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Więcej na str. 4-5

Byczyna doczeka
się estakady!

Gotowi na każdą
ewentualność

Na pół roku działalność
prawdopodobnie zawieszą
trzy oddziały jaworznickiego
Szpitala Wielospecjalistycznego. Chodzi o rehabilitację, neonatologię i położniczą część
oddziału ginekologiczno-położniczego. Szpital Wielospe-

cjalistyczny wystąpił już o zgodę na takie rozwiązanie do
wojewody śląskiego. Powód to
braki kadrowe i konieczność
utrzymania stanu gotowości
na wypadek czwartej fali pandemii koronawirusa.
– Po ostatnich zapowiedziach
Ministra Zdrowia wszystko
wskazuje na to, że nasz szpital
również będzie na pierwszej linii
walki z nową odmianą koronawirusa – mówi Gabriela Buczkowska, dyrektorka lecznicy.
Więcej na str. 3

Ruszył cykl
imprez rodzinnych
Pierwszy z cyklu wakacyjnych pikników organizowanych przez Miejskie Centrum
Kultury i Sportu pod hasłem
„Z rodziną w plenerze” przyciągnął do parku Podłęże całe
rodziny. Atrakcji było sporo.

Najwięcej propozycji przygotowano oczywiście dla dzieci,
ale każdy mógł wybrać coś dla
siebie. Piknikowa impreza odbyła się w niedzielę, 4 lipca.
Przed nami kolejne rodzinne
festyny. Najbliższy odbędzie
się w sobotę, 10 lipca, na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina, gdzie
tematem zabawy będzie Tropikalna wyspa. W lipcu i sierpniu bawić będziemy się też
na Rynku.
Więcej na str. 9

| fot. Grażyna Dębała

Uliczne granie
– emocje i dobre mecze

Osiem zespołów walczyło
o mistrzowski tytuł w kolejnej edycji jaworznickiego streetballu, czyli koszykarskiego
pojedynku, organizowanego
przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Zmagania trzyosobowych drużyn odbyły się na
nowym boisku w parku Podłęże. Najlepszy okazał się team
pod nazwą „Miśki”.
– To był już kolejny raz, gdy
braliśmy udział w streetballu,
organizowanym przez MCKiS,
ale po raz pierwszy wygraliśmy

i to w nowej dla nas kategorii
wiekowej, szkół ponadpodstawowych – przyznaje Mateusz
Siuda, kapitan „Miśków”.
Więcej na str. 14

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Z dala od sinic

Nad polskim morzem trudno
załatwić jakikolwiek nocleg, dodatkowo kilka dni temu internet
obiegło zdjęcie satelitarne wybrzeża, na którym jasno widać, że atak
sinic nastąpi niebawem. No to ja
zwyczajowo podziękuję i jednak
po raz kolejny wybiorę Bałkany.
Unia Europejska lubi nas wybiórczo. Niby mamy jeden ekosystem i wolność podróżowania, ale
cała pandemia pokazała, że to tylko ułuda. Przejazd przez Słowację
i Węgry odbywa się bez żadnych
problemów, wjazd do Rumunii także. Nie ma żadnych obostrzeń, tylko w sklepach, tak jak u nas, trzeba zakładać maseczkę na twarz,
ale jak tego nie zrobisz, to i tak
nikt nie zwróci uwagi. Wjazd do
Bułgarii jest już pewnym wyzwaniem. Kolejka wjazdowa to około 3 godzin, a potem zależy od
tego, na jakiego pogranicznika
trafisz. Można być obsłużonym
w jednym okienku, albo biegasz
między kilkoma. Jeśli powiesz, że
jedziesz tranzytem, wtedy szybko przejeżdżasz granicę, ale już
pobyt w Bułgarii to konieczność
wylegitymowania się testem lub
Unijnym Certyfikatem Covid. Panie w okienku nie mają pojęcia,
jak kamerą z tabletu zeskanować
kod QR, po kolejnej próbie po prostu patrzą na wydruk i wpuszczają
bez sprawdzenia. Gorzej, jeśli nie
masz żadnego dokumentu, wtedy
wypisywane jest skierowanie na
kwarantannę i trwa to wszystko
w nieskończoność.

Szpilki w bruku

Na szczęście później jest już
w porządku. Bułgaria jak zawsze
gościnnie wita niskimi cenami
i piękną pogodą, w końcu upał
nad Morzem Czarnym znosi się
zdecydowanie lepiej niż w mieście,
w którym pracujesz, o ile nie jest
to miasto na Islandii. Morze ma
temperaturę 26 stopni, a rybka
w barze kosztuje dalej 12 zł.
Na Bałkanach czas płynie zdecydowanie wolniej. Przy drodze
stoją babcie z malinami i grzybami zebranymi o poranku, z ogródków sączy się muzyka grana na
akordeonie lub mandolinie, a na
stołach gości zimna rakija o mocnym aromacie śliwkowym lub
winogronowym. Trudno spotkać
pijanego Bułgara, pomimo że cały
dzień popijają mocny alkohol.
Wynika to z tego, że po każdym
łyku przegryzają lokalną kiełbaską lub białym, słonawym serem.
Pomimo że mają markety podobne do naszych, to chętniej robią
zakupy u lokalnych handlarzy
i na targu. Na niewielkich straganach królują warzywa i owoce, czereśnie znacznie tańsze niż
w Polsce, tutaj na początku lipca
są już wielkie i w pełni dojrzałe. Niewątpliwie najważniejszym
elementem każdego stoiska są
pomidory. Nie mają marketowego, unijnego kształtu, który nie
może odbiegać od normy ani też
identycznej wagi jak sąsiadujący
z nim okaz. Każdy jest inny kształtem i wagą, za to smak wyborny
– wręcz czuć, że dzień wcześniej
jeszcze rósł na słonecznym polu,
nabierając koloru i słodyczy, nieosiągalnej w naszej części Europy.
Po powrocie do Polski trudno się
znowu przyzwyczaić, że większość
warzyw ma ten sam, nijaki smak

Jan Kleszcz

Niezwykła moc

Choć jeszcze kilka lat temu budowa estakady w Byczynie
budziła wśród niektórych mieszkańców tej części Jaworzna
silny opór i skrajne emocje, to dziś sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, ruch samochodów w tym rejonie w ciągu
ostatnich lat znacznie się zwiększył. W efekcie Byczyna podzielona jest Drogą
Krajową nr 79, po której bez względu na dzień tygodnia oraz porę roku i dnia
nieustannie suną tiry i osobówki. Z tego powodu mieszkańcy mają coraz większe kłopoty z przejazdem z jednej części dzielnicy do drugiej. Podobnie sprawa
wygląda z włączaniem się do ruchu, a nawet z pokonaniem krajówki pieszo.
Sznur samochodów zdaje się po prostu nie mieć końca. Narzekają też kierowcy,
którzy mijają tę dzielnicę tranzytem, bo przejazd przez jaworznicką Byczynę
wiąże się często z postojem na światłach, co w godzinach szczytu wywołuje korki.
Przebudowa układu komunikacyjnego bez wątpienia poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Po zakończeniu inwestycji z ruchliwej dziś
drogi korzystać będą właściwie tylko mieszkańcy Byczyny. Dzięki temu w tej
części Jaworzna będzie nie tylko spokojniej, ale też ciszej, a w powietrzu nie
będą się unosiły smugi spalin. Przejazd przez Byczynę będzie też wygodniejszy
dla kierowców.
Aby to osiągnąć, poświęcić trzeba kilka budynków. Ich właściciele otrzymają
stosowną rekompensatę. To wysoka cena, ale w zamian otrzymujemy bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców oraz większy komfort życia całej dzielnicy.
Dzisiejsze natężenie ruchu samochodów i pieszych sprawia, że życie w Byczynie robi się coraz trudniejsze, toteż mieszkańcy już nie bronią się przed budową estakady. Teraz widzą w niej nadzieję. Wychodzi na to, że czasem nie
warto tracić energii na wyjaśnianie, przekonywanie i tłumaczenie. Wystarczy
poczekać, a empiria zrobi swoje.

i przypomina surowego ziemniaka, pomimo że jest cukinią lub
ogórkiem.
Po fali podwyżek w Polsce nastawiałem się, że wszędzie będzie
podobnie, jednakże Bułgaria miło
zaskoczyła. O ile mój ulubiony
chleb, kupowany w Jaworznie rok
temu za 4,60, kosztuje obecnie 2
złote więcej, to tutaj bochenek
razowca dalej za 1,5 lewa, kurs
bułgarskiej waluty do Euro dalej
bez zmian, więc i w stosunku do
złotówki drożej. Ceny paliw wszędzie niższe niż w Polsce, nawet
Węgry cieszące się złą sławą w tej
kwestii, są tańsze o 30 groszy na
litrze. To lekko dołujące, że wyjeżdżając z kraju, widzimy, jak
zaczyna u nas panować drożyzna.
Może w związku z tym należy
pomyśleć o dodatkowej pracy, bo
za chwilę zabraknie na wszystko.
W lutym umówiłem się z człowiekiem od remontu, że przyjdzie
i zrobi robotę za 3800, teraz gdy
nadszedł termin pracy, cena podskoczyła do 7000. Nic, tylko uczyć
się zawodu. Ale jeszcze lepszy, bo
łatwiejszy sposób na zarabianie
niemałych pieniędzy, wymyśliła
pewna dziewiętnastoletnia Brytyjka, która jest posiadaczką popularnego konta na Instagramie.
Otóż sprzedaje w niewielkich słoiczkach wodę, w której wcześniej
zażywała kąpieli! Myślicie, że to
głupi pomysł? Wcale nie, gdyż
w kilka dni sprzedała wszystko, na
dodatek każdy słoiczek wyceniła
na 30 dolarów! Jak widać, można sprzedać absolutnie wszystko,
chociaż przeciętny Kowalski raczej
nie będzie miał szansy, aby w ten
sposób dorobić na emeryturze.
A zresztą skąd wziąłby taką ilość
wody z kąpieli...
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Z tęsknoty

Grażyna Dębała

Z punktów szczepień znikają kolejki. Chętnych na ten zabieg jest coraz
mniej. Częściowo wynika to z faktu,
że zainteresowani są już w pełni zaszczepieni. Inni szczepić się nie chcą.
Powody są różne. Często chodzi o zupełnie przyziemne sprawy, jak brak
czasu, niechęć do wizyty w przychodni, czy natłok zawodowych i domowych obowiązków. Sporą grupę przed
szczepieniem powstrzymują też obawy związane z NOP, czyli niepożądanym odczynem poszczepiennym.
Tymczasem specjaliści przekonują,
że zaszczepić się warto, bo ryzyko powikłań jest niewielkie w zestawieniu
z korzyściami. Z danych wynika, że
od wybuchu epidemii na COVID-19
zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na
całym świecie. Specjaliści szacują, że
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Bułgaria, Bułgaria,
Bułgaria! - krzyknęła
przerażona wątroba.
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każdy zaszczepiony to potencjalnie od
kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już połowa
zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia
się w niej koronawirusa.
Epidemiolodzy zachęcają niezdecydowanych do zaszczepienia się
i ostrzegają przed kolejnymi mutacjami wirusa. Prognozują, że jesienią
wirus znów może zaatakować. W zamkniętych pomieszczeniach nadal
obowiązują maseczki i limity osób,
jaworznicki szpital czasowo zamyka
trzy oddziały, by pozostawać w gotowości przed spodziewaną kolejną już
falą pandemii. Wszystko wskazuje na
to, że szczepienia to jedyny sposób
na powrót do normalności, za którą
chyba wszyscy tęsknimy.

Włącz myślenie
Anna Zielonka-Hałczyńska

W podróży, nad wodą, w lesie,
na placu zabaw, a także w domu.
Policjanci z jaworznickiej komendy
uświadamiają młodym jaworznianom, co powinni robić, by byli bezpieczni podczas wakacji. W ramach
ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” stróże prawa odwiedzają najbardziej lubiane przez dzieci
miejsca w Jaworznie i przypominają maluchom i ich rodzicom o zasadach, którymi powinni się kierować,
wypoczywając i bawiąc się podczas
letniej laby. „Okazji” do nieszczęścia jest niestety sporo. Na przykład
długotrwała kąpiel słoneczna, gdy
nie zabezpieczymy się odpowiednio
przed słońcem, może doprowadzić
do poparzenia i udaru. Kolejny pro-
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blem to pływanie w niestrzeżonym
miejscu – takie zachowanie stwarza
ogromne ryzyko utonięcia. Z kolei
niezapięte pasy w samochodzie to
częsta przyczyna ludzkich tragedii
na drodze. Zagrożeniem dla dzieci są też kontakty z nieznajomymi.
Dlatego, również w tym zakresie,
jaworzniccy funkcjonariusze uczulają
małych jaworznian, jak powinni się
zachować, by uniknąć skrzywdzenia
przez obcych. Pogadanki zawsze są
w cenie, bo o wypadek lub jakieś inne
przykre zdarzenie nietrudno. W wielu
przypadkach głównym winowajcą jest
brak rozwagi. Ludzie niestety często
o niej zapominają i dopiero, gdy ktoś
przypomni im o zagrożeniach, stają
się ostrożniejsi i „włączają myślenie”.
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SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Na pół roku działalność zawieszą prawdopodobnie trzy
oddziały jaworznickiego Szpitala Wielospecjalistycznego.
Chodzi o rehabilitację, neonatologię i położniczą część
oddziału ginekologiczno-położniczego.
Szpital Wielospecjalistyczny
wystąpił już o zgodę na takie rozwiązanie do wojewody śląskiego.
Powód to braki kadrowe i konieczność utrzymania stanu gotowości
na wypadek czwartej fali pandemii
koronawirusa.
Aby sprostać potrzebom walki
z COVID-19 w jaworznickiej lecznicy przebudowano pomieszczenia Oddziału Rehabilitacyjnego,
Neonatologii oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w jego
części położniczej. Takie rozwiązanie funkcjonowało przez piętnaście
bardzo trudnych miesięcy, czyli od
28 lutego 2020 do 31 maja 2021.
Niestety, epidemiolodzy ostrzegają,
że obecna poprawa pandemicznej
sytuacji może nie być wcale zbyt
trwała. Niektórzy prognozują, że
jesienią wirus zaatakuje ponownie i szpitale powinny być na to

odpowiednio przygotowane. – Po
ostatnich zapowiedziach ministra
zdrowia wszystko wskazuje na to,
że nasz szpital również będzie na
pierwszej linii walki z nową odmianą koronawirusa, będziemy musieli
zapewnić gotowość i odpowiednią
ilość miejsc covidowych. W trakcie
ostatniej dwumiesięcznej, wiosennej
fali do naszej placówki trafiło ponad 2 tysiące zakażonych pacjentów. W wielu przypadkach ich stan
był ciężki lub nawet bardzo ciężki.
Ogromnym zaangażowaniem personelu ratowaliśmy ludzkie życie
– podkreśla Gabriela Buczkowska,
dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
Niestety, ta sytuacja mocno uderzyła w samą placówkę i jej kadrę.
Brak personelu medycznego już
przed pandemią był dużym problemem. Teraz jest jeszcze gorzej.

