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8/d/2011

Podczas karczmy piwnej NSZZ So-
lidarność, która odbyła się 11 grud-
nia br. w Jaworznie, na hali MCKiS, 
doszło do poważnego wypadku.

Górnik z ZG Sobieski stracił przy-
tomność i pomimo reanimacji do dzi-
siaj nie odzyskał świadomości. Ak-
tualnie znajduje się w Szpitalu Miej-
skim w Jaworznie w stanie śpiączki 
farmakologicznej – informuje lekarz 
naczelny jaworznickiego szpitala 
Wiesław Więckowski.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że przyczyną utraty przytomności 
mogło być niedotlenienie spowodo-
wane niedrożnością układu odde-
chowego.

Na miejscu wypadku reanimację 
podjął lekarz Wiesław Więckowski, 
a kontynuował ją zespół ratowniczy 
pogotowia ratunkowego.

Zdarzenie miało miejsce kilkana-
ście minut po wyjściu z karczmy piw-
nej prezydenta Andrzeja Dudy.

PAJ

Wypadek na 
karczmie piwnej. 

stanie

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE
W noc grudniową
w Noc Świętą
życzenie przesyłamy:
– w każdej śnieżnej gwiazdce
iskierkę radości,
– uśmiech losu dobrego
– przyjaźni, miłości
w tę Cichą, Świętą Noc
życzenia przesyłamy Alicja Dudek

Jaworznicką 
tradycją stał 
się już Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
organizowany 
na rynku.

W tym roku nie zabra-
kło ręcznie robionych ozdób 
świątecznych, pysznych po-
traw wigilijnych, wspólne-
go kolędowania oraz licznie 
przybyłych jaworznian.

Na kilka godzin na rynku 
zapanował prawdziwie świą-
teczny nastrój. Na odwiedza-
jących czekało wiele niespo-
dzianek. Do kupienia były 
ręcznie zrobione świątecz-
ne prezenty, które przygoto-
wały jaworznickiego stowa-
rzyszenia oraz szkoły. Panie 
z zespołów śpiewaczych za-
praszały do degustacji słod-
kości oraz świątecznych po-
traw, niektórych już zapo-
mnianych.

– Tak częstujemy ludzi, 
aby zorientowali się w potraw 
regionalnych, bo my mamy 
bardzo tradycyjnie potrawy. 
Obecnie one się nie pojawia-
ją na stołach – mówi Krysty-
na Mistarz z zespołu „Dąbro-
wianki”. Podobnie, jak w po-
przednich edycjach Jarmar-
ku, w tym roku do rozdania 
było 50 żywych choinek.

Wznieś się nad płytę 
rynku na kilkadzie-

siąt metrów i oglądaj Ja-
worzno z lotu ptaka.

Po raz kolejny z jaworz-
nickim sztabem Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
gra firma Riser, która pod-
czas 24. finału zapewni dla 
mieszkańców atrakcje w po-
staci możliwości korzystania 
z dwudziestometrowej zwyż-
ki. – Udostępnimy nasze dwa 
podnośniki. Tym bardziej, 
że występujemy jako dwie 
firmy – Riser i Riser Domy, 
zapewniamy dwa urządze-

nia i będzie można dwa razy 
więcej osób wynieść do góry 
i zebrać dwa razy więcej pie-
niędzy dla potrzebujących 
– mówi Beata Urbaniec-Fik.

Ze względu na duże za-
interesowanie zwyżką w po-
przednich latach, podczas 
24. finału na rynku pojawią 
się tym razem dwie zwyż-
ki. Każdy mieszkaniec, któ-
ry wesprze Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy będzie 
mógł skorzystać z tych atrak-
cji. – Lubimy pomagać i fak-
tycznie to pomaganie przy-
nosi dużo satysfakcji, a sko-

ro mamy taką możliwość, 
możemy się przyczynić 
do większej zbiórki pieniędzy, 
to zrobimy to z przyjemnością 
– dodaje Beata Urbaniec-Fik.

Firma Riser zapowiedzia-
ła już, że jaworznicki sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy może na nią li-
czyć także w następnych la-
tach.

Na jaworznickim rynku 
oprócz zwyżek będzie także 
sporo innych atrakcji, o któ-
rych będziemy informowali 
na bieżąco.

PAJ

W bożonarodzeniową 
atmosferę wyprowadzały 
występy muzyczne arty-
stów z jaworznickich szkół, 
placówek kulturalnych oraz 
zespoły śpiewacze.

Dobry humor dopisywał 
wszystkim. Na płycie rynku 
można było spotkać anio-
ły oraz dzieci ze Świetlicy 
pod Kolegiatą, które miały 
dla odwiedzających wyjąt-
kowe prezenty – dzieci ofe-

rowały darmowe przytula-
nie – Przytulanie jest miłe, 
bo można kogoś pocieszyć, 
gdy ma zły humor lub coś 
źle poszło. Takie przytula-
nie jest radosne i uszczę-
śliwia. Ten pomył już daw-
no się narodził, aby roz-
weselać ludzi – tłumaczy-
ły dzieci ze Świetlicy pod 
Kolegiatą.

Kupując niepowtarzal-
ne ozdoby, do produk-

cji których zaangażowa-
ne były często całe rodzi-
ny, uczniowie, nauczycie-
le i wolontariusze można 
było wspomóc jaworznic-
kie organizacje pozarządo-
we i szkoły. Uczennice I Li-
ceum Ogólnokształcącego 
podczas jarmarku zbierały 
pieniądze na cele charyta-
tywne. – My sprzedajemy 
książki na cele charytatyw-
ne, ponieważ część nasze-

go dochodu zostanie prze-
kazana na leczenie chorej 
osoby. To są książki używa-
ne, mamy mini antykwariat 
– mówiły uczennice I LO.

Jarmark trwał do godz. 
13.00. Patrząc na licznie 
przybyłych jaworznian, wi-
dać, że organizacja jarmar-
ku bożonarodzeniowego 
w naszym mieście bardzo 
podoba się mieszkańcom.

MI

Jedna osoba została 
poszkodowana w po-
żarze, który wybuchł 
w godzinach wieczor-
nych 19 grudnia br. 
na ulicy Poniatow-
skiego. W momencie 
przybycia zastępów 
ogniem objęte były 
dwa pomieszczenia. 
Na szczęście sytuację 
szybko udało się opa-
nować.

Przyczyną pożaru 
było nieumiejętne po-
sługiwanie się ogniem 
podczas rozpalania 
kominka.

PSP

na Pieczyskach

Kalendar z  na  rok  
 2016STYCZEŃ

 1 pt NOWY ROK, Mieczysława, Mieszka2 so Bazylego, Grzegorza 3 nd Genowefy, Danuty4 pn Anieli, Eugeniusza5 wt Szymona, Edwarda 6 śr TRZECH KRÓLI, KMB7 cz Juliana, Lucjana8 pt Seweryna, Mścisława9 so Marceliny, Adriana10 nd Jana, Wilhelma11 pn Honoraty, Matyldy12 wt Arkadiusza, Benedykta13 śr Weroniki, Bogumiły14 cz Feliksa, Niny15 pt Pawła, Izydora16 so Marcelego, Włodzimierza17 nd Antoniego, Jana18 pn Piotra, Małgorzaty19 wt Henryka, Mariusza20 śr Fabiana, Sebastiana21 cz DZIEŃ BABCI, Agnieszki, Jarosława22 pt DZIEŃ DZIADKA, Wincentego23 so Rajmunda, Izydora24 nd Felicji, Franciszka25 pn Pawła, Miłosza26 wt Tymoteusza, Tytusa27 śr Anieli, Jerzego28 cz Juliana, Tomasza29 pt Franciszka, Zdzisława30 so Macieja, Martyny31 nd Ludwiki, Jana

MARZEC
1 wt Albina, Antoniny2 śr Pawła, Heleny3 cz Kunegundy, Tycjana4 pt Arkadiusza, Eugeniusza5 so Teofila, Fryderyka 6 nd Wiktora, Róży7 pn Tomasza, Pawła 8 wt DZIEŃ KOBIET, Beaty9 śr Franciszki, Dominiki10 cz Aleksandra, Cypriana11 pt Konstantego, Benedykta12 so Alojzego, Bernarda13 nd Krystyny, Bożeny14 pn Leona, Martyny15 wt Klemensa, Ludwiki16 śr Oktawii, Izabeli17 cz Patryka, Zbigniewa18 pt Cyryla, Edwarda19 so Józefa, Bogdana20 nd NIEDZIELA PALMOWA, Klaudii21 pn Benedykta, Lubomira22 wt Bogusława, Katarzyny23 śr Feliksa, Pelagii24 cz WIELKI CZWARTEK , Marka25 pt WIELKI PIĄTEK, Marioli26 so WIELKA SOBOTA, Emanuela27 nd WIELKANOC, Lidii, Ernesta28 pn PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY29 wt Wiktora, Stefana30 śr Amelii, Leonarda31 cz Beniamina, Balbiny

KWIECIEŃ
 1 pt PRIMA APRILIS, Grażyny, Ireny2 so Władysława, Teodozji 3 nd ŚW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, Renaty4 pn Wacława, Benedykta, Izydora5 wt Katarzyny, Ireny, Wincentego 6 śr Celestyny, Wilhelma7 cz Hermana, Jana8 pt Radosława, Cezarego9 so Mai, Marcelego10 nd Michała, Makarego11 pn Filipa, Leona, Izoldy12 wt Damiana, Juliusza13 śr Marcina, Idy14 cz Justyny, Walerego15 pt Anastazji, Teodora16 so Julii, Bernadetty17 nd Roberta, Rudolfa18 pn Bogusławy, Alicji19 wt Adolfa, Tymona20 śr Czesława, Agnieszki21 cz Bartosza, Feliksa22 pt Łukasza, Leona, Kai23 so Jerzego, Wojciecha, Ilony24 nd Grzegorza, Horacego25 pn Marka, Jarosława26 wt Marzeny, Marii, Ryszarda27 śr Ludwika, Piotra28 cz Pawła, Ludwika, Walerii29 pt Katarzyny, Piotra, Roberta30 so Mariana, Donata

MAJ
 1 nd ŚWIĘTO PRACY, Józefa2 pn Anastazego, Zygmunta 3 wt Św. KONSTYTUCJI 3 MAJA4 śr Floriana Moniki5 cz Ireny, Waldemara6 pt Judyty, Filipa7 so Ludmiły, Benedykta 8 nd Stanisława, Wiktora9 pn Grzegorza, Bożydara10 wt Izydora, Antoniny11 śr Władysława, Ignacego12 cz Dominika, Pankracego13 pt Roberta, Serwacego14 so Macieja, Bonifacego15 nd ZESŁANIE DUCHA ŚW. , Zofii16 pn Andrzeja, Szymona17 wt Sławomira, Weroniki18 śr Jana, Eryka19 cz Piotra, Kryspina20 pt Bernarda, Aleksandra21 so Jana, Wiktora22 nd Wiesława, Heleny23 pn Iwony, Emilii24 wt Joanny, Zuzanny25 śr Grzegorza, Magdaleny26 cz BOŻE CIAŁO, DZIEŃ MATKI27 pt Juliana, Augustyna28 so Jaromira, Justyny, Igi29 nd Magdaleny, Marii, Bogumiły30 pn Ferdynanda, Karola31 wt Anieli, Kamili, Petroneli

CZERWIEC
 1 śr DZIEŃ DZIECKA, Konrada, Jakuba2 cz Marcelina, Marzeny3 pt Klotyldy, Leszka4 so Franciszka, Karola 5 nd Bonifacego, Walerii6 pn Pauliny, Norberta7 wt Wiesława, Ariadny8 śr Seweryna, Maksyma9 cz Pelagii, Felicjana10 pt Bogumiły, Małgorzaty11 so Barnaby, Feliksa12 nd Jana, Onufrego, Niny13 pn Antoniego, Lucjana14 wt Elizy, Bazylego15 śr Bernarda, Jolanty16 cz Aliny, Justyna17 pt Laury, Leszka18 so Elżbiety, Marka19 nd Sylwii, Gerwazego, Protazego20 pn Bogny, Florentyny21 wt Alicji, Alojzego, Rudolfa22 śr Pauliny, Sabiny23 cz DZIEŃ OJCA, Zenona24 pt Danuty, Jana, Janiny25 so Łucji, Wilhelma, Witolda26 nd Pawła, Jana, Rudolfiny27 pn Marii, Władysława28 wt Ireneusza, Leona29 śr Piotra, Pawła, Salomei30 cz Emilii, Lucyny, Arnolda

LUTY
1 pn Ignacego, Brygidy2 wt Marii, Mirosława3 śr Błażeja, Oskara4 cz Andrzeja, Józefa5 pt Agaty, Adelajdy6 so Doroty, Bogdana 7 nd Teodora, Ryszarda8 pn Hieronima, Sebastiana9 wt Apoliny, Eryki10 śr ŚRODA POPIELCOWA, Jacka11 cz Olgierda, Lucjana12 pt Radosława, Damiana13 so Katarzyny, Grzegorza14 nd Cyrylego, Metodego15 po Jowity, Faustyna16 wt Danuty, Julianny17 śr Aleksego, Zbigniewa18 cz Konstancji, Szymona19 pt Arnolda, Eryki20 so Leona, Ludomira21 nd Roberta, Eleonory22 pn Marty, Małgorzaty23 wt Romany, Damiana24 śr Macieja, Marka25 cz Donata, Cezarego26 pt Aleksandra, Mirosława27 so Gabriela, Anastazji28 nd Ludomira, Romana29 pn Antoniego, Augusta

CO TYDZIEŃ
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Blog: Na pasku u...

z 1424 r. pochodzi najstarsza zachowana polska kolęda

Boże Narodzenie. Kolejna noc 
Bożej ciszy. Tę właśnie noc Chry-
stus uświęcił swoim narodzeniem, 
podobnie jak inną noc pobłogosła-
wił Zmartwychwstaniem.

Tej nocy objawił się prostym 
pasterzom, tak jak innej nocy po-
kazał się zmarłym przebywającym 
w mroku śmierci, by ich z Szeolu 
[w Starym Testamencie miejsce po-
bytu zmarłych – przyp. redakcja] 
wyprowadzić. Bóg się nie boi nocy! 
Bo On ma władzę nad nocą! Wybrał 
właśnie noc, by pokazać jak wiel-
kim jest światłem. 

„Naraz stanął przy pasterzach 
Anioł Pański i chwała Pańska ze-
wsząd ich oświeciła!” „Naród kro-
czący w ciemnościach ujrzał świa-
tłość wielką. Nad mieszkańcami kra-
iny mroków wzeszło światło!”

Bóg się nie boi nocy. Bóg 
ma władzę nad nocą. To dlatego 
woła do pasterzy: idźcie do Betle-
jem! Pomimo nocy, pomimo ciem-
ności. Ja was przeprowadzę przez 
ciemność i wprowadzę do światła.

Spotkanie Bożonarodzeniowe 
z Chrystusem to nie jest byle ja-
kie spotkanie. Dla chrześcijanina 
to spotkanie, które zmienia wszyst-
ko. Oto już nie ma się czego bać. 
Każda słabość, każdy lęk, każde 
zranienie – wszystko w Jego obec-
ności może zostać uleczone.

Pod jednym warunkiem. Muszę 
zechcieć tego naprawdę, nie ogra-
niczając świąt do opłatka, choinki, 
kolacji.

Na Boże Narodzenie należy pa-
trzeć w perspektywie Paschy. Bóg 
schodząc na ziemię, przychodzi, 
by dać wolność, zniszczyć grzech, 
ogarnąć miłością. To się nie doko-
na na zakupach, ani przy suto za-
stawionym stole. To się dokona 
w człowieku. I czasem to będzie bo-
leć lub wymagać wysiłku – trzeba 
bowiem razem z Chrystusem i pa-
sterzami w tę ciemność wejść. Dla-
tego rekolekcje adwentowe i spo-
wiedź – by Ten, który ukochał mnie 
od stworzenia, z miłością dotknął 
moich zranień.

By znaleźć Pana trzeba mu opo-
wiedzieć o swoich ciemnościach, 
błędach, słabościach, doświadczo-
nych krzywdach. Chrystus na to się 
narodził i na to przyszedł na świat, 
aby człowieka podnieść i uleczyć. 
Trzeba mu wyznać więc ciemności 
swojej choroby. Trzeba mu wykrzy-
czeć cały żal, cały ból, cały grzech, 
całą nędzę swoją i strach i pozwo-
lić, by stał się światłem. Jak pa-
stuszkowie. Oni Poszli w ciemno 
do światła. A potem „wrócili wiel-
biąc Boga i wysławiając za wszyst-
ko, co słyszeli i widzieli.”

Dopiero przeszedłszy tę dro-
gę można odczuć prawdziwą ra-
dość świąt. Oto Bóg zamieszka 
w człowieku i da mu wspania-
ły dar. Uczyni książętami. Uczyni 
królowymi. Bo przecież narodzi 
się król! A wchodząc w Jego świa-
tło stajemy się Jego dziećmi. Nie-
ważne, gdzie kto pracuje i ile zara-
bia. Nieważne, czy jest dyrektorem, 
woźną, sprzątaczką, uczniem, stu-
dentem, księdzem, bezrobotnym, 
bezdomnym, lekarzem, sprzedaw-
cą, emerytem, rencistą. Jeśli czło-

wiek pozwoli Bogu przeprowadzić 
się przez ciemność – jest księciem, 
jest królową.

Raduj się człowieku, że Twój 
zbawca przychodzi! Dla ciebie 
Bóg stał się człowiekiem. „Dziecię 
NAM się narodziło, syn został NAM 
dany.” Jeśli pozwoliłeś Bogu prze-
prowadzić się przez ciemność w sa-
kramencie pokuty i w chwilach mo-
dlitwy – Raduj się! Bo chrześcija-
nin to człowiek nieustannej radości 
– bo Bóg jest przy nim. Ja jestem 
z Chrystusem a Bóg jest ze mną!
I nic nie zdoła mnie odłączyć 
od jego miłości. Jedzenie się skoń-
czy, choinka uschnie, obrus popla-
mi – ale On zostanie.

ks. Andrzej Nackowski,
spowiednik w kolegiacie

św. Wojciecha i św. Katarzyny

ks. Andrzej Nackowski

Boże 
Narodzenie
Gdy niebo gwiazdami zabłysło
i mocnym blaskiem zaświeciło
Królowie, pastuszkowie zrozumieli,
że coś bardzo ważnego się zdarzyło

Kometa betlejemska zaświeciła,
pada światłość do stajenki,
Maria panna porodziła syna,
stał się duży cud – choć On
był taki maleńki.

W noc grudniowa o północy
narodził się Jezus – świata zbawiciel
dusz ludzkich odkupiciel.

Płoną gwiazdy nad Betlejem,
rozpraszają cienie,
modlą się wszyscy ludzie
nad nowo narodzonym istnieniem.

Boże Narodzenie, nareszcie przyszedł
ukochany czas
Bóg pragnie miłości od każdego z nas.
Już jest wigilia, już opłatek czeka
Każdy szuka serca
u drugiego człowieka

Porzućmy złe uczucia i nawyki,
myślmy o dobrej przyszłości,
bądźmy bratem i siostrą dla drugich,
niech w naszych sercach
zawsze radość gości.

Krystyna Dziurdzikowska

 y

 Po raz 
kolejny nieznani sprawcy zdewa-
stowali jaworznickie planty. Tym 
razem ofiarą padła wystawa foto-
graficzna, która została niemal cał-
kowicie zdemolowana. Sprawca 
lub sprawcy połamali wystawiane 
zdjęcia – oszczędzili tylko jedną ta-
blicę. Co ciekawe w weekend mo-
nitoring w tym miejscu… nie działał. Jak poinformował nas komendant 
straży miejskiej Artur Zięba monitoring jest modernizowany, a dodat-
kowo nastąpiły przerwy w dostawie energii.   PAJ

 y    
Znany i lubiany paralotniarz i fotograf Andrzej Gontarz przygotował 
kolejną wystawę fotograficzną. Wystawę można oglądać do końca roku 
w galerii handlowej Galena.    PAJ

W natłoku świątecznych za-
kupów, szukaniu idealnych 

prezentów, można było się zatrzy-
mać na chwilę i posłuchać wyjątko-
wych koncertów. Na scenie galerii 
handlowej rozbrzmiały piękne pol-
skie kolędy oraz pastorałki.

W sobotę w świąteczny nastrój 
przy choince wprowadzały siostry 
Goławskie, które zaśpiewały polskie 
kolędy oraz zagraniczne świątecz-
ne hity.

W niedzielę zaprezentował się 
chór Sokół, który zaprosił na koncert 
tradycyjnych kolęd. Chór Sokół dzia-
ła od stycznia 2014 r. i zrzesza praw-
dziwych pasjonatów muzyki, dla któ-
rych śpiew stał się hobby.

Mieszkańcy Jaworzna po raz 
kolejny mogli osobiście 

odebrać Betlejemskie Światełko 
Pokoju. Do miasta przywieźli 
je harcerze. W sobotę – 19 grudnia 
przekazali światełko na ręce wice-
przewodniczącej RM Ewy Zuber.

Betlejemskie Światło Pokoju 
przybywa do Polski po raz dwudzie-
sty piąty. Z Groty Narodzenia Jezu-
sa Chrystusa w Betlejem skauci au-
striaccy przewożą go do Katedry 
Wiedeńskiej, skąd odbierają świa-
tło skauci z pobliskich krajów i prze-
kazują swoim sąsiadom tak, by Pło-
mień otoczył całą Europę. Przesłanie, 
które towarzyszy tegorocznej wę-
drówce Światła brzmi: Betlejemskie 
Światło Pokoju „Zauważ człowieka”.

Jak poinformowała Komenda 
Miejska Policji w Jaworznie zaginio-
ny 29-letni Jakub Bąk się odnalazł. 
Mężczyzna zaginął 7 grudnia bieżą-
cego roku. Jak udało nam się usta-
lić mężczyzna wrócił do domu cały 
i zdrowy.

To w dużej mierze zasługa inter-
nautów, którzy rozpowszechniali in-
formacje o zaginięciu tego młodego 
człowieka.

„Rada miejska kontroluje 
prezydenta” – to taki chwyt 
marketingowy zapisany w ustawie 
o samorządzie gminnym. Ten chwyt 
jest bardzo ważny przy wyborach, 
kiedy kandydaci na radnych muszą 
omamić wyborców, żeby wejść do rady. 
A w niej, jak się jest posłusznym 
prezydentowi, to można nieźle nabić 
PIT, bez większego wysiłku.

Jeśli do tego dodać, że kiedy 
w radzie jest większość radnych, 
posłusznych prezydentowi, 
to wynik posiedzeń takiej rady łatwo 
przewidzieć. I gdyby nie zawzięta 
opozycja, to na sesji wiałoby nudą – 

jak z polskich filmów, o czym wiemy 
od inż. Mamonia.

Zatem łatwo mi będzie zrobić 
relację z ostatniej sesji. Sesja była 
budżetowa, więc ważna. W budżecie 
brakuje ponad 30 mln złotych. 
Żeby podołać, prezydenccy radni 
zaciągnęli więc kolejny kredyt, jakieś 
40 mln. Przyszło im to łatwo, bo nie 
oni, ale my będziemy go spłacać. 
Radni opozycji jasno i klarownie 
obwieścili, że to kiepski budżet. No, 
ale jak wcześniej wspomniałem, 
większość radnych nie ma żadnej 
ochoty kontrolować prezydenta, 
a raczej mu sprzyja.

Mając na uwadze świąteczny okres, 
chciałbym jakoś optymistycznie zakończyć 
ten krótki tekst. Uważam bowiem, 
że nie ma tego złego, co by na dobre 
nie wyszło. I skoro prezydenccy radni 
już sprokurowali taki kiepski budżet, 
to jest szansa, aby go uratować. 
Mając na uwadze, że prezydenccy 
radni, przynajmniej w deklaracjach, 
są katolikami, to zachęcam ich do modlitw 
o racjonalne wydatki w 2016 roku – aby 
nikomu z jaworznian nie zabrakło opieki 
ze strony władz i pracowników gminy. 
Czego sobie i wszystkim mieszkańcom 
serdecznie życzę.

Józef Matysik
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W książce Bruno Ferrero „Hi-
storie. Katecheza w opo-

wiadaniach” zamieszczone jest 
opowiadanie zatytułowane „Nie 
ma miejsca w gospodzie”. Kuba był 
wtedy dzieckiem. Dostał niewielką 
rolę w przedstawieniu z okazji 
świąt Bożego Narodzenia. Jako 
właściciel gospody miał tylko dwu-
krotnie powiedzieć stanowczym 
głosem, że u niego nie ma miejsca.

– Idźcie gdzie indziej. Gospoda 
jest zajęta – odpowiedział szorst-
ko na pytanie Józefa o możliwość 
schronienia.

– Moja żona Maryja oczekuje 
dziecka. Czy nie znajdzie się u cie-
bie choćby jakiś pusty kąt? Ona nie 
jest już w stanie iść dalej – ponowił 
prośbę Józef, a jego oczy wyrażały 
prośbę o zrozumienie i pomoc.

Kuba zawahał się i zamyślił. Mo-
gło zdawać się, że zapomniał tekstu.

– Nie. Idźcie sobie – mechanicz-
nie powtórzył za suflerem wyuczo-
ną kwestię. I nie schodząc ze sceny, 
jakby wrośnięty w podłogę, odpro-
wadzał smutnym wzrokiem oddala-
jącą się, zatroskaną parę, a w jego 
oczach pojawiły się łzy. Nagle… 
zmienił bieg akcji.

– Nie odchodźcie! – zawołał. 
Mogę Wam odstąpić swój pokój!

Niektórzy komentowali póź-
niej, że rozłożył całe przedstawie-
nie. Inni twierdzili, że przeciwnie 
– uświadomił im prawdziwy sens 
Bożego Narodzenia.

Narodziny Syna Bożego stały się 
momentem przełomowym w historii 
ludzkości. Dzisiaj wszyscy, wierzący 
i niewierzący, liczą upływający czas 
właśnie od tego wydarzenia. „Gdy 
nadeszła pełnia czasu zesłał Bóg 
swojego Syna.” (Ga 4, 4). Świętowa-
ne każdego roku Boże Narodzenie 
jest wielkim przypomnieniem o nie-
ustannej miłości Boga do człowieka. 
Jest to miłość wierna, której nic, ani 
nikt nie jest w stanie zniszczyć. Wła-
śnie ta miłość, a nie co innego, „ka-
zała” Bogu przyjść na świat. Zachwy-
cony odkryciem ogromu tej miłości 
św. Jan – umiłowany uczeń Chrystu-
sa – wykrzyknie: „Bóg tak umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzone-
go dał.” (J 3,16)

To przyjście Boga na ziemię jest 
źródłem nadziei, tak bardzo nam 
dzisiaj potrzebnej. Ludzkie serce 
przepełnione lękiem, troskami, do-

tknięte depresją – jak balsamu po-
trzebuje zapewnienia: Ja jestem 
z tobą. „Chociażbym przechodził 
przez ciemną dolinę, zła się nie 
ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 
23) – wyznał Psalmista. I chyba 
właśnie dlatego Chrystus przyszedł 
na świat w tak skrajnym ubóstwie, 
jako najuboższy z ubogich, aby 
nikt nie mógł czuć się onieśmielo-
ny Jego majestatem. Przy betlejem-
skim żłóbku swoje miejsce odnaleźli 
pogardzani przez innych ubodzy pa-
sterze, ale i pełni powabu i mądrości 
królowie. Przy betlejemskim żłóbku 
miejsce jest także i dla mnie.

Poza walorem czysto religijnym 
święta Bożego Narodzenia mają tak-
że swój wymiar wspólnotowy. W tym 
wyjątkowym czasie (nie lubię, gdy 
na święta Bożego Narodzenia mówi 
się „magiczny czas”, bo przecież one 
z magią nie mają nic wspólnego) 
chcemy być razem z innymi. To dla-
tego jesteśmy w stanie pokonywać 
tysiące kilometrów, aby podzielić się 
z bliskimi opłatkiem, złożyć sobie ży-
czenia i zapewnić o swojej miłości. 
To dlatego organizowane są Wigilie 
dla ubogich, by w tę świętą noc nikt 
nie był sam.

