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Czy nauczyciele 
będą mieć pracę? 
Kaczmarek: nie 
jestem w stanie 
powiedzieć

Nauczyciele martwią się o swo-
je miejsca pracy. Po zlikwidowaniu 
gimnazjów wielu z nich obawia się 
o utratę pracy. Na pytanie o etaty 
nauczycieli, po reformie edukacji 
w Jaworznie, odpowiedział bardzo 
ogólnie Tadeusz Kaczmarek.

– Dzisiaj nie jestem w stanie 
powiedzieć i zagwarantować (…) 
jak będzie się kształtowała polity-
ka zatrudnienia – Tadeusz Kacz-
marek, zastępca prezydenta mia-
sta Jaworzna.

Po takiej ogólnej odpowiedzi 
trudno być spokojnym – mówią 
nauczyciele.

Pani Luiza z dwójką dzieci, 
4-letnim synkiem i 14-let-
nią córką została bez 

ogrzewania – Dostaliśmy pi-
smo zakazujące używania pieca
– mówi Luiza Lach.

Kobieta mieszka w bloku socjal-
nym w Szczakowej. Jej mieszka-
nie, jako jedno z niewielu, ma sta-
tus komunalnego. Jedynym źró-
dłem ogrzewania blisko 60-metro-
wego mieszkania jest piec kaflowy 
w pokoju. W ubiegłym tygodniu, 
19 grudnia, kobieta otrzymała pismo 
z Miejskiego Zarządu Nieruchomo-
ści Komunalnych. Poinformowano 
ją, że piec, którego używa, jest nie-
szczelny i do chwili wykonania eks-
pertyzy zabrania się jego używania. 
Jednak nie została podana data, kiedy 
mają zostać wykonane jakiekolwiek 
prace naprawcze. Rodzina przed 
świętami została bez ogrzewania.

Po kontakcie z MZNK pani Lu-
iza dowiedziała się, że ma sama się 
dogrzewać, dopóki wadliwy piec nie 
zostanie naprawiony. Kobieta jednak 
nie wie, kto zapłaci za dodatkowe ra-
chunki oraz za zakup np. kaloryfera 
elektrycznego.

Z kamerą jaw.pl odwiedzili-
śmy rodzinę dwa dni przed Wigilią. 

Po naszej interwencji, w sobotę wy-
najęty przez MZNK zdun przyniósł 
pani Luizie pismo, z którego wynika, 
że mimo wcześniejszego zakazu ko-
rzystania z pieca, można w nim palić 
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Szopka noworoczna na rozkładówce

do czasu wykonania naprawy. Za te 
wykluczające się informacje MZNK 
przeprosił w komentarzu na portalu 
społecznościowym.

Pozwolili grzać piecem, ale... zu-
pełnie innym. Według opinii zduna 
można używać pieca, ale zgoda do-
tyczy zupełnie innego, znajdujące-
go się w mieszkaniu przy innej uli-
cy. Zakłopotana mieszkanka nie wie, 
co ma robić.

W rozmowie telefonicznej rzecz-
nik MZNK przekazał nam, że w środę 
(28 grudnia) ma rozpocząć się roz-

biórka starego wadliwego pieca, któ-
ra potrwa dwa dni. Pani Luiza ma tyl-
ko nadzieję, że w jej mieszkaniu przy 
ul. Koszarowej, nie natomiast przy 
ulicy Kolejarzy, którą wskazał w pi-
śmie zdun.

Na czas prac, jak powiedział nam 
rzecznik, mieszkanka musi sama zor-
ganizować sobie inne źródło ogrze-
wania na własny koszt. Postawie-
nie nowego pieca ma trwa dwa dni. 
Po tym możliwe będzie lekkie prze-
palenie w piecu, do momentu jego 
wyschnięcia.         MI
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Polityczna gorączka na ostat-
niej w tym roku sesji bu-

dżetowej wywołała burzliwą 
dyskusję na temat wydatków 
i projektów realizowanych przez 
miasto. Wg. włodarzy budżet jest 
zrównoważony, wg opozycji jest 
dziurawy. 

Zadłużanie obligacjami
Jeśli będzie wola całej rady na re-

alizację priorytetowych inwestycji. 
Prezydent zaproponował, aby szu-
kać w kolejnym roku finansowania 
w postaci emisji obligacji samorzą-
dowych. 

Nowoszczakowska
Jeden z mieszkańców, który 

mieszka w rejonie planowanego 
skrzyżowania Nowoszczakowskiej 
z Chropaczówką, blokuje wydanie 
pozwolenia na budowę. Te protesty 
mogą w skuteczny sposób zabloko-
wać budowę Nowoszczakowskiej. 

Bez tego skrzyżowania budowa tego 
odcinka traci sens. 

Opozycja: Zlikwidować Izbę 
Wytrzeźwień

Radny Marcin Kozik zapropono-
wał ograniczanie wydatków na izbę 
wytrzeźwień, co miałoby być jej po-
wolnym wygaszaniem. 

Stadion Lekkoatletyczny 
Nie ma pieniędzy w budżecie, ani 

w ministerstwie sportu, aby zrealizo-
wać w pełnym wymiarze planowany 
stadion lekkoatletyczny w Geosferze. 
Zamiast tego możliwe będzie wybu-
dowanie mniejszego obiektu pełnią-
cego takie lekkoatletyczne funkcje. 

DTŚ Wschód 
W ocenie radnych jest to prioryte-

towy projekt i radni upoważnili pre-
zydenta do podpisywania dalszych 
stosownych porozumień zmierzają-
cych do budowy tego odcinka.    FM

Naprawa wadliwego pieca ma zacząć się w środę 28 grudnia

Pismo z 19 grudnia zabraniające 
używania pieca

5 dni później jest zgoda na 
ogrzewanie, ale ... nie zgadza się adres

OGŁOSZENIE
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3 alpaki trafiły do Wspólnoty Betlejem

Blog: Szału ni ma

Burczy zmienia barwy

Znamy regulamin “Zielonych 
stref” parkowania w cen-
trum miasta.

Parkingiem przed Halą MCKiS 
będzie zarządzał MCKiS, nato-
miast zarządcą tego przy muzeum 
zostanie Muzeum Miasta Jaworzna. 
Pierwsze dwie godziny gratis, każda 

kolejna kosztować będzie 5 zł. Przy 
wjeździe do “zielonej strefy” zosta-
nie nam wydana karta postojowa.

Strefa obowiązuje w dni robo-
cze od godziny 9:00 do 17:00.

W soboty, niedziele i święta 
parkowanie na zielonej strefie jest 
darmowe.        FM

Zielone strefy 

Nikt chyba nie ma wąt-
pliwości, że siła sióstr 
bliźniaczek jest w stanie 

przenosić góry. Kasia i Ewa Go-
ławskie to nadzieja polskiego 
rynku muzycznego. 

Oczarowały publiczność i jury 
programu X-Factor, po którym sku-
piły się na warsztacie wokalnym 
i interpretacyjnym swoich utwo-
rów. Ten czas przyniósł wiele owo-
ców w postaci obiecującego mate-
riału na debiutancką płytę, a jednym 
z nich jest utwór MY LORD, do któ-
rego właśnie powstał teledysk. (zo-
bacz go na www.jaw.pl)

Siostry napisały ten utwór pod 
wpływem emocji. Emocji, któ-
re są w nas wszystkich i z który-
mi wspólnie możemy się utożsa-
miać. Kilka słów opisujących utwór 

MY LORD to tęsknota, ból, skrywa-
ne uczucie, prawda i płomyk na-
dziei o miłości. Pojawia się kilka py-
tań do Boga – takiego, którego każ-
dy z nas może posiadać i do które-
go może wołać o pomoc. Obecnie 
dziewczyny są w trakcie castingów 
do nowej edycji programu Idol, któ-
ry po latach wraca na antenę Polsa-
tu. Za reżyserię teledysku odpowia-
da Kamil Mehl, a autorem zdjęć jest 
Szymon Ronowicz.

Ten utwór skierowany jest do od-
biorców, by zrozumieli, jak wiele do-
bra jest w ich życiu. Smutny, tragicz-
ny i depresyjny obraz to historia lu-
dzi, którzy stracili wszystko. Doce-
niajmy więc i szanujmy to, co mamy. 
Kochajmy bez granic, ufajmy w do-
bro i przekazujmy sobie szczęście.

IW

Trzy alpaki to nowi lokatorzy Wspólnoty Betlejem

Wspólnota Betlejem ma no-
wych lokatorów. To alpa-
ki, które mieszkańcy 

mieli już okazję zobaczyć w żywej 
szopce na jaworznickim rynku.

– Wzbogaciliśmy naszą tego-
roczną szopkę i oprócz owiec, kóz 
i osiołków przybyły nam także al-

Anonimowy darczyńca 
przekazał kolejne pacz-
ki dla pana Marka, któ-

ry żył 1,5 roku bez prądu. 
Do mieszkańca Jaworzna uda-
liśmy się wraz z kamerą, aby 
przekazać prezenty.

Pan Marek bardzo ucieszył 
się z podarowanych przedmio-
tów. Tym razem otrzymał pro-
dukty spożywcze, wśród nich 
kaszę, cukier, konserwy, olej 
i makarony. Wzruszony mężczy-
zna dziękował wszystkim za do-
tychczasową pomoc. – Bardzo 
dziękuję tym ludziom i życzę 
im szczęśliwego nowego roku. 
Bardzo mi pomogliście – mówi 
wzruszony. Kilka dni temu jeden 
z darczyńców postanowił także 

Kolejne prezenty dla pana Marka

Pan Marek pokazuje prezenty, które otrzymał od mieszkańców

Zielone miejsca parkingowe przed muzeum

uzupełnić licznik przedpłatowy 
pana Marka na kwotę 300 zł. 
Dzięki temu pan Marek przez 

najbliższe kilka miesięcy nie bę-
dzie miał problemów z prądem.

PAJ

lpaki za o ci y w Betlejem

paki, które wielu kojarzą się z la-
mami – mówi ks. Mirosław Tosza 
ze Wspólnoty.

Na chwilę obecną we Wspól-
nocie spotkać można trzy alpaki: 
mamę, córkę oraz kolegę córki z in-
nego miotu. Czekamy na przybycie 
na świat kolejnej, czwartej.       PAJ

My 
Lord

My Lord to jeden z utworów na debiutanckiej płycie sióstr Goławskich

Mariusz Burczy zmienił 
klub w Radzie Miej-
skiej. Podczas ostatniej 

sesji o zmianie barw klubowych 
radny poinformował kolegów. 
Radn zasilił szeregi Stowarzy-
szenia Jaworzno Moje Miasto. 
Burczy od dłuższego czasu nie 
odgrywał roli w opozycyjnym 
klubie, a jego sympatie do pre-
zydenta były coraz bardziej 
widoczne.

Dziś jest ciekawa sytuacja, 
w której Janusz Ciołczyk i Ma-
riusz Burczy, koledzy z klu-
bu PSL, w Radzie Miejskiej re-
prezentują odrębne interesy. 
Na tę chwilę nikt nie chce ko-
mentować tego transferu.

Nieoficjalnie mówi się, że 
to zakopanie topora wojenne-
go może skutkować pełnieniem 
przez Burczego intratnej funkcji. 
Czas pokarze.        FMMariusz Burczy

Od wielu lat 
w Młodzieżowym Domu Kultury 
odbywa się konkurs kabaretowy 
„Szału ni ma”. W tym roku 
powinni wziąć w nim udział 
nasi włodarze.

Dwa lata po wyborach 
i dwa lata przed wyborami, 
czyli najlepszy moment 
na „oszczędności 
i zrównoważony budżet”. 
Radni przyjęli propozycję 
wydatków miasta na następny 
rok i szału w nim nie 
widać. Wydatki na drogi 
gruntowe – ograniczone. 
Realizacja planów budowy 
stadionu lekkoatletycznego – 
odłożona w czasie. Budowa 
Nowoszczakowskiej – 
zablokowana. A do tego 
wielka niepewność reformy 
oświatowej. Do tej pory 
nie wiadomo, jakie skutki 
przyniesie. Czyli… ile będzie 
kosztować?

Z drugiej zaś strony może 
pojawią się oszczędności czy 
pomysł na emisję obligacji 
samorządowych. Będzie więcej 

pieniędzy, to może coś ruszy 
w inwestycjach?

Mocno zastanawiają 
wydatki na izbę wytrzeźwień. 
Szczególnie ich uzasadnienie, 
które na budżetowej sesji 
zabrzmiało dziwacznie. Ktoś 
wciskał, że wydanie 1,3 mln zł 
na izbę wytrzeźwień to wyraz 
troski o maltretowane rodziny. 
Nigdy nie przypuszczałem, 
że w Jaworznie tak wiele osób 
maltretuje się po domach. 
A już całkiem kuriozalny jest 
ruch wydania ponad miliona 
złotych na to, żeby zapewnić 
maltretującym luksusowe 
warunki w izbie wytrzeźwień. 
A co najważniejsze, 
to władza strzeliła sobie 
chyba w przysłowiową stopę, 
bo przyznali się w ten oto 
sposób, że miliony wydane 
na programy przeciwdziałania 
alkoholizmowi zostały 
wyrzucone w błoto.

Podczas dyskusji o budżecie 
bardzo zasmuciła mnie wolta 
dotycząca planów budowy 
stadionu lekkoatletycznego. 

Teraz władza mówi, że będzie 
to obiekt o wiele mniejszy, 
więc nie będzie można na nim 
organizować poważnych 
zawodów. Głośno zatem 
pytam: To po co było to całe 
zamieszanie z jego lokalizacją 
– na Podłężu czy w Szczakowej? 
Wcześniej władza dowodziła, 
że taki stadion nie zmieści 
się w Szczakowej, dlatego 
przerzucono go do Geosfery.

Skoro teraz okazało 
się, że ma być mniejszy, 
to wypadałoby zapytać 
jeszcze raz mieszkańców, 
co o tym sądzą? Bo może inna 
lokalizacja pomniejszonego 
stadionu będzie dla wszystkich 
korzystniejsza?

Generalnie w inwestycjach 
szału ni ma, ale podejrzewam, 
że to działanie z premedytacją. 
Tak zaplanowane, aby 
zaoszczędzone w przyszłym 
roku pieniądze uruchomić 
podczas kolejnej kampanii 
wyborczej. Ot, taki myk 
marketingowy. 

Franciszek Matysik
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dzięki akcji Jaworznianie Jaworznianom pomoc otrzymało 46 rodzin

Z sejmowej ławy – Paweł Bańkowski
RUBRYKA PŁATNA

Odbyło się uroczyste pożegnanie 
pełniącego obowiązki Komen-

danta Miejskiego Policji w Jaworz-
nie młodszego inspektora Adama 
Mandery, który po blisko 30 latach 
służby przeszedł na zasłużoną 
emeryturę.

Uroczystość pożegnania dotych-
czasowego komendanta miała miej-
sce w sali konferencyjnej Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie. Pod-
czas uroczystości – zgodnej z ce-
remoniałem policyjnym – Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
podinspektor Mariusz Krzystyniak 
podziękował odchodzącemu na eme-
ryturę młodszemu inspektorowi Ada-
mowi Manderze za trud i poświęce-
nie związane z wieloletnią służbą.