Z powodu braków kadrowych i prognozowanego nadejścia kolejnej fali pandemii zawiesić trzeba działalność 3 oddziałów | fot. Grażyna Dębała

– Jedną z kluczowych przyczyn
braku zainteresowania podjęciem
pracy na wspomnianych oddziałach
była niemożliwość jasnego określenia perspektyw czasowych, dotyczących daty wznowienia działalności
oddziałów, które zostały przebudowane dla potrzeb leczenia pacjentów zakażonych lub podejrzanych
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

WYDARZENIA

Jaworznianie uczcili pamięć oﬁar walki z niemieckim okupantem | fot. UM Jaworzno

Pamięć o oﬁarach
wciąż żywa

W niedzielę, 4 lipca, mieszkańcy
Jaworzna tradycyjnie oddali hołd
jaworznianom poległym w walce
z hitlerowcami w czasie II wojny
światowej. W kościele św. Józefa
Rzemieślnika w Jeziorkach odprawiona została msza święta w intencji ofiar pacyfikacji leśniczówek
w Jeziorkach i Byczynie. W tym
roku obchodzimy 78. rocznicę tych
tragicznych wydarzeń.
Po nabożeństwie uczestnicy obchodów udali się pod pomnik w Jeziorkach. W niedzielnej uroczystości
udział wzięły rodziny partyzantów
zamordowanych przez Niemców
w 1943 roku, a także przedstawiciele władz miasta, Stowarzyszenia
Pamięci Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Katolickiego „Przyjaźń

Jaworznicka”. Składając kwiaty,
uczestnicy obchodów uczcili pamięć ofiar pacyfikacji leśniczówek
w Jeziorkach i Byczynie.
Do dramatycznych wydarzeń
doszło w lipcu 1943 roku. 4 lipca
Niemcy zatrzymali Juliana Rembiecha, który pełnił funkcję łącznika jednej z grup partyzanckich,
działających w lasach w pasie pomiędzy Byczyną, Jeziorkami, Dobrą, Pieczyskami, Wilkoszynem
i Ciężkowicami. Zatrzymany miał
przy sobie przepustkę pracownika
leśnego, podpisaną przez Arnolda Preglera z Jeziorek i Franciszka Abstorskiego z Byczyny.
Idąc tropem fałszywych przepustek, 5 lipca roku hitlerowcy rozpoczęli wielką akcję pacyfikacji

w lasach i leśniczówkach. Działali
bardzo zdecydowanie i okrutnie.
Aresztowano wówczas między innymi członków rodzin Abstorskich, Preglerów, Sołtysków,
Otrębskich i Kornela Poscha.
U Preglerów aresztowano także
Rozalię Szalon, ich służącą. Sam
Arnold Pregler został rozstrzelany
w Oświęcimiu jesienią 1944 roku.
Niemcy nie oszczędzili nawet małych dzieci i kobiet w ciąży.
Niektórzy aresztowani trafili do
obozów koncentracyjnych, innych od
razu rozstrzelano. Akcja pacyfikacji
trwała do 16 lipca. W tym czasie zatrzymano kilkadziesiąt osób. Większość aresztowanych nie przeżyła
pobytu w obozach koncentracyjnych.
Grażyna Dębała

Niestety, ten swoisty brak pewności
związany z dalszym przebiegiem pandemii i powiązanym ograniczeniem
wykonywania pozapandemicznych
świadczeń medycznych wpłynął także negatywnie na kwestie kadrowe
– potwierdza Gabriela Buczkowska.
Sprawy nie są jeszcze przesądzone. Sporo zależy od faktycznego
rozwoju pandemicznej sytuacji.

Jaworznicki szpital cały czas prowadzi analizy i przygotowuje się do
każdej z możliwych opcji dalszego
funkcjonowania. Pod uwagę brane
są zarówno efektywne zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie
COVID-19, jak i przywrócenie pełni
świadczeń medycznych z okresu
poprzedzającego pandemię.
Grażyna Dębała

Z rąk prezydenta RP Andrzeja
Dudy Monika Bryl, wiceprezydent
Jaworzna, odebrała pamiątkową
tablicę, która ma uczcić bohaterów
powstań śląskich. Wśród uczestników tych niepodległościowych zrywów, walczących o przynależność
Górnego Śląska do odrodzonej niepodległej Polski, byli nie tylko Ślązacy, ale mieszkańcy całego regionu.
Pamiątkowe tablice prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej przekazał na ręce przedstawicieli władz
samorządowych miast i gmin województwa śląskiego i opolskiego
podczas uroczystości, która odbyła się w niedzielę, 4 lipca, w Kato-

wicach. Obchody zorganizowano
z okazji setnej rocznicy wybuchu
III powstania śląskiego.
– Pochylam dziś nisko głowę po
raz kolejny przed wszystkimi bohaterami wszystkich powstań śląskich.
Nie tylko przed mężczyznami, którzy
walczyli z bronią w ręku, lecz także
przed wszystkimi, którzy byli na ich
zapleczu: przed kobietami, które na
nich czekały, wspierały ich i opatrywały rany, a czasem walczyły,
przed dziećmi, przed młodzieżą, przed
wszystkimi, którzy wtedy za Polską
tak mocno byli – mówił podczas wystąpienia w Katowicach prezydent
Andrzej Duda.
GD

W setną rocznicę
powstań

Pamiątkowe tablice odebrali przedstawiciele miast i gmin województwa śląskiego
i opolskiego | fot. Materiały UM Jaworzno
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Wciąż
szczepią
ZLO otrzymało 200 szczepionek
jednodawkowych firmy Johnson&Johnson. To ważna informacja
szczególnie dla tych, którzy chcieliby się jeszcze zaszczepić przed
wyjazdem urlopowym. Każdy, kto
chciałby jeszcze przed wakacjami
przyjąć tę jednodawkową szczepionkę, może zgłosić się do masowego punktu szczepień w hali na
Leopoldzie (aleja Piłsudskiego 88).
Można też zarejestrować się poprzez Internetowe Konto Pacjenta
lub telefonicznie, dzwoniąc na numer 32 616 3479 lub 32 616 40 63.
Szczepienia planowane są na sobotę, 10 lipca. Początek o godzinie
8.30. Wystarczy się zgłosić tego
dnia lub zarezerwować wcześniej
godzinę, podając numer PESEL
i numer telefonu.
Obecnie w Jaworznie działają
już tylko punkty masowych szczepień. Przychodnie, które do tej pory
szczepiły, powoli wygaszają swoje
punkty. – W przychodniach szczepimy tylko drugą dawką, nowych zapisów już nie prowadzimy. Wszystkich
chętnych kierujemy do hali na Leopoldzie – mówi Grażyna Koszowska,
specjalista ds. epidemiologii w Zespole Lecznictwa Otwartego.
Tymczasem w Jaworznie ogólnie
szczepionkę przeciwko COVID-19
przyjęło 78177 mieszkańców,
w tym po dwóch dawkach jest już
34030 jaworznian.
Ewa Szpak

Są wolne
miejsca

Od 19 do 22 lipca trwać będzie
dodatkowy nabór do Miejskiego
Żłobka. Są jeszcze miejsca dla pięciorga jaworznickich maluchów.
Miejsce w żłobku wiąże się z udziałem w programie Dobry strat, co
oznacza, że zapisanie dziecka do
placówki dla jego rodziców ma
być szansą na powrót na rynek pracy. Na miejsce liczyć mogą rodzice, którzy są poza rynkiem pracy,
w tym osoby bezrobotne lub bierne
zawodowo. Chodzi tu na przykład
o mamy, przebywające na urlopie
wychowawczym.
Aby wziąć udział w rekrutacji,
trzeba w dniach od 19 do 22 lipca
złożyć kartę zgłoszenia do naboru
dodatkowego do projektu „Dobry
start - utworzenie nowych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku”. Dokumenty
aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie, która
mieści się przy ulicy Towarowej 61
w Jaworznie. Ogłoszenie wyników
rekrutacji już 30 lipca.
Grażyna Dębała
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Paweł Silbert,

prezydent Jaworzna

Dzięki realizacji tego projektu Byczyna zupełnie się zmieni. Obecnie centrum osiedla Byczyna jest najgłośniejszym miejscem w mieście
z powodu intensywnego ruchu tranzytowego na
styku dwóch województw - śląskiego i małopolskiego. Dziennie tą drogą przejeżdża między 15
a 17 tysięcy samochodów, w tym większość, bo
około 80 procent, to tranzyt. Po zakończeniu
inwestycji ta droga stanie się drogą lokalną i będzie służyła głównie
mieszkańcom dzielnicy. Po wielu latach konsekwentnej pracy i starań
oraz pozyskaniu środków zewnętrznych, budowa nowego śladu drogi
krajowej oraz estakady, jako koniecznego elementu dla całego układu
komunikacyjnego miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców Byczyny, staje się możliwa do wykonania. Dziś zaczyna się nowy rozdział
w historii Byczyny.

Umowę na przebudowę byczyńskiego odcinka DK 79 podpisano 6 lipca | fot. Grażyna Dębała

Byczyna doczeka się esta

Droga Krajowa nr 79 na byczyńskim odcinku zyska nowy ślad. We wtorek, 6 lipca, podpisano umowę z będzińskim Banimexem na realizację
tej inwestycji. Ulica odsunięta zostanie od centrum dzielnicy. Dzięki
temu w Byczynie będzie bezpieczniej, spokojniej i ciszej, bo dziś z powodu natężenia ruchu to najgłośniejsza dzielnica Jaworzna.
Przebudowa krajówki będzie kosztowała ponad 35 mln zł. Na realizację tego drogowego przedsięwzięcia miastu udało się zdobyć 30 mln
zł dotacji celowej z budżetu państwa.
W mieście trwają obecnie remonty na ważnych drogach. Drogowcy
pracują między innymi na ulicy Martyniaków i Piekarskiej. Wkrótce
ruszyć ma też przebudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od nowego
ronda na Pechniku do ulicy Kolejowej w Centrum.
Mieszkańcy Byczyny mogą odetchnąć z ulgą. Wkrótce rozpoczną się
prace związane z budową estakady,
która wyprowadzi znaczną część aut
z centrum ich dzielnicy. We wtorek,
6 lipca, w Byczynie uroczyście przekazano umowę na realizację tej inwestycji. Zadanie wykonają drogowcy
z będzińskiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Banimex. Deklarują,
że prace rozpoczną już za kilka dni.

We wtorkowej konferencji uczestniczyli m.in. Paweł Silbert, prezydent Jaworzna i Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury,
Jarosław Wieczorek, wojewoda
śląski, Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa, Monika
Bryl, wiceprezydent miasta oraz
Michał Łukaszkiewicz i Maciej
Modrzejewski z Banimexu.Wszyscy uczestnicy wtorkowej konferen-

cji podkreślali wagę byczyńskiej
inwestycji.
– Budowa nowej estakady i przebudowa układu drogowego w Byczynie jest jedną z największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji, która
w najbliższych latach będzie realizowana przez miasto. Jeszcze jako poseł również zabiegałem o środki na tę
inwestycję, ogromnie zaangażowana
w to przedsięwzięcie była radna Anna
Lichota. Gratuluję całemu zespołowi
Urzędu Miejskiego w Jaworznie stworzenia tak dobrego projektu – podkreśla Dariusz Starzycki, wicemarszałek
województwa śląskiego.
We wtorkowej konferencji uczestniczyła też Anna Lichota. Jaworznicka radna nie kryła radości z faktu, że
udało się podpisać umowę na budowę estakady.
– Dotychczas z powodu wzmożonego ruchu samochodów, głównie ciężarowych, mieszkańcy narażeni byli na
niedogodności związane m.in. z nadmiernych hałasem czy problematycznym
wyjazdem ze skrzyżowań. Budowa estakady to strategiczna inwestycja, dzięki
której mieszkańcy Byczyny będą mogli

czuć się bezpiecznie i w komfortowych
warunkach korzystać z infrastruktury
drogowej. To rozwiązanie daje nadzieję,
że ruch w tym miejscu zostanie uspokojony – podkreśla Anna Lichota, radna
z Byczyny.
W związku z budową estakady
mieszkańcy Byczyny zyskają nie tylko
spokój i nową drogę. Projekt przewiduje również realizację chodników,
zjazdów i dwóch zatok autobusowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie, wodociąg,
przebudowę kolidujących urządzeń
teletechniki, oświetlenie, zasilanie
energetyczne, budowę ekranów akustycznych typu zielona ściana i sygnalizacji świetlnej. Uporządkowana
zostanie też zieleń.
Zgodnie z projektem, na byczyńskim odcinku DK 79 o długości 1,5
km, droga zyska nowy ślad. Zadanie
rozpocznie się w rejonie ulicy Barana.
Droga zostanie odsunięta od centrum
Byczyny, a w rejonie przysiółka Koszówki powróci na stary ślad. To nie
wszystko. W rejonie ulic Rapackiego
i Nauczycielskiej powstaną łączniki
starego i nowego śladu DK79. Aby

Skrzyżowanie z Wojska Polskiego
będzie wygodniejsze, bo ulica zyska
dodatkowy pas do skrętu w lewo.
Od ulicy Wojska Polskiego do Energetyków zostanie poprowadzona
wygodna asfaltowa droga dla rowerów. Przejścia dla pieszych zostaną
doświetlone lampami wertykalnymi,
oświetlone zostaną również okolice
przystanków autobusowych i same
wiaty. W rejonie drogi powstanie
również stacja meteorologiczna,
a aktywne znaki drogowe będą informowały kierowców o aktualnych
warunkach drogowych i stanie nawierzchni jezdni.
Ten etap przebudowy ulicy Martyniaków (od skrzyżowania z Wojska
Polskiego do skrzyżowania z Promienną) kosztować będzie nieco ponad 10,5 mln zł, z czego ponad 3,9
mln zł to dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych. W kosztach
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej partycypuje spółka Wodociągi
Jaworzno sp. z o.o.
Grażyna Dębała

Ulica Piekarska przechodzi tzw. „lifting" | fot. Anna Z

Korytarz w remoncie
We wtorek, 6 lipca, rozpoczął się
drugi etap prac związanych z remontem ulicy Martyniaków.
Droga do skrzyżowania z Promienną nadal jest jednokierunkowa, ale
dojazd do posesji i działających tam
zakładów został utrzymany. Po ulicy jeździ się tylko jednym pasem,
a dopuszczalna prędkość wynosi 40
km na godzinę. Zakres prac przewidzianych projektem jest bardzo duży.
Remont ruszył na początku marca,
a potrwa do wiosny 2022 roku.

Remont Martyniaków to jedno
z największych drogowych przedsięwzięć, jakie obecnie realizowane jest
w Jaworznie. Ulica stanowi bowiem
ważny element korytarza dla tirów,
które Jaworzno mijają tranzytem.
W ramach prowadzonych prac
droga zostanie rozebrana, a następnie zbudowana od podstaw. Wzmocniona zostanie konstrukcja drogi, by
dłużej udało się utrzymać ją w jak
najlepszym stanie. Nowy będzie też
systemem odwodnienia.

