożywczą i zawinąć
w ręcznik na 15-20 minut. Te zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać regularnie.
– Raz w tygodniu powinniśmy zafundować naszym stopom domowe
spa (kąpiel, peeling, nawilżenie),
pamiętając przy tym, aby nie popełniać następujących błędów: nie
wolno nadmierne ścierać naskórka
z podeszwy stóp, zapominać o nawilżaniu, o zapobieganiu odciskom
i modzelom – mówi Dorota Paszcza, pedikiurzystka.
Jednak piękne stopy to nie tylko
gładka skóra, ale również zadbane
paznokcie. Powinno się prawidłowo
skracać paznokcie, aby nie wrastały i nie uległy deformacjom. Zbyt
krótkie obcinanie paznokci naraża na skaleczenie miękkiej tkanki
opuszki, prowokuje stany zapalne,
a w efekcie zrogowacenie. A za
długie paznokcie u stóp mogą się
wkręcać, podrażnione przez wnętrze buta mogą odrywać się w miejscu wyrastania macierzy. Prawidłowy kształt paznokcia powinien
odpowiadać kształtowi opuszki.
– Również i przy tych zabiegach nie
możemy popełniać podstawowych
błędów – zbyt krótko obcinać paznokci, nieprawidłowo je piłować,
za głęboko wycinać skórki – dodaje
pedikiurzystka.
Ewa Szpak
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Spektakle dla młodszych i starszych
Spotykają się po 25 latach, aby
wspominać czasy studenckie, a przy
okazji rozwiązać tajemnicę śmierci
kolegi ze studiów.
Taką oto historię opowiadają na scenie bohaterki spektaklu, który już jutro, 5 czerwca,
będzie miał swoją premierę w Młodzieżowym
Domu Kultury.
„Grzebień zielony” to zabawny spektakl przeplatany piosenkami z czasów młodości bohaterek. Widzowie będą mieli okazję wysłuchać
przebojów m.in. Boba Dylana, Janis Joplin,
Okudżawy. Bilety można jeszcze nabyć tuż
przed spektaklem.
Tydzień później aktorzy Teatru Oddzielnego
przedstawią kolejną premierę – „Jak żyć bez
Ciebie, Ojcze”, spektakl poświęcony Janowi
Pawłowi II z okazji minionej w zeszłym roku
setnej rocznicy urodzin. Będzie to wzruszająca
opowieść o jego życiu, od narodzin po wybór
na papieski tron, o znaczeniu jego nauki w ciągu ostatnich 15 lat od jego śmierci. Również
i ten spektakl przeplatany będzie pięknymi
piosenkami w wykonaniu wokalistów i chóru
dziecięcego. „Jak żyć bez Ciebie Ojcze” można
będzie zobaczyć 12 czerwca.

Ostatnie próby i... 13 czerwca premiera „Mamma Mii”
| fot. Iwona Pilarz

Dzień później premiera musicalu „Mamma
Mia!”, 25 młodych aktorów, największe przeboje
zespołu ABBA, 11 układów tanecznych. – Na
scenie będzie energetycznie, dynamicznie, kolorowo. Młodzi artyści wcielają się w bohaterów filmu
o tym samym tytule, śpiewają piosenki w wielogłosie,
wykonują skomplikowane układy choreograficzne.
Myślę, że każdemu w każdym wieku spodoba się

WARTO POSŁUCHAĆ...
PRZECZYTAĆ...
Książka
Marek
Krajewski
Miasto
szpiegów
Kolejna książka
z serii o Edwardzie Popielskim.
Popielski zwanym „Łyssy” wyjeżdża z Ritą i Leokadią do Gdańska,
gdzie ma ważne zlecenie. Przebywając w tym mieście, odkrywa
jego ciemną stronę. Portowe zaułki
pełne nędzy i przemocy, wzburzone fale morza pochłaniające
kolejne ofiary. Na drodze „Łyssego” do rozwiązania sprawy staje
wdowa Irena Arendarska, która
zastawia na niego sidła.

Teatr
Nowe szaty
królowej
Teatralna opowieść o młodym pokoleniu zagubionym w czasach pełnych skrajności, w których przynależność jest
koniecznością, gdzie nie ma miejsca
na nijakość, gdzie zaciera się granica między prawdą a fikcją dzięki
masowym mediom. I takim pokoleniem ma rządzić królowa. Ale jaka?
Odpowiedzi na to pytanie pokażą
na scenie aktorzy Teatru Rozrywki
podczas premiery 19 i 20 czerwca.

Film
Małe rzeczy
Kina funkcjonują już od paru dni, więc warto
skorzystać z premier, które proponują. Thriller opowiadający historię zastępcy szeryfa, który zostaje
wysłany do Los Angeles, aby tam
zbadać pewną sprawę. Na miejscu
zostaje uwikłany w poszukiwania
seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Niestety śledztwo
to przywołuje echa z przeszłości
zastępcy szeryfa i ujawnia niepokojące sekrety.

