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Znajdą
inwestorów dla JOG

| fot. Andrzej Pokuta
REKLAMA

Z DRUGIEJ STRONY

Korzyści biegania o 5 rano:
już nic gorszego cię w tym dniu
nie spotka.
Kolejny rok na Bałkanach i kolejny, kiedy wszędzie
próbują mnie zabić. Standardowo palacze są wszędzie,
śmierdolą na każdym kroku, a na Bałkanach pali się
jeden za drugim. Najgorzej jest w restauracjach: jesz
aromatyczną flądrę, a obok Bułgar wyciąga peta i przegryza nim swoje fryty. Na plażach peciarze zakopują
swoje odpady w piasku, niczym kot swoje odchody.
O palaczach pisałem wielokrotnie, wyrażając się negatywnie, bo i jak szukać w tym pozytywu, to dziś nie
będę. Dodam, że mając możliwość, walnąłbym akcyzę
taką, że fajki chodziłyby po 50 zyla, niech płacą albo
rzucają, bo inaczej się nie da przekonać, że to syf. Ale
rząd nie da podnieść akcyzy, albowiem wybory za rok,
a partia musi mieć wyniki. W sumie to jest dobry czas
na społeczne postulaty, bo zgodzą się na wszystko. No
może oprócz legalizacji związków partnerskich, bo nic
tak nie jest straszne w naszym kraju jak właśnie opcja,
że ktoś kocha kogoś tej samej płci. Albo że żyje w związku, którego Kościół nie zalegalizował.
Rozmawiałem ostatnio z dwunastoletnim synem moich
znajomych. Przedyskutowaliśmy geografię Bałkanów,
a potem walnął we mnie tekstem, że on by chciał, aby
Polska brylowała w innych rankingach, a nie w tym,
który mówi o największej homofobii w Europie. Zdecydowanie odparłem że słusznie, bo ludzie wszyscy są
równi i powinni tak być traktowani. A on na to, że tak,
ale może trzeba się przyjrzeć feministkom, bo czasem
przesadzają. Yhy. No i co teraz odpowiedzieć? Należy użyć taktyki odwrócenia uwagi. Pokiwałem głową
i zapytałem, czy widzi jak mewa pięknie defekuje na
samochodzie, na co się roześmiał i temat został pogrzebany i zapomniany na zawsze.
W tym roku odkryłem Istambuł kilka razy. Pisałem
o pierwszych wrażeniach już dwa tygodnie temu, ale
ponowna wizyta w tym mieście przyniosła kilka kolejnych uwag. Oni też chcieli mnie zabić, szczególnie na
autostradach. Dla Turka za kółkiem kierunkowskazy są
zbyteczne. Nikt, ale to dosłownie nikt ich nie używa.
Raz na autostradzie ktoś użył przy zmianie pasa, ale
specjalnie podjechałem bliżej i miał holenderskie blachy. W Polsce ten stan jest coraz bardziej popularny,

Szpilki w bruku

więc pewnie jest to naleciałość z wczasów w Bodrum.
O ile nie umieją używać tego elementu wyposażenia
samochodu, to klaksony powinny być dwa lub i siedem, bo Istambuł to jedno wielkie trąbienie. Być może
to dźwięk, który właśnie zastępuje kierunkowskaz?
Zauważyłem także, że zielone światło na sygnalizacji
oznacza „trzeba jechać”, a czerwone „można jechać”.
To całkowicie przypadkowe, że uda się przejechać przez
skrzyżowanie. Ważne, aby naciskać klakson. Często.
Nie istnieją też pasy ruchu, to wymysł szatana i żaden
szanujący się turecki kierowca nie będzie o to dbał.
Na drodze stosuje się też prosty przelicznik: trzy pasy
ruchu to pięć pasów ruchu, a nawet sześć w godzinach
szczytu. To nie ma znaczenia, po jakim się poruszasz,
wciśnij po prostu klakson.
I być tam i nie zjeść kebsa, to jak pojechać do Rzymu
i nie wejść na wieżę Eiffla. Kebaby kręcą się wszędzie,
na wielkich, mięsnych belach króluje baranina, wołowina i kurczak. Z tym że baranina smakuje jak baranina, a nie jak mielonka tyrolska pocięta na plastry. Przy
tym nie dostaniesz litra sosu czosnkowego, który ma
za zadanie zabić skutecznie smak, to chyba klasycznie
polski wymysł.
Zawsze podróże kojarzą mi się kulinarnie, to dlatego
uwielbiam wracać na Bałkany, bo kuchnia tamtejsza to
majstersztyk. Niestety, są też tego złe strony, warzywa
i owoce, które kupuję później w Polsce mają inny, często gorszy smak. Szczególnie czuć to na przykładzie
pomidorów, oczywiście pięknych, wyeksponowanych
w sklepach, ale bez smaku i zapachu, kompletnie niejadalnych. To samo z arbuzami, brzoskwiniami, ogórkami.
Dobrze, że cebula jest zawsze taka sama, bo jakby nasz
owoc narodowy się zmienił, to nie wiem, co bym zrobił.
A wracając do wątku z początkowego zdania: w tym
roku wyrabiam jakieś niesamowite ilości kroków, aplikacja twierdzi, że minimum 10 tysięcy dziennie. Zdarzają się i takie dni, że dochodzi do 25 tysięcy, czyli
przechodzę pół Jaworzna i ¼ Wąbrzeźna. I nie jest to
syndrom niespokojnych nóg, tylko chęć poruszania się
bez auta. I nie oszukuję, jak niektórzy. Swoją drogą to
koleżanka – nauczycielka opowiadała kiedyś, jak na
lekcji jeden z uczniów machał ręką. Zapytała go co
robi, na co ten odparł, wskazując na opaskę sportową:
muszę wyrobić 10 tys. kroków bo inaczej matka mnie
nie dopuści do kompa, a dziś gramy turniej online. Taki
z niego mały, grubiutki oszust.

Jan Kleszcz

Zgubne skutki

Lato to dla wielu z nas czas urlopów, odpoczynku i relaksu, toteż w tym okresie często pozwalamy sobie na nieco więcej
luzu. Niestety, niektórzy pozwalają sobie na zbyt wiele. I tak podczas sierpniowej
akcji policjantów, prowadzonej pod hasłem „Bezpieczny cyklista”, mundurowi zatrzymali dwóch pijanych kierujących. Przejażdżka okazała się bardzo kosztowna.
Rowerzysta otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Natomiast kierowca z promilami za jazdę na podwójnym gazie odpowie przed sądem.
Podobnych historii z ostatnich tygodni jest niestety zdecydowanie więcej. Pod koniec
lipca na Górze Piasku doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Przy słonecznej,
dobrej pogodzie, kierowca fiata punto na łuku wypadł z drogi i uderzył w drzewo.
Na miejscu zdarzenia interweniowały wszystkie służby. Jak to w podobnych sytuacjach bywa, na Górę Piasku przyjechały straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Przyleciał też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo gdy doszło
do wypadku, to w okolicy nie było żadnej wolnej karetki.
Na szczęście tym razem nikomu nic groźnego się nie stało. Okazało się natomiast,
że sprawca zdarzenia i związanego z nim zamieszania był pijany. 30-latek we krwi
miał 2 promile alkoholu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
W inny wakacyjny weekend policjanci do kontroli zatrzymali dwóch rowerzystów.
Cykliści zwrócili na siebie uwagę mundurowych ze względu na tor jazdy, jakim się
poruszali. Policjanci przypuszczali, że rowerzyści nie są trzeźwi. Badanie potwierdziło te domysły. Obaj mieli po ponad 1,5 promila alkoholu. Rowerowa przejażdżka
z promilami kosztowała ich po 2,5 tys. zł.
No cóż, nie od dziś wiadomo, że alkohol szkodzi. Niszczy układ nerwowy, trawienny, krążenia i oddechowy. Niszczy też relacje, rodzinę i karierę zawodową. Zmiany
we wszystkich obszarach bywają nieodwracalne. Warto o tym pomyśleć zawczasu.

Moje 3 grosze

Wojciech P. Knapik
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Na zdrowie
Grażyna Dębała

Ruszył program szczepień przeciw grypie. W naszym mieście,
w ramach programu przygotowanego przez pracowników wydziału
zdrowia z jaworznickiego magistratu, za darmo zaszczepić się mogą
seniorzy. Ze szczepień ambulatoryjnych skorzystają osoby w wieku
od 65. roku życia. Warto szybko
się decydować, bo o dostępności
szczepień dla seniorów decydować
będzie kolejność zgłoszeń do placówek medycznych, które realizują
program w całości finansowany ze
środków miasta.
Medycy radzą, by ze szczepień
przeciwko grypie korzystać, bo
choć choroba ma zazwyczaj stosunkowo łagodny przebieg, to
jednak może wywoływać groźne
Komentarz tygodnia

Syndrom niespokojnych klaksonów
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powikłania. Wśród nich jest choćby zapalenie płuc, oskrzeli, ucha
środkowego i mięśnia sercowego.
Powikłania po grypie to również
problemy neurologiczne. To właśnie dlatego ze szczepień w pierwszej kolejności powinny korzystać
osoby starsze, obciążone chorobami przewlekłymi, które skutecznie
osłabiają organizm.
W ramach programu „Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+”
szczepienia ruszyły już w sierpniu.
Teraz szczepionkę przyjąć można
w NZOZ „SOTERIA”. Kolejne dwie
jaworznickie przychodnie, PRO-FAMILIA-MED i Centrum Medyczne
MarMedicam, rozpoczną realizacje
programu już od września.

Monitoring dla kultury
Natalia Czeleń

Całkiem niedawno zrewitalizowano Sosinę. Ledwie Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny został oddany do użytku mieszkańcom, a już
pojawiły się pierwsze akty wandalizmu. Nie były to niestety przypadkowe uszkodzenia wynikające z nadmiernej czy nieostrożnej eksploatacji,
a celowe zniszczenia.
Teren Sosiny jest czysty i zadbany,
ławki i kosze nowe, toalety nowoczesne i na bieżąco sprzątane. Ośrodek
przy Bukowskiej cieszy się zainteresowaniem mieszkańców naszego
miasta i sąsiadów. Tętni życiem. Niestety, wydawać się może, że komuś
ten stan mocno przeszkadza.
Na boisku do siatkówki plażowej
pojawiają się kamienie, choć piasek

kreskaPULSU
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jest regularnie oczyszczany. Popołudniami i wieczorami na głównej
plaży walają się kapsle, pety, woreczki foliowe czy jednorazowe grille. A przecież na terenie kąpieliska
jest mnóstwo koszy na śmieci, do
których te odpady powinny trafiać.
Kilka tygodni temu ktoś ułożył
w jednej z toalet kartony, które następnie podpalił. Jeszcze bardziej
niezrozumiałe jest smarowanie ścian
w toaletach ekskrementami. W kolejnych tygodniach ktoś podpalił
nowiutkie, drewniane pomosty.
To naprawdę bardzo przykre, że
wciąż jesteśmy społeczeństwem,
które naprostować może chyba jedynie zainstalowanie monitoringu
w każdym możliwym miejscu.
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Drogowcy
znów
pojawią się
na DK79

Umowa pomiędzy miastem a KSSE to wielka szansa na rozwój Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego | fot. Andrzej Pokuta

Znajdą inwestorów dla JOG

Kolejny ważny krok postawiono na drodze do gospodarczej transformacji Jaworzna. Specjaliści z Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej pomogą pozyskać przedsiębiorców, którzy swoje firmy rozwijać będą na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Porozumienie w tej sprawie podpisał w czwartek, 4 sierpnia, Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, z prezesem KSSE, Januszem Michałkiem, i wiceprezes Moniką Bryl. To szansa na tysiące nowych miejsc pracy w Jaworznie!
– Jaworznicki Obszar Gospodarczy
to wielkie przedsięwzięcie dla miasta.
Wsparcie Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej daje miastu szansę na
dotarcie do szerokiego grona inwestorów, którzy szukają odpowiedniego
miejsca na zlokalizowanie swojego
biznesu. Podpisana z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną umowa
pozwoli na pozyskanie do strefy inwestorów, którzy zapewnią nowe miejsca
pracy – wyjaśnia Paweł Silbert.
Na mocy czwartkowej umowy
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zobowiązała się do poszukiwania nowych inwestorów
i aktywizację terenów w Jaworz-

nickim Obszarze Gospodarczym.
Ponadto będzie odpowiedzialna
za przygotowanie nieruchomości
do sprzedaży od strony formalnej. Specjaliści z KSSE w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym
widzą wielki potencjał, który porównywany jest nawet do podstrefy
gliwickiej, gdzie szybki i skuteczny
rozwój zapewniła przede wszystkim
fabryka Opla. – Jaworznicki Obszar
Gospodarczy jako teren poprzemysłowy posiada ogromny potencjał
do zagospodarowania. Zależy nam
na tworzeniu nowych terenów dla
inwestycji zaawansowanych technologicznie, które są niezwykle ważne