Drogowcy zajęli teraz lewy pas ul. Martyniaków | fot. Ewa Szpak

Remont ulicy Piekarskiej powoli dobiega końca. Drogowcy z firmy Hucz
z Boronowa naprawiają na jednym
z odcinków podbudowę nawierzchni
asfaltowej, by zyskała lepszą nośność.
Następnie wezmą się za położenie
wierzchniej warstwy drogi. Jak informuje kierownik robót, Krzysztof Korytko, finalne prace są przewidziane
na około 19 lipca. Kładzenie asfaltu
potrwa dwa dni. – W tym czasie kierowcy napotkają na czasowe utrudnienia.
Ruchem kierować wówczas będą nasi
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Uczniowie z wynikami

Sznur samochodów na Krakowskiej w Byczynie nie ma końca | fot. Grażyna Dębała

akady!

Andrzej Adamczyk,

minister infrastruktury

Wieloletnie plany przebudowy odcinka Drogi
Krajowej nr 79 przebiegającej przez Jaworzno
i Byczynę właśnie wchodzą w fazę realizacji. Dzięki
dotacji z budżetu państwa wybudowana zostanie
estakada, która wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta. To inwestycja, która zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Umowa na budowę
estakady to dobra wiadomość dla mieszkańców
Byczyny i dla wszystkich, którzy korzystają z DK 79. Po zakończeniu tej
niezwykle ważnej i wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji poprawę
odczują kierowcy i piesi. W Jaworznie jak w laboratorium widać, że rząd
wspiera samorządy, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje komunikacyjne
To, co działo się i dzieje w Jaworznie w zakresie zmian w infrastrukturze
drogowej, to doskonały przykład dla innych samorządów, jak należy budować miasto przyszłości.
krzyżówki były bezpieczne, ruchem
kierować będą sygnalizatory świetlne.
Nad potokiem Byczynka powstanie
pięcioprzęsłowy wiadukt o długości
153 m. Wzdłuż wiaduktu będą biegły wygodne chodniki, oddzielone od
jezdni stalowymi barierami. Chodniki
powstaną również wzdłuż nowego
śladu DK 79. Trotuary będą miały
szerokość 1,5 m i oddzielone będą

od jezdni barierą, rowem i ekranem
akustycznym. – Plac budowy zostanie
przekazany do tygodnia. Potem ruszą
prace przygotowawcze i rozbiórkowe.
Z czasem mogą powodować utrudnienia
w ruchu, ale postaramy się, by kierowcy
jak najmniej je odczuwali – deklaruje
Michał Łukaszkiewicz.
Grażyna Dębała

Kończą Piekarską

Zielonka-Hałczyńska

pracownicy – podkreśla drogowiec.
Dwa tygodnie po położeniu asfaltu
na drodze pojawi się oznakowanie
poziome.
Remont Piekarskiej odbywa się na
całej jej długości, od ulicy Działkowej do skrzyżowania z Granitową
i Wiejską. Prace obejmują nie tylko
odnowienie samej drogi. Powstało też
kilka dodatkowych udogodnień - 10
miejsc postojowych dla samochodów
osobowych i zatoka manewrowa dla
autobusów przy krzyżówce z Bogu-

sławskiego. Do tej pory kierowcy dużych wozów mieli problem ze skrętem. Drogowcy zbudowali też nowe
krawężniki.
Prace na Piekarskiej są elementem
większego drogowego projektu, czyli
przebudowy ul. Grunwaldzkiej. Modernizacja tej ostatniej ruszy po zakończeniu prac na Gigancie. Grunwaldzka
zostanie przebudowana na odcinku
od nowego ronda na Pechniku do ulicy Kolejowej w Centrum. Drogowcy
zwężą jezdnię do 6 metrów, zbudują
nowe chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe i pasy dla rowerzystów. Przebudowane zostaną też sieci podziemne.
Zmieni się geometria skrzyżowania
z ul. Kolejową.
Wszystkie prace mają potrwać do
końca 2022 roku. Inwestycja kosztuje prawie 5 mln zł. Koszty wymiany
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
pokryją Wodociągi Jaworzno. Część
środków przeznaczonych na przebudowę drogi pochodzi z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. To
1,6 mln zł.
AZ-H

Ósmoklasiści i maturzyści poznali już wyniki z majowych egzaminów, będących przepustką do
dalszej edukacji.
Absolwenci szkół średnich od 4
do 20 maja zmagali się z egzaminami obowiązkowymi oraz wybranymi na poziomie rozszerzonym. Każdy z abiturientów musiał przystąpić
do egzaminu z języka polskiego,
matematyki oraz języka obcego.
Tegoroczna matura ze względu na
trwające od ponad roku zdalne nauczanie, jak zapowiadano, miała
być łatwiejsza. Obniżono wymagania, szczególnie z matematyki,
która zawsze jest piętą achillesową maturzystów. Zrezygnowano
też, jak w ubiegłym roku, z egzaminów ustnych z języka polskiego i obcego. 5 lipca od godz. 8.30
maturzyści mogli sprawdzić swoje
wyniki, logując się do swojego konta w systemie ZIU (Zintegrowany
Interfejs Użytkownika). Wielu nie
kryło niezadowolenia. Młodzi ludzie spodziewali się wyższych wyników, szczególnie z egzaminów na
poziomie rozszerzonym.

Do matury w województwie śląskim przystąpiło 29 684 tegorocznych absolwentów szkół średnich,
a w Jaworznie 552 abiturientów.
Egzamin maturalny na Śląsku
zdało 72,8%, a 19,5% ma prawo
przystąpić do sierpniowej poprawki. Można to zrobić w przypadku
oblania jednego obowiązkowego
przedmiotu. Egzamin maturalny
z języka polskiego zdało na Śląsku 92% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
w Jaworznie – 88%, z matematyki
– 77%, a 72,4 proc. w Jaworznie,
natomiast z języka angielskiego
– 94%, a w naszym mieście 91%,
podała w poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Średni wynik uzyskany
przez tegorocznych maturzystów
z egzaminu pisemnego z języka
polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 56% możliwych do
uzyskania, z matematyki – 55%,
a z angielskiego 78%. Matura więc
okazała się dla wszystkich abiturientów średnio trudna. Chociaż
wyniki są analogiczne do minione-

go roku, wielu nie do końca było
zadowolonych.
– Matura nie była dla mnie łatwa,
więc trochę bałem się wyników, ale
szczerze mówiąc, okazały się dobre. Myślałem, że lepiej mi pójdzie
z podstawy z języka polskiego, ale
bardzo ucieszył mnie wynik z języka angielskiego. Cieszę się też,
że kolegom i koleżankom z klasy
poszło tak dobrze. Zależało mi na
dobrych wynikach, bo wybieram
się na psychologię – mówi Dawid
Smalcerz, absolwent I Liceum
Ogólnokształcącego.
Z kolei egzamin ósmoklasisty, który został przeprowadzony w dniach 25-27 maja, a który
jest przepustką do wybranej szkoły ponadpodstawowej, zdawało
w Jaworznie 743 absolwentów.
Średni wynik z języka polskiego
wyniósł 60%, z matematyki 46%,
a z języka angielskiego 68%. Są to
wyniki porównywalne z wynikami
z całego województwa śląskiego,
a w przypadku niektórych gmin
nawet i wyższe.
Ewa Szpak
AU TO P R O M O C J A
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Dostała pomoc, teraz sama chce pomagać
Cierpiąca na artrogrypozę jaworznianka doczeka
się upragnionego wózka elektrycznego. 30 tys. zł
uzbierała dzięki własnej pracy i pomocy darczyńców.
Teraz sama chce pomagać innym potrzebującym.
Udało się! Dzięki pomocy darczyńców, Maria Guzik już za
miesiąc będzie jeździć nowoczesnym wózkiem elektrycznym,
dzięki któremu będzie mogła samodzielnie się przemieszczać.
REKLAMA

Zmagająca się z niepełnosprawnością ruchową jaworznianka,
zbierała pieniądze na ten cel na portalu zrzutka.pl i prowadząc licytacje na Facebooku. O zbiórce informował również
Puls Jaworzna na swoim facebookowym profilu. Upragnione
30 tys. złotych pani Marysia ujrzała na ekranie komputera
w sobotę, 3 lipca. – Dziś brakuje mi słów, więc tylko napiszę, że po dwóch latach się udało – skomentowała naprędce.
– Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i pomagali – dodała.
Pani Maria od urodzenia cierpi na artrogrypozę. To choroba, powodująca sztywnienie i przykurcze stawów. Przez nią

jaworznianka jest skazana na wózek inwalidzki i zależna od
innych osób, które pomagają jej w codziennych czynnościach.
Obecnie porusza się na zwykłym wózku, który muszą pchać
jej bliscy. Ale dzięki zbiórce udało się zebrać całą kwotę.
Firma specjalizująca się w budowie wózków elektrycznych
już tworzy dla pani Marii pojazd idealnie dla niej skrojony.
– Wózek będzie zmodyfikowany pod schorzenie Marysi. Będzie miał odpowiednią konstrukcję, ramę, zabezpieczenia i dostosowany do jej dłoni dżojstik - wymienia Arkadiusz Guzik,
mąż jaworznianki. – Muszę podkreślić, że większość potrzebnej
kwoty żona zebrała dzięki własnej pracy. To ona założyła zrzutkę i otworzyła na Facebooku grupę z licytacjami. Przeznaczała
na nie zarówno swoje przedmioty, jak i te, które przekazali jej
przyjaciele i lokalni przedsiębiorcy. Ze sprzedaży fantów uzbierała 20 tys. zł – dodaje.
Kobieta mimo choroby, robi wszystko, by móc żyć jak inni.
Za pana Arkadiusza wyszła 10 lat temu. Trzy lata temu urodziła synka. Kubuś jest oczkiem w głowie rodziców. A jako
trzylatek jest bardzo aktywny.
– Chcę uczestniczyć w jego zabawach, we wspólnych spacerach. Teraz, ze względu na to, że mąż musi pchać wózek, nie
jest w stanie dobrze przypilnować naszego synka. Dla bezpieczeństwa, Kubuś siedzi podczas spacerów na moich kolanach.
A przecież na pewno wolałby biegać, swobodnie się bawić. Gdy
będę miała wózek elektryczny, sama będę mogła nim sterować,
a Arek zajmie się synkiem – tłumaczy pani Marysia. – Również
ja zyskam więcej możliwości, by wspólnie z mężem wychowywać
Kubusia. Poza tym będę mogła bardziej angażować się w różne
inne aktywności, sama wychodzić na spacer, robić zakupy, spotykać się ze znajomymi – tłumaczy.
Mimo swoich ograniczeń jest super mamą, a synek jest jej
całym światem. Świetnie się dogadują, uwielbiają wspólną
zabawę. Dużo rozmawiają. Pani Marysia czyta chłopcu bajki.
Wymyśla mu wiele kreatywnych zabaw.
Na pytanie, czy jako mama z niepełnosprawnością czuje się bohaterką, odpowiada, że samo macierzyństwo jest
wielkim wyzwaniem, niezależnie od tego, czy rodzic jest
zdrowy czy chory.
– Spotykam osoby, które mówią, że mnie podziwiają. Ale
wszystkie mamy są wyjątkowe i wszystkie są godne podziwu
– podkreśla.
Pani Maria ma też swoje pasje. Pasjonuje się kosmetologią i makijażem. Chce zdobywać wiedzę w tym kierunku.
Pracuje. Sprzedaje kosmetyki. Oprócz bazarkowych licytacji
prowadzi też sklepik internetowy i dąży do założenia własnej działalności.
Jest wdzięczna za pomoc i teraz ona chce pomóc innym.
Zebrała już pieniądze na wózek, a ma jeszcze sporo rzeczy
do wystawienia na licytacje, nadal będzie je prowadzić.
Pieniądze zebrane tą drogą przeznaczy na wsparcie innych
potrzebujących mieszkańców Jaworzna, szczególnie tych
najmłodszych.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Maria Guzik jeszcze na starym wózku. Na zdjęciu z mężem i synkiem
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Świetny plan na upały!

Jarosław Sawiak ze swoją najnowszą książką o historii Długoszyna
| fot. Archiwum prywatne

Zdjęcia sprzed lat

Ponad 260 starych fotografii, skany cennych dokumentów sprzed lat
i komentarze autorstwa jaworznickiego historyka. Światło dzienne ujrzała właśnie nowa książka o dziejach
Długoszyna, dzisiejszej dzielnicy Jaworzna, a dawniej ważnej, średniowiecznej wsi. Głównym autorem tego
opracowania jest jaworznianin, Jarosław Sawiak.
– Wydawcą książki jest Muzeum
Miasta Jaworzna, natomiast autorem
opracowania graficznego jest dr Sławomir Śląski z jaworznickiego muzeum.
Materiały do książki przez ponad dwa
lata zbierałem ja i były radny Jerzy
Nieużyła – informuje Jarosław Sawiak. – Do albumu zostały wybrane
najbardziej reprezentatywne fotograficzne znaleziska. Są to zdjęcia o znacznej
wartości historycznej i takie, które były
dobrej jakości. Sporo fotografii niestety
musieliśmy odrzucić, właśnie ze względu na bardzo złą jakość – przyznaje.
Jak podkreśla, wśród najcenniejszych zdobyczy są dokumenty
związane z funkcjonowaniem gminy
Długoszyn, w tym ten z końca XIX
wieku, powołujący tamtejszą ochotniczą straż pożarną, kronika Szkoły
Ludowej, wnioski dowodowe z okresu
międzywojennego i dokument zakupu
starego młyna z początku XX stulecia.
Wśród innych cennych znalezisk są
fotografie różnych długoszyńskich
obiektów, które już nie istnieją, a także zdjęcia mieszkańców, uroczystości
i innych ważnych wydarzeń.
– Album dotyczący Długoszyna, to
kolejna inicjatywa, polegająca na zgromadzeniu w jednym miejscu cennej ikonografii. Wcześniej, dzięki współpracy z mieszkańcami Jaworzna, zostały
wydane podobne pozycje o Byczynie
i Szczakowej. W przygotowaniu są też te,
dotyczące Ciężkowic, Jelenia i centrum
Jaworzna – wymienia Przemysław
Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta
Jaworzna.
Wspomniany album jest drugą
książką Jarosława Sawiaka. Historyk jest też autorem publikacji pn.
„Długoszyn. Zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego” i współautorem wystawy,