Muzyka
Kasia Moś
Moniuszko 200
Kasia Moś, artystka jazzowa, nagrała tę płytę
z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO podczas niezapomnianego koncertu nagranego w 2019
roku w NOSPR z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.
Zapis tego wydarzenia ukazał się na
płycie, która z entuzjazmem została
przyjęta przez publiczność. Oprócz
orkiestry wystąpili też muzycy zespołu Kasi.
ES

ten musical – mówi Ewa Szpak, reżyser musicalu i nasza redakcyjna koleżanka. Bilety na ten
spektakl, który będzie grany 13 czerwca o 16
i 18.30, powoli się kończą, dlatego warto już
je rezerwować.
Ostatnia premiera w wykonaniu młodych
artystów z Młodzieżowego Domu Kultury adresowana jest przede wszystkim do najmłodszej
widowni. To historia księcia, któremu przyśni się
piękna kobieta o jasnych włosach, chabrowych
oczach. Wyrusza więc w świat w poszukiwaniu
owej niewiasty, a którą ostatecznie okazuje się
Kopciuszek. Ten spektakl oparty na motywach
baśni o Kopciuszku przygotowali najmłodsi
uczestnicy warsztatów teatralnych. Dzieci, nawet i w wieku przedszkolnym, w pełni zaangażowane, będą tańczyć, śpiewać.
– Od paru tygodni młodzi artyści ćwiczyli choreografię do układu motyli, myszek , kwiatów. Pracowali nad piosenkami. Są bardzo zmotywowani
i zdyscyplinowani. Już nie mogą się doczekać,
kiedy pokażą efekty swojej pracy – twierdzi Ewa
Szpak, reżyser spektaklu. Musical „W poszukiwaniu Kopciuszka” będzie można obejrzeć 21
i 22 czerwca.
Bilety do wszystkich spektakli dostępne są
w kawiarence Arete w Młodzieżowym Domu
Kultury.
Grażyna Dębała
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Super fanﬁk
Na wtorek i w środę (8 i 9 czerwca) jaworzniccy bibliotekarze zapraszają dzieci i młodzież
na zajęcia warsztatowe w ramach projektu
„Performatywna książka. Performatywna biblioteka”. Tym razem młodzi jaworznianie będą
tworzyć swoje historie na bazie powszechnie
znanych lektur szkolnych. – Czasem zbliżamy
się tak mocno do bohaterów, że trudno nam się
z nimi rozstać. Zaczynamy wówczas snuć własne
warianty wątków czy finałów historii. A to już krok
do fanfików, czyli tekstów powstających na kanwie
znanych utworów literackich, wykorzystujących
postaci lub świat pierwowzoru – tłumaczy Anna
Ptaszkiewicz-Godzina z MBP w Jaworznie.
Zajęcia dla młodych jaworznian poprowadzi
Beata Ostrowicka, autorka książek dla dzieci
i młodzieży, laureatka wielu nagród i wyróżnień
literackich. Biblioteczne warsztaty zakończą się
konkursem na najlepszy fanfik. Najlepsze prace, jakie powstaną w ramach tych warsztatów,
zostaną opublikowane na stronie internetowej
jaworznickiej książnicy. – Nagrodzone prace
planujemy również nagrać w bibliotecznym studiu
nagrań i opublikować na Facebooku – zapowiada
Anna Ptaszkiewicz-Godzina.
Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Performatywna książka. Performatywna biblioteka”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. GD
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Złote nutki rozdane