Głosuj na Sosinę!
Do końca sierpnia internauci głosować mogą w konkursie na Najlepszą
Przestrzeń Publiczną Województwa
Śląskiego. O ten tytuł walczy między
innymi jaworznicka Sosina, która jest
teraz na prowadzeniu!
W ostatnich latach ośrodek przy
Bukowskiej przeszedł poważne zmiany. Prace modernizacyjne polegały
na przywróceniu wartości przyrodniczych i użytkowych. Sosina zyskała
czystą wodę, piaszczyste plaże i bogatą infrastrukturę. Dziś to nowoczesne,
wielofunkcyjne miejsce wypoczynku
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odtworzono szuwarowiska i zamontowano pomosty pływające dla wędkarzy, wzdłuż zbiornika wykonano
trasę pieszo-rowerowo-rolkarską
i ścieżkę edukacyjno-dydaktyczną,

powstały małe, nieodpłatne punkty użyteczności publicznej: sezonowe prysznice, toalety, przebieralnie,
stworzono strefę sportu i rekreacji, na
której powstały boiska do koszykówki i siatkówki, plac zabaw i siłownia
pod chmurką, wykonano „zielone”
miejsca parkingowe.
Do 23. edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną zgłoszono 27
realizacji. Wśród nich są zarówno inwestycje użyteczności publicznej np.
szkoły, centra aktywności, dworzec
kolejowy, obiekty kultury i rekreacji,
jak i przestrzenie publiczne tj. parki, deptaki, tereny leśne. To obiekty
historyczne, które zostały zaadaptowane do nowych funkcji, i zupełnie
nowe realizacje. Głosować można na
stronie npp.slaskie.pl.
GD

w kontekście transformacji energetycznej – mówi Janusz Michałek.
Umowa z KSSE to kolejny punkt na
liście zadań, jakie trzeba wykonać,
by Jaworznicki Obszar Gospodarczy
umożliwił miastu i jego mieszkańcom łagodną transformację, zastępując likwidowane w związku z dekarbonizacją miejsca pracy nowymi, i to
w perspektywicznych branżach. Nie
dziwi więc, że utworzenie JOG to dla
władz miasta sprawa priorytetowa.
Mimo pojawiających się trudności,
działania zmierzające do uruchomienia JOG systematycznie postępują.
I tak dzięki specustawie możliwa
stała się zamiana działek pomiędzy

gminą a Lasami Państwowymi. Akt
notarialny w tej sprawie podpisano
4 lipca. Już wcześniej Rada Miejska
w Jaworznie na sesji nadzwyczajnej
przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wojska
Polskiego – Północ”. Jaworznicki
Obszar Gospodarczy to teren poprzemysłowy o powierzchni 264 ha,
położony pomiędzy ulicami Wojska
Polskiego, Obrońców Września 1939
roku, Orląt Lwowskich i drogą ekspresową S1. Zgodnie z szacunkami
w nowej strefie przemysłowej zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet
12 tys. osób.
Grażyna Dębała

Uwaga kierowcy! Wkrótce ruszy przebudowa kolejnego odcinka
Drogi Krajowej nr 79. Tym razem
drogowcy pracować będą na odcinku ulicy Grunwaldzkiej od skrzyżowania z Piłsudskiego do krzyżówki
z Cegielnianą. Trzeba będzie liczyć
się z utrudnieniami w tym rejonie.
Remont dotyczy odcinka o długości około 240 metrów, ale chodzi
o drogę, gdzie ruch samochodów
jest bardzo duży. – Obecnie trwa
opracowywanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na tym odcinku. Po jego zatwierdzeniu, wyłoniona
w drodze przetargu firma Eurovia rozpocznie prace drogowe – zapowiada
Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Urzędnicy z jaworznickiego magistratu informują, że w ramach
prac modernizacyjnych przebudowana zostanie konstrukcja jezdni DK79 w obu kierunkach wraz
z odwodnieniem. Przebudowane
zostaną również: zjazdy publiczne
i indywidualne, ciągi piesze, pieszo-rowerowe i pasy zieleni. Zabezpieczona zostanie sieć gazowa,
elektroenergetyczna, wodociągowa
oraz teletechniczna.
Dodatkowo przebudowana zostanie jeszcze infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na tym odcinku, w tym magistrala wodociągowa
i sieć wodociągowa rozdzielcza oraz
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami.
Nowe oblicze zyskają cztery zatoki autobusowe. Jak zapowiadają
urzędnicy – wymieniona zostanie
na nich nawierzchnia z kostki kamiennej na nawierzchnię betonową.
Grażyna Dębała
REKLAMA

4

REKLAMA

NR 29/2022

11 SIERPNIA 2022

NR 29/2022

11 SIERPNIA 2022

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

Pielgrzymi wyruszyli
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Grupa Złota maszeruje już
na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli z centrum
Jaworzna w poniedziałek,
8 sierpnia, po mszy św.
o godz. 7.30 w kolegiacie
pw. św. Wojciecha i św.
Katarzyny.
Blisko 3,5 mln zł otrzymali bibliotekarze na modernizację książnicy
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Biblioteka bardziej
przyjazna, wygodna
i dostępna

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie stanie się miejscem jeszcze
bardziej przyjaznym dla czytelników.
Bibliotekarzom udało się zdobyć w sumie blisko 3,5 mln zł na realizację
projektu pod nazwą „Biblioteka innowacji – przyjazne miejsce blisko
mieszkańców. Modernizacja Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jaworznie”.
Plany są ambitne.
Na modernizację książnicy bibliotekarzom udało się zdobyć 2 mln zł
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do tej kwoty, jako
wkład własny, 1,4 mln zł dołoży miasto. – Cieszę się, że nasze instytucje skutecznie pozyskują środki zewnętrzne na
projekty wartościowe dla mieszkańców
Jaworzna. Gmina wspiera te inicjatywy, dlatego też wkład własny z budżetu
gminy przeznaczony na ten cel wyniósł
ponad 1,4 mln złotych – potwierdza
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Dzięki tym środkom bibliotekarze
chcą odmienić nieco wnętrza jaworznickiej książnicy. Generalnie cel jest
taki, by siedziba Miejskiej Biblioteki
Publicznej stała się jeszcze bardziej
przyjazna i dostępna. Wygodniej ma
być między innymi osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i dzieciom. To jednak nie wszystko.
– Pozyskane środki przeznaczone zostaną nie tylko na modernizację wnętrz,
ale również na zwiększenie dostępności
dla różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych, w tak szybko rozwijającej się rzeczywistości i architektonicznych rozwiązaniach. Zakupione zostanie również wyposażenie oraz
sprzęt informatyczny, zwiększone zostaną przestrzenie dla dzieci oraz stworzone
zostaną strefy dla młodzieży i seniorów,
tworzące „Zieloną Czytelnię Letnią”.
Dzięki tym nakładom zapewnione zostanie bezpieczne i wygodne użytkowanie
oraz uatrakcyjnienie oferty usług czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych o nowe technologie
i rozwiązania programowe – zapowiada
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent
Jaworzna.

Wśród planowanych prac są m.in.
modernizacja oświetlenia, sufitów,
podłóg, posadzek schodów w podcieniach biblioteki, a także przestrzeni
dla dzieci, utworzenie wspomnianej
już „Zielonej Czytelni Letniej” wraz
ze strefą informacyjno-promocyjną,
a także stref dla seniorów i młodzieży.
Ponadto bibliotekarze planują zakupy. Książnica zyska komputery, zestawy informatyczne dla osób niewidomych, system nawigacji YourWay dla
samodzielnego poruszania się osób
niepełnosprawnych po działach bibliotecznych i książkomat. Biblioteka
zostanie też wyposażona w kabiny
dźwiękoszczelne do pracy cichej, a do
Pracowni Digitalizacji trafi skaner
planetarny, serwery oraz komputery
z oprogramowaniem. – Gmach biblioteki został oddany do użytku w 2007
roku. Przez ten czas Miejska Biblioteka
Publiczna stała się miejscem – symbolem
w Jaworznie. Zmieniło się otoczenie, ponieważ w 2013 roku po modernizacji
oddany został Rynek. Te kilkanaście
lat intensywnego wykorzystywania infrastruktury i zasobów biblioteki miało
wpływ na znaczną jej eksploatację. Za
pozyskane i zabezpieczone przez gminę środki, wnętrze budynku przejdzie
niezbędne prace modernizacyjne, które
i tak w nieodległej przyszłości musiałyby
zostać wykonane. Teraz możemy je zrealizować dzięki m.in. pozyskanej dotacji
– podkreśla Paweł Silbert.
Miejska Biblioteka Publiczna od
lat skutecznie przyciąga czytelników.
Na bibliotecznych półkach zgromadzono m.in. 523 383 książki, 9 307
audiobooków i 7060 filmów. Po modernizacji korzystanie z tych zbiorów
będzie jeszcze wygodniejsze.
– Biblioteka w Jaworznie jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych i towarzyskich. Po modernizacji i wprowadzonych zmianach będziemy mogli
zapewnić jaworznianom jeszcze większy
komfort z korzystania z oferty rozrywkowej, naukowej i bibliotecznej – zapowiada Monika Rejdych, dyrektor
MBP w Jaworznie.
Grażyna Dębała

Idą Szlakiem Orlich Gniazd i przed
obraz Matki Bożej Częstochowskiej
dotrą w sobotę, 13 sierpnia. Jaworznicka grupa jest jedną z kilku z diecezji sosnowieckiej, które wędrują
wspólnie pod szyldem tzw. pielgrzymki olkuskiej. W tym roku ich hasło
przewodnie brzmi: „W Krzyżu – miłości nauka”. – Od krzyża, czyli od najpiękniejszego symbolu miłości Boga do
człowieka, chcemy uczyć się przejawów
bożej miłości w dzisiejszym świecie. Na
pątniczym szlaku uczymy się też miłości
do bliźniego. Przejawia się ona w różnych sytuacjach, np. gdy na trasie trzeba
pomóc drugiemu człowiekowi, pracować
w kuchni czy na polu namiotowym –
podkreśla ks. Andrzej Krupa, przewodnik duchowy jaworznickich pątników. – Właśnie tego uczy nas krzyż,
który jest źródłem bożej miłości, a my
wpatrując się w niego ze świadomością,
że Bóg nas kocha i nas prowadzi, uczymy się przyjmować wszystko, co nas
w życiu spotyka – dodaje.
W poniedziałek, 8 sierpnia, Grupa
Złota wędrowała do Olkusza. – Idę po
raz dziewiąty. Kiedyś na pielgrzymkę
zawiodły mnie trudne sprawy osobiste.
I od tego czasu mam w sobie ogromną
potrzebę, by chodzić co roku. Gdy docieramy na Jasną Górę, zawsze płaczę ze
szczęścia – przyznaje Jadwiga Golda.
– Wędruję do Maryi, bo to nasza matka.
Jest mi bliska od czasów maturalnych.
Od tej pory bywam w Częstochowie nawet kilka razy w roku i mówię Matce

Grupa Złota wyruszyła 8 sierpnia | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Bożej o moich radościach i troskach –
podkreśla pątniczka.
Ze swoim tatą na pątniczy szlak
weszła też Anna Bień. Do Szczakowej towarzyszyła im także jej mama
i kilkumiesięczna siostrzyczka. – Pielgrzymuję po raz czwarty albo piąty,
ale czuję, jakbym chodziła od zawsze
– stwierdza Ania. – W pielgrzymowaniu piękne jest to, że z każdym kolejnym krokiem czuje się coraz większą
wdzięczność. Dziękuję Bogu i Matce
Bożej za życie, rodzinę, za moją małą
siostrzyczkę Teresę – dodaje.
Tata Ani, Piotr Bień, bierze udział
w pielgrzymce po raz siódmy. Zmierza na Jasną Górę jednak nieco inaczej niż inni jaworzniccy pątnicy.
– Jestem szefem pola namiotowego i odpowiadam za rozłożenie wszystkich
namiotów. To czasochłonne zadanie,
dlatego maszerowanie z grupą nie wchodzi w moim przypadku w rachubę. Ale
właśnie w ten sposób mogę przysłużyć
się innym – zaznacza.
Po raz czternasty przed obraz Matki
Bożej Częstochowskiej wędruje z kolei
pani Katarzyna. – Od zawsze idę tylko
z Grupą Złotą. Razem raźniej – mówi.
– Wspieramy się na każdym kroku, rów-

nież w chwilach kryzysów. Przeważnie
taki kryzys łapie pielgrzyma w trzecim
dniu wędrówki. Ale ja się nie poddaję.
Bo jak się już coś zaczęło, to trzeba to
skończyć – przekonuje.
Wśród pielgrzymów są jednak
również tacy, którzy, jeszcze przed
wejściem na pątniczy szlak, decydują się, ze względów osobistych, że
pójdą tylko w wybrane dni. – W tym
roku, ze względu na opiekę nad mamą,
mogłam wybrać się tylko do Olkusza.
Będę łączyć się jednak z Grupą Złotą
przez modlitwę – zapewnia Małgorzata Siga, która ma za sobą już 11
w całości przebytych pielgrzymek.
Oprócz łączności duchowej jaworznianka ma też swój wkład w organizację. To ona co roku szyje pątnikom
chusty, które są znakiem rozpoznawczym Grupy Złotej.
Jaworzniccy pielgrzymi niosą ze
sobą wiele intencji, swoich i tych,
które powierzyli im ich bliscy. W tym
roku w głównej mierze modlą się
o pokój w Ukrainie i na całym świecie oraz o umocnienie wiary mieszkańców Jaworzna i pogłębienie ich
relacji z Bogiem.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Przybyło chomików
30 nowych chomików wypuszczono we wtorek, 9
sierpnia, na jaworznickich polach. W czasie realizacji
w naszym mieście programu ochrony chomika europejskiego, czyli od roku 2016, między innymi w Jeziorkach,
Wilkoszynie, Byczynie i Cezarówce Górnej, wypuszczono już około 200 osobników tego gatunku. Wtorkowej
akcji wsiedlania nowych chomików, prowadzonej pod
kierunkiem prof. Joanny Ziomek z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, przyglądali się Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna, i Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent
miasta. – Czeki, hamstery, sysły to tylko niektóre z wielu nazw
chomika europejskiego, ważnego dla ekosystemu, chronionego gatunku gryzonia. Jaworzno uczestniczy w programie
jego ochrony – potwierdza Paweł Silbert.
Chomik europejski jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, a uznany został za „gatunek parasolowy”, czyli
taki, który zapewnia ochronę polom uprawnym wraz
z zamieszkującymi je gatunkami.
To niejedyna forma wsparcia dla tego gatunku. W sierpniu zakończył się program pod nazwą „Chomiczy ogród”.
– Od maja do lipca założyliśmy dwa ogródki i dbaliśmy
o posadzone rośliny. Przeprowadziłam warsztaty edukacyjne i artystyczne oraz upcyklingowe, a naszym gościem był