Święta to czas, w którym rodzi się 
w sercu pragnienie, by być lepszym, 
i chyba faktycznie na ten krótki czas 
to się jakoś udaje. Czy Kuba rozło-
żył przedstawienie? Na pewno nie! 
Pokazał, że Boże Narodzenie jest za-
wsze, niezależnie od pory roku, gdy 
tylko człowiek swoje serce otwiera 
dla Boga.

Ks. Dawid Kuczek, kolegiata św. 
Wojciecha i św. Katarzyny

Wigilia wedle 
dawnej tradycji

Aktualności
pierwszą świąteczną choinkę udekorowano w 1419 r.

Skarbnik Miasta Wiesława 
Osuszek otrzymała pod-
czas czwartkowej sesji 

Rady Miejskiej dyplom honoro-
wy „Za zasługi dla miasta Ja-
worzna”.

Pani Osuszek jest pracowni-
kiem samorządowym od 41 lat, pra-
cę w Urzędzie Miejskim rozpoczęła 
w 1974 roku. Skarbnikiem Miasta zo-
stała w 1990 roku.

Od stycznia 2016 roku przejdzie 
na emeryturę. Radni jednogłośnie 
zadecydowali o przyznaniu pani 
Wiesławie dyplomu „Za zasługi 
dla miasta Jaworzna”. Po wręcze-
niu dyplomu radni wspólnie od-
śpiewali Wiesławie Osuszek „Sto 
lat”, a Przewodniczący Rady Miej-
skiej Wiesław Więckowski stwier-

N a rekonstrukcję dawnej ja-
worznickiej Wigilii zaprosi-
ło nasze miejskie muzeum.

Przy pięknie przyozdobionym sto-
le zgromadzili się miłośnicy dawnej 
tradycji. Wigilię przygotowały panie 
z zespołu śpiewaczego Dąbrowianki, 
które pojawiły się w kolorowych stro-
jach, jak wyraźnie zaznaczyły, krako-
wiaków zachodnich. Wspominały wi-
gilijne wieczerze w swoich domach, 
zwyczaje przejmowały od babć, 
a nawet od prababć. W dzień wigi-
lijny całe domowe bractwo wędro-
wało przed południem na cmentarz, 
modliło się nad grobami swoich bli-
skich. Po powrocie dzieci stroiły cho-
inkę. Najczęściej była to tzw. pod-
łaźniczka – czubek jodły, świerka lub 
gałąź sosnowa, wieszane u powały. 
Zdobiono ją ciasteczkami, cukierka-
mi i orzechami, owiniętymi w papie-
rowe złotka po słodyczach, zbierane 
przez cały rok. Łańcuchy powstawały 
z bibułkowych kwiatków łączonych 
słomkami. Za śnieg służyła wata, 
na gałązkach rozkładano również 
celofanowe włosy anielskie lub la-
metę z cienkich srebrnych pasecz-
ków. Całości dopełniały prawdziwe 
świeczki, których blask rozświetlał 
wigilijny mrok. Szczyt podłaźniczki 
zdobiono tekturową gwiazdą, owi-
janą w sreberka.

Pod choinką szopek nie było, 
ale wędrowano od domu do domu 
z drewnianymi szopkami z ruchomy-
mi figurkami. Te szopkowe wędro-
wania zaczynano od Bożego Naro-
dzenia. Znany jest w Jaworznie zwy-
czaj wykradania w Wigilię z domów 
panien na wydaniu furtek i bram. 
Chowano je po wsi lub porzucano 
w zaspach śniegu, niektóre odnaj-
dywały się dopiero po roztopach. 
Jak nakazywała tradycja, wieczerza 
wigilijna miała charakter rodzinny, 
upływała w spokoju i zadumie.

Podawano 12 potraw, nie zapo-
minano o pustym nakryciu dla zbłą-
kanego wędrowca, na stole zapalano 
świece, stawiano obok nich lichtarz. 
Pod obrusem układano sianko i pie-
niążki, aby się w nowym roku darzy-

Ks. Dawid Kuczek

ło. W kącie domu stawiano snopki 
słomy, co miało domostwu gwaran-
tować urodzaj. Z tego snopka krę-
cono powrósła, którymi okręcano 
po Wigilii drzewa owocowe w sa-
dzie, miało to chronić je przed cho-
robami i dawać urodzaj. Wieczerzę 
rozpoczynała modlitwa – Ojcze nasz, 
Zdrowaś Mario i za dusze zmarłych, 
czytano fragmenty Pisma św. o na-
rodzeniu Jezusa, po czym dzielono 
się opłatkiem i składano sobie ży-
czenia. Opłatki święcono po kościo-
łach w pierwszą niedzielę Adwentu, 
po domach roznosił je organista lub 
kościelny. Pierwsi łamali się opłat-
kiem seniorzy rodu, kończono na ży-
czeniach dla najmłodszych.

Wieczerzę rozpoczynała chał-
ka z chlebem smarowana miodem, 
po niej podawano kompot z suszu 
z jaśkiem. Nie brakło też siemieniata-
ki, zupy z nasion siemienia konopne-
go i kaszy jęczmiennej lub jaglanej. 
Bardzo to pracochłonna potrawa, go-
towana przez parę godzin i ucierana 
w makutrze. Podawano ją na słodko 
z miodem, ale też na słono z cebulką. 
Po siemieniatce na stole pojawiał się 
barszcz z uszkami grzybowymi lub 
z fasolą. Zupę grzybową przygoto-
wywano najczęściej z podgrzybków 
lub prawdziwków na wywarze z ja-

rzyn, w Wigilię obowiązywał wszak 
post. Pierogi przegotowywano z ka-
pusta kiszoną, cebulką i grzybami, 
karpia smażono w panierce. Wiecze-
rzę kończył deser – piernik i zawija-
niec makowy z ciasta drożdżowego.

Każdą potrawę jedzono z jednej 
misy, łyżek nie wolno było wypusz-
czać z rąk i odkładać na stół, inaczej 
wróżyło to nieszczęście. Spogląda-
no też na własny cień, jeśli był długi 
i wyraźny oznaczało to długi życie. 
Resztki z kolacji wigilijnej z opłat-
kiem zanoszono bydłu, żeby nie cho-
rowało. Ości, rybie łuski i skorupki 
z orzechów panny wyrzucały na pole, 
po czym nasłuchiwały skąd zaszcze-
ka pies, stamtąd miał bowiem przy-
wędrować ich narzeczony. Po wie-
czerzy wszyscy udawali się na pa-
sterkę. Gdy w kościele zabrzmiało 
„Bóg się rodzi” rozpoczynano świę-
towanie Bożego Narodzenia.

O wigilijnych tradycjach pięknie 
opowiadały Dąbrowianki: Kazimie-
ra Bednarczyk, Wiesława Rączka, 
Krystyna Mistarz, Bronisława Jelo-
nek, Kazimiera Frączkiewicz i Jolan-
ta Guja.

Z najlepszymi życzeniami 
świątecznymi

e.bigas 

Przy wigilijnym stole zebrało się kilkunastu jaworznian

Jaworznicka Inicjatywa Na-
rodowa uczestniczyła w ob-
chodach 34. rocznicy wyda-
rzeń w KWK Wujek.

D r a m a t y c z n e  w y d a r z e -
nia w KWK Wujek żyją mocno 
w świadomości ludzkiej, czego 
wyrazem są odbywające się każ-
dego roku rocznicowe obchody 
upamiętniające pomordowa-
nych.

– Jako Jaworznicka Inicjatywa 
Narodowa wybraliśmy się kilku-
osobową delegacją, aby uczest-
niczyć w obchodach oraz złożyć 
kwiaty pod pomnikiem. Nasze 
miasto reprezentowali również: 

NSZZ Solidarność Zakład Górni-
czy Sobieski, NSZZ Solidarność 
MPWiK Jaworzno oraz NSZZ So-
lidarność miasta Jaworzno – pi-
szą przedstawiciele JIN.

iw

Przedstawiciele JIN z transparentem

dził krótko: – Dziękuję pani skarb-
nik, jest pani wielka oraz dodał: – 
Pani Oszuszek położyła znaczne za-
sługi dla obywateli miasta Jaworz-
na. Inwestycje miejskie przyczyniły 
się znacznie do poprawy warunków 
życia mieszkańców. Pani Osuszek 
zawsze przejawiała aktywność i go-
towość do działania. Ponadto peł-
niąc funkcję publiczną, postępo-
wała w sposób sprzyjający umac-
nianiu praworządności i zaufania 
do organów samorządowych, kre-
owaniu i utrwalaniu dobrego imie-
nia urzędu i jak najlepszego wize-
runku wzorowego pracownika sa-
morządowego – mówił w czasie se-
sji przewodniczący Rady Miejskiej 
Wiesław Więckowski.

PAJ
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I N F O R M A T O R
P O L I C J A

Komenda Miejska, ul. Narutowicza 1 ..........................................tel. 997, 32 618-32-00

S T R A Ż  P O Ż A R N A

Komenda Miejska, ul. Krakowska 22 ...........................................tel. 998, 32 751-87-10

S T R A Ż  M I E J S K A
Straż Miejska – Plac Górników 5 ..................................................tel. 986, 32 618-16-18

P O G O T O W I A
Numer alarmowy ....................................................................................................tel. 112
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................................... tel. 999
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ..................................................... tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 .............................................. tel. 991
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................ tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7.......................................................... tel. 993
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 ...tel. 32 61-81-890

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski ul. Grunwaldzka 33 – centrala ..................................... tel. 32 618-15-00
strona internetowa:  .............................................................................www.jaworzno.pl
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .......................... tel. 32 61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ...............................................tel. 32 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b .........................tel. 32 616-38-32
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ............................................................ tel. 32 616-39-70
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ..........................tel. 32 615-57-01
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 .................................................... tel. 32 758-62-00
ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 224 ...................................................tel. 32 616-23-41

Z D R O W I E
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 ................................................tel. 32 616-44-82

M I E J S K I E  I N S T Y T U C J E
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17 ..........................tel. 32 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna .......................................................................tel. 32 616-26-95
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5 ......................................... tel. 32 618-19-50
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 ..................tel. 32 745-10-30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ....... tel. 32 618-18-40

S P O Ł E C Z N E  I N S T Y T U C J E
Hospicjum, ul. Górniczej 30, od 8.00 do 16.00 ................................. tel. 32 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę domowe ............................................................ tel. 601-51-91-02

S P O T K A N I A  A A
Wtorek, godz. 18.00 – Osiedle Stałe (salka w kościele), Grupa AA „Nowa Era”  
Środa, godz. 18.00 – Dąbrowa Narodowa (Wspólnota Betlejem, ul. Długa 16), Grupa AA 
„Tu i Teraz” 
Sobota, godz. 17.00 - Osiedle Stałe (salka w kościele), Grupa AA „Jawor” 
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych 
ul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00

 

Wszystkim solenizantom w życiu codziennym dużo szczęścia,  
radości i uśmiechu składa redakcja gazety

Imieniny

Kartka z kalendarza

REPERTUAR 18.12 – 24.12
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. 
Cienie nad Valleby (2D, dubbing)
sb, nd: 12:00
BLOK 4 WIZYTA 2015
pt: 10:00
DOBRY DINOZAUR (2D,Dubbing)
sb, nd, pn, śr: 10:30, 13:00
wt: 10:00, 14:00; czw: 10:30
GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE 
MOCY (2D,Dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt, śr: 11:30, 14:30
czw: 11:30; pt: 08:30, 10:00, 13:00, 16:00
sb, nd, wt, śr: 10:00, 13:00, 16:00
pn: 08:10, 10:00, 13:00, 16:00
czw: 10:00, 13:00
GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE 
MOCY (2D,Napisy)
pt: 00:01, 19:00, 22:00
sb, nd, pn, wt, śr: 19:00, 22:00
pt, sb, nd, pn, wt, śr: 17:30, 20:30
GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE 
MOCY (3D,Dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt, śr: 12:00, 15:00
pt, sb, nd, pn, wt, śr, 11:00, 14:00
czw: 11:00
GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE 
MOCY (3D,Napisy)
pt: 00:01, 17:00, 20:00

sb, nd, wt, śr: 17:00, 20:00
pn: 09:00, 17:00, 20:00
pt, sb, nd, pn, wt, śr: 18:00, 21:00
czw: 12:00
HOTEL TRANSYLWANIA 2 
(2D,Dubbing)
nd: 13:45; pn, śr, czw: 10:15
IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS. 
CZĘŚĆ 2 (2D,Napisy)
pt: 15:00; sb, nd: 18:40; pn: 12:30, 18:30; 
wt: 11:00, 18:00; śr: 18:00; czw: 12:30
KOCHAJMY SIĘ OD ŚWIĘTA 2D,Napisy)
pt, wt, śr: 12:30; sb: 13:45
LISTY DO M. 2 (2D,PL)
pt: 10:00, 15:20, 17:40, 20:10
sb, nd: 16:10, 18:20, 20:45
pn, śr: 15:20, 17:40, 20:10
wt: 16:20, 18:45, 21:10; czw: 13:00
MAKBET (2D,Napisy)
pt: 12:00
MOST SZPIEGÓW (2D,Napisy)
pt: 18:00; sb, nd: 15:20; pn: 15:30; wt, śr: 
15:00
SPECTRE (2D,Napisy)
pt, wt, śr: 21:00; sb, nd: 21:40; pn: 21:30  
TOMEK I PRZYJACIEL LEGENDA O 
ZAGINIONYM SKARBIE (2D, dubbing)
sb, nd: 10:30

22.12.  przesilenie zimowe
23.12. 1981 r Jan Olszewski został premierem PR
24.12.  Wigilia
25.12.  Boże Narodzenie
26.12.  drugi dzień Świat Bożego Narodzenia
27.12.  w kościele katolickim obchodzimy wspomnienie św. Jana Ewangelisty
28.12.  Międzynarodowy Dzień Całowania

wtorek Franciszka, Zenona
środa  Sławomira, Wiktora
czwartek  Adama i Ewy 
piątek  Marii, Piotra 
sobota  Szczepana
niedziela Bartłomieja, Jana
poniedziałek  Jana

Serwis informacyjny

Z notatnika policmajstra

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

ul. Łukasiewicza 2 (Osiedle Stałe) 
telefony całodobowe 32/ 752 60 75, 

616 85 67, 0 600 390 300

„KORONA” Lelko Jan 

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

tel. 32/ 616 22 68, 032/ 751 95 92
Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Ś
doktorowi Tomaszowi Szady

życzę wszystkiego, co dobrem się zwie, 
wszelkiej pomyślności i radości w każdym dniu. 

Jednocześnie dziękuję Panu doktorowi
za wspaniałą opiekę lekarską i słowa otuchy

wdzięczna pacjentka
Z. Wróbel

Naszej kochanej Pani wychowawczyni  
Alicji Grabskiej z okazji świat Bożego 
Narodzenia życzymy uśmiechu, radości 

i zdrowia. A Nowy Rok niech będzie dla 
Pani szczęśliwy i niech spełnią się wszystkie 

marzenia oraz pragnienia
Życzenia przesyłają uczniowie klasy II d
Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie

Serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, które w tak trudnych  

dla nas chwilach były z nami 
 i uczestniczyły w ostatniej drodze 

śp. płk. dyp. WP 
Edwarda Pluty

Dziękujemy za 
modlitwę i słowa 
wsparcia

Rodzina

W ostatnim czasie 
w naszym województwie 
wzrosła liczba wypadków 
drogowych, w tym tych 
najbardziej tragicznych  
–z ofiarami śmiertelnymi. 
Niekorzystne warunki 
atmosferyczne oraz 
szybko zapadający 
zmrok, obligują 
kierowców do większej 
ostrożności podczas 
jazdy. Apelujemy także 
do pieszych, aby w trosce 
o własne bezpieczeństwo 
zachowywali wyjątkową 
rozwagę oraz 
używali elementów 
odblaskowych.

Pogorszenie się warunków 
atmosferycznych – przymrozki, 
pierwsze opady śniegu i szybko 
zapadający zmrok – to czynniki, 
które utrudniają jazdę i zwięk-
szają zagrożenie wypadkami. 
W ciągu ostatniego tygodnia 
w naszym województwie odno-
towaliśmy 51 wypadków, w któ-
rych 7 osób zginęło i 51 zosta-
ło rannych.

Apelujemy do kierowców 
o ostrożność i podjęcie dzia-
łań, mających na celu pod-
wyższenie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Przede 
wszystkim poprzez: ostrożną 
jazdę, dostosowanie prędko-
ści do panujących warunków 
drogowych, dokładne spraw-
dzenie stanu technicznego po-
jazdu oraz wymianę opon z let-
nich na zimowe.

W aktualnie panujących wa-
runkach, głównie po zmroku, 
piesi są bardzo słabo widoczni 
dla kierowców. Mając na uwa-
dze ich bezpieczeństwo, kie-
rujących prosimy o wzmożoną 
ostrożność, a pieszych o korzy-
stanie z oznakowanych przejść 
dla pieszych. Należy jednak pa-
miętać, aby przed wejściem 
na jezdnię upewnić się, czy zdą-
żymy przejść, nim nadjedzie po-
jazd. Pamiętajmy, że kierowca 
od momentu zauważenia pie-
szego musi mieć czas na wy-
hamowanie samochodu, a przy 
ograniczonej widoczności jest 
to utrudnione. Apelujemy tak-
że do pieszych, aby dla własne-
go bezpieczeństwa używali ele-
mentów odblaskowych.

Podziękowania 
W Urzędzie Miejskim w Jaworznie 

przewodniczący Komisji Sportu  
i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie 

Nikodem Motyka, złożył z okazji 15-lecia 
SALOS w Jaworznie serdeczne gratulacje 

i podziękowania za dotychczasową 
działalność oraz wkład w rozwój sportu 
w Jaworznie, wręczył okazały puchar, 

dyplom i piłkę nożną (Euro 2016) 
byłemu wiceprezesowi Wenancjuszowi 
Ples, który reprezentował Salos na tym 

spotkaniu. 

Coraz więcej wypadków  
– prosimy o ostrożność
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pierwsza polska kopalnia została uruchomiona w Szczakowej w 1776 r.

Plany budowy kopalni 
w Szczakowej są wciąż 
aktualne?

Oczywiście, projekt kopalni, pod 
nazwą KWK Mariola 2, zlokalizowa-
nej w Szczakowej jest nieustannie re-
alizowany przez Spółkę. Różni się on 
od projektu realizowanego wcześniej 
na tym terenie. Mówimy tu o zmia-
nach dotyczących kwestii ekologicz-
nych. W celu aktywnej ochrony sie-
dliska roślin „Wapniówka” uwzględ-
niliśmy ich wyodrębnienie. Rośliny 
nie będą przewożone (przesadzane) 
w inne miejsce, tylko zostaną w pew-
nej części przesunięte na swoim ro-
dzimym terenie i otoczone specjal-
nym murem, zapewniający z jednej 
strony trwałe odgrodzenie od zakła-
du górniczego, a z drugiej strony 
swobodny dostęp naukowcom czy 
osobom chcącym podziwiać unikal-
ne rośliny.

Jak dokładnie obszar górniczy 
ma być eksploatowany?

Spółka ustanowiła nowy obszar 
i nazwę złoża – „Jan Kanty-Szczako-
wa”. Jest to obszar stanowiący część 
dawnego złoża i obszaru „Jan Kan-
ty” Partii A. Wprowadzając do nazwy 
złoża Szczakowa, nazwę dzisiejszej 
dzielnicy Jaworzna, chcieliśmy pod-
kreślić przede wszystkim historyczne 
znaczenia Szczakowej dla powstania 
i rozwoju polskiego górnictwa węgla 
kamiennego.

Czy ze względu 
na wcześniejszy opór 
mieszkańców spółka 
zmieniła zamierzony sposób 
eksploatacji?

Obecny projekt jest zdecydowa-
nie inny niż ten prezentowany daw-
niej na tym obszarze. Przede wszyst-
kim ze względu na zmianę zastoso-
wywanej technologii eksploatacji 
złoża oraz jego zakresu. Przewidy-
wana technologia eksploatacji w zna-
czącym stopniu zmniejszy wpływy 
na powierzchnię pochodzące z eks-
ploatacji górniczej. A koncepcja bu-
dowy samego zakładu górniczego 
uwzględni tak bardzo oczekiwaną 
ochronę roślin występujących na tym 
terenie bez konieczności przemiesz-
czania zgromadzonych na tym tere-
nie odpadów.

To znaczy, że w obszarach 
miejskich nie będzie wydobycia 
na zawał? Są znane inne 
technologie wydobycia, 
nie powodujące utrudnień 
na powierzchni?

Generalnie planowana przez nas 
technologia zakładu górniczego, 

oparta o chodniki upadowe z po-
wierzchni, prowadzi do minimali-
zacji negatywnych wpływów na po-
wierzchnię. Wprowadzimy wydoby-
cie technologią filarowo-komorową. 
Zakład przygotowany będzie rów-
nież na użycie technologii podsadz-
kowej, w razie konieczności.

Jakie i gdzie będzie miała 
oddziaływanie na powierzchnię 
eksploatacja?

To zostanie niebawem – może 
jeszcze przed końcem tego roku – 
przedstawione w Raporcie wpły-
wu na ochronę środowiska dla tego 
przedsięwzięcia. Wówczas wszystko 
będzie jasne.

Na jakie zatrudnienie można 
liczyć w tym zakładzie 
górniczym?

Projektowana przez Spółkę, tak 
dla projektu KWK Mariola 1 jak 
i KWK Mariola 2, technologia oraz 
organizacja pracy musi gwaranto-
wać uzyskanie konkurencyjnej ceny 
węgla na rynku europejskim. Rynki 
zagraniczne są dla nas priorytetem. 
Prawdopodobne zatrudnienie wy-
niesie ok. 800 do 1000 osób w każ-
dym z zakładów, przy wydajności 
ok. 3 mln ton węgla rocznie.

Są szanse, że będą to ludzie 
z Jaworzna, Szczakowej? Czy 
muszą to być wykwalifikowani 
pracownicy raczej spoza 
miasta? (Górnicy z Kazimierz 
Juliusz?)

Oczywiście zatrudnienie osób 
zależy od potrzeb zakładu i posiada-
nych przez nich kwalifikacji. Myślę, 
iż zakład górniczy zapewni tak za-
trudnienie dla mieszkańców i gór-
ników z Jaworzna, Szczakowej, jak 
i bardzo wykwalifikowanej kadry 
z byłej już KWK Kazimierz Juliusz.

Dlaczego Australijska firma jest 
zainteresowana Jaworznem?

Jaworzno posiada bardzo duży 
potencjał zasobowy węgla kamien-
nego na kolejne ok. 30 lat. Przy za-
stosowaniu odpowiedniego zarzą-
dzania i przede wszystkim tech-
nologii, bardzo dobrze znanych 
na rynku australijskim, które stoso-
wane są w wybudowanych od pod-
staw nowoczesnych zakładach gór-
niczych, jesteśmy w stanie zapew-
nić produkcję węgla w konkurencyj-
nych cenach na rynku europejskim. 
A to zagwarantuje nam i naszej za-
łodze sukces. Poza tym, jako kolebka 
polskiego górnictwa węgla kamien-
nego, Jaworzno ma tradycje i myślę, 
że ogromne zrozumienie dla pracy 

górnika. Nie wspomnę już o znaczą-
cym wpływie funkcjonującego za-
kładu górniczego dla dobra rozwoju 
miasta i jego obywateli.

Czy przez Państwa firmę będą 
realizowane jeszcze inne 
inwestycje? (Inne miasta).

Spółka realizuje w Polsce jeszcze 
dwa projekty – na Lubelszczyźnie 
i na Dolnym Śląsku (w Nowej Ru-
dzie). Na obecnym etapie wszyst-
kie projekty oparte są o koncesje 
rozpoznawcze. Projekt na Lubelsz-
czyźnie dotyczy węgla energetycz-
nego, a w Nowej Rudzie, unikalnego 
na skalę europejską, węgla najwyż-
szej jakości – antracytu.

Druga kopalnia w Jaworznie, 
na obszarze górniczym Siersza 
to bardziej zaawansowany 
projekt?

Tak, to bardzo zaawansowany 
projekt. Dotyczy obszaru dawnego 
złoża „Siersza”, z którego Spółka 
wydzieliła i ustanowiła jego północ-
no zachodnią część – złoże „Siersza 
2”. Oba projekty Spółki realizowane 
w Jaworznie zwane są łącznie jako 
„Projekt Mariola” i obejmują powsta-
nie dwóch nowoczesnych zakładów 
górniczych KWK Mariola 1 (złoże 
„Siersza 2”) i KWK Mariola 2 (złoże 
„Jan Kanty-Szczakowa”).

Jaki wpływ na środowisko 
będzie miało wydobycie 
w Ciężkowicach?

Planowana eksploatacja zło-
ża „Siersza 2” nie obejmie w ogó-
le swoim terenem górniczym (po-
wierzchnia objęta wpływami eks-
ploatacji górniczej) obszarów zabu-
dowanych Ciężkowic. Eksploatacja 
tego złoża na terenie miasta Jaworz-
na odbywa się tylko i wyłącznie pod 
terenami niezabudowanymi i swo-
imi wpływami nie obejmuje również 
w żadnym stopniu terenów zabudo-
wanych. Środowisko lasów w Cięż-
kowicach, jak i cały teren obszaru 
złoża „Siersza 2”, tylko i wyłącznie 
zyska na planowanej eksploatacji.

Z tego co Pan mówi, wydobycie 
to nie zagrożenie dla Żabnika 
tylko szansa?

Oczywiście, że tak. Dotychczas 
prowadzone przez dziesięciole-
cia wydobycie odkrywkowe piasku 
w pobliskich rejonach doprowadzi-
ło do znacznego obniżenia pozio-
mu wód gruntowych tego obsza-
ru. Proponowane przez nas prace 
górnictwa głębinowego doprowa-
dzą do nieznacznego, równomier-
nego obniżenia poziomu „Żabnika” 

i dzięki temu wpłyną na podniesie-
nie poziomu wód gruntowych w tym 
obszarze. Również poniżej „Żabni-
ka”, w kierunku południowym, w re-
jonie Koziego Brodu (obecnie po-
zbawionego wody) powstanie moż-
liwość wyłonienia zbiornika reten-
cyjnego, regulującego w sposób 
planowy jego zawodnienie, jak i ca-
łej okolicy „Żabnika”.

Jakie wnioski wyciąga Pan 
po dotychczasowej współpracy 
z miastem i mieszkańcami?

Z jednej strony jestem bardzo za-
dowolony. Odczuwam duże zainte-
resowanie i oczekiwanie ze strony 
mieszkańców na nowe miejsca pra-
cy. Nie jesteśmy żadną konkurencją 
dla istniejącego w Jaworznie zakła-
du KWK Sobieski, ponieważ ma on 
swój stały rynek zbytu (właściciela 
– Tauron Wytwarzanie). My jeste-
śmy przede wszystkim zaintereso-
wani produkcją węgla na eksport. 
Przyniesie to Jaworznu nowe sta-
bilne miejsca pracy. Prezydent Mia-
sta wielokrotnie zapewniał mnie 
o swoim poparciu dla naszych pro-
jektów. Niestety, niekiedy ze strony 
innych urzędników miasta nie znaj-
duje to takiego zrozumienia, jak by-
śmy tego oczekiwali. Czasami wyni-
ka to ze złego postrzegania nowych 
(lub rozbudowy starych) inwestycji 
górniczych, jako kontynuacji gór-
nictwa z lat 90. XX wieku. Górnic-
two przedstawiane jest jako prze-
starzała technologicznie, upadają-
ca i bardzo agresywna dla środowi-
ska gałąź przemysłu, w której decy-
zje o nowych inwestycjach zapadają 
centralnie. Ten obraz jest po prostu 
niewłaściwy, a często jeszcze pod-
trzymywany przez politykę gospo-
darczą i powielany przez niektó-
re media. My postrzegamy górnic-
two jako nowoczesne i innowacyjne 
przedsiębiorstwo. Dbające o zrów-
noważony rozwój. Wierzę, że spotka 
się to ze zrozumieniem w Jaworznie.

Czy łatwo jest planować takie 
inwestycje?