IV edycja Poczty Planszówkowej

Paczka pełna gier

Kupno nowej gry planszowej jest
coraz trudniejsze, i nie chodzi tu o nagłą zapaść na rynku, a wręcz przeciwnie, oferta polskich wydawców jest
nieporównywalnie bogatsza od tej
sprzed 20 lat. Wiąże się to jednak z ryzykiem wydania 200 zł na tytuł, który po jednej lub dwóch rozgrywkach
pójdzie w niebyt, lub co gorsze – gra
kupiona pod wpływem emocji zasili
„półkę wstydu”, czyli niegranych od
lat pozycji. Aby temu zapobiec, niezdecydowani gracze czytają recenzje, oglądają ulubionych youtuberów
lub starają się wypożyczyć grę tam,
gdzie ta usługa jest dostępna. Można również skorzystać z działających
w okolicach klubów lub kawiarni
planszówkowych. Jest jeszcze jedna
możliwość zagrania w upragnione
tytuły – wzięcie udziału w Poczcie
Planszówkowej.
W kwietniu wystartowała czwarta edycja nagrodzona przez graczy
w plebiscycie Planszowe Gram Prix
inicjatywa polegająca na przesyłaniu
paczek z grami. – Zainteresowanie jest
ogromne, adekwatne do boomu na planszówki z czasów pandemii. Ludzie grają
chętnie, szukają nowych gier, a dzięki
poczcie mogą sprawdzić tytuły, które
już od pewnego czasu mają na liście
życzeń – zachęca Tomasz Międzik,
pomysłodawca. – W poprzednim roku
mieliśmy 1500 osób w grupie chętnych
na udział w akcji, teraz jest ponad 5000
i ciągle rośnie – dodaje.
Jak to wygląda? Na grupie facebookowej Poczta Planszówkowa odbywa się losowanie osób, które na
tydzień dostają jedną z trzech wybranych przez siebie paczek z grami.
Po tym czasie paczkę należy przesłać
do kolejnej wylosowanej osoby itd.
Czwarta edycja przyniosła ze sobą
111 zestawów, dając łącznie prawie 400 gier od 18 biorących
udział wydawnictw. Sama akcja
wzięła się z ciekawości. – Trzy
lata temu chciałem sprawdzić, czy
ludzie szanują powierzone im gry,
czy w ogóle ktoś ich nie ukradnie –
wspomina Tomek. – Gdy ogłosiłem
akcję, były wątpliwości społeczności
graczy. Słyszałem, że to się nie uda, że
nie będzie wielu chętnych. Wystartowałem z 16 zestawami na 4 miesiące.
Gry miały odwiedzić 300 adresów, dziś tyle mamy
tylko w ciągu
jednego miesiąca – dodaje.
Tomasza w akcji
wspomagają: Kasia Klinger, Ania
Panowicz, Adam
Siudymak oraz
Jakub Klinger
Klinger.
– Przygotowanie tej akcji
to ogrom czasu
i pracy kilku osób,
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które robią to w czasie wolnym i dla
samej idei. Akcja jest bezpłatna, nie
pobieramy honorarium – mówi Tomek.
W czwartym tygodniu akcji trafił
do mnie 110 zestaw z grami: 7 Złotych Miast od Naszej Księgarni, Wahadło od Albi oraz Pod Wrogim Niebem
wydawnictwa Rebel. Nie ukrywam,
że właśnie ta ostatnia pozycja była
dla mnie decydująca przy wyborze zestawu. Gra tylko dla jednego gracza,
w której trzeba uchronić od zagłady
przez obcych wybrane miejsca. Za
pomocą kości gracz aktywuje odpowiednie pokoje w podziemnym schronie, stara się zestrzelić nadlatujące
pojazdy i ukończyć badania zanim
„statek matka” dotrze do miasta. Poza
standardową rozgrywką w pudełku
znajdują się również scenariusze poprzedzone komiksami.
7 Złotych Miast wydawnictwa Nasza Księgarnia jest prostą pozycją dla
młodszych graczy, która polega na
przemyślanym zarządzaniu swoimi
zasobami – odkrywcami i kolekcjonowaniu kart z upatrzonymi symbolami.
Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj decydowanie przez graczy o wysokości
końcowego punktowania.
Miłym zaskoczeniem było dla mnie
Wahadło od wydawnictwa Albi –
gra ekonomiczna w czasie rzeczywistym, w której występują trzy obszary z przydzielonymi klepsydrami
o różnym tempie odmierzania czasu. Gracze wcielają się w potężnego
szlachcica i rywalizują o zdobycie
tytułu Wiecznego Króla za sprawą
zagrywania kart forteli czy podbijania prowincji. Najwięcej zabawy
daje przy większej liczbie graczy.
Tydzień minął i teraz pora przesłać
paczkę dalej.
– Na koniec akcji 95 proc.
gier jest w stanie bardzo dobrym. Niektóre mają pecha
w transporcie – mówi Tomek. – Zdarza się, że ktoś
zgubi element, komuś kartę
zjadł pies, ktoś rozdarł pudełko przy otwarciu.
Ryzyko wkalkulowane
w taką akcję, ale wiele
gier po akcji... jest włączone na kolejny sezon
albo wraca do wydawców
– dodaje.
Radosław
Kałuża
Harcerski
Klub Gier
Gildia

Finał drugiej edycji
Festiwalu Piosenki
Europejskiej „Gala Złotej
Nutki” organizowany
przez nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 7 już za
nami.
W związku z pandemią, tym razem uczestnicy nie spotkali się na
scenie Młodzieżowego Domu Kultury, a swoje konkursowe występy
nagrali i przesłali jurorom.
Zgodnie z festiwalowym regulaminem każdy wykonawca mógł
przygotować tylko jedną piosenkę.
Utwory wykonywane były w języku
angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpańskim, włoskim i rosyjskim,
a występy oceniali muzycy i nauczyciele języków obcych. Na konkurs
wpłynęło 135 nagrań od uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.
– Bardzo dziękujemy za wszystkie
konkursowe nagrania i za to, że uczestnicy Festiwalu Piosenki Europejskiej „Gala
Złotej Nutki” zdecydowali się poddać
życzliwej, choć surowej ocenie jurorów
– podkreśla Katarzyna Jochymek,
organizatorka konkursu z SP 7. – Jesteśmy wdzięczni wszystkim, w tym także sponsorom, którzy przyczynili się do
tego, że tegoroczna edycja konkursu
mogła się odbyć – dodaje.
Poziom tegorocznej edycji festiwalu był bardzo wysoki i jurorzy
wcale nie mieli łatwego zadania,
by wyłonić zwycięzców. W konsekwencji przyznali aż sześć miejsc
ex aequo oraz osiem wyróżnień.
Wykonawców oceniano w czterech