Witold Szwedkowski, który prowadził warsztaty ogrodnicze.
W projekcie wzięli udział dzieci, młodzież i dorośli, nie tylko
z Jaworzna. Najważniejszym efektem projektu są obfite plony dla naszych chomików. Mamy nadzieję, że skorzystają ze
wszystkich smakołyków – mówi Katarzyna Pokuta, koordynator projektu „Chomiczy ogród”.
Grażyna Dębała

Program ochrony chomika w Jaworznie to pierwszy
w Polsce projekt tego typu | fot. UM Jaworzno
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Hospicjum czeka na wsparcie
W ogrodzie Hospicjum Homo
Homini św. Brata Alberta odbył się
piąty już w tym roku Letni Koncert
dla pacjentów i pracowników placówki. Tym razem na ogrodowej
„scenie” wystąpili przedstawiciele
zespołu Ballabard, Kinga Jędrzejek i Marek Długopolski, z gościnnym udziałem Michała Łypa.
Artyści wykonali znane i lubiane utwory, m.in. „Chodzą ulicami ludzie” Starego Dobrego Małżeństwa, „Widziałem” czy „Smak
i zapach pomarańczy” Tadeusza
Woźniaka.
– To był naprawdę dobry występ,
mimo że mieliśmy przed koncertem
zaledwie jedną próbę. Atutami były
na pewno piękny głos Kingi i to, jak
Michał „czarował” na basie – podkreśla Marek Długopolski. – Czujemy radość z tego, że dane nam było
zagrać w tym wyjątkowym miejscu,
choć z pozoru smutnym, to jednak
pełnym ciepła i nadziei. O tę wspaniałą atmosferę bardzo dbają pracownicy i wolontariusze. Jesteśmy
dla nich pełni podziwu – zaznacza.
Cykl Letnich Koncertów odbywa
się w hospicjum piąty rok z rzędu. W tym roku w hospicyjnym
ogrodzie, oprócz występu zespołu Ballabard, odbyły się już muzyczne spotkania z kwartetem Ar-

chetti Orkiestry Kameralnej Miasta
Jaworzna, chórem Gospel Wings,
Aleksandrem Turą i seniorami
z jeleńskiego oddziału Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
– Letnie Koncerty to coś cudownego. To kawałek serca i moc wzruszeń
dla naszych podopiecznych i dla nas,
pracowników i wolontariuszy – przyznaje Iwona Markiewicz-Pawelec,
szefowa hospicyjnego wolontariatu. – Pacjenci za każdym razem są
wzruszeni tą namiastką radości. Gdy
słuchają koncertów, mogą powrócić
do wspomnień, marzeń, mogą, choć
na chwilę, oderwać się od trosk –
stwierdza.
Koncert z udziałem członków
zespołu Ballabard nie jest ostatnim
takim spotkaniem w te wakacje.
Hospicjum zapowiada, że niebawem odbędzie się kolejny.
W tym roku Hospicjum Homo-Homini świętuje jubileusz 25-lecia
swojego istnienia. Niestety, z powodu kłopotów finansowych, z jakimi
boryka się placówka, nie są na razie
planowane większe obchody. Pieniądze zbierane podczas różnych
kwest są przeznaczane na utrzymanie tego miejsca. W tym względzie
pracownicy hospicjum, wolontariusze i sami podopieczni liczą na

Dla pacjentów zaśpiewali i zagrali Kinga Jędrzejek, Marek Długopolski i Michał Łyp | fot. Anna Zielonka-Haczyńska

wsparcie. Datki można wpłacać np.
za pośrednictwem portalu fundacji
Siepomaga.
Okazją, by pomóc placówce,
będzie też zbliżająca się impreza

„Rolkuj po nadzieję”, czyli wspólne
„wyjeżdżanie” kilometrów na rzecz
hospicjum. Wydarzenie, które będzie
miało miejsce na Sosinie, zostanie
zorganizowane wspólnie z Miejskim

Centrum Kultury i Sportu. Zapisy
ruszyły w poniedziałek, 8 sierpnia,
i potrwają do 8 września, a odbywają
się na stronie www.mckis.jaworzno.
pl. Można będzie zapisać się także
w dniu imprezy. Osoby zgłoszone
elektronicznie otrzymają pamiątkowy medal uczestnictwa.
Rolkowanie nie będzie miało charakteru rywalizacji. Będzie polegać
na przejeździe ok. 5 km bez pomiaru czasu. Oczywiście każdy rolkarz
pokona taki dystans, na jaki ma siłę.
Cel jest szczytny, uczestnicy bowiem
biorą udział w rolkowaniu po wniesieniu opłaty startowej w formie
cegiełki na rzecz hospicjum.
Biuro zawodów będzie czynne
w godz. 9-10.45. Wspólny start zaplanowano na godz. 11, a zakończenie imprezy ok. godz. 13. Trasa
będzie wiodła ścieżką pieszo-rolkowo-rowerową dookoła zalewu.
Cegiełka za start osoby w wieku
od 11 do 17 lat wynosi 5 zł, a dorosłego – 10 zł. Dzieci do lat 10 będą
mogły rolkować za darmo.
Więcej informacji można zdobyć,
dzwoniąc do Janusza Ciołczyka
z działu sportu MCKiS pod numer
32 745 10 30 wew. 83 lub do Iwony
Markiewicz-Pawelec z hospicjum
506 257 379.
Anna Zielonka-Hałczyńska

REKLAMA

Pamiętaj, kiedyś twoja fotowoltaika stanie się odpadem
O czym należy pamiętać podczas zakupu, montowania i użytkowania paneli fotowoltaicznych?
Krótka instrukcja.
1. Dopilnuj, aby ﬁrma świadcząca usługę montażu/demontażu/serwisu czy naprawy instalacji fotowoltaicznej zabrała wytworzone
w ramach świadczonych usług odpady, w tym popsute panele fotowoltaiczne (art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach, wytwórcą
odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług w zakresie (…)
konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba
że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Wytwórca odpadów jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez
siebie odpadami - art. 27, ust. 1 w/w ustawy).
2. Zostaw zużyty panel fotowoltaiczny w sklepie (czyli u dystrybutora), w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep (dystrybutor) ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, w tym również zużytych paneli
fotowoltaicznych, od osób, które kupują w tym sklepie (u danego
dystrybutora) nowy sprzęt tego samego rodzaju oraz pełniący te
same funkcje.
3. Oddaj zużyty/popsuty panel fotowoltaiczny w miejscu dostawy nowego panelu fotowoltaicznego (przy zamówieniach
składanych na odległość np. zamówieniach internetowych, telefonicznych czy pozostałych zakupach z dostawą do domu).
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru
z miejsca dostawy zużytego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego
samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Zostaw zużyty panel fotowoltaiczny nieodpłatnie w punkcie serwisowym, w którym jest on diagnozowany.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego
przyjęcia tego urządzenia.
5. Pozostaw zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w postaci panelu
fotowoltaicznego u Zbierającego zużyty sprzęt (podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na zbieraniu zużyte-

go sprzętu, posiadającego w tym zakresie decyzję na zbieranie).
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym paneli fotowoltaicznych pochodzących z gospodarstw domowych.

Przy samodzielnym zakupie paneli fotowoltaicznych lub zawieraniu umowy na montaż instalacji dopilnuj, aby otrzymane dokumenty zawierały
informacje, które w przyszłości pomogą Ci uniknąć
ponoszenia kosztów związanych z utylizacją popsutych lub zużytych paneli fotowoltaicznych. Do
informacji tych należą:
1. Dane o systemie zbierania, w tym punktach zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego umożliwiających nieodpłatny zwrot gospodarstwom domowym zużytego sprzętu w postaci paneli fotowoltaicznych.
Wprowadzający (potocznie producenci lub importerzy sprzętu) na
rynek polski sprzęt elektryczny i elektroniczny są zobowiązani do:
- zorganizowania i sﬁnansowania odbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych od zbierających zużyty sprzęt,
- zorganizowania i sﬁnansowania przetwarzania zużytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych,
- informowania o systemie zbierania, w tym zwrotu zużytego sprzętu

(a co za tym idzie, do podania adresów punktów zbierania, gdzie
sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych może być nieodpłatnie pozostawiony).
Dystrybutorzy potocznie zwani sprzedającymi zostali zobowiązani
do umieszczania w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku
sprzedaży internetowej umieszczenia tych informacji na stronie
internetowej lub w formie komunikatu.
Z kolei zbierający zużyty sprzęt zostali zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu (w tym paneli fotowoltaicznych)
pochodzącego z gospodarstw domowych. Mieszkańcy mają prawo
przekazać nieodpłatnie zużyte panele fotowoltaiczne do zbierających zużyty sprzęt, a o dostępnych punktach zbierania winni zostać
poinformowani przez producentów, importerów i dystrybutorów
sprzętów elektrycznych i elektronicznych.
2. Numery seryjne każdego panelu fotowoltaicznego – jest to informacja konieczna dla zachowania gwarancji na posiadane panele
fotowoltaiczne, ale daje również możliwość sprawdzenia (przez
uprawnione podmioty tj. organizacje odzysku i autoryzowanych
przedstawicieli) jaki podmiot jest podmiotem wprowadzającym
dany sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek polski i jest zobowiązany do zorganizowania i sﬁnansowania jego nieodpłatnej
zbiórki i utylizacji.
3. Dane wprowadzającego dany sprzęt elektryczny lub elektroniczny
na rynek polski (kto powinien wskazać darmowy punt zwrotu dla
paneli fotowoltaicznych jeśli stracą swoją przydatność).
Jeśli nie możesz skorzystać z wyżej wymienionych możliwości
nieodpłatnego oddania do zagospodarowania zużytych paneli
fotowoltaicznych, skontaktuj się z ﬁrmą:
LIGHTHIEF Sp. z o.o.
Usługi O&M i recykling paneli fotowoltaicznych
ul. Targowa 1, 42-202 Częstochowa, tel. 782 499 997
Koszt przekazania zużytych paneli fotowoltaicznych do zagospodarowania zależy od rodzaju
paneli, ich masy i jest ustalany indywidualnie.
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Za nazwą Velocreation.cc kryje się trzech pasjonatów szybkiej jazdy rowerowej i wszystkiego, co wiąże się z tym sportem. Jakub Ślęczka, Marcin Reszka
i Maks Gliński chcą zbudować w naszym mieście społeczność kolarską. O ich pomysłach i planach rozmawiamy z Jakubem.

Z pasji do kolarstwa

Czym jest Velocreation.cc?
Jest to nie tylko nazwa projektu, ale
i ludzi z pasją. W naszym przypadku
jest to kolarstwo. Ja i Marcin uprawiamy kolarstwo szosowe, a Maks gravelowe. Gravel to w dużym uproszczeniu
rower szosowy, przeznaczony do jazdy
na szutry i w teren. Charakteryzuje się
szerszymi oponami i bardzo wygodną
pozycją. Jazda na rowerze jest moją
pasją od wczesnego dzieciństwa. Od
wielu lat pracuję też jako trener personalny i promotor zdrowego stylu życia. Marcin, którego znam od bardzo
dawna, jest znakomitym i cenionym
w całym kraju mechanikiem. Odkąd
zachęciłem go do jazdy szosami, dużo
razem jeździmy. Maksa też znam od
dawna. Choć każdy z nas wywodzi
się z innego środowiska i ma inne zobowiązania zawodowe, okazało się,
że pasja może być naszym wspólnym
mianownikiem. Każdy z nas jest i teoretykiem, i praktykiem w jeździe na
rowerze, dzięki czemu w grudniu 2021
r. powstał ten projekt.
Czym więc dokładnie zajmuje
się Velocreation.cc?

Kubę, Marcina i Maksa połączyła wspólna pasja - rower | fot. Jakub Ślęczka

Jednym z celów naszego projektu
jest pokazanie, że kolarstwo to niesamowity sport. Spróbujemy zachęcić
najmłodszych cyklistów, by się roz-

Як і де можуть
отримати атестати
українські
випускники
Діти з України, які рятувались від війни і переїхали
жити до Польщі, часто не мають змоги поїхати
додому й забрати документи про закінчення школи.
Та українські випускники 9 та 11 класів можуть
отримати атестат у Посольстві України в Варшаві.
Про це інформує «Наша Польща».
Випускники закладів загальної середньої освіти, які
перебувають за кордоном, можуть отримати документи
про базову середню та повну загальну середню освіту в
закордонних дипломатичних установах України в країні
перебування. У Польщі – в Посольстві України в Польщі,
воно розташоване у Варшаві.
У Посольстві зазначили, що для отримання документів
необхідно звернутись за адресою: aleja Jana Chrystiana
Szucha 7, 00-580 Warszawa.
Відвідувачі приймають щоденно з 9:00 до 18:00.
Отримати документи можна особисто або через законного
представника. Всі документи видають під розписку.
Для отримання документів із собою варто мати
паспорт. А якщо ж атестат (свідоцтво) буде отримувати
представник, то, крім документу, який посвідчує особу,
також необхідно надати документи, що підтверджують
цей статус (паспорт та свідоцтво про народження дитини,
рішення суду тощо).
Однак вхід до Посольства відбуватиметься згідно
з отриманим від Міністерства освіти і науки України
списком. Можна заздалегідь перевірити наявність у
посольстві ваших документів про освіту. Для цього слід
надіслати повідомлення на електронну пошту emb_pl@
mfa.gov.ua. У повідомленні потрібно вказати прізвище,
ім’я та по-батькові учня.

wijali w tej dziedzinie. W mediach
społecznościowych prowadzimy profile, na których można śledzić nasze
bieżące poczynania.

