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Słońce, plaża
i moc atrakcji

Nowa sieć już gotowa

Mieszkańcy Byczyny i Dąbrowy Narodowej mogą już
korzystać z nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wodociągowcom udało się także
zmodernizować Oczyszczalnię

Ścieków w Jeleniu Dębie. To
nie koniec zmian, a renowacja i rozbudowa infrastruktury
kanalizacyjnej miasta wciąż
trwa. – Kolejni mieszkańcy
mogą korzystać z sieci sanitarnej, a powstające w domach jaworznian ścieki, transportowane
są do nowo zmodernizowanej
i wyremontowanej oczyszczalni, która jest ważnym punktem
na mapie całego układu kanalizacyjnego naszej aglomeracji
– mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Więcej na str. 3

| fot. Natalia Czeleń

W rocznicę Grunwaldu Podium dla Polaków
Jaworznianie hucznie świętowali 612. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem.

Organizacją rocznicowego festynu zajęli się pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu oraz działacze Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Jaworzna.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona
w parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej. O oprawę
muzyczną zadbał jaworznicki
chór „Sokół”. Następnie pod
pomnikiem Grunwaldu złożono kwiaty i rozpoczął się
piknik z mnóstwem atrakcji.
Więcej na str. 9

Najlepsi zawodnicy z Polski, Niemiec, Francji, Słowenii,
Bułgarii, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii czy Kanady
walczyli w Jaworznie podczas 22. Mistrzostw Europy
w footbagu. Ich popisy podziwialiśmy od 22 do 24 lipca
w hali Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu, galerii Galena, w Gródku i na Sosinie.
Organizatorem wydarzenia
był jaworznianin i dwukrotny mistrz świata w Footbagu,
Paweł Nowak. – Zależało mi,
by zorganizować mistrzostwa
w moim mieście. Starałem się

zadbać o komfort zawodników
i pokazać im Jaworzno, a jest
się czym pochwalić. Chciałem,
by nie były to tylko sportowe
zmagania, ale i okazja do poznania innych miłośników tej
dyscypliny sportu – opowiada
Paweł Nowak.
Więcej na str. 13

Z DRUGIEJ STRONY

Z ogłoszeń w internecie:
„Pan z wiadrem węgla
pozna panią z workiem cukru.
Tylko poważne propozycje”.
Oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba.
Tia, na pewno. Nauczyliśmy się, że wakacje spędzamy
na bogato. Tyle że w tym roku problemy z inflacją oraz
strach przed eskalacją konfliktu zbrojnego spowodowały, że gros osób zrezygnowało z wypoczynku. Nie
wspominając już o cenach paliw, bo one skutecznie
zmieniają optykę na jazdę w nieznane.
Sprawdziłem, jak zmieniła się sytuacja w dobrze mi
znanej Bułgarii. Ceny poszły do góry o 20-30%, przez co
równają się powoli z naszymi, lecz paragonów grozy nie
doświadczyłem. Paliwo ponad 8,5 zł. W sklepie chwilami
zaskoczenie – chociaż alkohole dalej w korzystnej cenie
i zdecydowanie lepiej oprocentowane niż jakakolwiek
lokata w PLN. Tyle że alkohol nie rozwiązuje żadnych
problemów, chociaż mleko także nie, a kosztuje tam
prawie 8 zł za litr. 10 deka podsuszanej kiełbasy typu
salami to od 10 do 15 zł. Masło około 16. Można zrobić
linię przemytniczą i z Polski przywozić nabiał, a wywozić alkohol i cukier. Wczasy się zwrócą. Wrócimy tym
samym do wyjazdów handlowych z lat 80., kiedy na
targach w krajach niedoszłego dobrobytu socjalistycznego nasi rodacy handlowali ręcznikami i koszulami
roboczymi w kratę, a przywozili pastę Colgate i paprykę
konserwową. Pasta była wyznacznikiem luksusu, gdyż
nasza się nie pieniła i stanowiła taką ochronę, że lepiej
było wapno z dołu na budowie żreć. Zastanawiające
jest jednak, jak ci Bułgarzy funkcjonują?
Przyjrzyjmy się zarobkom – tzw. minimalnej krajowej. Oczywiście nikt nie podskoczy do minimalnej
w Luksemburgu czy Irlandii (odpowiednio 2257 i 1775
€). W Bułgarii wynosi 332 € i to w dodatku brutto, to
ewidentnie najbiedniejszy kraj UE! Porównując do nas
– w Polsce to 655 €, więc statystycznie nasi słowiańscy bracia są po prostu w przysłowiowej czarnej. I to
widać: o ile w dwóch pandemicznych latach Bułgarzy
chętnie przyjeżdżali na swoje wybrzeże, to w tym roku
wieczorami w turystycznym miasteczku było pustawo,
życie zamierało około 22. Oblegana knajpka, w której
trudno było po godz. 19 znaleźć miejsce, miała 50%
obłożenia. Inflacja u nich sięga 18%, więc bułgarski

Szpilki w bruku

Glapiński dopiero musi robić przed kamerą fiki-miki,
aby jakoś to wytłumaczyć. Za to z ogrzewaniem mają
mniejsze problemy, bo klimat lżejszy.
Nie wiem za to, jak sobie radzą Turcy, gdy ich gospodarka zalicza inflację ponad 70%! Byłem dwukrotnie w tym roku w Stambule i widziałem, jak szalał
kurs w kantorach. Ale za to paliwo w cenie niższej niż
w Polsce. Poukładali z Putinem i dalej eksportują ropę
z imperium zła. Silnik nie pyta, skąd pochodzi paliwo,
spala tak samo.
Odwiedziłem Stambuł. Kawał miasta z orientalnym
sznytem, feeria zapachów, kolorów, dźwięków. Wielomilionowe, multikulturowe imperium handlu. Moja
pierwsza myśl po zaparkowaniu na granicy starego
miasta to taka, że jestem w Chinatown w Nowym Jorku. Setki neonów, napisów i sklepów, oferujących praktycznie wszystko. Co kawałek cukiernie z piętrzącymi
się baklavami i chałwami. Handlarze, wyczuwający
dokładnie kto jakiej narodowości, zapewne przez sandały i skarpety. Chociaż trend się odwraca: podobno
z powodu upałów już 80% Polaków zakłada tylko jedną skarpetkę do sandałów. W każdym razie kiedyś na
ulicach handlarze zaczepiali „na polskiego papieża”,
dziś zastąpił go Robert Lewandowski.
Stambuł miażdży zmysły, ktoś, kto nie radzi sobie
z miejskim ruchem i chaosem, niech się tu nie wybiera.
W okolicach skrzyżowania niedaleko cieśniny Bosfors
istna kakofonia dźwięków, trąbiące samochody, muzyka na straganach, gwar ludzi i tramwaje dzwoniące,
aby ostrzec przechodniów. Do tego wycie muezzinów
z ponad 3000 miejskich meczetów - to może zaboleć,
jeśli nie jesteś przygotowany.
Bywałem tu i tam, dużo widziałem, ale rozmach Stambułu po prostu przytłacza, trzeba to poczuć własnymi
zmysłami, bo nie da się opisać, jak tętni to wielkie miasto. Podam tylko kilka liczb: 15 milionów mieszkańców,
plus szacunkowo kolejne 6 milionów turystów i osób
niezameldowanych.
Wyjeżdżając z centrum, bardzo długo widać jeszcze
osiedla mieszkaniowe, wyglądają niczym niekończący
się i zapętlony Manhattan. Stambuł jest ponad 10 razy
większy od Warszawy (z okolicami) - ponad 5300 km2
robi wrażenie. I miej tu dziewczynę po drugiej stronie
miasta, na samo paliwo wydasz bułgarską pensję. Albo
bądź dostawcą kebaba. Swoją drogą, czy oni na święta
też siadają u babci, a ta podaje tradycyjnego baraniego
w picie i ze średnim sosem? Oto jest pytanie...

Jan Kleszcz

Jest sposób

Od poniedziałku, 25 lipca, głosować można na projekty zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie to 45 pomysłów. Wśród propozycji są między innymi budowa
wybiegu dla psów, modernizacje i doposażenia placów zabaw i stref rekreacji, budowy
boisk i chodników czy zakup sprzętu potrzebnego strażakom z jaworznickich jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Budżet obywatelski to niezwykle użyteczny i skuteczny instrument, który pozwala
kształtować miasto zgodnie z potrzebami i pomysłami mieszkańców. Pula pieniędzy wcale nie jest mała. Wystarczy przyjrzeć się inwestycjom, które powstały z tych
środków. To boiska, place zabaw, siłownie plenerowe, kilometry nowych chodników
czy miejsca parkingowe. Są wśród nich też sztandarowe już dziś przedsięwzięcia jak
choćby tężnia solankowa czy pumptrack.
Jaworznicki Budżet Obywatelski pozwala zmieniać miasto. Wielu mieszkańców od
lat chętnie, odważnie i skutecznie z tej możliwości korzysta.
Niestety, wielu wciąż poprzestaje na narzekaniu. Nie podobają im się poddane pod
głosowanie pomysły, nie podobają realizacje. Upust swoim frustracjom dają w internecie. A przecież wystarczyłoby wziąć sprawy w swoje ręce. Przygotować projekt,
zebrać dla niego poparcie, zadbać o promocję. No cóż, nie od dziś wiadomo, że kto
chce, szuka sposobu, a kto nie chce, szuka powodu.
Sposób jest. Wystarczy skorzystać. W tej edycji zostało nam jeszcze głosowanie.
Można to zrobić do 16 sierpnia. Co ważne, każda osoba, zamieszkująca na terenie
Jaworzna, może zagłosować jeden raz, wskazując maksymalnie dwa projekty z listy zadań. Głos oddany w formie elektronicznej powoduje, że nie można już wrzucić
karty do tradycyjnej urny, bo oba głosowania będą nieważne. A zatem korzystajmy
z dostępnych sposobów. Głosujmy!

Moje 3 grosze

Wojciech P. Knapik
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W służbie

Grażyna Dębała

W czwartek, 28 lipca, w Jaworznie świętować będą policjanci.
O godzinie 10 odprawiona zostanie
uroczysta msza święta w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny.
Uczestnicy modlić się będą w intencji policjantów i pracowników
cywilnych oraz ich rodzin. W programie obchodów są też uroczysty
apel, ceremonia wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz występ
Orkiestry Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach. Będzie też
prezentacja stoisk tematycznych,
pokaz służb oraz sprzętu policyjnego, a także konkursy, gry i zabawy
dla najmłodszych.
Policjanci przyznają, że takie
obchody to okazja, żeby jaworzKomentarz tygodnia

Bałkańsko-azjatycka skarpeta
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nianom opowiadać o realiach ich
codziennej pracy, a jest o czym
mówić. Choćby ostatnio jaworzniccy policjanci uratowali życie
niedoszłemu samobójcy. Mężczyzna gotowy do skoku stał w oknie
jednego z wieżowców. W takiej sytuacji nie ma miejsca na pomyłkę.
Wiadomo, że błąd będzie kosztował
życie. Tym razem się udało. Funkcjonariusze przekonali młodego
mężczyznę do tego, że życie warte
jest swoich trudów.
Święto mundurowych to też okazja, by podziękować im za zaangażowanie. W ich służbie ma ono
szczególne znaczenie. Od tego, jak
szybko, umiejętnie i jak skutecznie
zadziałają, naprawdę zależy czasem
ludzkie życie.

Komu koronawiruska?!
Anna Zielonka-Hałczyńska

Jedziesz na wakacje i zastanawiasz
się, jakie upominki z wczasów kupić
swoim bliskim? W tym roku wcale
nie muszą być to oklepane magnesy
na lodówkę. Z urlopu można przywieźć za to koronawirus… Na stoiskach z pamiątkami nad polskim
morzem hitem wśród oferowanych
tam suwenirów jest gumowa zabawka w kształcie SARS-CoV-2. Miękka
kuleczka z charakterystycznymi wypustkami kosztuje około 5 zł. W kolorach można wybierać. Można kupić
bowiem nie tylko czerwone, niebieskie, zielone czy różowe, ale nawet
złote i srebrne „okazy”.
Śmieszne czy smutne? Dla niektórych wczasowiczów taka pamiątka jest zabawna, innych bul-
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wersuje, bo po co wracać do myśli
o pandemii.
Ta niestety przypomniała o sobie sama. Ostatnimi czasy, również
w Polsce, wzrasta liczba zakażeń
i COVID-19 znów zaczyna mieszać
nam szyki. Wczoraj (27 lipca) podano, że w ciągu doby potwierdzono
w naszym kraju 3721 zachorowań
i 11 zgonów. Minister zdrowia uspokaja jednak, że tempo przyrostu nieco wyhamowało. Jednak i tak w szpitalach przybywa chorych. Wczoraj
hospitalizowanych było 1884.
W Jaworznie potwierdzono 17
zakażeń, w tym jedna osoba zachorowała ponownie. Na szczęście
w naszym mieście nie odnotowano
przypadków śmiertelnych.
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Nowa sieć już gotowa