W kategorii szkoły podstawowe za zajęcie II miejsca nagrodę odebrała Emilia Głowa
| fot. Materiały SP 7

kategoriach wiekowych. I tak w kategorii uczniów klas I-III ze szkół
podstawowych najlepiej wypadła
Zofia Bagińska. Pierwsze miejsce
w kategorii uczniów klas IV-VI zajęła Ewelina Matejko. W kategorii uczniów klas VII-VIII pierwsze
miejsce ex aequo zajęły Julia Rączka i Patrycja Sinicka. W kategorii
uczniów szkół ponadpodstawowych
jurorzy najwyżej ocenili występy
Klaudii Tomali i Wiktorii Trefon.
Obie dziewczyny otrzymały ex aequo
pierwsze miejsce.
Przyznano też Grand Prix Festiwalu Piosenki Europejskiej „Gala Złotej
Nutki”, które otrzymał Filip Robak.

Nagrodę Specjalną II Festiwalu zdobyła Maja Żylińska.
Kolejną nagrodę specjalną ufundował Maciej Stanek, radny miasta
Jaworzna. Otrzymał ją Michał Fus.
– Mamy nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się w harmonogram imprez
i konkursów naszej Siódemki. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy
za moc pozytywnych wrażeń i wzruszeń. Do zobaczenia za rok – mówią
organizatorzy konkursu z SP 7.
Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowali Paweł Silbert,
prezydent naszego miasta i Dariusz
Starzycki, wicemarszałek woj. śląskiego.
GD

Świat oczami dziecka
Świat widziany oczami
dziecka jest zupełnie inny
od tego, który postrzegają i wyobrażają sobie dorośli. Nie
chodzi tylko o percepcję i rozumienie tego, co nas otacza, ale przede
wszystkim o niezwykle kreatywny dziecięcy umysł i nieprzeciętny
świat wyobraźni. Dzieciństwo i do-

rastanie są niezmienne, zmieniają się tylko warunki, bodźce i otoczenie kształtujące młode osoby.
Filmów o dzieciach, dzieciństwie
i dorastaniu jest bardzo dużo i nie
wszystkie mieszczą się w kategorii
kina familijnego. Poruszają różne tematy, łatwe i trudne. Bo nie zawsze
wszystko jest różowe, a nam doro-

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Bestie z południowych krain, reż. Benth Zeitlin, USA 2012;
Billy Elliot, reż. Stephen Daldry, Wielka Brytania 2000;
Cały świat Romy, reż. Mischa Kamp, Holandia 2019;
Cudowny chłopak, reż. Stephen Chbosky, USA 2017;
Duch roju, reż. Victor Erice, Hiszpania 1973;
Dzień czekolady, reż. Jacek Piotr Bławut, Polska 2018;
Gdzie mieszkają dzikie stwory, reż. Spike Jonze, USA/Australia 2009;
Hugo i jego wynalazek, reż. Martin Scorsese, USA 2011;
Jojo Rabbit, reż. Taika Waititi, Nowa Zelandia/USA 2019;
Kacper i Emma, reż. Arne Lindtner Næss , Norwegia 2013;
Kafarnaum, reż. Nadine Labaki, Liban 2018;
Labirynt Fauna, reż. Guillermo del Toro, Meksyk/Hiszpania/USA 2006;

słym łatwo przeoczyć lub wykazać się
niezrozumieniem wobec tego, z czym
zmagają się dzieci. Często nawet nie
pomujemy jak delikatna to materia.
„Gdzie mieszkają dzikie stwory” to
adaptacja wybitnej powieści Maurice’a Sendaka o tym samym tytule.
To film wybitny, ale niekoniecznie
dla dzieci. W warstwie symbolicznej, psychologicznej i emocjonalnej
jest kierowany do widza dorosłego.
Dzieci natomiast zrozumieją ten obraz na swój sposób. Reżyser Spike
Jonze przedstawia świat Maksa,
który nie radzi sobie z otaczającą
go rzeczywistością, reaguje buntem
i niezgodą na to, co go spotyka. Reżyser nie stawia wyraźnej granicy
między tym co realne, a tym co nierzeczywiste, pozostające w sferze
nieskrępowanej wyobraźni bohatera.
To fantastyczne dzieło oddające
dziecięcą percepcję świata, emocjonalność i wyobraźnię. Żeby zrozumieć
ten film, musimy przyjąć perspektywę dziecka oraz fakt, że to dziecko
jest twórcą tego świata i że nie ma
rzeczywistości obiektywnej. KP
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Studenci na podium