zorganizowanej dwa lata temu w klubie „Pod Skałką” z okazji półwiecza
ponownej lokacji długoszyńskiej osady. W organizacji ekspozycji historyk
współpracował ze swoją żoną Anną
i Miejskim Centrum Kultury i Sportu.
Pierwsza wzmianka o Długoszynie pojawiła się w źródle pisanym
w 1238 roku. Wtedy to biskup krakowski Wisław z Kościelca zwolnił
wieś z obowiązku płacenia dziesięciny
kościelnej. Tym samym potwierdził
jej przynależność do klasztoru benedyktynek w Staniątkach. O Długoszynie wspomniano też w dokumencie
z 1242 roku, w którym książę mazowiecki Konrad potwierdził przekazanie osady biskupowi krakowskiemu.
Kolejny wpis pochodzi z 1243 roku,
gdy wieś została wymieniona w tzw.
falsyfikatach staniąteckich.
Na tym koniec, bowiem przez ponad 270 lat o Długoszynie nie było
mowy w żadnych źródłach pisanych.
Dlaczego? Historycy podejrzewają,
że osada po prostu przestała istnieć.
W drugiej połowie XIII wieku między
Piastami trwała bowiem tzw. wojna
o grody. Być może w Długoszynie
doszło do jakiejś katastrofy lub zbrojnego napadu.
Kolejne wieści o wsi pojawiły się
dopiero 8 listopada 1519 roku, gdy
wojewoda lubelski Andrzej Tęczyński podzielił wieś na część królewską
i biskupią (druga lokacja). Prawdopodobnie granica biegła między domami, po drodze królewskiej (dzisiejsze
ulice Jana Długosza i Dąbrowskiego)
do Skałki. Większa część wsi przypadła biskupowi i znalazła się w strukturach tzw. klucza sławkowskiego.
Część królewska była z kolei w jurysdykcji starostwa będzińskiego.
W Długoszynie rozwinęło się na powrót górnictwo kruszcowe.
Najnowszą książkę Jarosława Sawiaka znaleźć można w siedzibie
MMJ przy ulicy Pocztowej 5, w punkcie Informacji Turystycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w centrum
Jaworzna i w parafii pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Długoszynie.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Wypoczynek nad Sosiną to doskonały plan na nadchodzące upalne dni. Tym bardziej, że ostatnie
badania próbek pobranych z jaworznickiego kąpieliska dowodzą,
że woda w Sosinie jest czysta i doskonale nadaje się do pływania
i wodnych szaleństw.
Czysta woda, piaszczyste plaże,
wielofunkcyjne boisko do siatkówki
i koszykówki, boisko do siatkówki
plażowej i gry w bule oraz siłownia
pod chmurką i plac zabaw to tylko niektóre atrakcje tego miejsca.
Wypoczywając nad wodą, warto
jednak zachować rozsądek.
– Do wody należy wchodzić na
obszarze strzeżonego kąpieliska, nigdy poza nim. Absolutnie nie wolno
się kąpać, jeśli wcześniej piło się alkohol – ostrzega Jarosław Broczkowski, prezes miejskiego WOPR
w Chrzanowie.
Wiemy już, że 33-latek z Trzebini, który pod koniec czerwca utopił
się w Sosinie, był pod wpływem
alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie 2 promile.

Upalne dni najlepiej spędzić nad wodą
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Brak odpowiedzialności i wandalizm to najgorsze zmory wypoczywających nad Sosiną. Po słonecznych i ciepłych dniach zniszczeń
jest naprawdę sporo. Powyrywane
słupki parkingowe i znaki drogowe, bohomazy na wieży ratowników, śmieci porzucane na plaży
czy nagminnie kradzione rośliny to
smutny bilans licznych odwiedzin

na terenie OWR Sosina. – Odnowiona Sosina prezentuje się świetnie,
ale, aby jak najdłużej się nią cieszyć,
to o to miejsce trzeba dbać. Warto
reagować, gdy jesteśmy świadkami
aktów wandalizmu czy kradzieży.
Reagujmy – zachęca Sebastian Kuś,
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, które administruje
tym terenem.
GD
AU TO P R O M O C J A
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Utrwalić
piękno łąk
Do 1 sierpnia uczniowie szkół podstawowych mogą przesyłać prace na
konkurs fotograficzny pod nazwą
„Kolorowe murawy galmanowe siedlisko pełne życia”. Na zwycięzców czekają nagrody. Konkursowe
zdjęcia zrobić trzeba na jaworznickich murawach galmanowych, które
znajdują się w rejonie Sadowej Góry,
Góry Wielkanoc w Ciężkowicach lub
w Długoszynie. Konkurs ma uwrażliwiać dzieci i młodzież na piękno przyrody naszego miasta. W Jaworznie
murawy galmanowe to miejsca, gdzie
już w średniowieczu odkrywkowo
wydobywano rudy cynku. Wykroty
z biegiem czasu zostały zagospodarowane przez naturę i przekształciły się
w charakterystyczną, kolorową murawę, niezwykle bogatą w kwitnące
gatunki. W Jaworznie od 2018 roku
realizowany jest projekt ochrony tych
obszarów. Prace należy przesyłać na
adres mailowy: biogalmany@us.edu.
pl, w tytule wpisując „Kolorowe murawy galmanowe - siedlisko pełne
życia - praca konkursowa”.
GD
AU TO P R O M O C J A

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

NR 24/2021

8 LIPCA 2021

Kino „pod chmurką” ruszyło
Brazylijski film „Rio, I love You”
zainaugurował nowy sezon Letniego Kina Plenerowego, które ruszyło
w piątkowy wieczór, 2 lipca.
Seanse pod chmurką od lat były organizowane przez Miejskie Centrum
Kultury i Sportu. Najpierw kinowe
filmy wyświetlano przed Halą Widowiskowo-Sportową, potem na Rynku,
a następnie filmowe hity wspólnie
oglądaliśmy na terenie makiety kopalni Jacek Rudolf na plantach. Zawsze
cieszyły się sporym zainteresowaniem
mieszkańców, którzy chętnie korzystali z tego typu rozrywki.
Ciepły wieczór, leżaki i dobre
kino – czyż może być lepszy przepis
na piątkowy wieczór? Dlatego też
2 lipca jaworznianie chętnie odpowiedzieli na zaproszenie MCKiS.
Na długo przed seansem wszystkie
leżaki w podcieniach Hali Widowiskowo-Sportowej przy Grunwaldzkiej 80 były zajęte. Miejsca zajmowali przede wszystkim fani dobrego
kina, ale również i ci, którzy chcieli
spędzić letni wieczór w niecodziennych okolicznościach. Spotkanie

W tym sezonie ﬁlmy oglądamy w podcieniach Hali Widowiskowo-Sportowej | fot. Ewa Szpak

poprowadziła Katarzyna Pokuta
z MCKiS, która wprowadziła widzów w tematykę wyświetlanego
filmu. – „Rio, I love You” to niebanalny film o oryginalnej konstrukcji. Składa się z dziesięciu noweli,
z międzynarodową gwiazdorską ob-

sadą. Wspólnym mianownikiem tych
dziesięciu historii jest miłość. Mam
nadzieję, że uwiodą was historia,
krajobrazy, światło, muzyka – wyliczała Katarzyna Pokuta.
Film bardzo się spodobał jaworznickiej publiczności. Jeszcze długo

po seansie widzowie dyskutowali
i wymieniali się uwagami. – Bardzo
lubię taką formę rozrywki. W zeszłym
roku nie opuściłam żadnego seansu, bo
dla mnie kino „pod gwizdami” to coś
wspaniałego. Podobało mi się bardzo
wprowadzenie do filmu, jednak sam
film trochę mnie rozczarował. Podobały mi się zdjęcia, muzyka, jednak
treść przedstawianych filmowych nowel już niekoniecznie, nie przekonała
mnie – mówi Teresa Olińska-Pabich,
jedna z uczestniczek Letniego Kina
Plenerowego.
Już w jutrzejszy piątek, 9 lipca,
wyświetlony zostanie amerykańsko-marakoński film „Królowa pustyni”
Wernera Herzoga z Nicole Kidman
w głównej roli. A kolejny seans „Kobiety z 6. piętra” w reż. Philippe`a Le
Guay`a zaplanowany jest na 23 lipca.
Na projekcje w Letnim Kinie Plenerowym duży wpływ ma aura. Jeśli warunki pogodowe nie pozwolą
na seans na zewnątrz, film zostanie
wyświetlony w holu Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS.
Ewa Szpak

Uczczą zwycięstwo
nad Krzyżakami
Już w najbliższą niedzielę, 11 lipca,
w Szczakowej odbędzie się rodzinny
piknik organizowany pod hasłem
„W rocznicę Grunwaldu”. To wydarzenie, które upamiętnia zwycięską
bitwę, w której wojska polskie i litewskie rozgromiły siły Krzyżaków.
Aby uczcić zwycięstwo, w Szczakowej bawić się będziemy przez całe
popołudnie.
Obchody rozpocznie msza święta odprawiona o godzinie 11.30
w kościele św. Elżbiety Węgierskiej.
O oprawę muzyczną nabożeństwa
zadba chór Sokół. Po mszy uczestnicy przejdą pod kamienny pomnik
zwieńczony orłem. To najstarszy
w mieście pomnik Grunwaldu. Tam
około godziny 12.30 złożą kwiaty. Po
części oficjalnej uczestnicy obchodów
spotkają się popołudniu na pikniku
rodzinnym.
– O godzinie 16 na parkingu przed
Domem Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego zacznie się piknik rodzinny, na
który serdecznie zapraszają pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
oraz działacze Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna. Podczas naszej
piknikowej imprezy gościć będziemy
pasjonatów, prawdziwych miłośników
średniowiecza i rekonstrukcji historycznych, czyli Bractwo Rycerskie Zamku
Będzin. W tym roku Jaworzno świętuje
wspaniały jubileusz. 120. rocznicę nadania mu praw miejskich. To doskonała
okazja do sprawdzenia swojej wiedzy
o małej ojczyźnie, jaką jest Jaworzno.
Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców
do wzięcia udziału w konkursie interdyscyplinarnym, który przeprowadzimy

podczas naszego pikniku. Do zobaczenia
w niedzielę – zaprasza Agata Stelmachów, kierownik zespołu obiektów
kulturalnych w Miejskim Centrum
Kultury i Sportu.
Organizatorzy zadbali o atrakcje
dla wszystkich. W programie rodzinnego pikniku są między innymi pokazy rycerskie, a także gry i zabawy
jarmarczne i plebejskie. Będą też konkursy i doskonała atmosfera.
Uroczyste obchody rocznic bitwy
pod Grunwaldem mają w Szczakowej długą tradycję. Pomnik, który
miał przypominać o zwycięskiej bitwie, odsłonięto 15 lipca 1910 roku,
czyli dokładnie w pięćsetną rocznicę
grunwaldzkiej potyczki. Warto wspomnieć, że był to czas zaborów i postawienie takiego pomnika wymagało
zgody władz austriackich. Udało się
ją jednak uzyskać i w uroczystości
odsłonięcia pomnika uczestniczyło
kilka tysięcy osób, w tym mieszkańcy
Szczakowej, Jaworzna i okolicznych
miejscowości. Na pomniku umieszczono pamiątkową tablicę z napisem:
„1410 – 1910 Grunwald. Praojcom na
chwałę, braciom na otuchę”. Pomnik
szybko stał się prawdziwym symbolem dążeń niepodległościowych
mieszkańców tej okolicy. Podczas
II wojny światowej pomnik został
zniszczony. Zburzyli go niemieccy
okupanci. Na szczęście ocalała pamiątkowa tablica, którą ukryto. Po
wojnie trafiła ona na odbudowany postument. Również wtedy na szczycie
pomnika zamontowano orła, odlanego w szczakowskiej odlewni.
Grażyna Dębała
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Relaks na hamaku to jedna z atrakcji pikniku
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

9

Najmłodszym szczególnie podobały się wielkie klocki
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zapraszają na rodzinne pikniki

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta i ich rodzice dobrze bawili się podczas pierwszego w te wakacje festynu z cyklu „Z rodziną w plenerze”. Piknikowa impreza
odbyła się w niedzielę, 4 lipca, w parku Podłęże. Przed nami kolejne rodzinne festyny. Najbliższy odbędzie się w weekend na terenie OWR Sosina. W lipcu i sierpniu
bawić będziemy się też na Rynku.
Pierwszy z cyklu wakacyjnych
pikników przyciągnął do osiedlowego parku całe rodziny. Atrakcji
było sporo. Najwięcej propozycji
przygotowano oczywiście dla dzieci, ale każdy mógł wybrać coś dla
siebie.
Szczególnie oblegane były stanowiska łucznicze. W kolejce do
strzelania z łuku mali jaworznianie
ustawiali się głównie z tatusiami
i dziadkami, ale mamy też próbowały swoich sił. Popularne były
również stanowiska do gry w badmintona i to, w którym rzucało się
woreczkiem do celu.
Najmłodsi wybierali gry wielkoformatowe, a więc wielkie klocki,
puzzle, grę w Dobble czy tworzenie
rozmaitych brył ze słomek konstrukcyjnych. Nie zabrakło kącika
malucha, w którym mali artyści
mogli pokazać swoje talenty. Były
też hamaki, w których relaksowali
się starsi i młodsi uczestnicy pikniku.
– Cieszymy się, że na naszą plenerową imprezę przyszły całe rodziny. Zabawa pod chmurką to świetny
sposób na spędzenie wolnego dnia
w każdym czasie, nie tylko w pandemii – podkreśla Monika Komańska, pełnomocnik ds. organizacyjnych w Miejskim Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie. – Piknik na
Podłężu to jedna z kilku zaplanowanych na wakacje imprez. Zapraszamy
na kolejne. Najbliższa już w sobotę,
10 lipca, na Sosinie – informuje.
Festyn na Sosinie rozpocznie się
o godz. 16 i potrwa do 19. Tym
razem będzie sportowo i... hawajsko. Impreza odbędzie się pod hasłem „Tropikalna wyspa”. Zaplanowano m.in. pokazy flayboardu,
czyli akrobacji w wodzie, taniec
limbo, czyli zabawę polegającą na

przechodzeniu pod obniżającą się
poprzeczką, a także gry i konkursy hawajskie. Wśród sportowych
atrakcji znajdzie się też marszobieg
z biegaczką Patrycją Włodarczyk.
Świetna zabawa będzie czekać również na poszukiwaczy skarbów,
którzy będą odnajdywać monety
za pomocą wykrywacza metali.
Na program sobotniej imprezy
wpłynąć może pogoda. Jeśli aura
nie dopisze, to nie wszystkie zaplanowane atrakcje uda się zrealizować. Organizatorzy podkreślają bowiem, że jeśli będzie padał deszcz,
niektóre punkty programu nie będą
mogły dość do skutku.
Piknik zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi. Również

uczestnicy imprezy są zobowiązani
do przestrzegania aktualnych zasad, w tym zachowania dystansu
i dezynfekcji rąk.
Cykl z „Rodziną w plenerze” będzie realizowany przez całe wakacje. Po zabawie na Sosinie, MCKiS
zaprosi 17 lipca i 22 sierpnia do
GEOsfery. Natomiast 1 sierpnia
znów spotkamy się nad zalewem,
gdzie odbędzie się charytatywny
Wakacyjny Rajd Nordic Walking.
W te wakacje, podobnie jak w poprzednie, nie zabraknie też imprez
z cyklu #kierunekRynek. Na festyn
na głównym miejskim placu będzie
można przyjść w dwie niedziele 25 lipca i 8 sierpnia. O szczegółach
MCKiS poinformuje niebawem.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Nie zabrakło rozgrywek badmintona
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Jolanta Rostkowska
z Alicją

Nadia Soboń
i Martyna Matusik

Katarzyna Golasowska
z Jasiem

Dariusz Kędziora
z Oliwią

Piknik w parku Podłęże był bardzo
fajną imprezą. Mieszkamy niedaleko, dlatego tym chętniej tu się wybrałyśmy. Na dobry początek córka
sprawdziła się w strzelaniu z łuku.
Dobrze jej poszło. Myślę, że organizowanie tego typu festynów w mieście to dobry pomysł, każdy ma okazję przyjść z rodziną i spędzić miło
czas. Park na Podłężu po remoncie
bardzo nam się podoba.