Mieszkańcy Byczyny i Dąbrowy Narodowej mogą
już korzystać z nowej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Wodociągowcom
udało się także zmodernizować Oczyszczalnię Ścieków w Jeleniu Dębie. To
nie koniec zmian, a renowacja i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej
miasta wciąż trwa.
– Ukończony właśnie projekt jest potwierdzeniem naszych sukcesywnych
i zdecydowanych działań w ramach
przyjętego i opracowanego wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na
terenie Jaworzna. Dzięki tej konsekwentnej polityce, zaangażowaniu wielu osób,
między innymi z miejskich Wodociągów,
kolejne posesje, kolejni mieszkańcy mogą
korzystać z sieci sanitarnej, a powstające w domach jaworznian ścieki są,
transportowane do nowo zmodernizowanej i wyremontowanej oczyszczalni,
która jest ważnym punktem na mapie
całego układu kanalizacyjnego naszej
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Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Jeleniu Dębie
| fot. Andrzej Pokuta

aglomeracji – mówi Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna.
Pracownikom Wodociągów Jaworzno udało zakończyć się m.in. trzy
duże inwestycje. W ramach pierwszej,
w Byczynie powstała sieć kanalizacji sanitarnej. Kolejna dotyczyła

dzielnicy Dąbrowa Narodowa, gdzie
od początku 2020 roku Wodociągi
wybudowały kanalizację sanitarną
o długości 19 kilometrów dla ponad 500 gospodarstw domowych.
Zmodernizowano tam również sieć
wodociągową o długości ponad 14

kilometrów. – Łącznie, w ramach szóstej fazy, wybudowano nową sieć kanalizacyjną, z której skorzysta lub już
korzysta w sumie blisko sześć tysięcy
mieszkańców naszego miasta – mówi
prezes jaworznickich Wodociągów,
Józef Natonek.
Przeprowadzono także remont
i rozbudowę części biologicznej
Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb.
Modernizacja dotyczyła części, którą ścieki wpływają do oczyszczalni
i części osadowej. Wodociągi zaopatrzyły się też w specjalistyczny sprzęt
laboratoryjny, służący do kontroli
i badania jakości wody.
– Oczyszczalnia w Jeleniu-Dębie to
bardzo ważny element całego układu
kanalizacyjnego, funkcjonującego na
terenie Jaworzna. Kanalizacją sanitarną wpływają do niej ścieki z całego Jaworzna, a także z Mysłowic i Chełmka.
Przyjmuje się, że nasza oczyszczalnia
może przyjąć do 25 tys. m3 ścieków
na dobę – mówi Agnieszka Granda,
kierownik Oczyszczalni Ścieków jaworznickich Wodociągów.
Modernizację jeleńskiej oczyszczalni prowadzono od kilku lat. Na
jej terenie zamontowano potężny
biofiltr, neutralizujący przykre zapachy. Dzięki niemu odór, unoszący
się dawniej z terenu oczyszczalni, nie
jest już zmorą pracowników obiektu

i okolicznych mieszkańców. – Zakończona modernizacja pozwoliła nam
dostosować działający w oczyszczalni
układ do przyjęcia nowych ścieków
i oczyszczania ich zgodnie z obowiązującymi parametrami – mówi Agnieszka Granda.
Ponadto w ramach szóstej fazy
projektu unijnego wodociągowcom
udało się też zmodernizować sieć
wod-kan w dzielnicy Równa Górka
i w okolicach rynku w Jeleniu, ulic
Chopina, Marusarzówny, Pszczelnik,
Żywicznej, Szelonka, Kruczej, Tylnej,
Wandy, Świstackiego i Kopernika.
Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Władze miasta oraz Wodociągi
zapowiadają, że to nie koniec rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej. Dzięki kolejnym przyznanym
środkom, zmodernizowane zostanie
ujęcie wody pitnej „Dobra”. Mieszkańcy Cezarówki Dolnej doczekają
się budowy kanalizacji. W planach
jest także renowacja przepompowni
ścieków na Łubowcu. Koszt planowanych inwestycji szacuje się na ok. 30
mln zł. Prace mają zostać zeralizowane do 2025 r.
Natalia Czeleń

WYDARZENIA

Parkingi przy Gródku
są płatne
Od połowy czerwca obowiązują
nowe zasady parkowania przy jaworznickim parku Gródek. Postój
na obu placach przy ulicy Sobieskiego jest płatny. Za parkowanie auta zapłacimy tam 10 zł, bez
względu na czas postoju.
Parkingami przy Gródku opiekują się pracownicy Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu. Opłaty
parkingowe przeznaczane są na

wydatki związane ze sprzątaniem
tego terenu i wywozem śmieci pozostawianych przez turystów. Pieniądze z opłat wydawane są także
na utrzymanie i naprawę przenośnych toalet, które w strefie parkowania Gródek są, niestety, regularnie niszczone.
– Goście, którzy odwiedzają jaworznickie Malediwy, oczekują pewnego standardu, a utrzymanie tak

Korzystanie z parkingów przy parku Gródek jest odpłatne
| fot. Natalia Czeleń

wielkiego terenu kosztuje. Dlatego też
kierowcy muszą mieć świadomość,
że jeśli chcą zaparkować blisko tego
miejsca, muszą za parking zapłacić
– tłumaczy Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS.
W weekendy, z uwagi na dużą
liczbę turystów, uruchamiane są
oba płatne parkingi. W tygodniu
natomiast funkcjonuje na razie tylko jeden. – Cały czas monitorujemy
ruch na terenie parku Gródek i jeśli
będzie on wzmożony także w tygodniu, to uruchomimy również drugi
płatny parking – zapowiada Sebastian Kuś.
Od połowy czerwca do połowy
lipca, w strefie parkowania stanęło
już 7240 samochodów. – Spośród
nich tylko 135 pojazdów posiadało
jaworznickie tablice rejestracyjne, co
stanowi zaledwie 1,86% wszystkich
odwiedzających – mówi dyrektor
MCKiS.
Osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty parkingowej. Zobowiązane są one do przedstawienia
karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, wydanej przez stosowne
organy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Natalia Czeleń

Remonty szkół
W 24 jaworznickich placówkach
szkolnych i przedszkolnych trwają
wakacyjne remonty. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 12 mln zł.
– Remonty trwają i mamy nadzieję,
że do końca wakacji uda się zrealizować
wszystkie planowane zadania – mówi
Bogusława Śledzińska, dyrektor
Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Jaworznie.
Najwięcej, bo ponad 4 mln zł, kosztować będzie dostosowanie skrzydła
Zespołu Szkół Ogólnokształcących na
potrzeby m.in. Przedszkola Miejskiego
nr 25. Przedszkolaki przeprowadzą
się z Mościckiego na Towarową, bo
stan techniczny ich budynku jest zły.
Wśród remontowanych obiektów znalazło się też ciężkowickie
Przedszkole Miejskie nr 4. Placówka doczeka się nowych sanitariatów.
Wyremontowana zostanie kuchnia,
a dodatkowo budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Osiedlu Stałym wymieniona zostanie instalacja elektryczna.
Sale lekcyjne zostaną odmalowane
i odświeżone.
Sporo pracy budowlańcy mają
w Szkole Podstawowej nr 14 na Borach, gdzie część budynku zostaje zaadaptowana na nowe oddziały przedszkolne, podobnie jak w przypadku
Szkoły Podstawowej nr 7 na Podłężu.

Szkoła Podstawowa nr 4 na Starej
Hucie zostanie dostosowana do aktualnych wymogów przeciwpożarowych. Przebudowana zostanie droga
pożarowa do placówki.
Wkrótce nowymi salami cieszyć
się będą przedszkolaki i uczniowie
Przedszkola Miejskiego nr 17 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Szczakowej.
Trwa też modernizacja Przedszkola
Miejskiego nr 18 w Byczynie, Szkoły Podstawowej nr 19 w Jeziorkach,
Przedszkola Miejskiego nr 9 na Podwalu oraz Przedszkola Miejskiego
nr 12 i Szkoły Podstawowej nr 15
na Podłężu.
Remonty trwają też w II Liceum
Ogólnokształcącym w Osiedlu Stałym,
Szkole Podstawowej nr 11 w Pieczyskach, a także w Młodzieżowym
Domu Kultury w Osiedlu Stałym,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 na Chropaczówce i w Szkole
Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Narodowej.
Najszybciej do przodu posuwa się
remont byczyńskiej szkoły. – Obecnie
na terenie remontowanej szkoły pracują
trzy ekipy malarskie i trzy ekipy wykonujące okładziny z płytek. Wszystkie
prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, a termin oddania szkoły, tj.
15 sierpnia, nie jest zagrożony – informuje Marcin Bochenek z TAURON
Wydobycie.
Natalia Czeleń
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Co dalej z Kocią?

W sobotę, 30 lipca, odbędą się otwarte warsztaty plastyczne i konsultacje w ramach programu
„Jaworzno w dyskusji – Przyszłość Kociej”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17 i będzie okazją,
by wyrazić opinię na temat przyszłości i planowanych zmian na Kociej. Głosy jaworznian, którzy
wezmą udział w sobotnich warsztatach, będą miały znaczenie przy projektowaniu tego miejsca.
Oprócz spotkań i warsztatów
wśród mieszkańców przeprowadzono ankietę internetową. Jej
wyniki wskazują, że jaworznianom
zależy, by zachować handlowy
charakter Kociej. Mieszkańy chcą
też, by ulica tętniła życiem również wieczorami.
Udział w internetowym badaniu
wzięło 821 osób. – Badanie ankietowe pozwoliło nam poznać zdanie
jaworznian w sprawie przyszłości tzw.
ulicy Kociej i posłuży do ustalenia założeń przyszłych zmian w tym rejonie
– zapowiada Małgorzata Nowacka-Wysogląd z Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Jak wskazują wyniki ankiety, Kocia jest miejscem szczególnie ważnym dla jaworznian. Właśnie tam
wielu mieszkańców zaopatruje się
chociażby w produkty spożywcze.
Aż 72,3 proc. ankietowanych często
odwiedza Kocią, a spory odsetek
przebadanych bywa tam minimum
raz w tygodniu.
W punktach na ulicy Sienkiewicza jaworznianie najczęściej kupują
żywność, odzież oraz artykuły przemysłowe. Wysoko cenią sobie duży
wybór towaru, szybkość robienia
zakupów i bezpośredni kontakt ze
sprzedającym.
Jako minusy ulicy ankietowani
wskazywali między innymi niski
standard lokali handlowych i usługowych oraz narażenie na złe warunki pogodowe podczas zakupów.
Zdaniem ankietowanych na częstotliwość ich odwiedzin na Kociej
bez wątpienia pozytywny wpływ
miałyby utrzymywanie czystości
i porządku, poprawa wyglądu uli-

cy, zmiana wyglądu elewacji budynków oraz wydłużenie godzin
handlu.
Jaworznianie chcieliby, aby ulica Sienkiewicza stała się wielofunkcyjną przestrzenią usługową
z handlem ulicznym w części lub
w wyznaczonych godzinach. W godzinach popołudniowych powinna
tu działać różnorodna gastronomia.
Mile widziane byłyby także miejsca wypoczynku i rekreacji. Ankietowani chcieliby też, by na Kociej
odbywały się okazjonalne lub tematyczne jarmarki. Ich zdaniem,

Jaworznianie chcieliby, by Kocia stała się wielofunkcyjną przestrzenią
usługową z handlem ulicznym | fot. Natalia Czeleń

Policyjne święto
W czwartek, 28 lipca, jaworzniccy
policjanci będą świętować. W centrum Jaworzna odbędą się miejskie
obchody Święta Policji. Do uczestnictwa w nich komendant jaworznickiego garnizonu, mł. insp. dr Piotr
Uwijała, zaprasza pracowników jaworznickiej jednostki i ich bliskich,
emerytów i rencistów policyjnych,
a także wszystkich mieszkańców naszego miasta. – O godz. 10, w Kolegiacie pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny
odbędzie się uroczysta msza św. w intencji policjantów i pracowników cywilnych oraz ich rodzin. Z kolei o godz.
11 rozpocznie się na Rynku ceremonia
wręczenia medali, odznaczeń i aktów
mianowania na wyższe stopnie policyjne – informuje asp. sztab. Michał
Nowak, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jaworznie.

takie działania sprawią, że Kocia
stanie się konkurencją dla supermarketów czy galerii handlowej.
Jaworznianie chcą też zmiany
nazwy ulicy. Ponad 55 proc. przebadanych uważa, że droga łącząca
Rynek z ulicą Grunwaldzką oficjalnie powinna nazywać się po
prostu Kocia.
Opinie na temat przyszłości
ul. Sienkiewicza zgłaszać można
jeszcze na adres mailowy kocia@
um.jaworzno.pl lub telefonicznie
32 61 81 691, 32 61 81 641.
Natalia Czeleń

Tuż po apelu, o godz. 12., wystąpi
na Rynku Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
W programie znajdą się również prezentacja stoisk tematycznych, pokaz
służb i sprzętu policyjnego, pogadanki
edukacyjne, konkursy, gry i zabawy
dla dzieci.
Jaworznicka komenda organizuje
wydarzenie we współpracy z Urzędem Miejskim w Jaworznie.
Warto przypomnieć, że w czerwcu policyjny garnizon w Jaworznie
otrzymał złotą odznakę za zasługi
dla województwa śląskiego. Odznakę odebrał mł. insp. dr Piotr Uwijała podczas obchodów 100. rocznicy
utworzenia policji województwa śląskiego i przyłączenia części Górnego
Śląska do Polski.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Wizualizacja nowego placu zabaw | fot. Materiały UM Jaworzno

Plac zabaw
w nowej odsłonie

Podpisana została umowa z firmą,
która odnowi plac zabaw na plantach
w Centrum. Dotychczasowe urządzenia i nawierzchnia tartanowa są już
mocno zużyte. – Modernizacja placu
zabaw była konieczna ze względu na
bezpieczeństwo dzieci z niego korzystających – mówi Tomasz Jewuła,
pełnomocnik prezydenta Jaworzna
ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami. – Należy pamiętać, że
to nie jest naprawa wadliwego placu,
a jego całkowite odnowienie po sześciu
latach intensywnego użytkowania przez
najmłodszych mieszkańców Jaworzna
– podkreśla.
Plac na terenie po kopalnianym
szybie Kościuszko od początku cieszy się dużą popularnością. Powstał
jako jedna z pierwszych atrakcji na
plantach. Przetarg na instalację placu
ruszył w 2015 roku. Na tartanowej
powierzchni zostały zainstalowane
drabinki, huśtawki, karuzele i zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalniami
i ścianką wspinaczkową. Powstał też
park doświadczeń, czyli sensoryczna
ścieżka edukacyjna m.in. z cymbałami, telegrafem akustycznym, kompasem, tarczą i kołyską Newtona.