Lekkoatleci z sekcji MCKiS Jaworzno,
szkoleni przez trenera Józefa Bednarczyka, świetnie wypadli na Akademickich
Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce.
Złote, srebrne i brązowe krążki przywiozło do Jaworzna czworo jaworznickich
zawodników.
Zawody, które zgromadziły prawie 1,2 tys.
sportowców, odbyły się w Bielsku Białej.
Najwięcej medali, złoto i dwa brązy, dołączył
do swojej medalowej kolekcji Piotr Kuzak, który
jest jednocześnie wiceprezesem Klubu Uczelnianego AZS-u Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pierwsze miejsce wywalczył
w biegu sztafetowym 4x100 metrów, a trzecie

zajął w biegu na 100 metrów oraz w klasyfikacji
drużynowej uczelni medycznych.
– Konkurencja była bardzo duża. Akademickie
Mistrzostwa Polski niby są tylko imprezą studencką,
ale startuje w nich naprawdę sporo zawodników
wchodzących w skład kadry narodowej – przyznaje pan Piotr. – Jechałem na te zawody jako
zawodnik z piątym czasem wśród biegaczy uczelni
medycznych, a zająłem trzecie miejsce na 100 metrów. Do trzech zdobytych medali mogłem dołożyć
jeszcze czwarty, w niedzielę w biegu na 200 metrów
wśród uczelni medycznych. Ale odpuściłem rywalizację ze względu na lekką kontuzję. Nie sprzyjała
też pogoda – dodaje.
Piotr Kuzak brał udział w AMP nie tylko jako
zawodnik, ale także jako członek zespołu organizacyjnego Akademickiego Związku Sportowego
z Katowic. Został też twarzą mistrzostw i znalazł
się na plakacie promującym te zawody.
Na bielskich AMP świetnie poradzili sobie też
inni jaworzniccy lekkoatleci. Dwa złote meda-

le wywalczyła Adrianna Olechno – w biegu
sztafetowym i indywidualnym na 100 metrów
w kategorii uczelni medycznych.
Srebrny krążek zawisł na szyi rzucającej dyskiem Karoliny Smalcerz, która wystąpiła w tej
dyscyplinie w kategorii uczelni społeczno-przyrodniczych. Brązem może pochwalić się z kolei
Patryk Górski za rzut dyskiem wśród studentów
uniwersytetów.
Tuż za podium znalazła się Julia Frąckowiak, która w skoku w dal zajęła czwarte miejsce wśród zawodniczek uczelni technicznych.
Po awansie do finału zajęła w nim jedenastą
pozycję.
To już kolejne mistrzostwa, w których jaworzniccy lekkoatleci pokazują się od dobrej
strony. W zeszłorocznych AMP, które odbyły się
w Łodzi, też zajmowali medalowe miejsca. Złoto
w swoich dyscyplinach wywalczyli wtedy Piotr
Kuzak, Karolina Smalcerz i Julia Frąckowiak.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Piotr Kuzak zdobył trzy medale | fot. Michał Walusza

Grad medali

Wicemistrzowie Śląska z trenerem Radosławem Pyszczakiem | fot. Kamil Niezabitowski

Wśród najlepszych

Wicemistrzostwo trójek i czwarte
miejsce w finałowych zmaganiach
dwójek zdobyli w minioną niedzielę
siatkarze UKS-u Jedynka z Jaworzna.
Jaworzniccy zawodnicy rywalizowali
w Mikołowie w ramach Mistrzostw
Województwa Śląskiego Chłopców
w Minisiatkówce Kinder Joy of moving.
Srebro w kat. trójek U-12 zdobyli
czterej uczniowie SP 5 i jeden z SP
16 (w składzie podstawowym znaleźli
się: Oskar Żyszczyński, Filip Palian
i Kuba Woś, a w rezerwie Bartłomiej
Kirker i Szymon Zbróg.
– Chłopcy bardzo dobrze grali i zasłużyli na to wicemistrzostwo. Jadąc na
finał, liczyliśmy na miejsce w pierwszej
czwórce. Tymczasem wyszło jeszcze
lepiej – podkreśla trener Radosław
Pyszczak. – Oczywiście w meczu finałowym chłopaki mieli nadzieję na
złoto i po porażce czuli niedosyt. Ale
gdy emocje opadły, zrozumieli, że odnieśli sukces. Tym bardziej, że jako jeden
z dwóch śląskich zespołów awansowali
do wielkiego finału 27. edycji Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce
im. Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy
of moving – zaznacza.
O ogólnopolskie mistrzostwo młodzi siatkarze powalczą od 26 do 29

sierpnia. Intensywne treningi przed
tym ważnym wydarzeniem rozpoczną z początkiem sierpnia na obozie
sportowym.
Ich młodsi koledzy z Jedynki zajęli
miejsce poza podium w kat. dwójek U-11. – Zjadł ich stres. Ale i tak
grali bardzo dobrze i czwarte miejsce
to naprawdę wysokie osiągnięcie, tym
bardziej że w eliminacjach zmagało się
ponad 40 drużyn z całego województwa
– chwali trener Mirosław Olekszak.