Na pikniku w parku na Podłężu
wszystko się nam podobało. Fajne
było stanowisko prowadzone przez
jaworznicki TOZ. W kąciku, poświęconym zwierzakom, można było rysować, trwała zbiórka na rzecz bezpańskich psów i kotów. Każde dziecko
dostało też jakiś fajny gadżet. W innym miejscu były konkursy z nagrodami, m.in. za udzielenie pierwszej
pomocy. Nagrodą był plecak.

Mojemu 3-letniemu synkowi bardzo
spodobały się duże puzzle i dobrze
się przy nich bawił. Rodzinny piknik to bardzo fajny pomysł. Udała
się pogoda, jest bardzo przyjemnie,
zwłaszcza że w wyremontowanym
parku miło się spędza czas. Myślę,
że z synkiem i mężem będziemy brać
udział w kolejnych piknikach, organizowanych przez Miejskie Centrum
Kultury i Sportu.

Bardzo dobrze się bawimy. Z córką
rzucaliśmy np. woreczkami do celu.
Oliwia oczywiście wygrała. Cieszę
się, że tego typu imprezy znów mogą
być organizowane. Można spotkać
się z innymi, odreagować. Pogoda
dopisała. Myślę, że przyjdziemy na
kolejne pikniki, zwłaszcza że niedawno wróciliśmy z wczasów w Turcji,
a kolejny wakacyjny wyjazd planujemy dopiero we wrześniu. AZ-H
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120 lat Jaworzna

Życie w czasach autonomii
Od lat 60. XIX wieku
Polacy w zaborze
austriackim cieszyli
się o wiele większymi
swobodami niż ich rodacy,
żyjący pod rządami
pozostałych zaborców.
W tym odcinku naszego historycznego cyklu, który powstał z okazji 120.
rocznicy uzyskania przez Jaworzno
praw miejskich, piszemy o czasach
Autonomii Galicyjskiej, w tym m.in.
o kolejnych zmianach w samorządzie
terytorialnym, o nowych kopalniach
w okolicy, a także o wielkim pożarze,
który strawił kilkaset budynków.

W powiecie
chrzanowskim
Autonomia Galicyjska, podobnie
jak pozostałe autonomie cesarstwa,
była pokłosiem osłabienia austriackich rządów. Po porażce w wojnie
z Włochami, cesarz Franciszek Józef
przystał na unię Austrii z Węgrami.
Sama Austria została podzielona na
17 krajów koronnych, które zyskały
swoje sejmy i wydziały. Autonomiczna została także Galicja, w granicach
której leżało Jaworzno.

Zmieniła się wtedy też struktura samorządów lokalnych. W 1868
roku jaworznickie wsie znalazły się
w powiecie chrzanowskim, w którego skład weszło w sumie 75 gmin.
Dzięki bliskości kolei, powiat, zwany
też Zagłębiem Krakowskim, rozwijał
się w szybkim tempie i stał się jednym z najlepiej uprzemysłowionych
terenów Galicji.
Najwięcej zakładów przemysłowych powstało w rejonie Jaworzna,
Szczakowej, Chrzanowa, Trzebini
i Sierszy. Prężnie działały tu kopalnie,
huty, cementownie, fabryka sody,
rafineria i pierwsza elektrownia
(w Sierszy). Przybywało też ludności. Podczas gdy na początku lat 70.
XIX wieku w powiecie chrzanowskim
mieszkało nieco ponad 59 tysięcy
osób, to w 1912 roku - mieszkańców
było już niemal dwa razy tyle, bo ponad 110 tysięcy.
W Radzie Powiatowej w Chrzanowie zasiadało do 26 radnych, wybieranych w wyborach kurialnych.
Pierwszą z kurii tworzyli właściciele
ziemscy, drugą – osoby, zajmujące
się handlem, przemysłem i rzemiosłem, trzecią – reprezentanci gmin
miejskich, a czwartą – wiejskich.
Radni z okolic Jaworzna należeli
do kurii drugiej i czwartej. W kurii nr 2 byli jaworzniccy sztygarzy,
właściciele, dyrektorzy i kierownicy
kopalń, cementowni i fabryki bieli

cynkowej, a także członkowie zarządu nadleśnictwa. W kurii nr 4 jaworznicką okolicę w głównej mierze
reprezentowali wójtowie poszczególnych wsi. W 1866 roku Jaworzno,
Szczakowa, Byczyna, Ciężkowice,
Długoszyn, Dąbrowa Narodowa i Jeleń stały się odrębnymi gminami,
a w ich radach zasiadało od 12 do
nawet 48 radnych. W kurii czwartej
byli też jaworzniccy lekarze, młynarze i księża.

Gwarectwo
i rodzina Domsów
W czasie Autonomii Galicyjskiej
rządowe włości przemysłowe znalazły się w rękach prywatnych. Państwo austriackie nie radziło sobie
bowiem z prowadzeniem Skarbowych Zakładów Górniczych w Jaworznie, do których należała m.in.
kopalnia Fryderyk August (później
Piłsudski). Dlatego sprzedano te zakłady. Ich nową właścicielką została
w 1871 roku wiedeńska spółka pn.
Jaworznickie Gwarectwo Węgla Kamiennego, stworzona przez cztery
rody: Gutmannów, Schoellerów,
Springerów i Todesców.
Gwarectwo odkupiło też od prywatnych właścicieli kopalnię Pechnik
(w 1873 roku) i dąbrowskie kopalnie, należące do barona Ludwika
Westenholza (w 1878 roku). W obu

tych przedsiębiorstwach nowa firma
wstrzymała wydobycie.
Wiedeńska spółka zainwestowała
natomiast w modernizację Fryderyka
Augusta. Pogłębiono, obmurowano
i wyposażono w nowoczesne parowe maszyny wyciągowe trzy szyby dwa wydobywcze, Paulinę i Helenę,
i wentylacyjny (Karol). Gwarectwo
zbudowało też drugą kopalnię - Jacek Rudolf. Znajdowała się na terenie
dzisiejszych plant i galerii Galena.
Początek działalności zakładu datuje
się na 1882 rok.
W 1898 roku w Jacku Rudolfie
uruchomiono zakładową elektrownię,
która najpierw zasilała sortownię,
a po pięciu latach oba zakłady Gwarectwa. Z kolei pierwsza jaworznicka
elektrownia turbinowa (późniejsza
„Jedynka”) powstała w 1910 roku
na terenie kopalni Fryderyk August.
Jedyną konkurencją dla Gwarectwa
była w tym czasie kopalnia Robert
(później Sobieski), założona przez
ród Domsów. Zakład został ulokowany na obrzeżach Jelenia, na terenie wykupionym w 1873 roku przez
Roberta Domsa seniora. Po dwóch
latach, z niewiadomych przyczyn,
kopalnia została jednak zamknięta.
Dopiero po dłuższej przerwie uruchomił ją syn Domsa, Robert Wilhelm,
i w 1896 roku oddał zakład na 10
lat w dzierżawę Juliuszowi Przeworskiemu. To od niego nazwano

REKLAMA

Odzyskanie niepodległości przez
Polskę postawiło lokalne władze
krajowe przed dylematem spuścizny poprzemysłowej dawnych zaborców. Wiele dobrze prosperujących zakładów musiało zostać po
prostu wykupionych przez skarb
odrodzonego państwa. Nie inaczej
było z kopalniami jaworznickimi,
które w sierpniu 1919 roku nabyto
za pośrednictwem instytucji ﬁnansowych miast Krakowa i Lwowa.

Szyb „Jacek Rudolf” w Jaworznie,
ok. 1906-1914 r. (źródło: polona.pl)

W lipcu 1921 roku, na miejsce
dawnego i kierowanego jeszcze
z Wiednia Gwarectwa Jaworznickiego, powstało konsorcjum „Jaworznickie Komunalne Kopalnie
Węgla Kamiennego S.A.”, w skład
którego weszły zakłady „Fryderyk
August” (przemianowany na „Józef
Piłsudski”), „Jacek Rudolf” (późniejszy „Tadeusz Kościuszko”) oraz
„Jan Kanty”. W tym samym roku
rozpoczęto również organizację
nowej kopalni rudy cynkowo-ołowiowej, późniejszych „Galmanów”

nowy szyb głębinowy (Juliusz). Szyb
wentylacyjny nosił z kolei imię Zofia. Zakład został zelektryfikowany
jeszcze wcześniej niż Jacek Rudolf,
bowiem już w 1896 roku. Przeworski wprowadził też szereg innych nowoczesnych technologii. Okazało się
jednak, że przeinwestował, przez co
w końcu ogłosił bankructwo.
Dlatego w 1905 roku Doms junior
sprzedał kopalnię zagranicznej spółce
Societe Anonyme Miniere et Indu-strielle. Zakład został zmodernizowany i zmienił nazwę na Sobieski.
To samo miano nosił szyb, na którego
głębienie zdecydowali się nowi właściciele. Ciekawostką jest to, że wśród
akcjonariuszy był również Robert
Wilhelm Doms, który z jaworznicką
kopalnią tak na dobre się jednak nie
rozstał. Został nawet jej dyrektorem
naczelnym. Warto wspomnieć, że
jeszcze, gdy był właścicielem zakładu,
zasłużył się także jako inicjator budowy kolei z Jaworzna przez Chrzanów
do Bolęcina (linia została otwarta
w 1900 roku). Inwestycja miała też
wpływ na powstanie jaworznickiego
dworca kolejowego. Jego otwarcie
nastąpiło w 1903 roku.

Wojenne echa
i wielki pożar

Ważnych wydarzeń, które miały
miejsce w drugiej połowie XIX wieku, było kilka. Jednym z nich było
powstanie styczniowe, a raczej jego
echa. Bo choć odbyło się ono poza
jaworznickimi terenami, to tutejsi
mieszkańcy żywo się nim interesowali, zwłaszcza gdy przez Białą Przemszę
przedostali się do Jaworzna żołnierze
rozbitego oddziału powstańczego,
biorącego udział w bitwie pod Krzykawką. Jaworznianie dali wtedy na
mszę za dusze poległych.
Drobne walki na jaworznickich ziemiach odbyły się za to w 1866 roku
w czasie wojny prusko-austriackiej.
Do potyczek doszło w okolicy Podłęża, Szczakowej i Długoszyna, a także
w pobliżu linii kolejowej. Według
niepotwierdzonych informacji, kwatera polowa dowództwa austriackiego miała znajdować się w Byczynie.
Natomiast austriaccy żołnierze dwa
razy zajęli budynek kościoła parafialnego w Jaworznie i, wedle doniesień
proboszcza, sprofanowali świątynię.
Tragiczny dla jaworznian był natomiast rok 1874. 30 lipca wielki pożar
strawił 150 domów mieszkalnych
i 250 budynków gospodarczych wraz
z przebywającymi w nich zwierzętami. Zginęło kilkoro dzieci i jeden
mężczyzna.
Mieszkańcom udało się uratować
kościół, plebanię, wikarówkę, urząd
gminy, pocztę i szkołę. Pogorzelcom
pomogli m.in. żydowscy piekarze
z Chrzanowa, którzy dostarczyli
chleb, a także Jaworznickie Gwarectwo Węgla Kamiennego i inne galicyjskie zakłady przemysłowe. AZ-H
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GrubSon – producent, raper, wokalista, który wystąpił podczas Dni Jaworzna, dając energetyczny koncert. Muzyką hip-hop zainteresował się już jako
kilkulatek. Współpracował z wieloma gwiazdami i grupami rapowymi. Tworzy muzykę, pisze teksty, ale przede wszystkim spełnia swoje marzenia.

Spełniam swoje marzenia

Na koncertach jesteś przedstawiany jako
GrubSon. Tak naprawdę nazywasz się
Tomasz Iwanca. Ale pojawiają się też
pseudonimy: Gruby, Twardykark. Co
znaczy GrubSon?

wyświetleń w serwisie YouTube. Ta
piosenka to przede wszystkim mocne,
poruszające i uniwersalne słowa. "Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym
wiem/ Że gdzieś na szczycie góry, wszyscy razem spotkamy się / Mimo świata
który, kocha i rani nas dzień w dzień /
Gdzieś na szczycie góry, wszyscy razem
spotkamy się". Miałeś 23 lata, gdy pisałeś te słowa…naprawdę myślałeś wtedy
o przemijaniu, kruchości życia…

Z tym pseudonimem „Twardykark” to też
jest ciekawa historia. Zanim Tomasz Iwanca
został GrubSonem, to był DJ-em Twardykark.
Tworzyłem wtedy muzykę ruffneck – połączenie reaggae i rapu. Grałem imprezy didżejskie
i bardzo się wczuwałem w to, co robiłem, ruszając głową. A czemu GrubSon? Wyszło to od
mojego brata. Chłopaki z osiedla nazywali mnie
„Gruby”, wielu z nas miało wtedy taką ksywę
i, żeby się nie myliło, mój brat, który wtedy
wrócił z Anglii, wymyślił GrubSon, abym się
odróżniał. I tak już zostało.

To wszystko było spowodowane wypadkiem
moich przyjaciół. Jeden miał wypadek motocyklowy - nie z jego winy, zderzenie z samochodem. Drugi przyjaciel dostał ataku padaczki podczas snu i udusił się poduszką. To było
w przeciągu kilku miesięcy. Straciłem kolegę,
z którym bardzo dobrze się znałem, współpracowaliśmy ze sobą. Jeszcze przed wypadkiem
robiłem mu bramę, gdy się żenił. Zostawił żonę
w ciąży. Nie mogłem sobie wyobrazić, jak ona
to przeżywa. To było dla mnie tak głębokie
i trudne. Dotarło do mnie, jak kruche jest nasze życie, ilu takich ludzi cierpi na świecie, gdy
tracą kogoś bliskiego. Poradziłem sobie z tym
bólem, traumą, pisząc te właśnie słowa.