Popularność placu zabaw i upływ
czasu sprawiły, że niektóre urządzenia są dziś już mocno wysłużone. Dochodziło też do licznych dewastacji,
a nawet kradzieży różnych elementów
w parku doświadczeń.
Na odnowionym placu zamontowane zostaną urządzenia dostosowane
do różnych grup wiekowych. Staną
tam zjeżdżalnie, huśtawki, skoczki
i karuzele. Nowością będzie park linowy i inne zręcznościowe urządzenia.
Wszystkie te obiekty zostaną zamontowane na nowej, bezpiecznej nawierzchni i będą spełniać wymagane
atesty. Urzędnicy wzięli też pod uwagę trwałość wyposażenia placu. Ma
być ono wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.
W projekcie znalazła się też wymiana ogrodzenia. Pojawi się także
więcej ławek i koszy na śmieci.
Modernizacja placu będzie kosztować prawie 1 mln zł. Roboty mają potrwać do listopada. – Warto podkreślić,
że dotychczasowa infrastruktura placu,
która nadawała się będzie do dalszego
użytku, uzupełni istniejące w mieście
tereny rekreacyjne – zaznacza Tomasz
Jewuła.
AZ-H

Nowe drogi i nowe osiedla
W Dąbrowie Narodowej, Borach, Warpiu oraz Gigancie powstają odcinki dróg dojazdowych. Umożliwią one
otwarcie nowych terenów mieszkaniowych w mieście
i zapewnią dojazd do nich. Łącznie powstanie blisko
2,5 km nowych dróg. Prace ziemne prowadzone przez
Miejski Zarząd Dróg i Mostów trwają w rejonie ul. Storczyków oraz w okolicy ul. Piekarskiej.
– To pozwoli nam uruchomić sprzedaż tych terenów i zapewnić przychód do budżetu gminy, a w przyszłości zyskać
nową zabudowę domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych. Zabudowa będzie bardziej zwarta, z zapewnioną
komunikacją, a przez to usługi komunalne będą tańsze w obsłudze. Zakładamy oczywiście przyciągnięcie do Jaworzna
również nowych mieszkańców – mówi Łukasz Kolarczyk,
zastępca prezydenta Jaworzna.
Prace, których owocem mają być nowe, nowoczesne
i wygodne osiedla mieszkaniowe, trwają już od dawna.
– Miejski Zarząd Dróg i Mostów od ponad roku wykonał
szereg prac, które pozwolą na budowę dróg do terenów
mieszkaniowych, począwszy od etapu projektu, poprzez
przygotowanie terenów i przetarg na prace budowlane oraz

W rejonie ul. Podgórskiej powstanie łącznie 314 m
nowej drogi | fot. Materiały MZDiM

podpisanie umowy – mówi Izabela Miszczyk, rzecznik
prasowy MZDiM.
Jaworznickie Wodociągi z kolei przygotują infrastrukturę wodno-ściekową.
Natalia Czeleń
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Kochają, promują
i troszczą się o miasto
Pamiętają o przeszłości
Jaworzna, dbają o jego
teraźniejszość i troszczą
się o przyszłość swojej
małej ojczyzny. Te cele
przyświecają członkom
stowarzyszenia, które na
społecznej mapie naszego
miasta istnieje już od pół
wieku. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna
obchodzi w tym roku ważny jubileusz i zaprasza do
wspólnego świętowania.
Początki TPMJ miały miejsce
w 1971 roku. Właśnie wtedy zapadła decyzja, by niewykorzystaną część
pieniędzy z budowy jaworznickiego
szpitala przeznaczyć na stworzenie
nowego stowarzyszenia w mieście.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna zostało zarejestrowane w sądzie w Krakowie na początku 1972
roku. Pierwszym prezesem został
Henryk Partyka, a na jego zastępców powołano Romana Sibę i Zygmunta Bilnego.
Od samego początku organizacja
angażowała się w społeczne inicjatywy. Łożyła też pieniądze na rozmaite
cele, m.in. na opracowanie dokumentacji basenu, hali sportowej czy
projektu parku na Osiedlu Stałym. Na
przełomie lat 70. i 80. Towarzystwo
podjęło się promocji Jaworzna poza
jego granicami. Odbył się np. konkurs

na reportaż o naszym mieście. Wzięła w nim udział m.in. sama Hanna
Kral. Również w tym czasie, dzięki
staraniom stowarzyszenia, ukazały
się pierwsze publikacje o historii jaworznickich ziem.
Na przestrzeni lat TPMJ organizowało i współorganizowało też wystawy, konferencje czy wydarzenia kulturalne (np. „Południowe Spotkania
z Muzyką”, zainicjowane przez pianistkę Danutę Byrczek) i historyczne
(np. obchody 160-lecia kolei żelaznych w Szczakowej czy jubileusze
nadania Jaworznu praw miejskich).
W ubiegłym roku TPMJ przeprowadziło na przykład, wespół z jaworznickim muzeum, konferencję naukową
nt. jaworznickiego dziedzictwa kulturowego. Członkowie stowarzyszenia są też aktywni poza jego strukturami. Dwoje z nich uczestniczy np.
w projekcie „Jaworzno w dyskusji”,
w grupie zajmującej się przyszłością
dworca kolejowego.
TPMJ prężnie działa też w dzielnicach. W 2000 roku powstało, dzięki
staraniom mieszkańców, szczakowskie koło Towarzystwa. Jego członkowie zainicjowali m.in. coroczne
uroczystości przed pomnikiem grunwaldzkim i pomnikiem pomordowanych przez hitlerowców kolejarzy,
skutecznie zabiegali o to, by słynny
inżynier Zdzisław Krudzielski, szef
szczakowskiej cementowni, został
patronem Domu Kultury w Szczakowej. Doprowadzili też do odnowienia
budynku dawnej kręgielni, w której
mieściła się pierwsza siedziba szczakowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Drugie koło TPMJ znajduje się
w Byczynie. Byczyński odłam stowarzyszenia powstał niedługo po założeniu tego w Szczakowej. Byczynianie
mają na swoim koncie takie liczne
przedsięwzięcia, jak m.in. wystawy
i albumy, prezentujące stare fotografie, dzięki którym mieszkańcy mogą
poznać historię dzielnicy. Członkowie
koła organizują też konkursy, w które
angażują lokalną społeczność. To np.
konkurs fotograficzny pt. „Byczyna,
gdzie to jest?”.
Główne obchody 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna zaplanowano na 15 października i będą
one połączone ze świętowaniem innych ważnych rocznic – 100-lecia
powstania pomnika Tadeusza Kościuszki i 125-lecia nadania praw
miejskich Szczakowej. Przy współpracy z Muzeum Miasta Jaworzna
zostanie też wydana jej monografia,
napisana przed laty przez Adolfa
Tatarczucha. W planach jest także
wystawa starych fotografii Szczakowej i jej okolic.
Okrągła rocznica utworzenia TPMJ
zbiegła się także z powołaniem nowego zarządu organizacji. W grudniu ub.
roku zmarła jej długoletnia szefowa,
Magdalena Ossysek. Zaistniała więc
konieczność wyboru nowych władz.
Prezesurę powierzono Tadeuszowi
Kaczmarkowi. Wiceprezesem Towarzystwa została Małgorzata Naporowska, a sekretarzem Urszula
Warszawska-Adamczyk. Na skarbnika stowarzyszenia wybrano Marię
Królikowską. W zarządzie znaleźli
się także Anna Gontarz, Marcin Miliński i Maria Leś-Runicka. AZ-H

Będzie remont
Ulicę Tuwima czeka kompleksowy remont. Miejski Zarząd Dróg
i Mostów rozstrzygnął przetarg
i podpisał umowę na przebudowę
znacznego odcinka ulicy. Modernizacji poddana zostanie infrastruktura drogowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania
z ul. Chopina. Mieszkańcy muszą się
liczyć z czasowymi utrudnieniami
w ruchu. – Konsekwencją przyjętego
Programu Rozwoju Jaworzna na lata
2018 – 2023 jest realizacja pakietu
inwestycji drogowych, w tym właśnie
ul. Tuwima, która wraz z prowadzonymi wcześniej zadaniami remontowymi
– budową nowych chodników i nawierzchni jezdni, zakończy kompleksową modernizację infrastruktury tego
obszaru. Prowadzone prace pozwolą
zwiększyć komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców, w tym dzieci uczęszczających do przedszkola, znajdującego
się przy tej ulicy – wyjaśnia Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna.

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Rozmowa z Tadeuszem Kaczmarkiem, nowym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna.

Przyjaźnić się, to być
odpowiedzialnym
Czy z miastem można się przyjaźnić?
Jak najbardziej. Powiem więcej,
w swoim mieście można się nawet
zakochać. Ta przyjaźń czy też miłość do swojej małej ojczyzny polega
na poczuciu odpowiedzialności za
jej los i przejawia się w działaniu,
aktywności, na rzecz miasta i lokalnej społeczności, na kultywowaniu
pamięci o czasach przeszłych, na
trosce o teraźniejszość i działalności ukierunkowanej na zapewnienie
miastu jak najlepszej przyszłości.
Tego rodzaju przyjaźń opiera się na
współpracy z miastem, jego władzami. Jest dobra, gdy każda ze stron
ma możliwość wyrażania swojego
zdania, zostania wysłuchanym, gdy
podejmowane są wspólne inicjatywy.
Kto może być przyjacielem
miasta?

Prace na ul. Tuwima potrwają do końca bieżącego roku | fot. Natalia Czeleń

W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnia, chodnik
i ciąg pieszy ze schodami terenowymi. Gmina podjęła także decyzję
o budowie miejsc postojowych. To
znaczna pomoc ze strony miasta, bo
organizowanie miejsc postojowych
leży w obowiązku zarządców budynków. Przeprowadzone zostaną też
prace związane z odwodnieniem oraz
usunięciem kolizji z sieciami, a także

przebudowa oświetlenia ulicznego.
– Miasto zdecydowało się rozstrzygnąć
przetarg, mimo iż najtańsza oferta przekraczała znacząco kosztorys wynikający z dokumentacji projektowej. Wartość
podpisanej umowy to ponad 2,8 mln
złotych – mówi Paweł Bednarek,
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów w Jaworznie.
Prace potrwają do końca roku.
Natalia Czeleń

Jego przyjaciółmi są ci, którym
leży na sercu jego dobro. W naszym
TPMJ mamy liczne grono takich
osób, które przyjaźnią się z Jaworznem, działając na jego rzecz, jak i tę
przyjaźń kultywują również w samym stowarzyszeniu, we współpracy, wzajemnej pomocy i pewności,
że możemy liczyć na siebie nawzajem w naszych inicjatywach i działaniach.
W tym roku TPMJ świętuje
50-lecie swojego istnienia.
Również od tego roku jest pan
prezesem stowarzyszenia. Jakie ma pan plany wobec niego?
Będzie rewolucja czy raczej
ewolucja?
Zależy mi na tym, aby kontynuować dotychczasową, bardzo dobrą
działalność poprzednich prezesów,

niestety nieobecnych już wśród nas,
Bartłomieja Cieszyńskiego i Magdaleny Ossysek, która odeszła od nas
tak niespodziewanie pod koniec ubiegłego roku. Współpracowałem z nimi
przez wiele lat i nasza współpraca zawsze przynosiła dobre owoce.
Z Bartkiem Cieszyńskim działałem
od samego początku, od kiedy należę do stowarzyszenia. To właśnie
za jego prezesury, razem z innymi
członkami TMPJ ze Szczakowej, zainicjowaliśmy powstanie szczakowskiego koła Towarzystwa.
Jak będą wyglądały obchody
50-lecia?
Realizujemy szereg inicjatyw.
W tym roku, oprócz przypominania
o dziejach TPMJ, skupiamy się m.in.
obchodach, związanych ze stuleciem
powstania pomnika Tadeusza Kościuszki i, podobnie jak to było przy
ubiegłorocznym jubileuszu 120-lecia
nadania praw miejskich Jaworznu,
tak w tym roku pracujemy nad obchodami 125-lecia nadania takich
praw Szczakowej.
Kto może zostać członkiem stowarzyszenia?
Każdy jaworznianin, któremu na
sercu leży dobro Jaworzna i który
chciałby razem z nami pracować na
jego rzecz. Serdecznie namawiam do
wstąpienia w nasze szeregi. I jeszcze
raz bardzo dziękuję członkom TPMJ
za okazane mi zaufanie w trakcie
wyborów i za dobrą współpracę,
zarówno przedstawicielom zarządu,
jak i wszystkim osobom, należącym
do naszego Towarzystwa.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Prezydent Miasta Jaworzna
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz.
1899) podaje do publicznej wiadomości, iż od 1 sierpnia 2022 roku do 22 sierpnia 2022 roku zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Jaworznie, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie, znajdującej się w budynku przy ul. Północnej 9b, a także opublikowany na stronie internetowej bip.mznk.jaworzno.pl w zakładce
ogłoszenia oraz www.mznk.jaworzno.pl, wykaz obejmujący gminne lokale użytkowe oraz garaże przeznaczone do wynajęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza przetarg w formie licytacji stawki czynszu
za gminne lokale użytkowe oraz garaże na terenie Miasta Jaworzna.
1. ul. Grunwaldzka 276A – dz. 901 w obr. 1024, KA1J/00018100/1
powierzchnia: 135,00 m² (4 pomieszczenia piwniczne)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 1 080,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
2. ul. Jagiellońska 56 – dz. 1181 w obr. 90, KA1J/00048157/4
powierzchnia: 20,61 m² (1 pomieszczenie+ zaplecze i wc wspólne)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., elektryczną
wadium wynosi: 164,88 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
3. ul. Wąska 2 – dz. 4658 w obr. 90, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 84,64 m² (4 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 677,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
4. ul. Matejki 26 – dz. 5663 w obr. 1026, KA1J/00016549/6
powierzchnia: 6,12 m² (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 48,96 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
5. garaż nr 170 przy ul. Górników z „Danuty” – dz. 2132 w obr. 165, KA1J/00010388/7
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
6. garaż nr 124 przy ul. Górników z „Danuty” – dz. 2086 w obr. 165, KA1J/00010388/7
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
Licytacja stawki bazowej czynszu za wolne gminne lokale użytkowe zostanie przeprowadzona na warunkach określonych w regulaminie
przetargu zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna Nr GK.0050.50.2022
Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28 stycznia
2022 roku.
Podstawę licytacji stanowią stawki czynszu za
1m² powierzchni użytkowej wolnego gminnego lokalu użytkowego w streﬁe ”A” i “B”
zgodnie z uchwałą Nr XXVI/355/2008 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 października
2008 roku.
Wszystkie lokale wytypowane do przetargu położone są w streﬁe „B” i zgodnie z Zarządzeniem
licytacja miesięcznej stawki czynszu zaczynać
się będzie od 6,00 zł netto za 1 m², a postąpienie wynosić będzie 1,00 zł netto za 1 m².
Stawka czynszu najmu będzie podlegała corocznej waloryzacji według wskaźnika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego
przez Prezesa GUS.