Na pewno nie. Potrzeba dużo de-
terminacji i konsekwencji w działa-
niu, także w zmienianiu postrzega-
nia przez urzędników takich nowa-
torskich i innowacyjnych inwesty-
cji. Szczególnie istotne jest to, żeby 
podczas prowadzenia tego procesu 
istniała możliwość uniknięcia bar-
dzo konfliktogennych zachowań, 
polegających na rozpowszechnia-
niu przez lokalne media, jak i róż-
nych urzędników, nieprawdziwych 
informacji nt. planowanej inwesty-
cji. To zawsze rodzi przypuszcze-

nia, najczęściej niesłuszne, i zmu-
sza do szukania nieprawidłowości 
w trakcie udzielania odpowiednich 
pozwoleń dla inwestora.

Wierzy Pan w pomyślność 
jaworznickich inwestycji? 
W jakiej perspektywie czasu?

Gdybym nie wierzył to nie ponosi-
libyśmy tak znacznych kosztów całe-
go procesu oraz nie wspieralibyśmy 
lokalnych inicjatyw społecznych. 
Staramy się utożsamić z miejscową 
społecznością i dać sygnał, że jest 
ona nam bardzo bliska. Sami, tylko 
i wyłącznie dla siebie, nie zbudujemy 
nowoczesnego i rentownego zakładu 
górniczego.

Proces ten, choć w rzeczy sa-
mej prowadzony jest przez Spółkę, 
na tym etapie zyskuje już sprzymie-
rzeńca, jakim jest lokalna społecz-
ność, dla której dobra, inwestor po-
nosi tak ogromne wydatki. Wiara 
w powodzenie całego procesu nie 
opuszcza zarówno nas jako inwesto-
rów jak i wykonawców. Mam nadzie-
ję, iż 2016 rok przyniesie szczęśli-
we dla nas wszystkich rozwiązanie, 
przejdziemy szczęśliwie cały proces 
i otrzymamy w końcu tak oczekiwa-
ną koncesję wydobywczą.

To znaczy, że wydobywać 
węgiel w Polsce się opłaca? 
Nawet z nieczynnych kopalń?

W naszym postrzeganiu, inwesto-
wanie w budowę nowych i nowocze-
snych zakładów górniczych zlokali-
zowanych na odpowiednich terenach 
i złożach w Polsce, jest nadal opła-
calne. Są również istniejące zakłady 
górnicze, które posiadają ogromny 
potencjał produkcyjny, i pomimo ich 
obecnych kłopotów finansowych, nie 
wolno przegapić możliwości ich dal-
szego rozwoju. Burzy się bardzo ła-
two, natomiast buduje się ze wszech 
miar dużo trudniej. Naszym zdaniem 
uzyskanie konkurencyjnej ceny pro-
dukcji węgla staje się możliwe przy 
zastosowaniu nowoczesnej tech-
nologii, wdrożeniu odpowiedniego 
sposobu zarządzania i przy jedno-
czesnym społecznym zrozumieniu 
zasad funkcjonowania rentownego 
zakładu górniczego na tak wyma-
gającym rynku. Wierzę, iż działania 
prowadzone przez Spółkę Balamara 
oraz jej spółki zależne, potrafią zjed-
noczyć lokalne społeczności oraz go-
spodarzy tych terenów i wspólnymi 
siłami uda się doprowadzić wszyst-
kie projekty do szczęśliwego zakoń-
czenia i uzyskania koncesji wydo-
bywczych.

W imieniu Czytelników pytania 
zadawał Franciszek Matysik

Nowa kopalnia w Jaworznie?
Do naszej redakcji napłynęły mejle z pytaniami na 
temat budowy nowych kopalń węgla kamiennego, 
które będą wydobywać węgiel w obszarze 
Jaworzna. W imieniu Państwa rozmawiamy na 
ten temat z Piotrem Kosowiczem, 
Dyrektorem Wykonawczym firmy
Balamara (na zdjęciu). Wizualizacji kopalni „Mariola 2” w Szczakowej
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w kierunku powrotu lasu na zie-
mie skąd został kiedyś brutal-
nie usunięty. Owa lekka kawa-
leria powietrzna to po prostu 
brzoza brodawkowata oraz so-
sna zwyczajna. Tak to wyglądało 
na pierwszy rzut oka, ale po wej-
ściu między drzewa, okazało się, 
że zostały one tutaj celowo posa-
dzone, w każdym razie na pew-
no białe bractwo. Co do sposo-
bu dotarcia tutaj sosen, nie je-
stem pewien

W cieniu tych drzew zauważy-
liśmy bardzo pożyteczny krzew 
o kolczastych pędach i poma-
rańczowych owocach. To rokit-
nik zwyczajny z rodziny oliwni-
kowatych. Jego owoce są bom-
bą witaminową, ale nie wydaje 
mi się z rozsądne pozyskiwanie ich 
do konsumpcji z takiego miejsca. 
Niech je ptaki pożrą. Ostatecznie 
najłatwiej będzie pójść do jakie-
gokolwiek sklepu ze zdrową żyw-
nością i kupić sobie jakiegoś go-
towca.

Powrót do Śródmieścia
W dalszym ciągu zwiedzaliśmy 

rejon Pieczysk, ale to jest temat 
na dłuższy tekst, a nawet kilka ar-
tykułów. Teraz tylko pozwolę so-
bie pochwalić budowniczych Ga-
leny, że zrobili wszystko co w ich 
mocy, aby wierzba płacząca, któ-
rej losy śledzę od ponad 10 lat 

trwała dalej. Ba przeżyły także 
wszystkie okoliczne iglaki, czyli 
jedlica, świerki kłujące oraz jodła 
koreańska. Ważnej jest również 
to, że wciąż, pomijając budynki 
możemy przynajmniej z jednej osi 
widokowej podziwiać ostatni w tej 
okolicy symbol działalności gór-
niczej, czyli tak zwaną Górę Ko-
ściuszki.

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
Piotr Grzegorzek – kustosz Muzeum w Chrzanowie

www.muzeum.chrzanow.pl

Popłoch w Szczakowej

Ocalała wierzba

Rokitnik w brzezinie

PS. Kolejna wycieczka odbędzie się  
9 stycznia. Zbieramy się w KRAKO-
WIE do godziny 10.00 na placu po-
między dworcem kolejowym a auto-
busowym, czyli przy ulicy Bosackiej. 
Hasło wycieczki to KRAKÓW BAR-
DZO MAŁO ZNANY.

Konkurs ekologiczny
Nowe pytanie: czym jest niska emisja?

Odpowiedź prześlij SMS do redakcji 
NA NUMER   7248

Aktualności

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach ogłasza konkurs 
pn.: „Program edukacji ekolo-
gicznej realizowany poprzez za-
kup prenumeraty czasopism eko-
logicznych dla placówek oświa-
towych z terenu województwa 
śląskiego”. 

Celem Konkursu jest dofinan-
sowanie w formie dotacji zadań, 

których realizacja gwarantuje uzy-
skanie najlepszych efektów w za-
kresie wzrostu świadomości eko-
logicznej dzieci i młodzieży z te-
renu województwa śląskiego. Na-
bór wniosków trwa od 10.12.2015 
do 31.12.2015 roku, do godziny 
12:00.

 
Wykaz czasopism ekologicz-

nych podlegających prenumera-
cie w ramach Konkursu:

· Aura – 692 egz.
· Eko i My – 793 egz.
· Ekonatura – 702 egz.
· MiniLO&Aniela – 468 egz.
· Przyroda Górnego 

Śląska – 767 egz.
· Przyroda Polska – 1 027 egz.
· Zielona Liga – 762 egz.

Regulamin konkursu dostępny 
na stronie: https://www.wfosigw.
katowice.pl/

Od października 2015 
roku prowadzona jest 
modernizacja jednego 

z największych ujęć głębino-
wych w mieście, ujęcia „Galma-
ny”. Inwestycja związana jest 
z zabudową nowoczesnych, 
niskociśnieniowych lamp UV 
na trzech odwiertach głębino-
wych. Ujęcie Galmany znajdu-
jące się w północno – wschod-
niej części miasta w dzielnicy 
Warpie. Bazuje na wodach in-
filtracyjnych, gromadzących 
się w wyrobiskach byłej kopal-
ni rud galmanu.

Ujęcie stanowią trzy studnie 
głębinowe o głębokości około 
98 m, odwiercone w roku 1968 
i wyposażone w agregaty głę-
binowe. Średni pobór wody na 
ujęciu kształtuje się na pozio-
mie 5000m3/dobę. Dzięki zabu-
dowie lamp UV uzyskana zosta-
nie wysoka skuteczność bakte-
riobójcza ujmowanej wody, co 
bezpośrednio wiązać się będzie 
z mniejszym dawkowaniem do 
niej podchlorynu sodu – tłuma-
czy Technolog Wody MPWiK 
Sylwia Kręcichwost. Oczyszcza-
nie wody z wykorzystaniem źró-

dła światła UV, które zamknię-
te jest w ochronnej, kwarcowej 
obudowie, pozwala prześwie-
tlić przepływającą wodę i tym 
samym zniszczyć wszelkie bio-
logiczne zanieczyszczenia. Waż-
ne jest, że w procesie naświe-
tlania wody nie wprowadza się 
do niej nowych substancji che-
micznych, nie pozostawia w niej 
półproduktów. Dezynfekcja UV 
nie wpływa także na smak oraz 
kwasowość (pH) wody. Dodatko-

wo przy prowadzonych pracach 
uzyskana zostanie bezprzewo-
dowa wymiana danych pomię-
dzy obiektem, a stanowiskiem 
dyspozytorskim Spółki. Będzie 
to już drugie, zmodernizowane 
w 2015 roku głębinowe ujęcie 
wody pitnej. W lipcu zakończyły 
się prace na ujęciu Dobra. War-
tość prac wraz z zabudowanymi 
lampami szacowany jest na 450 
000 zł netto.

MWPiW

Ultrafiolet prześwietli i zabije 

W 2015 roku kończy się reali-
zacja Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013. Okres rzeczo-
wej realizacji projektów oraz wy-
datkowania środków przez bene-
ficjentów upływa 31 grudnia bie-
żącego roku.

Część podpisanych umów zo-
stała już zrealizowana i w chwili 
obecnej następuje końcowe roz-

liczanie. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach zawarł  
35 umów na dofinansowanie 
na wartość ok. 930 mln zł, z czego 
przyznane dofinansowanie wyno-
si 513 mln zł, co stanowi ok. 55% 
wartości nakładów inwestycyjnych 
na wszystkie projekty.

W ramach dofinansowań trzy 
projekty zrealizowało Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. Mowa tu o trzech 
fazach (od drugiej do czwartej) 
projektu pt. „Modernizacja i roz-
budowa systemu kanalizacyjnego 
Miasta Jaworzna”, które kosztowa-
ły łącznie ponad 80 mln złotych, 
z czego kwota dofinansowania wy-
niosła ponad 40 mln złotych, czy-
li około 50%.

oprac na podst. WFOŚiGW

Konkurs na prenumeratę czasopism ekologicznych 

Podsumowano Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Wspominając ostatnią, 
sobotnią wyprawę or-
ganizowaną przez Mu-

zeum w Chrzanowie, wspomnia-
łem, że za pięć złotych przeje-
chaliśmy się cztery razy. Nieste-
ty, pomyliło mi się. To było tylko 
trzy razy, ponieważ do Jaworzna 
dostaliśmy się minibusem.

Etap pierwszy
Po zajechaniu do Szczakowej 

po pierwsze przekonaliśmy się, 
że w istocie Kozi Bród tutaj nie 
płynie. Wobec powyższego wielu, 
nie tylko naszych czytelników, za-
stanawia się, po co były remon-
tować most. Powiem krótko, on 

się jeszcze może przydać, tak jak 
drożne koryto, o które teraz będzie 
łatwiej dbać. Zawsze może się zda-
rzyć rok z bardzo obfitymi opada-
mi. To tak gwoli przypomnienia 
tym, w których gestii leżą stosow-
ne działania.

My podczas naszego spaceru 
w końcu trafiliśmy na drogę rów-
noległą do linii kolejowej, czyli uli-
cę Kolejarzy. Stan tej okolicy defi-
nitywnie odzwierciedla kondycję 
finansową kolei. Widok na torowi-
sko zasłaniają liczne suche bady-
le. Nie brak pojedynczych drzew, 
w tym jesionów wyniosłych. Trafiła 
się nawet zdziczała jabłoń domo-
wa. Wracając do badyli to towa-
rzystwo jest raczej typowe, znaczy 
się amerykańskie nawłocie tudzież 
przymiotno kanadyjskie. Było też 
sporo rdestowca japońskiego, oka-
zalej byliny mylonej z krzewem. 
Z krzewów za to był bardzo wy-
bujały ligustr pospolity, teraz ła-
two rozpoznawalny po czarnych 
owocach. Z krajowców na uwagę 
zasługuje rodzima, wszędobylska 
trawa, czyli trzcinnik piaskowy. 
Trafił się też sporadycznie wystę-
pujący w całym mieście popłoch 
pospolity. Dla wielu ta sinozielo-
na roślina o szeroko oskrzydlo-
nych łodygach przypomina oset. 
Cóż nie tylko nam. To po prostu 
herbowy oset Szkotów. Trudno 
jednak, aby ich poprawiać i kazać 
najwyższe oznaczenie państwo-
we, Najstarsze i Najszlachetniej-
sze, czyli Order Ostu nazwać te-
raz Orderem Popłochu. Wszelako 
to nie nasze zmartwienie.

W cieniu młodych drzew
Bliżej ulicy Bukowskiej po pół-

nocnej stronie ulicy Kolejarzy 
wylądował desant lekkiej kawa-
lerii powietrznej. Mowa oczy-
wiście o spontanicznej sukcesji 

Spacerkiem  
przez Szczakową

Poprawnej odpowiedzi udzieliła pani Marzena Kral  
– w wyniku samodzielnego spalania tworzyw sztucznych 
uwalniają się do atmosfery substancje trujące.
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Miasto Jaworzno Zakłady usługowe

MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

68/d/11

SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR

sprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu, 
kory, nawozów rolniczych i ogrodniczych. 

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO
Do wynajęcia hale magazynowe i garażowe i miejsca 

parkingowe dla samochodów ciężarowych
Jaworzno ul. Dąbrowska 22a tel. 32/ 615 51 25, 0 502 687 330

6/i/14

RENVO
Czyszczenie kanalizacji przydomowych 

oczyszczalni oraz zbiorników 
bezodpływowych wraz z odbiorem 

nieczystości ciekłych. Pojemność 10 m3

Tel. 534 501 505

AGD – Serwis NARES
Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta.

Tel. 32 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.

57/d/11

5/d/11

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

Tel. 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932

SERWIS OPON 
Pompowanie kół azotem

Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, 
tel. 32 753 11 72;

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.
11/d/11

14/d/11

AUTOHOLOWANIE 
Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14,

tel. 0 603 121 798, 32 617 75 64, Szczakowa 

GAZY TECHNICZNE
Z DOSTAWĄ DO KLIENTA 

Tlen, acetylen, dwutlenek węgla, argon i inne

ul. Krakowska 9 
tel. 32 751 83 83, 32 753 44 44

29/d/11

65/d/11

MIR-GAZ
Czynne 7 dni w tygodniu pn – pt 8.00 – 20.00 

niedzielę i święta 8.00 – 17.00 propan – butan do kuchenek 
gazowych w butlach 11 kg + gazy techniczne, skup butli

tel. 32/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.pl

36/d/11

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

1299/d/11

BEK-POL  I
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 696 170 35613/d/11

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

tel. 615 58 82, kom. 0 696 947 321

61/d/11

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Najtańsze usługi brukarskie

sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. 
Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne 

układanie kostki brukowej. Własne maszyny. 
Największe rabaty. Gwarancje. 

Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

97/J/15

Firma GOTA
• remonty
• gotele – tapety natryskowe
• wykończenie wnętrz

Tel. 509 303 963    email: gota3@op.pl 

Z NAMI ELEGANCKO I TANIO

4/i/14

ALARMOWE SYSTEMY 
– ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

tel./fax 32 757 18 84,  502 86 34 71
Z.I.A. i A. „PREWEN”

2/l/13

DANKAN 
wywóz nieczystości ciekłych, beczka poj 10 i 16 m3 

udrażnianie kanalizacji WUKO 
tel. 505 57 05 04, 616 11 42

28/I

Wywóz ścieków 
samochody 8 i 14 m3, czyszczenie 

przydomowych oczyszczalni 
tel. 501 22 33 51

12/D/11

TELERADIOMECHANIKA
Pogotowie instalacji antenowych Tv-SAT oraz 
specjalnych, pomiar, montaż, naprawa, współpraca 
TV dekoderów z internetem, Wi-Fi, Smart-Tv
Tel. 602 627 046, 32 752 73 23, 32 753 10 36
e-mail: bajkoland.jaworzno@interia.pl
Zasilanie awaryjne i łączność „W”

Google.pl
Woźniak Henryk 

Jaworzno
VY73!

BAJKOLAND JAWORZNO

7/I/14

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
wystawiamy zaświadczenia
płacimy za każdy samochód

Tel. 732 732 731
Mysłowice ul. Mikołowska 52

15/i/14

Usługi budowlane
pokrycia, wymiana dachów

tel: 601 48 20 22
13/i/14

AKUMULATORY
CENTRA, BOSCH, VARTA, EXIDE

www.andex.eu
ANDEX ul. Katowicka 34A Jaworzno

tel. 32 75-29-555

ogłoszenie własne

Przegrywanie 
taśm VHS 

na płyty DVD i CD
Cyfryzacja płyt winylowych 20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min. 15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

tel. 32/ 751 91 30

16/I/14

420/d/11

Transport wszystko od 1t – 12 t 
HDS – załadunek łyżką, hakiem, chwytakiem – drewno, 

piasek, ziemia, kamień, żwir, skalniaki.
Kostka brukowa – sprzedaż, układanie, ażury, transport

Koparka wyburzenia, wywóz: gruzu, śmieci
Drewno opałowe cięte z dowozem, wycinka drzew

Inne prace transportowo-budowlane

Tel. 502 150 710

ogłoszenie własne

Sprawdź, czy jesteś 
w Katalogu firm
na 

Strona główna Video Reklamy Katalog firm TV na żywo

Tel. 32 751 91 30
e-mail: www.jaw.pl@gmail.com

1448/D

NAGROBKI
Parapety, schody, blaty kuchenne, kominki

www.konach.pl
Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2

przy cmentarzu na Łubowcu tel/fax 32 752-96-77

14/i/14

SKUTERY, MOTOCYKLE 
na prawo jazdy kat. B

ROMET
www.andexmoto.eu

ANDEX ul. Katowicka 34A 
Jaworzno

tel. 32 75-29-555

29/d/15

SPECJALISTYCZNE PODŁĄCZENIA 
I NAPRAWY 

kuchenek i piecyków gazowych 
tel. 601-149-372

101/i/15

WYPRZEDAŻ NAGROBKÓW GRANITOWYCH 
15% UPUSTU DO KOŃCA ROKU

www.nagrobkijaworzno.com.pl
ul. Dąbrowska 120

512 306 453, 507 114 781, 032 615 60 03

dw

Żaluzje, rolety PAT-DAM
Już 25 lat na rynku Produkcja, montaż, sprzedaż

Jaworzno, Ciężkowice, ul. Kruka 15
Sosnowiec-Niwka, Orląt Lwowskich 6/1

tel. 534 361 534; patdam.rolety@gmail.com
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SZKLARSKI

Grafika na szkle 
Lustra lacobele 

Kabiny prysznicowe

Jaworzno – Centrum  ul. Zacisze 12a
tel. 531 836 400

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

11 i 25 stycznia 2016 r.

MAN z przyczepą taki jak 
na egzaminie

kat. A, B, C, D, E 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 

czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 32 616 33 55, 509 721 745

www.klakson.com.pl

Kompleksowa naprawa 
i obsługa układów klimatyzacji,
Diagnostyka i mechanika 

samochodowa,
Wymiana opon,
Naprawa szyb i reflektorów,
Dynamiczna wymiana 
oleju w ATF
Obsługa systemów TPMS

Szczegóły na naszej stronie www.firmaantonowicz.pl
tel. 32 616-44-70,   502-309-941

DIETETYK
Skuteczne odchudzanie 
i edukacja prozdrowotna

diety odchudzające skierowane na długotrwały efekt
diety dla osób z chorobami układu krążenia, wątroby i nerek
diety dla osób starszych, dzieci, młodzieży i kobiet ciężarnych
pomoc w walce z anoreksją i bulimią

Indywidualne podejście do pacjenta, bez drogich 
suplementów diety i cudownych pigułek.

Dietetyk mgr Michał Cieślik
telefon: 509-433-183; www.dietetykjaworzno.pl

P.P.U.H. „Sowosz” sp. z o.o.

TARTAK
USŁUGI TARTACZNE

Więźby dachowe
Tarcica
Łaty, kontrłaty
Sztachety ogrodowe
IMPREGNACJA
Schody młynarskie

32-551 Jankowice k. Zatora ul. Wadowicka 86, tel. 33 841 25 59
www.sowosz.pl,   e-mail: zamowienia@sowosz.pl

Oprawa obrazów i luster, 
foto ramki, 
antyramy 

Czynne 
Tel. 881 489 278

Kwiaty na telefon

DOSTAWA GRATIS!

Tel. 604 413 015, 604 406 271
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Miasto Jaworzno Dla koneserów

Brytyjaki szpieg, James Bond został stworzony w 1952 r.

Z szafy prokuratora

Adwokat Maciej Zwierzycki
odpowiada na pytania czytelników

adwokat Maciej Zwierzycki

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ADWOKATA
Zgłoszenie na poradę prawną 

adwokata Macieja Zwierzyckiego

Imię i nazwisko .............................................
........................................................................
data ..........................................
godzina ....................................
Wypełniony kupon należy oddać prawnikowi przed 
udzieleniem porady

Adwokat Maciej Zwierzycki w siedzibie 
naszej redakcji udziela bezpłatnych porad 
prawnych w każdy piątek w godz. 13.00 – 
15.00. Zapisy w redakcji gazety oraz pod 
nr telefonu 32 751 91 30 od 800 do 1600

222/p/15

Dostałem nakaz zapłaty, 
w którym oprócz długu 
widnieje rekompensata 

za koszty odzyskiwania należ-
ności w wysokości 40 EURO. Czy 
taka należność przysługuje wie-
rzycielowi mimo, że kosztów od-
zyskania należności faktycznie 
nie poniósł?

Na temat tego zaganiania wypo-
wiedział się w niedawnej uchwale 

Sąd Najwyższy w dniu 11 grudnia 
2015 r. Mianowicie rekompensata 
za koszty odzyskiwania należności 
w wysokości 40 euro, przewidzia-
na w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o terminach za-
płaty w transakcjach handlowych 
(Dz.U. 2013, poz. 403), przysłu-
guje wierzycielowi bez koniecz-
ności wykazania, że koszty te zo-
stały rzeczywiście poniesione. Na-

To jedno z nielicznych 
morderstw 
w województwie, kiedy 
winni nie ponieśli 
kary. Chociaż ludzie 
szepczą po domach, 
że przecież wiadomo, 
kto to zrobił. Prawie 
rok po zabójstwie, 
Cecylia Z. dostała 
pismo z prokuratury, 
że śledztwo w sprawie 
zabójstwa jej męża 
zostało umorzone. 
Powód? Brak sprawców 
ohydnego czynu.

Ofiara to Jerzy Z.. Wiek: 39 lat. 
Zawód: listonosz. I jako listonosz 
zginął. Zabójcy oddali w jego kie-
runku sześć strzałów i tyle kul 
wyjęto z ciała zamordowanego. 
Dramat rozegrał się 25 czerw-
ca i poruszył mieszkańców oko-
licznych wsi. Także pocztowców. 
Przecież Jerzy Z. zginął, bo był li-
stonoszem. Opuścił pocztę około 
godz. 9.30. Miał przy sobie bli-
sko 20 tys. zł. Jak co dzień, przed 
nim była do pokonania stała tra-
sa. Miał dostarczyć koresponden-
cję i renty. Wyjechał na drogę le-
śną w kierunku wsi. Kogo spo-
tkał? Czy znał swego zabójcę, za-
bójców? Kto strzelał? Około go-
dziny 16.10 chłopak zbierający 
jagody w lesie znalazł ciało listo-
nosza, leżące 20 metrów od dro-
gi. Zaraz przyjechała policja. Ce-
cylia Z., żona zamordowanego, 
też przybiegła na miejsce. – Ale 
nie dali mi podejść. Nie pozwoli-
li zobaczyć. On tam leżał na zie-
mi, a ja stałam kilkanaście me-
trów dalej. Ekipa dochodzenio-
wa zbadała miejsce zbrodni, cia-
ło listonosza zabrali do prosek-
torium. – Pojechałem, kiedy le-
karz sądowy robił sekcję – opo-
wiada brat pani Cecylii. – Wi-

działem, jak wyjął z ciała sześć 
kul. Sześć razy do niego strzelali! 
Okazało się, że Z. zginął od broni 
palnej kaliber 6,35 mm. Policjan-
ci sądzą, że musiał zostać zaata-
kowany na drodze, którą jechał, 
a następnie – już martwy – prze-
ciągnięty do lasu. Bandyci ukra-
dli ofierze wszystkie pieniądze, 
pistolet startowy i saszetkę. Po-
tem przyszło długie oczekiwanie, 
aż policja ustali, kto to zrobił, aż 
złapie morderców, a sąd ich uka-
rze. Ale tak się nie stało. Wtedy 
jeszcze większy ból, żal i przera-
żenie ogarnęło Cecylię Z. Napi-
sała do prokuratora. Jak można 
mówić o umorzeniu, kiedy ona 
przeczytała pierwszy tom akt 
i już wiedziała, kto był zamiesza-
ny w sprawę. Ale nic to nie dało. 
Prokurator nadal twierdził, że nie 
ma dowodów. Fakt, że jeden 
z mieszkańców widział pewne-
go mężczyznę w lesie, tuż przed 
zabójstwem, nie pozwala wycią-
gnąć tak daleko idących wnio-
sków, że brał udział w morder-
stwie. I jeszcze jedno, że na miej-
scu zbrodni nie było takich do-
wodów, które mogłyby potwier-
dzić, że chodzi o tę osobę. – Ale 
tu ludzie wiedzą swoje, domyśla-
ją się, kto mógł maczać w tym 
palce, ale się boją – twierdzi brat 
pani Cecylii. Po śmierci szwagra 
pomagał siostrze. Jeździł na poli-
cję, czytał akta. Był taki jeden po-
licjant, który nie mógł uwierzyć, 
że tak to się wszystko potoczy-
ło.- Podpowiadał nam, co mamy 
robić. Że nie można tego tak zo-
stawić – przypomina sobie szwa-
gier Z. – Kiedy umorzono postę-
powanie, pocieszali nas w pro-
kuraturze, że zawsze, w każdej 
chwili mogą wrócić do sprawy. 
Jeśli coś nowego wyjdzie albo 
ktoś złoży ważne zeznania. Mają 
na to 30 lat. Ale kto przemówi, 
skoro nawet powołali świadka in-
cognito i też nic – dodaje. Dzi-
siaj ludzie nadal pamiętają Jerze-
go Z. Że był człowiekiem bardzo 

uczciwym i pracowitym. Że go 
zabili. Kto? O tym ludzie szep-
czą po domach, głośno strach. 
– Bo się boją. Są zastraszeni, 
a przecież my wiemy, kto to zro-
bił. Kto był w zmowie – przeko-
nuje szwagier listonosza. I opo-
wiada, że wszyscy tutaj lubili Je-
rzego. Taki był uczynny, więcej 
dawał od siebie, niż brał. Cecylia 
Z. na wspom nienie o mężu pła-
cze. Została sama z dwójką dzie-
ci. Najbardziej ten dramat prze-
żyła i nadal przeżywa córka. Ro-
dzina nadal się zastanawia, co się 
stało 25 czerwca 1996 roku. 
I dlaczego Jerzy dzień przed za-
bójstwem zmienił termin wy-
płaty emerytur. Postanowił pła-
cić dzień później. – Pewnie tak 
przedłużył sobie o jeden dzień 
życie – mówi żona. To było już 
kilka lat po. Pani Cecylia weszła 
do sklepu. I pewien mężczyzna 
bardzo się jej przyglądał. Sko-
jarzyła, że to jeden z tych, któ-
rych sprawdzała policja po za-
bójstwie. – Tak mi się jakoś nie-
dobrze zrobiło. Zaraz wyszłam 
ze sklepu – opowiada ze łza-
mi w oczach. – Ja bym chcia-
ła, żeby ich pokazać. Nie muszą 
dostać kary. Na wyroku mi nie 
zależy. Chcę tylko, żeby ludzie 
wiedzieli, kto to zrobił. Bo jak 
to jest, zabili i żyją sobie spo-
kojnie? Nie chcę zemsty, chcę 
prawdy. Żona postanowiła poje-
chać do jasnowidza. – Najpierw 
trzeba było umówić się telefo-
nicznie. Kazał przywieźć ubra-
nie męża i fotografię. Ale ubra-
nie, które ofiara miała na sobie, 
nosiła je, nie mogło być prane. 
Takiego nie miałam, bo policja 
nie oddała jeszcze rzeczy męża. 
Jasnowidz patrzył więc tylko 
na fotografię. I powiedział, jak 
to było. Że zaatakowali go w le-
sie. Narysował portret zabójcy 
na kartce. Mężczyzna z jakimś 
zarostem, a może to były blizny?  
– opowiada pani Cecylia. 

