
Jaworzno – prawa miejskie 1901 r.

Tytuł pojawił się w roku 1798

aby nasze miasto było lepszeTygodnik 
Lokalny

30 grudnia 2013 r.– 7 stycznia 2014 r.
nr 53/1162 rok XXIII
cena 2,00 zł w tym 8% VAT
nr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.plCO TYDZIEŃ

SPORT

 e SPORTOWE PODSUMOWANIE  
ROKU 2013 CZYTAJ NA STR. 14,-15

W NUMERZE

 e

CZYTAJ NA STR. 2

 e

MINUT CZYTAJ NA STR. 2

 e -
ROZIK NOMINOWANI DO NAGRODY

   CZYTAJ NA STR. 3

 e

CZYTAJ NA STR. 17

 e -
DOMNY CZYTAJ NA STR. 6

 e

CZYTAJ NA STR. 3

 e    
   CZYTAJ NA STR. 2

DZIELNICE

 e

CZYTAJ NA STR. 9

 e

CZYTAJ NA STR. 9

 e

POMAGA CZYTAJ NA STR. 22

 e

CZYTAJ NA STR. 23

OGŁOSZENIE

Do siego roku!
Drodzy Czytelnicy

oraz wszyscy 
Jaworznianie

 2014 

W nocy z 24 na 25 
grudnia po pasterce 
na jaworznickim 
rynku doszło 
do bandyckiej 
napaści. Czterech 
napastników 
w wieku od 23 
od 26 lat, 
pobiło dwóch 
mieszkańców 
Jaworzna. Dzięki 
nagraniom 
z monitoringu 
sprawców udało się 
zatrzymać.

Do incydentu doszło około 
godziny 1.50. Policjanci pro-
wadzący działania operacyjne 
posłużyli się zapisem z nowych 
kamer zainstalowanych na ryn-
ku. Za zgodą prokuratury pu-
blikujemy zdjęcia zarejestro-
wane podczas bijatyki.

Czterem napastnikom zo-
staną postawione zarzuty 
za pobicie. Aktualnie nałożo-
no na nich dozór policyjny. 
Stan poszkodowanego wska-
zuje na to, iż jego leczenie po-
trwa dłużej niż 7 dni.

Kamery monitoringu 
zarejestrowały 
brutalne pobicie

Komentarz redakcji:
Ze względu na piętno-

wanie tego typu zachowań 
oraz ze względu na poka-
zanie zalet nowoczesne-
go monitoringu, proku-
rator i policja zgodzili się 
na upublicznienie kadrów 
z nagrania. Niestety, na-
granie trafiło do naczelni-
ka biura promocji i infor-

macji, który w rozmowie 
z nami powiedział, że po-
trzebuje kilka dni, aby ten 
materiał dla nas przygoto-
wać.

Wyjaśnił, że nie mamy 
prawa do jego oglądania 
bez zamazania twarzy na-
granych tam osób. Pytamy 
zatem, na podstawie cze-
go takie prawo ma naczel-

nik biura promocji i infor-
macji? Dowiedzieliśmy się 
również, że najprawdopo-
dobniej on sam przygotuje 
materiał „promujący” mo-
nitoring.

Dobrze, że inne służby 
działają sprawniej niż UM. 
Policjantom zamazanie twa-
rzy zajęło kilka minut. Aż 
strach pomyśleć ile trwało-

by załatwienie najprostszej 
sprawy, gdyby naczelnik był 
jedyną osobą wydającą de-
cyzje w mieście. Chciałoby 
się wtedy rzec: „szkoda, że 
Państwo tego nie widzą”.

Z niecierpliwością cze-
kamy, kiedy biuro promocji 
udostępni nam materiał vi-
deo, niezwłocznie go pań-
stwu zaprezentujemy. F.M.

Młodym dorosłym coraz trudniej dostać 
pracę i usamodzielnić się. Pozostają 
dłużej niż zwykle przy rodzicach. Pomóżmy 
im się usamodzielnić. Od dziś co tydzień 
na łamach naszej gazety publikujemy 
teksty edukacyjne na ten temat.
Pierwszy tekst wewnątrz numeru.
                                  Usamodzielnij się! ę! 

Projekt realizowany 
z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej

Kapsuła czasu już go-
towa. Zakończyło 

się przyjmowanie przed-
miotów, które znajdą się 
w niej. Kapsuła zosta-
nie zamontowana na ja-
worznickim rynku pod-
czas Sylwestra, dokładnie 
kwadrans przed Nowym 
Rokiem. Przedmioty moż-

na było przekazywać do 
20 grudnia 2013 roku.