Czynsz najmu oraz składniki czynszu najmu
będą płatne do ostatniego dnia każdego
miesiąca, na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie.
W przypadku garaży czynsz będzie płatny
rocznie z góry na podstawie wystawionej
faktury z terminem płatności do końca
I kwartału każdego roku.
Niezależnie od należności określonych
przez MZNK Najemca zobowiązany będzie
do uiszczenia podatku od nieruchomości
w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.
Przed rozpoczęciem korzystania z lokalu
Najemca jest zobowiązany przystosować go
do potrzeb związanych z prowadzoną działalnością na własny koszt bez możliwości
żądania zwrotu nakładów, a także uzyskać
przewidziane prawem zgody, uzgodnienia, pozwolenia lub dokonać stosownego
zgłoszenia.

wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
7. garaż nr 109 przy ul. Chopina – dz. 5838 w obr. 1026, KA1J/00040688/9
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
8. garaż nr 61 przy ul. Tuwima – dz. 2819 w obr. 1026, KA1J/00040698/2
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
9. garaż nr 18 przy ul. Piłsudskiego – dz. 97 w obr. 1026, KA1J/00017191/8
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
10. garaż nr 150 przy ul. Feliksa Kamińskiego – dz. 166/64 w obr. 122, KA1J/00015843/0
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
11. garaż nr 53 przy ul. Wąskiej – dz. 4656 w obr. 90, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 15,98 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 127,84 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

Zaprasza się do udziału w przetargu,
który odbędzie się w dniu 6 września
2022 roku o godzinie 13ºº, w sali konferencyjnej przy ul. Północnej 9b Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie (III piętro).
Każdy przystępujący do przetargu winien
zapoznać się z regulaminem przetargu
umieszczonym na stronie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, który należy wydrukować, podpisać
i złożyć wraz z kompletem dokumentów
do dnia 5 września 2022 roku w siedzibie
Miejskiego Zarządu Nieruchomości komunalnych, ul. Północna 9b.
Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu
będzie wpłacenie wadium w kwocie 8,00
zł za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego, o najem którego oferent się ubiega,
w terminie do 5 września 2022 roku, na
rachunek bankowy Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie:
Bank CitiHandlowy 30 1030 1159 0000 0000

9206 5049 (druk nr 1 do pobrania w MZNK
lub na stronie bip.mznk.jaworzno.pl).
Kserokopię dowodu wpłaty należy przedłożyć najpóźniej do 5 września 2022 do godz
15-tej w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w budynku przy ul. Północnej 9 b, wraz z pisemną informacją podając: w przypadku osób
ﬁzycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, numeru dowodu osobistego i numeru telefonu
kontaktowego, w przypadku pozostałych
podmiotów pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
bądź stałego zameldowania, nazwy i siedziby ﬁrmy, numeru NIP, numeru REGON
i numeru telefonu kontaktowego (druk nr
2 do pobrania w MZNK lub na stronie bip.
mznk.jaworzno.pl).
Zastrzega się prawo wycofania lokalu
z przetargu bez podania przyczyny.
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O zadaniach Społecznej Straży Rybackiej, zwyczajach jaworznickich wędkarzy i karach nakładanych na tych, którzy łamią przepisy, rozmawiamy z Mariuszem Chrząstkiem, prezesem PZW nr 57 Szczakowa Miasto i komendantem Społecznej Straży Rybackiej.

Wędkarze nas wspierają

Kiedy Społeczna Straż Rybacka
rozpoczęła swoje patrole i ilu
liczy strażników?

Jakie wykroczenia najczęściej
popełniane są przez wędkarzy
na Sosinie?

Strażnicy patrolują Sosinę od lutego.
Obecnie służbę pełni 11 strażników.
Odbyli oni specjalne szkolenie i zdali
egzamin uprawniający do przeprowadzania przez nich kontroli wędkarzy,
dokonujących amatorskiego połowu
ryb na wodach należących do PZW.

Najczęściej spotykamy się z nieprzestrzeganiem wymiarów ochronnych złowionych ryb, brakiem wpisu w rejestrze
złowionych ryb, zaśmiecaniem i połowem ryb bez zezwolenia.

Kto dowodzi jaworznicką Społeczną Strażą Rybacką?
Komendantem jestem ja. Pełnię również funkcję prezesa Koła PZW nr 57
Szczakowa Miasto.
Jakie są pana zadania?
Co kwartał, jako komendant SSR,
sporządzam sprawozdanie z uzyskanych przez strażników wyników, w którym sumowana jest liczba wszystkich
kontroli, skontrolowanych wędkarzy,
ujawnionych wykroczeń, a także liczba sporządzonych wniosków o ukaranie. Takie sprawozdanie jest następnie
przekazywane do Państwowej Straży
Rybackiej w Katowicach.

uważacie pozytywne zmiany na
terenie zalewu?

Co się dzieje, kiedy patrol wykryje takie przypadki?
W związku z popełnionym wykroczeniem strażnicy zwykle sporządzają wniosek o ukaranie sprawcy do Państwowej
Straży Rybackiej. W przypadku ujawnienia rażącego naruszania przepisów
PZW na miejsce wzywana jest policja,
której funkcjonariusze, po rozpoznaniu
sprawy, nakładają na sprawcę mandat
karny. Wysokość takiego mandatu zaczyna się od 200 zł. Dzięki współpracy
z jaworznicką policją, udaje nam się
w znacznym stopniu ograniczyć liczbę
popełnianych wykroczeń. Dla nas najbardziej dotkliwymi są wykroczenia
polegające na nieprzestrzeganiu górnych
wymiarów złowionych przez wędkarzy
ryb oraz przekraczaniu limitów ilościowych złowionych ryb. W przypadku ta-

| fot. Archiwum PZW nr 57 Szczakowa Miasto

kich naruszeń na miejsce zawsze wzywamy policję. W ostatnim kwartale SSR
przeprowadziła 27 kontroli dziennych
i 13 nocnych. W tym czasie skontrolowano 357 wędkarzy i skierowano
4 wnioski o ukaranie do Państwowej
Straży Rybackiej. Ponadto funkcjonariusze jaworznickiej policji nałożyli na
wędkarzy 4 mandaty karne o łącznej
sumie 1200 zł.

Najczęściej wykroczenia popełniają
wędkarze, którzy przyjechali na Sosinę z miast sąsiadujących z Jaworznem. Bardzo rzadko zdarza się, żeby
sprawcą wykroczenia był mieszkaniec
Jaworzna. Cieszy nas również fakt, że
coraz więcej wędkarzy, wędkujących
na Sosinie, wypuszcza złowione przez
siebie ryby i traktuje wędkarstwo, jako
formę relaksu na łonie natury.

Kto najczęściej jest sprawcą tych
wykroczeń? Czy to jaworznianie?

Za wami 6 miesięcy pracy. Sosinę patrolujecie nawet dwa razy
dziennie, także w nocy. Czy za-

Po sześciu miesiącach działalności
można już dostrzec szereg pozytywnych
zmian. Większość wędkarzy, których
kontrolujemy, kieruje się zasadą „złów
i wypuść”. Wśród nich są doświadczeni
wędkarze i oni również zaczęli traktować wędkarstwo typowo rekreacyjnie.
Dużo ludzi podczas kontroli chwali się
zdjęciami złowionych i wypuszczonych
do wody pięknych okazów ryb. Wędkarze pochwalają nasze zaangażowanie
i niejednokrotnie nas wspierają w tym,
co robimy. Wielu pseudowędkarzy przestało przyjeżdżać na Sosinę, bo wiedzą,
że są tutaj przeprowadzane częste kontrole i że nieprzestrzeganie przepisów
może zakończyć się dla nich dotkliwą
grzywną. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu w niedługiej
przyszłości Sosina stanie się łowiskiem
pełnym pięknych, okazałych ryb regularnie poławianych przez wędkarzy, a my
jako Straż Rybacka nie będziemy mieli
już tak dużo pracy.
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

Центр допомоги українцям у Катовіце щодня зігірває українців
теплом і турботою
У Катовіце на автовокзалі,
що на вулиці Садова, 5, працює
волонтерський центр для
українців, які рятуються від
війни та шукають прихистку в
Польщі. Пункт можна побачити
здалеку: на вікнах прапор
України та написи українською.
У самій будівлі автовокзалу на
2-му поверсі прочинені двері, де
волонтерки надають підтримку..
Ми теж зайшли, аби поглянути,
як це все працює.
- Люди, котрі прибувають
сюди , часто в сльозах,
розгублені, дезорієнтовані, тож
ми допомагаємо їм отямитись,
адаптуватись у перші години
приїзду до Польщі. Також біженці
з України, як-то кажуть, голодні й
холодні, потребують підтримки,
- ділиться Марія Сус, волонтерка.
У волонтерському центрі
можна перепочити з дороги,
тут пригостять чаєм та
бутербродом, а для тих, хто досі
без роботи у Польщі та потребує
повноцінного обіду, передбачено
і таке – українцям видають їжу
з собою. Частіше за інших цим
користуються люди з інвалідністю,
мами з малечею.
Для діток є соки, пюре, печиво,
фрукти. Також передбачений
дитячий куточок, де хлопчики та

дівчатка граються. Малеча часто
залишає малюнки, на стінах
центру на них – туга за рідною
домівкою, вдячність Польщі, а
також горідсть за свою армію і
віра в перемогу.
Волонтерки розповіли, що
забезпечують тих, хто цього
потребує, не лише їжею, а й
засобами гігієни та ліками, адже
люди з дороги і часто не мають
елементарного – тікають від жахів
війни.
Також у центрі можна залишити
важкі речі (сумки, валізи) на

кілька годин, якщо вам потрібно
у справах в місто.
Фінансує діяльність цього
центру міська влада Катовіце.
- Спочатку у перші дні
повномасштабного вторгнення
тут працювали лише поляки, але
виникла необхідність шукати
українців, аби могли рідною
мовою говорити до своїх громадян.
Тож і шукали людей з України,
а ми вже тут жили кілька років,
знали і українську, і польську, тож
відгукнулись, - поділилась Віра
Паламарчук, волонтерка.

Щодня у центр звертається
різна кількість людей, але нині
менше, ніж було в березні-квітні,
приміром, адже тоді був шалений
наплив. Тепер же все менше українці вже адаптувались в
Польщі, знайшли роботу, а чимало
і повернулись додому (частіше у
мирні міста і села в тилу).
Приходять не лише ті, хто
прибули саме на автовокзал,
а й інші, адже інформація про
допомогу в Катовіце міститься і
по місту, і в соціальних мережах.
- Тим, хто не має де жити,
надаємо через наш пункт нічліг
на три доби, він у різних місцях
Катовіце. Далі люди живуть
у гуртожитках, хостелах, на
квартирах чи їдуть в інші міста,
де знайшли житло, роботу, поділилась пані Віра. – У пошуку
житла біженцям допомагає MOPS
(соціальна служба).
Пункт працює цілодобово.
Раніше приймали і 300 осіб за
добу. За словами пані Віри, люди
дякують від всього серця за тепло,
їжу, ліки, інформацію, які тут
отримують, часто це зі сльозами
на очах.
- А ми їм кажемо: це не нам
дякуйте, а полякам, це вони
так тепло нас приймають і
допомагають у ці тяжкі часи, -

каже Віра Паламарчук. - Сьогодні
я з дитиною зайшла до цього
пункту. Яка ж я рада чути рідну
мову, мені тут запропонували чай,
бутерброди, дитині – також їжу
і напій. Поки ми перепочивали
у центрі перед дорогою, змогли
зарядити телефон. Добре, що є
такі волонтерські заклади, де
можна мати підтримку, - розповіла
пані Ольга з Харківщини.
Нині не відомо, чи буде
працювати пункт на вокзалі з 1
серпня, адже були розмови щодо
його закриття. Тому наразі жінки
не змогли сказати, чи зможуть
біженці з України отримувати й
надалі допомогу на автовокзалі у
волонтерському центрі. Але точно
знають, що волонтери чекатимуть
біженців на залізничному вокзалі в
Катовіце, де біженці також можуть
отримати інформаційну та іншу
підтримку.
Нагадуємо, що така безкоштовна
допомога передбачена для тих,
хто приїхав до Польщі після 24
лютого.

Ніна Король,
журналістка з
України, котра
живе в Явожно.
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Mnóstwo atrakcji czekało
na uczestników niedzielnego pikniku z cyklu „Z rodziną w plenerze”. Słońce,
plaża, a do tego dmuchańce, muzyka, gry, zabawy
i konkursy z nagrodami.
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tym
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Słońce, plaża i moc atrakcji
razem zaprosiły na plażę nad Sosinę
w niedzielę, 24 lipca. Wydarzenie
wspierali także harcerze z VI Szczepu
Harcerskiego „Chwaty".
W piknikowej zabawie tradycyjnie
już udział brały całe rodziny z Jaworzna. Z zaproszenia skorzystali
też mieszkańcy sąsiednich miast.
Warto było się wybrać, bo instruktorzy z Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu przygotowali wiele ciekawych gier, zabaw i konkursów z nagrodami. Dzieci świetnie bawiły się
podczas tworzenia budowli z piasku.

Jaworznickie harcerki demonstrowały zabawę w przerzucanie balona
z wodą za pomocą ręczników | fot. Andrzej Pokuta

Najmłodsi świetnie sprawdzili się
także jako poszukiwacze skarbów
i błyskawicznie odnajdowali ukryte
w piasku pirackie monety. – Wraz ze
starszym synem szukaliśmy w piasku
monet. Drugi syn bardzo dobrze bawił
się na dmuchańcach – opowiada Michał Szydłowski, uczestnik niedzielnej imprezy.
Trochę więcej trudności sprawiło
młodym ludziom przerzucanie balonów z wodą z jednego ręcznika
na drugi. Sporo śmiechu było przy
skokach na wielkiej piłce i przy grze
w limbo. Zabawa z limbo polega na
przechodzeniu w rytm muzyki pod
poprzeczką, której nie można strącić żadną częścią ciała. W kolejnych
rundach poprzeczka jest stopniowo
opuszczana, dzięki czemu emocje rosną. Na plaży można było także wziąć
udział w tanecznych wyzwaniach.
Furorę wśród najmłodszych uczestników imprezy tradycyjnie zrobiła
strefa z dmuchanymi zamkami. –
Zamki dmuchane to zawsze jedna z największych atrakcji dla dzieci. Kolejki do
nich zdają się nie mieć końca. Bardzo
chętnie uczestniczę z rodziną w tego typu
imprezach. To świetna forma ruchu na
świeżym powietrzu i wspólnej zabawy –
podkreśla Jarosław Sawiak, jaworznianin i uczestnik pikniku.
W ramach pikniku „Z rodziną
w plenerze” na Sosinie działał kreatywny kącik dla najmłodszych
mieszkańców miasta. Prowadzony
był przez pracowników jaworznickiego Centrum Psychoterapii i Roz-

Na uczestników pikniku czekało wiele konkursów z nagrodami
| fot. Andrzej Pokuta

woju SELF. W tej strefie powstawały
piękne obrazki i wyklejanki. Rozdawane były też balony, wiatraczki
oraz „Kupony pozytywnych emocji
i dobrych relacji", które zawierały
podpowiedzi, w jaki sposób można
miło i kreatywnie spędzić wspólny
czas. Specjalistki z SELF rozmawiały z rodzicami o tym, jak ważne jest
spędzanie czasu z dziećmi. – Wspólnie
spędzany czas oraz rozmowy łączą i pogłębiają więź, która nie jest nam dana
raz na zawsze. Aby trwała, należy ją
systematycznie pielęgnować – przekonywały specjalistki.