Pitawal

Został tylko jasnowidz

leży przy tym wskazać, iż roszcze-
nie o rekompensatę w wysokości 
40 euro powstaje po upływie ter-
minów zapłaty ustalonych w umo-
wie. Pamiętać należy, iż ww. ry-
czałtowe koszty windykacji doty-
czą tylko stosunków miedzy przed-
siębiorcami. 

Wielu klientów 
naszego biura 
w trakcie pierwszego 
kontaktu, zazwyczaj 
telefonicznego, 
dopytuje o możliwości, 
jakie dają nowoczesne 
technologie 
szpiegowskie 
w zakresie 
podsłuchiwania 
rozmów, nagrywania 
połączeń 
telefonicznych oraz 
dostępu do treści 
sms-ów.

Na rynku usług związanych 
ze sprzętem tego rodzaju jest 
szereg nowoczesnych rozwiązań 
w tym zakresie opracowywanych 
na bieżąco przez specjalistów 
z branży komputerowej i teleko-
munikacyjnej. Nasze biuro służy 
wszelką pomocą i doradztwem 
w zakresie wyboru, użytkowania, 
obsługi i sposobów zastosowa-
nia tego rodzaju urządzeń i apli-
kacji szpiegowskich, ale zasadni-
czo prowadzimy politykę, w myśl 
której w prowadzonych przez nas 
sprawach sami unikamy korzysta-
nia z technologii podsłuchowych.

Przede wszystkim wynika 
to z regulacji prawnych obowią-
zujących w tym zakresie detekty-
wów. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 
r. o usługach detektywistycznych 
zakazuje stosowania środków 
technicznych oraz metod i czyn-
ności operacyjno-rozpoznaw-
czych zastrzeżonych dla upoważ-
nionych organów na mocy odręb-
nych przepisów. Art. 267 para-
graf 3 Kodeksu Karnego umiesz-
cza zakładanie lub posługiwanie 
się urządzeniem podsłuchowym 
w katalogu przestępstw ściga-
nych na wniosek pokrzywdzone-
go i wskazuje karę za taki w czyn 
w postaci grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat dwóch.

Są oczywiście sytuacje, w któ-
rych stosowanie urządzeń pod-
słuchowych czy też aplikacji 
szpiegowskich nie wywołują ry-
zyka narażenia się na odpowie-
dzialność karną, ale to szczegól-
ne przypadki.

Innym powodem, dla którego 
nasze biuro z zasady nie korzy-
sta z opisanych technik jest nie-
wielka przydatność uzyskanych 
tą drogą informacji w postępowa-
niu sądowym. Z oczywistych po-
wodów dowody zdobyte z naru-
szeniem prawa nie mogą stano-
wić dla sądu wiarygodnego ma-
teriału dowodowego.

Ostatnim powodem unikania 
zabawy w podsłuchiwanie jest 
umiarkowanie atrakcyjna propor-
cja między kosztem profesjonal-
nych urządzeń i aplikacji szpie-
gowskich w stosunku do trady-
cyjnych, całkowicie legalnych 
metod detektywistycznych a do-
celową korzyścią z uzyskanych 
w wyniku czynności efektów. Wy-
nika to z prostego faktu, o któ-
rym pewnie nie wiedzą użytkow-
nicy portali zakupowych zachwy-
ceni faktem, że za kilkaset zło-
tych można kupić sprzęt nazy-
wany przez sprzedawcę „profe-
sjonalnym, sprawdzonym, 100% 
pewnym podsłuchem”. Faktycz-
nie „zabawki” tego typu mają nie-
zwykle niską wartość a profesjo-
nalny sprzęt oferowany przez wy-
specjalizowane podmioty kosztu-
je wiele tysięcy złotych. Przy tak 
dużym wydatku warto czasami 
rozwiązać sprawę w tradycyjny, 
„normalny” sposób prowadząc 
obserwacje i dokonując ustaleń. 
Ponadto przy stosowaniu wszel-
kich podsłuchów często użytkow-
nik takiego sprzętu ma problem 
natury moralno-intelektualnej 
właściwy dla wszystkich pracow-
ników służb operacyjnych orga-
nów ścigania, gdzie wiedza o za-
chowaniach pewnych osób i ich 
faktycznej uczciwości nijak się 
ma do tego, co można im w obo-
wiązującym systemie prawnym 
udowodnić.

Podsumowując powyższe roz-
ważania zwrócić należy uwagę 
na fakt, że bezmyślne stosowa-
nie urządzeń i aplikacji szpiegow-
skich w celu uzyskiwania infor-
macji może narazić potencjalne-
go „wywiadowcę” na spore kłopo-
ty natury prawnej i stąd nasza su-
gestia, aby przed wydatkowaniem 
środków na zakup opisanych pro-
duktów skonsultować się ze spe-
cjalistą z branży detektywistycz-
nej. Nasze biuro pozostaje w tym 
zakresie do dyspozycji zaintere-
sowanych.

Czy urządzenia 
szpiegowskie 
pomogą?
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Przegrywanie 
taśm VHS 
na płyty DVD
Przegrywamy 
również kasety 
magnetofonowe 
i płyty 
winylowe

Cyfryzacja płyt 
winylowych

20,00 zł
cyfryzacja kaset 

magnetofonowych
15,00/20,00 zł

cyfryzacja kaset 
video VHS

30,00 zł

Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno 
ul. św. Barbary 7

tel. (32) 751-91-30

Ogłoszenia

Borowa Chata – Dania Obiadowe & Pizza
tel: 32 617-76-37

Kogel Mogel – Kuchnia polska regionalna.
Obiady domowe – zestawy & Pizza tel: 32 762-24-34

Mega Pizza – Dania Obiadowe & Pizza 
tel: 32 753-05-05

Giovanni w Debiucie – Dania Obiadowe & Pizza
tel. 32 752 1000

Jesteś głodny
zadzwoń

RUBRYKA  KUPIECKA

W tym tygodniu polecamy Państwu produkty w atrakcyjnych cenach  
ze „Społem” PSS Jaworzno w sklepach Delikatesy Centrum

Kresowa Chata – kuchnia ukraińsko-polska    tel. 32 758 94 88
Galeria Galena – pierwsze piętro, przy AGD
Dania obiadowe od 12 zł

KIEROWCA DOSKONAŁY

Jeśli spotkałeś się 
z nietypową sytu-
acją na drodze, za-
dzwoń lub napisz.
Tel. 606 931 695 
rafalkaptur@poczta.fm

Rafał Kaptur – szkolenia 
dla branży TSL

Rafał Kaptur
– instruktor 
techniki jazdy, 
specjalista 
ds. przepisów 
ruchu 
drogowego

Mariusz Bur-
czy – specjalistay
do spraw bezpie--
czeństwa ruchu
drogowego i eg-
zaminator 
tel. 790 780 t
5455

Jeśli natknąłeś się na jakąś ważną informację, sytuację, która wymaga interwencji, bądź 
nagłośnienia lub po prostu chcesz poinformować o ciekawym wydarzeniu – napisz do 

nas na adres: portal@jaw.pl lub wyślij do nas sms na nr 668-041-193. 
Gdy Twoja wiadomość okaże się dla nas cenna i sprawdzona 

– w ramach podziękowania obdarujemy Cię kuponem do Mega Pizzy.
Zachęcamy wszystkich do współpracy!

W tytule wiadomości prosimy wpisać „informator”, 
a w treści podać: imię i nazwisko, 
adres oraz telefon kontaktowy.

Tel. 668 041 193, e-mail: portal@jaw.pl

racy!

Nieumiejętne korzysta-
nie z pasa rozbiegowego 
może stworzyć zagroże-

nie na drodze, warto zatem do-
wiedzieć się, jak powinno się 
prawidłowo z  niego korzystać 
i czym w ogóle jest. Okazuje się 
bowiem, że polscy kierowcy mie-
wają problemy z włączeniem się 
do ruchu autostradowego.

Większość kierowców w Pol-
sce uprawnienia do kierowania po-
jazdami otrzymała w czasach, gdy 
„sieć” autostrad w naszym kraju 
miała mniej niż 300 km (z czego 99 
km poniemieckiej autostrady A4), 
a łączna długość dróg ekspreso-
wych wynosiła około 200 km. Od-
cinków autostradowych należało 
szukać w pobliżu Wrocławia, Kra-
kowa i gdzieś pomiędzy Pozna-
niem a Koninem. Dla większości 
kierowców oznaczało to, że aby za-
znać przyjemności podróżowania 
autostradą, należało przebyć dość 
długą drogę od miejsca zamiesz-
kania. Program nauczania w szko-
łach jazdy zarówno wówczas, jak 
i teraz, nie obejmował obowiązko-
wego przećwiczenia jazdy na tego 
typu drogach. Umiejętność poru-
szania się drogami ekspresowymi 
i autostradami trzeba było więc 
posiąść samemu i większość kie-
rowców znakomicie sobie z tym 
poradziła – niestety nie wszyscy.

W ustawie Prawo o ruchu dro-
gowym nie znajdziemy definicji 
pasa rozbiegowego, jest to bo-
wiem sformułowanie potoczne, ale 
bardzo dobrze oddające charakter 
skrzyżowania, o  którym mowa. 
Jest to bowiem szczególny rodzaj 

skrzyżowania dróg, wymagający 
zastosowania odpowiednich roz-
wiązań inżynieryjnych, by uczest-
nikom ruchu zapewnić bezpieczny 
wjazd na drogę o zazwyczaj pod-
wyższonej prędkości. Pasy rozbie-
gowe kojarzymy bowiem głównie 
z drogami ekspresowymi lub au-
tostradami, ale mogą one wystę-
pować również na drogach w cen-
trum miasta, gdzie ograniczenie 
prędkości wynosi 50 km/h (skrzy-
żowania, wyjazdy ze stacji paliw, 
parkingów itd.)

Ideą pasów rozbiegowych jest 
umożliwienie płynnego wjaz-
du na docelowy pas ruchu drogi. 
W tym celu należy rozpędzić pojazd 

na pasie rozbiegowym do prędko-
ści zbliżonej lub równej ogranicze-
niu prędkości i wjechać pomiędzy 
pojazdy już znajdujące się na dro-
dze. Należy to zrobić płynnie, wy-
raźnie sygnalizować manewr, 
a przede wszystkim nie wymusić 
przy tym pierwszeństwa. Przed 
każdym pasem rozbiegowym jest 
bowiem ustawiony znak „ustąp 
pierwszeństwa przejazdu” i nale-
ży się do niego stosować. Kierow-
ca, który decyduje się na podróż 
drogami tej klasy, powinien posia-
dać umiejętność płynnego wjazdu 
na drogę, ponieważ zatrzymywanie 
się jest niebezpieczne.

Życzymy bezpiecznej drogi!

Pasy rozbiegowe  
– jak wjechać na autostradę

Delikatesy Centrum – oferta obowiązuje od 17 do 24 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania zapasów

Filety śledziowe a la wiejskie 600g Contimax 
Klasyczne w smaku z dodatkiem 

marynowanej cebulki. Nie zawie-
rają konserwantów. Ten produkt 

stanowi źródło łatwo przyswajal-
nego białka, dobroczynnych kwa-
sów tłuszczowych omega 3, wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach 

(ADEK), witamin z grupy B.

Czekoladki Wawel 430 g Malaga, Tiki Taki, Kasztanki

Pyszne czekoladki Wawel 
to połączenie wyśmienite-
go nadzienia ukrytego pod 
wykwintną deserową cze-

koladą.

Twaróg Włoszczowski 1 kg półtłusty Włoszczowa

Twaróg półtłusty Włosz-
czowski ceniony jest za 

tradycyjny smak twaro-
gu. Doskonały do kana-

pek, pierogów i ciast.

899zł/szt. 1099
zł/szt.

TwTwararógóg WWłołoszszczczowowskski i 11 kgkg ppółółtłtłusustt

999zł/kg
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rocznie na świecie sprzedaje się 6,7 mln ton kawy

Nic nie może się równać 
z zapachem świeżo mie-
lonej kawy. Trudno to so-

bie wyobrazić, dopóki się nie 
spróbuje. Chociaż codziennie 
rano robię sobie kawę, to tak na-
prawdę prawdziwy aromat kawy 
pamiętam z dzieciństwa, kie-
dy to moja mama mieliła kawę 
w elektrycznym młynku. Dzisiaj 
większość z nas kupuje gotową 
kawę mieloną, co dla smakoszy 
kawy i baristów jest nie do po-
myślenia, ponieważ kawa godzi-
nę po zmieleniu traci 30% swo-
ich walorów smakowych.

Młynki do kawy znane są już 
od setek lat. Oczywiście prototy-
py nie przypominały znanych nam 
dziś, nierzadko skomplikowanych 
i nowoczesnych urządzeń.

Pierwszym gościem progra-
mu „Pasją nakręceni” był pan Zbi-
gniew Niedbała ze swoją niezwy-
kłą kolekcją młynków do kawy i pie-
przu. Pan Zbigniew zapytany, czy 
lubi kawę, odpowiedział:,, Kawę 
uwielbiam, poranek zawsze za-
czynam od kawy, chociaż w dzie-
ciństwie nie lubiłem kawy tylko 
jej aromat, dopiero później przy-
szedł ten smak.” Pasja kolekcjo-
nowania młynków zaczęła się oko-

ło 20 lat temu, kiedy to pewne-
go razu wraz z żoną siedzieli, jak 
to powiedział „w ukochanej kuch-
ni”, i patrząc na młynki, które sta-
ły na półce, pomyśleli, a może zbie-

rać młynki? – i tak to się zaczęło. 
Ta niesamowita kolekcja li-
czy ponad 100 egzemplarzy. 
Są to młynki różnej wielkości 
i wykonane z różnych materia-

łów. Wśród nich są między innymi 
młynki: lampy, wieże, krany retro, 
matrioszki, butelki na wino, poci-
ski, śruby młynki miniaturki, młyn-
ki z korbą. Pierwsze młynki, które 

pojawiły się w kolekcji pana Zbi-
gniewa to młynki od babci. Najwyż-
szy młynek to kij bejsbolowy, który 
mierzy 96 cm. W kolekcji znajdu-
ją się także młynki włoskie z posta-
ciami z Hollywood, a także młyn-
ki Peugeota. Firma Peugeot nie za-
czynała od samochodów, tylko jak 
się okazuje od młynków. Najstar-
szy młynek z kolekcji pana Zbi-
gniewa pochodzi z Austrii z 1867, 
a najnowszy nabytek to pałac kultu-
ry w Warszawie, który mierzy oko-
ło 12cm. W kulturze tybetańskiej 
istnieją tzw. młynki modlitewne. 
Wprawianie takiego młynka w ruch 
wirowy symbolizuje modlitwę, któ-
rej słowa wyryte są na wierzchu bę-
benka bądź w jego środku. Kawa 
może być też inspiracją dla arty-
stów. Dla mnie stała się materia-
łem do malowania obrazów. O tak 
wyjątkowej kolekcji młynków moż-
na opowiadać bardzo długo, ale 
już wkrótce, a dokładnie 12 lutego 
2016 r. będziemy mogli ją obejrzeć 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
– Rynek Główny 17.

Natalia Jankowska Urant

Program można obejrzeć na www.jaw.
pl – pod tytułem „Pasją nakręceni – 
młynki do kawy i pieprzu”

Nowy program Telewizji dla Ciebie TV

,,Pasją nakręceni” – Natalia Jankowska- 
-Urant o kolekcji młynków do kawy

Natalia Jankowska Urant ze Zbigniewem Niedbałą
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36 m mierzyła najwyższa oświetlona choinka na świecie

Jaworznianom 

 

Jaworznicka poetka, Alicja 
Dudek swoje wiersze liczy 
już w tysiącach. Od lat jest 

przyjacielem Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 i często od-
wiedza szkołę, gdzie spotyka się 
z jej uczniami. Tuż przed świę-
tami poetka zawitała do placów-
ki, gdzie przeczytała swoje wier-
sze o charakterze świątecznym.

Alicja Dudek wizytowała kilka 
klas, a dzieci z ogromnym zacieka-
wieniem wsłuchiwały się w czytane 
utwory. – Dla mnie to jest bardzo 
ważne, że nie piszę tylko do szu-
flady, ale mogę podzielić się moim 
dorobkiem obecnym i tym sprzed 
wielu lat, z młodszymi, którzy chcą 
mnie jeszcze słuchać. Dzielę się 
tymi wierszami, aby nadal odczu-
wać radość – mówi poetka.

Święta Bożego Narodzenia zbli-
żają się wielkimi krokami i dzie-
ci nie mogą się ich doczekać.  
– U mnie Wigilia obchodzona jest 
tak, że każdy szykuje jakiś prezent 
dla każdego w rodzinie – mówi 
jednak z uczennic.

Budujący jest fakt, że ucznio-
wie szkoły podstawowej mają już 
od małego wpojone przez rodziców 
pewne wartości i wiedzą, że Wigi-
lia Bożego Narodzenia to nie tylko 
prezenty. Doskonale wiedzą, jakie 
tradycje związane są z tym ważnym 
dniem. Pamiętają również o tym, 
że na stole wigilijnym powinno się 
znaleźć jedno puste nakrycie. – Tra-
dycja wigilijna jest taka, że siada-
my wspólnie przy jednym stole. Za-
wsze jest jeden pusty talerz dla wę-
drowca – dodaje uczennica.

Była to kolejna wizyta Alicji Du-
dek w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 1. Współpraca ze szkołą 
układa się na tyle dobrze, że ta pla-
nuje wkrótce przyznać poetce spe-
cjalną nagrodę. – Chcielibyśmy zło-
żyć podanie o Order Uśmiechu, 
bo to jest nasza wspaniała przy-
jaciółka. Zawsze otwarta i chętna 
do pomocy. A wiemy, że każdy kon-
takt z literaturą, poezją jest bardzo 
ważny dla dzieci – mówi Elżbieta 
Brandys-Poziomka.

My w imieniu redakcji życzymy 
wszystkim nauczycielom, uczniom 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
nr 1 oraz ich uczniom zdrowych, po-
godnych, przepełnionych ciepłem, 
wesołych świąt Bożego Narodzenia. 
No i oczywiście wymarzonych pre-
zentów pod choinką.      PAJ

Coś się w tym roku Miko-
łaj ociągał, wszak grzecz-
nych słuchaczy jaworz-

nickiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku odwiedził dopiero 14 
grudnia. Były upominki, wier-
sze świąteczne, życzenia i wspa-
niała zabawa – mówiła Krysty-
na Łaźnia, prezes jaworznic-
kiego UTW.

Jak podkreślili wszyscy słu-
chacze, w Mikołaja wierzą nadal, 
a i coś niecoś o nim wiedzą: a to, 
że mieszka w Laponii, że poma-
gają mu aniołki z elfami, a jego 
sanie ciągnie renifer z czerwo-
nym nosem. Ponoć Mikołaj się 
spóźnił, jak mówili słuchacze, 
bo siedział w domu za karę, ale 
jaką karę nikt nie wiedział. Po-

jawiła się też informacja wywro-
towa, jakoby w tym roku Miko-
łaj nagradzał jedynie niegrzeszne 
dzieci. Na koniec Mikołaj złożył 
serdeczne życzenia: zdrowych 
spokojnych świat, się Mikołajo-
wi zrymowało: może śnieg spad-
nie, będzie wtedy ładnie, a jak 
nie spadnie, to też będzie ładnie. 
Do życzeń pani prezes dołączyła 
stosowny wiersz:
Mikołaje tak już mają, 
że w grudniu się pojawiają
Bo to jest prezentów czas, może 
też odwiedzi nas.
Wszystkim dał po upominku,
potem zniknął gdzieś w kominku,
pointa zaraz tu wypływa,
że Mikołaj hojny bywa...

e.bigas

Alicja Dudek czytała wiersze, 
dzieci opowiadały o świętach

Mikołaj w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku

PHU 

43-602 Jaworzno, ul. Skalna 26
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nowe boisko na Górze Piasku ma 600 m2

 

W ubiegłym tygodniu 
zakończyła się budowa 
boiska sportowego 
na Górze Piasku, które 
znajduje się u zbiegu 
ulic Słonecznej 
i Zdrowia.

Projekt remontu boiska został 
zgłoszony do II edycji Jaworz-
nickiego Budżetu Obywatelskie-
go, a następnie wybrany głosa-
mi mieszkańców i zrealizowa-
ny. Autorką zwycięskiego pro-
jektu jest pani Aldona Hapczyk. 
Miejski Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych po konsultacjach 
z pomysłodawczynią przystąpił 
do realizacji projektu. Istnieją-
ce boisko wykonane z płyt be-
tonowych zostało rozebrane, po-
nieważ obiekt nie nadawał się 
do dalszego użycia. Nowe bo-
isko ma nawierzchnię bitumicz-
ną, a jego powierzchnia wynosi 
600 metrów kwadratowych. Jest 
to obiekt wielofunkcyjny, moż-
na na nim rozgrywać mecze siat-
kówki, koszykówki, badmintona 
i tenisa.

W tym roku MZNK realizuje 
łącznie pięć inwestycji w ramach 
JBO.

Zdj: www.mznk.jaworzno.pl

11 grudnia w siedzibie 12-17 
Hufca Pracy w Jaworznie 

odbyło się Spotkanie Opłatkowe 
dla uczestników i absolwentów 
OHP oraz zaproszonych gości.

Uroczystość wigilijną rozpo-
częła komendant hufca  Boże-
na Banasik witając wszystkich 
zaproszonych gości oraz zachę-
cając do wspólnego kolędowa-
nia. W uroczystości udział wzię-
ło wielu przedstawicieli instytucji 
współpracujących ze Hufcem Pra-
cy, dyrektorzy partnerskich szkół 
i instytucji oraz proboszcz para-
fii św. Elżbiety Węgierskiej w Ja-
worznie – Szczakowej ksiądz Jó-
zef Gut. Wśród przybyłych gości 
znaleźli się również pracodawcy, 
pod opieką których młodzież od-
bywa praktyczną naukę zawodu, 
jak również przedstawiciele insty-
tucji wspomagających działalność 
placówki.

Następnie zaprezentowano 
krótki program artystyczny, któ-
ry przygotowali uczestnicy pod 
opieką wychowawców hufca.  
W wystąpieniu pojawiły się oko-
licznościowe wiersze, życzenia, 
kolędy i pastorałki. Ksiądz pro-
boszcz Józef Gut odczytał frag-
ment Pisma Świętego nawiązują-
cy do narodzin Jezusa, życząc jed-
nocześnie wszystkim uczestnikom 
godnie przeżytych świąt. Wspól-
nemu składaniu życzeń i dzieleniu 
się opłatkiem towarzyszyły kolędy.

Wigilia w OHP

Nie zabrakło wigilijnych po-
traw, jak i drobnych prezentów 
wykonanych przez uczestników 
koła plastycznego, którzy na ten 

dzień przygotowali świąteczne 
stroiki dla wszystkich zaproszo-
nych osób.

BB

Na Górze Piasku 
powstało nowe boisko
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NOWA INWESTYCJA AZOT BIZNES PARK 
– WKRÓTCE OTWARCIE NOWEJ HALI

Azot Biznes Park zaprasza do rezerwacji powierzchni w przekazywanej do użytkowania hali 
magazynowej. Dostępne są powierzchnie od 250 do 2000 m2, poszczególne moduły posiadają 
niezależny wjazd (bramy o wym. 4,2 x 3,9 m). Doskonała lokalizacja, w pobliżu centrum 
miasta, przy obwodnicy oraz blisko autostrady A4, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno.

Cena: 25 złotych netto/m2

Zapraszamy również do skorzystania z pozostałych usług oferowanych przez Azot Biznes Park:
sprzątanie – oferujemy usługi sprzątania zarówno dla najemców jak i dla firm w innych lokalizacjach
pralnia – posiadamy własną pralnię z maglem – oferujemy pranie odzieży roboczej, pościeli, obrusów, swoje usługi 
kierujemy do hoteli, pensjonatów, restauracji, domów weselnych, przychodni, firm produkcyjnych itp.
parking TIR – oferujemy bonamentowe miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych, osobowych i autobusów
obsługa logistyczna – rozładunek/załadunek wózkiem widłowym, ładowarką teleskopową, z rampy mobilnej
waga samochodowa do 50 ton
przechowanie oraz składowanie materiałów sypkich – piaski, kruszywa, węgiel oraz wszelkie towary paletowe
najem placów magazynowych, działek pod składowanie, postój itp.
biuro usług księgowych – zapytaj o usługi naszego zespołu księgowych i doradców kadrowych – chętnie złożymy 
ofertę współpracy
wsparcie informatyczne oraz bhp/ppoż

Zapraszamy do współpracy!       www.azotbiznespark.pl       Kontakt: +48 697 859 991

Było świątecznie, 
kolorowo 
i muzycznie. Przed 
licznie zgromadzoną 
publicznością 
wystąpili aktorzy 
wcielający się 
w postaci z szopki 
bożonarodzeniowej.

Aktualności
w 1223 r. zostały po raz pierwszy wystawione Jasełka

Jasełka  
w wykonaniu 
nauczycieli PM nr 12

Jednak te jasełka były wy-
jątkowe. W tym roku role się 
odwróciły i to grono pedago-
giczne Przedszkola Miejskiego 
nr 12 przygotowało dla dzieci 
i ich rodziców przedstawienie 
jasełkowe. – Jest to nasz poda-
runek pod choinkę. Tym razem 
chciałyśmy inaczej – żeby oni 
nie pracowali, tylko się zrelak-
sowali i ten czas oczekiwania 
spędzi z dziećmi, rodziną tutaj 
w szkole, która udostępniła nam 
sale – mówi Elżbieta Helbin.

Dzieci zasiadły wśród pu-
bliczności i podziwiały występ 
swoich nauczycieli. A emocji 
nie brakowało. Miało być rado-
śnie. I ten plan nauczycielom 

wyszedł znakomicie. Wszyst-
kim udzielił się świąteczny na-
strój. – Chciałabym, aby dzieci 
i rodzice zobaczyli nas od in-
nej strony, takiej luźnej i zaba-
wowej, a nie tylko przedszkole, 
nauka, nauka i jeszcze raz na-
uka – dodaje Anna Basaj.

N a u c z y c i e l e  p o d e s z l i 
do sprawy bardzo profesjonal-
nie – ich przygotowania trwały 
kilka tygodni. Ćwiczyli pastorał-
ki, które później śpiewali wraz 
z publicznością oraz przygoto-

wywali stroje. Największym wy-
zwaniem było przełamanie tre-
my. Dla niektórych nauczycie-
li był to debiut aktorki. Jasełka 
były dla nich okazją do zmie-
rzenia się ze stresem, jaki towa-
rzyszy przedszkolakom w cza-
sie ich występów. Jednak naj-
ważniejszym celem jasełek było 
sprawienie najmłodszym oraz 
ich rodzicom niepowtarzalne-
go prezentu świątecznego.

Dzieci nagrodziły swoich na-
uczycieli wielkimi brawami. Za-
równo przedszkolaki oraz na-
uczyciele na pewno zapamięta-
ją na długo ten wyjątkowy wie-
czór.

PAJ
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Salos w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia.  
Na zdjęciu Wenancjusz Ples – były wiceprezes Salosu
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koszykarze drugoligowego MCKiS wygrali już 8 meczów9 setów w 14 meczach przegrali zawodnicy MCKiS Jaworzno

SIATKÓWKA

SIATKÓWKA

Siatkarze drugoligowego 
Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu kontynuują 

swój marsz po zwycięstwo w li-
dze. Podopieczni trenera Mariu-
sza Łozińskiego zakończyli rok 
kolejną wygraną i od początku 
sezonu, przez czternaście kole-
jek, nie zaznali smaku porażki. 
Mało tego, jaworznianie w tych 
czternastu kolejkach stracili za-
ledwie... dziewięć setów.