Założyliśmy też kanał na YouTubie, na którym znajdą się relacje
z rowerowych eskapad, a także velopodcasty, czyli rozmowy z osobami
związanymi z kolarstwem szosowym
i gravelowym. Naszym pierwszym
rozmówcą był Dariusz Czajkowski,
znany bardziej w rowerowym świecie jako bikeBajka. Darek od lat
prowadzi blog osobisty, poświęcony
pasji, czyli rowerowi. Do rozmów zaprosimy także trenerów, dietetyków
i fizjoterapeutów, a także gwiazdy
tego sportu. To będzie dawka wiedzy dla początkujących. Postaramy
się też obalić mity budowane wokół
kolarstwa. Zależy nam, by pasjonaci kolarstwa brali czynny udział
w tworzeniu Velocreation.cc. Jeśli
ktoś chciałby, żebyśmy zaprosili na
pogaduchy konkretną postać, można do nas pisać śmiało w komentarzach na YouTube, Instagramie lub
na Facebooku. Dodatkowo naszym
marzeniem jest otwarcie fundacji,
która będzie wspierała innych w realizacji marzeń.
Jakie plany macie na najbliższy czas?

Sporo czasu zajmuje nam projektowanie i tworzenie rowerów. Choć
zdarza się, że wykonujemy je także
na zamówienie, to nie są to zwykłe
rowery i prędko na ulicach ich nikt nie
zobaczy. Wszyscy jesteśmy doświadczonymi rowerzystami i wiemy, jak
ważne jest dopasowanie roweru do
ciała i jego możliwości. Nie każdy rower jest dla każdego. Poza tym każdy
nowy rower wymaga wyregulowania.
W pracy nie pozwalamy sobie nawet
na mały margines błędu. Rowery projektujemy tak, by osiągnęły maksymalnie najniższą wagę, bo są to rowery
przeznaczone do ścigania. Rowery
montujemy z różnych i sprawdzonych
komponentów, od których dostępności
jesteśmy uzależnieni, dlatego też to
zajęcie jest bardzo czasochłonne, ale
i satysfakcjonujące. Na naszym kanale
będziemy umieszczać filmy dokumentujące naszą pracę przy projektowaniu
i składaniu rowerów. Zapraszamy na
nasze profile społecznościowe. Będzie
się działo.
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

У школах Польщі готуються прийняти
учнів з України
Міністр освіти і науки Польщі
Пшемислав Чарнек сказав, що
польські школи готові з вересня
прийняти 200-300 тисяч дітей з
України. Про це міністр зазначив
Польському радіо, додав, що у
польських школах є місце для
українських учнів.
«Ми систематично до цього готуємось.
У нас дуже еластична система,
створена спільно з самоврядуванням і
відповідальними органами», – запевнив
Пшемислав Чарнек.
Однак він зауважив, що у великих
містах можуть виникати проблеми, коли
одночасно багато батьків звернуться до
директора школи із заявою, аби в цей
заклад прийняли дитину.
Міністр сказав, що батькам будуть
пропонувати інші школи, аби діти
могли навчатись, а школи не були
переповнені.
Як зазначив Пшемислав Чарнек, у
Польщі перебуває близько 700-800
тисяч українських дітей шкільного
віку. Міністр додав, що близько 500600 тисяч з них навчаються дистанційно
у своїх українських школах.
Нагадаємо, чимало дітей відвідували
польські школи: спочатку це
були звичайні польські класи, які
відвідували діти з України, таким
чином інтегрувались у шкільне життя.
Незабаром Міносвіти запровадило класи
для українських дітей: для молодших

Пані Барбара вчить українських дітей
польської мови, аби їм було легше
в школі
учнів це були зведені підготовчі класи,
де великої уваги надавали вивченню
польської мови. Так працювала система
і в Явожному, де живе приблизно
півтори тисячі українців.
Для таких цілей у заклади освіти на
роботу взяли помічників педагогів, які
були перекладачами під час уроків.
Заняття вели польські вчителі.
Діти мали засвоїти ази польської
мови, аби на початку навчального

року скласти іспит та могти навчатись
у наступному класі.
До того ж багато українських дітей
паралельно вчились у своїх школах,
виконували завдання та отримали
документи про закінчення класу в
Україні.
У школи Явожного діти на початку
навчального року мають принести
документ, який би засвідчував, який
клас закінчила дитина в українській
школі.
Олена зі Слов’янська живе в місті
Явожно з квітня. Син Іван син, якому 14
років, не відвідував польську школу. У
кінці липня жінка понесла документи
в ліцей №1. - Мені повідомили, що
набрали вже 2 класи українських дітей.
За результатами навчання побачать, як
бути далі, адже діти перш за все мають
опанувати польську мову, - поділилась
Олена.
Навчання у польських школах
ведеться державною мовою – польською.
Українськомовних шкіл у Польщі
лише кілька, вони функціонують у
великих містах, там працюють педагоги
з України.

Ніна Король,
журналістка з
України, котра
живе в Явожно.
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W bieganiu po schodach jest mis
Ile czasu może zająć
wbiegnięcie na 40. piętro biurowca? St. asp.
Mateuszowi Muranowskiemu, strażakowi
z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, zajęło to 4 minuty i 17,72
sekundy. Taki wynik
jaworznicki strażak zapisał na swoim koncie
w konkurencji biegów
po schodach podczas
prestiżowych zawodów World Police and
Fire Games w Holandii.
Jaworznianin pokonał w sumie 820 stopni
i zajął pierwsze miejsce
w kat. 30-35 lat.

Mistrzostwa odbyły się w drugiej połowie lipca i zjawiło się na
nich 10 tys. policjantów, strażaków i innych służb z całego świata.
Zmagania odbywały się w aż 63
dyscyplinach sportowych takich
jak m.in. łucznictwo, koszykówka,
siatkówka, biegi różnego rodzaju,
wyścigi rowerowe, boks i inne sporty walki, wioślarstwo, strzelectwo,
lekkoatletyka czy triathlon. Nie zabrakło też takich konkurencji jak
np. kręgle, rzutki, zbijak, wyścig
smoczych łodzi,piłka nożna, surfing i przeciąganie liny czy właśnie
bieganie po schodach.
Jaworznianin rywalizował z najlepszymi zawodnikami z różnych
krajów. Choć do Holandii przyjechał z zamiarem zdobycia któregoś
z medalowych miejsc, nie był pewny sukcesu. Bowiem nigdy nie widział na żywo olbrzymiego gmachu,
zwanego De Rotterdam, w którym
miały odbyć się schodowe zawody.
– Co prawda zrobiłem sobie wcześniej

Jaworznianin na podium | fot. Archiwum prywatne

pewne rozeznanie, ale aż do samego
wyścigu nie wiedziałem, czego się
spodziewać, jaką technikę i tempo

zastosować, by jak najsprawniej pokonać tamtejsze schody – wspomina
Mateusz Muranowski.

Wyścig ukończył jako pierwszy zawodnik w swojej kategorii
wiekowej i zdobył złoty medal.
Tylko o 0,6 sekundy szybszy od
jaworznianina był Hiszpan, który
startował w młodszym przedziale
wiekowym. – Podczas zawodów
nie była jednak prowadzona klasyfikacja generalna, toteż biegacze
z jednej kategorii nie rywalizowali
z zawodnikami z innej – przyznaje
strażak z Jaworzna.
Przygoda pana Mateusza z bieganiem po schodach miała swój
początek prawie 10 lat temu, gdy
jaworznianin wziął po raz pierwszy udział w zawodach strażackich
Altus Cup. Z roku na rok szło mu
coraz lepiej. Zaczął też brać udział
w zawodach nie tylko dla strażaków, w Polsce i za granicą, w tym
w mistrzostwach Polski i Europy,
i zajmował na nich wysokie miejsca. Po tych sukcesach zaczął myśleć o tym, by trenować już tak na
poważnie.

Harcerze wróc
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Jaworzniccy harcerze, jak co
roku w wakacje, postawili na przygodę i aktywność na świeżym powietrzu. Hufiec ZHP Jaworzno
przygotował trzy propozycje wypoczynku. Jaworznianie uczestniczyli w obozie harcerskim w Orzyszu na Mazurach, kolonii zuchowej
w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Kokotek” pod Lublińcem
oraz półkolonii organizowanej na
terenie naszego miasta. Na przygotowanie letnich atrakcji dla harcerzy jaworznicki hufiec pozyskał
z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dotację
w wysokości 55 tys. zł, co pozwoliło dofinansować wyjazd dla 170
uczestników.

Obozy harcerskie to idealne miejsce do obco

Harcerska Akcja Letnia to jednak
nie tylko wypoczynek. Instruktorzy harcerscy podczas planowania

Gabriela Siba

Szymon Tarnowski

Obóz w Orzyszu to był mój trzeci wyjazd, jednak pierwszy jako członka
kadry. Dobrze było wrócić po rocznej przerwie w miejsce, gdzie człowiek
może się wyciszyć, odciąć od tłumów
i zgiełku, po prostu skupić się na byciu tu i teraz, bez pośpiechu. Najlepiej
wspominam wieczorne odprawy kadry,
gdy zmęczeni po całym dniu mieliśmy
chwilę na podsumowanie minionych
godzin, złapanie oddechu i zaplanowanie dalszej pracy.

Po kilku latach, kolonia zuchowa zawitała w tym roku w inne miejsce, co
samo w sobie było urozmaiceniem.
Lokalizacja „Kokotka” pozwoliła na
udział w wielu atrakcyjnych wycieczkach, a jego otoczenie sprzyjało organizacji ciekawych zajęć. Sporym
zainteresowaniem cieszył się basen
położony na terenie ośrodka, co dla
wielu uczestników było nowością i pozwoliło schłodzić się w upalne dni,
których było zdecydowanie więcej.
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Rozpoczął treningi w jednym
z wieżowców na Podłężu. Wkrótce okazało się jednak, że wbieganie
na 10. piętro to stanowczo zbyt
łatwe zadanie. Wraz z kolegą po
fachu, Piotrem Mrozem, również
odnoszącym sukcesy w tym sporcie, zaczęli ćwiczyć w katowickich, 24-piętrowych Gwiazdach.
Z czasem i one stały się dla nich
zbyt niskie. Strażacy przenieśli się
więc do katowickich biurowców.
Obecnie pan Mateusz pracuje nad
kondycją wbiegając po schodach
jednego z najwyższych gmachów
w naszym regionie. Obiekt ma 140
metrów wysokości.
– Bieganie po schodach to sport
w głównej mierze wydolnościowy
i opierający się na sile biegowej. Liczy
się nie tylko praca nóg, ale również
rąk, które chwytają poręcze. Zawodnicy stosują różne techniki. Np. jedni wbiegają lub wchodzą w równym
tempie, trzymając się tylko krawędzi wewnętrznej. Inni stosują bieg
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Ekopiknik na Podłężu
wahadłowy, czyli pokonują schody,
poruszając się od jednej krawędzi do
drugiej. Ja wolę tę drugą technikę,
ale wszystko zależy oczywiście od
typu schodów – wyjaśnia. – Spotykam się z twierdzeniami, że jest
to sport mocno kontuzjogenny. Nic
bardziej mylnego. Podobnie jak na
górskich szlakach, tak samo na schodach wchodzenie jest o wiele bezpieczniejsze niż schodzenie – przekonuje.
Pan Mateusz planuje udział w kolejnych zawodach World Police
and Fire Games. Odbędą się one
w przyszłym roku w Kanadzie.
Na wbieganiu po schodach sportowe możliwości jaworznianina
jednak się nie kończą. Mateusz Muranowski chce sprawdzić swoje
możliwości również w zwykłym
biegu, na 800 metrów. Kiedyś
trenował bowiem lekkoatletykę.
Teraz przymierza się do udziału
w mistrzostwach świata masters
w Szwecji.
Anna Zielonka-Hałczyńska

cili do Orzysza

owania z naturą, zawierania przyjaźni i nauki samodzielności | fot. Anna Kłosowska

obozów dla swoich podopiecznych
stawiają przede wszystkim na aktywność. Forma wyjazdowa sprzyja