REKLAMA

Bezcenna spuścizna
Hermana Senna
Jedną z najcenniejszych pozostałości po latach minionych bez wątpienia
są stare fotograﬁe. W przypływie sentymentu chętnie wracamy do przeglądania zbiorów rodzinnych, często fale nostalgii wzbudzają u nas także archiwalne zdjęcia miejsc, w których się urodziliśmy i wychowaliśmy.
Te najczęściej zawdzięczamy pasjonatom fotograﬁi, którzy pozostawili
po sobie unikatowe wspomnienia zapisane kiedyś na kliszy. Dla Jaworzna jednymi z najbardziej wartościowych są kadry autorstwa Hermana
Senna – byłego dyrektora cementowni, wielkiego pasjonata fotograﬁi
i miłośnika przyrody, który na przełomie XIX i XX w. dokumentował
życie okolic Szczakowej. Oto jego krótka historia:

"Herman Senn przyszedł na świat w niewielkim miasteczku w Szwajcarii.
Po niespodziewanej śmierci najpierw matki, potem ojca, wyjechał do siostry,
która mieszkała w Berlinie. Załatwiła mu pracę w małej niemieckiej cementowni w Wilda. Tam odnalazł siebie, w pracy – satysfakcję. To doświadczenie
skierowało go bliżej granicy z Polską.

Swoje stoisko miały także panie z Fundacji Kobieca Przystań.
Za symboliczną cegiełkę można
tu było kupić kubek z logo fundacji czy profesjonalne skarpety dla
sportowców.
Uczestnicy zabawy zgodnie utrzymywali, że takie imprezy są w naszym mieście bardzo potrzebne. –
Uważam, że takich imprez powinno
być znacznie więcej – przekonuje Milena Leśniak, uczestniczka pikniku.
Zadowolenia z przygotowanych
atrakcji i organizacji imprezy nie kryła jaworznianka, Marta Adamczyk.
– Na imprezę przyjechałam z córkami:
Zuzią i Emilką. Bardzo dobrze się bawiłyśmy. Dzieci miały co robić, bo było
sporo atrakcji – przyznaje.
Następny piknik z cyklu „Z rodziną w plenerze” już za miesiąc. – Tym
razem zaprosimy do parku Podłęże.
Będzie to impreza tematyczna o charakterze ekologicznym. Zapraszamy
do aktywnego udziału – mówi Monika Komańska pełnomocnik ds. organizacyjnych Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu.
Piknik w parku Podłęże odbędzie
się w niedzielę, 21 sierpnia.
Natalia Czeleń

Najpierw dostał stanowisko zarządcy cementowni w Strzelcach Opolskich.
Trzy lata później otrzymał ofertę pracy w miejscowości "położonej na krańcu
świata, niebywale biednej i zaniedbanej…" – naszej Szczakowej.
W pierwszych dniach nie czuł się komfortowo, nie znał i nie chciał się uczyć
języka polskiego. Mijające lata tego nie zmieniły. Senn nie znał miejscowych
obyczajów i miał duże trudności w porozumiewaniu się z miejscowymi. Za to
bardzo żarliwie bronił naszej przyrody. Stawał po stronie zachowania drzewostanu i nie wycinania sosem. Był jednym z pierwszych obrońców środowiska naturalnego."
Źródło: „Jaworzno minione”, Bartłomiej Cieszyński
#StareZdjęciaJaworzna można znaleźć na facebookowym fanpage'u
Muzeum.

Fot.: Staw przed młynem na Dobrej. Przełom XIX i XX w.
Autor: Hermann Senn. Źródło: zbiory MMJ.

Pierwsze w Jaworznie psie wyścigi dostarc
bawy i radości czworonogom oraz ich właś
| fot. Natalia Czeleń
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W rocznicę Grunwaldu
Jaworznianie hucznie świętowali 612. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Organizacją
rocznicowego festynu zajęli się pracownicy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu oraz działacze Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna.
Obchody rozpoczęła uroczysta
msza św., odprawiona w parafii
św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej. O oprawę muzyczną zadbał
jaworznicki chór „Sokół”.
Następnie pod pomnikiem Grunwaldu złożono kwiaty. – Wydarzenia spod Grunwaldu przypominamy
od blisko 20 lat. Dzisiejsza uroczystość nabrała niezwykłego kontekstu
ze względu na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wydarzenia,
które miały miejsce pod Grunwaldem
w 1410 r., pokazały, że narody, które potrafią się jednoczyć, są w stanie
stawić czoła najeźdźcy i ostatecznie
zwyciężyć – mówi Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie i prezes TPMJ.
Kolejnym punktem obchodów
był wspólny przemarsz pod Dom
Kultury im. Zdzisława Krudzielskie-

Pod pomnikiem Grunwaldu kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele władz
miasta | fot. Natalia Czeleń

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko kowala
| fot. Natalia Czeleń

go. Udział w nim wzięli muzycy Orkiestry Dętej TAURON Wydobycie
S.A., konny orszak Ośrodka Jeździeckiego „Ciężkowice” Jaworzno, przedstawiciele władz miasta
i mieszkańcy.
Tam na wszystkich czekało obozowisko, w którym stoczono rycerskie walki. Było też przeciąganie
liny, a chętni mogli spróbować sił

przy stanowisku pracy mincerza,
skórnika czy kowala.
Atrakcją festynu było spotkanie
z przedstawicielami Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin. Zajmują się oni
odtwarzaniem wydarzeń, zwyczajów
i kultury przełomu XIV i XV wieku.
– W trakcie festynu prezentowaliśmy
średniowieczne zabawy, przedmioty
codziennego użytku oraz rekonstruk-

cję zbroi z przełomu XIV i XV wieku
– opowiada Jan Grobner z Bractwa
Rycerskiego Zamku Będzin.
Każdy uczestnik imprezy mógł
przymierzyć zbroję i poczuć się jak
rycerz. Można też było stoczyć rycerski pojedynek i dowiedzieć się sporo
o uzbrojeniu średniowiecznych rycerzy. – Miecz, który pokazywaliśmy
w trakcie festynu, to miecz jednoręcz-

Izabela Szala

Jacenty Worwa

Łucja Palka

Kacper Radwan

Jako mieszkanka Szczakowej uważam,
że złożenie hołdu przed pomnikiem
Grunwaldu jest moim obowiązkiem.
Mój ojciec także był mieszkańcem Szczakowej, urodzonym w 1903 r. i kiedy
powstał ten pomnik, miał 7 lat. Mam
nawet zdjęcie taty stojącego obok starego pomnika. Moja rodzina kultywuje
tradycję i tak jak wcześniej zabierano
mnie przed pomnik, tak teraz ja przyprowadzam tutaj swoje dzieci i wnuki.
Pamięć i tradycja są bardzo ważne i to
od nas zależy, czy one przetrwają.

Bitwa pod Grunwaldem to jedna z największych i najważniejszych bitew w historii średniowiecznej Europy, o czym
powinniśmy cały czas pamiętać. Z tego
też powodu w Szczakowej w 1910 r.
wybudowano pomnik Grunwaldu. Co
prawda, w czasach okupacji został
on zniszczony, ale na szczęście udało
nam się go odbudować i regularnie co
roku możemy się przy nim spotykać.
Jestem dumny z tego, że mieszkańcy
mojej dzielnicy, Szczakowej, co roku
kultywują tę tradycję.

Bitwa pod Grunwaldem to bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich Polaków.
To nasze wielkie zwycięstwo. Pokazaliśmy Krzyżakom, na co stać nas, Polaków. Bardzo też się cieszę, że w naszym
mieście kultywuje się pamięć i łączy ją
z takimi rodzinnymi festynami, w jakim
właśnie miałam okazję uczestniczyć.
Organizatorzy świetnie to wszystko
zaplanowali. Jest mnóstwo atrakcji.
Pojawiła się tu wioska rycerska, były
gry, zabawy, pojedynki rycerskie, stanowiska rzemieślników.

Bitwa pod Grunwaldem z 1410 r.
była wielkim wydarzeniem, które
wywarło wielki wpływ na nasz kraj
i lud. Moim zdaniem wpłynęła ona
także na naszą bieżącą historię, bo
w końcu Polacy zwyciężyli i miało to
wielotorowe konsekwencje. Dużo to
dla nas wszystkich znaczy. Poza tym
tematyka wojen i bitew rycerskich jest
mi szczególnie bliska, bo należę do
Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin,
z którym przyjechałem na jaworznicki festyn.

czyły sporo zaścicielom

ny, który waży około 1,2 kg. Standardem były miecze ważące do 2,5-3,5 kg
i takie też wykorzystano w bitwie pod
Grunwaldem – tłumaczy Jan Grobner.
Najmłodsi mieszkańcy wzięli udział
w zabawach plebejskich. Było przeciąganie liny i strzelanie z łuku oraz
wyścig na nartach bolkowskich. –
Do jednej pary nart wpina się więcej
niż jedna osoba i zabawa polega na
tym, by wszyscy przeszli w tych nartach
razem określony dystans. Wymaga to
skupienia i skoordynowania ruchów
wszystkich uczestników wyzwania –
tłumaczy pan Jan.
Uczestnikom wydarzenia czas umilały także występy jaworznickich zespołów śpiewaczych. W Szczakowej
wystąpiły Szczakowianki, Jaworznianki i Dobrzanki. Nie zabrakło również warsztatów ceramicznych czy
plastycznych prowadzonych przez instruktorów z MCKiS dla najmłodszych
mieszkańców. – Festyn „W rocznicę
Grunwaldu” to już tradycja. Niezmiernie cieszymy się, że mieszkańcy miasta
tak chętnie uczestniczą w organizowanym m. in. przez MCKiS wydarzeniu.
Bardzo zależy nam, by każdy znalazł
tutaj coś dla siebie, stąd program rocznicowego pikniku jest bogaty i zróżnicowany. Warto kultywować pamięć o tak
przełomowych wydarzeniach w historii
naszego kraju jak zwycięska bitwa pod
Grunwaldem – mówi Sebastian Kuś,
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
NC

Czworonogi na start!
W sobotę, 23 lipca, w Jeleniu odbyły się pierwsze
w mieście psie zawody. Zwierzęta zmierzyły się w konkurencji prędkościowej - Speed Way. Właściciele musieli
przywołać psy do siebie, a czas dotarcia zwierząt mierzony
był fotokomórką. Wydarzenie przyciągnęło miłośników
czworonogów z całego regionu. Organizatorką i inicjatorką zawodów w Jeleniu była psia trenerka, Sylwia
Bryniarska z ArtSfery w Jeleniu.
Czworonożni zawodnicy podzieleni zostali ze względu
na klasy wysokości: small, medium, chart, large i speed.
W zawodach udział wzięło łącznie 89 psów. Przeważającą liczebnie rasą była border collie. Zabawa skierowana
była jednak nie tylko do rasowych zwierząt, swoją szansę
miały także kundelki.
– W wyścigu udział wzięły moje dwa kundelki, Frodo
i Desa. To był ich debiut w zawodach Speed Way, ale na co
dzień trenują flyball, czyli psi sport sztafetowy. My, psiarze,

uwielbiamy takie imprezy, a zwierzęta mają okazję obycia
się w atmosferze zawodów, oczekiwania na swoją kolej –
opowiada Magdalena Auguścik, właścicielka psich zawodników z Gliwic.
Speed Way to konkurencja prędkościowa, polegająca na
jak najszybszym przywołaniu do siebie psiaka, pozostawionego na starcie z pomocnikiem, na torze w linii prostej
o określonej długości. By przywołać psa do siebie, właściciele stosowali najróżniejsze metody. Jedni wabili je ulubionymi smakołykami, inni posłużyli się zabawką. Każda
para, czyli właściciel i pies, miała dwa podejścia. W końcowej klasyfikacji liczył się najlepszy czas przejścia psa.
W dniu zawodów każdy piesek został przed swoim
startem przebadany weterynaryjnie. Organizatorka wydarzenia zadbała też o komfort zwierząt. Z uwagi na upały,
czworonożni zawodnicy mogli zażyć kąpieli w wypełnionym wodą baseniku.

– Zorganizowane przeze mnie zawody były nie tylko świetną
zabawą dla czworonogów i ich właścicieli, ale także ciekawą
formą na aktywnie spędzony czas i poznanie innych miłośników zwierząt. Dziękuję uczestnikom wydarzenia, że tak
licznie odpowiedzieli na moją propozycję zawodów – mówi
Sylwia Bryniarska.
Impreza przyciągnęła miłośników psów z całego regionu. – Na zawody przyjechaliśmy z Toporowic z mężem
i synkiem oraz psami. Mamy dwa jack russell terriery, pudla
miniaturowego i korka cardigana. To małe psy, dlatego startowały w kategorii small. Bardzo podobała nam się formuła
tych zawodów. Tor biegu był równy, prosty. Atmosfera fantastyczna. Jesteśmy naprawdę zadowoleni i na pewno z chęcią
przyjedziemy jeszcze do Jaworzna na takie zawody – mówi
Agnieszka Łyp-Chmielewska, właścicielka aż czterech
psich zawodników.
Natalia Czeleń
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Zapraszają
pod płaszczkę

KULTURA

11

W piątek, 29 lipca, pod płaszczką odbędzie się „Filmowe spotkanie z historią”, a w sobotę, 30
lipca, pracownicy jaworznickiej biblioteki i policjanci poprowadzą piknik dla najmłodszych.
W programie mnóstwo atrakcji.
| fot. Andrzej Pokuta

– Najmłodszych będziemy zachęcać do udziału w akcji
„Mała książka - wielki człowiek”. W formie zabaw przybliżymy zagadnienia dotyczące bezpiecznego spędzania czasu
podczas letniego wypoczynku, a młodych rowerzystów uczyć
będziemy podstaw przepisów ruchu drogowego – opowiada
Anna Ptaszkiewicz-Godzina, instruktor metodyczny
MBP w Jaworznie.
W niedzielę, 31 lipca, pod płaszczką podziwiać będziemy prace Regionalnej Pracowni Haftu i Rękodzieła.
Sporo atrakcji planowanych jest też na sierpień. Zadaszony parking rowerowy zamieni się w teatralną i fotograficzną scenę. Odbędą się tu też plenerowe warsztaty
malarskie, I plenerowe Mistrzostwa Jaworzna w Warcaby oraz ogólnodostępny turniej koszykówki ulicznej.
Będzie też trochę muzycznych wydarzeń. Przewidziane
są występy Kwartetu Archetti, zespołu rockowego Whisper River, a także Orkiestry Kameralnej Archetti i Orkiestry eM Band. Będą też warsztaty realizacji dźwięku
oraz wokalne.
W planach jest również kolejny piknik z biblioteką.
W programie m.in. turniej gier planszowych i rozgrywki
robotów. Pracownicy książnicy zachęcać będą do wymiany używanych książek oraz zapisywania najmłodszych
mieszkańców do wypożyczalni. Pod płaszczką powstanie
także miasteczko rowerowe, w którym poruszone zostaną tematy bezpieczeństwa.