W sobotę MCKiS bez proble-
mów pokonało okupujący ostat-
nie miejsce w tabeli UKS Strzel-
ce Opolskie 3:0. Nasi siatkarze wy-

W dobrych humorach 
spędzą święta 
drugoligowe siatkarki, 
które na koniec roku 
pokonały bez straty seta 
MKS Skawę Wadowice. 
Jaworznianki wygrywały 
kolejno do 23, 18 i 20. 
To siódme zwycięstwo 
podopiecznych trenera 
Eugeniusza Mularskiego 
w tym sezonie.

Kolejny ligowy mecz 
piłkarze Szczakowianki 
rozegrają dopiero 
w drugiej połowie 
marca. To jednak 
wcale nie oznacza, że 
zimą Biało-Czerwoni 
będą leniuchowali. 
Znamy już pełen plan 
przygotowań do rundy 
wiosennej.

W grudniu zawodnicy Szcza-
kowianki odpoczywają i ładu-
ją baterie po trudnej rundzie je-
siennej. Do treningów Jaworz-
niccy Drwale powrócą 19 stycz-
nia. Podobnie jak w minionych 
latach Biało-Czerwoni zimą tre-
nować będą na sztucznej na-
wierzchni w Chełmku, która  
o tej porze roku zapewnia naj-
lepsze w okolicy warunki trenin-
gowe. Nie zabraknie także zajęć 
na siłowni. Również mecze spa-
ringowe w większości rozegrane 
zostaną w Chełmku.

Na chwilę obecną w planach 
jest siedem meczy kontrolnych 
oraz oczywiście udział w trady-

cyjnym Memoriale im. Mirosława 
Stadlera, podczas którego Szcza-
kowianka będzie broniła trofeum 
wywalczonego w ubiegłym roku. 
Poniżej prezentujemy pełen plan 
sparingów, z zaznaczeniem, że  
w trakcie przygotowań może on 
ulegać jeszcze zmianom.

Plan zimowych sparingów:
30.01 godz. 13:00: Niwa Nowa 
Wieś (liga okręgowa, boisko w 
Chełmku)
07.02 godz. 13:00: RKS Grodziec 
Będzin (IV liga, boisko w Chełm-

ku)
13.02 godz. 12:00: Zagłębiak Dą-
browa Górnicza (liga okręgowa, 
boisko w Chełmku)
21.02 godz. 13:00: Jutrzen-
ka Giebułtów (IV liga, boisko w 
Chełmku)
28.02 godz. 09:00: Szczakowian-
ka II (B klasa, boisko w Chełmku)
05.03 godz. 19:00: Unia Oświę-
cim (liga okręgowa, boisko w 
Chełmku)
12.03 godz. 11:00: rywal do usta-
lenia (stadion w Szczakowej?)

DK/Szczakowianka.pl

Wyniki ćwierćfinałów:
Energetyk – No Name 2:0
PSV Drinkers (fuzja dwóch drużyn) 
– Halba Podłęże 4:1
Gemco Sport – Lambada 5:1
Gwiazdy ALP – OST Miners 2:0
Półfinały: Energetyk – PSV Drinkers 
1:2, Gemco Sport – Gwiazdy ALP 
0:0 k. 3:4
Finał: PSV Drinkers – Gwiazdy ALP 
1:5

Po wręczeniu nagród drużyno-
wych ogłoszone zostały wyniki 

nagród indywidualnych:
Najlepszym bramkarzem I ligi został 
– Jakub Jończyk (Pulmon Negro)
Najlepszym obrońcą I ligi został – 
Marcin Szremski (Pulmon Negro)
Najlepszym zawodnikiem I ligi zo-
stał – Paweł Kędroń (Divingtech)
Królem strzelców I ligi został – Pa-
weł Kędroń (Divingtech)
Najlepszym bramkarzem II ligi zo-
stał: Robert Nawrocki (No Name)
Najlepszym obrońcą II ligi został: 
Paweł Kalinowski (OST Miners)
Najlepszym zawodnikiem II ligi zo-
stał: Arek Jaromin (No Name)
Królem strzelców II ligi został: Ma-
riusz Gaj (Lambada)

Na zakończenie były wiceprezes 
Salosu Wenancjusz Plec przygoto-
wał kilka niespodzianek. Na począ-
tek ufundowanymi przez Krzyszto-
fa Brożek z firmy Primo Consulting 
nagrodami zostali obdarowani za-
wodnicy: najmłodszy (Woronowicz 
Piotr), najstarszy (Jankowski Mar-
cin) i najlepszy zawodnik turnieju 
(Sobczak Mateusz)

Wręczono także  
dodatkowe nagrody:

Król strzelców w 2015 roku – Ma-
riusz Gaj 34 bramki (Drinkers/Lam-
bada)
Najlepszy bramkarz w 2015 roku – 
Sławek Szczuka (PSV Podłęże)
Najlepszy bramkarz młodego poko-
lenia – Bartek Kozakiewicz (Podwa-
le/Gemco)
Piłkarz 2015 roku – Michał Gorycz-
ka (Pulmon Negro)
Nagroda niespodzianka dla piłkarza-
,działacza i prezesa PSS Salos – Mar-
cina Sikorskiego (Drinkers/Salos:)
Nagroda fair-play dla Piotrka Kuryło 
(PSV Podłęże)
Upominki otrzymali również najlep-
szy bramkarz i zawodnik Młodzieżo-
wej Ligi Salos – Patryk Szczuka (PSV 
Junior Podłęże) oraz najlepszy kibic 
Salosu – pan Woronowicz (Podwale).

Po wręczeniu wszystkich na-
gród za cały 2015 rok ufundowa-
nych i/lub wykonanych przez We-
nancjusza Plesa oraz PSS Salos, za-
wodnicy oraz organizatorzy udali 
się na poczęstunek przygotowany 
przez Zarząd PSS SALOS oraz Cu-
kiernię Puchatek – Rafał Fatalski.

MS/PAJ/Zdjęcia: Paweł Jędrusik

W sobotnie popołudnie w hali MCKiS na Osiedlu Stałym o godzinie 
15:00 rozpoczęło się zakończenie sezonu ALP SALOS – jesień 2015, 
na początku odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych.

UKS Strzelce Opolskie – MCKiS Jaworzno 0:3 (16:25, 22:25, 21:25)

Zgodnie z planem
grywali kolejno do 16, 22 i 21.

Było to ostatnie spotkanie 
MCKiS’u w tym roku. Jaworznianie 
kończą rok na pierwszym miejscu 
w tabeli z przewagą pięciu punk-
tów nad drugim TKS Tychy. Te-
raz zawodników czeka przerwa, 
na parkiet wrócą dopiero 9 stycz-
nia. Wówczas zmierzą się na wy-
jeździe z przedostatnią w tabeli Ju-
venią Głuchołazy.

Skład: Syguła, Zawadzki, Soroka, 
Schmidt, Stącel, Lipiarz, Smoliński, 
Gruszowski, Wyspiański, Płatek, Ol-
szowski

PAJ

MKS Skawa Wadowice – MCKiS Jaworzno 0:3 (23:25, 18:25, 20:25)

Siódme zwycięstwo w sezonie
Siatkarki Miejskiego Centrum 

Kultury i Sportu rok kończą na 
szóstym miejscu w tabeli z do-
robkiem osiemnastu punktów  
w dwunastu meczach. Jaworz-
nianki na parkiet wrócą podob-
nie jak drugoligowi siatkarze  
– 9 stycznia. 

Wówczas nasze siatkarki cze-
ka trudna przeprawa – podejmą 
we własnej hali drugą w tabeli 
AGH Kraków.

PAJ

Zimowe plany Szczakowianki

Szczakowianka ma w planach rozegrać siedem spotkań kontrolnych

Klub prowadzony przez mistrza 
Łukasza Proksę godnie reprezento-
wał Jaworzno, odnosząc wiele sukce-
sów na matach Ju-jitsu i Judo w ca-
łym kraju. Podczas całego roku kil-
kudziesięciu zawodników z Jaworz-
na startowało w dwudziestu siedmiu 
turniejach, podczas których wielo-
krotnie stawali na podium w cy-
klu ogólnopolskich turniejów dzieci  
i młodzików Judo oraz w ogólnopol-
skiej lidze dzieci i młodzieży w Ju-
jitsu. Wśród najbardziej wyróżniają-
cych się zawodników byli: Aleksan-
der Olszówka, Paweł Kozakiewicz, 
Krystian Gędłek, Patryk Matusik, Ha-
nia Kałuża, Paulina Szulc, Kamil Gą-
siorowski oraz Adam i Szymon Łąka.

W styczniu w Pucharze Polski Ju-
niorów w Ju-jitsu Patryk Urban wy-
walczył srebrny a Alicja Kalina brą-
zowy medal. W marcu Aleksandra 
Masternak została mistrzynią a Kin-
ga Szulc wicemistrzynią Polski Ju-
niorów w Ju-jitsu. W Pucharze Pol-
ski Kadetów w Ju-jitsu rozgrywanym 
w maju Aleksandra Masternak, Kin-
ga Szulc, Arkadiusz Małek oraz Alicja 
Kalina zdobyli złote a Michał Olek-
siewicz srebrny medal. Tego same-
go miesiąca Marek Tarabura oraz 
Arkadiusz Małek zdobyli tytuły Mi-
strzów Śląska Seniorów i Juniorów 
w Ju-jitsu. W turnieju podsumowu-

jącym cały sezon zmagań w czerw-
ca Alicja Kalina, Patryk Urban, Alek-
sandra Masternak oraz Kinga Szulc 
zwyciężyli w Mistrzostwach Śląska 
Kadetów w Ju-jitsu.

W lipcu sześcioro zawodników  
z jaworznickiego klubu otrzymało 
powołania do Kadry Narodowej Ka-
detów w Ju-jitsu. We wrześniu w Mi-
strzostwach Polski Kadetów i Mło-
dzieżowców w Ju-jitsu Kinga Szulc. 
Aleksandra Masternak, Alicja Kalina, 
Arkadiusz Małek zdobyli złote meda-
le a Patryk Urban i Michał Oleksie-
wicz brązowe medale. Tego samego 
miesiąca w Pucharze Świata Kade-
tów w Ju-jitsu Kinga Szulc wywalczy-
ła srebrny a Arkadiusz Małek brązo-
wy medal. W listopadzie Marek Ta-
rabura, Patryk Urban oraz Arkadiusz 
Małek zwyciężyli w Mistrzostwach 
Świata Kong Sao. W grudniu para za-
wodników z Jaworzna Bartosz Mach-
na oraz Dawid Kajdy zdobyli brązo-
we medale Mistrzostw Polski Senio-
rów Form Kata w Judo.

Oprócz wysokich wyników spor-
towych podczas całego roku trenują-
cy w klubie przystąpili do kilkudzie-
sięciu egzaminów na stopnie dzie-
cięce i uczniowskie kyu oraz stop-
nie mistrzowskie dan honorowane 
certyfikatami Polskiego Związku Ju-
jitsu oraz Polskiego Związku Judo.  

W lutym trenerzy Łukasz Proksa 
oraz Bartosz Machna zdobyli stop-
nie 1 Dan w olimpijskiej dyscyplinie 
Judo (czarne pasy), honorowane cer-
tyfikatami Polskiego Związku Judo. 
W grudniu podczas ceremonii nada-
wania stopni najmłodsi adepci sztuk 
walki uzyskali stopnie dziecięce Kyu 
w Ju-jitsu.

Sukcesy zawodników Klubu Wal-
ki Wręcz „Partner 2” Jaworzno nie 
byłyby możliwe bez Urzędu Miasta 
Jaworzna, który pomagał w realiza-
cji zadań ”Ju-jitsu: Nauka Szlachet-
nej Sztuki Samoobrony” oraz „Ju-jit-
su: Trening Czyni Mistrzem. Wśród 
wielu zaangażowanych w działal-
ność klubu  osób szczególne podzię-
kowania kierowane są do pani Mag-
daleny Grzegorczyk dyrektor Gimna-
zjum nr 3 w Jaworznie oraz do tre-
nerów zajmujących się szkoleniem 
w klubie: Bartosza Machny, Marka 
Tarabury, Andrzeja Owczarka, Ma-
cieja Kwadransa oraz Darii Mamicy.

Trenerom, zawodnikom oraz ich 
rodzicom życzymy udanego świą-
tecznego wypoczynku, a wszystkich 
chętnych zapraszamy na treningi Ju-
jitsu i Judo, które zostaną wznowione 
czwartego stycznia. Szczegółowe in-
formacje tel. 502  138  185, www.ju-
jitsu.partner2.pl.

IW

Podsumowanie roku  
na matach Ju-jitsu i Judo
Klub Walki Wręcz „Partner 2” Jaworzno działający przy Gimnazjum nr 3  
w Jaworznie kończy swój kolejny rok działania w naszym mieście, prowadząc 
treningi z zakresu samoobrony i walki sportowej Ju-jitsu oraz Judo.

Drugoligowi koszykarze MCKiS 
zanotowali kolejne zwycię-

stwo i na koniec roku zajmują 3. 
miejsce w tabeli. W niedzielę pod-
opieczni trenera Marcina Lichtań-
skiego uporali się z Wisłą Kraków 
84:56, przegrywając jedynie w 
ostatniej kwarcie.

Już w pierwszej kwarcie jaworz-
nianie szybko zbudowali wyso-
ką przewagę. Najpierw prowadzili 
11:4, później 14:7. W końcówce od-
skoczyli rywalom najpierw na dzie-
więć punktów (21:12), aby ostatecz-
nie wygrać pierwsze starcie 26:16.

W drugiej kwarcie przewaga 
MCKiS’u szybko zaczęła rosnąć. Po 
zaledwie minucie gry jaworznianie 
mieli już szesnaście punktów prze-

To był udany rok dla podopiecznych mistrza Łukasza Proksy

MCKiS Jaworzno – TS Wisła Kraków 84:56 (26:16, 27:12, 20:13, 11:15)

Kończą rok na podium

wagi (32:16). Na trzy minuty przed 
końcem nasi koszykarze prowadzili 
już nawet 29 punktami. Ostatecznie 
na półmetku meczu na tablicy wid-
niał wynik 53:28.

Trzecia kwarta również przebie-
gała pod dyktando gospodarzy. Wi-

sła nie potrafiła zniwelować bardzo 
dużej różnicy punktowej. MCKiS 
natomiast dalej punktował i na pół-
metku trzeciej kwarty prowadził już 
60:30. Ostatecznie przed czwartą 
kwartą podopieczni trenera Lich-
tańskiego prowadzili 73:38.

Mając tak wysokie prowadze-
nie jaworznianie pozwolili sobie na 
nieco więcej rozluźnienia w grze w 
ostatniej kwarcie, którą wprawdzie 
przegrali 15:11, ale w całym spotka-
niu wygrali 84:56.

18 punktów zdobył Tomasz Bry-
zek, 17 Wojciech Zub, 15 Aleksander 
Leńczuk, 12 Dawid Grochowski, 11 
Radosław Lemański, 7 Daniel Gol-
dammer, a po 2 Michał Brzozowski 
i Michał Matysiak.       PAJ

Trener Mariusz Łoziński

Trener Eugeniusz Mularski
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BOCCIA

SPORTY WALKI

Sport
347 zawodników wystartowało w międzynarodowym turnieju judo w Bochni

TABELE

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia  

w imieniu działu sportowego 
gazety „Co Tydzień  składamy 

wszystkim sportowcom, 
trenerom, kibicom oraz ich 

najbliższym najserdeczniejsze 
życzenia. Życzymy zdrowych, 

przebiegających w ciepłej 
atmosferze Świąt Bożego 

Narodzenia.
Paweł Jędrusik

II liga siatkówki mężczyzn, gr. 5
1. MCKiS Jaworzno 14 40
2. TKS Tychy 14 35
3. MKS Andrychów 14 33
4. AT Jastrzębski Węgiel 14 29
5. TS Volley Rybnik 14 24
6. KS AZS Rafako Racibórz 14 23
7. AZS Pol. Op. Cementownia ODRA SA 14 16
8. MKS MOS Płomień Sosnowiec 14 15
9. SK JSW KOKS Radlin 14 13
10. MKS MTS Winner Cz.-Dziedzice 14 13
11. Juvenia Głuchołazy 14 7
12. UKS Strzelce Opolskie 14 4
14. kolejka: 19-12-2015
UKS Strzelce Opolskie – MCKiS Jaworzno 0:3
Volley Rybnik – Juvenia Głuchołazy 3:0
Rafako Racibórz – TKS Tychy 1:3
Winner Cz.-Dziedzice – MKS Andrychów 0:3
AZS Politechnika Opolska – KOKS Radlin 3:2
Płomień Sosnowiec – AT Jastrzębski Węgiel 1:3
15. kolejka: 09-01-2016
Płomień Sosnowiec – UKS Strzelce Opolskie
AT Jastrzębski Węgiel – KOKS Radlin
AZS Politechnika Opolska – Winner Cz.-Dziedzice
MKS Andrychów – Rafako Racibórz
TKS Tychy – Volley Rybnik
Juvenia Głuchołazy – MCKiS Jaworzno

II liga siatkówki kobiet, gr. 4
1. WTS Solna Wieliczka 12 34
2. AGH Kraków 12 29
3. Grupa Azoty PWSZ Tarnów 12 26
4. TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 12 25
5. MKS SAN-Pajda Jarosław 12 19
6. MCKiS Jaworzno 12 18
7. UKS Szóstka Mielec 12 15
8. MKS Skawa Wadowice 12 8
9. SMS PZPS II Szczyrk 12 5
10. UKS Sokół Zator 12 1
12. kolejka: 19-12-2015
SMS PZPS II Szczyrk – PWSZ Tarnów 3:2
AGH Kraków – Tomasovia Tomaszów Lub. 3:1
MKS Skawa Wadowice – MCKiS Jaworzno 0:3
UKS Sokół Zator – UKS Szóstka Mielec 0:3
MKS SAN-Pajda Jarosław – WTS Solna Wieliczka 1:3
13. kolejka: 09-01-2016
MKS SAN-Pajda Jarosław – SMS PZPS II Szczyrk
WTS Solna Wieliczka – UKS Sokół Zator
UKS Szóstka Mielec – MKS Skawa Wadowice
MCKiS Jaworzno – AGH Kraków
Tomasovia Tomaszów Lub. – PWSZ Tarnów

II liga koszykówki mężczyzn, gr. C
1. AGH Kraków 23 12
2. KK Polonia Bytom 23 12
3. MCKiS Jaworzno 20 12
4. KS AZS PŚ Gliwice 20 12
5. AZS Politechnika Częstochowa 19 12
6. Pogoń Ruda Śląska 18 12
7. Alba Chorzów 18 12
8. Zagłębie Sosnowiec 17 12
9. KS MOSiR Cieszyn 17 12
10. AZS AWF Mickiewicz Romus II K-ce 15 12
11. TS Wisła Kraków 14 12
12. MKS II Dąbrowa Górnicza 12 12
12. kolejka – 19-20.12.2015
Pogoń Ruda Śląska – MKS II Dąbrowa Górni-
cza 96:78
KK Polonia Bytom – Alba Chorzów 93:71
AZS Politechnika Częstochowa – KS AZS PŚ Gli-
wice 66:84
AGH Kraków – Zagłębie Sosnowiec 84:60
AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice – KS 
MOSiR Cieszyn 74:95
MCKiS Jaworzno – TS Wisła Kraków 84:56
13. kolejka 23.12.2015 – 02-03.01.2016
KS AZS PŚ Gliwice – AZS AWF Mickiewicz Ro-
mus II Katowice
TS Wisła Kraków – AZS Politechnika Często-
chowa
Zagłębie Sosnowiec – MKS II Dąbrowa Górnicza
KS MOSiR Cieszyn – AGH Kraków
KK Polonia Bytom – Pogoń Ruda Śląska
Alba Chorzów – MCKiS Jaworzno

PAJ

Pełnosprawni i niepełno-
sprawni spotkali się już 
po raz trzynasty, by wspól-

nie uczestniczyć w Integra-
cyjnym Turnieju Boccia, który 
co roku organizuje Fundacja Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym Ratownik Górniczy wspól-
nie z Miejskim Centrum Kultury 
i Sportu. W tym roku honorowy 
patronat nad turniejem objął Pre-
zydent Miasta Jaworzna.

W zawodach uczestniczyły dzie-
ci z Przedszkola Miejskiego nr 24 
z Oddziałami Specjalnymi, z Nie-
publicznego Przedszkola dla Dzie-
ci Niepełnosprawnych, osoby nie-
pełnosprawne z Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych. Ponadto zgłosiły się 
szkoły: Gimnazjum nr 3, 4, 5, 6 i 10, 
szkoły podstawowe nr 3 i 20 oraz 
I i III liceum ogólnokształcące. Nie 
zabrakło również gości z Chrzano-
wa i Libiąża.

Boccia to specyficzna dyscypli-
na sportu. Zasady są dosyć pro-

Sukcesem reprezentanta 
Jaworznickiej Szkoły 
Walki Wręcz Guja Jiujutsu 
zakończył się kolejny 
start w prestiżowym 
międzynarodowym 
turnieju judo w Bochni, 
w którym udział wzięło 
347 zawodników 
z 25 klubów, w tym 
z Ukrainy i z Białorusi. 
Organizatorami imprezy 
byli: Towarzystwo 
Sportowe MOSIR Bochnia, 
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Bochni.

Trener Tomasz Guja z jaworznic-
kiego „GujaKan” był pełen obaw, 
gdyż niemal wszyscy startujący 
w tej imprezie reprezentowali wy-
soki poziom wyszkolenia. Pomimo 
że rywalizowano na czterech ma-
tach turniej zakończył się dopiero 
wieczorem. Jako pierwszy z jaworz-
nian wystąpił Wiktor Proksa, dla któ-
rego był to pierwszy start po dwu-
miesięcznej przerwie spowodowanej 
kontuzją stawu kolanowego. „Dziki” 
zdecydował się wystąpić w turnieju 
pomimo kataru i bólu głowy. Choć 
w pierwszej walce odniósł zwycię-
stwo, było widać, że jest wyraźnie 
osłabiony i trudno będzie sprostać 
świetnie przygotowanym rywalom. 
Przegrana z reprezentantem Ukra-
iny Artemem Grynko pozbawiła go 
szansy walki o medal. W wyższej ka-
tegorii wagowej wystąpił Patryk Fi-
coń, najbardziej utytułowany w judo 
zawodnik „GujaKan Jaworzno.

Obserwując pojedynki z udzia-
łem jego przeciwników trener Guja 

liczył, że „Gonzo” może zdobędzie 
choć brązowy medal i przedstawicie-
le systemu walki wręcz Guja Jiujut-
su nie wrócą do Jaworzna na przy-
słowiowej tarczy. By wyjść ze swo-
jej grupy należało pokonać co naj-
mniej dwóch rywali. Pomimo jednej 
porażki z Artemem Kletsko z Kijo-
wa jaworznianin wszedł do fazy pół-
finałowej, gdzie po zaciętej walce 
pokonał kolejnego rywala. Niezwy-
kle dramatyczny przebieg miał finał, 

w którym Patryk „Gonzo” Ficoń spo-
tkał się z Hubertem Porębą reprezen-
tującym UKS „Sokół” Tuchów. Ża-
den z zawodników nie zdołał wyko-
nać punktowanej akcji. Zdecydowa-
nie więcej ataków przeprowadził ja-
worznianin lecz doświadczony i uty-
tułowany rywal bliski był założenia 
trzymania, z którego Patrykowi udało 
się wyjść. O zwycięstwie miała zde-
cydować dogrywka do pierwszej 
punktowanej akcji. Sędziowie nie 

zaliczyli skutecznie przeprowadzo-
nej akcji, w wyniku której zawodnik 
z Tuchowa upadł na biodra, ale ko-
lejny atak skoncentrowanego Fico-
nia nie budził już wątpliwości. Zło-
ty medal przedstawiciela Guja Jiu-
jutsu w silnie obsadzonym turnieju 
stał się faktem.

Kolejny brązowy medal w dyscy-
plinie judo do swojej kolekcji dorzu-
cił Marcel „Jedi” Hulbój, który za-
jął trzecie miejsce w wyższej kate-
gorii wiekowej. Jaworznianin miał 
szanse walczyć w finale o złoto lecz 
w półfinałach sędzia nie zaliczył mu 
skutecznie przeprowadzonej akcji, 
w wyniku której rywal upadł na bio-
dra. Niestety poziom wyszkolenia sę-
dziów judo, nieznajomość regulami-
nu Międzynarodowej Federacji Judo 
pozostawia wiele do życzenia.

Otwarte międzynarodowe zawo-
dy w Bochni były ostatnim turnie-
jem judo w 2015 roku. Już 9 stycz-
nia 2016 roku jaworznian czeka naj-
trudniejszy sprawdzian. Każdego 
roku do Bielska-Białej na popular-
ny turniej judo „Pokonujemy Grani-
ce” przyjeżdża blisko 700 zawodni-
ków z ponad 60 klubów, w tym licz-
ne ekipy z całej Europy.

Wcześniej, bo już w najbliższą so-
botę, w Jaworznie zostaną rozgrane 
ostatnie tegoroczne zawody w Jiujut-
su. Tym razem sportowcy będą ry-
walizować wyłącznie w konkurencji 
mocowania Jiujutsu, podczas której 
wolno stosować rzuty i chwyty bole-
sne (dźwignie, duszenia, uciski mię-
śni). Uderzanie jest zabronione.

Zainteresowanych poznaniem 
efektywnego systemu walki Jiujutsu 
zapraszamy do Centrum Sztuk Wal-
ki „GujaKan” w Jaworznie. Tel. 505 
444 000.

IW

Wspólnie grali w boccię

ste – należy umieścić kule swojego 
koloru (czerwonego lub niebie-
skiego) w jak najbliższej odległo-
ści białej kuli – tzw. jacka. Boc-
cia jest skonstruowana w taki spo-
sób, że pozwala na grę także oso-
bom o dużym stopniu niepełno-
sprawności.

Z roku na rok poziom zawodów 
jest coraz wyższy. To też zasługa 
fundacji Ratownik Górniczy, któ-
ra regularnie organizuje zajęcia 
z Bocci w placówkach kultural-

nych w mieście.
Rozgrywce towarzyszy sporo 

emocji, zawodnicy bardzo często 
mocno przeżywają sukcesy, jak 
i porażki.

Wyniki zawodów:
Grupa początkujący:
I – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Jaworznie
II – WTZ Jaworzno
III – Gimnazjum nr 6
IV – Gimnazjum nr 5

Był to już 13. Integracyjny Turniej Boccia

V – Gimnazjum nr 4
VI – I LO
Grupa zaawansowani:
I – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Jaworznie
II – WTZ Libiąż
III – Gimnazjum nr 10
IV – WTZ Jaworzno
V – Środowiskowy Dom Samopo-
mocy
VI – III LO 
Grupa przedszkolaki:
I – Piotr Kowalski z Niepublicznego 
Przedszkola dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Jaworznie
II – Norbert Szkudlarek z Przedszko-
la Miejskiego nr 24 z Oddziałami 
Specjalnymi w Jaworznie
III – Aleksander Sanojca z Niepu-
blicznego Przedszkola dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Jaworznie

Fundacja Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym Ratownik Górni-
czy składa podziękowania spon-
sorom turnieju: Urząd Miasta Ja-
worzno, Fud-Men, Art-Com, Biu-
roLand, SKOK Jaworzno, Tauron 
Wydobycie, Tauron Wytwarzanie 
oraz Kaufland Jaworzno.