Prowadzoną przez niego drużynę tworzą uczniowie SP16. W składzie podstawowym są: Wojciech
Kaczmarek i Jakub Białas, a w rezerwie Krzysztof Białas i Oliwier
Markiewicz.
UKS Jedynka szkoli młodych siatkarzy w różnym wieku, od najmłodszych grających w turniejach minisiatkówki, po tych, biorących udział
w rozgrywkach seniorów.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Aż 21 krążków zdobyli
zawodnicy KS-u Sparta
Jaworzno podczas turnieju Silesian
Open w Ju-Jitsu. Złote medale wywalczyli Wiktoria Lorek, Oliwier
Gołębiowski, Lena Dubiel, Julia
Cieślak (dwa) i Marianna Prokurat. Srebro przywieźli do domu Oliwier Gołębiowski, Lena Dubiel (dwa),
Emilia Kurczyk, Oliwia Cieślak,
Wiktoria Lorek, Łukasz Szczypuła
(dwa), Łukasz Zapała i Marianna
Prokurat. Brązowe krążki mają na
swoim koncie Kamil Cieśla (dwa),
Marcel Hulbój (dwa) i Emilia Kurczyk. Tytuły najlepszych zawodników
w swoich kategoriach wiekowych
w konkurencji Ne Waza Gi zyskali
Julia Cieślak i Oliwier Gołębiowski.
Piąta seria amatorów
W ostatniej kolejce 1. ligi
Jaworznickiej Ligi Szóstek
PSS SALOS Malar-Tech Jaworzno wygrało 4:3 z Jago Pro, No Name 6:5
z MCKiS Jaworzno, S.W.A. 3:2 z Ino
Pulmonem, a PSV Podłeże 4:2 z Azotem Biznes Park. W 2. lidze Chłopaki
z Kościołów pokonali aż 15:3 Maszoperię, Team Dąbrowa 7:3 drużynę
ATJ-u Jaworzno, z kolei Alias zwyciężył 5:3 z OPJ-em Sokół Jaworzno. Mecz między Lambadą i Fortuną
Podłęże zakończył się wynikiem 5:3
dla pierwszej z drużyn.
Nieudana kolejka
bilardzistów

Siatkarska drużyna dwójek z trenerem Mirosławem Olekszakiem | fot. Kamil Niezabitowski

Porażką 2:4 zakończył się
dla UKS-u Fair Play Jaworzno pojedynek piątej kolejki 1. Polskiej Ligi Bilardowej. Podopieczni trenera Bogdana
Wołkowskiego ulegli drużynie TCF
HUB go77.pl Kraków. Choć w pierwszym meczu jaworzniccy bilardziści
mieli przewagę 2:1, to w rewanżu
nie zdobyli punktów, podczas gdy
rywale zgromadzili trzy. Obecnie klub
z Jaworzna zajmuje czwarte miejsce
w ligowej tabeli na dziewięć zma-

gających się zespołów. Liderem jest
Zakręcona Bila Poznań. W czerwcu
drużyna mistrza Wołkowskiego pauzuje. Kolejny pojedynek stoczy 11
lipca. Zmierzy się wtedy z teamem
Bilardo.pl Dekada Sosnowiec.
Znakomici bokserzy
Pięściarze z Akademii
Boksu Roberta Gortata wrócili zwycięsko z Grand Prix
Małopolski w Krakowie. Adam Cisowski wygrał jednogłośnie z Danielem Sudołem z Irydy Mielec. Jakub
Wawszczyk pokonał Jana Stulina
z UKS-u Morsy Dębica. Martyna Jarząbek znokautowała w trzeciej rundzie Amelię Mrowiec z KS-u Górnik
Wieliczka, a Maja Kieszek nie dała
szans Wiktorii Bereś z UKS-u Gimnasion Boguchwała (też nokaut w trzeciej rundzie). Dorota Wawszczyk
pokonała jednogłośnie na punkty Nikolę Maksymowicz z Wisły Kraków.
Z kolei Miłosz Majewski pokonał
Szymona Bajdę, swojego klubowego kolegę.
Z piłkarskich boisk
Porażkę i zwycięstwo zaliczyła w ostatnim tygodniu czwartoligowa Szczakowianka
Jaworzno. W środę, 26 maja, Drwale
przegrali 1:5 ze Śląskiem Świętochłowice, a w sobotę, 29 maja, zwyciężyli 3:2 z drużyną RKS-u Grodziec.
Grająca w wadowickiej okręgówce
Zgoda Byczyna zremisowała w Dniu
Matki z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska (1:1), z kolei w minioną sobotę przegrała 1:2 z LKS-em
Gorzów. Dwa zwycięstwa ma za to
na koncie Victoria 1918 Jaworzno.
26 maja pokonała 7:0 Sosnowiankę Stanisław Dolny, a w minioną
niedzielę, 30 maja, zwyciężyła 4:1
Babią Górę Sucha Beskidzka. Triumfowała też, występująca w chrzanowskiej A klasie, Ciężkowianka
Jaworzno. W sobotę podopieczni
trenera Szymona Pieczki pokonali Start Kamień 2:1.
AZ-H
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Rozmowa z Dariuszem Opatrzykiem, prezesem i zawodnikiem Klubu Sportowego Wolant, który jest organizatorem
(wspólnie z Miejskim Centrum Kultury i Sportu) 42. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Badmintonie