Na zakończenie letniego sezonu pod płaszczką czeka jaworznian nie lada gratka. W sobotę, 27 sierpnia,
o godz. 22 wystartuje dancing przy muzyce mechanicznej, a dzień później, w niedzielę, o dobry nastrój zadba
Kwintet eM Band.
NC

Nie wiem, czy byłbym
tutaj dzisiaj
Jest pan jednym z tych artystów, którzy udowodnili, że
werdykt jury niekoniecznie
musi być słuszny. Jurorzy telewizyjnego talent show byli
przed laty na NIE po pana występie. Tymczasem dziś to również pan zasiada w jury takich
programów, a pańskie płyty
mają status platynowych.

Pracownicy jaworznickiej książnicy zapraszają na
sierpniowe pikniki pod płaszczką
| fot. Materiały MBP Jaworzno

Troszczą się o pamięć o pilocie
ko okazało się, że ma do latania
wielki talent. Wygrał niejeden podniebny konkurs, należał też do grona akrobatów tzw. Trójki Bajana.
Jaworznianin walczył na frontach II wojny światowej i należał
do „Cyrku Skalskiego”. Walczył
w Północnej Afryce i w bitwie o Anglię. Dowodził 308. Dywizjonem
Myśliwskim „Krakowskim”.
Karol Pniak nie został jednak
doceniony w swoim kraju. Spotkał
się z szykanami ze strony władz
komunistycznych. Wiódł spokojne
życie, z dala od wielkich wydarzeń,
w Pieczyskach.
Zmarł w 1980 roku w Krakowie.
Został pochowany w Jaworznie.
Pośmiertnie został awansowany
do rangi podpułkownika.
Pamięć o nim chcą podtrzymać
jaworznianie, którym zależy, by
legenda jaworznickiego bohatera
była wciąż żywa. Stąd film o pilocie, który komitet stworzył przy
dużej współpracy krakowskiego
muzeum, a także Młodzieżowego
Domu Kultury i modelarni lotniczej
SieLata. – Reaktywowaliśmy pamięć
o Karolu Pniaku. On zasługuje, by
pamiętać o nim i o jego zasługach –
podkreśla Grzegorz Tucki.
Seans pod chmurką odbył się we
współpracy komitetu z Izbą Regionalną w Szczakowej, GEOsferą,

Miejskim Centrum Kultury i Sportu, Młodzieżowym Domem Kultury
i miastem Jaworzno.
Film miał już też swoją premierę
telewizyjną – na kanale TVP Historia.
Można go obejrzeć przez internet na
stronie vod.tvp.pl.
Anna Zielonka-Hałczyńska

To prawda, po takim werdykcie,
jak ten, który otrzymałem od jury
w 2012 roku, przyszło mi stanąć na
muzycznym rozdrożu. W takim momencie, jak tamten, człowiek musi
wybrać jedną z dróg. Musi zdecydować, czy się poddaje i dochodzi do
wniosku, że muzyka nie jest dla niego, czy wręcz przeciwnie, bierze sobie
do serca to, co powiedzieli mu bardziej doświadczeni od niego artyści,
członkowie jury, i zaczyna nad tym
wszystkim pracować. Ja wybrałem tę
drugą drogę i okazało się, że postąpiłem słusznie. Naprawdę było warto!
A czy czuje pan żal do jurorów
za negatywną ocenę?

Absolutnie! To były piękne słowa
od śp. Kory, od pani Elżbiety Zapendowskiej. Gdyby nie one, nie wiem,
czy byłbym tutaj dzisiaj. To była bardzo konstruktywna krytyka, której
próżno szukać teraz w internecie.
Marzenia o muzycznej karierze się spełniły. A o czym
dzisiaj marzy Dawid Kwiatkowski?
Marzeń w mojej głowie jest naprawdę wiele. Ale takie jedno, szczególne,
które mam cały czas na uwadze, dotyczy trwającego sezonu koncertowego. Bardzo bym chciał, aby mogły się
odbyć wszystkie, zaplanowane przez
nas koncerty, m.in. takie, jak ten na
Dni Jaworzna, by wszystko szło zgodnie z planem. Marzę o tym, aby świat
już nam nie zabraniał śpiewać, jak
to było w ostatnie lato. My, muzycy,
chcemy występować i swoją muzyką
dawać szczęście innym.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Koreańskie seriale
Jestem wielką fanką seriali. Przy tym jestem dość
wybrednym widzem, ale mam swoje ulubione gatunki
i kategorie. Mogą to być zatem seriale s-f, fantazy, obyczajowe, kryminalne, historyczne, jednak szczególnie
moją uwagę przykuwają seriale medyczne, prawnicze,
a ostatnio koreańskie. Kinematografia koreańska robi się
coraz bardziej popularna na całym świecie. Filmy długometrażowe zdobywają nagrody na największych festiwalach, co przyciąga uwagę widzów. A za sprawą platform
streamingowych mamy dostęp nie tylko do długich metraży, ale i popularnych seriali.
Dlaczego namiętnie oglądam seriale koreańskie? Głównie z powodów kulturowych, obyczajowych oraz pewnego rodzaju estetyki i egzotyki. Poza tym świetnie się
Wybrana
ﬁlmograﬁa

Film o życiu Karola Pniaka,
słynnego pilota z Jaworzna, obejrzeli jaworznianie w GEOsferze.
Seans zorganizowano w miejscu,
nad którym światowej sławy lotnik wykonywał swoje akrobacje.
Obraz pt. „Kosa, opowieść o pilocie Karolu Pniaku” został wyświetlony w piątek, 9 lipca, przy tężni
solankowej.
– Cieszymy się, że nasz film o słynnym jaworznianinie wciąż spotyka
się z tak dużym zainteresowaniem.
O ppłk. Karolu Pniaku nie można
zapomnieć. Nie ma takiego drugiego
bohatera, który pochodziłby z naszego miasta – zaznacza Grzegorz
Tucki, członek Społecznego Komitetu imienia tego słynnego pilota,
w którym udziela się również m.in.
Maria Królikowska, członkini
Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Jaworzna.
To właśnie ów komitet, wespół
z Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie, był inicjatorem, a także producentem filmu dokumentalnego o życiu urodzonego na Robaku jaworznianina. Prapremiera
odbyła się 10 listopada 2021 roku
w Młodzieżowym Domu Kultury.
Karol Pniak mieszkał z rodzicami w Jaworznie. Marzył o tym, by
zostać lotnikiem. W październiku
1928 roku wstąpił do wojska. Szyb-

Rozmowa z Dawidem Kwiatkowskim, piosenkarzem, kompozytorem, autorem tekstów i jurorem.

Błękitne opowieści, reż. Hee-kyeong No, Korea 2022
Mr. Sunshine, reż. Lee Eun-sook, Korea 2018
Mystic pop-up bar, reż. Jeon Chang-geun, Korea 2020
Niezwykła prawniczka Woo, reż. Yoo In-shik, Korea 2022
Porcelanowy król, reż. Song Hyun-wook, Korea 2021
Vincenzo, reż. Kim Hee-won, Korea 2021
You my spring, reż. Ji–hyun Jung, Korea 2021

słucha języka koreańskiego ze względu na jego ekspresję.
Atutami są w większości przypadków wciągająca fabuła
i sugestywna gra aktorów. Codzienność mieszkańców
dużych miast i małych wiosek, jak żyją, co jedzą, jak się
kochają, z jakimi problemami się borykają, jest po prostu wciągająca. Wyraźnie w nich widać podział klasowy,
a mocno zakorzenione wartości i obyczaje czasem odstają
od współczesności.
Moim serialem nr 1, mieszczącym się w trzech ulubionych kategoriach jest „Niezwykła prawniczka Woo”. Jest
to serial koreański, prawniczy i dotyka tematu autyzmu,
bo główna bohaterka jest ponadprzeciętnie uzdolnioną
prawniczką w spektrum autyzmu. Serial pokazuje nie
tylko ciekawe sprawy sądowe, ma duże walory edukacyjne, a temat autyzmu pokazany jest z dużym wyczuciem.
Jest też świetnie zrealizowany pod względem wizualnym
i efektów specjalnych. Główna bohaterka Woo Young-woo
podejmuje pracę w prestiżowej kancelarii prawnej, gdzie
jej wiedza, inteligencja i wnikliwy umysł zyskują uznanie współpracowników, mimo rozmaitych fiksacji i braku kompetencji komunikacyjnych.
KP
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Zaprosili widzów w świat autyzmu
Niezwykłe przedstawienie można było obejrzeć w czwartek, 14 lipca, w Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego. Spektakl to owoc
pracy uczestników letniej półkolonii teatralnej „Niebieskie Lato”. Młodzi artyści pokazali,
czego nauczyli się podczas wakacyjnych zajęć,
i zdobyli uznanie publiczności.
Teatralne półkolonie to projekt Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu, realizowany w ramach programu grantowego „Lato w teatrze”.
Wakacyjne przedsięwzięcie miało zintegrować
dzieci autystyczne z neurotypowymi przy wykorzystaniu magii teatru.
Dzieci spotykały się codziennie w szczakowskim Domu Kultury. Na zajęciach i warsztatach
zaznajamiały się z tajnikami pracy scenicznej.
Dzieci uczyły się świadomego przekładania emocji na ruch, z wykorzystaniem gestu i mimiki.
Uczestnicy warsztatów zapoznali się też z pantomimą i teatrem cieniowym oraz improwizacją.
– Ten projekt był szczególny, bo zaprosiłam do
udziału w nim dzieci wyjątkowo utalentowane,
empatyczne, otwarte i tolerancyjne. Założeniem
naszego projektu było pokazanie świata autyzmu
i tego, jak funkcjonują autyści. Okazało się, że
tego dzieciom wcale nie trzeba pokazywać –
tłumaczy Katarzyna Pokuta, koordynatorka projektu.
Warsztaty były dla dzieci świetną okazją,
by lepiej się poznać i nawiązać nowe przyjaźnie. Grupa wspaniale się zintegrowała. Sporo
radości półkolonia przyniosła także rodzicom

Spektakl przygotowany przez uczestników projektu „Niebieskie Lato” zrobił ogromne wrażenie na publiczności | fot. Andrzej Pokuta

uczestników zajęć. W warsztatach uczestniczyli
m.in. Nikodem i Marcelinka, dzieci Katarzyny Czyż. – Bardzo się cieszę, że moje dzieci
wzięły udział w projekcie. Uczestnicy bardzo się
ze sobą zżyli, nawiązały się przyjaźnie. Dzieci
otworzyły się na siebie, dostrzegły swoje potrzeby. Dla dzieci autystycznych, takich jak moje,
kontakt z rówieśnikami jest bardzo ważny. To,
że dostrzegają drugiego człowieka, jest ogromnym
sukcesem – mówi Katarzyna Czyż.

Uczestnicy półkolonii przygotowywali przedstawienie. Sami zaprojektowali i pomogli wykonać kostiumy sceniczne i dekoracje. W trakcie
czwartkowego spektaklu dzieci wspólnie opowiedziały uniwersalną historię o świecie autyzmu.
„Lato w Teatrze” to program Instytutu teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie,
realizowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Natalia Czeleń
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Muzykują
po raz ósmy
Prawie 70 muzyków z całej Polski bierze
udział w VIII Ogólnopolskich Warsztatach Muzycznych PoluZONE. Warsztaty organizowane
przez jaworznicką Fabrykę Talentów i zespół
Poluzjanci ze słynnym wokalistą, Kubą Badachem, rozpoczęły się 24 lipca i potrwają do 30
lipca. Do piątku, codziennie o godz. 19, odbywa
się pod płaszczką w Centrum wieczorne koncertowanie. Każde jam session trwa do godz. 22.
W odbywających się w Jaworznie warsztatach PoluZONE chodzi w głównej mierze
o wspólne muzykowanie. To przede wszystkim dobra okazja dla osób, które pragną podszkolić się w zespołowej grze i śpiewaniu przy
akompaniamencie instrumentów. Uczestnicy
warsztatów spotykają się na zajęciach codziennie w Młodzieżowym Domu Kultury. Swoim
muzycznym doświadczeniem dzielą się z nimi
Poluzjanci, czyli wspomniany Kuba Badach,
a także Piotr Żaczek, Robert Luty, Grzegorz
Jabłoński, Marcin Górny i Damian Kurasz.
Wieczorami wszyscy razem muzykują w przestrzeni miejskiej.
W sobotę, 30 lipca, organizatorzy i uczestnicy
zapraszają na swój finałowy koncert. – Odbędzie
się on o godz. 19. w Młodzieżowym Domu Kultury.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny – podkreśla
wokalistka Basia Janyga z jaworznickiej Fabryki Talentów.
AZ-H