PAJ

Złoto dla Gonzo i brąz dla Jedi 

Marcel „Jedi” Hulbój

Patryk „Gonzo” Ficoń na podium
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Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe SALOS zostało utworzone 15 lat temu

15 lat Salosu w Jaworznie (cz.6)
Przeprowadzka 
na Łubowiec

SALOS to nic innego jak Sa-
lezjańska Organizacja Sportowa. 
Piłkarskie Stowarzyszenie Spor-
towe SALOS w Jaworznie obcho-
dzi w roku bieżącym 15. roczni-
cę powstania. Utworzone zosta-
ło 26 sierpnia 2000 roku pod na-
zwą Stowarzyszenie Lokalne SA-
LOS. Po 12-tu latach działalności, 
1 lipca 2012 roku, postawione 
zostało w stan likwidacji, a koń-
cem roku 2012 zostało rozwiąza-
ne. W grudniu tego samego roku 
powstało Piłkarskie Stowarzysze-
nie Sportowe SALOS przy O.S.P. 
Dąbrowa Narodowa w Jaworznie, 
które działa do dziś.

W poprzednich artykułach 
omówiliśmy działalność stowa-
rzyszenia w latach 1999-2003. 
Wówczas ligę piłkarską wygry-
wali Czerwone Diabły (2 x), Old-
boye Gigant i Desperaci, a me-
cze rozgrywane były na boiskach 
przy plebani w Dąbrowie Narodo-
wej, za Leśniczówką na Łubow-
cu i na boisku zespołu szkół Elek-
trowni Jaworzno II przy ul. Mar-
tyniaków. Sezon 2002/2003 liga 
salezjańska rozgrywała na boisku 
przy plebani i po raz ostatni za-
kończenie rozgrywek miało miej-
sce po mszy w kościele.

Po wyjeździe z Jaworzna 
do pracy w parafii w Sosnowcu 
księdza Mirosława Króla – za-
łożyciela Salosu i jej pierwsze-
go prezesa, nie najlepsze rela-
cje między proboszczem para-
fii w Dąbrowie Narodowej i za-
rządem Salosu uległy dalsze-
mu ochłodzeniu. Ksiądz Marian 
Wątek miał wiele wątpliwości 
co do funkcjonowania ligi pił-
karskiej przy parafii i i działa-
cze Salosu zaczęli rozglądać się 
za lokalizacją boiska piłkarskie-
go w innym miejscu. W znale-
zieniu odpowiedniej lokalizacji 
oraz w załatwieniu wymaganych 
urzędowych formalności dużo 
pomógł były z-ce prezydenta 
miasta Janusz Guja, mieszkają-
cy na co dzień w Dąbrowie Naro-
dowej. Ostatecznie z prezyden-
tem Jaworzna Pawłem Silbertem 
zarząd Salosu podpisał umowę 
na 5-letnią dzierżawę terenu 
za garażami w Łubowcu, któ-
ry dotąd służył jako wysypisko 
śmieci. Wiosną 2003 roku przy-
stąpiono do adaptacji tego tere-
nu na boisko, równocześnie roz-
grywając mecze na boisku przy 
plebani. Nowy sezon 2003/2004 
rozpoczął się już na „nowym” 
boisku, przy ul. Czwartaków.

Mówi zastępca prezesa We-
nancjusz Ples: wysypisko śmie-
ci w Łubowcu, nawet po wyrów-
naniu, nie nadawało się do gry. 
Trzeba było nawieść sporo no-
wej ziemi, wyrównać ją, wy-
walcować i zasiać trawę. Zie-
mię zwożono z remontowanych 
w mieście dróg, m.in. przed 
budynkiem Wspólnoty Betle-
jem (dawna Szkoła Podstawo-
wa nr 8) remontowana była 
droga i układane nowe chodni-
ki. W sumie na nasze wysypisko 
śmieci w Łubowcu przywiezio-
no 86 „wywrotek” ziemi. Ada-

ptacja terenu trwała pół roku. 
Przy pracach ziemnych poma-
gały wszystkie drużyny grają-
ce w rozgrywkach. Każda miała 
swój wyznaczony sektor. Bardzo 
duży udział w budowie boiska 
miało nasze miejskie MPO oraz 
pan Thomas Runte, mieszka-
niec Dąbrowy Narodowej i wła-
ściciel firmy budowlanej, który 
nieodpłatnie, korzystając z wła-
snego sprzętu, prowadził prace 
ziemne. A miał w tym spore do-
świadczenie, bo wcześniej jego 
firma wykonywała remont bo-
iska Warty Zawiercie. Przy po-

wstającym boisku w Łubowcu, 
przy ul. Czwartaków, zamonto-
wano również ławki dla widzów 
i banery oraz postawiony został 
kontener, który służył jako prze-
bieralnia dla sędziów oraz maga-
zyn sprzętu potrzebnego do bie-
żącej konserwacji boiska. Komu-
nikaty oraz różne informacje do-
tyczące rozgrywek zamieszcza-
ne były w gablocie przy wejściu 
do domu działkowca, w którym 
Salos dzierżawił pomieszczenie 
biurowe. Wyposażeni biura sta-
nowiły m.in. moje meble – fo-
tele, ława, biblioteczka i szafa. 

Mecze rozgrywane były w sobo-
ty i niedziele, a w każdy ponie-
działek o godz. 17-tej odbywa-
ły się spotkania kapitanów dru-
żyn, na których omawiano i po-
dejmowano decyzje dotyczące 
ostatniej kolejki spotkań. Mimo 
że po zakończeniu prac ziem-
nych posiano sporo traw, pierw-
szy sezon rozgrywany był jed-
nak na boisku przypominającym 
klepisko.

W regulaminie na sezon 
2003/2004 zapisano m.in.
– każdy mecz zaczyna się modlitwą

– mecz trwa 2 x 30 minut, przerwa 
5 minut
– drużyny występują wyłącznie 
w jednolitych strojach z numerami
– zakazuje się gry w butach z kołka-
mi wkręcanymi
– podczas meczu obowiązują zmiany 
„hokejowe”
– startowe od zawodnika wyno-
si 10 zł

Ponadto za niewłaściwe za-
chowanie lub niebezpieczną grę 
wprowadzono kary finansowe, 
a od wiosny 2004 roku wprowa-
dzono funkcje obserwatorów me-
czu. Każda z drużyn wytypowała 
do tej roli po jednym zawodniku.

Zdecydowaną większość me-
czów sezonu 2003/2004 sędzio-
wał Rafał Drabik. Sędziowali rów-
nież Marcin Starzyk i Marcin No-
wak oraz sporadycznie Edward 
Majerski, Włodzimierz Guja, a na-
wet – jeden mecz – ksiądz Mirek 
Król. W poniedziałek, 28 czerwca 
2004 roku, w Domu Działkowca 
„Jaśmin” w Łubowcu, miało miej-
sce uroczyste zakończenie sezonu, 
podczas którego wszystkie druży-
ny otrzymały dyplomy, a trzy naj-
lepsze także puchary oraz medale 
dla wszystkich zawodników. Mi-
strzem ligi została drużyna MPO 
Jaworzno, a nagrodę „Fair play” 
dla drużyny, która otrzymała naj-
mniej kar odebrał zespół KS „30-
tka” Podłęże. Statuetkę dla naj-
skuteczniejszego strzelca zdobył 
Paweł Jaromin (MPO, 32 bramki), 
a najlepszym zawodnikiem uzna-
ny został Daniel Sielski(JKS Łubo-
wiec).

MPO Jaworzno: Grzegorz Bar-
tyzel, Tomasz Bodek, Tomasz Bu-
dek, Jerzy Cebulak, Adrian Chrza-
nowski, Seweryn Czeleń, Kamil 
Dworecki, Wojciech Filipek, Ma-
riusz Gaj, Przemysław Głogow-
ski, Marek Głogowski, Rafał Gło-
wacki, Marcin Grzyb, Dawid Ja-
romin, Mariusz Kawala, Grze-
gorz Kuśmierczyk, Rafał Pawlik, 
Tomasz Pieczara, Piotr Rastenis, 
Maciej Sroka, Wojciech Tomasie-
wicz i Dariusz Żbik.

TABELA SEZONU 2003/2004
1. MPO Jaworzno 26 58 95-40
2. Oldboye Dąbrowa 26 54 101-56
3. Strażak 26 46 89-58
4. Victoria 26 44 94-70
5. Czerwone Diabły 26 43 73-57
6. Proboszczanka 26 42 80-66
7. Czarni 26 37 93-78
8. Oldboye Gigant 26 32 67-68
9. JKS Łubowiec 26 30 69-75
10. Łyse Konie 26 21 44-92
11. KS 30-tka 26 20 64-87
12. Koniczynki 26 15 42-101

Za tydzień c.d.
Ryszard Karkosz

Członkowie zarządu Salosu – od lewej: prezes Jerzy Bujniak, sekretarz Włodzimierz Guja i z-ca prezesa Wenancjusz Ples 
podczas wręczania nagród

Zwycięska drużyna sezonu 2003/2004 MPO Jaworzno

Boisko przy ul. Czwartaków w Łubowcu w trakcie przebudowy
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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia  
życzę, by były one czasem wytchnienia 
od trosk i zmartwień, przynosząc  
pojednanie oraz nadzieję na przyszłe dni. 
Niech radość płynąca z narodzenia Chrystusa, 
napełni wszystkich błogosławieństwem, 
optymizmem i siłą w Nowym 2016 Roku.

Marcin Kozik Radny Rady Miejskiej

Zdrowych i wesołych Świąt  
oraz wszelkiej pomyślności  

w nadchodzącym Nowym Roku 
wszystkim, którzy wspierają nas  
i bezinteresownie niosą pomoc

życzy Rada i Zarząd Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „RATOWNIK GÓRNICZY”

Piękna nasza Polska cała 
– może niezbyt to ambit-
na pieśń, ale jak rzekłby 

snob to idealne clou całej spra-
wy, można się bowiem dowoli 
nafotografować i coś ciekawego 
zawsze z tego wyjdzie.

Komisja Turystyki Pieszej  
o/PTTK w Jaworznie zaprosiła  
14. grudnia do jaworznickiego 
Muzeum na wernisaż fotografii 
poplenerowej z rajdów pt. „Lek-
cje Historii z PTTK 2015”. Pomy-
słodawcą rajdów cyklicznych i sa-
mego konkursu fotograficznego 
jest Przewodnicząca Komisji Da-
nuta Paderewska. O tych intere-
sujących wyprawach opowiada 
Wiesław Stachura Prezes o/PTTK 
w Jaworznie i wiceprzewodnicza-
cy KTP: Cykl „Lekcje historii 2015” 
powstał na podstawie zeszłorocz-
nego cyklu Szlakiem Architektu-
ry Drewnianej woj. małopolskie-
go i woj. śląskiego. Złożyło się 
na niego siedem wycieczek edu-
kacyjnych – Szlak Konfederatów 
Barskich, Szlak Powstań Ślaskich, 
Szlak Husarii Polskiej, Szlak Forty-
fikacji Tam Zalewowych. Jako hi-
storyczne miasta w Polsce zwie-
dzono Cieszyn i Sławków.

W konkursie fotograficznym 
wzięły udział dwie uczestniczki 
w kategorii dzieci i młodzież do  
16 lat, które złożyły 7 prac. 9 uczest-
ników w kategorii powyżej 16 lat 
zgłosiło do konkursu 94 prace. 
W konkursie były brane pod uwa-
gę wyłącznie zdjęcia prezentujące 

obiekty na trasach rajdów. Oprócz 
zdjęć nagrodzonych pokazano 
na wystawie inne, równie ciekawie 
skadrowane zdjęcia: np. to, na któ-
rym pokazano kilka białych ma-
sywnych kolumn podtrzymują-
cych dach Austerii w Sławkowie, 
czy zdjęcia wnętrza drukarni, bu-
dynku plebani w Sławkowie, studni 
Trzech Braci w Cieszynie i wiele in-
nych. Moją uwagę przykuło zdjęcie 
zaprezentowane poza konkursem; 
na pierwszym planie zaciekawio-
ne buzie małych turystów, skupio-
nych zapewne na jakiejś opowie-
ści przewodnika. Trzyosobowe jury 
miało wielki kłopot z wyborem naj-
lepszych zdjęć, wszystkie bowiem 

były ładne. Po długiej i wnikliwej 
ocenie nadesłanych fotografii jury 
wskazało nagrodzonych. Główna 
nagroda „Grand Prix Lekcji Histo-
rii z PTTK” powędrowała do Zbi-
gniewa Jędrosa za serie: „Fortyfi-
kacje obronne” i „Zabytkowa Ko-
lej Wąskotorowa w Rudach”. Pan 
Jędros złożył do konkursu bagate-
la 42 zdjęcia. Jego recepta na do-
bre zdjęcia nie wydaje się skom-
plikowana – Jak obiekt mi wcho-
dzi w aparat to fotografuję – mówi 
pan Jędros.

A nie mówiłam, zawsze coś cie-
kawego w kadr wlezie, wszak pięk-
na nasza Polska cała.

e.bigas

Jury w składzie: przewodniczący: Le-
szek Leś, członek jury: Danuta Pade-
rewska, członek jury: Wiesław Stachu-
ra postanowiło:

I. W grupie dzieci i młodzieży  
do 16 lat przyznać:

1 miejsce: Kalinie Woś za fotografię 
„Wieża Piastowska w Cieszynie”;
2 miejsce: Julii Pasternak za fotografię 
„Pałac w Kończycach Wielkich”;
3 miejsca nie przyznano, natomiast, 
zdaniem jury, na wyróżnienie zasłużyła:
a/Kalina Woś za fotografię „Rotunda 
Św. Mikołaja w Cieszynie”.
II. W grupie dorosłych główną nagrodę 
„Grand Prix Lekcji Historii z PTTK” Ko-
ledze Zbigniewowi Jędrosowi za serie: 
„Fortyfikacje obronne” i „Zabytkowa 

Kolej Wąskotorowa w Rudach”.
Pozostałe prace zostały ocenione przez 
jury w dwóch kategoriach.

W kategorii „Najciekawsze ujęcie” 
jury postanowiło przyznać:

1 miejsce: Andrzejowi Gajosowi za se-
rię „Rzeźba Anioła na rynku w Lancko-
ronie” i „Zamek Lanckoroński”;
2 miejsce: Stanisławowi Karżewiczo-
wi za fotografię „Pałac w Tarnowicach 
Starych”;
3 miejsce: Katarzynie Dubiel za foto-
grafię „Muzeum w Lanckoronie”;
Jury w tej kategorii nadało dodatkowo 
trzy równorzędne wyróżnienia:
a/Marii Dudek za fotografię „Kościół 
p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Sław-
kowie”;
b/Beacie Strońskiej za fotografię „Ko-
ściół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela w Lanckoronie”;
c/Stanisławowi Karżewiczowi za foto-
grafię „Pomnik Powstańców Śląskich 
w Reptach”.

W kategorii „najbardziej osobiste 
ujęcie” jury postanowiło przyznać:

1 miejsce: Elwirze Soból za fotografię 
„Park na Wzgórzu Zamkowym w Cie-
szynie”;
2 miejsce: Krystynie Byrczek za foto-
grafię „Rotunda Św. Mikołaja w Cie-
szynie”; 3 miejsca nie przyznano, na-
tomiast, zdaniem jury, na równorzędne 
wyróżnienia zasłużyły prace:
a/Katarzyny Dubiel – „Rezerwat Łęż-
czok”;
b/Wojciecha Głowacza – „Olza w Cie-
szynie”;
c/Zbigniewa Jędrosa – „Podziemia 
w Będzinie”.

Aktualności
w 1140 r. została zbudowana najstarsza rotunda w Polsce

Wernisaż fotografii z „Lekcji historii z PTTK 2015”

Nagrodzeni w konkursie – od lewej: Zbigniew Jędros, Krystyna Byrczek, Beata Strońska, Maria Dudek, Andrzej Gajos, 
Katarzyna Dubiel, Elwira Soból, Stanisław Karżewicz, Kalina Woś, Julia Pasternak
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Grudzień 
to miesiąc, gdzie 
jesteśmy zabiegani 
w poszukiwaniu 
prezentów, robieniu 
listy zakupów i potraw, 
jakie będziemy 
szykować na wigilijnym 
stole.

W piątek na zbiórce 15 JGZ Le-
śne Duszki przy Szkole Podstawo-
wej nr 15 pod opieką druhny Na-
talii Piesik, Aleksandry Prochow-
skiej i Gabrysi Szuster też przygo-
towywali się powoli do Świąt, ro-
biąc ozdoby choinkowe i ozdabia-
jąc choinkę kartonową.

Ozdoby były robione z papieru 
kolorowego, bibuły, gazety. Cho-
inka była robiona na „Wielki Kon-
kurs Świąteczny” organizowany 
przez Referat Zuchowy Śląskiej 
Chorągwi ZHP.

Wyróżnione prace, biorące 
udział w tym konkursie, zostaną 
wystawione w Klasztorze na Ja-
snej Górze. Zuchy, które wyko-
nywały ozdoby choinkowe to: 

Święta Bożego 
Narodzenia coraz bliżej

Oliwier Brania, Kacper Łabno, 
Mateusz Zięba, Wiktoria Stocerz, 
Amelia Zymonik, Paulina Mikrut, 
Bartek Baran, Paulina Skiba, 
Wiktoria Pałka, Zuzia Oskwarek, 
Julia Iwaniec, Alicja Jabłko, Pa-
trycja Szuster, Maksymilian Wik-

torowicz, Julia Kłus, Sylwia No-
wak, Adam Pieczara, Igor Kora-
szewski i Oliwia. Zuchy wykazały 
się kreatywnością, współpracą. 
Wszyscy byli zachwyceni swoją 
pracą końcową.

A.Dębska

Aktualności
pierwszą kartkę z życzeniami świątecznymi wysłano w 1842 r. 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom 
województwa śląskiego 

składamy serdeczne życzenia 
zdrowia, radości i rodzinnego ciepła na co dzień.

Niech świąteczny czas upłynie w spokojnej, 
pełnej życzliwości atmosferze, 

a nadchodzący 2016 rok 
przyniesie spełnienie ambitnych  

zamierzeń zawodowych 
oraz pomyślność w życiu osobistym.

Marszałek i Zarząd  
Województwa Śląskiego

Z dzieciństwa 
pamiętam 
księgę, którą nie 
raz widziałam 
w rękach babci. 
Gruba, twarda, 
płótnem pokryta 
okładka, żółty 
krzyż na niej, 
wielobarwne 
sceny z życia 
Chrystusa, przy 
nich ornament 
z czerwonych 
róż.

D r u k o w a n a  p ra w i e 
dziewięćdziesiąt lat temu 
przez sławne na Śląsku 
i bardzo zasłużone wy-
dawnictwo Karola Miarki 
w Mikołowie. Liczy pra-
wie 1.300 stron olbrzymie-
go formatu. Jest to Żywot 
i Bolesna Męka Pana na-
szego Jezusa Chrystusa 
i Najświętszej Matki Jego 
Maryi wraz z tajemnicami 
Starego Przymierza we-
dług widzeń świętobliwej 
Anny Katarzyny Emme-
rich. Kiedy czytała tę księ-
gę moja babcia, od daw-
na (bo od roku 1892) to-
czył się proces beatyfika-
cyjny owej głośnej z prze-
żyć nadprzyrodzonych za-
konnicy. Zakończył się  
– co prawda po stu jedena-

stu latach, ale pomyślnie 
– w lipcu 2003. Trzeciego 
października następnego 
roku Katarzynę Emmerich 
wyniósł jako błogosławio-
ną na ołtarze Jan Paweł II.

Naturalnie o książce 
błogosławionej Anny Ka-
tarzyny wierni pamiętają 
po dziś. Na potoczny uży-
tek modlitewny publiku-
je się różne jej fragmenty. 
Całość natomiast, bardzo 
obszerna doczekała się 
pięknego i arcystaranne-
go wznowienia w wydaw-
nictwie „Arka”, które sko-
ordynowało czas opubli-
kowania książki z beatyfi-
kacją jej autorki. Wydanie 
luksusowe, oprawa skó-
rzana, mnóstwo ilustracji, 
szczegółowa mapa świę-
tych miejsc. Ale i po praw-
dzie cena godna, bibliofil-
ska – sto parędziesiąt zło-
tych. Obejrzałam ten im-
ponujący tom w krakow-
skiej księgarni.

Natomiast  ogromną 
księgę mojej babci Ma-
rii, wydaną w roku 1927, 
a więc już w Polsce Niepod-
ległej i po powrocie Śląska 
do Ojczyzny, możemy zoba-
czyć na wystawie w biblio-
tecznej filii Podwale.

Widzenia siostry Anny 
K a t a r z y n y  o t r z y m a ł y 
świetną szatę graficzną. 
Spisał je i opracował dla 
potrzeb Kościoła sam Cle-
mens von Brentano, wy-
bitny niemiecki poeta, ro-
mantyk o 20 lat starszy 
od Mickiewicza, autor le-
gendarnie sławnej balla-
dy o grzesznej czarodziej-
ce Lorelei.

Księgę zdobią liczne ry-
ciny. Autorem ich jest Max 
Schmalzl, malarz bawarski. 
Dzisiaj już na ogół zapo-
mniany. Jedynie w krajach 
języka niemieckiego pa-
mięta się o jego twórczości 
oraz prowadzi się badania 
nad nią. Urodził się w 1850 
roku, zmarł w 1930. Praco-
wity i wielostronnie utalen-
towany, zasłynął zwłaszcza 
malowaniem wnętrz ko-
ścielnych i obrazów ołtarzo-
wych. Brat Max Schmalzl 
był zakonnikiem, redemp-
torystą – należał do Zgro-
madzenia Najświętszego 
Odkupiciela. Zgromadze-
nie to, znane z działalno-
ści kaznodziejskiej i reko-
lekcyjnej, w Polsce stało się 
ostatnio głośne dzięki uru-
chomieniu Radia Maryja 
i telewizji „Trwam”.

Barbara SikoraBoże Narodzenie na rycinie Maxa Schmalzla

Błogosławiona Anna Katarzyna 
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 28 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Pocałunku

2016

5 g r u d n i a  2 0 1 5  r .
w Szkole Podstawo-

wej nr 5 przy ul. Puszkina 
5 na Osiedlu Stałym odbył 
się Turniej Sportowy o ma-
skotkę Namiestnika.

Jak wiemy, sport to zdro-
wie, dobra zabawa oraz po-
żądana forma aktywności, 
mająca na celu doskona-
lenie sprawności fizycznej 
m.in. poprzez współzawod-
nictwo.

W turnieju brały udział 
Jaworznickie Gromady Zu-
chowe: 1 JGZ „Pszczółki”, 
JGZ „Młode Wilki”, JGZ 
„Śmieszki”, 4 JGZ „Koloro-
we Chmurki”, 7 JGZ „Włó-
czykije”, 8 JGZ „Dziel-
ni Apacze”, 9 JGZ „Leśne 
Skrzaty”, 13 JGZ „Szczwa-
ne Szopy”, 15 JGZ „Leśne 
Duszki”.

W związku z dniem św. 
Mikołaja oraz klimatem nad-
chodzących świąt, konkuren-
cje, jakie nam towarzyszy-
ły musiały mieć właśnie taki 
charakter. Spośród przygoto-
wanych konkurencji, dla ja-
worznickich Zuchów, wyróż-
nić możemy: świąteczny bieg 
z prezentami i dekorowaniem 
choinki, jazda na „łyżwach”, 
przechodzenie przez komin 
Mikołaja, rzut śnieżkami, wy-
ścig zaprzęgu Mikołaja i wie-
le innych.

Za przebieg i przygoto-
wanie konkurencji odpo-
wiedzialna była pani Miko-
łajowa – druhna hm. Rena-
ta Głowacka-Radko, nato-
miast za podsumowanie ca-
łego turniej Namiestnik Zu-
chowy – dh pwd. Jadwiga 
Sułek-Biś.

Po podliczeniu wszystkich 
punktów:

I miejsce zdobyła 15 JGZ „Le-
śne Duszki” oraz 2 JGZ „Mło-
de Wilki
II miejsce zdobyła 8 JGZ 

„Dzielni Apacze
III miejsce zdobyła 13 JGZ 
„Szczwane Szopy”
IV miejsce zdobyła 4 JGZ „Ko-
lorowe Chmurki”, 7 JGZ „Włó-
czykije”, 9 JGZ „Leśne Skrzaty”
V miejsce zdobyła 1 JGZ 

„Pszczółki” oraz 3 JGZ 
„Śmieszki”

Wszystkim Zuchom ser-
decznie gratulujemy! Na ko-
niec turnieju wszystkie Gro-
mady Zuchowe wybrały ma-

skotkę Namiestnika, którą 
będą się opiekować. Na twa-
rzach Zuchów mimo rywali-
zacji widać było wiele rado-
ści jak i dobrą zabawę.

A. Dębska

Turniej Sportowy o maskotkę Namiestnika

15 JGZ Leśne Duszki

To jest 7 JGZ Włóczykije

Drh Jakub Salach z dhn Aleksandrą Prochowską

Zwycięzcy turnieju sportowego 15 JGZ Leśne Duszki z maskotką Namiestnika

Świąteczny bieg z prezentami

Przechodzenie przez komin Mikołaja
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Miejski Przegląd Humoru odbył się po raz 15

Wielki smutek narodowi 
nie grozi, rośnie bo-
wiem nowe pokolenie 

scenicznych rozśmieszaczy. Po-
kazali się na XV Miejskim Prze-
glądzie Humoru „Śmiej się pan 
z tego”. Przegląd zorganizo-
wał jaworznicki Młodzieżowy 
Dom Kultury. Finały odbyły się 
13 grudnia. 

Konkurs stawia sobie za cel 
rozbudzenie zainteresowań ka-
baretowych. Niestety, tegorocz-
na edycja intensywnie nie naroz-
budzała. Swymi talentami w eli-
minacjach pochwaliło się jedy-
nie sześc tzw. podmiotów wy-
konawczych, każdy z nich do-
tarł do finału. Trzyosobowe jury 
bacznie przyglądało się oryginal-
ności tekstu, im bardziej pomy-
słowy tym lepiej. Jednym okiem 
spoglądało na publikę i jej reak-
cje, nie umknął też dobór rekwi-
zytów i muzyki. Jurorzy wydawa-
li się szczerze rozbawieni.

– W tym roku dzieciaki naprawdę 
pokazały się od rewelacyjnej strony 
– mówiła juror Anita Staniek Lorek 
– poziom był zdecydowanie wyż-
szy niż w zeszłym roku, podstawą 
jest to, że oni chcą się bawić w te-
atr – dodała.

Ostatecznie o nagrody powal-
czyły cztery podmioty, dwa pew-
nie zaniemogły. W kategorii szko-
ły podstawowe Mini Teatrzyk „Tru-
skaweczki” z jaworznickiego MDK 
przedstawił historię zaginionej Ma-

rysi, poszukiwanej – może nie listem 
gończym – ale przez kota i psa. Nie 
zabrakło dobrej wróżki, dobrze się 
wszystko zakończyło, a Marysia 
okazała się nie taką znowu grzecz-
ną dziewczynką.

Alternatywny teatrzyk Żółty Plu-
szowy Króliczek ze Szkoły Podst. nr 
15 trochę się pośmiał z pani nauczy-
cielki, która za sprawą wróżki zmie-
niła się nie do poznania i wszystko 
robiła na opak.

W kategorii szkoły średnie popi-
sywała się Grupa Kabaretowa z I LO 

w Sosnowcu. Przedstawiła się w pię-
ciu skeczach własnej produkcji, na-
igrawając się z kobiet, pani ze skle-
pu RTV opowiadającej o technolo-
gii nowszej od tej najnowszej. Obe-
rwało się pani z rejestracji pana dok-
tora i księdzu, co to za 10.000 zło-
tych ochrzciłby psa, a i przygotował-
by go do komunii. Prowadzący ka-
baret nauczyciel historii Szczepan 
Dyrka twierdzi, że śmiać się można 
ze wszystkiego, z różnych sytuacji 
społecznych, z siebie samych tym 
bardziej.

Grupa Szpaker & Company z II 
LO przedstawiła zabawne rozmo-
wy w korytarzach sądowych. Przed 
rozprawami spotkali się tam pewna 
nauczycielka, która pobiła ucznia, 
taka jedna, co się chciała rozwieźć, 
oskarżona o plagiat malarka i ero-
toman. Zrobiła się z tego śmieszna 
historyjka. Ewa Szpak, prowadzą-
ca grupę instruktor teatralny mówi-
ła, że to komedia charakteru, każ-
dy z uczestników wczuł się w rolę 
i w charakterystyczny dla każdej roli 
sposób ją przedstawił.