Komendant Adam Mandera 
podkreślił, że czas kiedy kierował 
jaworznickim garnizonem, zalicza 
do najlepszych okresów w jego bli-
sko 30-letniej służbie. Podziękował 

wszystkim policjantkom, policjantom 
oraz pracownikom za profesjonal-
ną i pełną poświęcenia służbę, któ-
ra przyczyniła się do sukcesywnego 
ograniczania przestępczości i wzro-
stu społecznego zaufania do naszej 
formacji.

Podczas uroczystości, w imieniu 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Katowicach inspektora Krzyszto-
fa Justyńskiego, podinspektor Ma-
riusz Krzystyniak wręczył I Zastępcy 
Komendanta Miejskiego Policji w Ja-
worznie młodszemu inspektorowi Ro-
bertowi Trzupkowi, rozkaz o powie-
rzeniu obowiązków na stanowisku Ko-
mendanta Miejskiego Policji w Jaworz-
nie z dniem 24 grudnia 2016 roku. IW

Robert Trzupek nowym 
komendantem policji

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat  mammografi         

(prze wietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.  

Lodowisko od 3 stycznia
Lodowisko na stadionie Azotanii 

będzie czynne od poniedziałku 
do niedzieli w godzinach od 10:00 
do 20:45 z przerwą techniczną 
od 14:00 do 15:00.

Wejście na lodowisko odbywać się 
będzie o pełnych godzinach. Za 45 min 
jazdy na łyżwach dorośli zapłacą 5 zł, 
dzieci i młodzież ucząca się 2 zł, a po-
siadacze Jaworznickiej Karty Rodziny 
Wielodzietnej otrzymają 50% zniżki. 
W okresie ferii zimowych od 14 do 29 
stycznia dorośli zapłacą 2 zł, dzieci 
i młodzież ucząca się 1 zł, a posiada-

cze Jaworznickiej Karty Rodziny Wie-
lodzietnej otrzymają 50%. Tradycyjnie 
przy lodowisku będzie funkcjonowa-
ła wypożyczalnia łyżew dla dorosłych, 
jak i dla dzieci. Koszt wypożyczenia 
łyżew to 5 zł za 45 min. Obowiązuje 
również dopłata za przechowywanie 
butów (z tej usługi można skorzystać 
tylko w przypadku wypożyczenia ły-
żew) – 1 zł. Od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 12:00 do 14:00 w bu-
dynku administracji stadionu będzie 
można naostrzyć łyżwy. Koszt usługi 
to 10 zł za parę. Źródło: MCKiS

Jaworzno
10 i 11 stycznia 2017

przy sklepie Kaufland, ul. Jana Matejki 27

www.skp.jaworzno.pl www.akademiajazdycargo.pl www.cargo.edu.pl

NA PRZEGLĄDY TECHNICZNE WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW

STACJA KONTROLI POJAZDÓW CARGO ZAPRASZA  

KONTAKT: 32 413 88 88, 506 285 000. 
STACJA CZYNNA PN-PT 7:00-20:00SOBOTA 7:00-14:00

SPRAWDZAJĄC SWÓJ SAMOCHÓD - 
SPRAWDZISZ SIEBIE

DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU VOUCHER 
AKADEMII JAZDY CARGO GRATIS !!!

Koperta Życia w Jaworznie
Cieszę się, że zainicjowana prze-

ze mnie akcja Koperta Życia na te-
renie Diecezji Sosnowieckiej zosta-
ła tak dobrze przyjęta. Każdego dnia 
wspierają ją kolejne osoby i instytu-
cje. Dzięki uprzejmości JE ks. Grze-
gorza Kaszaka, mój apel został spo-
pularyzowany, a informacja trafić 
mogła do wszystkich parafii.

„Koperta życia” to karta, w której 
podaje się informacje dotyczące jej 
właściciela – dane osobowe, numer 
telefonu do bliskiej osoby, przebyte 
choroby, zażywane leki i uczulenia. 
Kartę wkłada się najczęściej do lo-
dówki, na której umieszcza się na-
klejkę z nadrukiem „Koperta życia”. 
Umieszczenie koperty w miejscu 
widocznym i dostępnym umożliwia 
służbom medycznym w razie wy-
padku lub zasłabnięcia, a także poli-
cji, straży pożarnej, straży miejskiej 
czy służbom socjalnym, szybki do-
stęp do podstawowych informacji 
o seniorze.

Dlaczego w lodówce? Bo jest 
to urządzenie, które znajdzie-
my w każdym domu i ze wzglę-
du na spore rozmiary – łatwe jest 
do znalezienia. „Koperta…” przy-
spiesza ratownikom medycznym 
dostęp do ważnych informacji me-
dycznych, mogących uratować ży-
cie, ułatwia pracę innym służbom 

oraz zwiększa poczucie bezpieczeń-
stwa osób starszych. Celem projek-
tu jest ujednolicenie karty informa-
cyjnej, tak, by w całym wojewódz-
twie akcja, Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego, Pełno-
mocnika Terenowego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w Katowicach 
oraz Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach, jednoznacznie się 
kojarzyła.

Zwróciłem się także do Prezy-
denta Miasta Jaworzna, by również 
miejskie instytucje wsparły ten pro-
jekt. Dotrzyjmy z informacją do jak 
największej liczby osób, by „Koperty 
życia” stały się dobrą praktyką w do-
mach ludzi starszych i samotnych.

Paweł Bańkowski

Nowy komendant – Robert Trzupek oraz były – Adam Mandera

Jaworznianie Jaworznianom

Jaworznicka Inicjatywa Naro-
dowa zorganizowała akcję „Ja-
worznianie Jaworznianom”, 

której celem była pomoc najbar-
dziej potrzebującym rodzinom 
z terenu miasta. „Jaworznianie 
Jaworznianom” to nic innego jak 
charytatywna zbiórka żywności 
z okazji Bożego Narodzenia.

– Oferujemy pomoc od jaworz-
nian dla jaworznian, czyli dla rodzin 
żyjących w naszym mieście, któ-
re mają trudną sytuację materialną 
– mówi Artur Szlósarczyk z Jaworz-
nickiej Inicjatywy Narodowej.

Przez wiele dni członkowie Ini-
cjatywy zbierali na terenie mia-
sta potrzebne przedmioty, takie 
jak produkty spożywcze, środ-
ki czystości czy przybory szkol-
ne. W minioną środę w siedzi-
bie Stowarzyszenia Katolickie-
go Przyjaźń Katolicka przygoto-
wywali paczki świąteczne, które 
trafiły do potrzebujących rodzin. 
Jak mówią członkowie Jaworznic-
kiej Inicjatywy Narodowej, poma-
gając bezinteresownie, sprawia 
się, że świat, w którym żyjemy 
staje się bardziej ludzki, przy-
jazny i nie jest miejscem, gdzie 

rządzi tylko pieniądz. Nawet naj-
drobniejsza pomoc była cegieł-
ką, która w jakimś stopniu buduje 
lepszy świat.

Zbiórka trwała od 10 do 
22 grudnia. Potrzebne rzeczy ini-
cjatywa zbierała poprzez zgłosze-
nia internetowe, telefonicznie 
oraz zbiórkę stacjonarną. Zebra-
ne dary trafiły do 46 rodzin.

Jaworznicka Inicjatywa Naro-
dowa zorganizowała taką akcję 
po raz pierwszy. Jej członkowie 
zapowiadają, że na pewno będzie 
kontynuowana za rok.

PAJ

Przez dwa tygodnie udało się zebrać rzeczy, które zostały przekazane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
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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. 32 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ............................................................tel. 32 616-38-32
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, 32 317 45 11

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 Profi laktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych 
ul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00

Z notatnika policmajstra

Serwis informacyjny

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Numer zamknięto 27 grudnia 2016 r.

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 600 390 300

„KORONA” Lelko Jan 

32/D/11

31/D/11

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

31/D/11

Foto: UM Jaworzno

Foto: UM Jaworzno

173/p/15

50 lat przeżyli ze sobą Pań-
stwo: Krystyna i Zdzi-

sław Chmielewscy, Irena i Hen-
ryk Kamieniarz, Maria i Henryk 
Kawka, Lucyna i Władysław 
Koim, Stefania i Jerzy Pawło-
wicz, Dorota i Maksymilian Po-
penda, Halina i Stefan Radko, 
Józefa i Antoni Żalińscy.

Z tej to okazji 13 grudnia 
w sali obrad Urzędu Miejskie-
go odznaczono jubilatów „Me-
dalami Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” przyznawane 
przez prezydenta RP. Medale 
i pamiątkowe dokumenty wrę-
czył prezydent miasta. 

mm

ajlepsze yczenia

 

 

 
 
 

W ubiegłym tygodniu 
na jaworznickich dro-
gach doszło do 13 ko-
lizji, stróże prawa inter-
weniowali ponad 200 
razy. Okres świąteczny 
minął w naszym mie-
ście spokojnie, odnoto-
wano kilka kolizji dro-
gowych, interwencji do-
mowych – spowodowa-
nych najczęściej kłót-
niami rodzinnymi oraz 
zdarzeń dotyczących 
zakłócenia ciszy nocnej 
i spokoju publicznego.

19 grudnia
Zgłosiła 36-letnia 

mieszkanka nasze-
go miasta, że podczas 
zakupów przez inter-
net została oszukana 
na kwotę ponad 200 
złotych przez nieuczci-
wego sprzedającego.

22 grudnia
Zgłosił 55-letni miesz-
kaniec dzielnicy Pod-
wale, że nieznany 
sprawca usiłował do-
konać włamania do je-
go mieszkania poprzez 
wyważenie drzwi bal-
konowych. Sprawca nie 
dostał się do wnętrza 
mieszkania.

Policjanci Wydziału Kry-
minalnego w wyniku 
podjętych czynności od-
zyskali telefon komórko-
wy marki Samsung Ga-
laxy J5, który został skra-
dziony na terenie nasze-
go miasta przez miesz-
kankę Sosnowca.

26 grudnia
Zgłosił mieszkaniec 
dzielnicy Skałka, że nie-
znany sprawca dokonał 
uszkodzenia opon w je-
go samochodzie oso-
bowym. Poszkodowany 
straty wycenił na kwotę 
kilkuset złotych.

Spędzasz czas w mediach społecznościowych? 
Interesują Cię trendy w modzie i kulturze? 

Lubisz poznawać nowych ludzi? 
Chcesz pracować w portalu internetowym?

Napisz swoje CV na kontakt@jaworzno.live

Pani Mieczysławie Rudzkiej 
z okazji Imienin, dużo zdrowia, szczęścia, 

zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku 2017 życzą 

Józefa Szczepańska, 
Krystyna Dziurdzikowska i Zofia Żak

JAWORZNICKA KARTKA ŚWIĄTECZNA
Na konkurs plastyczny na jaworznicką kartkę świąteczną napłynęły prace nie 
tylko z Jaworzna. Swoją pracę i życzenia przysłała Marta Trela z miejscowości 
Trzciniec koło Nagłowic.
Artyści na kartkach umieścili symbole Jaworzna takie jak: drwal z rynku, herb mia-
sta, herby klubów sportowych czy symbol kopalni. Autorzy przesyłali na nich także 
życzenia świąteczne i noworoczne. 
Kartki drukujemy w środku gazety, a ich wykonawców zapraszamy do redakcji 

po odbiór nagród w poniedziałek, 2 stycznia o godzinie 15.00.
Sponsorami konkursu jest Cukiernia Jumbo z ul. Pocztowej oraz poseł Paweł Bańkowski.

 kosze z prezentami
Centrum handlo-
we Agora z okazji 
swoich 15 urodzin 
przygotowało dla 
klientów urodzino-
wą akcję.

Klienci, którzy 
zrobili największe 
zakupy w jednym 
z 24 stanowisk han-
dlowych w Agorze 
otrzymywali wyjąt-
kowe kosze z pre-
zentami. Łącznie 
wręczono 24 kosze.
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OGŁOSZENIE

lodowisko na stadionie Azotanii będzie czynne od 3 stycznia

– Chcieliśmy zorganizować coś takiego, żeby samotne osoby nie 
były same, ale żeby też zwróciły uwagę na osoby samotne obok siebie 
– mówi Renata Talarczyk z Fundacji.

Ostatnie dni to wytężona pra-
ca Fundacji „Mój Czas dla Senio-
ra” im. Wandy i Józefa. W Teatrze 
Sztuk odbył się wyjątkowy kon-
cert w ramach projektu pt. „Ra-
zem”.

– Jest to projekt łączący po-
kolenia. Dzięki gminie Jaworz-
no możemy go zrealizować, 
bo wsparła nas finansowo. Resztę 
pracy wkładamy my, przedszkole, 

dzieci, wszystkim za to dziękuje-
my – mówi Renata Talarczyk.

Na scenie zaprezentowały się 
dzieci z Przedszkola Miejskiego 
nr 12 Integracyjnego. Przebrane 
za aniołki przygotowały przedstawie-
nie oraz śpiewały najpiękniejsze pol-
skie kolędy. Dzieci przygotowywała 
wolontariuszka fundacji, a zarazem 
opiekun i wychowawca przedszko-
laków pani Elżbieta Helbin.      PAJ

Redakcja gazety „Co Ty-
dzień” oraz portalu jaw.pl 
jest otwarta dla wszystkich. 

Regularnie w naszej redakcji po-
jawiają się najmłodsi, którzy mają 
okazję zobaczyć, jak wygląda na-
sza codzienna praca.

Rok 2016 był kolejnym, 
w którym mieszkańcy Ja-
worzna mogli obserwować 

realizację miejskich projektów 
inwestycyjnych. Prowadzone 
inwestycje finansowane były za-
równo ze środków Unii Europej-
skiej, jak też środków własnych 
gminy, czyli naszych podatków. 

O tym, jakiego obszaru nasze-
go życia wykonane projekty do-
tyczyły, podobnie jak w poprzed-
nich latach, decydowali w imieniu 
mieszkańców urzędnicy miejscy, 
pracownicy spółek należących 
do gminy i różni urzędowi dorad-
cy. Nawet mało wnikliwy obser-
wator mógł zauważyć, że w mi-
jającym roku zostały zachowane 
trendy lat poprzednich. To zna-
czy większość pieniędzy zosta-
ła wydatkowana na to, co można 
zrobić wylewając asfalt i beton 
– drogi, chodniki, ścieżki i kana-
lizację. W taki o to sposób kolej-
ny rok zdecydowano, że zarówno 
nasze pieniądze, jak i te z Unii Eu-
ropejskiej przeznaczone zostaną 
na podniesienie poziomu jakości 
naszego życia i wygodne prze-
mieszczanie się. Niewiele nato-
miast pieniędzy skierowano na te 
sfery życia mieszkańców, które za-
pewniają rozwój poprzez tworze-
nie nowych miejsc pracy oraz in-
nowacje. Czy takie podejście rzą-
dzących jest dobre dla mieszkań-
ców i Jaworzna?