Trzy dni badmintonowych emocji

Niemal 250 najlepszych polskich badmintonistów walczy od piątku do niedzieli
(4-6 czerwca) o tytuły indywidualnych
mistrzostw Polski seniorów. Zawody odbywają się w jaworznickiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Jakie znane nazwiska
ze świata badmintona znalazły się na liście startowej?
Najbardziej utytułowanymi zawodnikami są na
pewno Paweł Gasz z klubu Unia Bieruń, Dorota
Grzejdak z UKS-u Kometa Sianów i Dominika Guzik-Płuchowska z AZS-u AGH Kraków. Są multimedalistami mistrzostw Polski seniorów w swoich
kategoriach wiekowych. Na podium stają nieprzerwanie od kilkunastu lat. Paweł Gasz i Dorota Grzejdak są też wielokrotnymi medalistami mistrzostw
Europy i mistrzostw świata. Na ostatnich mistrzostwach świata (odbyły się w Katowicach w 2019
roku – przyp. red.) pan Paweł został trzykrotnym
wicemistrzem w grze singlowej, deblowej i mixtowej
w kat. 75+, pani Dorota zdobyła brązowy medal
w grze singlowej w kat. 50+, a Dominika Guzik-Płuchowska zajęła piąte miejsce w grze singlowej
w kat. 35+. Poziom ogólnopolskich mistrzostw
w Jaworznie będzie więc bardzo wysoki.
AU TO P R O M O C J A

Kto w tych zawodach reprezentuje Wolanta?
Z naszego klubu są to cztery osoby. Beata Białek gra w kat. debel i mixt 35+, Jacek Nabrdalik
mierzy się w kat. debel 50+, a Maria Rzeźniczek
w kat. debel 55+ i mixt 60+. Ostatnim zawodnikiem jestem ja. Występuję w kat. singiel 35+,
debel i mixt 40+.
Liczycie na medale?
Oczywiście. I mamy nadzieję, że nie będzie ich
mniej niż w zeszłym roku. Z ubiegłorocznych mistrzostw Polski w Sianowie przywieźliśmy do Jaworzna cztery krążki.
Trudno było przygotować imprezę tej
rangi?
Zadanie nie należało do łatwych, szczególnie że
w czasach pandemii, gdy tak naprawdę nie wiadomo, jak będzie z obostrzeniami, trudno planować
coś na sto procent. Ale na szczęście mistrzostwa
doszły do skutku i cieszą się dużym zainteresowaniem zawodników z całej Polski. Część z nich nocuje
w trzech jaworznickich hotelach. Niestety nie dla

wszystkich starczyło miejsca. Bowiem hotelowych
gości, z racji obostrzeń, może być w jednym czasie
o połowę mniej niż jest miejsc noclegowych. Dlatego niektórzy zawodnicy zamieszkali w hotelach
w miastach ościennych.
Zasada 50 procent zajętych miejsc dotyczy
też publiczności. W jaworznickiej hali kibice mogą więc zajmować co drugie miejsce.
To prawda, ale bardzo się cieszymy, że mogą
wreszcie zasiąść na trybunach. Dlatego serdecznie
zapraszamy fanów badmintona, by dopingowali
nas w naszych potyczkach. Transmisję z mistrzostw
Polski będzie można oglądać też przez trzy dni na
kanale You Tube (Badminton Polska), a więc zawody będzie mógł obejrzeć każdy zainteresowany
tą dyscypliną. Godziny transmisji w piątek i sobotę to 9.00-22.00, a w niedzielę od godz. 9.00
do godzin popołudniowych. Bardzo zachęcam do
oglądania relacji.
To pierwsza tej rangi badmintonowa impreza w naszym mieście. Czy KS Wolant
planuje w tym roku organizację innych
zawodów?