Gra o Tron: Sojusze oraz Stranger Things: Attack of the Mind Flayer

Karciana adaptacja
Wraz ze wzrostem popularności danego
uniwersum, czy to za sprawą książek, czy
szklanego ekranu, często obserwujemy reakcję łańcuchową, przeniesienia tego uniwersum na całkiem nowe nośniki. Jednym
z tych nośników stają się gry planszowe.
To zjawisko było doskonale widoczne za
sprawą nowej ekranizacji powieści Franka Herberta, co doprowadziło w krótkim
czasie do pojawienia się kilku nowych
gier z uniwersum Diuny. Dziś przyjrzymy się ostatnim nowościom gdańskiego wydawnictwa Rebel, czyli grom karcianym
bazującym na serialu Stranger Things oraz powieści George R.R. Martina.
Stranger Things: Attack of the Mind Flayer to
dedukcyjna gra karciana pełna blefów i obstawiania wyników. Każdy z uczestników otrzymuje kafel postaci oraz kartę, która definiuje jego rolę na
początku gry. Dzięki temu gracze zostają podzieleni na dwie frakcje: wolnych ludzi oraz opętanych
przez tytułowego Łowcę Umysłów. Oczywiście role graczy
są trzymane w tajemnicy do końca rozgrywki, a tylko poprzez
uważne obserwowanie ruchów można wydedukować, do której
frakcji należą poszczególni uczestnicy. Rozgrywka kończy się po
rozpatrzeniu trzeciej karty spotkania. Do tego czasu każdy gracz
w swojej turze odkrywa kartę ze wspólnego stosu i decyduje sam
lub po namowie pozostałych, do kogo dana karta ma trafić. Zbierane w ten sposób karty mogą przyczynić się do opętania postaci,
stracenia przez nią przytomności lub pozyskania dodatkowych
punktów przy rozgrywaniu serii gier.
Grając w Stranger Things, ważne jest, aby gracze nie oszukiwali
podczas rozpatrywania kolejnych spotkań, ponieważ m.in. wtedy
opętane postacie mogą w tajemnicy przekazać karty Łowców Umysłów swoim sąsiadom, natomiast osoby wolne nie mogą tego robić,
a jedynie liczyć na pozyskanie kart Wspomnień, które niwelują
wspomniane karty. Same spotkania mogą również wprowadzić
dodatkowe zasady jak np. wyznaczenie osób niebiorących w nich

udziału czy zamiana graczy miejscami. Ostatecznie grę może wygrać frakcja wolnych ludzi, kiedy chociaż jeden z przytomnych
uczestników nie zostanie opętany, w przeciwnym wypadku grę
wygrywa ekipa Łowcy Umysłów.
Drugi tytuł, którego premiera miała miejsce 20 lipca, osadzony
jest w uniwersum powieści Gra o Tron. Warto tutaj zaznaczyć, że
Gra o Tron: Sojusze została oparta o powieść, a nie serial, co widać
po kartach postaci, pominiętych przez scenarzystów. Tym razem
dostajemy grę, która idealnie wpisuje się w swoją tematykę, gdyż
zadaniem graczy będzie zawierać kruche sojusze przy tworzeniu
małych rad, dzielonych z innymi uczestnikami.
Przed rozpoczęciem gry każdy z graczy wybiera kartę lidera
i otrzymuje dziesięć kart wpływów, za pomocą których będzie
brał udział w licytacji, mając nadzieję na pozyskanie karty sojusznika do jednej z dwóch swoich małych rad. Nie jest to jednak
takie proste, ponieważ zarówno karty wpływów, jak i sojusznicy
posiadają różne specjalne zdolności, od możliwości przeniesienia

karty wpływów, po zabicie członka innej rady. Ważne jest zatem
umiejętne gospodarowanie swoją
„ręką”, gdyż nowe karty gracze
dostaną dopiero po kilku rundach
przy zmianie pory roku.
Kiedy już znaczniki rudny i pory
roku zostaną przesunięte na swoje
ostatnie pola, gra kończy się. Najpierw każdy z graczy ustala, która z jego małych rad ma mniejszy
wskaźnik władzy, a następnie wygrywa ta z nich, która ten wskaźnik
ma większy. Jak widać, trzeba dobrze
zbalansować swoje małe rady, dodając do
nich konkretnych sojuszników.
Gra o Tron: Sojusze posiada także wariant zaawansowany, w którym każda
z postaci liderów posiada swoje własne
karty ze specjalnymi zdolnościami, a także kilka dodatkowych wariantów jak np.
selekcja kart, szybka rozgrywka czy jawni sojusznicy. Wszystko to sprawia, że rozgrywka jest jeszcze
ciekawsza.
Oba opisane powyżej tytuły wymagają większej liczby graczy, a najlepiej
sprawdzają się przy 4 uczestnikach (Gra
o Tron) lub 7-8 (Stranger Things). Jeżeli
zaś chodzi o jakość, to oba tytuły zostały
starannie wykonane - Stranger Things posiada świetnie zaprojektowaną wypraskę,
natomiast Gra o Tron charakteryzuje się
bardzo dobrą jakością kart.
Gry są warte polecenia przy większych
spotkaniach w gronie znajomych, zwłaszcza jeżeli są wśród nich fani wspomnianych uniwersów.
Radosław Kałuża | @harcmepel
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Bez zaskoczenia. Podium dla Polaków

Najlepsi zawodnicy z Polski, Niemiec, Francji, Słowenii, Bułgarii, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii czy
Kanady walczyli w Jaworznie podczas 22. Mistrzostw Europy w Footbagu. Ich popisy podziwialiśmy
od 22 do 24 lipca w hali Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, galerii
Galena, w Gródku i na Sosinie.
Organizatorem wydarzenia był jaworznianin i dwukrotny mistrz świata w footbagu,
Paweł Nowak. – Zależało mi, by zorganizować
mistrzostwa w moim mieście. Starałem się zadbać
o komfort zawodników i pokazać im Jaworzno,
a jest się czym pochwalić. Chciałem, by nie były
to tylko sportowe zmagania, ale i okazja do poznania innych miłośników tej dyscypliny sportu,
a także miłe spędzenie czasu i relaks w gronie
bliskich – opowiada Paweł Nowak.
Współorganizatorami mistrzostw były jaworznicki Urząd Miejski i Miejskie Centrum
Kultury i Sportu. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objął Dariusz Starzycki, wi-

W mistrzostwach Polacy odnieśli aż 22 zwycięstwa | fot. Andrzej Pokuta

cemarszałek województwa śląskiego. – Mistrzostwa miały charakter otwarty i były bardzo
wyczerpujące. Codziennie graliśmy nawet po
5 meczy. Wszyscy możemy być z siebie dumni
i wdzięczni za tak świetną organizację wyda-

rzenia – mówi Kuba Grabarczyk, zawodnik
i konferansjer.
Uczestnicy mistrzostw rywalizowali w dwóch
kategoriach: Freestyle oraz Net. Footbagowe
zmagania zakończył niedzielny finał rozgrywany
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pod płaszczką. Finałowe walki były oczywiście
najbardziej widowiskowe. Uczestnicy mistrzostw
musieli wykonać serię różnorodnych tricków,
a ich poczynania oceniało jury. – Jestem z siebie
zadowolony. Udało mi się wygrać jedną z konkurencji w parach mieszanych w grze przez siatkę, ale
indywidualnie poszło mi trochę słabiej. Broniłem
tytułu z zeszłego roku, a teraz byłem czwarty, ale
tak już bywa w sporcie, że raz się wygrywa, raz
przegrywa – mówi Wiktor Dębski z Warszawy.
Powody do radości mają m.in. Amerykanie.
– Świetnie się bawiliśmy i jesteśmy z siebie zadowoleni, bo ciężko na ten sukces pracowaliśmy.
Bardzo podoba nam się w Jaworznie. Są tu piękne
widoki, miejsca, a przede wszystkim piękni, otwarci i radośni ludzie – mówią Benjamijn Alston
i Walt Houston.
Pierwsze w naszym mieście Mistrzostwa Europy w Foodbagu przyniosły sporo emocji zawodnikom i kibicom. – Wszystko poszło zgodnie
z planem, i, co ważne, z harmonogramem, a to nie
zawsze udaje się na zawodach. Rywalizacja była
na wysokim poziomie, a klasyfikacja medalowa
bez zaskoczeń, wygrana przez Polskę – mówi
Paweł Nowak.
Polacy odnieśli aż 22 zwycięstwa. Niemcy
odnotowali ich 7, a Kolumbijczycy 5.
NC

Maszerowali dla hospicjum
Za nami VI Wakacyjny Rajd Nordic Walking z grupą Nord Walkers
Jaworzno. Uczestnicy imprezy maszerowali wokół Sosiny, a do pokonania
mieli blisko 5,5 km. W czasie rajdu
prowadzona była również zbiórka
na rzecz jaworznickiego Hospicjum
Homo Homini im. św. Brata Alberta. Wolontariuszom udało się zebrać
blisko 2,5 tys. zł.
Wakacyjny Rajd Nordic Walking
to wydarzenie zainicjowane w 2016
roku przez grupę Nord Walkers, działającą przy klubie MCKiS Niko. Cztery
pierwsze edycje odbyły się na terenie
Byczyny. Trasa dwóch ostatnich rajdów biegła przez tereny Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina.

VI edycja wakacyjnego rajdu odbyła
się w niedzielę, 10 lipca, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęli
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna,
oraz Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.
Sportowe wyzwanie podjęło 168
zawodników. – Ten rajd co roku gromadzi ludzi związanych z nordic walkingiem, ale przede wszystkim tych, którzy chcą pomagać – podkreśla Kinga
Jończyk, instruktor MCKiS.
W marszu udział wzięli m.in. wolontariusze i pracownicy jaworznickiego hospicjum. Placówka mierzy
się ostatnio z poważnymi trudnościami finansowymi. – Potrzebujemy
środków na prowadzenie i utrzymanie

hospicjum, a także zapewnienie komfortu naszym pacjentom. Jesteśmy bardzo
wdzięczni wszystkim, którzy chcą nam
pomagać – mówi Iwona Pawelec, koordynatorka wolontariatu Hospicjum
Homo Homini im. św. Brata Alberta
w Jaworznie.
Hospicjum wesprzeć można na wiele sposobów. Można to zrobić przez
darowizny czy zrzutkę, która odbędzie się we wrześniu w trakcie imprezy Rolkuj po nadzieję. Można też
zasilić konto hospicjum przez zbiórkę
na stronie internetowej siepomaga.pl.
Wśród uczestników VI Wakacyjnego Rajdu Nordic Walking był Dariusz
Starzycki, który jest promotorem tej
formy aktywności sportowej w na-

szym mieście. – To był już szósty wakacyjny rajd organizowany w mieście
przez grupę Nord Walkers i z paniami
Kingą Jończyk oraz radną Anną Lichotą
na czele. Tym razem maszerowaliśmy
dla Hospicjum Homo Homini im. św.
Brata Alberta. Połączyliśmy więc to, co
przyjemne i dobre dla zdrowia, z ważnymi wartościami, takimi jak pomoc
innym – mówi wicemarszałek województwa śląskiego.
W rajdzie udział wzięli także stali
bywalcy jaworznickich imprez nordic
walking, którzy w tym roku maszerowali już w Ciężkowicach, Byczynie
czy GEOsferze. – Staram się prowadzić
aktywny styl życia i dużo maszeruję na
co dzień. Bardzo cieszy mnie fakt, że jest

nas coraz więcej, ludzie coraz chętniej
wychodzą z domów, czego dowodem
była frekwencja podczas wakacyjnego
rajdu – mówi Katarzyna Zbożniak.
Uczestnicy marszu chwalili organizację i trasę. – Na rajd przyjechałam
z Tychów, a do udziału w nim namówiła mnie koleżanka i był to mój rajdowy
debiut. Bardzo podoba mi się na Sosinie.
Byłam tutaj wiele lat temu i to miejsce
wyglądało zupełnie inaczej. Jestem pod
wrażeniem - opowiada Bernadeta Rakowska, uczestniczka rajdu.
Gdy zawodnicy dotarli na metę,
odbyło się wręczanie nagród uczestnikom imprezy oraz losowanie upominków wśród wszystkich uczestników rajdu.
NC

Maria Gomułczyńska

Henryka Głodek

Danuta Popławska

Andrzej Jura

Tadeusz Wilk

Moja przygoda ze sportem zaczęła się
wiele lat temu, gdy jeszcze mieszkałam
w Anglii. Dużo wtedy biegałam. Niestety
z biegiem czasu zaczęłam cierpieć na
bóle kolana i gdy wróciłam do Polski,
mój lekarz odradził mi bieganie. Przerzuciłam się więc wtedy na kijki. Moim
debiutem był byczyński rajd nordic
walking na rzecz hospicjum. Od tego
czasu co roku biorę w nim udział. Należę też do grupy Nord Walkers. Gorąco
zachęcam wszystkich do uprawiania
tego sportu, bo to samo zdrowie, relaks
i kontakt z naturą.

Chętnie uczestniczę w takich wydarzeniach jak Wakacyjny Rajd Nordic Walking, dla zdrowia i kontaktu
z ludźmi. Jestem emerytką i uważam,
że stałe siedzenie w domu, nie wpływa
dobrze na nasze zdrowie i samopoczucie. Nawet kariolog zachęcał mnie,
bym jak najwięcej chodziła. Od około
5 lat należę do grupy Nord Walkers
Jaworzno. Często i dużo spacerujemy
z naszą instruktorką Kingą. Poznajemy Byczynę i okolice. Jesteśmy jedną
wielką rodziną. Zachęcam każdego,
żeby przyszedł na nasz trening.

Od pewnego czasu coraz regularniej
spaceruję z kijkami, głównie z uwagi na
zdrowie. Dzięki tej aktywności fizycznej
udało mi się zrzucić zbędne kilogramy.
Zaobserwowałam też u siebie lepsze
samopoczucie, więcej sił. Zaczęłam
też jeździć na rowerze. Do działania
zmotywowała mnie moja siostra. Jednak nie każdy ma taki doping w swoim
otoczeniu. Dlatego też uważam, że takie imprezy są potrzebne. Tutaj można
poznać innych ludzi, którzy, podobnie
jak my, chcą trenować i zrobić coś dobrego dla zdrowia.

Jestem z Młoszowej, a w tym roku
jest to mój drugi rajd w Jaworznie.
Zazwyczaj bywam na wszystkich, ale
tym razem przegapiliśmy rajd w Ciężkowicach. Na rajd na rzecz hospicjum
przyjechałem z kolegą, który jest szefem
parafialnego klubu sportowego. Z każdego jaworznickiego rajdu wracamy
z wrażeniami i nagrodami, a to taka
dodatkowa motywacja. Na ostatnim
rajdzie w GEOsferze wraz z grupą,
z którą maszeruję, odebraliśmy puchar.
Poza tym maszerowanie z kijkami to
ruch po zdrowie.