Są tacy, którzy stwierdzą, 
że rozwój infrastruktury pomaga 
w rozwoju zarówno miasta, jak 
i każdego z mieszkańców. Moż-
na się z tymi twierdzeniami czę-
ściowo zgodzić, ale przykła dowo, 
czy kolejny rok wylewania asfaltu 
i betonu spowodował stworzenie 
nowych, ciekawych miejsc pracy, 
czy asfalt przyczynił się do inno-
wacyjnego spojrzenia na gospo-
darkę przedsiębiorców naszego 
miasta, czy takie inwestycje, jak 
te realizowane w naszym mieście, 

spowodują, że Jaworzno stanie się 
miastem nowoczesnym? Odpowia-
dając sobie na to pytanie należy 
pamiętać, że nie istnieją żadne 
naukowe dowody dokumentujące 
wpływ infrastruktury na rozwój, 
a tym bardziej innowacyjność. 
Dowodem na to jest to, co obser-
wujemy w Jaworznie – powstało 
sporo nowych dróg, a przyjecha-
ło nimi do naszego miasta niewie-
lu nowych inwestorów, w szcze-
gólności tych stawiających na in-
nowacyjność. Potwierdzana zosta-
ła również wiedza powszechna, 
że wybudowanie drogi i utworze-
nie specjalnej strefy ekonomicz-
nej nie spowoduje automatyczne-
go tworzenia nowych miejsc pra-
cy. Jeżeli w danym mieście nie 
ma prawdziwych oznak rozwo-
ju, to nowa droga nic nie zmie-
ni. Ktoś powie, że poprawa jako-
ści życia poprzez wybudowanie 
nowej drogi lub chodnika to też 
wartość dla mieszkańców. Oczy-

wiście, ale brak projektów stawia-
jących na kształcenie i innowacje 
spowoduje, że w niedługim okre-
sie czasu po tych nowych chod-
nikach spacerować będzie coraz 
więcej bezrobotnych. Z drugiej 
strony jestem przekonany, że le-
piej usłyszeć od potencjalnych in-
westorów, że mają problemy z re-
alizacją przedsięwzięć w Jaworz-
nie z racji utrudnionego dojazdu 
niż z racji braku wśród mieszkań-
ców naszego miasta wykwalifiko-
wanej kadry i specjalistów.

Kolejny problem, który tak na-
prawdę się dopiero w naszym 
mieście zmaterializuje, związany 
z przeznaczeniem prawie wszyst-
kich środków na inwestycje w in-
frastrukturę, to konieczność wygo-
spodarowania w kolejnych latach 
pieniędzy na jej utrzymanie. Ale 
to odrębny temat.

Reasumując, uważam, iż dzia-
łania władz samorządowych, ja-
kie należy wdrożyć w Jaworz-
nie w kolejnych latach powinny 
umożliwiać integrację i swoisty 
mix przemyślanych inwestycji 
w infrastrukturę ze stworzeniem 
warunków do kształcenia społe-
czeństwa innowacyjnego i two-
rzeniem nowych miejsc pracy. 
Osiągnięcie tego jedynie poprzez 
wylewaniem betonu i asfaltu jest 
niemożliwe. Rzecz jasna, budowa 
miasta innowacji, pisanie projek-
tów innych jak te dotyczące budo-
wy dróg i chodników, jest o wiele 
bardziej skomplikowane i wymaga 
znacznie większego wysiłku. Dla-
tego w większości miast powstają 
jak grzyby po deszczu nowe drogi, 
brak jest natomiast inicjatyw kie-
rujących nas ku nowoczesności. 
Mając to na względzie, jako miesz-
kaniec i samorządowiec Jaworzna, 
wraz z kończącym się rokiem 2016 
pytam – dlaczego my w Jaworzna 
mamy robić to, co wszyscy, czyli 
iść na łatwiznę?

Krzysztof Lehnort 

„Mój Czas dla Seniora” świątecznie Beton nie stworzy 
nowych miejsc pracy

Przedszkolaki w telewizji

W związku z nadchodzącym Nowym
Rokiem chcę podziękować Państwu
za dotychczasową współpracę oraz

życzyć wszelkiej pomyślności 
i pogody ducha na każdy kolejny dzień.

Niech Nowy Rok przyniesie
Wam nieprzemijające szczęście,

wszelką pomyślność, a także
spełnienie wszystkich, nawet
tych najskrytszych, marzeń.

Krzysztof Lehnort
Radny Rady Miejskiej 

W Jaworznie

Krzysztof Lehnort

Wigilia w Fundacji - seniorzy i wolontariusze dzielili się opłatkiem

Przedszkolaki-aniołki z Przedszkola Miejskiego nr 12

Przedszkolaki w studiu nagraniowym

Seniorzy i wolontariusze z Fundacji „Mój Czas dla 
Seniora” spotkali się na wspólnej wieczerzy wigilijnej 
w środowe popołudnie. Zasiedli przy wspólnym stole, 
aby razem cieszyć się świąteczną atmosferą. 

W środę gościliśmy dzieci 
z Przedszkola Miejskiego nr 12 
Integracyjnego, z grupy Chochli-
ki wraz z opiekunami: paniami 

Aleksandrą Igies i Katarzyną 
Wojtalewicz. Dzieci miały naj-
pierw okazję zobaczyć, w jaki 
sposób powstaje gazeta, a na-
stępnie zwiedziły studio nagra-
niowe. Miały również możliwość 
stanąć przed kamerą i powiedzieć 

kilka słów. Później widziały, jak 
powstaje gotowy materiał wideo. 
Relację z ich wizyty można zoba-
czyć na portalu jaw.pl.      PAJ
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OGŁOSZENIEKonkurs na jaworznick  kartk  
wi teczn

35/d/11

62/D/11

679/D/11

P.U.P.H. Colmex S.J. ul. Korczyńskiego 78, 43-607 Jaworzno
tel.: (32) 616 15 33; 604 166 044; 604 097 730

Wydajemy zaświadczenia o kasacji samochodu.
Za samochody płacimy gotówką w zależności od stanu i wagi 
samochodu.
Możliwość transportu w obrębie miasta Jaworzna i okolic.

SKUP ZŁOMU STALOWEGO I ZŁOMU METALI 
KOLOROWYCH

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”

Zaprasza na kursy prawa jazdy 
9 i 23 stycznia 2017 r.

41/d/11

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

Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną koło 

w Jaworznie składa najserdeczniejsze życzenia 
noworoczne w scenerii szopki i oryginalnych 
przebraniach.
Już Nowy Rok, czas szybko płynie, więc teraz 
życzenia – najpierw o rodzinie,
By naszym rodzicom kochać było dane,
a wszystkie dzieciaki czuły się kochane.
By zażegnać wszystko to, co ludzi różni,

aby nasze ręce nie spotkały próżni.
By ludzie z uśmiechem witali się co dzień,
strudzonym nie brakło już miejsca w gospodzie.
Aby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu,
a biedni bezdomni mieli skrawek dachu.
Aby każdy głodny siadł do pełnej miski,
a w drzwi samotne zapukał ktoś bliski.
By policja i lekarze nie mieli zajęcia,
a rodziny wyszły dobrze – nie tylko na zdjęciach.

Kolęda i życzenia od miłych podopiecznych WTZ 
na www.jaw.pl

Chór Minstrel, prowadzony przez Zygmunta Kobiałkę, 
życzy naszym szanownym czytelnikom pokoju w rodzinach, 
uśmiechu na twarzy, radości, błogosławieństwa Bożego i tego, 
żeby Bóg był w Państwa sercach.

Życzenia i kolęda chóru Minstrel na www.jaw.pl 

Z noworocznymi 
yczeniami ch r Minstrel 

Rząd górny od lewej: Krzysztof Frączek, Zbigniew Adamczyk, Daniel Dudziak, 
rząd środkowy od lewej: Klaudia Musiał, Justyna Głąbińska, Aleksandra Łazarz, 
Zygmunt Kobiałka rząd dolny od lewej: Julia Pasternak, Angela Łukaszewska, 
Patrycja Rębisz

oworoczne yczenia 
od jaworznickie o Z 

Rząd górny od lewej: Marcin Wilczek (Józef), Karolina Mikołajczyk (policjantka), Renata Marcinek (pielęgniarka), Katarzyna Byrczek 
(Matka Boska), Paweł Pastuszak (wokalista), Natalia Łaźnia (aniołek), Małgorzata Głowacz (aniołek), Stefania Stec (wokalistka), Paweł 
Sidełko (ksiądz), Stanisław Stopka (wójt), Dariusz Dudek (szpieg diabła), Urszula Pstraś (wokalistka), Renata Grabowska (diabeł), 
Michał Plichta (diabeł), Monika Włodarczyk Raczek – kierownik WTZ, Paweł Młotkowski (pasterz) 

Maria Małysa, Gim. nr 4
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najdroższy sylwestrowy pokaz fajerwerków kosztował 3 mln dolarów

Aktualności

OGŁOSZENIE

„Sługa nie jest większy 
niż Pan. Jeżeli mnie 
prześladowali, to i was 
prześladować będą”  
– zapowiada 
Chrystus. Jezus 
miał wytoczone dwa 
procesy – pierwszy 
przez świątynie 
(religijny) i drugi przez 
namiestnika rzymskiego 
(polityczny), gdyż 
zdaniem Rzymian, 
Jezus stanowił 
zagrożenie dla 
Imperium Rzymskiego.

Podsumowanie wykładu ks. Lucjana 
Bielasa.

Przyczyną tych procesów był 
brak wiary u Żydów, brak do-
świadczenia żywego Boga. Efek-
tem było to, że Chrystus Zmar-
twychwstały zatriumfował nad 
śmiercią.

Ci, którzy oddają za Niego życie 
i nie zapierają się wiary, są świa-
domi, że kto z Chrystusem umiera 
– z Chrystusem żyć będzie. Warto 
za Chrystusa oddać życie. Ta logi-
ka jest fundamentalną. A prześla-
dowania toczą się do dzisiaj.

Prześladowania I wieku 
na terenie Palestyny:

Król Agryppa I – Kościół bar-
dzo szybko się rozprzestrzeniał. 
Chrystus zwraca się z Ewangelią 
do klasy średniej. Poprzez to rze-
miosło i handel zostają odmienio-
ne w jej (ewangelii) duchu. Panu-
jący Judaizm tworzy dla chrześci-
jan parasol ochronny, gdyż chrze-
ścijanie nie są jeszcze odróżniani 
od Żydów.

Prześladowania na terenie 
Imperium Rzymskiego:

54-68 – za czasów Nerona (16 
lipca 64 pali się Rzym). Chrześci-
janie są uznawani za sprawców. 
U Tacyda wskazanie na chrze-
ścijan jako na wrogów rodzaju 
ludzkiego. Nie czczą rzymskich 
bogów, tym samym ściągają bo-
skie kary. Torturowano ich oraz 
odmawiano sprzedaży jedzenia. 
Po śmierci Nerona chrześcijanie 
zyskują trochę swobody.

81-96 – Cesarz Domicjusz – był 
podejrzliwy. Z jego ręki śmierć po-
niosło kilku wybitnych konsulów, 
którzy zostali oskarżeni o pogań-
stwo. Panował kult bóstw i nie wy-
obrażano sobie życia bez religii. 
Na wschodzie mocniejsze prześla-
dowania – tu kult cesarza Dokle-
cjana – Boga i Pana. Św. Jan uwię-
ziony na wyspie Padmos.

Wobec chrześcijan wysuwano 
oskarżenia, że są bezbożnikami. 
Były zawody, których chrześcija-
nie nie podejmowali np. handel 
figurkami bożków pogańskich, 
aktorstwo. Wyróżniała ich wia-

ra w życie pozagrobowe oraz to, 
że się gromadzą na własnych, 
tajnych i ukrytych ucztach. Ro-
dziło się pytanie – Co oni tam 
robią?

Wspólnota zamknięta była ko-
niecznością. Jednak w razie wybu-
chu zarazy, nieufni i wrogo nasta-
wieni posądzali ich o magię i bez-
bożność.

Trzeba podkreślić, iż z regu-
ły nie dochodziło do samosądów. 
Oskarżenia wnoszono przed sąd. 
Imperium pilnowało tego.

98-117–Cesarz Trajan – daje 
chrześcijanom poczucie bezpie-
czeństwa.

Pliniusz Młodszy – polityk, 
mówca, prawnik i pisarz rzymski, 
człowiek bardzo oddany cesarzo-
wi, opisuje za jego zgodą chrześci-
jan. Natrafia na nich w miastach 
i wsiach. Bada ich życie – nie ro-
bią nic złego. Zbierają się w Dzień 
Pański i nie czczą bożków. Śmier-
cią męczeńską ginie św. Ignacy 
odesłany do Rzymu.

Dynastia Antoninów – Marek 
Aureliusz filozof na tronie. Bar-
dzo głęboko patrzy na państwo 
i stara się je jednoczyć. Nie zna 
religii chrześcijańskiej. Posądza 
chrześcijan o ateizm sprowadza-
jący gniew bogów.

193-211 – Cesarz Septymiusz 
Sewer zatroskany o państwo 
na początku bardzo przychylnie 
odnosi się do chrześcijan. Po 10 
latach wydaje edykt zabraniający 
poganom przechodzenia na chrze-
ścijaństwo. Chciał wzmocnić swą 
władzę. Edykt uderzył w katechu-

menat. Nieprzestrzeganie go gro-
ziło śmiercią.

235-238 – Makrimel pochodze-
nia germańskiego, człowiek bru-
talny. Uwięził kapłana Hipolita 
na Sycylii.

249-251 – Decjusz borykał się 
ze słabym gospodarczo Rzymem. 
Radykalny powrót do czczenia bo-
gów. Za jego panowania obowią-
zuje powszechne wyznanie wiary 
w bogów rzymskich z cesarzem 
na czele – cesarz bogiem nr 1

253-260 – Walerian. Przemiana 
cesarza. Najpierw prześledziwszy 
sytuację i motyw gospodarczy, sta-
je się przychylny. Potem pod wpły-
wem swego ministra Makriala za-
czyna prześladować chrześcijan. 
Biskup Cyprian ginie, oskarżony 
o chrześcijaństwo.

Cesarz Doklecjan – Dokonu-
je reformy państwa. Gigantycz-
ne prześladowania chrześcijan. 
Wydanie edyktu sprawiło, że całe 
Imperium spłynęło krwią tysiąca 
ofiar.

311 r. Na łożu śmierci cesarz 
Galeriusz zrozumiał, że to wielkie 
prześladowanie chrześcijan nie 
miało sensu. Pozostaje przy nim 
ok. 30 chrześcijan.

Cesarz Chlorus w Zachodnim 
Imperium burzył świątynie, ale 
nie zabijał ludzi.