Aleksandra Kłosowska

Na obozie w Orzyszu byłam pierwszy
raz. W porównaniu do moich wcześniejszych wyjazdów ten był inny ze względu
na „dzikość” bazy. Brak prądu, palenie
w piecu podczas służby obozowej czy
warty nocne wydawały się trochę stresujące, ale szybko się przyzwyczaiłam.
Miło wspominam pierwszy dzień i „harowanie” podczas ustawiania obozu rozkładania namiotów i rozpoczęcia
pionierki. Jeśli tylko będzie taka możliwość, to chętnie pojadę tam ponownie.
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organizacji dłuższych wędrówek, gier
terenowych i zajęć, podczas których
członkowie hufca mogą wykorzystać
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas śródrocznych zbiórek. Zuchy
i harcerze uczą się zarówno samodzielności, jak i współpracy w grupie, pełnią również służbę polegającą
m.in. na paleniu w piecu, sprzątaniu
i pilnowaniu obozu, co pozwala wyrobić poczucie odpowiedzialności
za innego obozowicza. Wspomniane
aktywności to również doskonała okazja do zawierania nowych przyjaźni,
które niejednokrotnie trwają przez
wiele lat, nawet w dorosłym już życiu.
Poza życiem obozowym jaworzniccy harcerze w tym roku uczestniczyli m.in. w kilkudniowym spływie
kajakowym, odwiedzili zabytkową
Kopalnię Srebra, Ogród Zoologiczny w Opolu oraz salę szkoleniową
„Ognik”, zlokalizowaną w Powiatowej
Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Dodatkowo uczestnicy półkolonii mogli poznać ciekawe
zakątki naszego miasta i okolic.
phm. Agata Kałuża

W niedzielę, 21 sierpnia, w parku Podłęże odbędzie się
kolejny piknik z cyklu „Z rodziną w plenerze”. Tym razem tematyka wspólnej zabawy będzie ekologiczna, a na
jaworznian czekać będzie sporo atrakcji, które w ciekawy sposób przybliżają kwestie troski o środowisko. Do
udziału w tym wydarzeniu zapraszają Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, miasto Jaworzno oraz Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jednym z głównych punktów programu będzie interaktywna wystawa pod hasłem „Mniej śmieci = więcej
życia”. Ekspozycja nie tylko daje wskazówki co do tego,
jak stawać się coraz bardziej świadomym konsumentem, ale pomaga też wzbogacić wiedzę z zakresu go-

spodarowania odpadami. To bardzo ważne, bo Polacy
wyrzucają rocznie 9 mln ton jedzenia. – Ten dość trudny temat opracowany został w ten sposób, by angażować
uczestników w wiele form nietypowej interakcji. Wplecione
są tu elementy zdrowej rywalizacji, rozwoju kreatywności,
a także stymulacji wszystkich zmysłów – zdradzają autorzy
ekologicznej wystawy.
W programie niedzielnego pikniku są też warsztaty
ekologiczne, gry i zabawy animacyjne oraz konkursy
z nagrodami.
Początek pikniku zaplanowano na godzinę 16. Wspólna
zabawa w parku na Podłężu zakończy się około godziny 19.
Grażyna Dębała
AU TO P R O M O C J A

ZDROWIE I URODA
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O sposobach na zdrowe i piękne włosy rozmawiamy z Marzeną Woskowicz, trychologiem
i kosmetologiem, właścicielką HERBell Woskowicz – Gabinet Trychologii i Kosmetologii
Komplementarnej.

W trosce
o piękne włosy

O czym powinniśmy pamiętać
przy pielęgnacji włosów i skóry głowy?
Przede wszystkim zalecam dobranie odpowiedniej pielęgnacji. Musimy zwracać szczególną uwagę
na skład szamponów. Powinien on
opierać się na łagodnych środkach
myjących, które nie zaburzą funkcjonowania warstwy hydrolipidowej skóry. W okresie letnim zalecam
ochronę skóry głowy i włosów oraz
korzystanie z dobrodziejstw owoców
i warzyw sezonowych. Pozwoli nam
to uzupełnić makro i mikroelementy w organizmie, co zagwarantuje
nam posiadanie zdrowych i pięknych
włosów. Poza tym obecnie mamy na
rynku bardzo dużo dostępnych preparatów w sprayu z filtrami SPF,
które chronią włosy przed działaniem
promieniowania UV. Powinniśmy
pamiętać również o umyciu włosów
po kąpielach w słonej, morskiej wodzie. Warto również zaopatrzyć się
w odżywkę nawilżającą lub termoochronną, którą często stosujemy
przed stylizacją włosów. Szczególnie
istotne jest to w przypadku pań, które
farbują włosy i zależy im na tym, aby
włosy pozostały błyszczące, a kolor
nie wypłowiał.
Na co latem powinniśmy zwrócić uwagę?
Warto pamiętać, że okres letni to
przede wszystkim czas wzmożonej
ekspozycji na słońce, dlatego w szczególności powinniśmy zabezpieczyć
włosy przed promieniowaniem słonecznym. Ważne jest, abyśmy nie
zapominali w tym okresie o nakryciu
głowy. Mamy teraz ogromny wybór czapek, kaszkietów, kapeluszy
i z całą pewnością każdy znajdzie
dla siebie coś odpowiedniego i twarzowego. Szczególnie musimy o tym
pamiętać, kiedy idziemy na plażę lub
po prostu spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jak wynika z mojej
praktyki, bardzo często zdarza się, że
urlopowicze wracają z wakacji z poparzoną skórą głowy, a to ma znaczący wpływ na osłabienie włosów.
Dochodzi wówczas do uszkodzenia
warstwy hydrolipidowej skóry, czego
efektem jest widoczne przerzedzenie
włosów, szczególnie w okolicy czołowo-ciemieniowej.
Zaleca pani w tym czasie specjalne suplementacje, maseczki czy odżywki?
Konkretne zalecenia muszą być dobrane indywidualnie dla danej osoby.
Zależą od wielu czynników, w tym
m.in. jaki ktoś prowadzi tryb życia
w okresie wakacyjnym, czy przebywa

Marzena Woskowicz przypomina o szczególnej pielęgnacji skóry głowy
i włosów, zwłaszcza latem | fot. Fotowidzenie.pl Dorota Krupińska

dużo na zewnątrz, czy w pomieszczeniach klimatyzowanych. Tutaj raczej
skupiłabym się na doborze odpowiedniej pielęgnacji do skóry głowy i włosów, stanu zdrowia, dynamiki życia
danej osoby, a niekoniecznie brała
pod uwagę porę roku.
Włosy powinny być w tym czasie częściej myte?
Według najnowszych zaleceń trychologicznych – skórę głowy powinniśmy myć w zależności od potrzeb.
Doprowadzanie do nadmiernego
przetłuszczenia skóry głowy wcale
nie zniweluje problemu nadmiernego
łojotoku. To tylko osłabi włos i doprowadzi do jego szybszej utraty.
Wówczas faza wzrostu włosa, czyli
tzw. anagen, zostanie skrócona. Jest
to działanie niepożądane, bo naszym
celem jest wydłużanie tej fazy, a nie
jej skracanie.
Zmiana diety i większa podaż
płynów mogą wpłynąć na lepszą kondycję włosów?
Dobrze zbilansowana dieta oraz
odpowiednio nawodniony organizm

zawsze bardzo pozytywnie wpływają
na wygląd skóry. To samo dotyczy
skóry głowy oraz włosów. Szczególnie powinniśmy pamiętać o aminokwasach egzogennych, których nasz
organizm sam nie może wyprodukować, a które powinny być dostarczone w diecie lub ewentualnie w formie
suplementacji. Równie ważnym parametrem jest żelazo i ferrytyna. Ich
obniżona ilość na pewno nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu
mieszków włosowych.
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O cerę warto dbać
nie tylko latem
Upały, słońce i częste plażowanie
to wielkie wyzwanie dla naszej skóry. Specjaliści przekonują jednak,
że dla zdrowia i dobrych efektów
warto dbać o nią regularnie przez
cały rok.
– Domowa pielęgnacja to przede
wszystkim zapobieganie problemom
skórnym. Dbać o skórę powinniśmy już
od wieku młodzieńczego, bo w okresie
dojrzewania skóra przechodzi zmiany hormonalne – tłumaczy Maryna
Lemeshko, kosmetolog.
Zdaniem specjalistek, z pielęgnacją nie powinniśmy czekać, aż pojawią się problemy, czyli na przykład
oznaki starzenia lub przebarwienia.
Świadoma i odpowiednio dobrana
pielęgnacja skóry twarzy w zaciszu domowym pozwoli na dłużej
zachować młodzieńczy, zdrowy
i promienny wygląd, a także uniknąć problemów zdrowotnych skóry.
– Opieka domowa składa się z pięciu podstawowych etapów: oczyszczanie, tonizowanie, krem na noc, krem
na dzień z filtrami SPF, krem pod
oczy. To prosta higiena skóry twarzy,
szyi i dekoltu – mówi pani Maryna.
W przypadku kobiet oczyszczanie zacząć należy od starannego
demakijażu. Każdy powinien pamiętać o tonizowaniu cery. – Tonik przygotowuje skórę twarzy, szyi
i dekoltu na wchłanianie składników
aktywnych z kremów. Kremy muszą
być odpowiednio dobrane do rodzaju cery. Powinniśmy zapewnić skórze
odpowiednie nawilżenie i regenerację
– tłumaczy Monika Guja z MedEstetic.
Taką podstawową pielęgnację
specjalistki zalecają wykonywać
dwa razy dziennie, rano i wieczorem. – Trzeba pamiętać, że jeśli niedokładnie oczyszczamy skórę, z biegiem
czasu mogą pojawić się na niej niedoskonałości i podrażnienia – przestrzega Monika Guja.
Podstawową pielęgnację domową można uzupełnić delikatnymi
domowymi peelingami. Można je
stosować 1 lub 2 razy w tygodniu,

przy czym tutaj trzeba przyjrzeć się
rodzajowi skóry.
– Bardzo często panowie mają grubszą skórę twarzy. Powinni więc postawić na nieco mocniejsze peelingi
– opowiada Monika Guja. Stosować
należy również maseczki oczyszczające, nawilżające i odżywcze. – Nie
zapominajmy też o najbardziej skoncentrowanym produkcie domowej pielęgnacji, czyli serum. Dobieramy je
indywidualnie do potrzeb skóry – zaznacza Maryna Lemeshko.
Ważnym krokiem w pielęgnacji
skóry jest stosowanie kremów przeciwsłonecznych. – Nadmierna ekspozycja skóry na słońce ma negatywne
skutki dla kondycji naszej cery. Może
prowadzić m.in. do raka skóry. Poza
tym słońce wysusza skórę i niszczy kolagen oraz elastynę, co prowadzi do
wiotkości skóry całego ciała – opowiada
pani Maryna.
Co ważne, filtry przeciwsłoneczne
nie zaburzają produkcji np. witaminy
D. Specjalistki polecają stosowanie
kremów z filtrami przez cały rok,
nawet w pochmurne dni.
Dodatkowo skórę wspomóc mogą
zabiegi wykonywane przez profesjonalistów w gabinetach kosmetycznych. – Polecam zabiegi, które pomogą
pobudzić skórę do odnowy, produkcji
kolagenu, elastyny, wzmocnić naczynia
krwionośne i oczyścić skórę. Będą to na
pewno: oczyszczanie skóry, sonoforeza,
thermolifting falą radiową oraz masaże twarzy, szyi i dekoltu – wymienia
pani Maryna.
W profesjonalnych salonach urody
zaleca się także aktywne peelingi do
rozwiązywania problemów skórnych.
Pozwalają one rozjaśnić przebarwienia, oczyścić i wyleczyć skórę trądzikową, wzmocnić naczynia krwionośne, a nawet wygładzić drobne
zmarszczki. Zdaniem ekspertek, duży
wpływ na kondycję naszej skóry i cery
ma też dieta. – Powinna być ona zróżnicowana i zbilansowana. Latem powinniśmy też pić jak najwięcej wody – radzi
Monika Guja z MedEstetic.
Natalia Czeleń

Czy panowie także powinni
stosować się do tych rad?
Zdecydowanie tak. U panów częściej
spotykamy się z androgenowym wypadaniem włosów, czyli tzw. łysieniem
typu męskiego. Przy przerzedzonych
włosach zdecydowanie łatwiej o poparzenie słoneczne skóry głowy, co może
prowadzić do pogłębienia problemu
i utraty włosów. Dlatego zdecydowanie zalecamy także i panom nakrycia
głowy oraz preparaty z filtrami.
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

Kosmetolodzy apelują, by o cerę dbać systematycznie | fot. Natalia Czeleń
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Festiwal z udziałem naszych zespołów
Dwa jaworznickie zespoły śpiewacze – Jelenianki i Jaworznianki – reprezentowały nasze miasto w Wiśle
podczas tegorocznej edycji Tygodnia
Kultury Beskidzkiej. Ten wielki, międzynarodowy festiwal folklorystyczny od lat przyciąga wielu artystów.
W tym roku przed publicznością zaprezentowało się w sumie blisko sto
zespołów. Wśród nich były grupy
z Afryki i Ameryki Południowej.
Jaworznickie zespoły na festiwal
pojechały świetnie przygotowane.
Artyści na scenie zaprezentowali się
w pięknych, krakowskich strojach.