Zainteresowałeś się muzyką za sprawą
brata. Rozwiń ten wątek. Jak to było?
Nagle poczułeś, że musisz tworzyć muzykę, czy brat cię powoli wdrażał? Pytam, bo miałeś wtedy 10 lat.
Od samego początku, odkąd pamiętam, interesowałem się muzyką. Pierwszy teledysk,
czarno-biały klip, jaki widziałem, brat nagrał
na kasetę VHS. Korzystał wtedy z pierwszych
programów telewizji kablowej sąsiadów czy rodziny. Był to program „Yo! MTV Raps”. Miałem
wtedy 5 czy 6 lat, więc tak naprawdę, już wtedy
muzyka pojawiła się w moim życiu. Brat był
didżejem, moi rodzice też słuchali muzyki, tata
grał na akordeonie, harmonijce. Gdzieś się ciągle ta muzyka pojawiała. Mam trzech starszych
braci, każdy z nich słuchał innej muzyki. Od
samego początku nie zamykałem się na żadne
gatunki. Zainteresowałem się hip-hopem, bo był
mi bliższy, wyrażał bunt. Wychowywałem się
w dzielnicy, gdzie nie było ciekawie. Mieliśmy
swoją piwnicę, miejsce kreatywnych spotkań,
do wymyślania tekstów.
Pokahontaz, EastWest Rockers, Jamal,
Rahim…Współpracowałeś z wieloma
grupami rapowymi czy solistami. Czy
któryś z nich wpłynął na twoją karierę
w jakiś szczególny sposób?
Każdy miał jakiś wpływ, wychowywałem się
na ich muzyce. Później, miałem okazję pracować z nimi. Gdzieś spotykaliśmy się na różnych
imprezach, więc cały czas mieliśmy ze sobą kontakt. Potrafiłem ich przekonać, abyśmy ze sobą
coś nagrali. Tak naprawdę spełniałem wtedy
swoje marzenia, zresztą do tej pory to czynię.
No to porozmawiajmy o tych marzeniach. Pierwszy album, nielegalny, „N.O.C.” wyprodukowany w 2003 roku był
przełomem w twojej karierze muzycznej. Czy to było tylko takie młodzieńcze marzenie?
Tak, ten album w całości powstał dzięki naszej
pracy. Cały nagrałem w warunkach domowych,
pokój przekształcony na studio, drukowany po
znajomości, wszystko sam robiłem, nie miałem
wtedy dostępu do sprzętu, do wytwórni. Wysyłałem swoje demo do różnych wytwórni, rozdawałem ludziom. Dzięki poczcie pantoflowej
dużo ludzi poznawało moją muzykę. Jeździłem
też po całej Polsce i grałem imprezy didżejskie,
więc automatycznie puszczałem swoje pierwsze

To już rozumiem, skąd u ciebie taki
bunt, niepogodzenie się z tą śmiercią
"Aniele śmierci proszę powiedz mi / Czemu w stosunku do nas jesteś obojętny
Najlepsze są dla ciebie młode ofiary".
Ale są i budujące treści "Ramię w ramię
nawzajem siebie wspierać / Rodzimy
się by żyć, żyjemy by umierać".
Tak to wtedy widziałem, to był sposób, aby
poradzić sobie z emocjami. Zresztą są to bardzo
uniwersalne słowa i szczere.
Czego prywatnie słucha GrubSon?
| fot. Oliwier Dubiel

kawałki. Bardzo dużo jeździłem od miasta do
miasta i w ten sposób się reklamowałem, więc
kiedy po 6 latach wydałem album poprzez wytwórnię, tak naprawdę niektórzy znali już moje
kawałki.
Wtedy na świecie królowała muzyka
hiphopowa, która przeżywała „złoty
wiek”. Czy któryś z ówczesnych muzyków cię inspirował?
Mnóstwo. Tak naprawdę słuchałem wtedy
tylko zagranicznego hip-hopu. Jak się przekonałem, że można to robić po polsku, zacząłem
sam się w to bawić. Słuchałem mnóstwo muzyki,
przeglądałem zagraniczne magazyny hiphopowe
– pierwszy to był „Klan”, śledziłem na bieżąco nowości z rynku muzycznego, próbowałem
w domu coś sobie tworzyć.
Hip-hop to przede wszystkim flow, który
definiuje się jako „rytmy i rymy” i to,
jak wpływają one na siebie nawzajem
w obrębie utworu. Co cię takiego fascynuje w tym stylu muzycznym – ta sfera
tekstowa czy muzyka?
I to, i to. Bardzo ważne są liryka i muzyka.
Tak naprawdę rap powstał, zapoczątkowany
przez kulturę afroamerykańskiej młodzieży, gdy

śpiewano do zapętlonych tekstów. Byłem w USA
i udało mi się spotkać z kilkoma legendarnymi
hip-hopowcami, poznać korzenie tego gatunku.
Poznałem np. DJ-a Kul Hercka – człowieka, który
wypromował hip-hop w Stanach, a przywiózł go
z Jamajki, był na naszym koncercie. Na takim
hip-hopie zostałem wychowany, gdzie teksty są
bardzo ważne, są szczere, prawdziwe, ludzie od
razu by dostrzegli, że nieszczerze mówię. U mnie
zawsze jest pierwsza melodia i temat muzyczny,
a potem słowa.
Teksty hip-hopowe nacechowane są
emocjami, ekspresją, czy ty chcesz coś
przekazać za pomocą tej swoistej poezji?

Wszystkiego, od folku afrykańskiego po jazz.
Od dziecka ciągnęło mnie do tego typu muzyki. Miałem okazję wystąpić z ukraińskim zespołem DakhaBrakha i to było niesamowite,
gdy śpiewaliśmy na głosy piosenkę „Na szczycie”. Łączenie gatunków, to jest najpiękniejsze,
co może być. Wyobraźmy sobie, że mamy do
dyspozycji kuchnie całego świata, a gotujemy
cały czas rosół. Lepiej smakować inne potrawy
i łączyć je. Nie jest sztuką wrzucić wszystko do
jednego gara, ale łączyć je tak, aby smakowały,
były wykwintne.
No właśnie, dowodem tej mieszanki
stylów jest ostatnia płyta „AKUSTYCZ(NIE)ZUPEŁNIE". W jakim kierunku
pójdzie GrubSon? Będziesz odchodzić
od czystego hip-hopu?

Od zawsze czułem się połączony z ludźmi.
Mam świadomość, że mam wpływ i mam szansę coś przekazać, więc chcę, żeby to było jak
najlepsze słowo. Można bawić się słowem, ale
są ważne tematy, które my, jako artyści, powinniśmy podejmować i mówić ludziom, co się
dzieje, dlatego muszę być w tym szczery. Piszę
je pod wpływem emocji, doświadczenia, często
je poprawiam, zmieniam, ale sens pozostaje taki
sam. Zawsze lubiłem pisać, w szkole język polski
nie sprawiał mi problemów.

Tego sam GrubSon nie wie, to zawsze przychodzi z czasem. Pracując nad ostatnią płytą
z Kubą Mitorajem, planowaliśmy zrobić akustyczny album, jednak okazało się, że niezupełnie
tak wyszło, stąd też przewrotny tytuł AKUSTYCZ(NIE)ZUPEŁNIE. Bardzo brakowało nam
grania akustycznego, a jednocześnie ciągnęło
nas do elektroniki i innych zakątków świata
muzycznego. Tak, jak wcześniej wspomniałem,
to jest piękne łączyć gatunki.

Utwór „Na szczycie” dwa lata temu
osiągnął imponujący wynik – 100 mln

Rozmawiała Ewa Szpak

Dziękuję za rozmowę.
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Zespoły
znów śpiewają
Jaworznickie zespoły śpiewacze przygotowują się do występów w Wiśle w ramach tegorocznej edycji Tygodnia Kultury
Beskidzkiej. W tym przedsięwzięciu udział weźmie ponad 70 zespołów folklorystycznych z różnych zakątków Polski, w tym dwa
z Jaworzna. Do Wisły wybierają
się bowiem Dobrzanki i Jelenianki. Ich występ zaplanowany jest
na 1 sierpnia. Próby już trwają.
– Nasz występ ma trwać do pół
godziny i ten czas na scenie musimy
jakoś zagospodarować. Przygotowujemy nowe piosenki i takie, które już śpiewałyśmy. Spotykamy się
podczas prób, bo czasu na przygotowania nie zostało już zbyt wiele
– opowiada Józefa Pluta, przewodnicząca zespołu Jelenianki.
Po zastoju spowodowanym pandemią jaworznickie zespoły śpiewacze, które działają przy Miejskim
Centrum Kultury i Sportu i zrzeszoAU TO P R O M O C J A

ne są w Miejskim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
z wielkim entuzjazmem wracają
z występami. Za nimi już Mikołowskie 41. Dni Otwartych Drzwi,
których obchody swoimi występami uświetniły Jaworznianki, Jelenianki, Ciężkowianki, Byczynianki, Dąbrowianki i Szczakowianki.
Wyjazd jaworznickich zespołów na
występy do Mikołowa sfinansowany był przez miasto w ramach realizacji zadania publicznego „Trwajmy w jaworznickiej tradycji”.
– Z powodu pandemii trzeba było
na jakiś czas zawiesić działalność
zespołów i bardzo nam już brakowało wspólnych występów i spotkań. Na pierwszej próbie po pandemicznej przerwie pojawiły się
wszystkie osoby, które wchodzą
w skład naszego zespołu, a występ
w Mikołowie był wielką przyjemnością – podkreśla Józefa Pluta.
Grażyna Dębała
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Body painting i taniec
Bywalcy jaworznickiej książnicy świadkami niezwykłego happeningu. W Miejskiej Bibliotece
Publicznej w ramach projektu BODYPAINTING-BOOK jaworznicki
artysta, Marian Folga, zaprosił
na pokaz body paintingu i tańca. Przygotowania do tego niezwykłego widowiska odbywające się w przestrzeniach biblioteki
trwały od rana i zajęły biorącym
udział w projekcie ponad 8 godzin.
– Pomalowanie na ciałach dwóch
modelek, którymi były Natalia Młynarz i Weronika Brandys, regałów
z książkami zajmuje sporo czasu.
W tym projekcie wzięły udział dziewczyny z teatru tańca Dyemotion:
Aleksandra Widzisz, Eliza Sosnowska, Maja Stasiowska oraz z warsztatów plastycznych: Wiktoria Wędzicha
i Wiktoria Sojka. Łącząc ruch i body
painting, chciałem pokazać pewną
historię. Młoda osoba wchodzi do
biblioteki, szuka po półkach odpowiedniej książki i wtedy one zaczynają ożywać, jakby krzyczeć – weź
mnie! – tłumaczy Marian Folga.

Ciała modelek pomagały malować dziewczyny z Dyemotion | fot. Marian Folga

Takie oto widowisko bardzo
spodobało się mieszkańcom, którzy
byli zachwyceni dziełem bodypaintingowym i epicką historią. A wpisuje się ona idealnie w cel i sens tego
projektu. – Celem całego projektu jest
zachęcenie do czytania książek oraz
pokazanie, że nośnikiem wiedzy może
być również każde dzieło artystyczne literatura, muzyka czy dzieło plastyczne
- nawet w niekonwencjonalnej formie,
jak ludzkie ciało. Książka jest tym,
co nam towarzyszy przez całe życie,
a biblioteka jest miejscem, gdzie tych
książek jest bardzo wiele i każda z nich

krzyczy, żeby z niej skorzystać. Dlatego wkomponowanie artystek w regały
książek i ich wyjście do ludzi miało
to pokazywać – podkreśla Monika
Rejdych, dyrektor MBP. Happening
przygotowany przez Mariana Folgę
odbył się 3 lipca w ramach 3. edycji
projektu „Perforamtywna książka.
Performatywna Biblioteka”. Jeśli
ktoś byłby zainteresowany, jak zacząć przygodę z body paintingiem,
na stronie Fb Miejskiej Biblioteki Publicznej dostępny jest filmik
z warsztatów z Marianem Folgą.
Ewa Szpak

WARTO POSŁUCHAĆ...
PRZECZYTAĆ...
Książka
Przemysław
Piotrowski
Krew z krwi
Poruszająca powieść o ojcowskiej miłości, która
nie zna granic. Główny bohater
Daniel Adamski, autor kryminałów,
to ojciec samotnie wychowujący
Leosia. Na jego drodze staje morderca-psychopata, który zabija tak,
jak Adamski opisywał w kryminałach, i zmusza go do napisania kolejnej powieści, inaczej będzie dalej
mordował. Co zrobi Adamski? Czy
zrobi wszystko, aby ratować syna?

Teatr
Letnie Ogrody
Teatralne
3 lipca ruszyła
23. Edycja Letniego Ogrodu Teatralnego, w ramach którego w każdy
weekend lipca i sierpnia odbywać
się będą w podcieniach Centrum
Kultury Katowice spektakle, koncerty
dla dzieci i dorosłych. W najbliższą
niedzielę (11 lipca) o godz. 15 można
zobaczyć spektakl (teatr lalek) dla
dzieci „Momo” na podstawie kultowej powieści dziecięcej o przygodach
samotnej dziewczynki Momo.

Muzyka
Marcin
Maciejczak
Tamte dni
Debiutancka płyta młodego artysty, który okazał się
fenomenalnym odkryciem na rynku
muzycznym. Bo takim artystą jest
Maciejczak – wrażliwym, niesztampowym, niedającym się wepchnąć
w proponowane ramy. A płyta to
mistrzostwo emocji i niesamowitego
wokalu – magicznego, aksamitnego,
kojącego. Znajdują się na niej dojrzałe solowe utwory, ale i wykonane
w duetach z Luną i Natalią Nykiel.

Wystawa
Bez
kompromisu
Jeszcze do 15 lipca dostępna będzie w Muzeum Miasta
Jaworzna wystawa plakatów, która
jest jedną z imprez towarzyszących
obchodom 25-lecia Wydziału Grafiki
i Sztuki Mediów wrocławskiej ASP.
Składa się na nią kilkadziesiąt plakatów studentów wrocławskiej uczelni,
którzy udowadniają, że grafika może
być sztuką na wysokim poziomie,
szczególnie w czasach, gdy rynek
zalewa bylejakość tej branży.
ES
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Jubileuszowe
promowanie miasta
Znamy już laureatów
konkursu na piosenkę
o naszym mieście.
Muzyczne zmagania pod
hasłem „Dziś są Twoje
urodziny” zorganizowano
z okazji 120. rocznicy
nadania Jaworznu praw
miejskich. To jeden z cyklu
konkursów organizowanych
przez Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, który
przy okazji obchodów
tegorocznego jubileuszu ma
promować miasto, rozwijać
poczucie przynależności
do naszej małej ojczyzny
i inspirować jaworznian do
twórczej aktywności.

Pierwsze miejsce jurorzy przyznali Zepsołowi Śpiewaczemu Dąbrowianki
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Jurorzy nie mieli łatwego zadania, bo uczestnicy konkursu zadbali
o poziom artystyczny występów,
oryginalność prezentowanych utworów, dobre teksty i świetne wykonania. Warto zauważyć, że teksty konkursowych piosenek ściśle odnosiły
się do Jaworzna, przypominały historię naszego miasta, chwaliły jego
najpiękniejsze zakątki i zachęcały
do odwiedzin. Wśród uczestników
konkursu były zespoły, duety i soliści. Jurorzy najwyżej ocenili występ
zespołu śpiewaczego Dąbrowianki.
Tekst do ich piosenki napisała Wiesława Rączka, a o muzykę i aranżację zadbał Dariusz Fec.