Podsumowując – przyczyną 
prześladowań chrześcijan była 
nieufność, ich niezrozumienie 
oraz zazdrość z powodu szybkie-
go bogacenia się. Chrześcijanie 
trwali w jedności, wzajemnie się 

wspierali, prosili Boga o błogosła-
wieństwo, dzielili się wzajemnie 
swoimi dobrami, wszystko mie-
li wspólne – stąd ich dobrobyt. 
Rzymianie zaś przeżywali poważ-
ny kryzys gospodarczy i myśleli, 
że powodem tego są ci bezboż-
ni chrześcijanie, którzy nie czczą 
rzymskich bogów. Poza tym, jak 
już wspomniałam w niniejszych 
artykule, chrześcijanie byli uwa-
żani za wrogów rodzaju ludz-
kiego, posądzani o sprowadza-
nie złych mocy, o magię i czary. 
W otaczającym świecie chrześci-
janie byli w sytuacji trudnej – nie 
mogli sprawować funkcji publicz-
nych, gdyż wymagały one składa-
nia ofiar bożkom, nie mogli rów-
nież brać udziału w kulcie mia-
sta i państwa. Były to przyczy-
ny, które wywoływały nieufność 
i wrogość wśród reszty mieszkań-
ców. Z powodu nieufności Rzy-
mian uczty eucharystyczne były 
ukryte, co powodowało silniejszy 
przypływ nieufności. Pomimo tylu 
prześladowań, niezrażeni wciąż 
rozprzestrzeniali się po świecie. 
Nastąpił znaczny wzrost liczby 
wyznawców Chrystusa. Doszło 
do tego, że w niektórych pro-
wincjach rzymskich chrześcija-
nie zaczęli stanowić większość 
mieszkańców. Powoli zaczął się 
zmieniać się też stosunek cesa-
rzy do nowej religii. Już w 304 r. 
wszedł w życie edykt Galeriusza. 
Było to pierwsze rozporządzenie 
pozwalające wyjść chrześcijanom 
z katakumb.

Redakcja Agnieszka Polityka

hrze cijanie w staro ytno ci  przyczyny i skutki prze ladowa
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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

36

44/d/11

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

24/P/13

Serdecznie zapraszamy do naszego punktu
18/d/11

SZKLARSKI
Grafika na szkle 
Lustra lacobele 

Kabiny prysznicowe

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

www.galas.pl

CO TYDZIEŃ 
czytaj na komputerze, tablecie i smartfonie

Kup w eprasa.pl
ogłoszenie własne
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żać fragment Trąby Siódmej z Apo-
kalipsy św. Jana według Biblii Ty-
siąclecia. „I rozgniewały się naro-
dy, a nadszedł Twój gniew i pora 
na umarłych, aby zostali osądze-
ni, i aby dać zapłatę sługom Twym 
prorokom i świętym, i tym, co się 
boją Twojego imienia,  małym 
i wielkim, i aby zniszczyć tych, któ-
rzy niszczą ziemię”. Proszę mieć 
na uwadze te słowa, każdorazowo 
przez udaniem się do przysłowio-
wego lasu ze swoimi śmieciami.

Powrót do przeszłości.
Ekologia nader często gości 

w tym kąciku. Już w 1995 roku opi-
sując wszelakie ruchy ekologiczne, 
porównywałem ich działaczy do ko-
miniarzy i grabarzy, jako czynił Te-
leman w odniesieniu do Polaków 
i Niemców komponujących mod-
ne wówczas polonezy. Warto przy-
pomnieć, że na początku lat 90. 
ubiegłego wieku liczba organizacji 
działających pod tym szyldem była 
szacowana na 700, ile jest ich teraz, 
nie wiadomo. Nie zawsze to, co de-
klarowano jako ekologiczne było 
rzeczywistym działaniem na rzecz 
ochrony przyrody. Czy to się zmie-
ni, póki co nie wiadomo. W jakim 
kierunku te ruchy będą ewolu-
ować, trudno prorokować. W 184 

numerze naszego tygodnika napi-
sałem w związku z poważnym kry-
zysem w działalności Ligi Ochrony 
Przyrody – Zmiany, jakie nastąpi-
ły w ruchach ekologicznych zasko-
czyły obserwatorów scen politycz-
nych. Biologa nie powinno to dzi-
wić. Obserwując jesienny las wie, 
że to, co bywa intensywnie zielone 
później staje się żółte, czerwone 
lub brązowe, a nawet czarne. Zda-
nie to dziś nie straciło na aktualno-
ści. Dziś dzieje się tak samo.

Kontynuuję swoje rozważa-
nia na tematy ekologicz-
ne. Otóż w listopadzie 

2009 roku w artykule opubliko-
wanym w Aurze zastanawiano 
się, jak mieszkańcy naszego 
kraju odnoszą się do przyrody 
w związku z potrzebami rozwo-
ju gospodarczego. Zasadniczo 
nie jest źle, skoro wiele dzia-
łań gospodarczych spotyka się 
z ostrym sprzeciwem nie tylko 
lokalnych obrońców przyrody. 
Przy okazji przytoczono słowa 
św. Jana Pawła II „Niech Matka 
Ziemia uczy nas lekcji uniwer-
salnej odpowiedzialności. Dobre 
intencje nie wystarczą. Wielkie 
ruchy na rzecz Całości wyłoniły 
się z inicjatywy jednostek”.

Wielogłos w sprawie
Bodajże najsłynniejszą akcją 

ekologiczną była walka o dolinę 
Rospudy, która odbiła się szerokim 
echem na świecie. Lokalna spo-
łeczność pożądając obwodnicy Au-
gustowa, podkreślała, że dla ekolo-
gów ważniejsze są żabki i kwiatki, 

w tym przypadku miodokwiat krzy-
żowy, niż ludzie ginący pod kołami 
samochodów rozjeżdżających mia-
sto. Właściwie nie ma kawałka Pol-
ski, gdzie by nie pojawiły się po-
dobne konflikty. Pierwszym takim 
starciem w nowej Polsce była wal-
ka o Górę Świętej Anny. Tutaj dro-
gowcy postawili na swoim. Tam, 
gdzie „nasi” przegrali, a „oni” wy-
grali, zdarza się najwięcej wypad-
ków przy niekorzystnych warun-
kach atmosferycznych na tamtej-
szym odcinku autostrady. Zwycię-
stwo było Pyrrusowe.

Nam udało się obronić Dolinę 
Żabnika podczas pierwszej wojny 
o Kolawicę. W tym roku także od-
nieśliśmy sukces, powstrzymując 
tych, którzy chcieli ryć pod Cięż-
kowicami. Tak czy owak w każ-
dym przypadku pojawia się kon-
flikt na linii miejsca pracy – nieste-
ty czasami iluzoryczne czy piękne 
okoliczności przyrody. W przyta-
czanym artykule napisano, że nie-
rzadki jest pogląd, iż na ochronę 
przyrody przyjdzie czas, w tej chwi-
li najważniejszy jest rozwój gospo-
darczy, podniesienie standardu 
życia polskich obywateli. Pytanie, 
czy wtedy będzie jeszcze co chro-
nić. Z drugiej strony, obserwując 
zaskakujące efekty spontanicznej 
sukcesji, chociażby na przykła-
dzie Wapniówki, widać, że z nami 
czy bez nas przyroda sobie radzi. 
Trudno to wszystko ogarnąć, zatem 
na zakończenie proponuję rozwa-

Dla koneserów
1 stycznia jako pierwszy dzień roku obchodzony jest od 45 r. p.n.e.

Z szafy prokuratora

Adwokat Maciej Zwierzycki
odpowiada na pytania czytelników

adwokat Maciej Zwierzycki

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ADWOKATA

U

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

Zakład energetyczny zasie-
dział służebność przesy-
łu na mojej działce. Czy 

przysługuje mi roszczenie o wy-
nagrodzenie za korzystanie 
z nieruchomości w zakresie od-
powiadającym treści służebności 
za okres sprzed zasiedzenia? 

Na ten temat wypowiedział się 
Sąd Najwyższy w niedanej uchwale 
z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt. 
III CZP 77/16). Wg tego orzeczenia 
właścicielowi nieruchomości obcią-
żonej wskutek zasiedzenia służebno-
ścią przesyłu nie przysługuje rosz-
czenie o wynagrodzenie za korzy-

stanie z tej nieruchomości za okres 
poprzedzający zasiedzenie. Tym sa-
mym wg tego poglądu nie może do-
magać się Pani żadnych należności 
od zakładu energetycznego.

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

PS. Następna wycieczka dopiero w przyszłym 
roku. Spotykamy się w Katowicach przy hotelu 
Katowice. Czekamy do godziny 10.30. W każ-
dym razie przez jakiś czas po przyjeździe auto-
busu linii A, którym dojedziemy tutaj z Chrza-
nowa startując o 9.20

Do zobaczenia w Broszkowicach 
25 listopad 2016.JPG

Jeleń – pusta platforma dla bociana 
4 listopad 2016

Rosiczki na Żabnikiem, lipiec 2009

Kiedy zakończył się ostat-
ni z czterech procesów 
członków bandy kierowa-

nej przez 37-letniego Władysła-
wa Ch. i jego 34-letniego brata 
Ryszarda, wszyscy odetchnęli.

Na ławie oskarżonych zasiadło 
łącznie 39 osób. Dzięki doskona-
le przygotowanym aktom oskarże-
nia zapadło kilkanaście wyroków 
dożywotniego więzienia. Zapa-
dło także kilkanaście wyroków od 
15 do 25 lat. Wyroki wskazują 
na to, jak groźną i bezwzględną 
grupę stanowili Władysław i Ry-
szard Ch. oraz ich ludzie. Nie tylko 
z zimną krwią mordowali swoich 
przeciwników, wymuszali haracze, 
wyłudzali pieniądze, ale napadali 
także na plebanie – kradnąc, za-
straszając i maltretując księży.

Policja zaczęła się interesować 
grupą Władysława Ch. w 1997 r., 
kiedy rządził już w południowej 
części Polski. Przestępcy nienale-
żący do jego grupy musieli go pro-
sić o zgodę np. na napady. Póź-
niej musieli dzielić się z nim zy-
skiem. Tych, którzy nie chcieli się 
z tym pogodzić, grupa likwidowa-
ła. – Jego bliscy na ogół wiedzie-
li, że ten ktoś najprawdopodobniej 
został zabity. Rodziny zgłaszały za-
ginięcia, ale poszukiwania do ni-
czego nie prowadziły. Nie mogli-
śmy odnaleźć ani żywych, ani ich 
zwłok. Ludzie ginęli bez śladu. 

– wyjaśniał prokurator. Począt-
kowo grupa działała na zupełnie 
prostych zasadach. Ludzie Ch. 
wybierali niektóre agencje, wcze-
śniej sprawdzając, w których jest 
największy ruch. Nie było to trud-
ne, bo w agencjach pracowali jako 
ochroniarze najczęściej członko-
wie grupy. Przyjeżdżali do agen-
cji, rozmawiali z ich właścicielami. 
Stawiali sprawę jasno – płacicie 
albo przejmujemy agencję. Naj-
częściej ich żądania były spełnia-
ne. Właściciele intratnych źródeł 
zarobku płacili i trzymali to w głę-
bokiej tajemnicy. Mimo że wów-
czas jeszcze policja i prokuratura 
nie zdawały sobie sprawy z ogro-
mu bandyckich dokonań Władysła-
wa Ch. i jego brata. Tajemnicą po-
liszynela było to, że grupa ma już 
na koncie morderstwa. Brakowa-
ło jednak konkretów: zwłok i po-
tencjalnych morderców. W latach 
1998-99, dzięki kontaktom z ban-
dami z Lubelszczyzny, Władysław 
Ch. stał się bardzo mocny i jeszcze 
bardziej bezwzględny. Jego ban-
da zbierała haracze głównie na Są-
decczyźnie i na Podhalu.

Prestiż grupy jeszcze wzrósł, gdy 
w jej składzie znalazł się Krzysztof Ł. 
W środowisku przestępczym połu-
dniowej Polski uchodził on za ban-
dytę wyjątkowo bezwzględnego 
i brutalnego. Wtedy po raz pierw-
szy stanęli przed sądem. Po pew-

nym czasie Ryszard Ch., który 
w sprawie o haracze dostał łagod-
niejszy wyrok, był już na wolności. 
Krzysztof Ł. i Władysław Ch. liczyli 
na to, że i oni niebawem opuszczą 
więzienie. Potrzebne im więc były 
pieniądze na „zagospodarowanie 
się” na wolności. – Wymyślili więc, 
że najlepszym celem, by je zdobyć, 
będą księża. Parafie nie miały żad-
nej ochrony – tłumaczy policjant 
prowadzący dochodzenie. W lu-
tym dokonano pierwszego napadu 
na parafię. W marcu zaatakowano 
następną. Miesiąc później kolejną. 
Kilka dni po tym napadzie bandyci 
znów uderzyli. Proboszczowi gro-
żono bronią. I wreszcie ostatni na-
pad na parafię. Bandyci pojawili się 
w czerwcową noc. Łomem wyważy-
li drzwi wejściowe. Bili związanego 
i zakneblowanego proboszcza oraz 
jego rodziców, którzy akurat odwie-
dzili syna. Grozili im śmiercią. Poli-
cji udało się ująć część sprawców 
bezpośrednio po tym napadzie. Ry-
szard Ch. i jeden z bandytów, któ-
rzy także uczestniczyli w napadzie, 
uciekli do Stanów. Policja ustaliła 
jednak miejsce ich pobytu. Nawią-
zała kontakt z FBI, które obu zatrzy-
mało. Doszło do ekstradycji bandy-
tów. Kiedy znaleźli się w więzieniu 
nastąpił nagły zwrot w śledztwie. 
Krzysztof Ł. zaczął „sypać”, zdra-
dził bandę. 

Pitawal

Rodzinny interes (cz I) Ekologia na koniec roku

Konkurs na jaworznick kartk  wi teczn

W wigilijna noc,
gdy śniegu napada moc,
niech Mikołaj Święty 
przyniesie
wymarzone prezenty
życzy

Julia Psiuk
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Pod redakcją Pawła Jędrusika

Piotr Gruszowski, 
siatkarz MCKiS 
Jaworzno:

Myślę, że sportowo na pew-
no się rozwinąłem. Sporo do-
świadczenia zebrałem po-
czątkiem roku, kiedy graliśmy 
w play-offach oraz w turnieju 
półfinałowym, który był orga-
nizowany w Jaworznie. Sezon 
długi i wymagający, a przy tym 
obyło się bez kontuzji. Obec-
nie trenujemy mocniej i cię-
żej, bo i ambicje mamy więk-
sze. Generalnie rok 2016 uwa-

portowcy o  roku  Jaki by
Robert Gortat, trener 
Akademia Boksu 
Roberta Gortata:

Rozpoczęliśmy sezon jako 
Energetyk, a zakończyliśmy 
jako Akademia Roberta Gortata. 
W tym czasie zdobyliśmy tytuł 
Mistrza Polski Juniorów, który 
wywalczył Konrad Białas. Ewa 
zdobyła brązowy medal Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski, 
a Nikola Musiał tytuł wicemi-
strzyni Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży i zdobyła Puchar 
Polski. Dobrze spisał się też 
Kacper Martyka, który wywal-
czył brązowy medal w Pucha-
rze Polski. Do sukcesów trzeba 
jeszcze doliczyć srebrny medal 

Bogdan Wołkowski, 
UKS Fair Play:

Rok 2016 był dla UKS’u zde-
cydowanie udany. Zaczęliśmy 
swoją działalność z czterema 
osobami, a teraz jest nas aż 44. 
Na pewno najważniejsze sukce-
sy to drużynowe Mistrzostwo 
Polski UKS’ów, trzecie miejsce 
w drużynowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów oraz sześć me-
dali indywidualnych rangi ogól-
nopolskiej. Było także dużo ro-
zegranych meczów klubowych 
z bardzo dobrymi wynikami.