Na rajd przyjechałem z Sosnowca.
Można powiedzieć, że dzień wcześniej
miałem naprawdę mocną rozgrzewkę,
bo startowałem w Świerczyńcu w marszu na 10 km. Do mety dotarłem jako
szósty. Dzisiaj odczuwałem już lekkie
zmęczenie po tym wysiłku, ale całkiem
dobrze mi poszło, bo na metę na Sosinie
dotarłem jako drugi. Jestem po udarze,
po wylewie. W wyniku komplikacji po
przeziębieniu musiałem nauczyć się na
nowo chodzić. Dlatego teraz stale dbam
o swoje zdrowie i kondycję. Pomagają
mi w tym spacery z kijkami.
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Z mapą do celu

Z Sosiny wystartowali
uczestnicy 8. Rowerowego
i Pieszego Rajdu na Orientację. Zawodnicy, przy
pomocy mapy, musieli
odnaleźć punkty kontrolne wyznaczone na terenie
Jaworzna, Bukowna i Sosnowca. Rajd zorganizowany został przez Miejskie
Centrum Kultury i Sportu.
Wszyscy uczestnicy ósmej edycji
Rowerowego i Pieszego Rajdu na
orientację otrzymali na starcie kartę
zawodnika oraz mapę z kilkudziesięcioma wyznaczonymi punktami kontrolnymi. – Punkty kontrolne oznaczone
zostały pomarańczowymi lampionami,
do których przymocowano perforatory,
czyli kasowniki. Zawodnicy szukają tych
punktów i przybijają perforatorem kartę,
którą otrzymali w biurze zawodów – tłumaczy Paweł Wróbel z Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu.
O końcowej klasyfikacji na podium
decydowała liczba prawidłowo zaliczonych punktów kontrolnych oraz
czas pokonania całej trasy. Zadanie

nie było łatwe. Punkty kontrole często
ukryte były w leśnych gęstwinach.
Zawodnicy mieli do wyboru różne
trasy: rowerzyści pokonali dystans
o długości 25 lub 40 km, a biegacze
15 lub 25 km.
Na mecie rajdu na wszystkich
uczestników czekały ciepły posiłek
i pamiątkowy medal, a zwycięzcy
uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami. Na podium stanęli m.in.
Łukasz Knaś oraz Marzena Majka,
którzy w najkrótszym czasie pokonali pieszo dystans 15 km i odnaleźli wszystkie wymagane miejsca.
Najlepsi w kategorii pieszej na 25
km okazali się Aleksander Kidawa
i Milena Wąsowska. Także dystans
25 km, ale rowerem, w najkrótszym
czasie pokonali Wojciech Walawender oraz Alina Mlostek. Najdłuższy
dystans rowerowy, bo 40 km, przejechali najszybciej Bartosz Adamczyk
i Dagmara Żero. W trakcie imprezy odbył się też konkurs z wiedzy
o rajdzie. – Na starcie ósmego Rajdu
Rowerowego i Pieszego na Orientację stanęło 114 zawodników. Wśród
nich byli nie tylko jaworznianie. Gościliśmy mieszkańców m.in. Siemianowic, Chrzanowa, Katowic, Tychów
i Krakowa. Wielu uczestników podkreślało, że w rajdzie biorą udział od

samego początku – mówi Radosław
Lemański z Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu.
Do stałych uczestników tego rajdu
należy m.in. Mirosław Guc z Mysłowic. – To już mój trzeci jaworznicki rajd i prawdopodobnie nie ostatni.
Startuję z moim psem. Przyciąga mnie
tutaj bardzo fajna atmosfera i organizacja imprezy. Poza tym mam blisko
do Jaworzna – mówi mysłowiczanin.
Dla niektórych zawodników był to
jednak debiut. – Startowałyśmy w kategorii pieszej na 25 km. Do udziału
w rajdzie namówił nas znajomy i przyjechałyśmy tutaj spoza Śląska. Był to
nasz debiut i miałyśmy nadzieję, że poradzimy sobie na trasie i się nie zgubimy
– mówią Edyta Pajor i Agnieszka
Palicka.
Z doświadczeń organizatorów rajdu wynika, że jaworznianie chętnie
podejmują wyzwania sportowe. –
Rajdy nawigacyjne wymagają nie tylko dobrego przygotowania fizycznego
do pokonania wielokilometrowej trasy,
ale też uczą strategii oraz dokładności
i umiejętności czytania mapy topograficznej. Jako organizatorzy staramy się,
by z roku na rok bardziej uatrakcyjnić
imprezę i rozbudować trasę – opowiada
Paweł Wróbel z jaworznickiego MC
KiS.
NC

Uczestnicy Rajdu na Orientację musieli wykazać się świetną znajomością topograﬁi naszego miasta
| fot. Natalia Czeleń

Mistrz w darcie
Dawid Robak z Dąbrowy Górniczej wygrał II Mistrzostwa Jaworzna w Darcie, organizowane przez PSS
Salos. W rywalizacji, która odbyła się w sobotę, 16 lipca,
w Strefie Luzu na Gigancie, wzięło udział 48 zawodników. W tym gronie była tylko jedna kobieta.
– W mistrzostwach zmierzyli się nie tylko mieszkańcy naszego miasta. Darterzy przyjechali również z innych miast
regionu, m.in. z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Olkusza,
Chrzanowa, Trzebini, Tychów, Mikołowa, Katowic, Młoszowej, Chorzowa i Ryczowa – wymienia Marcin Sikorski,
prezes PSS Salos.
Zawody odbywały się na czterech tarczach. Do południa rywalizowała pierwsza dwunastka z grup A,B,C i D.
Następnie zmagali się darterzy z grup od E do P.
Po walkach w 1/8 finałów dalej awansowali Marcin
Sikorski, Piotr Turek, Krystian Cebula, Marcin Gasidło, Grzegorz Golański, Dawid Robak, Marcin Błasz-

kiewicz i Zbigniew Sacha. W ćwierćfinałach Marcin
Sikorski wygrał z Grzegorzem Golańskim, Dawid Robak
pokonał Piotra Turka, Krystian Cebula triumfował nad
Marcinem Błaszkiewiczem, a Marcin Gasidło uległ Zbigniewowi Sasze (każdy mecz zakończył się wynikiem
4:0). Walki półfinałowe należały do Dawida Robaka
(wygrał 4:0 z Marcinem Sikorskim) i Zbigniewa Sachy
(pokonał 4:1 Krystiana Cebulę).
Przegrani zmierzyli się w meczu o 3. miejsce. Wywalczył je Marcin Sikorski (wygrał z Krystianem Cebulą 3:2).
Z kolei w finałowym pojedynku Dawid Robak pokonał aż
5:1 Zbigniewa Sachę. – Dziękujemy wszystkim zawodnikom
za udział i już zapraszamy na kolejne mistrzostwa w 2023
roku. Zachęcamy też do uczestnictwa w Jaworznickiej Lidze Darta Salos, która wystartuje początkiem września tego
roku – podkreśla Marcin Sikorski.
Anna Zielonka-Hałczyńska

W rajdzie wzięło udział ponad 140 rowerzystów | fot. Natalia Czeleń

Rodzinna jazda

Ponad 140 rowerzystów wystartowało z Rynku w ramach tegorocznej
edycji Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Cykliści pokonali trasę o długości
11 km, a rajd miał charakter rekreacyjny. Wydarzenie było nie tylko
sportową atrakcją, ale też formą podziękowania jaworznickim służbom
mundurowym. Parafia św. Wojciecha
i Katarzyny, radny Dawid Domagalski oraz Miejskie Centrum Kultury
i Sportu zaprosili tym razem jaworznian na rajd św. Michała Archanioła, który jest patronem policjantów.
– Zdecydowaliśmy, że w tym roku
patronem rajdu będzie św. Michał Archanioł, bo chcieliśmy jechać dla naszej
policji. Służby mundurowe zawsze dbają
o bezpieczeństwo mieszkańców naszego
miasta i chcieliśmy im za to podziękować. Michał Archanioł jest też patronem
Ukrainy, która teraz walczy o swoją
wolność, i my, mieszkańcy Jaworzna,
solidaryzujemy się z Ukraińcami – tłumaczy ks. Artur Pęksa.
Udział w rajdzie wzięły całe rodziny. – Wystartowałem z moimi synami.
Uważam, że jest to świetna okazja, żeby
miło spędzić czas w gronie bliskich –
mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.
Trasa rajdu została tak przygotowana, by przejazd nie sprawił kłopotu
nawet rowerzystom o nieco słabszym
przygotowaniu.
– Trasa była prosta i przyjemna.
Startowaliśmy z Rynku i pojechaliśmy
w kierunku Chropaczówki, a następnie w stronę parku w Osiedlu Stałym.
Stamtąd velostradą dojechaliśmy pod
płaszczkę, gdzie na wszystkich czekał
posiłek regeneracyjny oraz konkursy
z nagrodami. Wśród wielu atrakcji były,
np. możliwość przeserwisowania roweru

przed startem i wystawa profesjonalnych
rowerów do ścigania się w zawodach
światowej rangi – opowiada Dawid
Domagalski, jeden z organizatorów
imprezy.
Rowery cieszyły się wielkim zainteresowaniem jaworznickich cyklistów.
– Pokazaliśmy kilka naszych projektów. Każdy z tych rowerów ma swoją
historię i został przez nas tak zaprojektowany, by osiągnąć jak najniższą
jego wagę – zdradza Marcin Reszka
z Velocreation.cc.
Panowie z Velocreation cc. zainstalowali też pod płaszczką specjalną
platformę do rowerowego treningu
stacjonarnego, dzięki czemu każdy
mógł spróbować swoich sił w wirtualnym wyścigu kolarskim. Uczestnicy imprezy mogli też wykazać się
wiedzą na temat Michała Archanioła
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
– Miałem okazję być pilotem w trakcie
tego rajdu i jestem wdzięczny organizatorom za okazane mi zaufanie – mówi
Aleksander Dukliński.
Mieszkańcy wyrażali pochlebne
opinie na temat organizacji wydarzenia. – Jesteśmy bardzo zadowoleni.
Trasa była bardzo fajna, pogoda też
dopisała – mówi Dariusz Masiarz,
uczestnik wydarzenia.
Honorowy patronat nad rajdem objęli Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego, i Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna. Panowie też pokonali całą trasę tego rowerowego wydarzenia. Szczególnym
gościem była Jadwiga Baczyńska,
radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Partnerem Rodzinnego Rajdu
Rowerowego św. Michała Archanioła
był także TAURON.
Natalia Czeleń

Na uczestników rajdu czekało mnóstwo konkursów z nagrodami
| fot. Natalia Czeleń
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 21 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 26
(264): Tęcza jest szalikiem
nieba. Hasło dzisiejszej krzyżówki oraz prawidłowo wypełniony diagram sudoku opublikujemy w kolejnym wydaniu
„Pulsu Jaworzna”. Życzymy
miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Wybitny astronom
i człowiek renesansu

Mikołaj Kopernik był księdzem, doktorem prawa kanonicznego, lekarzem, a także astronomem. Ulica, której
jest on patronem, znajduje się w północno-wschodniej
części śródmieścia i łączy ulice
Żółkiewskiego z Kołłątaja.
Mikołaj Kopernik przyszedł na
świat w Toruniu 19 lutego 1473
r. w domu przy ul. św. Anny.
Był synem Mikołaja Kopernika
i Barbary Watzenrode. Ojciec
Mikołaja był kupcem i pochodził
z Krakowa, a do Torunia sprowadziły go interesy.
Rodzice zadbali o wykształcenie syna. Młody Mikołaj studiował w Krakowie na wydziale sztuk wyzwolonych. Naukę
kontynuował na uczelniach włoskich. Studiował prawo
w Bolonii, medycynę w Padwie, a następnie prawo w Ferrarze. Pomieszkiwał też w Rzymie. Po powrocie z Włoch
zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim. Rezydował tam
jego wuj Łukasz Watzenrode, biskup warmiński. Dla
Mikołaja był to szczególny czas. W 1509 r. zrodziła się
jego teoria heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego.
Wkrótce torunianin przeniósł się do Fromborka, z którym
związany był do końca życia. Zamieszkał tam na wzgórzu
katedralnym. Bywał też często w Olsztynie.
Mikołaj Kopernik zasłynął na całym świecie dzięki opublikowanej w 1543 r. pracy „De revolutionibus orbium
coelestium", czyli „O obrotach sfer niebieskich". To było
rewolucyjne dzieło. W swojej pracy Mikołaj Kopernik

przedstawił teorię heliocentryczną Układu Słonecznego.
Udowadniał, że to Ziemia i inne planety krążą wokół
Słońca, a nie odwrotnie. Początkowo jego myśl spotkała
się jednak z ostrą krytyką. Sposób patrzenia na miejsce Ziemi
i człowieka we Wszechświecie
zmieniał się powoli.
Kopernik był wszechstronnie
wykształcony, to dlatego mówi
się o nim człowiek renesansu.
Był matematykiem, ekonomistą,
prawnikiem i lekarzem. Zajmował się także literaturą. Kopernik
opracował „Traktat o monetach"
i wygłosił go publicznie na zjeździe stanów Prus Królewskich
w Grudziądzu w 1522 r.
Kopernik był sekretarzem i lekarzem biskupa warmińskiego, administratorem dóbr kapituły warmińskiej,
komisarzem Warmii, posłem. Pełnił też funkcje dyplomatyczne czy administracyjne w czasie zjazdów stanów
Prus Królewskich, czy na sejmie krakowskim. Był także
reprezentantem kapituły w czasie negocjacji o zwrot Braniewa z Krzyżakami.
Mikołaj Kopernik był podejrzewany o konkubinat
z gospodynią Anną Schilling. W 1542 r. astronom doznał udaru mózgu. Kopernik stracił wtedy mowę, a prawa
strona jego ciała została sparaliżowana. 21 marca 1543
wydał książkę, która dotarła do niego w ostatnim dniu
jego życia. Mikołaj Kopernik zmarł we Fromborku 24
maja 1543 r.
Natalia Czeleń

Smaczne świętowanie czeka nas
w nadchodzącym tygodniu. W sobotę, 30 lipca, obchodzić będziemy
Międzynarodowy Dzień Sernika. Podobno to ciasto serwowano już starożytnym olimpijskim atletom. Do
Polski sernik sprowadził król Jan III
Sobieski. Dziś ten słodki deser nic nie
stracił na popularności.
Trochę lżej, choć nie mniej smacznie, świętować będziemy w środę, 3
sierpnia, kiedy to zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych wypada
Dzień Arbuza. Zdaniem dietetyków,
to właśnie ten owoc jest naszym największym sprzymierzeńcem w czasie upałów. Składa się on głównie
z wody, toteż zawiera mało kalorii
i świetnie gasi pragnienie, a dzięki
minerałom i witaminom zapewnia
organizmowi właściwe nawodnienie.
Owoc zawiera całkiem spore ilości
witaminy C, która wzmacnia naczynia
krwionośne i przeciwdziała utlenianiu
złego cholesterolu. To pomaga zapobiegać miażdżycy i obniża ciśnienie.
Arbuzy zawierają też potas, który
pomaga obniżać ciśnienie krwi, oraz
magnez, który zwiększa elastyczność
naczyń krwionośnych.
Grażyna Dębała

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.

Rozwiązanie
z PJ 26 (264)

16

REKLAMA

NR 27/2022

28 LIPCA 2022