Za najlepszy występ kabaretowy 
Przeglądu uznano sztukę Teatrzyku 
„Truskaweczki”, Vis Comica dla naj-
większego talentu komicznego po-
wędrowała do Maksymiliana Kukie-
li za rolę kotka w spektaklu „Zagi-
niona Marysia”. Drugą nagrodą ob-
darowano Teatrzyk Żółty Pluszowy 
Króliczek. Nagrody specjalne za ta-
lent kabaretowy otrzymali: Gabrie-
la Kośmider (Szpaker & Compa-
ny), Marysia Urbanik (Truskawecz-
ki) i Nadia Rzętała (Kabaret LO So-
snowiec). Pozostali mili delikwenci 
otrzymali wyróżnienia. Wszystkim 
gratulujemy.

e.bigas
Wystąpili:

Teatrzyk Żółty Pluszowy Króliczek, SP 
nr 15, prowadząca Bożena Grędka – 
Wiktoria Boba, Aleksandra Bojko, To-
masz Bujniak, Anna Chodacka, Maciej 
Ciechelski, Alicja Ciołczyk, Amelia Do-
rosz, Anna Dubiel, Maja Grabska, Ewa 
Ignacak, Jessica Jedynak, Liwia Jur-
kiewicz, Elena Kaptur, Eliza Karwacka, 
Robert Lofek, Maksymilian Kaszteran-
da, Igor Nowak, Anna Pstraś, Natalia 
Radziewicz, Viktoria Radziewicz, Wik-
toria Sędziak, Laura Sikora, Mateusz
Syrek, Eliza Ścibor.
Teatrzyk „Truskaweczki” MDK, prowa-
dzący Zbigniew Adamczyk
Kot w butach – Maksymilian Kukie-
la, Reksio- Maja Broda, Utopcowa- Ju-
lia Pasternak,
Dobra wróżka – Aleksandra Jakowczyk, 
krasnoludek Błystek – Tymoteusz Bro-
da, Sierotka Marysia- Maria Urbanik.

XV Miejski Przegląd Humoru 
„Śmiej się pan z tego” 

Nagroda Vis Comica dla Maksymiliana Kukieli za rolę kota w przedstawieniu zespołu „Truskaweczki” z jaworznickiego MDK, 
towarzyszy mu Reksio – w tej roli Maja Broda

Pani Edwardzie Kani gra-
tulujemy, bo to ona zo-
staje zwycięzcą „Konkur-

su na święta”, w którym nagro-
dą są trzy książki „Dieta paleo”, 
„Kuchnia polska bez pszenicy” 
i „Święta bez pszenicy” ufundo-
wane przez Wydawnictwo Bu-
kowy Las z Wrocławia.

Prawidłowe odpowiedzi, które 
nadesłała pani Edwarda brzmią:

1. Dieta paleo nazywana jest 
często dietą naszych przodków 
(lub dietą pelolityczną). Dieta 
ta opiera się na przypuszczalnej 
diecie naszych przodków z okre-
su paleolitów, eliminuje pożywie-
nie, którego nasi przodkowie nie 
jadali i do którego nasze ciała się 
nie dostosowały.

2. Tak.
3. Mogą być szkodliwe, ale 

niewiele osób wie, że pod sym-
bolem E może się też kryć na-
zwa całkowicie naturalnej sub-
stancji, np. wit. C, glicerydów 
czy benzoesanu sodu, który 
jemy razem z owocami jagodo-
wymi. Większości E lepiej uni-
kać, chociaż część z nich uważa-

na jest za substancje nie mające 
wpływu na zdrowie człowieka. E 
stają się szczególnie szkodliwe, 
kiedy spożywamy je długotrwa-
le i w dużych ilościach.

Po odbiór nagrody zaprasza-
my do redakcji gazety.
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JAWORZNO
Ul. Sienkiewicza 15
Tel. 32 752 00 25

JAWORZNO
Ul. Grunwaldzka 74
Tel. 604 605 682

BADANIE OKULISTYCZNE

GRATIS
Rejestracja telefoniczna

OPTYK

Ogłoszenia

Może na cześć Sylwestra 
Stallone?

Fanów tego kultowego akto-
ra niestety zmartwimy. Człowiek, 
którego wspominamy w tym dniu 
żył na przełomie II i III wieku na-
szej ery. Umarł akurat 31 grudnia 
335 roku, a w związku z jego datą 
śmierci Kościół katolicki oddaje 
mu specjalne honory poprzez tak 
zwane wspomnienie liturgiczne.

A jeśli do tego dodać, że jest 
świętym i ma na imię Sylwester, 

Dlaczego akurat Sylwester?
to nie ma co się dziwić, że w ostat-
ni dzień roku obchodzimy imieni-
ny Sylwestra.

Ale żeby zaraz tak hucznie? 
To chyba przesada – powie nieje-
den stetryczały gość.

Nie, nie, nie. Wcześniej imieni-
ny Sylwestra obchodzono na mo-
dłę innych solenizantów: Stasz-
ków, Władków czy cioci Heli, 
śpiewając może przy tym piosen-
ki typu: „U cioci na imieninach, 
są goście i jest rodzina”. Dopiero 
na przełomie XIX i XX wieku uzna-
no to jako specyficzne święto po-
żegnania starego i powitania No-
wego Roku.

Na początku do tego świę-
ta „podłączyli” się ludzie majęt-
ni, bo wiadomo: jest piniądz – jest 
impreza. Po jakimś czasie ten cere-
moniał spodobał się także ludziom 
nieco uboższym i obrósł w wiele 
lokalnych zwyczajów. Na przy-

kład w Danii zeskakuje się podob-
no o północy z krzesła, a w Hisz-
panii od 1909 wraz z każdym ude-
rzeniem zegara zjada się jedno wi-
nogrono.

Ale jest jeden uniwersalny zwy-
czaj w świecie – sylwestrowy bal, 
bez którego niektórzy ludzie nie 
mogą się obejść. Jeszcze tak się 
nie zdarzyło, żeby w Jaworznie syl-
westrowego balu nie było. Nawet 
w najbardziej ponurych czasach. 
Zatem i w tym roku organizatorzy 
nie zapomnieli o tym szczególnym 
święcie.
Zapytaj: szczakowiec@gmail.com

Wasz Sylwek

PS Dla porządku trzeba dodać, 
że od jakiegoś czasu światowym 

zwyczajem stały się publiczne oraz 
indywidualne pokazy fajerwerków. 
Co ma zarówno dobre, jak i złe strony.

Przegrywanie 
taśm VHS 
na płyty DVD
Przegrywamy 
również kasety 
magnetofonowe 
i płyty winylowe

Cyfryzacja płyt 
winylowych

20,00 zł
cyfryzacja kaset 

magnetofonowych
15,00/20,00 zł

cyfryzacja kaset 
video VHS

30,00 zł
Redakcja „Co Tydzień”

43-600 Jaworzno, ul. św. Barbary 7
tel. (32) 751-91-30

Miłe życzenia
Takiego toru to jeszcze w redakcji nie było. 

Tort z zieloną murawą oraz piłkarzami, bramkami  
i życzeniami świątecznymi otrzymaliśmy od Piłkarskiego 

Stowarzyszenia Sportowego „Salos”.

Salosowi z okazji 15-lecia  
życzymy dalszych sukcesów sportowych.
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INFORMATOR 
ZDROWIA i URODY

Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,
mosty porcelanowe, protezy szkieletowe.

Gabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00
ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

48/d/11

Lek. stom. Piotr Lorenc – Pełny zakres usług. Wybielanie metodą 
Beyond. Znieczulenie komputerowe. Korony i mosty porcelanowe.

Gabinet czynny od pon. – pt. 9.00 – 15.00, wt, śr, czw 
14.00 – 19.00. ul. Tylna 32 os. Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). 

Rejestracja telefoniczna 616 32 30
46/d/11

49/d/11

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Anna Partyka-Ziętek
Jaworzno ul. Farna 14 (I piętro) 

czynny poniedziałek, piątek 17.30-20.00, czwartek 9.00-12.00
– stomatologia zachowawcza i protetyka
– chirurgia stomatologiczna, (RTG)

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

50/d/11

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Agnieszka Kłosowicz 
Pełny zakres usług dla dzieci i dorosłych. Protetyka: korony i mosty 

porcelanowe, protezy szkieletowe i akrylowe.
ul. Nosala 4/2, 43-600 Jaworzno, tel. 32/ 615 07 89
rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

STOMATOLODZY

Pracownia protetyki dentystycznej Grzegorz Koczur
43-600 Jaworzno, ul. Skotnica 28, kom. 0 604 897 883

Wykonuje: protezy szkieletowe, protezy akrylowe, korony
i mosty tradycyjne oraz ceramiczne. Naprawy protez. 

47/d/11

1842/d/10

Praktyka dentystyczna dr n. med. Tatiana Jamróz-Szłapa
Świadczymy profesjonalne i bezbolesne usługi w zakresie: stomatologii 
zachowawczej, protetyki, endodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej 

(ekstrakcje zębów zatrzymanych, podcinanie wędzidełka, pobieranie wycinków 
histopatologicznych itp.), implanty, medycyna estetyczna. 

Tel.  609 956 057. Jaworzno, ul. Partyzantów 9

13/I/14

Lek. stom. Jolanta Piętak 
pełny zakres usług dla dzieci i dorosłych

• stomatologia zachowawcza, protetyka
Gabinet czynny: pn – czw 13.00 – 19.00,   pt 8.00 – 14.00

ul. Matejki 19 Ip, Centrum Tadeusz kontrakt NFZ 
tel. 32/ 615 00 92

93/d/15

GABINET PULMONOLOGICZNY
Lek. med. Beata Dziadek-Burden

Specjalista pulmonolog, specjalista chorób wewnętrznych
Przyjmuje w każdy wtorek od godz. 16:00 – 19:00 

Jaworzno, ul. Sportowa 10, rejestracja tel. od 12:30 – 19:30
tel. 32 616 40 34, 791 603 430

INNE

Poradnia urologiczna, poradnia chirur. ogólnej, 
por. chorób piersi, biopsji, USG, najnowsza metoda 

wybielania zębów – piaskowanie, leczenie stomatol. 
w pełnym zakresie.

Tel. 316 14 66, 0 509 530 881    od 13.00 – 19.00.
Umowa z NFZ. 

Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.

52/d/11

Chirurgia Jednego Dnia
Zabiegi operac. żylaków kończyn, hemoroidów, guzków piersi, 

przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.
NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10. 
Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00, 0 509 530 881. Umowa z NFZ.

52/d/11

Dr Andrzej Maj 
specjalista chirurg

Leczenie żylaków, owrzodzeń, obrzęków i niedokrwienia kończyn. 
Drobne zabiegi chirurgiczne. ul. Krucza 5, os. Podłęże (między Leśną 

a Towarową). Pt. 15.00 – 17.00. tel. 608 651 102, 694 061 650
54/d/11

CHIRURDZY

PEDIATRZY

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

Specjalista chorób dzieci
Tel. (32) 616 25 06, tel. kom. 0 601 897 470

56/d/11

25/I/13

NEURO-PLUS Jaworzno ul. Katowicka 19D

lel. med. Alicja Zgrzebnicka specjalista neurolog, kinesiotaping
GABINET NEUROLOGICZNY AKUPUNKTURA

czynne: pn, wt, czw, pt od 17.00 do 19.00, śr od 10.00 do 12.00
Rejestracja tel. 601 539 412, 32 752 93 98 www.neurolog-jaworzno.pl

NEUROLOG

REHABILITACJA

30/i

Gabinet Rehabilitacji lek. med. Maria Pyrzowska 
Jaworzno ul. Nowa 6, tel 692 451 589, 609 554 090. 

Pełny zakres usług. Wizyta lekarska i ZABIEGI od zaraz po uzgodnieniu 
telefonicznym. Leczenie schorzeń kręgosłupa i stawów obwodowych, 

skolioz i płaskostopia u dzieci. Leczenie również w domu pacjenta.

DIABETOLOGIA, ENDOKRYNOLOGIA 
dr hab. n. med. Krzysztof Łabuzek
STOMATOLOGIA, PROTETYKA, 

IMPLANTOLOGIA 
dr n. med. Justyna Witalińska-Łabuzek

REJESTRACJE: 32 700 38 87    labuzek.com

CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 
dr n. med. Andrzej Lekstan 

REJESTRACJA: 32 758 17 39    lekstan.pl

JAWORZNO UL. KRAKUSA 1 

211

212

KARDIOLOG

96/i/15

SPECJALISTA KARDIOLOG 
specjalista chorób wewnętrznych lek. Tomasz Szady 

przyjmuje: wtorki, środy, 15.00 – 17.30
NZOZ Soteria sc ul. Grunwaldzka 104 

tel. kom. 660 748 051
diagnozowanie i leczenie chorób układu krążenia 

HOLTER EKG

Magia Świąt
Drodzy Państwo, zbliża 

się magiczny dzień Boże-
go Narodzenia, czas szcze-
gólny, gdzie milkną spory 
i nieporozumienia, a w na-
szych sercach gości radość. 
W każdym domu czuć za-
pach choinki, pieczonych 
ciast i przygotowywanych 
potraw. Słychać nieśmiałe 
pomrukiwanie kolęd pod-
czas oczekiwania na dzieci 
i dorosłych – członków na-
szej rodziny. Ważnym ele-
mentem są również prezen-
ty, lecz dla nas wolontariuszy 
i seniorów z Fundacji „Mój 
Czas dla Seniora im. Wandy 
i Józefa” najbardziej liczą 
się chwile, kiedy jesteśmy 
razem. Dlatego my w tym 
świątecznym okresie chce-
my jak najwięcej czasu spę-
dzić wspólnie na rozmo-
wach, wśród gwaru i śmie-
chu, zatrzymać się na chwilę 
i wspomnieć o tych, którzy 
nie zasiądą z nami przy sto-
le wigilijnym. Przemyśleć, 
co tak naprawdę liczy się 
w naszym życiu. Wielu lu-
dzi zapomina o tradycji ob-
chodzenia świąt. My stara-
my się pokazać, że wspól-
ne przygotowywanie po-
traw, ubieranie choinki, czy 
śpiewanie kolęd jest ideal-
nym sposobem na spędza-
nie wspólnie tego magicz-
nego czasu. Odnosząc się 
do tradycji warto zauważyć 
niepokojące zjawisko, któ-

re coraz częściej dotyka na-
szego społeczeństwa. Chodzi 
mi o robienie czegoś „na po-
kaz”. Przypuśćmy, że w Wie-
czór Wigilijny zapuka do Pań-
stwa drzwi bezdomny, który 
w myśl naszych obyczajów 
religijnych powinien znaleźć 
miejsce przy stole bez wzglę-
du na to, czy jest nieświe-
żo ubrany, w pewien sposób 
może napawać nas negatyw-
nymi odczuciami, jednak to, 
że przyjmiemy takiego czło-
wieka pod swój dach wynika 
z pewnego społeczno – kultu-
ralnego przyzwolenia nas sa-
mych. Nie chodzi tutaj o to, 
czy ta osoba zostanie przez 
nas ugoszczona czy przepę-
dzona, ale o fakt, który moc-
no zakorzeniony jest w naszej 
religii. Pan Jezus przyszedł 
na świat osamotniony, w to-
warzystwie trzody i ubogich 
pasterzy, więc my jako trady-
cjonaliści nie mamy prawa 
nikogo osądzać, tym bardziej 
chełpić się naszą postawą mó-
wiąc: „A u mnie na Wigilii był 
jakiś bezdomny, to go wpuści-
łem i dałem jeść”. Taka posta-
wa jest gorsza od tych ludzi, 
którzy z pokorą przepraszają, 
że nie dadzą miejsca przy sto-
le, ale w zamian za to szcze-
rze obdarowują potrawami 
zziębniętych i głodnych do-

mokrążców. Drodzy Pań-
stwo, wiele osób spędzi te 
święta samotnie. Ktoś może 
powiedzieć: „Cóż sam wy-
brał taką drogę”, jednak czy 
na pewno? Dlatego my jako 
Fundacja prosimy Państwa 
– społeczność naszego miasta 
Jaworzna o to, aby zaintereso-
wać się samotnymi sąsiadami 
w bloku, podarować im swój 
czas w tym okresie w myśl 
słów: „Daj tyle, ile możesz, 
weź tyle, ile potrzebujesz”. 
My również spotkaliśmy się 
w Fundacji przy wspólnym 
stole, seniorzy z juniorami 
prowadzili wspólne rozmowy, 
kolędowali i świetnie się bawi-
li. Nasza poetka pani Ewa Mu-
siorska napisała dla nas pięk-
ne przesłanie pt. „Każdego 
dnia”, które dało nam do my-
ślenia i sprawiło, że podczas 
Wigilii zagościła aura dobra 
i miłości. Rozdaliśmy wiele 
aniołków, ulotek, jabłuszka, 
aby idea „Człowiek dla czło-
wieka” szła do ludzi. Serdecz-
nie dziękujemy za miły gest 
darowizny dla nas wszystkim 
cichym aniołom. To dzięki 
drugiemu człowiekowi moż-
na wiele. Samotnie nie by-
łoby dla kogo i z kim. Dzię-
kujemy i zachęcamy innych 
do wsparcia naszej inicjaty-
wy. Liczy się każdy grosz oraz 

chęć do włączenia się w da-
wanie cząstki swojego cza-
su. My ze swej strony życzy-
my tym biednym i bogatym 
ciepła w sercu i spełnienia 
marzeń w myśl słów Jezusa: 
„Wiara jest miłością i czy-
ni cuda”. Natomiast w dru-
gi dzień Świąt zapraszamy 
do MCI przy ul. 11 Listopa-
da 4c samotnych na wspól-
ne kolędowanie od 14:00 
do 16:00. Wierzymy w Pań-
stwa chęci i dobroć. Mamy 
nadzieję, że ten artykuł nie 
zostanie potraktowany jako 
nauka, lecz forma porozu-
mienia z Państwem i możli-
wość refleksji oraz zaanga-
żowania się w nadchodzące 
święta. Wszystkiego dobre-
go dla Państwa i Waszych 
rodzin, niech te święta przy-
niosą wiele radości, miłości, 
zrozumienia i pojednania.

Piotr Helbin
www.fundacjamojczasdlaseniora.pl
PKO BP 28 1020 2528 0000 0302 
0373 7400, jesteśmy na facebooku
e-mail: fundacjamojczas@op.pl
Środa to u nas dzień otwarty dla 
każdego, kto potrzebuje obecno-
ści drugiego człowieka. Jesteśmy 
otwarci i chętni dać cząstkę swo-
jego czasu również osobom,  które 
nie mogą do nas dotrzeć (nic się nie 
płaci za nasz czas) Tel. 608 107 327

Serdecznie dziękuję 
Piotrowi Helbin 

za szczególną pomoc 
w Fundacji „Mój czas dla 

seniora” im Wandy i Józefa, 
gdyż to on pięknie pisze 

artykuły aby idea „Człowiek 
dla Człowieka” docierała do 
Państwa. Jednak nie było 

by tego bez pomocnej dłoni 
pani Mirosławy Matysik, 

która pomogła w stworzeniu 
rubryki dla Fundacji.

 Renata Talarczyk
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– Właścicielem śmieci i odpo-
wiedzialnym jest Urząd Miasta. 
Chciałem poinformować wszyst-
kich mieszkańców Podłęża i miesz-
kańców Spółdzielni Mieszkaniowej 
Górnik, że jakiekolwiek uwagi zwią-
zane ze śmieciami niech zgłaszają 
do Urzędu Miejskiego. To jest w tej 
chwili główny organizator wywozu 
nieczystości na terenie naszych osie-
dli – komentuje sprawę Maciej Bo-
chenek.

Dopiero pracownicy Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Górnik musie-
li wziąć sprawy w swoje ręce i wy-
wieźli odpady do Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przy ul. Martynia-
ków. – Została podjęta taka decyzja, 
że na razie na własny koszt posprzą-
tamy to, co jest możliwe. Na razie 
odbierają nam to za darmo, jednak 
faktury za dniówki, za czas, wyśle-
my do Miejskiego Zarządu Nieru-
chomości Komunalnych – dodaje 
Maciej Bochenek.

Maciej Bochenek ze Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Górnik twierdzi, 
że spółdzielnia musiała wykonać 
pracę za Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania, do którego należy 
odbieranie odpadów. Prace MPO 
nadzoruje Miejski Zarząd Nieru-
chomości Komunalnych. Ten jed-
nak twierdzi, że ostatni odbiór od-
padów biodegradowalnych z rejonu 
Podłęża został wykonany 1 grudnia, 
a MZNK dysponuje dokumentacją 
przekazaną przez MPO, potwier-
dzającą, że odpady zostały odebrane 
ze wszystkich wskazanych na Podłę-
żu miejsc. – Worki ze zgrabionymi li-
śćmi leżą od września

Tony odpadów
250 worków, łącznie 4,5 tony odpadów, w tym 
głównie biodegradowalnych – tyle śmieci znajdowało 
się w pobliżu zaledwie kilku kontenerów na Podłężu.

Przy bloku nr 39 na Podłężu, 
z tego co ja liczyłem, było już ok. 150 
worków, które systematycznie zno-
szą panie odpowiedzialne za grabie-
nie i układają, bo to jest punkt odbio-
ru liści tego, kto wywozi. – dodaje 
Bochenek.

Maciej Bochenek twierdzi jednak, 
że SM Górnik zgłaszała przepełnio-
ne kontenery, zlokalizowane głów-
nie w okolicach ul. Piłsudskiego. 
Rzecznik MZNK Piotr Jamróz mówi 
jednak, że kontenery zostały opróż-
nione, a odpady, które znajdują się 

na terenie Podłęża zostały tam zło-
żone po 1 grudnia, czyli po zakoń-
czeniu odbioru.

Przewodniczący Rady Nad-
zorczej SM Górnik zapowiedział, 
że nie zamierza tak pozostawić tej 
sprawy i wystawi fakturę za wywóz 

śmieci na własny koszt, którą wyśle 
do MZNK. Najważniejsze jednak, 
że śmieci zostały uprzątnięte, a kon-
tenery nie są przepełnione.

Informacja rzecznika prasowego 
MZNK Piotra Jamroza:

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
odpady ulegające biodegradacji od-
bierane są od mieszkańców w okresie 
od 1 kwietnia do 30 listopada. W li-
stopadzie MZNK skierował informację 
do administratorów budynków wie-
lorodzinnych w Jaworznie o zbliżają-
cym się terminie zakończenia odbioru 
odpadów biodegradowalnych w 2016 
roku. Administratorzy wskazywali 
miejsca, w których składane są brą-
zowe worki z liśćmi, skoszoną trawą 
itp. Następnie we wskazane miejsca 
kierowany był samochód MPO sp. 
z o.o., który odbierał worki.

Ostatni odbiór odpadów biode-
gradowalnych z rejonu Podłęża zo-
stał wykonany 1 grudnia br. (odebra-
no około 8 ton odpadów z całego rejo-
nu). MZNK dysponuje dokumentacją 
przekazaną przez MPO sp. z o.o. po-
twierdzającą, że odpady biodegrado-
walne zostały odebrane ze wszystkich 
wskazanych na Podłężu miejsc.

Worki z odpadami biodegrado-
walnymi, które aktualnie znajdują się 
na stanowiskach kontenerowych w re-
jonie Podłęża zostały tam złożone po 
1 grudnia, czyli po zakończeniu odbio-
ru tej frakcji w 2016 roku.

MZNK poinformował admini-
stratora budynków wielorodzinnych 
na Podłężu, że może dostarczyć wor-
ki z bioodpadami do Gminnego Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przy ul. Martyniaków 8.

PAJ

Chodnik przy ul. Jaśminowej 25

Parking i nawierzchnia
ul. Jaśminowej 17-19-21-23

Minęło 8 lat, kiedy otrzymałem pismo od dyrektora 
MZDiM, że zajmie się remontem chodników 
i nawierzchni ul. Jaśminowej. Interweniowałem 
również w ubiegłym roku, i co? I nic!

Dokąd będziecie 
oszukiwać mieszkańców 
ul. Jaśminowej?

Ja mieszkam tu już 
ponad 20 lat i patrzę na jej 
niszczejący wygląd – tak, 
jakby w Jaworznie nie było 

gospodarza, który zadba 
o ludzkie życie mieszkańców.

Obok zdjęcia z 2014 roku, 
które pokazują, jak wtedy 
wyglądała. Teraz jest jeszcze 
gorzej!

Jerzy Kornaś
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Dzielnicowy Kalejdoskop
Od 
poniedziałku 
do piątku 
w godz. 
8.00 – 16.00 
Przyjedziemy  
na miejsce. 

Dla nas 
każda 
sprawa jest 
ważna.

albo wyślij e-mail na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Zadzwoń do nas
tel. 32 751 91 22

kom. 602 693 821

Masz problemy i nie 
wiesz do kogo się z nimi 
zwrócić? Masz uwagi na 
temat dzielnicy, w której 
mieszkasz? Widzisz coś, 
czego inni nie widzą?

Rubrykę tworzą mieszkańcy Jaworzna

GÓRA PIASKU

„
Gratulujemy autorowi i zapraszamy po odbiór kuponu na 
pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka. 

Zapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim czasie udało 
się sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Sponsorem 
konkursu jest

www.pizzeria2-ka.pl

„Zrób zdjęcie” – konkurs

27

info dla mieszkańcówlist do redakcji

Witam,
 

To zdjęcia ze śmietnika 
w Szczakowej. Jak 

widać, można ładnie 
posegregować, a nawet 

porządnie ustawić 
szklane odpady.

Wojtek

MIASTO

Rozdzwonił się mój 
telefon, gdy miesz-
kańcy uświadomili 

sobie, jakiego rodzaju pre-
zent mikołajkowy prze-
głosowali radni na listo-
padowej sesji w sprawie 
opłaty za wywóz śmieci.

Całe uzasadnienie, które 
przedstawił pan Jewuła, zo-
stało poddane totalnej kry-
tyce, a za głównego sprawcę 
całej sprawy jednoznacznie 
wskazywali jaśnie nam pa-
nującego, nasze jaworznic-
kie słoneczko, prezydenta 
Silberta.

Z ostrożności proceso-
wej, jako że nie nazywam się 
Sowa i nie prowadzę żadnej 
restauracji, nie ośmielę się 
przytoczyć żadnego okre-
ślenia, jakie padło z ust mo-
ich rozmówców w stosunku 
do tych panów. Obiecałem, 
że sprawę poruszę na łamach 
prasy, co niniejszy czynię.

Prawie każdy z moich 
rozmówców był poirytowa-
ny tym, że jak sami się przy-
znawali, głosowali na kan-
dydatów JMM i po prostu 
czują się zrobieni w przysło-
wiowego konia. Podkreślali, 
że smutno robi się człowie-
kowi, kiedy uświadomi so-
bie, ile będzie musiał zapła-
cić za źle dokonane wybory. 
My będziemy musieli płacić 
jeszcze przynajmniej przez 
trzy lata. A dlaczego?

No właśnie. Jak długo za-
stanawiamy się jakiego rad-
nego zaznaczymy znakiem 
“x” na liście wyborczej pod-
czas głosowania? Dwie, trzy, 
pięć minut? Często nie zwra-
camy uwagi na to, co nowi 
kandydaci mają do powie-
dzenia, nawet jeżeli mają 
konkretny i rzeczowy plan 

na nasze miasto. Głosujemy 
na tych, którzy są naszymi 
znajomymi lub pełnią inne 
publiczne bądź prywatne 
funkcje w Jaworznie, nieko-
niecznie związane z polityką. 
Bez względu na to, czy jest 
to przez nas znany lekarz, 
prawnik, urzędnik państwo-
wy czy nauczyciel, nie po-
winniśmy bezmyślnie odda-
wać na nich naszych głosów 
tylko dlatego, że ich znamy 
lub dlatego, że są kolejną ka-
dencję.

Ich stanowisko lub pełnio-
na funkcja w naszym mieście 
nie oznacza, że będą dobry-
mi radnymi wypełniający-
mi wolę mieszkańców, a nie 
bezwolnymi bytami na sali 
obrad, które mają za zada-
nie głosować zgodnie z wolą 
“najwyższego”. I wszystko 
byłoby dobrze, gdyby nie 
fakt, że ma to spory i bezpo-
średni wpływ na życie w na-
szym mieście.