Aleksandra 
Masternak, Klub 
Sportów Walki 
Satori:

2016 rok był dla mnie bar-
dzo ciężki i pracowity. Całe 
wakacje ciężko pracowałam 
i przygotowywałam się do Mi-
strzostw Świata na Cyprze. 
Tam udało mi się wywalczyć 

Przemysław Gorgoń, 
bokser:

Kończący się rok był dla mnie 
sportowo udany. Stoczyłem 
ostatnio zwycięską walkę w bar-
wach Jaworzna podczas meczu 
Polska-Słowacja, podpisałem 
także kontrakt zawodowy z gru-
pą Dariusza Snarskiego – Ekto 
Boxing Productions. Stoczyłem 
dwa pojedynki, które zwycięży-
łem. Jestem zadowolony z mija-
jących dwunastu miesięcy, tak-
że ze względu na brak kontuzji 
i problemów zdrowotnych.

Konkurs na jaworznick  kartk  
wi teczn

trzecie miejsce. Brałam 
także udział w zawo-
dach poza organizacją 
w Kong Sao. Były to Mi-
strzostwa Europy, w któ-
rych zajęłam pierwsze 
miejsce w Mix Kumite 
oraz drugie w Fightin-
gu. To był bardzo pra-
cowity rok, ale opłacało 
się, bo dzięki temu spo-
ro osiągnęłam.

Dawid Ziomek, 
freestyle football, 
grupa R-Style:

Myślę, że ten rok był dla mnie 
naprawdę udany. Wygrałem dwa 
ważne turnieje, zostałem wice-
mistrzem Polski i kilka razy zna-
lazłem się na podium. Razem 
z moją grupą R-Style wystąpi-
liśmy na żywo w półfinale pro-
gramu „Mam Talent”, program 
oglądało wtedy około 4 milionów 
ludzi, to też na pewno troszkę 
nam pomogło w dalszych dzia-
łaniach. Wystąpiłem też na wie-
lu imprezach, co bardzo mnie 
cieszy. Najważniejsze jednak 

Łukasz Proksa, 
Klub Sportów Walki 
Satori:

Rok 2016 obfitował wielo-
ma sportowymi sukcesami. 
W pracy trenerskiej liczne me-
dale w zawodach rangi pucha-
ru oraz mistrzostw Polski w ju-
-jitsu i w konsekwencji trzy po-
wołania moich zawodników 
do kadry Polski. Zawodniczo 
to powrót po dwunastu latach 
do rywalizacji sportowej i zdo-
bycie wicemistrzostwa Polski 
kata w Judo.było to, że zdrowie dopisywało, 

a to jak wiadomo jest najważ-
niejsze.

Akademickich Mistrzostw Pol-
ski Ewy Białas. Nasi zawodnicy 
wygrali wiele turniejów krajo-
wych i ten rok uważam za zde-
cydowanie udany. Liczę na to, 
że 2017 będzie jeszcze lepszy.

żam za udany. Będzie co wspo-
minać.

Filip Ziętek Gim. nr 9
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na starcie 22. Wyścigu Rowerów Górskich stanęło 225 zawodników

Sport

Styczeń:
Odbył się turniej bilarda z okazji 24 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Udało się uzbierać 1600 zł.

Ruszył plebiscyt na Najpopularniejszego 
Sportowca Roku 2015. Do tytułu zostało 
nominowanych 20 sportowców oraz trzy 
osoby w kategorii „Odkrycie Roku”.

Luty:
Odbyły się X Mistrzostwa Jaworzna 
Szkół w Siłowaniu na Ręce. Na starcie 
stanęło 120 zawodniczek i zawodników 
z jaworznickich szkół gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych

Zgoda Byczyna zwyciężyła w XII 
Memoriale im. Mirosława Stadlera. 
W finale podopieczni trenera Jacka 
Skopowskiego pokonali PSV Podłęże 1:0.

Marzec:
Wybraliśmy Najpopularniejszego 
Sportowca Roku 2015. Został nim 
Konrad Białas, który na podium 
wyprzedził Dawida Ziomka i Ewę 
Białas. Odkryciem roku został wybrany 
Igor Musiał.

Dawid Miziołek został Mistrzem Polski. 
Jaworznianin zdobył złoty medal 
w XXIII Mistrzostwach Polski Juniorów.

Kwiecień:
Drugoligowi koszykarze MCKiS 
przegrali batalię o awans do pierwszej 
ligi. Jaworznianie przegrali 
z Górnikiem Trans.eu Wałbrzych 70:60 
w drugim meczu rywalizacji.

Siatkarze MCKiS Jaworzno przegrali 
walkę o awans do I ligi. W turnieju 
półfinałowym jaworznianie przegrali 
dwa spotkania i pożegnali się 
z marzeniami o awansie do wyższej 
klasy rozgrywkowej.

Opublikowaliśmy specjalne wydanie 
dodatku sportowego z okazji 
25-lecia gazety „Co Tydzień”. W nim 
znalazły się wycinki archiwalne 
z gazet, pisaliśmy także o sukcesach 
jaworznickich sportowców sprzed lat.

Maj:
Rozegrano I Memoriał im. Mirosława 
Ciołczyka w Piłce Nożnej Dzieci. 
Organizatorem zawodów był LKS 
Ciężkowianka.

Victoria 1918 Jaworzno na kilka kolejek 
przed końcem sezonu wywalczyła 
awans do A-klasy. Jaworznianie 
pokonali Wisełkę Rozkochów, czym 
przypieczętowali awans.

Czerwiec:
W Hali Widowiskowo-Sportowej 
rozegrano finały Olimpiady Sportowo-
Rekreacyjnej „Od Przedszkolaka 
do Olimpijczyka”.

Na Azotanii zorganizowano strefę 
kibica i jaworznianie kibicowali 
Polakom podczas Mistrzostw Europy. 
Na żywo oglądaliśmy mecz Polska 
– Irlandia Północna.

Zespół OST został zwycięzcą Salosu. 
Drużyna wywalczyła 23 punkty 
w 10 meczach. Drugie miejsce zajęło 
PSV Podłęże, a trzecie Beer Drinkers.

Odbył się 22. Wyścig Rowerów 
Górskich, na starcie którego stanęło aż 
225 zawodników.                 cd str. 14

Podsumowanie 2016 roku

We wrześniu odbyła się kolejna edycja "Rolkuj po nadzieję"

W marcu poznaliśmy Sportowca Roku 2015 UKS Fair Play został mistrzem Polski

W czerwcu na Azotanii dopingowaliśmy reprezentację Polski podczas EuroPrzez cały rok trwały rozgrywki Salosu

Scenę badmintona prężnie rozwijał Klub Sportowy Wolant
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250osób wzięło udział w tegorocznym „Rolkuj po nadzieję”

Lipiec:
Dominik Harwankowski został 
Mistrzem Polski. Jaworznianin podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
wywalczył złoty medal.

144 uczestników stanęło na starcie 
II Rowerowego i Pieszego Rajdu 
na Orientację.

Sierpień:
W Geosferze odbył się I Bieg 
Powstańca Warszawskiego. Bieg odbył 
się na symbolicznych dystansach 6300 
i 630 metrów.

Jaworznianie wzięli udział 
w I Wakacyjnym Rajdzie Nordic 
Walking, który był połączony z kwestą 
na rzecz Hospicjum Homo-Homini im. 
św. Brata Alberta.

Na Sosinie odbyła się 10. edycja Tauron 
Triathlonu „Stalowy Sokół”. W tym 
roku do imprezy zgłosiło się ponad  
300 osób.

Po raz 21. biegacze z całego świata 
uczestniczyli w Międzynarodowym 
Biegu Ulicznym na dystansie  
15 kilometrów. Na starcie zawodów 
stanęło 692 biegaczy.

Mariusz Drabiński z Jaworzna został 
Mistrzem Polski Iron Man. Pokonał on 
najszybciej dystans: 3,8 km pływając, 
180 km na rowerze oraz przebiegł 
maraton.

Wrzesień:
Po raz XVIII odbył się Memoriał im. 
Jana Ciołczyka.

Około 250 osób stanęło na starcie 
czwartej edycji imprezy charytatywnej 
„Rolkuj po nadzieję”, podczas której 
kwestowano na rzecz Hospicjum 
Homo-Homini im. św. Brata Alberta.

Październik:
Rozpoczęła się II edycja Grand Prix 
Jaworzna w Badmintonie, które 
organizuje Klub Sportowy Wolant.

UKS Fair Play zwyciężył podczas 
Mistrzostw Polski Uczniowskich 
Klubów Sportowych.

Listopad:
Victoria 1918 Jaworzno przegrała 
w meczu na szczycie z Arką Babice 
3:2 i spadła na 2. miejsce w tabeli. 
Spotkanie przy Krakowskiej oglądało 
kilkuset kibiców.

Bogdan Wołkowski został po raz ósmy 
Mistrzem Polski w trikach bilardowych.

Po raz ósmy został zorganizowany 
Halowy Turniej Dzieci w Jaworznie. 
Organizatorem imprezy byli LKS 
Ciężkowianka i MCKiS.

Grudzień:
Drużyna S.W.A. zwyciężyła 
w Superpucharze Salosu.

Po raz drugi odbył się Bieg 
Mikołajkowy w Geosferze. Na starcie 
stanęło około 370 osób.

W Hali Widowiskowo-Sportowej odbyły 
się zawody elity badmintona „Li-Ning 
Jaworzno Cup” oraz ostatni turniej  
II Grand Prix Jaworzna.

PAJ

Podsumowanie 2016 roku

Po raz 21. odbył się Międzynarodowy Bieg Uliczny

Na Sosinie po raz 10. odbył się Tauron Triathlon "Stalowy Sokół"
B. Wołkowski został mistrzem Polski 
w trikach bilardowych

W finale Memoriału im. Mirosława Stadlera zagrali Zgoda i PSV Podłęże W Geosferze odbył się Bieg Powstańca Warszawskiego

Było również wiele imprez Nordic Walking
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treningi grupy Ju-jitsu21 odbywają się już od 1 roku

Mija rok odkąd Sławomir Kowalczyk wpadł 
na pomysł założenia szkółki ju-jitsu dla 
dzieci z zespołem Downa. O sprawie pisa-
liśmy w tym roku w gazecie „Co Tydzień” 
oraz na portalu jaw.pl. Jak wyglądał ten 
rok i jak rozwinęły się dzieci?

Rok post p w w ju jitsu

Przede wszystkim powiększyła 
się grupa dzieci uczestniczących 
w treningach. Trenują nie tylko ja-
worznianie, ale również mieszkań-
cy Chrzanowa, Bukowna, Dąbrowy 
Górniczej, Rudy Śląskiej, Myszkowa 
i Żarek. – Większość dzieci przycho-
dząc na treningi, nie potrafiła pod-
skakiwać obunóż, jak również poko-
nać choćby małej przeszkody za po-
mocą skoku. Teraz, najdłużej trenu-
jący, nie mają problemów, by wy-
skoczyć na wysokość kilkudziesię-
ciu centymetrów i dodatkowo z tej 
wysokości zrobić przewrót w przód 
– mówi Sławomir Kowalczyk.

Co ciekawe, na pierwszych tre-
ningach żadne z dzieci nie potrafiło 
wykonać przewrotu w przód. – Te-
raz każde z nich wykonuje to ćwi-
czenie bez jakiejkolwiek asekuracji 
z mojej strony – mówi trener.

Sławomir Kowalczyk wprowadza 
także powoli podstawowe techniki 
ju-jitsu, tzw. pady. Wszystkie dzieci 
potrafią wykonać pad w tył, niektó-
re umieją go połączyć z przewrotem 
do tyłu. – Dzieciom bardzo poprawiła 
się koordynacja ruchowa, motoryka 
i wytrzymałość. Tak naprawdę to nie-
samowite, jakie postępy może zrobić 
dziecko z zespołem Downa, jeśli tyl-
ko stworzymy mu możliwość rozwoju 
i wykażemy się cierpliwością – mówi 
z uśmiechem Kowalczyk.

Treningi grupy Ju-jitsu21 odby-
wają się od nowego roku w Gim-
nazjum nr 3 w poniedziałki i środy 
o godzinie 17:00. Kontakt z trene-
rem jest możliwy pod numerem te-
lefonu 607-499-525. 

PAJ/Fot. P. Jędrusik
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Miasto Jaworzno16 Zakłady usługowe

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

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.pl36/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 12 m3 
tel. 696 170 356

13/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

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

13/i/14

AKUMULATORY
CENTRA, BOSCH, VARTA, EXIDE

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

tel. 32 75-29-555

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

2/i/16

Żaluzje, rolety PAT-DAM
Od 1990 na rynku Produkcja, montaż, sprzedaż

Sosnowiec-Niwka, Orląt Lwowskich 6/1
tel. 534 361 534, 32 751 95 47; patdam.rolety@gmail.com

BIURO RACHUNKOWE: 
Księgowość, kadry i płace w pakiecie już od 100 zł netto miesięcznie.

Zadzwoń po szczegóły: 507 083 238
www.azotbiznespark.pl

1/i/16

WYNAJEM BIUR I LOKALI
Zadzwoń po szczegóły: 697-859-991

www.azotbiznespark.pl
1/i/16

1/i/16

Wynajem hal i magazynów  Parking TIR 
Zadzwoń po szczegóły: kom: 697-859-991 

www.azotbiznespark.pl 

94/d/15

ROLETY ZEWNĘTRZNE
170zł/m2 brutto

ŻALUZJE, ROLETY WEWNĘTRZNE DZIEŃ-NOC
POMIAR, MONTAŻ GRATIS.

MEBLE RATTANOWE, SOSNOWE, DZIECIĘCE MATERACE,
online: www.wiklik.pl

Jaworzno ul. Grunwaldzka 39 (róg Matejki)
tel. 32 616 47 00, 601 435 839, 16 LAT TRADYCJI

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
ogłoszenie własne

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
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Gabinet stomatologiczny IWONA BYSTRY-SMAGA
CHIRURG STOMATOLOG

Jaworzno ul. Zegadłowicza 45 (Pszczelnik)
Leczenie, protetyka, chirurgia, implanty. 

Rejestracja telefoniczna 32 753-16-16

5/i/16

Lek. med. Arkadiusz BARYŁKA
Specjalista chirurgii urazowo–ortopedycznej

Przyjmuje: wtorki 15.30 – 18.00, Chrzanów ul. Piłsudskiego 23
Rejestracja telefoniczna: 604-631-216

INNE

Zdrowie

INFORMATOR 
ZDROWIA i URODY

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

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. 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/1125/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

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

IMPLANTOLOGIA 
dr n. med. Justyna Witalińska-Łabuzek

REJESTRACJE: 32 700 38 87    drlabuzek.pl

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

Konkurs na jaworznick  kartk  wi teczn

Życzenia miłych, 
pogodnych Świąt Bożego narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i wielu radosnych chwil 
w nadchodzącym Nowym Roku życzy 

terapeutka Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Jaworznie

 Dorota Stysz

Przygotować pól miarki radości, 
szczyptę pogody ducha, kwartę 
radości,
dwanaście centymetrów 
uśmiechu, 
kilogram życzliwości, pięć 
gramów dobrego
humoru, miłości ze dwie garści,
odrobinę szaleństwa, łyk 
szczęścia, dwie łyżki wolnego 
czasu
małą łyżeczkę spokoju
oraz cały zapas wiary, nadziei 
i miłości. 
Wszystkie składniki połączyć ze 
sobą i długo podgrzewać 
w cieple domowego ogniska.
Podawać na gorąco, 
ozdobione ciepłym uśmiechem. 