– Piosenka, którą zaprezentowaliśmy, została napisana specjalnie na
ten konkurs. To nasz nowy utwór,
ale na pewno na stałe wejdzie do repertuaru i będziemy go wykonywać
podczas miejskich imprez czy innych
naszych występów, więc piosenkę będzie można jeszcze usłyszeć – obiecuje
Dariusz Fec.
Miejsce drugie w muzycznym
konkursie przyznano grupie Misiaki
z jaworznickiego PM nr 27, a trzecie zajął duet Natalia Smalcerz
i Patrycja Słowińska. Z powodu
trwającej pandemii konkurs odbył
się online. Zgodnie ze wskazówkami
organizatorów z MCKiS uczestnicy
nagrywali swoje występy, a później
je przesyłali. Okazuje się, że taka
formuła nie jest już dziś problemem.
– Pandemia niesie ze sobą sporo
ograniczeń, ale i dużo nas nauczyła.
Konieczność ograniczania bezpośrednich kontaktów sprawiła, że trzeba
było szukać alternatyw dla tradycyjnych spotkań. Nagranie takiego konkursowego występu to już dziś żaden
kłopot. Chyba wszyscy się trochę do
tego przyzwyczailiśmy – przyznaje
Dariusz Fec.

Przed nami kolejny konkurs w jubileuszowym cyklu MCKiS. Tym razem będzie to konkurs fotograficzny.
– Malownicze widoki, urokliwe miejsca, zabytkowe obiekty czy codzienne
życie mieszkańców – to tylko nieliczne przykłady tego, co można uwiecznić na fotografii w ramach konkursu
„OBIEKTYWne Jaworzno” – wyjaśnia
Barbara Halaś, kierownik działu
kultury w Miejskim Centrum Kultury i Sportu.
W konkursie wziąć udział może
każdy amator fotografii. Warunkiem jest wykonanie zdjęcia na terenie Jaworzna. Temat jest dowolny,
ale konkursowa fotografia powinna
ukazywać piękno naszego miasta.
Zdjęcia trzeba wysłać do 13 sierpnia
na adres: konkurs@mckis.jaworzno.
pl. Zwycięzcy konkursu otrzymają
nagrody pieniężne, a najpiękniejsze zdjęcia wykonane w ramach
konkursu obejrzeć można będzie
na portalach społecznościowych
MCKiS oraz podczas pokonkursowej wystawy, która zorganizowana
zostanie w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS.
Grażyna Dębała

Pisałam już o ogrodach,
ale osobną kategorię tematyczną tego motywu stanowią
filmy o winnicach i winie. Myśl

o wyprowadzce na południe Europy jest bardzo kusząca. Szczególnie, jeśli mamy wizję pięknej
posiadłości otoczonej winnicami,

gdzie w promieniach zachodzącego słońca możemy delektować
się wybornym winem i serami. To
oczywiście ujęcie romantyczne, bo
prowadzenie winnicy to nie tylko
przyjemności, ale przede wszystkim pasja i bardzo ciężka praca.
Jednak motyw wina i winnicy jest
bardzo atrakcyjnym tematem dla
filmowców i, jak się okazuje, mamy
całkiem spory wybór filmów fabularnych jak i dokumentalnych.
Zatem, jeśli marzycie o tym,
by znaleźć się w takim miejscu,
to zapraszam na filmową podróż
wśród winogron. Przeniesiecie się
do najpiękniejszych winnic świata i poznacie sekrety powstawania
wina. Miłośników sielankowych
i pięknych obrazów proponuję filmy fabularne, pełne słonecznych
kadrów i ciekawych historii, a koneserom wina polecam wciągające
filmy dokumentalne, dzięki którym
dowiedzą się, jak w rzeczywistości wygląda uprawa winorośli. KP

Winne ogrody

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Bezdroża, reż. Alexander Payne, USA 2004
Dobry rok, reż. Ridley Scott, USA/Wielka Brytania 2006
Dwa młode wina, reż. Vlad Lanné, Czechy 2009
Holy money, reż. Maxime Alexandre, Belgia/Włochy 2009
Jesienna opowieść, reż. Eric Rohmer, Francja 1998
Młode wino, reż. Tomáš Bařina, Czechy 2008
Nasz najlepszy rok, reż. Cédric Klapisch, Francja 2017
Saint-Amour, reż. Benoît Delépine /Gustave Kervern, Francja 2016
Spacer w chmurach, reż. Alfonso Arau, Meksyk/USA 1995
Wino na medal, reż. Randall Miller, USA 2008
Wino truskawkowe, reż. Dariusz Jabłoński, Polska 2008
Natura, kobiety i wino, reż. Giuli Graglia, Włochy 2011
Somm - dokument,reż. Jason Wise, USA 2012
Wino dla zdezorientowanych - dokument, reż. David Kennard, USA 2004
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Zoo New York

Wycieczka do Zoo
z Uwe Rosenbergiem
Niemiecki projektant gier planszowych, znany z takich klasyków,
jak chociażby Patchwork, Agricola
czy niewielkiej, lecz bardzo popularnej karcianki Fasolki, tym razem zabiera nas na wycieczkę do
nowojorskiego zoo… a raczej do
jego zaprojektowania.
W grze Zoo New York, która ukazała się na polskim rynku za sprawą
krakowskiego wydawnictwa Bard
Centrum Gier, gracze wcielą się
właśnie w projektantów, których
zadaniem będzie budowa wybiegów, wprowadzanie nowych gatunków zwierząt, a także opieka
nad ich potomstwem. Grę wygra
osoba, która jako pierwsza w pełni
zabuduje otrzymany teren. Ale wybiegi to nie wszystko, bo jak wiadomo w Zoo nie może zabraknąć
również budek z przekąskami czy
lunaparkowych atrakcji.
Przed rozpoczęciem gry należy
rozdać plansze, które są dwustronne, a dobór stron uzależniony jest
od liczby graczy. Jak to ostatnio
często bywa, również i w grę Rosenberga można zagrać solo lub –
i tutaj mniej spotykana propozycja
– w krótszą wersję dla
dwóch osób. Oczywiście dwie osoby mogą
jak najbardziej zagrać
w zwykłą wersję gry.
Poza planszami graczy
na stole ląduje jeszcze
główna plansza z zatokami na płytki wybiegów, które gracze będą
pozyskiwać w trakcie rozgrywki, a także pudełko
z drewnianymi meplami
zwierząt, w tym m.in.: pingwinami, surykatkami czy
flamingami.
Rozgrywka składa się
z tur, w trakcie których są
trzy fazy: ruch słonia, akcji oraz rozmnażania zwierząt. To właśnie drewniany
znacznik słonia, którego ruch
jest uzależniony od liczby graczy i wyboru aktywnego gracza, będzie wskazywał,
które pole jest
obecnie aktywne. I tak słoń
może zatrzymać się na zatoce z płytką
terenu, którą
należy wtedy
pobrać lub
na polu pozyskiwania
zwierząt,
które zasilą

wybiegi graczy. Ostatnia faza jest
rozpatrywana, gdy słoń przekroczy
pole rozmnażania. Wtedy gracze
mogą dodać do maksymalnie dwóch
swoich wybiegów, w których posiadają min. dwa zwierzęta, trzecie
tego samego gatunku.
Warto jeszcze dodać, że płytki
terenu mają określoną liczbę pól
i mogą pomieścić właśnie taką liczbę zwierząt. Po jej zapełnieniu gracz
otrzymuje płytkę z atrakcją lub budkami gastronomicznymi.
Zoo New York nie jest grą, gdzie
doświadczymy negatywnej interakcji lub większej losowości, co przekłada się na dokładne zaplanowanie
swoich przyszłych działań. Proste
zasady wpisują się idealnie w kategorię gier rodzinnych, zwłaszcza
gdy do stołu siadają młodsze dzieci.
Dodatkowym plusem jest przyjemna
dla oka oprawa graficzna oraz meple zwierząt, zwłaszcza lisy polarne
czy flamingi. Sama rozgrywka nie
dłuży się, a miłośnicy klasycznego
tetrisa powinni być usatysfakcjonowani. Wybierzmy się zatem do Zoo.
Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

SPORT
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Streetball – emocje i świetne mecze
Osiem zespołów walczyło o mistrzowski tytuł w kolejnej edycji
jaworznickiego streetballu, czyli
koszykarskiego pojedynku organizowanego przez Miejskie Centrum
Kultury i Sportu. Zmagania trzyosobowych drużyn odbyły się w niedzielę, 4 lipca, na nowym boisku
w parku Podłęże. Najlepszy okazał
się team pod nazwą „Miśki”.
– To był już kolejny raz, gdy braliśmy udział w streetballu, organizowanym przez MCKiS, ale po raz
pierwszy wygraliśmy, i to w nowej
dla nas kategorii wiekowej, szkół ponadpodstawowych. W poprzednich
edycjach zmagaliśmy się jako uczniowie podstawówki i przegrywaliśmy ze
starszymi chłopakami – przyznaje
Mateusz Siuda, kapitan „Miśków”.
– Myślę, że utrzymamy dobrą passę
i w kolejnych streetballach znów wygramy – dodaje.
W niedzielnych zawodach wzięli udział zawodnicy w kategorii od
16 do 19 lat. Nie udało się bowiem
przeprowadzić rozrywek w młodszych grupach wiekowych, ponieAU TO P R O M O C J A

Mecze rozegrano na nowym boisku MCKiS na Podłężu
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

waż zgłosiła się tylko jedna drużyna
uczniów złożona z siódmo- i ósmoklasitów.
– Ale chłopaki z teamu pn. „2115”
zostali dołączeni do ostatniej kategorii
i świetnie sobie poradzili. Zajęli piąte
miejsce, zostawiając w tyle trzy inne
drużyny, złożone ze starszych od nich
zawodników – podkreśla Paweł Wróbel z działu sportu MCKiS. – Poprzed-

ni streetball odbył się w 2017 roku.
Wróciliśmy do pomysłu i myślę, że to
była bardzo dobra decyzja. To był też
debiut naszych zawodów na nowym
boisku w parku Podłęże. Jest ono idealne do tego typu rozgrywek i niewykluczone, że już niebawem zorganizujemy w tym miejscu kolejną sportową
rywalizację, nie tylko dla młodzieży,
ale również dla dorosłych – zaznacza.

Walczy
o Tokio
Jaworznicka sportsmenka Patrycja
Haręza znalazła się we wtorek, 6 lipca, w gronie brązowych medalistek
mistrzostw świata w szermierce na
wózkach w Warszawie. Polską drużynę szablową stworzyła z Kingą
Dróżdż, Martą Fidrych i Jadwigą
Pacek. Mistrzyniami świata zostały
Gruzinki. Srebrne medale zawisły na
szyjach Ukrainek.
Od czwartku, 8 lipca, jaworznianka zmaga się z kolei w XX Pucharze
Świata „Szabla Kilińskiego”.
– Zarówno mistrzostwa świata, jak
i puchar to ostatnie zawody przed
Igrzyskami Paraolimpijskimi w Tokio
– podkreśla pani Patrycja. – Obecnie
mój start na paraolimpiadzie stoi pod
znakiem zapytania, jednak nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa, nie
złożyłam broni i zamierzam walczyć do
samego końca, aby spełnić swoje marzenia i pojechać na igrzyska – zaznacza.
Patrycja Haręza pretenduje do
udziału w paraolimpiadzie już od
końca 2018 roku. Startowała we
wszystkich turniejach kwalifikacyjnych, które zostały zorganizowane
do lutego 2020 roku. Kolejne starty
pokrzyżowała pandemia. W tym czasie okazało się, że do reprezentacji
została powołana inna zawodniczka,
która zajmuje jednak dużo gorsze,
22. miejsce w rankingu światowym
w szpadzie, podczas gdy pani Patrycja jest 13.
Jaworznianka trenuje w strukturach Victorii 1918 Jaworzno. Dlatego
za sportsmenką wstawił się w Polskim
Komitecie Paraolimpijskim prezes
jaworznickiego klubu. Odpowiedź
jeszcze nie nadeszła.
AZ-H

Koszykarze przed rozdaniem nagród
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W rozgrywkach wzięło udział osiem
zespołów. Zostały one podzielone na
dwie grupy. Zwycięzcy przeszli do
półfinałów. Dwa ostatnie mecze były
pojedynkami o pierwsze i trzecie miejsce. W finale z „Miśkami” przegrali
9:18 koszykarze z teamu „Emiratos
Banditos”. Trzecie miejsce wywalczyła
drużyna „IKK Jaworzno”, która wygrała 11:7 z drużyną „Xeven”.

Podium dla judoków
Srebrne i brązowe medale zdobyli jaworzniccy zawodnicy Klubu Sportów Walki
„Satori” na Mistrzostwach Europy
Judo Kata. Te najważniejsze na europejskim kontynencie zawody odbyły się w miniony weekend, 3 i 4
lipca, w Warszawie. Srebro wywalczyli Aleksandra Masternak i Patryk Urban. Brązowymi medalistami zostali Bartosz Machna i Dawid
Kajdy oraz Łukasz Proksa i Marek
Tarabura.
Rowerem po mieście
Rowerzyści z grup Niepokonani Jaworzno i Byczyńskie Byki oraz inni miłośnicy jazdy na dwóch kółkach wzięli udział,
2 lipca, w kolejnym „Rowerowym
piątku”. Cykliści pokonali około 25
km. Trasa prowadziła przez Osiedle
Stałe, Łęg, Jeleń i Byczynę. W rajdzie
wzięli też udział rowerzyści z grupy
Rowerowe Mysłowice. Jaworznickie
eskapady odbywają się co tydzień
i mają swój początek zawsze na Rynku o godz. 17.30. Do ekipy mogą
dołączyć wszyscy chętni.
Jaworznianie
pod żaglami
Żeglarze Klubu Sportowego Energetyk Jaworzno wzięli pod koniec czerwca udział w IX
Ogólnopolskich Regatach Żeglarskich
„Kacper-Sailor” na Jeziorze Porajskim. Spośród siedmiu jaworznickich
zawodników najlepiej poszło Julii
Maziarz i Emilii Maziarz. Pierwsza
z nich zajęła 8., a druga 19. miejsce
w klasie Laser 4.7.