Najnowszy hit, jaki nam 
zafundowali z początkiem 
roku, to podwyżka za tak 
zwane gospodarowanie od-
padami komunalnymi, czyli 
w uproszczeniu: śmieci. Kto 
jeszcze o tym nie wie, infor-
muję, że od lutego przyjdzie 
nam oddać urzędowi dodat-
kowo jakieś 6 mln złotych 
z ciężko zapracowanych pie-
niędzy i tak już nadwyrężo-
nego budżetu domowego.

Tę wątpliwą przyjemność 
zafundowali nam właśnie 
nasi radni, większością gło-
sując za taką właśnie pod-
wyżką, bo przecież ktoś, kto 
ma dwa lub więcej etatów 
w naszym mieście nie musi 
się zastanawiać nad tym, 
że płacenie po cztery złote 
więcej na osobę w rodzinie 

wielodzietnej, gdzie często 
żona nie pracuje, to napraw-
dę dużo pieniędzy.

Ci radni takich proble-
mów nie znają i oczywiście 
skrupułów również nie mają. 
Nie wiedzą, co znaczy nie 
mieć na chleb. Wprowadze-
nie podwyżki do opłaty śmie-
ciowej nie ma żadnego uza-
sadnienia, ponieważ przez 
dwa ostatnie lata miasto za-
robiło na wywozie śmieci 
sporo pieniędzy.

Nasze kochane władze 
tłumaczą podwyżkę urucho-
mieniem nowej Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Od-
padów Komunalnych w Ba-
linie oraz wysokimi koszta-
mi transportu. A co z tą nad-
wyżką z ubiegłych lat? Fakt, 
że w całym regionie to wła-
śnie my będziemy płacić naj-
więcej, również nie ma dla 
większości naszych radnych 
znaczenia. Ludzie, zastanów-
my się następnym razem, 
kogo wybieramy, bo potem, 
to oni wybierają w naszym 
imieniu, wcale nie mając na-
szego dobra na uwadze.

Czeka nas niestety nie-
chciany i kosztowny prezent 
od iście śmieciowych miko-
łajów. Obiecuję czytelnikom, 
że już za tydzień dokończę 
dzisiejszy list i przedstawię 
listę owych świętych miko-
łajów, chociaż zastanawiam 
się, czy w tej chwili nie ob-
raziłem sympatycznego sta-
ruszka. Zatem do następnego 
wydania.

Przewodniczący 
JFM

Maciej Bochenek

Zakończyła się przebu-
dowa ul. Jaworznickiej. 

W poniedziałek, 14 grudnia 
urzędnicy dokonali odbioru, 
na dniach droga powinna 
już być całkowicie przejezd-
na. Całkowity koszt prze-
budowy ul. Jaworznickiej 
wyniósł 1,4 mln zł brutto.

W ramach przebudowy 
wykonano od nowa chod-
niki, przejścia dla pieszych 
i wyniesienia skrzyżowań. 
Na środku jezdni umieszczo-
no wybrzuszenia z kostki bru-
kowej, które mają spowolnić 
ruch samochodów. Co cieka-
we na jezdni namalowano li-
nie ciągłe, a mieszkańcy py-
tają: jak w takim razie mają 
wjeżdżać na swoje posesje?

PAJ
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342/D/15

Profesjonalne usługi wykończenia wnętrz 
Tel. 735 938 959

397/P/15

Zatrudnię operatorów 
sprzętu ciężkiego 

spychaczy oraz ładowarek

FIRMA AJP 
tel. 784 989 029

PARCELA 
Biuro Nieruchomości

Wiedza i 16-lenie 
doświadczenie

Jaworzno, Królowej Jadwigi 22
www.parcela.jaw.pl

tel. 32 751 91 51
Atrakcyjne warunki 

współpracy

Poszukujemy dziennikarzy 

SPRZEDAM 
COLUMBUS NIERUCHO-

-

COLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-
-

-
-

-

-

-

 

-

-

-

577/d/14

-

-

-
-

KUPIĘ

-

-

-

-

WYNAJEM

-

-

-

-

-

-

DAM PRACĘ

-
-
-

-

-

-
-

-
-
-
-

-

-

-

-

SZUKAM PRACY

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

981/d

-
-

25/D/2011

-

-

-

201/d/14

-

1100

-

-
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Ogłoszenia przez SMS

Ze względu na możliwości operatorów, SMS nie może zawierać więcej 
niż 160 znaków liczonych łącznie ze znakami interpunkcyjnymi,
graficznymi oraz odstępami pomiędzy znakami lub wyrazami
i prefiksami. SMS nie może zawierać także polskich znaków. 
Ogłoszenia wysłane najpóźniej do każdego poniedziałku do godz.
14.00 zostaną umieszczone w środę w gazecie „Co Tydzień” wydawanej 
w Jaworznie. W przypadku braku numeru telefonu w treści ogłoszenia,
zostanie w nim umieszczony numer, z którego ogłoszenie wysłano.

Przedstawiamy dodatkowy sposób zamieszczania ogłoszeń drobnych

najpierw wpisz ctj (co oznacza gazetę „Co Tydzień” w Jaworznie),
potem kropkę (.),
po kropce kod rubryki z informacji obok,
wbij spację,
a po spacji treść ogłoszenia, co w całości wygląda tak:

ctj.ms Fiat Panda 2005 r, pierwszy wlasciciel, 
tel. xxx xxx xxx

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczonych ogłoszeń

i zastrzega sobie prawo do 
niepublikowania ogłoszeń, które są

niezgodne z Regulaminem dostępnym 
w biurze ogłoszeń „Co Tydzień”w 

Jaworznie przy ul. św. Barbary 7.

NIERUCHOMOŚCI
ns – nieruchomości sprzedam
nk – k nieruchomości kupię
nw – nieruchomości wynajem
nz – nieruchomości zamienię
sn – szukam nieruchomości do 
wynajęcia
np – nieruchomości pośrednic-
two, zarządzanie
MOTORYZACJA
ms – motoryzacja sprzedam
mk – k motoryzacja kupię
cm – części motoryzacyjne
um – usługi motoryzacyjne
JARMARK
js – jarmark sprzedam (rzeczy
różne)
jk –k jarmark kupię (rzeczy różne)
PRACA
dp – dam pracę
sp – szukam pracy
tx – taxi
zd – zdrowie, uroda, relaks
ub – ubezpieczenia
tu – turystyka
kr – kredyty
in – inne

Kody SMS
poszczególnych rubryk 
ogłoszeniowych

Jak zamieścić ogłoszenie przez SMS?

Jeśli ogłoszenie zawiera do 9 słów – max 120 znaków 

– koszt SMS 11,07 z VAT
wysyłamy SMS pod nr    79567

Ogłoszenie ma od 10 do 20 słów – max 160 znaków 

– koszt SMS 23,37 z VAT
wysyłamy SMS pod nr   91983

Wygraj zaproszenie na pyszne jedzenie

OGŁOSZENIA
DROBNE

CENA ZA SŁOWO wynosi 

1,00 zł netto 

plus 23% VAT,

tj. 1,23 zł

Lubisz kulinarne wy-
z w a n i a ?  L u b i s z 
eksperymentować 

w kuchni? Podziel się swo-
imi kulinarnymi osiągnię-
ciami – a my nagrodzimy 
Ciebie bonem do Borowej 
Chaty o wartości 50 zł.

G r a t u l u j e m y  p a n i 
Agnieszce Pstraś, która 
przysłała na nasz konkurs 
zdjęcie tortu, który przygo-
towała samodzielnie z oka-
zji Dnia Górnika.

Święta to czas zdecydo-
wanie pysznego jedzenia 
– przyślijcie nam zdjęcia 
swoich ulubionych potraw 
lub wypieków wigilijnych.

Zdjęcie prześlij na maila: 
konkursy.jaw@gmail.com, 
do poniedziałku 04.01. Zwy-
cięzcę poznamy we wto-
rek 05.01 – wyniki zosta-
ną opublikowane w gazecie 

„Co Tydzień” oraz na porta-
lu www.jaw.pl.

Szczegółowy regulamin 
konkursu dostępny jest pod 
adresem: http://www.jaw.pl/
regulamin-konkursow

-

933/d

85/d/14

-
nie, mycie okien 

384/d/14

384/d/14

-

-

-
-

18/d/15

384/d/14

155/d/15

-
-

SPRZEDAM
-
-

KUPIĘ

-

-

-

USŁUGI MOTORYZACYJNE

-

-

313/d/15

-
-

338/d/15

-

-

445/d/15

-
-

opiecznych, zapewniamy 
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36 proc. świątecznych życzeń wysyłanych jest SMS-ami

Co tydzień witamy najmłodszych jaworznian, którzy przyszli na świat
w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Dziękujemy za pomoc
Dyrekcji i Pracownikom szpitala.

Drodzy Rodzice, jeżeli chcecie, aby zdjęcie Waszego dziecka ukazało się w naszej galerii, przyślijcie
je na adres bobasyfoto@gmail.com.

MAJA SĘDRZAK, córeczka Natalii i Arkadiusza, urodzona 14.12.2015 r. 
Waga 3550 g, wzrost 54 cm.

MARCIN SAMUL, synek Patrycji, urodzony 15.12.2015 r.  
Waga 3125 g, wzrost 52 cm.

NIKODEM CECOT, synek Olimpii i Adriana, urodzony 14.12.2015 r.  
Waga 3800 g, wzrost 56 cm

Spotkania 
z abiturientami 
I Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza 
Kościuszki 
w Jaworznie 
są istotnym 
elementem życia 
szkolnego, który 
wspomaga proces 
dydaktyczny oraz 
kreuje wzorce 
osobowe dla 
młodych pokoleń. 
Rok Jubileuszowy 
przyniósł szkole 
powody do dumy 
nie tylko związane 
z historią 
Liceum, ale także 
z współczesnymi 
osiągnięciami 
absolwentów.

Do najmłodszych rocz-
ników absolwentów nale-
ży Ewelina Skulich. Została 
ona wyróżniona przez Sto-
warzyszenie Lotników Pol-
ski Południowej im. mjr.pil. 
Karola Pniaka za uzyska-
nie tytułu pierwszej Kobie-
ty – Oficera Wojska Polskie-
go. Stopień oficerski pod-
porucznika Wojska Polskie-
go Ewelina Skulich otrzy-

mała po ukończeniu Wyż-
szej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie 
w 2015 r. Uroczysta pro-
mocja – już 119. w histo-
rii dęblińskiej szkoły – była 
wyjątkowym wydarzeniem. 
Odbyła się ona w Sali Ba-
lowej Pałacu Jabłonow-
skich. Ewelina Skulich zna-

lazła się w gronie szczegól-
nie wyróżniających się ofi-
cerów i otrzymała okolicz-
nościową paterę z imienną 
dedykacją.

Wypromowana podpo-
rucznik Ewelina Skulich 
kształciła się w ILO w klasie 
o profilu biologiczno-che-
micznym. Jej wychowaw-

Ewelina Skulich – duma ILO!
czyni mgr E.Zuber wspo-
mina swoją podopieczną 
jako osobę niebanalną, kre-
atywną, o wyjątkowych pa-
sjach sportowych. Lotnic-
two i skoki spadochrono-
we należały zawsze do sfe-
ry jej zainteresowań, dlate-
go zaraz po maturze zdecy-
dowała się zdawać egzami-
ny do Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie.

Na spotkaniu z liceali-
stami Ewelina wspominała 
naukę w Jedynce jako naj-
szczęśliwszy okres w swo-
im życiu. Szkoła wojsko-
wa z kolei pojawiła się w jej 
opowieści jako szkoła ży-
cia, która przygotowuje nie 
tylko do niebezpieczeństw 
na polu walki, ale także daje 
wspaniały zawód w czasach 
pokoju.

Osiągnięcia Eweliny Sku-
lich zostały podane do wia-
domości w oficjalnym liście 
gratulacyjnym skierowa-
nym do Prezydenta Miasta 
Jaworzna oraz do Wojewody 
Śląskiego i Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego.

Opowieść ppor. Eweliny 
Skulich wzbudziła ogromne 
zainteresowanie licealistów; 
wielu z nich zadeklarowało 
chęć wstąpienia w szeregi 
Wojska Polskiego. Gratulu-
jemy absolwentce ILO i ży-
czymy pomyślnego rozwoju 
jej kariery.

Paulina Machul 

MAJA BULANDA, córeczka Marty i Tomasza, urodzona 20.12.2015 r. 
Waga 3300 g, wzrost 54 cm. Siostrzczka 2,5-letniej Martynki

27 grudnia o godz. 18.00  
w Jazz Club Muzeum, ul. Pocz-
towa 5 w Jaworznie odbędzie 
się koncert charytatywny „Być 

dla innych” na rzecz chorej 
Martynki Sarna, która potrze-

buje pomocy. 
Podczas imprezy wystąpią: 
Agnieszka Palka, zespół „Fa-
bryki Talentów” oraz Injazz-
tigation. 
Podczas tego wyjątkowego wie-
czoru  nie zabraknie kolęd oraz  
świątecznych utworów, które za-
władną sercem zgromadzonej pu-
bliczności. Organizatorzy zapew-
niają miłą i świąteczną atmosferę, 
która będzie widoczna za sprawą 
wyjątkowego repertuaru. 
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Miasto Jaworzno Nie tylko kultura

najstarsza, istniejąca do dzisiaj, szopka została zbudowana w 1909 r.

Historia przestêpczoœci w Jaworznie   odc. 34.

Z podobnych pociągów osobowych aresztantom udawało się niejednokrotnie zbiec

Uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 
4 w tym roku odbyli prakty-

ki zagraniczne w ramach programu 
„Z Erasmusem + w świat”. Teraz 
podsumowali je, przygotowując 
prezentacje, w której wspominali 
czas spędzony w Portugalii.

– Wyjazd był naprawdę super. By-
liśmy bardzo miło zaskoczeni pod 
każdym względem. Portugalczycy 
to wspaniali i cudowni ludzie. Życz-
liwi, uśmiechnięci, pomocni. U nich 
problem to nie problem – wspomina 
uczennica Klaudia Pałka.

Młodzież w czasie pobytu uczest-
niczyła przez 15 dni w praktykach za-
wodowych, które odbywała w zawo-
dzie technik ekonomista, technik ho-
telarstwa, technik obsługi turystycz-
nej oraz technik żywienia i usług ga-
stronomicznych. – Uczniowie musie-
li poznawać nowych ludzi, nowych 
szefów. Musieli się dostosować 
do ich wymagań. To nie jest proste, 
ale skoro to przetrenowali, to myślę, 
że w dorosłym życiu, kiedy podej-
mą pracę, pójdzie im bardzo dobrze 
– mówi Barbara Chuderska. Praktyki 
były przede wszystkim czasem, kiedy 

Uczniowie podsumowali 
zagraniczne praktyki

uczniowie zdobywali nową wiedzę 
i nowe umiejętności. Była to dla nich 
szansa, aby sprawdzić się w zawo-
dach, których na razie się uczą oraz 
zweryfikować, do jakiej pracy mają 
predyspozycje. Zagraniczne prakty-
ki to także szansa na podszlifowa-
nie języka obcego. Przed wyjazdem 
uczniowie przeszli szybki kurs języka 
portugalskiego, a na miejscu pomoc-
ny była także język angielski. 

Po pracy był także czas na odpo-
czynek i poznanie lokalnej kultury. 
Uczniowie próbowali specjałów kuch-
ni portugalskiej oraz zwiedzali miej-
scowe zabytki. Wspólny wyjazd była 

także okazją do integracji. Uczniowie 
wrócili z głowami pełnymi nowych 
pomysłów oraz z niezapomnianymi 
wspomnieniami. Po powrocie każ-
dy z uczestników otrzymał certyfika-
ty potwierdzające nabycie kwalifika-
cji zawodowych, które honorowane 
są na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane 
z udziałem w projekcie tj. przygoto-
wanie językowe, pedagogiczne i kul-
turowe, przelot, pobyt wraz z wyży-
wieniem, ubezpieczenie, koszty or-
ganizacji stażu są finansowane ze 
środków programu Erasmus+.
  MI

Konferencja podsumowująca praktyki

Jak kolędnicy, to znaczy, 
że musi być wesoło!
Aby zadziwić widzów kolędnicy 

muszą się do tego dobrze przygoto-
wać, podobnie jak aktorzy w teatrze. 
Często z przygotowaniem spektaklu 
związane są niezwykłe przygody.

Jaworznianin Jerzy Larysz, autor 
książki „Życie w kolonii fabrycznej” 
pozostawił nam opis przygód zwią-
zanych z kolędowaniem dzieci z ko-
lonii fabrycznej Azot.

Autor na biwaku w Bieszczadach 
w 1996 roku wspomina z kolegami 
przygody kolędników, w których tak-
że brał udział.

Obsada aktorska
Jednym ze sposobów na kolędo-

wanie dzieci było chodzenie tak zwa-
nych herodów. Przedstawiali sceny 
biblijne wzbogacone miejscowym 
folklorem. Występowały postacie 
króla Heroda, ułana, śmierć, anioł, 
diabeł, Żyd i zawsze dziad z torbą, 
do której zbierał poczęstunek i drob-
ne datki.

Inna grupa chodziła z szopką wy-
konaną długo przed świętami. Wzo-
rem dla szopki były wieże kościelne, 
pomiędzy którymi była scena dla la-
lek, które zapełniały stajenkę z dzie-
ciątkiem.

Rodzice i dziadkowie mieli pole 
do popisu, aby włączyć się w wyko-
nanie eksponatów teatralnych.

Humorzasty plastyk
Roman Ślusarczyk, ojciec Heńka 

i Józka, od wielu dni budował rekwi-
zyt kolędowy, czyli gwiazdę, z którą 
dzieci miały kolędować w zespole. 
Rekwizyt miał być doskonały, a więc 
był w całości ojcowskim dziełem. 
Do zespołu wszedł Alek – autor książ-
ki, Bronek Sokolski i Zośka Pogodo-
wa, znająca dużo kolęd.

Gdy budowa gwiazdy była za-
kończona, zespół zebrał się w cało-
ści w mieszkaniu Heńka, aby prze-
prowadzić próbę. Gwiazda zade-
monstrowana przez Heńka oczaro-
wała wszystkich. Wewnątrz gwiazdy 
świeciła się świeczka, a Heniek kor-
bą wprowadził gwiazdę w ruch ob-
rotowy. Cienie, które rzucała gwiaz-
da, były oszałamiające. Zaczęto śpie-
wać kolędę.

W tym momencie matka Heńka 
oznajmiła, że trzeba śpiewać cicho, 
bo tata przyszedł niedysponowany 
i lepiej go nie budzić, bo będzie ner-
wowy.

Przy słowach „Chwała na wyso-
kości” niestety Roman się obudził 
i wyszedł w kalesonach i podkoszul-
ku na izbę z resztą sterczących wło-
sów na głowie. Zataczając się chwy-
cił gwiazdę i rozdeptał swoje dzieło 
w drobny mak.

Dzieci wpadły w przerażenie 
i uciekły na strych. Świeca zaś za-
częła podpalać kalesony Romana 
i Heniek zdążył tylko krzyknąć: tato, 
bo ci się gacie palą!

Sposób na kolędę
Przygoda z gwiazdą nie miała 

jednak większego wpływu na po-
kazanie talentu i zarobek przez 
dzieci. Były inne sposoby, aby 
pokazać inwencję twórczą w tym 
temacie.

Oprócz gwiazdy była jeszcze 
obchodowa szopka, którą zrobił 
dziadek Kazika Fajkiewicza.

Szopka miała wieże z cer-
kiewnymi kopułami, w których 
byli strażnicy z trąbkami. Stodo-
ła z dzieciątkiem Jezus całkiem 
przypominała jaworznickie stodo-
ły. Niestety i to dzieło zniszczyła 
konkurencja z Jelenia, czyli miej-
scowi szopkarze, którzy długimi 
szczotkami na kijach obili szopkę 
i konkurencję.

Ale i na to była rada. Z gazet 
poszyto tiary, koszule i czapki na 
głowę i obchodząc okolicę śpie-
wano kolędy. Pomysł ten bar-
dzo podobał się widzom i dzie-
ci zbierały za niego pochwały, 
oklaski i datki.

Genowefa Frąs

Dawne Herody

Z biegiem lat zaczęto pocią-
gi wykorzystywać do prze-
wozu więźniów i aresztan-

tów. Podobne zadania wykony-
wała kolej żelazna w odrodzo-
nej Rzeczypospolitej. Niemym 
świadkiem ucieczek bandytów 
był nieraz zatem dworzec kole-
jowy w Szczakowej.

Jak pisałem już we wcześniej-
szych odcinkach, zmorą Polski lat
1918 – 1939 były napady rabunko-
we i rozboje. Zwłaszcza w pierw-
szych latach odrodzenia, czyny te
stanowiły prawdziwą plagę. W wy-
niku działań podjętych przez funk-
cjonariuszy policji państwowej
zwiększała się szybko liczba osób 
aresztowanych. Pojawił się więc
problem transportu aresztantów 
z aresztu do aresztu czy też na roz-
prawy sądowe.

W pierwszej połowie XX wieku
najszybszym środkiem transportu 
była kolej żelazna. Była też trans-
portem stosunkowo bezpiecznym, 
dlatego w latach 1918 – 1939 wła-
dze policyjne wykorzystały ją bar-
dzo chętnie do przewozu więźniów 
i aresztantów.

Stan techniczny taboru kolejowe-
go pozostawiał jednak wiele do ży-
czenia. Wielka Wojna z lat 1914 – 
1918 poczyniła w nim duże znisz-
czenia. Podobne zniszczenia noto-
wano w sieci torowisk. Zniszczeniu 
uległy też urządzenia kolejowe, ta-
kie jak semafory, zwrotnice i inne. 
Uszkodzenia te znacznie utrudniały
jazdę. Jednak można było przewo-
zić zarówno pojedyncze osoby, jak
i duże grupy.

Szczególnym powodem korzy-
stania przez policję państwową 
takiego pojazdu był niedostatek 
dróg „bitych”. Dodatkowo sytu-
ację pogarszały jeszcze zniszcze-
nia dróg i tras już istniejących.

Zniszczenia te powstały na skutek
toczącej się zarówno w prawie ca-
łej Europie, jak i w Polsce Wielkiej 
wojny 1914 – 1918.

W pierwszych latach władze
przystępowały ochoczo do ich na-
prawy. Jednak wzrastające trudno-
ści znacznie spowalniały ten pro-
ces. Do rozbudowy i poszerzenia 

sieci drogowej w kraju władze 
państwowe przystąpiły dopiero 
pod koniec lat 20- tych XX wieku.
Jednak szybko ten projekty mu-
siano porzucić z powodu wystą-
pienia załamania gospodarczego. 
Załamanie to było efektem szale-
jącego w całej Europie i na świe-
cie wielkiego kryzysu gospodar-
czego. Miał on miejsce w latach 
1929 – 1935.

Do rozbudowy sieci drogo-
wej rząd Polski przystąpił dopiero 
w roku 1936. W tej sytuacji prze-
stępców do sądów na rozprawę 
najczęściej przewożono pociąga-
mi osobowymi. To samo czynio-
no z więźniami, których przewo-
żono z aresztu do aresztu, bowiem 
w pierwszych latach po wielkiej
wojnie transport samochodowy 
praktycznie nie istniał, choć roz-
wijał się przez cały okres II Rze-
czypospolitej, czyli do września
1939 roku.

Zatem, chcąc nie chcąc, przez 
dworzec w Szczakowej często
przejeżdżały pociągi osobowe 
w kierunku Górnego Śląska, Lwo-
wa, jak i też na tereny byłego Kró-
lestwa Polskiego. We wszystkich
tych trzech kierunkach wożono 
też aresztantów, którym towarzy-
szyli konwojenci. Z Jaworzna jeź-
dzili aresztanci z Sądu Powiatowe-
go, którzy odbywali kary aresztu 
w więzieniu w Krakowie.

cdn
Przemysław Maciejewski

cz. I 
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Jakub D
ąbek

perm
anentna pow

ieść satyryczna 
pisana przez życie – odc. 239

Kątem
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a 12 lat, chodzi do SP nr 15 

w
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nież uczennicą 

Państw
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w
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 klasie fortepianu.
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ra na fortepianie i śpiew
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ać i słuchać m
uzyki. 

Zdecydow
anie preferuję jazz oraz 

p
olską m
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ów

i Jagoda 
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 piosenki z tekstam
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Jagoda bierze udział 
w

 licznych konkursach w
okalnych, 

recytatorskich oraz pianistycznych. 
Jak m

ów
i, m

iała zaszczyt grać 
w

 Sali Balow
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skich w
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arszaw
ie p

odczas 
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olskiego Konkursu 

Pianistycznego.
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 Teatrze 
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ektaklu 
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uzycznym
 „Benia Krzyk, król 

żydow
skich gangsterów

”. 
– U

w
ielbiam

 m
oją teatralną rodzinę! 

– op
ow

iada. – Próby i udział 
w

 przedstaw
ieniu to dla m

nie w
ielka 

radość i zaszczyt!
W

 przyszłości chciałaby 
studiow

ać zagranicą aktorstw
o 

lub historię sztuki. Jednak jej 
najw

iększym
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arzeniem
 jest 

w
yjazd do Szkocji alb

o jednego 
z krajów

 skandynaw
skich. Preferuje 

zim
ny klim

at. Kocha góry. N
ie 

lubi piaszczystych plaż, gorąca 
i m

ocnego słońca.
– Potrafię cieszyć się z drobnostek 
– p

ow
iada – D

aw
anie jest w

ielką 
radością i darem

.
Jej słab

ością są słodycze, głów
nie 

czekolada.
M

a siostrę A
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Jagoda Sadziak
Jaworznianki:

Psalm
 17.

„grudniow
y”

Słowa m
odlitwy

Lecą w ciszy do nieba
Żeby w naszych dom

ach
Nie zabrakło chleba.

Ślę petycję o świcie
Aż do Pana Boga
Aby skończyła się już
Polaków niezgody droga!

Śniłem
 piękną bajkę

Taki sen przy niedzieli
Niech każdy dzień Polaków
Ich łączy a nie dzieli.

Już nie dla m
nie

Taka polityka
Jam

 wolnym
Niczym

 ptak m
yślicielem

.

Słowo do słowa
Tulę do serca
A źródło prawdy
Jest dla m

nie celem
.

Politycy tak krzyczą
Jak kruki i wrony
I nie widzą na głowie
Chrystusa korony.

Przez tunel m
yśli

W
chodzę w otwarte

M
ego m

iasta bram
y

Na choince historii
Krwawią rozdrapane ojców
Blizny oraz rany.

Jak opłatek niesie
Orzeł gałązkę oliwną
Pod kopułę nieba
Są tam

 słowa o pojednaniu
Abym

 m
ógł w niebie

Powiedzieć Bogu
Żem

 pisał wiersze
O ludzkim

 m
iłowaniu.

Na szlaku krętej
Życia drogi prawda
Jest m

i drogowskazem
Jestem

 od lat wolnym
Człowiekiem

 i kraju
Rozdartym

 obrazem
!

M
OTTO

W
 m

ieście i na wsi
Słychać kolęd wiele
Ja też swą pastorałką
Łączę a nie dzielę!

JAN R
YSZARD D

RĄG

JAN R
YSZARD D

RĄG

– Przybieżeli...
– A

 co tak kolędow
o, M

r. 
President.

– Ja o sw
oim

 portfelu 
śpiew

am
, aśćka.

– Jakże to o portfelu, M
r. 

President.
– A

 tak to, aśćka: 
Przybieżeli do portfela 
piniondze, choć gadają 
że ja ciurkiem

 źle rządze...
– Złe żądze, M

r. 
President?

– N
ie dosłyszysz aśćka? 

Tylko gadają, że źle rządzę.
– A

le jak to, M
r. 

President? Przecież m
nie 

i m
oim

 kom
plom

 niczego 
nie brakuje, a to oznacza, 
że pan w

yśm
ienicie rządzi.

– Toż ja w
im

, ino źli 
ludzie tak gadają. A

le 
niech se gadają, a ja m

ilion 
za m

ilionem
 skrupulatnie 

składam
. Za kilka lat aśćka 

okaże się, żem
 najbogatszy 

jaworznian. A
 m

oże i Polak?
– I m

oże się w
reszcie 

potw
ierdzi to stare 

porzekadło, M
r. President, 

że lepsze deko handlu, niż 
kilo roboty, a od kila handlu 
lepsze deko polityki.

– Tego bym
 sobie i tobie 

– aśćka – życzył na te 
nadchodzące św

ięta.