Przepis na udane święta przesyła 
Roksana Włodarczyk

 podopieczna Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Jaworznie

Maja Majnusz SP nr 5 klasa IId
opiekun Barbara Machowicz
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Siostra Maria Rutkowska 
z Sanktuarium Matki Bo-

żej Nieustającej Pomocy 
na Os. Stałym tegorocz-
ną szopkę zbudowała, jak 
wszystkie dotychczasowe, 
kierując się ewangelią. – Tam 
szukam drogi i natchnienia 
– mówi siostra Maria.

W każdym roku szopki 
siostry Marii są inne. Dają jej 
radość, zwłaszcza – jak pod-
kreśla – gdy odbiorcy szukają 
w nich czegoś dla siebie, gdy 
szopki budzą w nich refleksję, 
„gdy ich coś dopada” – doda-
je siostra.

Tegoroczna szopka inspi-
rowana jest pielgrzymką sio-
stry Marii do Ziemi Świętej. 
Każda dekoracja w szopce 
to swoista katecheza. Betle-
jem to miejsce górzyste, peł-
ne grot. Szopkę więc siostra 
osadziła w grocie, podobnej  
do tej, w której schronienie 
odnalazła święta rodzina. Pod-
niesienie, na którym umiesz-
czono szopkę zdobią dwie ży-
dowskie jarmułki, wszak Je-
zus był Żydem. Obok siostra 
Maria umieściła napis po he-
brajsku na oryginalnym papi-
rusie przywiezionym z Egip-
tu. Cytat pochodzi z prologu 

św. Jana – „na początku było 
słowo, a słowo było u Boga, 
a Bogiem było słowo”.

Po prawej przenika czer-
wone światło, kolor ten w li-
turgii symbolizuje miłość 
i męczeństwo. 

W szopce siostra obok fi-
gur świętej rodziny umieści-
ła postaci trzech królów, pa-
sterzy i figurki zwierząt. Pali 
się ogień, noce w Betlejem 
są zimne, surowość miej-
sca podkreśla ubóstwo świę-
tej rodziny. Z zadumą para-
fianie pokłonią się Bożemu 
Dzieciątku. 

Ela Bigas 

Szopka siostry Mariiywa szopka w Szczakowej
Przy żywej szopce 
spotkali się parafianie 
z kościoła św. Elżbiety 
Węgierskiej w Szcza-
kowej. Po raz kolejny 
w szopce znalazła się 
Święta Rodzina. Józef 
i Maryja z dzieciąt-
kiem Jezus chętnie 
pozowali do zdjęć. Dla 
dzieci atrakcją były żywe 
zwierzęta.

Parafia dziękuje kolej-
ny raz osobom: Panu Ta-
deuszowi Kaczmarkowi, 
pani Mieczysławie Gondek 
oraz panu Adamowi Smoli-
ło. Ofiary składane do pusz-
ki przy szopce przeznaczo-
ne były na pomoc dla dzieci 
i młodzieży z naszej Parafii.

Kierowcy poruszający się po północnej 
części miasta, mają spore problemy 
z komunikacją. Nie zakończył się jeszcze 
remont ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, 
ale oddano już do użytku łącznik pomiędzy 
ul. Obrońców a ulicą Chełmońskiego. 
Już widać też koniec prac podczas 
asfaltowania Obwodnicy Północnej. 
Rondo przy Geosferze jest również 
na ukończeniu.

Obwodnica P nocna na finiszu 

Czas zakończenia prac 
budowlanych Obwodnicy 
Północnej planowany był 
na koniec grudnia. Jak wi-
dać na placu budowy, dro-

gowcy będą potrzebować 
jeszcze kilku tygodni. Po-
mimo opóźnienia pra-
ce idą w szybkim tempie. 
Ta część obwodnicy zna-

cząco ułatwi komunikację 
w mieście. A my kierowcy 
będziemy musieli nauczyć 
się, jak z tych nowych po-
łączeń korzystać. 
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Dzielnicowy Kalejdoskop

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Napisz do nas
albo wyślij e-mail lub SMS

tel. 32 751 91 22, kom. 601 750 128

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 19

Sponsorem 
konkursu jest

www.pizzeria2-ka.pl

„Zrób zdjęcie” – konkurs

„
Gratulujemy autorowi zdjęcia 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

DUGOSZYNBORY interwencja ciekawostki

Po oddaniu 
kawałka ul. 
Krakowskiej nikt 
nie zwracał uwagi 
na kawałek płyty 
wiórowej na 
wieku kanalizacji. 
Po niedawnych 
śniegach drewno 
się przesunęło 
i ukazała dziurę. 

Na co dzień odkryty 
otwór jest dla człowieka 
nieszkodliwy, ale zimą nie 
widać ubytku i można ła-
two wpaść. Na razie kawa-
łek płyty wrócił na miejsce, 
ale czy to rozwiązanie na 
dłużej? 

Z Poważaniem 
Paweł Bień

A podobno 
nie dodają 
konserwantów.

Ogórki kupione 
w jedynym 
z dużych 
jaworznickich 
sklepów.

Klaudia Balicka

Zamaskowana dziura

Konkurs na jaworznick  kartk  wi teczn

Z 26 na 27 listopada 
w Gimnazjum nr 6 od-

był się nocny maraton. 
Na początku uczniowie 
zostali podzieleni na dwa 
zespoły: klasy A oraz klasy 
B. Te dwa zespoły rywali-
zowały ze sobą podczas 
maratonu w wielu konku-
rencjach. 

Pierwszą z nich były ka-
lambury. Wybrane osoby 
po kolei podchodziły i loso-
wały karteczki z wyzwania-
mi, a następnie pokazywały 
lub rysowały je swojej dru-
żynie. Tę konkurencję wy-
grała drużyna A. Następnym 
zadaniem było odegranie 
scenek w grupach, przed-
stawiających różne sytuacje 
i emocje. Obydwa zespoły 
przedstawiły świetne scen-
ki, zatem w tej konkurencji 
został ogłoszony remis. 

Później odbył się kon-
kurs wiedzy z języka pol-
skiego. Rozwiązywano arku-
sze gimnazjalne. Osoby bio-
rące w nim udział zmagały 

się m.in. z pracą z tekstem 
oraz wiadomościami języ-
kowymi. Tym razem wygra-
ła drużyna B. Podczas ma-
ratonu uczniowie pisali też 
listy w obronie praw czło-
wieka. 

Następnie w świetlicy 
prowadzone były wróżby 
andrzejkowe, podczas któ-
rych dwie wróżki przepo-
wiadały zawód, imię wy-
branka oraz życie w przy-
szłości. Podczas maratonu 
uczniowie brali udział w qu-
izie historycznym. Tę kon-

kurencję wygrała drużyna A. 
Między konkurencjami był 
czas na zjedzenie pizzy oraz 
czas wolny, podczas które-
go można było grać w gry, 
tenis stołowy lub inne roz-
grywki. Nie zabrakło też tań-
ca. Ostatnią atrakcją było 
karaoke. Pod koniec zosta-
ły ogłoszone wyniki i zwy-
cięską drużyną okazała się 
drużyna A, której członko-
wie dostali słodkie upomin-
ki. O godzinie 6 rano wszy-
scy wrócili do domów.

A. Stachańczyk

Nocny Maraton Zabaw w G6 

Filip Ziętek, Gim. nr 9
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SKUP 
AUT

Najlepsze ceny
Tel. 500 349 500

95

Ogłoszenia drobne

342/D/15

Us ugi remontowe, suche tynki, 
zabudowy, g adzie 

Profesjonalne usługi wykończenia wnętrz 

Tel. 735 938 959

PARCELA 
Biuro Nieruchomości

Wiedza i 17-letnie 
doświadczenie

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

tel. 32 751 91 51
Atrakcyjne warunki 

współpracy

NIERUCHOMOŚCI 
RĘBIELAK

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 67
Profesjonalna obsługa zakresie 

obrotu nieruchomościami, 
scalania i podział gruntów.

Zapraszamy
Renata Rębialak tel. 796 500 086

Kamil Cebula tel. 535 858 520 

Laguna 
Biuro Nieruchomości
Jaworzno, ul. Pocztowa 8 (Rynek)

Wyznaczamy nowe standardy
biuro@lagunanieruchomosci.pl

tel. 533 362 062

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM 

Sprzedam dom 

171/d/16

Atrakcyjny dom w 
Jeleniu - Sprzedam

171/d/16

Mieszkanie do 

171/d/16

Komfortowy dom-
sprzedam-Pszczelnik

171/d/16

171/d/16

171/d/16

Centrum
171/d/16

171/d/16

sprzedania 
171/d/16

Mieszkanie na Podwalu 
sprzedam

tel.326155504
1967/d/10

tel.326155504
1967/d/10

trum, Kamienica, 200m2, 
tel.326155504

1967/d/10

waldzka 119, 
tel. 326155504, SZUKAJ 

mosci.pl
1967/d/10

Mieszkanie, Jaworzno, 

605-684-115
453/d/14

Jaworzno, Pszczeln ik , 

605-684-115
453/d/14

Mieszkanie, Mieszkanie, 

84.500tys - 605-684-115
453/d/14

Mieszkanie, Mieszkanie, 

453/d/14

kanie, Mieszkanie, Jaworzno, 

dek - 174.000 605-684-115 
453/d/14

Osiedle, 501 358 520
980/d

533 433 303
980/d

792 949 194

pokojowe mieszkanie 46m2 
Os. Stale 533 433 303

980/d

577/d/14

tel. 535 858 520
577/d/14

dom Bory, stan surowy 

po dociepleniu, powierzch-

577/d/14

577/d/14

53 m2, 3 pokoje, 179 000 

577/d/14

tel. 535 858 520
577/d/14

577/d/14

Sprzedam M4 78m2 pierw-

tel. 698 617 270 
291/d/16

KUPIĘ

577/d/14

tel. 535 858 520
577/d/14

tel. 535 858 520
577/d/14

681/D

453/d/14

172/d/15

453/d/14

420/d

WYNAJEM

tel. 501 358 520
980/d

100m2, centrum 501 358 520
980/d

2500m2, Osiedle, 
501 358 520

980/d

533 433 303
980/d

Poszukujemy kawa lerki, 
730 811 467

ES

502 150 710
420/d

791 258 818

Dwupokoleniowa rodzina 

Dwupokoleniowa rodzina 

sprawowania opieki nad 

284/d/16

PRACA
DAM PRACĘ

202/d/15

169/d/15

268/d/16

169/d/15

SZUKAM PRACY
Dyspozycyjna, sol idna, 

kuje pracy w charakterze 

tel. 695 922 688

tel. 514 495 982

tanie, wszystk ie prace 

zakupy, opieka, 
tel. 530 975 999

tel. 508 158 076

terze opiekunki do dziecka 

przedszkolu tel. 725 454 998 

Opiekunka z wieloletnim 

tel. 602 851 926 

kiem od lat 2-ch 
tel. 733 554 352 

nie tel. 690 219 679 

Dyspozycyjna z kwalifika-

604 823 687, 664 655 263

Opieka i nauka dla dziecka, 

zjalnej, nauczyciel dyplomo-
wany tel. 509 343 258

USŁUGI

201/d/14

201/d/14

29/D/2011

981/d

25/D/2011

1100

832/D

832/D

22

810

810

Wycinka drzew 
510 211 464 

384/d/14

933/d

233/d/16

nie, mycie okien 
tel. 510 211 494 

384/d/14

Cyklinowanie www.parkie-
cik.com.pl, 602 578 174

29/d/15

86/d/15

tel. 501 988 116
245/d/15

Transport 
502 150 710

420/d

Transport, przeprowadzki, 

510 211 464
384/d/14

Dywanopranie 
501 848 200

264/d/16

Fizjoterapia, kinezyterapia, 

511 895 095
289/d/16

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

10/D/2011

KUPIĘ

10/D/2011

10/D/2011

310/d/14

310/d/14

cimy najlepiej, 
tel. 730 690 923

232/d/16

880 084 653 
24/d/15

24/d/15

Mercedes Sprinter W124, 

009 672
310/d/14
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Tel.  

Wygraj bon o warto ci 50 z

USŁUGI MOTORYZACYJNE

JARMARK 
SPRZEDAM

NAUKA

POŻYCZKI

TAXI

INNE

W Przedszkolu Miej-
skim nr 12 Integra-

cyjnym w Jaworznie nie-
zwykle ważna jest współ-
praca z domem rodzinnym 
dziecka. Rodzice dzieci za-
wsze mogą liczyć na pomoc 
ze strony profesjonalnej 
kadry pedagogicznej oraz 
specjalistów.

Organizowane jest po-
radnictwo rodzinne i peda-
gogiczne, zajęcia otwarte 
i warsztaty oraz grupa wspar-
cia dla rodziców. W ten spo-
sób stwarza się okazję do wy-
miany doświadczeń, dziele-
nia się problemami czy swo-
bodnej rozmowy. Ważnym 
celem pracy jest wzmacnia-
nie więzi emocjonalnej dzie-
ci i rodziców. Jednym z dzia-
łań podjętych w przedszkolu 
jest opracowany przez na-
uczycieli i wdrożony do re-
alizacji program „Szczęśli-
wa Rodzina”. Program reali-
zowany jest pod patronatem 
Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych w Jaworznie, która po-
mogła sfinansować jego re-

Szcz liwa Rodzina
alizację. Celem projektu jest 
promowanie modelu szczęśli-
wej rodziny, wskazanie spo-
sobów jej tworzenia, promo-
wanie zdrowego stylu życia 
w trzeźwości, propagowanie 
pozytywnych wzorców za-
chowań, podnoszenie świa-
domości rodziców na temat 
szkodliwości picia alkoholu 

oraz pomoc w zakresie roz-
wiązywania problemów uza-
leżnień. Nauczyciele podję-
li szereg działań, zachęcają-
cych rodziców do wspólne-
go spędzania czasu z dziec-
kiem. W grupach odbyły się 
zajęcia pod nazwą „Szczęśli-
wa rodzina”, zorganizowano 
teatrzyk kukiełkowy „Smut-
ny Tadzio”, dzieci uczestni-
czyły w spotkaniu z dietety-
kiem i wykonały sok owoco-
wy, zorganizowano konkurs 
plastyczny dla dzieci i rodzi-
ców „Sposób na szczęśliwą 
rodzinę”. W ramach reali-
zowanego projektu rodzice 
uczestniczyli również w pre-
lekcji „Model szczęśliwej ro-
dziny wolnej od uzależnień”, 
prowadzonej przez psycho-

loga Agnieszkę Wrześniak-
-Sarwa, a także warsztatach 
na temat rodzinnych zabaw 
prowadzonych przez peda-
gogów – Krystynę Pacyniak 
i Elżbietę Helbin. Zadania 
zrealizowane w Przedszko-
lu Miejskim nr 12 Integra-
cyjnym w Jaworznie wią-
żą się z działaniami gminy 

w zakresie edukacji i profi-
laktycznej działalności infor-
macyjnej rodziców na temat 
uzależnień, jakim jest alkohol 
i inne używki, a stosowanie 
ich jest przyczyną wielu pro-
blemów w rodzinie. Promo-
wanie sposobów spędzania 
wolnego czasu z rodziną jest 
również receptą na uchronie-
nie dziecka przed wszelkiego 
rodzaju używkami i proble-
mami uzależnień. Tego typu 
działania zmierzające do bu-
dowania więzi, promowania 
pozytywnych zachowań i po-
staw dorosłych w tworzeniu 
modelu zdrowej i szczęśliwej 
rodziny to zmniejszenie ilości 
rodzin z problemami alkoho-
lowymi na terenie naszego 
miasta.