Odbyły się też konkurencje rzutów osobistych i tych za 3 punkty.
W kategorii szkół podstawowych
w obu konkurencjach wygrał Ksawery Skurzyński, a wśród licealistów w rzutach osobistych triumfował Damian Piekut. Natomiast
w konkurencji rzutów za 3 punkty
zwyciężył Mikołaj Szkółka.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Juniorzy
na mistrzostwach
Troje lekkoatletów
z Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie zmagało się w miniony
weekend na 75. PZLA Mistrzostwach
Polski w Lekkoatletyce U20 w Lublinie. Wśród juniorów z całego kraju
znaleźli się biegaczka Karolina Rysak,
specjalizujący się w rzucie oszczepem
Marcin Szczyrzyca i rzucający dyskiem Dominik Kosiór. Najlepiej poszło panom. Każdy z nich zdobył 15.
miejsce w swojej konkurencji. Marcin
rzucił oszczepem na odległość 49,93
m, a Dominik w dysku 1,75 kg zapisał
na swoim koncie odległość 41,10 m.
Karolina Rysak biegła na 100 i 200 m.
W krótszym biegu zajęła 21. miejsce,
w dłuższym – 20.
W połowie rankingu
Nowa Sól już po raz
trzeci zdobyła Puchar
Rowerowej Stolicy Polski, konkursu
organizowanego przez Bydgoszcz.
Drugie miejsce zajęła Biała Podlaska,
a trzecie Puławy. Jaworzno znalazło
się w połowie rankingu – na 26. pozycji. Organizatorzy przyznali też trofea miastom według ich zaludnienia.
Wśród miejscowości do 50 tysięcy
mieszkańców wygrała Nowa Sól, do
65 tysięcy - Biała Podlaska, do 100
tysięcy - Gniezno, do 200 tysięcy Gorzów Wielkopolski, a powyżej 200
tysięcy - Metropolia Bydgoszcz. Puchar
Rowerowej Stolicy Polski to konkurs,
w którym rowerzyści, dzięki specjalnej
aplikacji w telefonie, nabijali kilometry dla wybranego przez siebie miasta,
stowarzyszenia lub obszaru metropolitalnego. Zmagania odbywały się
przez cały czerwiec.
AZ-H
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Biegacze znów na jaworznickich ulicach
Po rocznej przerwie
powraca do Jaworzna
wielka biegowa impreza
- Międzynarodowy Bieg
Uliczny. Jego 25. edycja
planowana jest na sobotę,
25 września.
Z okazji jubileuszu, od tego roku
impreza jest częścią Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy.
Jaworznickie wydarzenie będzie
miało dwa dystanse, tradycyjny,
15-kilometrowy, i krótszy, liczący 10 kilometrów. Zapisy ruszyły
1 lipca. Warto się pospieszyć, bo
organizator, którym jest Miejskie
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, przewidział limit uczestników.
– Osoby, chcące zapewnić sobie
udział w imprezie, powinny jak najwcześniej zarezerwować wolny termin, zgłosić się do biegu i uiścić opłatę
startową, gdyż w obu biegach może
wystartować łącznie 400 zawodników. Zgłaszać się można poprzez

strony internetowe www.datasport.
pl, www.mckis.jaw.pl i www.maratonypolskie.pl. Pamiętać przy tym
należy, że za pełne zgłoszenie uważa
się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej – informują organizatorzy.
Jaworznicka „piętnastka” od lat
cieszy się ogromnym zainteresowaniem biegaczy z całej Polski i zagranicy. Jubileuszowy bieg będzie
tym bardziej wyjątkowy, że od tego
roku wchodzi w skład większego
przedsięwzięcia - Triady Biegowej
Trójkąta Trzech Cesarzy. Tworzą ją
też 4. Memoriał Janusza Nabrdalika w Sosnowcu na 7 i 21 km,
który odbędzie się 9 października,
i 29. Memoriał Jerzego Chromika
w Mysłowicach na 5 i 15 km, zaplanowany na 23 października. Za
udział we wszystkich trzech imprezach biegacze otrzymają Trofeum
Triady.
Start i meta tegorocznych zawodów w Jaworznie będą zlokalizowane na Stadionie Miejskim
„Victoria” przy ul. Krakowskiej 8.
Oba biegi, 15 i 10-kilometrowy,
odbędą się po asfalcie. Uczestnicy

Sezon zakończony.
Drużyny zostają
w ligach

Znane są już ostateczne wyniki minionego sezonu piłkarskiego w wadowickiej okręgówce
i w chrzanowskiej A klasie, w których grają jaworznickie drużyny:
Zgoda Byczyna, Victoria 1918 Jaworzno i Ciężkowianka Jaworzno.
Przedłużenie do końca czerwca
rozgrywek w tych ligach było spowodowane wiosennym lockdownem. Runda rewanżowa ruszyła
z opóźnieniem. Spośród jaworznickich drużyn bez przerw grała
tylko Szczakowianka Jaworzno,
która występuje w pierwszej grupie
IV ligi śląskiej. Tam rozgrywki nie
zostały zawieszone.
Po ostatniej kolejce Victoria
i Zgoda zajęły w wadowickiej lidze okręgowej odpowiednio 9.
i 12. miejsce (na 17 możliwych).
W ostatnim meczu sezonu, 30
czerwca, piłkarze Victorii wygrali
2:1 z Hejnałem Kęty. Team z Byczyny rozegrał z kolei bezbramkowy
mecz z LKS-em Żarki.
W minionym sezonie Victoria
wygrała 12 spotkań, przegrała 14,
a zremisowała 6. Byczynianie zwyciężyli 10 meczów, odnieśli też
17 porażek. Remisem zakończyli
5 spotkań.
Mistrzem ligi została drużna
Tempa Białka. Drugie miejsce zajęła Niwa Nowa Wieś, a trzecie
Hejnał Kęty.

Grająca w chrzanowskiej A klasie Ciężkowianka Jaworzno zajęła z kolei ostatni stopień podium
w swojej lidze. Losy zespołu ważyły
się do ostatniej chwili i nie było
pewne, czy drużyna z Ciężkowic
znajdzie się na drugim czy na trzecim miejscu tabeli. Po podliczeniu
tzw. małych punktów okazało się,
że podopieczni Szymona Pieczki
uplasowali się jednak na gorszej
z tych dwóch pozycji. Ciężkowiankę wyprzedził team Błyskawicy
Myślachowice. Pierwsze miejsce
w lidze zajął Fablok Chrzanów.
Na czwartym znalazł się natomiast
Start Kamień.
Zespół z Ciężkowic wygrał w minionym sezonie 21 meczów, przegrał
5, a 2 zremisował. W chrzanowskiej
klasie A rywalizowało 15 drużyn.
Piłkarze Szczakowianki Jaworzno zakończyli natomiast sezon już
kilka tygodni temu. Grający na
czwartoligowych boiskach Śląska
Drwale zajęli 10. na 17 miejsc w ligowym rankingu, co pozwoliło im
utrzymać się w IV lidze. Szczakowska drużyna wygrała 12 meczów,
przegrała 15, a 5 zremisowała.
Mistrzostwo w tej grupie zdobył
zespół Rakowa II Częstochowa. Wicemistrzem został Znicz Kłobuck,
a jako ostatnia na podium stanęła
Unia Dąbrowa Górnicza.
Anna Zielonka-Hałczyńska

15

nie mogą startować z kijkami do
nordic walkingu.
Przewidziano kilka klasyfikacji
w biegu na 15 kilometrów: generalną z podziałem na płeć i klasyfikacje

zgodnie z przedziałami wiekowymi.
Będzie też ranking dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów
ruchu, ranking dla mieszkańców Jaworzna (osobno kobiet i mężczyzn)

i klasyfikacja dla przedsiębiorców
z Jaworzna (jej organizatorką jest Jaworznicka Izba Gospodarcza). W biegu na 10 kilometrów będą prowadzone dwa rankingi: generalny dla
kobiet i dla mężczyzn.
Opłata startowa do 15 września
wynosi 40 zł, a po 15 września jej
cena wzrośnie do 60 zł.
Szczegóły na stronie internetowej
MCKiS Jaworzno.
Jaworznicka „piętnastka” ma
swój początek w 1996 roku. Na
starcie pierwszych biegowych zawodów stanęło 161 uczestników.
Choć impreza była wtedy swoistym
przecieraniem szlaków dopiero co
rodzącej się dyscypliny sportowej,
jaką są biegi masowe, to i tak stała
na wysokim poziomie. Od kilku lat
bieg ma dwa dystanse – w krótszym
biorą udział mniej doświadczeni
biegacze.
Jak podaje organizator, w 24 edycjach Biegu Ulicznego wzięło udział
ponad 12,5 tys. uczestników z całej
Polski i zagranicy, w tym z Kenii,
Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Czech,
Niemiec i Węgier.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Zmarł Leon Bystrzycki, dawny
prezes jaworznickiego oddziału PTTK,
a także piłkarz i trener jaworznickich
klubów piłkarskich. Ostatni zawodnik „złotej jedenastki” GKS-u Victoria
odszedł w piątek, 2 lipca. Miał 87 lat.
Leon Bystrzycki pochodził z Cieszyna. Ukończył krakowską Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (dzisiejsza AWF). Na piłkarskich
boiskach występował w latach 50.
i 60. XX wieku. W Victorii grał na
pozycji prawego i środkowego obrońcy. Był też piłkarzem Piasta Cieszyn
(dwukrotnie), MKS-u Cracovia SSA

i Zagłębia Sosnowiec. W kolejnych
latach, już jako trener, szkolił zawodników wspomnianego Piasta,
Zagłębia i Victorii, a także piłkarzy Górnika Siersza, MKS-u Fablok
Chrzanów, Górnika Jaworzno i GKS-u Jaworzno.
Od 1984 do 1992 roku był prezesem miejskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaworznie.
Msza św. żałobna odbyła się we
wtorek, 6 lipca, na cmentarzu komunalnym na Wilkoszynie. Tam też Leon
Bystrzycki został pochowany. AZ-H

| fot. Archiwum prywatne

Dariusz Chrapek

zastępca dyrektora Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu ds. sportu
Po rocznej przerwie znów mamy możliwość organizacji naszej sztandarowej imprezy sportowej, jaką
jest Międzynarodowy Bieg Uliczny na 15 km. Rok
temu z powodu pandemii nie udało się zorganizować
jego jubileuszowej 25. edycji. Nadrabiamy zaległości
i już we wrześniu zapraszamy na wielkie, jaworznickie
święto biegania. Z okazji jubileuszu będzie ono jednym z trzech sportowych
wydarzeń Triady Trójkąta Trzech Cesarzy, czyli cyklu imprez biegowych,
organizowanych w trzech sąsiadujących ze sobą miastach, które przed laty
znajdowały się na styku zaborczych państw. W każdym z tych miast uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, które połączone będą tworzyć jeden
pamiątkowy medal „Trójkąta Trzech Cesarzy”.
Jaworznicka „piętnastka” otworzy stawkę. Kolejny bieg odbędzie się w Sosnowcu i będzie wspomnieniem sosnowieckiego sportowca Janusza Nabrdalika.
Ostatnie biegowe zawody, Bieg Jerzego Chromika, zorganizują Mysłowice.
Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno w jaworznickiej imprezie, jak
i w całej Triadzie. Zapisy już się rozpoczęły. Warto się pospieszyć, ponieważ obowiązują limity uczestników. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie www.mckis.jaworzno.pl.

Pożegnanie piłkarza

AU TO P R O M O C J A

PO GODZINACH
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
Jaworznicki
cech

Patroni
naszych
ulic

Flisacy
w Jeleniu

Ulica Flisaków położona jest w Jeleniu, w pobliżu miejsca, gdzie płynie Przemsza. Do czasu istnienia starego
koryta rzeki ulica ta biegła
tuż przy brzegu. Jej nazwa
pochodzi od słów flis, flisak,
które oznaczają człowieka
trudniącego się zawodowo
spławem. W przypadku jeleńskiej ulicy chodzi o osoby obsługujące płaskodenne
łodzie zwane galarami, którymi dawniej transportowano węgiel z kopalń jaworznickich.
W Jeleniu na brzegu Przemszy była kiedyś przystań.
W niewielkim porcie rybackim chłopi ze Szczakowej,
Jaworzna, Dąbrowy i Jelenia
organizowali spływy węgla.
Cenny surowiec nad rzekę
przewozili furmankami. Węgiel płynął w stronę Krakowa,
a później Wisłą do Warszawy i innych polskich miast.
Początkowo Przemsza i Biała Przemsza nie sprawdzały
się zbyt dobrze jeśli chodzi o spływ, bo ich koryta były
nieregularne, a rzeki mocno meandrowały. Rozwój górnictwa wymusił jednak wykorzystanie rzek do transportu węgla na większą skalę. Właśnie wtedy górnicy
wyregulowali koryto Przemszy, by ułatwić sobie pracę.
Po rzece pływały galary. Były to niewielkie wiosłowe
statki, którymi transportowano towary w dół rzeki. Pływa-

ły dzięki pracy flisaków. Jedna drużyna flisaków składała
się z sześciu do ośmiu mężczyzn. Galary, które pływały
po wodach Przemszy, miały
od 18 do 21 metrów długości
i 8 metrów szerokości. Statek
mógł przewieźć jednorazowo
od 18 ton węgla, kiedy stan
wody był bardzo niski. Przy
wyższym stanie wody galarem przetransportować można było nawet 50 ton węgla.
Początkowo łódki docierały tylko w okolice Jelenia.
Dopiero później, w latach
trzydziestych i czterdziestych
XX wieku koryto Przemszy
zostało dokładnie wyregulowane i pogłębione, a jednostki flisaków zaczęły dopływać
do Mysłowic.
Najintensywniej galary
były wykorzystywane w czasach okupacji hitlerowskiej.
Niemcy zaczęli nawet modernizować przystań, aby mogło przez nią przechodzić jak najwięcej węgla i innych
surowców potrzebnych na wojnie i w kraju okupanta.
Wielki port miał powstać w Mysłowicach, jednak plany
te pokrzyżowała wojna. Po II wojnie światowej rozmiary spławu surowców na Przemszy i na Wiśle zmalały.
W Jeleniu nie ma już dziś przystani. Historia zapisana
jest jednak w nazwie ulicy Flisaków.
Grażyna Dębała

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 28 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 23
(215): Bezprawie z góry prawem z dołu bywa.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

Utworzony na początku XX wieku jaworznicki cech wyłaniał spośród swoich najlepszych fachowców
kandydatów do komisji egzaminacyjnej dla czeladników dwunastu
zawodów: masarstwa, rzeźnictwa,
piekarstwa, krawiectwa, szewstwa,
stolarstwa, kowalstwa, blacharstwa,
malarstwa, kominiarstwa, fryzjerstwa i zegarmistrzostwa. Ponad
połowę stanowili rzemieślnicy żydowscy. Ci, którzy chcieli terminować w zawodzie, musieli ukończyć
Szkołę Przemysłową Dokształcającą. Na działalność szkoły cech wyasygnował 400 koron, a dwa lata
później uruchomił przy niej bibliotekę. Nauka teorii odbywała się popołudniami kilka razy w tygodniu
w budynku Szkoły Powszechnej nr
1 im. Piotra Skargi. Zajęcia praktyczne miały miejsce w warsztatach
rzemieślniczych. Szkołą kierował
wówczas Józef Kielski. Wszystkie
te zawody były przemyślane i cieszyły się sporym zainteresowaniem
miejscowych. Właściciele warsztatów chętnie godzili się na zamieszczanie nazwisk w wydawnictwach
promujących rzemiosło, zyskując
w ten sposób reklamę.
Not. Ewa Szpak
Źródło: Zeszyty historyczne miasta
Jaworzna, grudzień 2017

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 23 (215)