Oba zespoły przygotowały półgodzinny program artystyczny. Śpiewano
piosenki ludowe, które promują kulturę i tradycje mieszkańców regionu
krakowskiego. Publiczność nagrodziła
ich gorącymi brawami.
– Występy obu naszych zespołów
śpiewaczych podczas 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej były naprawdę udane.
Zespoły świetnie się zaprezentowały.
Repertuar był starannie wybrany i dobrze przygotowany. Całości dopełniały
stroje krakowskie. Udała się też pogoda, toteż na miejscach dla publiczności
usiadło naprawdę wielu gości, którzy

Jelenianki przywitały publiczność piosenką "My są gryfne dziołchy koła
jeleńskiego" | fot. Barbara Halaś

oklaskiwali występy – opowiada Barbara Halaś, kierownik działu kultury
w Miejskim Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.
Zadowolona z występu jest też Zuzanna Bednarz, przewodnicząca Jaworznianek. – Do występu podczas
Tygodnia Kultury Beskidzkiej przygotowywaliśmy się tak starannie, jak do
innych. Było kilka prób, podczas których
ustaliliśmy repertuar i przećwiczyliśmy
piosenki. W konsekwencji wszystko naprawdę dobrze się udało. Publiczności
nasze występy musiały się podobać, bo
otrzymaliśmy naprawdę duże brawa –
wspomina Zuzanna Bednarz.
Tydzień Kultury Beskidzkiej to
gigantyczne przedsięwzięcie kulturalne z pięcioma dużymi estradami
w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie
Podhalańskim i Oświęcimiu, i dziewięcioma dniami koncertów. Podczas tego folklorystycznego festiwalu
występuje zwykle blisko sto zespołów z całego świata. Do tego kapele,
ludowi śpiewacy i instrumentaliści.
Koncerty w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej ogląda zwykle niemal
dwustutysięczna widownia. Scenicznym występom towarzyszą wystawy
sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego czy fotografii. Organizatorzy

Jaworznianki zaprezentowały półgodzinny program artystyczny
| fot. Barbara Halaś

przygotowują targi i jarmarki sztuki
ludowej, trwają warsztaty i konkursy.
– Można powiedzieć, że cały region
ożywa na czas tego barwnego folklorystycznego spotkania. Niektórzy goście specjalnie właśnie w tym czasie
zjeżdżają w Beskidy. Spotykają się na
TKB ludzie, dla których rodzima tradycja jest wielką, niezaprzeczalną wartością, budującą ich tożsamość, a jej
ochronie poświęcają swój czas, talent
i siły. Przychodzą na koncerty również
ci, którzy chętnie wykorzystują okazję
do posłuchania muzyki ludowej, obej-

rzenia tradycyjnych tańców, poznania
zwyczajów i obrzędów swojego regionu,
kraju, a także różnych zakątków świata – przekonują organizatorzy TKB.
Zespoły śpiewacze z Jaworzna już
przygotowują się do kolejnych występów. Najbliższa okazja, by zobaczyć je
na scenie, to miejskie dożynki. Zespoły śpiewacze działają pod artystyczną
opieką Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu i zrzeszone są w Miejskim
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Grażyna Dębała

Tsukuyumi: Full Moon Down

Przebudzenie Białego Smoka
Kiedy Księżyc z uwięzionym Tsukuyumi runął na Ziemię, nic już
nie było takie samo. Natura
przeciwstawiła się ludzkości odpowiedzialnej za tę katastrofę,
co doprowadziło do
niemal całkowitego
wyginięcia ludzi.
Ci, którzy zbliżyli
się zbytnio do Białego Smoka, zostali zamienieni w jego
wierne sługi ONI, pozostała garstka rozpoczęła nomadzkie życie. Moc Tsukuyumi
wywarła również wpływ na
inne gatunki, które po przejściu ewolucji rozpoczęły marsz
dnem wyschniętego Pacyfiku w kierunku Księżyca, aby przejąć kontrolę nad Tsukuyumi, a tym samym nad odrodzoną
w nowej formie rzeczywistością.
Tsukuyumi: Full Moon Down to strategiczna gra planszowa,
która została pozbawiona elementów losowości – liczy się jedynie
zdolność adaptacyjna graczy do poczynań ich przeciwników, a to
wcale nie jest takie łatwe. Celem gry jest zdobycie jak największej
liczby punktów zwycięstwa poprzez m.in. kontrolowanie obszarów. Zacznę jednak od tego, że w grze podstawowej znajdziemy
cztery frakcje: Cybersamuraje, Dzika Banda, Nomadzi i Żarłoczny
Rój, które różnią się zarówno zdolnościami, jak i liczbą dostępnych
jednostek. W grze znajdziemy również niezależną frakcję ONI,
która jest sterowana przez wszystkich graczy i niejednokrotnie
ma wpływ na cały przebieg rozgrywki.
Rozgrywka w Tsukuyumi nie jest skomplikowana. Wybierając kartę akcji, gracze rozgrywają cztery fazy: identyczną
białą, w której wybierają po dwie akcje z czterech dostępnych,
i w zależności od wybranej karty, kolejno fazę niebieską (np.
aktywowanie kart wydarzeń), zieloną (np. rekrutacja jedno-

stek) i czerwoną (np. atak). Kiedy zakończy się zalecana 4.
runda – gra kończy się.
Jak zatem moje wrażenia z rozgrywki? W dwie osoby jest dobrze,
ale lepiej w trzy – na planszy staje się ciekawiej i można liczyć na
ciche sojusze, które i tak nie trwają długo. Umiejętne rozmieszczanie jednostek, wykorzystywanie zdolności frakcji, dostosowanie się do taktyki przeciwnika – to wszystko sprawia, że gra jest
emocjonująca i nie dłuży się, a sterowanie ONI nieraz całkowicie
rozbija strategię przeciwnika. Dodam tylko, że warto rozpocząć
grę Nomadami i Dziką Bandą, a Cybersamurajów zostawić sobie
na później, kiedy już lepiej poznamy wszystkie zasady.
Na pierwszy rzut oka gra od wydawnictwa What The Frog różni
się zastosowaniem „standów”, czyli kartonowych żetonów z jednostkami w miejsce plastikowych figurek, które tak często goszczą
przy okazji dużych gier strategicznych. Przed kampanią wydawca
podjął decyzję, że zastosowanie tego rozwiązania pozwoli graczom
lepiej odnaleźć się na planszy i miał rację. Kiedy na jednym kaflu
terenu znajduje się ponad dziesięć jednostek należących do różnych frakcji, gracz nie musi szukać ich statystyk w specjalnych
tabelach, co znacznie wpływa na czas trwania rozgrywki. Zastoso-

wanie standów pozwoliło również zmniejszyć kafle terenu i znacząco wpłynęło na
cenę. Warto zauważyć, że karton jest
bardzo dobrej jakości, a plastikowe
podstawki nie niszczą nadruku przy
wkładaniu żetonów, co bardzo
często ma miejsce w innych
grach ze standami.
Poza grą podstawową fani tytułu
mogą liczyć na kilka rozszerzeń i dodatkowych elementów, jak np. matę
do gry, kafle terenu, rozszerzenie
wprowadzające
kolejnego gracza lub graczy (standardowa rozgrywka jest do 4
osób) czy płócienne sakiewki z nadrukami frakcji. To jednak nie
wszystko. Na graczy czekają także dodatkowe frakcje: Władcy
Utraconych Mórz, Fireborn (smoki), Kampfgrüppe 03 (członkowie Zakonu Marduka) czy Sentinels (wojenne pandy). Obecnie na stronie wydawcy trwa również kampania fanowskiego
dodatku, wprowadzającego do gry m.in. aż 5 całkiem nowych
frakcji i osobno sprzedawaną frakcję Chronomasterów – małp
podróżujących w czasie. Jak na jedną grę,
to bardzo dużo, zwłaszcza że od polskiej
premiery nie minął jeszcze rok.
Tsukuyumi znalazła swoje honorowe miejsce na mojej „półce” i cieszy
się dużym zainteresowaniem, zarówno
ze względu na tematykę (japońskie klimaty!), jak i rozgrywkę. Polecam bliżej
przyjrzeć się temu tytułowi i zagłębić
w fabułę każdej z frakcji, dzięki wydanemu komiksowi.
Radosław Kałuża | @harcmepel 12+ 180 min. 2 - 4
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Wielki świat małych
światów
Mama i córka, dwie utalentowane
jaworznianki, zapraszają na wystawę
swoich prac w bibliotecznej Galerii
ExLibris. „Mikroświaty wyobraźni”,
bo taki tytuł nosi ekspozycja, składają
się ze zdjęć Doroty Pamuły i grafik
Karoliny Pamuły. Pierwsza z nich
pasjonuje się m.in. malarstwem, tkactwem, grafiką warsztatową i rękodziełem artystycznym, druga swoje życie
związała z projektowaniem graficznym. Wystawa jest próbą pochylenia się nad wielkim światem małych
światów, występujących w przyrodzie
i w naszym otoczeniu.
– Tytułowe mikroświaty zostały przez
nas zaprezentowane w powiększeniu.
Dzięki temu to, co na ekranie komórki
czy komputera było niedostrzegalne,
w większej skali ukazuje się bardzo wyraźnie – podkreślają artystki.
Karolina Pamuła zamieściła w jaworznickiej galerii 11 grafik. Królują
na nich czerń i biel. Nie są one jednak idealnie białe ani czarne, ale się
przenikają, tworzą rozmaite odcienie.
Tego, jakie mikroświaty autorka
ukazuje w swoich grafikach, pani
Karolina nie chce zdradzić.
– Zostawiam to odbiorcy. Wyobraźnia jest nieograniczona, każdy zobaczy
w nich coś innego – podkreśla artystka.
– A skąd pomysł na czerń i biel? Dzięki
zachowaniu skali szarości, zwracamy
bardziej uwagę na formę i detale. Zderzenie mocnych i delikatnych kontrastów sprawia, że chcemy się zagłębić
w wyłaniających kształtach – wyjaśnia.
Naturą w swoich pracach zainspirowała się z kolei Dorota Pamuła,
która po raz pierwszy zaprezentowała
swoje fotografie.

– Co ciekawe, z robieniem zdjęć pod
względem artystycznym nigdy wcześniej nie miałam do czynienia. Zmieniło
się to 2 lata temu. Okres pandemiczny
sprawił, że człowiek miał więcej czasu na refleksje. Rozpoczęłam porządki
w przydomowym ogrodzie. Dzięki nim
odkryłam w nim takie miejsca, na które wcześniej, w codziennym pędzie, nie
zwracałam uwagi – opisuje.
Pani Dorota postanowiła zacząć od
usunięcia niewykorzystanych podczas
remontu paneli podłogowych, które
z biegiem czasu uległy destrukcji.
– Moim oczom ukazał się mikroświat, pełen życia, roślin, małych żyjątek. Przykryte miejsca nabrały też
ujmującej kolorystyki. To było zachwycające. Wzięłam do ręki komórkę. Ku
zaskoczeniu mojemu i moich bliskich,
zdjęcia nią zrobione wyszły naprawdę
dobrze – wspomina. – Pod wpływem
tych odkryć, naszła mnie refleksja,
co przyroda potrafi zdziałać, nawet
z rzeczami, stworzonymi przez człowieka – dodaje.
Artystka stworzyła już trzy cykle
fotograficzne. Oprócz mikroświata
paneli jaworznianka zaprezentowała też mikroświaty oczka wodnego
i spróchniałego drewna.
Zarówno ten cykl, jak i zdjęcia
z oczka wodnego, można znaleźć na
wystawie w bibliotece. Wśród 20 fotografii są też wizerunki kwiatów
w dużym przybliżeniu. Cykl, związany z panelami, artystka planuje
pokazać przy innej okazji.
Ekspozycję mamy i córki można
oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 22 sierpnia.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Graﬁki Karoliny Pamuły | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Dorota Pamuła i jej fotograﬁe | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Ola Widzisz rozwija swój talent pod okiem mistrza tej sztuki, Mariana Folgi | fot. Natalia Czeleń

Maluje
na ludzkim ciele

Bodypainting, czyli malowanie ciała farbami, ma
bardzo długie tradycje.
Ostatnio ta forma sztuki zyskuje coraz większą
popularność i staje się częścią wielkich festiwali oraz
artystycznych performansów. Bodypaintingiem od
kilku lat i z coraz większymi sukcesami zajmuje się
nastoletnia jaworznianka,
Aleksandra Widzisz.
Jej przygoda z tą formą sztuki zaczęła się typowo. Ola interesowała się rysunkiem i zgłosiła
się do grupy plastycznej, działającej w strukturach Młodzieżowego
Domu Kultury w Osiedlu Stałym.
Tam poznała Mariana Folgę, artystę plastyka, charakteryzatora,
bodypaintera, fotografa, grafika
i reżysera teatru tańca. Pod jego
kierunkiem zaczęła ćwiczyć rysunek. Artysta po pewnym czasie
dostrzegł w niej potencjał i zachęcił
do podjęcia prób tworzenia malunków na ciele ludzkim.
– Wcześniej nawet nie wiedziałam,
czym jest bodypainting – wspomina
Aleksandra Widzisz.
Jaworznianka wstąpiła wtedy do
teatru tańca DyeMotion, założonego jesienią 2011 r. przez Mariana

Folgę. Świetnie się tam odnalazła,
bo taniec nigdy nie był jej obcy. Już
jako kilkulatka stawiała pierwsze
kroki na parkiecie. – Moja przygoda z tańcem zaczęła się około 8 lat
temu. Próbowałam różnych typów
tańca, najpierw w Szkole Tańca Sukces, potem w Akademii Tańca Elite
– wspomina nastolatka.
Uczennica Mariana Folgi coraz
bardziej interesowała się bodypaitingiem. Zaczynała od domalowywania prostych elementów. Teraz
w pracy jest już bardziej samodzielna. – Widzę u siebie progres i bardzo
mnie to cieszy – zdradza.
Postępy i talent Oli docenia też
jej nauczyciel. – Ola świetnie radzi
sobie na przykład z cieniowaniem –
mówi Marian Folga.
Ola chętnie pomaga w wykonaniu charakteryzacji kolegów i koleżanek z zespołu. Jej umiejętności
taneczne oraz charakteryzatorskie
podziwiać można było w najnowszym widowisku DyeMotion pt.
„Cykl życia”, które w czerwcu miało jaworznicką premierę.
Jaworznianka przekonuje, że
ludzka skóra jest równie dobrym
podłożem dla prawdziwej sztuki,
jak płótno czy też zwykły papier.
– Malowanie na ciele jest nawet łatwiejsze niż tworzenie na papierze
– przekonuje.
Bodypainting przynosi nastolatce
sporo satysfakcji. To bodypainter
sprawia, że jego model przeistacza
się w wybraną postać czy wtapia
się w tło, jak kameleon.