STANOWISKO / 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

przedstawiciel handlowy /Jaworzno e-mail: praca@proautomatic.pl 
sekretarka /Jaworzno tel. 502 372 320 
logopeda / Jaworzno e-mail: kadrypsonijaworzno@gmail.com
asystent architekta / Jaworzno tel. 668 847 192

tel. 32 775 84 84 
szwaczka / Jaworzno tel. 531 142 535
blacharz samochodowy / Jaworzno tel. 609 984 794
lakiernik samochodowy / Jaworzno tel. 609 984 794
elektromonter / Jaworzno tel. 32 614 00 56
kucharz / Jaworzno e-mail: kadry@hardkop.pl 
górnik  / Czechy tel. 506 318 849
pracownik ochrony / Jaworzno / Tel. 609 849794 

e-mail: magdalena.kalota@msu.pl  
wartownik / Jaworzno / tel. 784 431 716

tel. 530 088 548

pracownik ogólnobudowlany / Jaworzno tel. 608 659 097
e-mail: anna@eurobud.eu 

dekarz / Jaworzno tel. 608 659 097
e-mail: anna@eurobud.eu 

elektryk / Jaworzno tel. 608 659 097
e-mail: anna@eurobud.eu 
e-mail: iwona.glowczynska@
kasystefczyka.pl
tel. 500 060 303

brukarz / Jaworzno tel. 603 884 991
tel. 784 989 029

operator spycharki / Jaworzno tel. 784 989 029
telemarketer (½ etatu) / Jaworzno tel. 502 372 320

tel. 519 821 807
pomoc kuchenna / Jaworzno e-mail: kadry@hardkop.pl

tel. 32 267 39 05, 
e-mail: bank@bsbedzin.pl
tel. 600 956 599
tel. 32 617 74 21

kierownik laboratorium / Jaworzno e-mail: kadry@szczakowa.pl
specjalista ds BHP (½ etatu) / Jaworzno e-mail: kadry@szczakowa.pl

Gratulujemy pani Joan-
nie Łęgowskiej, która 

na nasz konkurs przesłała 
przepis na piernik z świe-
żym sokiem z pomarańczy 
i cynamonem.
Przepis:
1/2 kg mąki, 1 szklanka cukru
25 dag miodu, 1/2 masła, 2 
jaja, 1 łyżeczka sody, 1 słoik 
powideł, 1 przyprawa do pier-
nika, 1 szklanka mleka
1 cukier wanilinowy lub po-
marańczowy, 1 łyżka kakao
oraz....
1/2 szklanki rodzynek mo-
czonych w winie czerwonym 
półsłodkim, 1/2 szklanki mie-
lonych orzechów, 2 garście 
kokosu

Masło rozpuszczamy 
w rondelku i odstawiamy aby 
ostygło Resztę składników 
stopniowo wkładamy do miski 
na koniec dodajemy tłuszcz 

i miksujemy tak aby składni-
ki wymieszały się. Dodajemy 
bakalie i rodzynki osuszony 
w ręczniku jednorazowym. 
delikatni mieszamy.Piecze-
my godzinę w 180 stopniach. 
Dekorujemy roztopioną w ką-
pieli wodnej biała czekoladą 
i cynamonem, kruszoną kawą 
rozpuszczalną i kakaem. Jako 
napój serwujemy sok wyci-

śnięty z 1/2 kg pomarańczy 
i 1 marchewki

Nagrodą w naszym kon-
kursie jest bon do Borowej 
Chaty o wartości 50 zł.

Jeszcze tylko przez tydzień 
czekamy na Wasze przepisy 
na dania i wypieki świątecz-
ne. Prześlijcie je na adres: 
konkursy.jaw@gmail.com. 
W treści wiadomości prosimy 
podać imię i nazwisko. Na Wa-
sze kolejne przepisy czeka-
my do poniedziałku 2 stycz-
nia. Zachęcamy do dołączania 
zdjęć potraw.
*Po odbiór kuponu zapraszamy do 
redakcji gazety „Co Tydzień”.
** Wysyłając zgłoszenie na konkurs 
uczestnik oświadcza, że jest auto-
rem przepisu oraz zdjęcia.

Pytana o to, co chce zo-
baczyć, odpowiada: 

marzę o małych miastecz-
kach, głębokich prowin-
cjach gdzieś na końcu 
Włoch i Hiszpanii, aby 
dogłębnie poznać ludność 
i tradycje tamtejszych 
mieszkańców. Wioski ry-
backie i małe porty zloka-
lizowane gdzieś, gdzie nie 
ma dużo turystów. To bę-
dzie moje miejsce, bo ko-
cham wodę i wszystko 
co z wodą związane.

Ulubiony program te-
lewizyjny pani Katarzyny? 
Jeśli chodzi o Talent Show 
to z tym jest różnie – mówi. 
Natomiast jestem wierna 
od zawsze jednemu z naj-

mądrzejszych i niezmien-
nych programów nauko-
wych – Jeden z dziesięciu. 
W programie sprawdza-
na jest faktyczna wiedza, 
a różnorodność pytań sta-
wia wysoko poprzeczkę.
Co zachwyca panią Kata-
rzynę? – Och! zachwyca... 
– mówi – mogę powiedzieć 
i użyć pewnego synonimu – 
urzeka. Urzeka mnie prosto-
ta i skromność.

– Zawsze dużo się śmieję 
– mówi o tym, co ją śmieszy 
– w bardzo wielu rzeczach 
znajduję powód do radości. 
Najczęściej są to sytuacje 
i relacje między ludźmi.

– W dzisiejszym świecie 
nie umiemy rozmawiać – 

dodaje – więc lepiej jest się 
obrazić i nic nie tłumaczyć, 
oczywiście biorę to nie-
co pod ogół. Obrażalstwo 
i głupota ludzka to kolejny 
powód do irytacji, niestety 
tego jest coraz więcej. Och! 
I co więcej – Kochani – NIE 
NARZEKAJMY!

Jak tam z gotowaniem 
u pani Katarzyny? – Hm, róż-
nie – zdradza – Mieszkamy 
w Warszawie, więc co nieco 
musiałyśmy się nauczyć. Za-
wsze byłyśmy bardzo samo-
dzielne, ale gotujemy na pół. 
Nasza Babcia jest wyśmieni-
tym cukiernikiem więc my-
ślę, że po niej powoli odzie-
dziczymy smykałkę do robie-
nia mas i tortów.

Jaworznianka  Katarzyna Go awska

Chcesz reklamować się w internecie?
Pokażemy Ci nasze możliwości 

na www.jaw.pl 

tel. 32 751 91 30
ogłoszenie własne
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Rafał Niemczyk 
– jaworznianin, 
nagrodzony nagrodą 
główną w konkursie 
Promotorzy Debiutów 
Fundacji Tygodnika 
Powszechnego 
i Instytutu Książki. 
Pierwszy Polak 
w specjalizującym się 
w literaturze czeskiej 
wydawnictwie Afera. 

Doskonale przyjęto jego tom 
opowiadań „Mama umiera w so-
botę”. Piotr Kofta (felietonista 
Dziennika Gazety Prawnej) okre-
ślił tom jako „jeden z najbardziej 
obiecujących debiutów ostatnich 
lat”. Na podstawie utworów z tego 
zbioru radiowa Dwójka zrealizo-
wała słuchowisko. Ponadto pan 
Rafał jest copywriterem (współ-
autorem książki „Copywriting. 
Jak sprzedawać słowem”), mara-
tończykiem (członek KB MCKiS Ja-
worzno), niezależnym recenzen-
tem (blog Experyment), od czasu 
do czasu jest też publicystą. Na-
wiązuje do twórczości takich gi-

gantów, jak Franz Kafka czy Ed-
gar Allan Poe. „W swoich utwo-
rach buduje nastrój grozy i tajem-
nicy, często porusza problemy eg-
zystencjalne” – pisze w notce wy-
dawca prozy pana Rafała.

Ela Bigas: Czy pomysły rodzą 
się w najbardziej niemożliwych 
sytuacjach, czy też musi sobie 
Pan posiedzieć przy biurku?

Rafał Niemczyk: Przy biurku 
siedzę, kiedy muszę. A pomy-
sły przychodzą zazwyczaj nie-
proszone, dlatego zawsze sta-
ram się mieć pod ręką zeszyt, 
w którym notuję luźne motywy, 
spostrzeżenia, dziwne sytuacje, 

zasłyszane przypadkiem zdania 
czy fragmenty opowieści. Cza-
sem coś, co na pierwszy rzut oka 
wydaje się bzdurą, może okazać 
się punktem wyjścia do dobrego 
utworu. Tak było choćby z po-
mysłem na tytułowe opowiada-
nie, „Mama umiera w sobotę”, 
na który wpadłem w banku, sto-
jąc w kolejce ze swoją mamą 
i przysłuchując się, jak pani 
w okienku tłumaczy starszej ko-
biecie regulaminowe zawiłości. 
Kolejka była długa, nie dało się 
poczytać ani swobodnie poroz-
mawiać, ale posłuchać można za-
wsze. Literatura jest wszędzie, 
wszystko jest literaturą.

Katarzyna i Ewa Goław-
skie (ur. 01.11.1994 w Ja-
worznie), absolwentki 

III Liceum Ogólnokształcącego 
w Jaworznie, klasy o profilu 
artystycznym. Studia w Szkole 
Aktorskiej i Telewizyjnej SPOT 
w Krakowie. Obecnie studiują 
na Uniwersytecie Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie 
na wydziale kultury. Mają bra-
ta Rafała, który jest najlepszy 
na świecie – jak o nim mówią. 
Chroni je Amstaf Tina.

Ela Bigas: Rozpocznę 
pytaniem przykładnym o pań 
płytę. Kto jest autorem 
muzyki, kto tekstów, 
co inspirowało do powstania 
tej płyty, ile zmieszczono 
na niej utworów, o czym 
one mówią, jak płyta będzie 
promowana?

Zapewniamy, że płyta będzie 
składała się z naszych autorskich 
piosenek (słowa i muzyka). W in-
ternecie jest już dostępna ma-
giczna piosenka pt: „My Lord” 
wraz z teledyskiem, którego re-
żyserem był Kamil Mehl. To pięk-
ny utwór o miłości, zawierają-
cy sześć pytań do Boga. Klimat 
płyty będzie właśnie o takim 
charakterze. Gorąco zapraszam 
do przesłuchania i obejrzenia. 
Czy jest na płycie, jak mawia-
no dawnymi czasy, super-arcy-
-szlagier?

Nie ma i nie będzie:)

Jak wyobraża Pan sobie 
czytelnika własnych 
opowiadań? Czy to wściekle 
inteligentni ekscentrycy?

Mam nadzieję, że nie są wście-
kli na mnie (śmiech). Uważny i za-
angażowany czytelnik z każdego 
wartościowego utworu wyciągnie 
coś dla siebie, tak sądzę. Czy eks-
centrycy? Dzisiaj czytanie czego-
kolwiek często bywa odbierane 
jako ekscentryzm. To smutne.

Pana opowiadania czyta się 
z wielkim zainteresowaniem 
– puenty są zaskakujące, 
a atmosfera nieco surrealistyczna. 
Co, a może kto Pana inspiruje?

Łukasz Orbitowski powiedział 
ostatnio w radiu, że to najgorsze 
pytanie, jakie można zadać pisa-
rzowi. A na poważnie: intertekstual-
ność, przenikanie się fikcji z rzeczy-
wistością, wymieszanie gatunków 
(także tych z literatury popularnej), 
gra z czytelnikiem, eksperymen-
ty ze słowem, tajemnice i zagadki  
– literatura postmodernistyczna jest 
jedną wielką zabawą. Jedną wielką 
inspiracją. Oczywiście, są konkret-
ni twórcy, jak Kafka, Poe, Mrożek, 
wielu innych. Ale czasem wystar-
czy po prostu być. Patrzeć i słuchać, 
mieć oczy, serce i rozum otwarte. 
Literatura jest takim medium, które 
docenia owo „bycie”. A za surreali-
stycznym pejzażem czai się najczę-
ściej codzienność, zazwyczaj jesz-
cze bardziej przerażająca.

Czy gdyby podzielić literaturę 
na wysoką i niską (choć jak 
twierdzą niektórzy obydwie 
mogą być paskudne), to gdzie 
się Pan sam plasuje?

Widziałem kiedyś na Targach 
Książki w Krakowie autorkę ksią-
żek dla dzieci otoczoną wia-
nuszkiem uśmiechniętych szkra-
bów. I pomyślałem sobie wtedy: 
podoba im się, piękny widok. 
I to ma sens – żeby się podobało. 
Książka może spełniać rozmaite 
funkcje, ale powinna się przede 
wszystkim podobać. Poza tym 
wolę podział na literaturę piękną 
i popularną, zamiast na wysoką 
i niską. Literatura nigdy nie jest 
paskudna, czasami tylko pisarz 
bywa kiepski.

Górale mawiają: „czas brać się 
do życia”. Czy to Pana czas?

Ktoś powiedział, że dekada 
po „trzydziestce” to „czas wil-
ka”. Niedługo będę zatem w po-
łowie tej drogi. Nie przejmuję 
się jednak upływem czasu – ta-
kie myślenie przeszkadza. Upły-
wem czasu może się przejmo-
wać trzydziestoletni sportowiec, 
pisarz na szczęście nie musi. Jest 
wiele planów, nie tylko literac-
kich. Jeśli uda się zrealizować 
przynajmniej część z nich, przy-
biję piątkę z góralami.

Dziękuję za rozmowę.
Ela Bigas

...pomys y przychodz  zazwyczaj nieproszone   
 rozmowa z pisarzem Rafa em Niemczykiem

Rafał Niemczyk foto: Wojciech Czerniatowicz

Katarzyna i Ewa Goławskie

A teraz pytanie mało 
grzeczne, ale nie 
ja to wymyśliłam. Mawia się, 
że artyści najpierw tworzą 
dla własnej przyjemności, 
później dla przyjemności 
innych, a w końcu dla 
pieniędzy. Czy w tej 
kontrowersyjnej opinii jest 
choć odrobina prawdy?

Szczere dziewczyny – szczera 
odpowiedź. JEST!

Niektóre artystki bywają 
ekscentryczne, chodzą 

na golasa po plaży, a Areta 
Franklin przychodziła 
na koncerty w futrze z norek, 
dla którego kupowała miejsce 
obok swojego. Czy takie 
arcyoryginalne zachowania 
w czymś artystom pomagają?

Oczywiście, że tak. Przecież 
taki był ich cel. Każda kontro-
wersja wzbudza, porusza i po-
woduje jakieś emocje. W wy-
padku Arethy Franklin nie wie-
my do końca, czy jest to w 100 
proc. ok, że pokazywała się pu-
blicznie w naturalnym futrze 

z norek. Każdy artysta czy cele-
bryta ma jakiś swój wewnętrzny, 
bądź zewnętrzny haczyk, który 
przyciąga, a przynajmniej powi-
nien przyciągać.