| fot. Marcin Miłek/KS Wolant

Tak, planujemy zorganizować jesienią dwie nasze cykliczne imprezy sportowe – Mistrzostwa Jaworzna w badmintonie im. Mirosława Ciołczyka
i Grand Prix w grach podwójnych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Anna Zielonka-Hałczyńska
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Fabryka sody
amoniakalnej

Patroni
naszych
ulic

Utalentowana
i zasłużona rodzina

Ulica Dziunikowskich znajduje się w Dąbrowie Narodowej, tuż za kościołem Matki Bożej Anielskiej. Ma trzech
patronów, związanych z Jaworznem, Olgę i Kazimierza
Dziunikowskich i ich syna Bohdana.
Kazimierz Dziunikowski urodził się w 20 grudnia 1902
roku w Krynicy. Jako młodzieniec brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1927 roku obronił tytuł inżyniera na
Akademii Górniczej w Krakowie i ożenił się z Olgą, z domu
Smalec (ur. 8 października 1905 roku
w Czarnej Wsi). Do Jaworzna przenieśli
się w 1929 roku, gdzie Kazimierz dostał pracę w kopalni Piłsudski. W 1930
roku urodził się ich jedyny syn, Bohdan.
W czasie okupacji całą rodzinę wysłano na prace przymusowe do Grünberga (Zielona Góra). Gdy na niemieckie
ziemie wkroczyły wojska radzieckie,
Dziunikowscy zostali rozdzielni. Najpierw zaginął Kazimierz. Sowieci kazali mu pilnować wytwórni koniaku,
a jego bliscy nie wiedzieli, co się z nim
stało. Gdy wrócił po kilku dniach, nie
zastał już rodziny i wybrał się samotnie
do Jaworzna. Wcześniej do domu zostały zwolnione Olga
Dziunikowska i babcia Bohdana. A sam Bohdan trafił do
oddziału, zdobywającego żywność dla żołnierzy radzieckich.
Dopiero po kilku miesiącach odnalazł go ojciec.
Po wojnie senior rodu został dyrektorem jaworznickich
kopalń i opiekował się majątkiem powstającej elektrowni
Jaworzno II. W 1946 roku małżeństwo Dziunikowskich
się rozpadło, a Kazimierz, który nie chciał zapisać się do

partii, w 1947 roku został przeniesiony do Dąbrowskiego
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Brał udział w badaniach nad podziemną gazyfikacją węgla w Belgii. Pracował
też w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Został
profesorem nadzwyczajnym.
Olga Dziunikowska była artystką. Interesowała się zielarstwem, które rozbudziło w niej miłość do malarstwa.
Wystawy jej obrazów można było zobaczyć w słynnej
Piwnicy pod Baranami w Krakowie
i Klubie Plastyków w Jaworznie. Jej
talent wysoko ocenił m.in. Włodzimierz Hodys, profesor Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.
Bohdan studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie zyskał tytuł
magistra inżyniera geologii. Profesorem zwyczajnym został w roku 1992
roku. Kierował Zakładem Analiz Radiometrycznych w Międzyresortowym
Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej.
Pełnił funkcję eksperta Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
w Wiedniu i eksperta ds. pomocy technicznej ONZ dla
krajów rozwijających się. Był członkiem międzynarodowego komitetu redakcyjnego czasopisma „Nukleonika”,
Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej,
Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Kazimierz Dziunikowski zmarł w 1992 roku, Olga w 1993,
a Bohdan w 2012 roku (spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie).
AZ-H

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 31 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 18
(210): Ten kto nie cierpi nie
pozna miłości.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

Na progu lat 80. XIX wieku podjęto decyzję o budowie fabryki sody
amoniakalnej w Szczakowej. Pomysłodawcą powstania pierwszej takiej
fabryki na terenie Galicji był Józef
Zagrzebny, wyższy urzędnik przy
urzędzie monetarnym w Wiedniu
oraz właściciel kopalni. Uroczyste
położenie kamienia węgielnego pod
budowę odbyło się w sobotę, 18 marca 1882 roku. Produkcja sody została
uruchomiona jeszcze w październiku tego roku, dając pracę kilkuset
mieszkańcom ubogiej okolicy. Kierownikiem został dr Sigismunt Pick,
autor patentów na aparaturę do odparowywania ługu solnego. W 1893
r. fabryka sody w Szczakowej była
jednym z głównych odbiorców soli
wydobywanej w Wieliczce i Bochni
– w zasadzie jedynych producentów
soli przemysłowej. Fabryka była także głównym odbiorcą soli wielickiej
gorszych gatunków. Niestety ten fakt,
jak i pojawiające się na rynku konkurencyjnie fabryki, które niezbyt przychylnie odnosiły się do szczakowskiego zakładu, były powodem upadku
fabryki. Zamknięto ją na przełomie
lat 1907-1908.
Not. Ewa Szpak
Źródło: www.gistoria.pl

SUDOKU
Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie
może być wpisana tylko raz.
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