Młoda artystka najbardziej lubi
malować motywy zwierzęce. – Nie
przepadam natomiast za malowaniem
piór i kwiatów – zdradza.
Nastolatka coraz częściej pomaga swojemu mentorowi przy
różnych projektach. Uczestniczyła
m.in. w tworzeniu charakteryzacji
do sesji zdjęciowej do kalendarza
Śląskich Motocyklistek na 2022 r.
W tym roku wraz z teatrem tańca
DyeMotion wystąpiła w teledysku
Bellwether Mana „Preludium". Dostępny jest on na platformie YouTube. Zobaczyć ją można także w trailerze książki Anny Głowacz pt.
„Gwiezdne dzieci”. Wraz z koleżankami z grupy wykonała też świetne
charakteryzacje aktorów występujących w nagraniu.
Aleksandra Widzisz występuje też
czasem w roli modelki. Niedawno
pozowała koleżance, Wiktorii Sojce, w ogólnopolskich mistrzostwach
charakteryzacji we Wrocławiu.
W lipcu była obserwatorką, a także modelką w trakcie mistrzostw
charakteryzatorskich w Austrii.
Nastolatka skończyła szkołę podstawową, a w planach ma kontynuację nauki w liceum plastycznym.
W przyszłości chciałaby nie tylko
zajmować się bodypaitingiem, ale
także grafiką komputerową. Pomimo młodego wieku jaworznianka
stale powiększa swoje portfolio.
Przygotowała już m.in. grafikę do
książki swojej kuzynki, Anny Widzisz „Royal Flush”.
Natalia Czeleń
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Festiwal modelarski z nowościami
Członkowie Modelarni Lotniczej
SieLata zapraszają na 13. ogólnopolski Festiwal Modelarski w Jaworznie. W tym roku impreza będzie miała miejsce 10 i 11 września
w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Centrum.
– Przez ostatnie 10 lat nasz festiwal
odbywał się w gościnnych murach
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 3. Z racji tego, że z roku na rok
przyjeżdżało coraz więcej modelarzy,
zaczynało brakować miejsca. Dlatego,
po ostatniej edycji festiwalu, postanowiliśmy, że czas na zmiany. Wspólnie
z przedstawicielami jaworznickiego samorządu i Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu uzgodniliśmy, że od
tego roku impreza będzie odbywać się
w Hali Widowisko-Sportowej przy
ulicy Grunwaldzkiej 80, w ścisłym
centrum naszego miasta – wyjaśnia
Paweł Ogarek z modelarni SieLata.
– Sam budynek i infrastruktura hali
są po generalnym remoncie i doskonale nadają się do organizacji tego
typu wydarzeń. Dzięki temu na festiwalu będzie też sporo nowości, np.
po raz pierwszy zaprosiliśmy modelarzy kolejowych. Trzynastoosobowa
Kolejowa Grupa Hobby zaprezentuje
modele w skalach HO, TT, N, O, G, Z.
Będzie co oglądać. Kolejną nowością

jest konkurs pt. ,,Szybcy i dokładni".
Startujący w nim modelarze będą
mieli do zbudowania model kartonowy samolotu RWD-6. Będą musieli dokonać tego jak najdokładniej
i w jak najkrótszym czasie – dodaje.
Poza konkurencją na czas, podczas festiwalu o prym będą się
zmagać, tradycyjnie, modelarze
z całej Polski w konkursach modeli kartonowych i plastikowych,
w 60 kategoriach podstawowych
i kilku kategoriach specjalnych,
w tym m.in. samolotów różnego
typu, śmigłowców, statków morskich i kosmicznych, pojazdów
kołowych, gąsienicowych, kolejowych, artylerii, budowli, makiet,
dioram czy figurek. Po raz pierwszy
odbędzie się konkurs kolekcji modelarskich. Zostanie też wręczona
nagroda imienia, zmarłego w tym
roku, Eugeniusza Karlaka. Dostanie ją autor najlepszego modelu
samolotu w skali 1:72.
Konkursy odbędą się w trzech
grupach wiekowych: młodzik (zawodnicy do 13 lat), junior (zawodnicy od 13 do 18 lat) i senior (zawodnicy powyżej lat 18).
– Ponadto będą też warsztaty modelarskie dla początkujących i zaawansowanych modelarzy, prezen-

Sailor Moon
„Walczę o miłość i sprawiedliwość! Jestem piękną wojowniczką
w marynarskim mundurku – Sailor
Moon! Ukarzę cię w imię Księżyca!” –
kto pamięta te słowa, kończące każdy
odcinek Sailor Moon?
W tym roku obchodzimy 30-lecie
kultowej anime z lat dziewięćdziesiątych, pt. „Czarodziejka z Księżyca”,
której jestem wielką fanką. Mieści się
ona w gatunku magical girl, w którym
bohaterki wykorzystują nadprzyrodzone moce do walki ze złem.
Główną bohaterką serii jest Usagi
Tsukino, nastolatka z Tokio. Walczy
ona ze złem właśnie jako Czarodziejka z Księżyca. Towarzyszą jej inne
bohaterki, których moce i alter ego
odkrywane są w odcinkach pierwszej
serii. Początkowo głównymi bohaterami są tytułowa Czarodziejka z Księżyca, jej miłość Tuxedo Mask oraz
Sailor Senshi – Czarodziejki z Merkurego, Marsa, Jowisza i Wenus.
Dołącza do nich później Chibiusa,
córka Sailor Moon i Tuxedo Mask
z przyszłości, oraz Czarodziejki ZeSerie Czarodziejki
z Księżyca

wnętrznego Układu Słonecznego –
Czarodziejki z Urana, Neptuna, Plutona i Saturna.
Każda większa linia fabularna anime ma inną grupę czarnych charakterów: Królestwo Ciemności, Klan
Czarnego Księżyca, Bractwa, Cyrk
Martwego Księżyca, a także Galaktyka Cieni.
Wspierającymi i stale występującymi postaciami w serii są trzy
koty Luna, Artemis i Diana, które
działają jako doradcy wojowniczek,
rodziny i przyjaciele głównych bohaterek.
Każdy odcinek ma podobny schemat, w którym czarodziejki odkrywają niepokojące zjawiska zagrażające
ludziom, odkrywają stojące za nimi
demony, staczają walkę i na końcu
zwyciężają, karząc złe charaktery
w imieniu Księżyca.
„Czarodziejka z Księżyca” przedstawia uniwersalną prawdę o tym, że
dobro zawsze zwycięża zło. Jest też
świetna i przemyślana pod względem
graficznym oraz bardzo zabawna,
mimo iż bohaterki zmagają się z misją ratowania świata przedstawionego. Polecam, bo to świetna zabawa
nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale
i dorosłych, pielęgnujących swoje wewnętrzne dziecko i młodzieńcze ideały.
Można obejrzeć m.in. na Netflix.
Katarzyna Pokuta

1.Sailor Moon
2.Sailor Moon S
3.Sailor Moon R
4.Sailor Moon Super S
5.Sailor Moon Sailor Stars
S1 Przemieńcie się, Czarodziejki!
S2 Sailor Moon SuperS: Special
S3 Pierwsza miłość Ami
F1 Sailor Moon R – Czarodziejka z Księżyca: Film kinowy
F2 Sailor Moon S – Czarodziejka z Księżyca: Film kinowy
F3 Sailor Moon SuperS – Czarodziejka z Księżyca: Film kinowy
Pretty Guardian Sailor Moon Eternal
Sailor Moon Crystal

Impreza odbędzie się w Jaworznie już po raz 13. | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

tacje nowości modelarskich, wykłady
i prelekcje zaproszonych gości, wystawa plenerowa w 90. rocznicę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława
Wigury w zawodach Challenge 1932
roku w Berlinie i ich tragicznej śmierci
czternaście dni później nad Cierlickiem w Republice Czeskiej. Odbędzie
się też giełda modelarska i wiele innych atrakcji – wymienia modelarz.

Zgłoszenia do festiwalowej rywalizacji potrwają do piątku, 9
września, do godz. 20. Rejestracja
odbywa się na stronie jaworznickiej
modelarni: www.sielata.com.pl.
Więcej informacji można uzyskać
telefonicznie, pod numerami 661
976 377 i 666 863 507 oraz mejlowo: ogarekpawel@gmail.com.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Podróżnik
w bibliotece
W środę, 7 września, o godzinie
17 odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkanie z Tomaszem Michniewiczem. Wejściówki
będą do odbioru w Punkcie Informacji Turystycznej od 1 września.
Tomasz Michniewicz jest podróżnikiem, dziennikarzem, reportażystą i organizatorem wypraw.
Jest także autorem bestsellerowych
i nagradzanych reportaży książkowych. Znany jest z programów telewizyjnych i audycji radiowych.
Tomasz Michniewicz jest laureatem
m.in. nagrody National Geographic
„Traveler”, 4 statuetek na festiwalu
sztuki mediów i podróży Mediatravel oraz nagrody Osobowość Roku.
– Nasz gość zasiada w jury Kolosów, najważniejszej nagrody podróżniczo-eksploratorskiej w Polsce, oraz
Wielkiego Konkursu Fotograficznego
National Geographic – wspomina
Anna Ptaszkiewicz-Godzina, instruktor metodyczny jaworznickiej
książnicy.
NC
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Zapraszają na marsze z kijami
Członkowie grupy Nord Walkers, która działa przy
byczyńskim klubie Niko, zapraszają na wspólne spacery z kijami wszystkich zwolenników aktywnego
wypoczynku. Program na sierpień mają wypełniony.
Za nimi już trening i piknik nad Sosiną oraz marsz
o wschodzie słońca, którego celem był park Gródek.
Planów mają jeszcze sporo. Już we wtorek, 23 sierpnia, walkersi wyruszą velostradą do parku Podłęże.
Zbiórka o godzinie 18 przy placu zabaw w parku na
Osiedlu Stałym. Trasa liczy około 6 kilometrów. W trakcie marszu planowane są ćwiczenia wzmacniające.
Kolejna wyprawa odbędzie się we wtorek, 30 sierpnia. To będzie trening, który zakończy letni sezon
spacerów z kijami. Zbiórka o godzinie 17.30 pod klubem Niko w Byczynie (ul. Na Stoku 14). Wiadomo, że
trasa rajdu będzie miała około 7 kilometrów, ale to,
gdzie wybiorą się walkersi, pozostaje tajemnicą. – To
będzie niespodzianka na zakończenie wakacji z nordic
AU TO P R O M O C J A

walkingiem – zapowiada Kinga Jończyk, instruktorka
z jaworznickiego Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
Tym razem program spotkania przewiduje zajęcia,
które mają integrować grupę. Będzie też ognisko.
Marsze z kijami mają coraz większe grono zwolenników. Trudno się dziwić, bo taki trening przynosi wiele korzyści. Marsze wzmacniają mięśnie całego ciała,
poprawiają sprawność i kondycję, mają dobroczynny
wpływ na kręgosłup, pozwalają redukować wagę i korzystnie wpływają na metabolizm. Nordic walking to
rodzaj aktywności fizycznej, którą można polecić niemal każdemu. Wystarczą kije, wygodny strój i buty
i można ruszać w trasę.
Szczegółowych informacji na temat treningów z grupą Nord Walkers udziela Kinga Jończyk. Kontaktować
się z nią można telefonicznie, dzwoniąc na numer 32
616 17 53.
Grażyna Dębała
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Mali piłkarze starli się
przy Krakowskiej
Na boisku przy Stadionie Miejskim
Victoria odbył się w sobotę, 6 sierpnia, piłkarski Memoriał Jana Ciołczyka, prezesa LKS-u Ciężkowianka Jaworzno w latach 1982-1998.
W rywalizacji wzięły udział dzieci
z 11 drużyn z woj. śląskiego i małopolskiego. Mali piłkarze zmagali
się w trzech kategoriach: orlików,
młodzików i trampkarzy.
W grupie orlików wygrał zespół
KS-u Górnik Jaworzno. Drugie miejsce wywalczyła drużyna Ciężkowianki, a trzecie UKS-u Błyskawica Myślachowice. Najlepsi wśród młodzików
okazali się piłkarze UKS-u Górnik
Libiąż. Drugie miejsce zajął zespół
Ciężkowianki, a na trzecim uplasował
się team Polonii Luszowice. Pierwsze
miejsce w kat. trampkarzy zdobyli
zawodnicy z Unii Oświęcim, przed
Unią Bieruń Stary i Ciężkowianką.
Podczas turnieju odbył się też
Dzień Dawcy Szpiku, zorganizowany przez Fundację DKMS. Hono-