My gwarantujemy, że futra 
z norek nigdy nie założymy:)

Jak wyobrażacie sobie panie 
swój sukces artystyczny?

Chcemy na początku wydać 
dwie płyty – naszą autorską 
i drugą z mocnym brzmieniem 
bałkańskim z wyraźną sekcją 
trąbek. Sukces? Koncerty, kon-

certy, koncerty. O tym marzą 
wokaliści...

a kiedyś feat z naszymi mu-
zycznymi wzorcami.

Czy któraś z pań chciałaby 
być dziewczyną Bonda?

Nigdy!

Jakie postanowienia 
noworoczne sobie panie 
wymyśliły?

Postanowienia Noworoczne... 
co roku są takie same, za dużo 
tu nie wymyślimy. Spełnianie 
marzeń i wytrwałość we wszyst-
kim, co robimy.

Proszę o życzenia 
noworoczne dla naszych 
czytelników.

KOCHANI!
Życzymy Wam dużo miłości, 

ciągłych wzlotów. Nie bójcie się 
marzyć i o tym mówić, niech ten 
wspaniały czas bliskości po-
zwoli Wam realizować tęskno-
ty. Uśmiechajcie się do siebie 
i życzcie sobie dobrze. Zdrowia, 
pogody ducha i nadziei.

Dziękuję za rozmowę
Ela Bigas

Ps. Siostry Goławskie do obejrzenia 
w styczniowej edycji „Idola” 
w Polsacie. Prosimy trzymać za nie 
kciuki.

Dziewczyny Bonda  Nigdy  – rozmowa z siostrami Goławskimi
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pierwsza wzmianka o wsi Jaworzno pochodzi z XIII wieku

Z zakamarków jaworznickiej historii   odc. 87.

Piszesz wiersze dla 
siebie, dla innych, 

publikujesz czy może 
piszesz je tylko do 

szuflady?

Przyślij je do redakcji, 
my je opublikujemy.

Po ar w ucie Szk a Okiennego

Jaworzno niemalże od po-
czątku swego istnienia było 
osadą związaną z rzemio-
słem i górnictwem kruszco-
wym. Przypomnę, że pierw-
szą wzmiankę o wsi Jaworz-
no odnajdujemy w dokumen-
tach źródłowych w pierwszej 
połowie XIII wieku. Od po-
czątku swego istnienia osa-
da Jaworzno była więc osadą 
rolniczo-przemysłową.

W pierwszych wiekach 
swego istnienia jaworznic-
cy chłopi zajmowali się wy-
dobywaniem galeny srebrno 
ołowiowej. Wydobycie pro-
wadzono do początków XVI 
wieku, później zaprzestano 
na skutek wyczerpania po-
kładów.

Rozkwi t  nowoczesne-
go na owe czasy przemy-
słu nastąpił zaś na początku 
XIX wieku. Miało to związek 
z pojawieniem się na naszym 
terenie górnictwa węgla ka-
miennego. Od tego momentu 
nastąpił szybki rozwój prze-
mysłowy jaworznickiej okoli-
cy. Powstawały kopalnie wę-
gla kamiennego, huta szkła, 
cynkownia. Rozwój przemy-
słu wydobywczego na na-
szym terenie przyczynił się 
do rozwoju kolei żelaznej.

Wokół kopalń powstawa-
ły też inne mniejsze zakłady 
przemysłowe. Produkowa-
ły np. komponenty niezbęd-
ne dla przemysłu górnicze-
go czy też inne różnego ro-
dzaju produkty. Takim zakła-
dem była Huta Szkła Okien-
nego na terenie Szczakowej, 
która powstała w 1911 roku. 
Produkcja szkła okienne-
go odbywała się w systemie 
„ręcznym dmuchanym”. Na-
tomiast w roku 1916 podczas 
I Wojny Światowej zakład ten 

przekształcono w w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzial-
nością o nazwie „Pierwsza 
Galicyjska Fabryka Szkła”. 
Siedziba tejże spółki mieści-
ła się w Wiedniu. W pierw-
szych latach istnienia nie-
podległej Polski fabryka 
zmieniła właściciela. Przejął 
ją kapitał belgijski, a szkło 
nadal produkowano metodą 
ręczną.

Bardzo częstym zjawi-
skiem w zakładach przemy-
słowych i fabrykach były po-
żary. Podobna tragedia mia-
ła też miejsce w „Fabryce 
Szkła” w Szczakowej. Pożar 
wybuchł dnia 13 paździer-
nika 1921 roku około go-
dziny 17-tej. Ogień pojawił 
się w komorach gazowych 
przewodów prostownikow-
ni. Ta sytuacja wystąpiła 
na skutek nagromadzenia się 
w komorach zbyt dużej ilo-
ści gazu. Ogień strawił do-
szczętnie część dachu. Czę-
ściowemu zniszczeniu ule-
gły też urządzenia hutnicze. 
Bardzo szybką akcję gasze-
nia pożaru rozpoczęli sami 
hutnicy pracujący na zmia-
nie. Do pomocy została na-
tychmiast wezwana straż po-
żarna z „Fabryki Cementu” 
na Pieczyskach. Przy jej po-
mocy pożar ugaszono.

Ran czy też innych uszko-
dzeń ciała wśród pracowni-
ków huty nie stwierdzono. 
Pracę zakładu przerwano tyl-
ko na kilka godzin, od godz. 
17-tej do północy. Nieste-
ty, dokumenty nie podają, 
na jaką kwotę zostały osza-
cowane szkody, które wyrzą-
dził powstały pożar. Nie wia-
domo też, kto z załogi huty 
kierował akcją gaszenia po-
żaru.

Przemysław Maciejewski

Pożary są zmorą ludzkości od zarania jej dziejów. 
Podobne k lęsk i  n ie ominęły też zakładów 
przemysłowych rozlokowanych w Jaworznie 
i  okol icy.  P ierwszy duży pożar  w czasach 
odrodzenia Rzeczpospol itej  Polskiej ,  który 
wcześniej opisywałem, wybuchł w fabryce Azot. 
Kolejny duży pożar odnotowano też na terenie 
Huty Szkła Okiennego w Szczakowej.

Huta Szkła “Szczakowa” 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie będzie przez długie lata pamiątką

Powitanie pielgrzymki przez ojca Paulina przed wejściem na Jasną Górę 

Zbliża się dzień niesłychany,
bo narodzi się nasz Jezus kochany.
Wszyscy się z tego powodu radują 
i do Betlejem czym prędzej zlatują.

Pastuszkowie kolędy śpiewają.
 Trzej Królowie prezentami obdarowują.

A gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie, 
zasiądźmy z rodziną do wieczerzy wspólnie.

By uczcić ten cud prawdziwy, 
że narodził się nasz pan przemiły.

Podzielmy się w ten czas opłatkiem, 
by zażegnać kłótnie wszelkie.

I wejść w Nowy Rok ochoczo, 
z radością na twarzy,
a nie ze smutną buzią 

życzą: Alicja Żurowska i Karolina Figiel 

210 piesza Pielgrzymka z Jaworzna 
na Jasn  G r  we wrze niu 2006r.
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Politycznie
Jak m

ów
ią kucharze, ryba psuje się od głow

y 
i sm

ród idzie coraz niżej. O
bserw

ując to, co dzieje 
się w

śród polityków
 w

 stolicy, w
śród ludu padł 

blady strach, żeby radnym
 też nie poprzew

racało 
się w

 głow
ach. Pow

stał pom
ysł, aby dla bezpie-

czeństw
a społecznego stw

orzyć partię św
ieżych 

ryb. Ciśnie się na usta tylko takie pytanie: Skąd 
w

ziąć św
ieże ryby?

Ostatni dzie
 roku

Jest 5 m
iejsc na św

iecie, gdzie N
ow

y Rok w
ita się 

z w
ielkim

 rozm
achem

. I jak podają reklam
ow

e 
portale, najlepsze Sylw

estry są w
:

Sydney – najw
iększa im

preza na św
iecie,

D
ubaj – najokazalszy pokaz sztucznych ogni,

Rio de Janeiro – przyw
itanie N

ow
ego Roku na plaży,

H
ongkong – najw

iększy pokaz sztucznych ogni,
Edynburg – czterodniow

y festiw
al, najw

iększa 
szkocka uroczystość,
Zam

ek w
 Bobolicach – królew

ski Bal Sylw
estrow

y, 
na którym

 hulanki i sw
aw

ole przew
iduje się do bia-

łego rana. A o północy toast i pokaz sztucznych 
ogni. Króla nie będzie, ale będzie iście królew

ski 
klim

at.
A co w

 Jaw
orznie? Pozostały w

spom
nienia i tęskno-

ta za jaw
orznickim

 Sylw
estrem

 na rynku czy przed 
halą.

Rybka lubi p
yw

a
„W

esołych Św
iąt” to najczęściej składane życzenia 

przed św
iętam

i. N
iektórzy idą dalej. Żeby św

ięta 
były w

esołe, rybkę należy podlać, bo jak w
szyscy 

w
iedzą – rybka lubi pływ

ać. Toteż przed św
iętam

i 
w

 sklepach z procentam
i było tłoczno.

Nie przem
w

i
W

 W
igilię po kolacji, jak nakazuje zw

yczaj, trzeba 
śpiew

ać kolędy i czekać, aby zw
ierzątka te w

 stajni 
oraz te dom

ow
e przem

ów
iły do gospodarzy. 

W
 jednym

 z dom
ów

 czekano, bo m
iał przem

ów
ić 

kot. N
iestety, kot nie zam

iauczał, tylko leniw
ie 

przeciągnął się na parapecie. N
ic nie pow

iedział, 
bo nie m

a na co narzekać. Przecież w
ygodę i kom

-
fort m

a zapew
niony. Bow

iem
, jak m

ów
ią znaw

cy 
zw

ierząt, w
 W

igilię m
ów

ią tylko te zw
ierzęta, któ-

rym
 jest źle albo czegoś chcą. To tak jak z ludźm

i. 
Ci, co m

ają się dobrze, siedzą cichutko i przykla-
skują w

 około. A ci, co im
 los doskw

iera, m
uszą 

czasem
 coś pow

iedzieć. Ile w
 tym

 praw
dy? N

ikt 
nie w

ie, ale pew
ne jest to, że kot nie zam

iauczał.

Odpoczynku
N

a ostatniej sesji rady m
iejskiej, szczególnie pod 

koniec, zrobiło się bardzo m
iło i serdecznie. Radni 

składali sobie życzenia, nie zapom
inając także 

o m
ieszkańcach. Prezydent, prócz standardow

ych 
życzeń, życzył radnym

 odpoczynku od niego. 
N

o i radni odpoczną, bo następna sesja dopiero 
w

 2017 roku.

Deficyt ilum
inacji

N
a sesji rady m

iejskiej jeden z radnych 
upom

niał się o ilum
inacje na N

iedzieliskach. 
Stw

ierdził, iż w
 Centrum

 i na O
siedlu Stałym

 
ilum

inacje św
iąteczne są, a na N

iedzieliskach 
nie m

a. Podpow
iadam

y. N
ie tylko N

iedzieliska 
są zapom

niane, ale też inne dzielnice, które 
o ilum

inacje proszą.
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M
am dystans 

Za 1000 złotych 
Praca w

szędzie czeka 
To czem

u co trzeci
Rodak tak m

ocno narzeka? 

I na służbę zdrow
ia 

Oraz na brak czasu 
A w

ładza uspokaja 
O co tyle hałasu? 

A w
 sejm

ie poseł 
Na posła się w

ścieka 
I tak m

ało dbają 
Dziś o los człow

ieka. 

Psioczy niejeden
Że biedny jest 
A w

ładza da zasiłek 
Bo m

a taki gest. 

Kiedy ludziom
 

Kiszki m
arsza grają 

To tym
 przy w

ładzy nie
Bo o siebie bardzo dbają! 

Rząd sobie obraduje
Program

 m
a na celu

Czy w
yw

iąże się on
Z tych obietnic w

ielu! 

Dzisiaj bogaci kupują
Dobrze w

ypasione bryki
A ludzie pracy czekają 
Na lepsze płacy w

yniki.

Skąd w
ziąć forsę 

W
ielu m

ocno głów
kuje

Gdy rano i w
ieczorem

 
Chleb żalem

 sm
aruje. 

A nie lepiej żale 
Z serca w

yrzucić 
A nie ciągle i w

szędzie
Się ze sobą kłócić! 

Rząd argum
enty 

I program
y tw

orzy 
A sw

e sukcesy w
 m

ediach
Do potęgi m

noży.

Naw
et z nad m

orza 
Gniew

ne płyną fale
Czy w

 W
arszaw

ie usłyszą
Nasze ludzkie żale? 

Grudzień m
roźny 

I śniegiem
 zaw

iany 
Po ulicach krążą 
Różniste bałw

any. 

W
ładza na górze 

Jak ta kula śniegu 
Lecz nie potrafi 
W

łączyć szybszego biegu. 

M
OTTO

W
iele słow

nych obietnic
W

ięc czy ludzi przekonają?
Bo gw

arancji dobrobytu
Sam

e słowa niestety nie dają.
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Am
elia i Bartuś

– Pow
ied

z no m
i Ted

i, coś 
ty tak nap

raw
d

ę na tej 
sesji chciał p

ow
ied

zieć 
o nauczycielach, b

o ja nic 
a nic nie zrozum

iałem
?

– D
zięki za p

ochw
ałę, 

Paulek.
– Pochw

ałę?
– Pochw

ałę, b
o to nic 

inneg
o jak p

ochw
ała 

m
ojeg

o p
olityczneg

o 
p

od
ejścia d

o kw
estii 

nauczycielskiej w
 św

ietle 
nad

chod
zącej reform

y.
– M

ożesz jaśniej, Ted
i.

– Z
ap

ytany o reform
ę 

ośw
iaty, tak m

ów
iłem

, 
żeb

y nikt nie zrozum
iał, 

b
o i ja jej nie rozum

iem
. 

A
le żeb

y w
szyscy b

yli 
zad

ow
oleni, Paulek.

– A
 co zrob

im
y z likw

id
acją 

etatów
, Ted

i?

– To p
roste Paulek. 

N
ajp

ierw
 sp

raw
d

zim
y, 

kto nie jest z nam
i, a p

rzy 
okazji up

cham
y naszych 

z N
aszeg

o M
iasta.

– Jak to? Jed
nych zw

olnim
y, 

a innych p
rzyjm

iem
y.

– N
o tak, b

o jak się nie 
zm

ieszczą w
 ośw

iacie, 
to um

ieścim
y ich 

w
 kulturze, Paulek.

– W
 jakiej kulturze, Ted

i?
– N

a p
rzykład

 w
 d

ob
rze 

p
łatnych chórkach, Paulek.

– A
 co te chórki b

ęd
ą 

śp
iew

ać, Ted
i?

– C
o, co!? M

oże coś takieg
o: 

„Łub
u d

ub
u niech nam

 żyje 
p

rezes klub
u” na cztery 

g
łosy.

– W
iesz co, Ted

i? To jest 
jakiś p

om
ysł na reform

ę 
ośw

iat y. 