Dominik poza podium
Bez medalu w zmaganiach indywidualnych,
a jedynie z brązowym krążkiem
w grze drużynowej, wrócił do domu
z bilardowych mistrzostw Europy
juniorów zawodnik jaworznickiego UKS-u Fair Play. Dominik Jastrząb, wychowanek trenera Bogdana Wołkowskiego, był mistrzem
juniorów młodszych w 2020 i 2021
roku. Również w zeszłym sezonie wywalczył tytuł mistrza świata. W tym
roku bilardzista startuje jako junior
starszy. Podczas tegorocznych mistrzostw Polski wywalczył srebrny
medal w odmianie 8 bil i brązowy
w odmianie 9 bil. Nie powiodło mu
się jednak na poziomie europejskim,
w zmaganiach w kategorii U-19 we
wszystkich odmianach bilarda.
Polska reprezentacja przywiozła
z Bułgarii w sumie 10 medali.
Pojechali boksować
Rodzeństwo, Gabriela Wawszczyk i Jakub
Wawszczyk, poleciało już do Turcji
na mistrzostwa Europy młodzików
i młodziczek. Zdolni pięściarze z Akademii Boksu Roberta Gortata, zostali
wybrani do reprezentacji, dzięki temu
że każde z nich uplasowało się na
pierwszym miejscu w tabeli polskich
bokserów w swoich kategoriach.
W polskiej reprezentacji, która udała się do Turcji, jest 19 zawodników,
w tym 7 pięściarek i 12 pięściarzy.
Na liście startowej mistrzostw Europy znalazło się 378 osób z 28 krajów. O złote medale już od dzisiaj (11
sierpnia) rywalizuje 107 dziewcząt
i 271 chłopców.

rowy patronat nad imprezą objęli
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna,
Andrzej Sadlok, prezes Śląskiego
Zrzeszenia LZS, prezesi śląskiego
i małopolskiego ZPN oraz szefowie podokręgów chrzanowskiego,
katowickiego, sosnowieckiego i olkuskiego.
AZ-H

W ramach memoriału rywalizują
dzieci | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Sukcesy Patrycji
Mistrzostwo Polski
w szabli kobiet kat. B i florecie kat. B zdobyła jaworznianka,
Patrycja Haręza, podczas lipcowych
mistrzostw w szermierce na wózkach.
W zmaganiach w Warszawie wzięli
udział nie tylko Polacy, ale również
sportowcy z innych krajów - z Hong-Kongu, Niemiec, Turcji, Izraela i Ukrainy. Szablistki z obu kategorii A i B
walczyły w jednej grupie. Jaworznianka, która jest zawodniczką klubu
Victoria 1918 Jaworzno, wygrała trzy,
a przegrała dwie walki. W klasyfikacji
ogólnej zajęła piąte miejsce. Wygrała
za to w samej kategorii B. We florecie kobiet zwyciężyła 4 i przegrała 3
walki i zajęła w kat. open miejsce 3.
Była za to pierwsza w kat. B i również
zdobyła złoty medal. Kolejny sukces
pani Patrycja odniosła drużynowo
podczas Pucharu Świata w Warszawie.
Polska drużyna zdobyła złoty medal,
pokonując Tajlandki.
Nie zdobył medalu
Bez sukcesu zakończył
swój udział w mistrzostwach świata w footbagu w Krakowie jaworznianin, Paweł Nowak.
Dwukrotny mistrz świata w tej dyscyplinie sportu, w konkurencjach Freestyle zajął tym razem maksymalnie
4. miejsce. Jak podkreśla, spodziewał
się takiego wyniku, ponieważ w tym
roku nie był w stanie poświęcić się
treningom w 100 procentach. Jaworznianin był bowiem organizatorem,
odbywających się tydzień wcześniej
w Jaworznie, 21. Mistrzostw Europy
w Footbagu. Przygotowanie imprezy
pochłonęło sporo czasu.
AZ-H
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Poczwórny mistrz Europy

Szczakowianka wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 3:1
| fot. Szczakowianka Jaworzno/Dominik Kasprzyk

Same
zwycięstwa

Wszystkie trzy piłkarskie drużyny
z Jaworzna, zrzeszone w Podokręgu Piłki Nożnej Chrzanów, wygrały mecze pierwszej rundy Pucharu
Polski. Rozgrywki miały miejsce
w miniony weekend.
W sobotę Victoria 1918 Jaworzno zmierzyła się z Wolanką Wola
Filipowska. Jaworznianie pokonali
rywala 2:1. Zgoda Byczyna wygrała z kolei z Jutrzenką Ostrężnica.
Mecz zakończył się wynikiem 4:1.
Ciężkowianka walczyła zaś ze Zrywem Brodła. W meczu, który odbył się na wyjeździe, ciężkowicki
team zwyciężył 4:0. Zwycięstwa
jaworznickich zespołów oznaczają,
że wszystkie one zagrają niebawem
w drugiej rundzie PP.
Tymczasem każda z tych drużyn
przygotowuje się już do nowego se-

zonu ligowego. Zarówno Victoria,
jak i zespoły z Ciężkowic i Byczyny,
będą się zmagać o mistrzostwo w tej
samej, wadowickiej lidze okręgowej. Pierwsza kolejka odbędzie się
13 i 14 sierpnia. Zgoda powalczy
z Hejnałem Kęty, a bój ze sobą stoczą Victoria i Ciężkowianka.
Zadowoleni z ostatniego swojego
meczu są też piłkarze Szczakowianki.
Grająca w 1. grupie 4. ligi śląskiej,
Szczaksa w ostatnim sparingu przed
nowym sezonem wygrała z przeciwnikiem pierwszoligowym. Drwale
pokonali Zagłębie Sosnowiec 3:1.
Mecz pierwszej kolejki 4. ligi
Szczakowianka zagra z kolei już
w nadchodzącą sobotę, na wyjeździe. Jej przeciwnikiem będzie drużyna Śląska Świętochłowice.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Nordic walking
na Podłężu
Trwają zapisy na pierwszy Rajd
Nordic-Walking na Podłężu, który
odbędzie się w sobotę, 27 sierpnia.
Imprezę dla fanów spacerów z kijkami organizuje Akademia Boksu
Roberta Gortata we współpracy
z Urzędem Miejskim, Miejskim Centrum Kultury i Sportu oraz OSP
Ciężkowice. – Start rajdu zaplanowany jest na godzinę 10, a biuro zawodów, początek trasy i meta
zlokalizowane będą przy Pasażu
Handlowym „Manhattan” na Podłężu, czyli przy tzw. „Czerwonym
Manhattanie” – informuje Teresa
Kondoszek, prezes ABRG. – Na
starcie rajdu stanąć może 200 miłośników spacerów z kijkami, dlatego
gorąco prosimy, aby nie zwlekać ze
zgłoszeniami – dodaje.
Biuro zawodów będzie czynne od
godz. 8.30. Rozgrzewka odbędzie
się o godz. 9.50, a start o godz. 10.
Około 6-kilometrowa trasa będzie

wiodła przez osiedle i park na Podłężu, a także velostradą.
Zapisy rozpoczęły się w poniedziałek, 8 sierpnia, i potrwają do
czwartku, 25 sierpnia, lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. Możliwe
będzie też zapisanie się w dniu rajdu, pod warunkiem że będą jeszcze
wolne miejsca.
Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Organizatorzy wręczą także wyróżnienia
dla najstarszego i najmłodszego
chodziarza.
Więcej informacji można uzyskać,
dzwoniąc do Teresy Kondoszek pod
numer telefonu 506 755 036 lub
w dziale sportu MCKiS pod numerem tel. 32 745 10 30 wew. 80.
Honorowy patronat nad rajdem
objęli Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, i Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Józef Bednarczyk, były trener lekkoatletów z Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, a obecnie zawodnik tej sekcji, został poczwórnym mistrzem
Europy w rzutach nietypowych. Jaworznicki sportowiec
i szkoleniowiec wziął udział w mistrzostwach, które
odbywały się od 5 do 7 sierpnia w niemieckim Jüterbogu. Wywalczył mistrzostwo w takich konkurencjach
jak rzut dyskiem, rzut piłką, schockorama (rzut kulami
o różnej wadze) i rzut ciężarem jednorącz.
– Jechałem na mistrzostwa z myślą o zajęciu któregoś
z medalowych miejsc. Czuję wielką satysfakcję ze zdobycia
aż 4 złotych medali – przyznaje sportowiec.
To kolejny poczwórny sukces w karierze Józefa Bednarczyka. Rok temu, w lipcu, lekkoatleta został czterokrotnym mistrzem Polski na 18. Mistrzostwach Kraju
w Nietypowych Konkurencjach Rzutowych w Toruniu.
Trener z MCKiS ustanowił ogólnopolski rekord w schockoramie. Wygrał też w rzucie dyskiem antycznym, rzucie młotem szkockim i w slingballu.
Józef Bednarczyk zaczął trenować lekką atletykę
w 1971 roku. Szkoleniem adeptów tej dyscypliny zajął
się w 1983 roku. Pod jego kierunkiem wielu jaworznickich zawodników odniosło niemałe sukcesy na zawodach różnego szczebla.
Ulubioną konkurencją jaworznianina jest rzut dyskiem,
a w rywalizacji rzutów nietypowych bierze udział od
15 lat. Przez ten czas zdobył szereg medali, w tym również złotych, na mistrzostwach Polski, Europy i świata.

Józef Bednarczyk z 4 złotymi medalami
| fot. Archiwum prywatne

Teraz szykuje się do kolejnych mistrzostw Polski, które
odbędą się w ostatni weekend sierpnia w Toruniu. Pan
Józef chce poprawić rekord Polski w dysku i schockoramie, a drużynowo – pobić rekord świata w kat. 65+
w rzucie dyskiem. Obecnie, razem z innymi polskimi
lekkoatletami, są rekordzistami świata w kat. 60 lat.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 20 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna” nr
28 (266): Okulary przeciwsłoneczne. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Ojciec polskiego
malarstwa batalistycznego

Ulica Juliusza Kossaka znajduje się w Pieczyskach. To
jedna z przecznic biegnących od ulicy Malczewskiego. Juliusz Kossak to polski akwarelista, rysownik i ilustrator.
Specjalizował się w malarstwie historycznym i batalistycznym, a ulubionym tematem jego obrazów były konie. Był
też jednym z inicjatorów utworzenia w Krakowie Muzeum
Narodowego.
Juliusz Fortunat Kossak herbu Kos urodził się 29 października 1824 roku w Nowym Wiśniczu, w szlacheckiej rodzinie ruskiego pochodzenia. Był synem Antoniny z rodziny
Sobolewskich i Michała Kossaka, właściciela wsi pod
Stanisławowem i sędziego w Stanisławowie, Wiśniczu,
a potem we Lwowie. Juliusz miał
młodszych braci: Leona i Władysława.
Młody Kossak pobierał nauki
w gimnazjum Ojców Bazylianów
w Buczaczu, a następnie ukończył
studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim. Syn Michała
i Antoniny pobierał też lekcje
malarstwa. Dorastający Juliusz
miał wielu mecenasów, a w ich
dworach obserwował życie arystokracji i malował sceny z polowań, portrety oraz konie.
W 1855 r. Juliusz poślubił ziemiankę, Zofię Gałczyńską,
córkę Wojciecha „Wosia” z Siąszyc. Nowożeńcy wyjechali
do Paryża, gdzie urodziło im się trzech synów: bliźniaki,
Wojciech i Tadeusz, a następnie Stefan.
Kossak studiował w Paryżu. Kilka lat później przyjął
propozycję kierowania działem artystycznym „Tygodnika

Ilustrowanego”. Rodzina powróciła więc do kraju i osiadła
w Warszawie. Kossakom urodziły się tu dwie córki: Zofia
i Jadwiga.
Juliusz zajmował się pracą ilustratora i malował sceny
batalistyczno-historyczne. Kossak chciał w ten sposób zainteresować Polaków historią. Wreszcie wyjechał do Monachium, gdzie malował w pracowni Franciszka Adama
obok Józefa Brandta. Po powrocie wraz z rodziną osiadł
w Krakowie. Kupił wtedy dworek zwany Wygoda, a później Kossakówka. To tam malarz tworzył i żył do końca
swych dni. W Kossakówce spotykała się cała elita artystyczna Krakowa. Częstymi gośćmi byli tam m.in. Adam Asnyk
i Henryk Sienkiewicz.
Kossak angażował się w działalność kulturalną różnych instytucji, w tym m. in. Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
i krakowskiego oddziału Muzeum
Narodowego. W 1890 r. malarz
został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu cesarza Franciszka Józefa.
Juliusz Kosak uważany jest za
twórcę polskiego malarstwa batalistycznego i mistrza techniki akwarelowej. Najważniejsze
jego dzieła o treści historycznej to np. „Żółte Wody”, „Rycerze przed bitwą”, „Sobieski pod Wiedniem”, „Chodkiewicz
pod Smoleńskiem”, „Elekcja Jana Kazimierza”, „Bitwa pod
Raszynem”. Na płótnie utrwalał dzieje rodzin, portrety i sceny rodzajowe. Tworzył ilustracje do dzieł m.in. Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Wincentego Pola. NC

To będzie bardzo wesoły tydzień.
Już we wtorek, 16 sierpnia, świętować będziemy Światowy Dzień Roller Coastera, czyli górskich kolejek.
To bez wątpienia święto wszystkich, którzy lubią zabawę, emocje i adrenalinę, jaką u większości
z nas generuje przejażdżka kolejką
górską. Data obchodów nie jest
przypadkowa. Właśnie 16 sierpnia w roku 1898 Edwin Prescott
uzyskał patent na roller coastera.
Z pomysłem, by święto przenieść
na polski grunt, wyszli pracownicy Parku Rozrywki Energylandia.
Między innymi tam można poszaleć
na górskich kolejkach.
W środę, 17 sierpnia, swoje święto ma z pewnością wielu jaworznian. Zgodnie z kalendarzem świąt
nietypowych, właśnie wtedy wypada bowiem Dzień Pozytywnie
Zakręconych, czyli – jak wyjaśniają
pomysłodawcy tego święta – urodzonych optymistów, ludzi miewających zwariowane pomysły, oddanych swojej pasji. W towarzystwie
osób pozytywnie zakręconych nie
można się nudzić.
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 28 (266)