Przedmioty, które przeka-
zywali mieszkańcy musiały 
być związane z Jaworznem. 
Wszystkie trafiły do specjal-
nej kapsuły, która ma prze-
trwać sto lat. Nie będzie jej 
więc można otworzyć przed 
rokiem 2113.

Przypomnijmy, że w tym 
roku odbędzie się Sylwe-
ster na rynku, podczas któ-
rego wystąpią: Basia Jany-
ga – wokalistka, której nie 
trzeba nikomu specjalnie 
przedstawiać, zespół Univer-
se w składzie: Henryk Czich, 
Wojciech Wesołek, Damian 
Filipowski, Marek Kopecki, 

Grzegorz Krzykawski, Ro-
man Jońca oraz Sztywny Pal 
Azji, polski zespół rockowy, 
który największą popular-
ność zyskał sobie w latach 
80 i 90. Imprezę poprowa-
dzi chyba najbardziej znany 
strażak w Polsce, czyli Ke-
vin Aiston, którego można 
kojarzyć z programu „Eu-

ropa da się lubić”. Uwa-
ga! Ze względu na organi-
zację Sylwestra na rynku 
czekają na nas utrudnienia. 
Ze względów bezpieczeń-
stwa wejście na imprezę 
na płytę rynku będzie moż-
liwe tylko od strony Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

(iw)

Nowy Rok powitamy na rynku

RYNEK. WIDOCZNY WLOT 

Wyraźnie widać jak 
kilku „śmiałków” 
katuje kopniakami 
leżącego człowieka

Satyryczna 
Szopka 
Noworoczna 
2013
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29 grudnia na aukcja.jaw.pl ruszyła licytacja WOŚP

Blog: Dawid pokonał Goliata

Ekologiczne 
służby badają

Dowiedzieliśmy się od inwe-
stora, że powstający zakład bę-
dzie również nowym miejscem 
pracy szczególnie dla jaworz-
nian. Lokalizacja działki wska-
zuje na to, że firma będzie po-
szukiwać pracowników wła-
śnie z naszego miasta i to już 

w pierwszym kwartale przyszłe-
go roku.

Na terenie piaskowni mają po-
wstać kolejne inwestycje, ponie-
waż w tym rejonie sprzedano wię-
cej działek przeznaczonych na dzia-
łalność przemysłową. O szczegółach 
już wkrótce. F.M.

Na podpisanie umowy na budowę nowego bloku 
900 MW w Elektrowni Jaworzno III będziemy 
musieli jeszcze poczekać. Tauron przedłużył termin 
ważności oferty konsorcjum Rafako i Mostostalu 
Warszawa na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno 
do 28 lutego 2014 roku.

– Bliskość takiej inwestycji jest dla mnie niepokojąca. 
W ogóle nikt nas nie powiadomił, że coś takiego 

powstaje blisko ujęcia wody. I z tego powodu jestem 
najbardziej przerażony, że jest to kilkadziesiąt 
metrów od ujęcia, skąd dostarczamy wodę dla 

40 tys. mieszkańców – mówi prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Jaworznie Józef Natonek.

– Władze Bukowna powinny wiedzieć, że działalność 
na ich terenie może wpływać na środowisko w sąsiednich 
gminach. Wymaga tego elementarna kultura – powiedziała 
Anna Wrześniak, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska. – Ważne jest, aby przyglądać się dokładnie 
stosowanym technologiom utylizacji. Zwłaszcza, że ich 
nie znamy. Mam nadzieję, że wydział ochrony środowiska 
w Jaworznie sprawy przypilnuje – zakończyła.

– W związku z tym, że decyzja dotyczyła 
województwa małopolskiego, nastąpił jakiś błąd 
komunikacyjny. Gdyby udało nam się wcześniej 
porozmawiać, nie mielibyśmy tego zamieszania 
– powiedział Paweł Mikusiewicz, przedstawiciel 

firmy budującej fabrykę utylizacji opon obok kanału 
głównego, skąd MPWiK czerpie wodę dla 40 tys. 

mieszkańców.

Śladem naszej interwencji w sprawie zakładu 
recyklingu opon, który ma powstać w sąsiedztwie 
nowego ujęcia wody MPWiK, wypowiedziała się 
Anna Wrześniak – Śląski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska.

Jak doszło do takiej sytuacji, 
w której służby odpowiedzial-
ne za ochronę środowiska i sam 
MPWiK nie został poinformowa-
ny o planowanej inwestycji?

Po interwencji gazety „Co ty-
dzień” odbyło się już kilka spo-
tkań pomiędzy wydziałami oraz 

pomiędzy inwestorem i MPWiK. 
Na dzień dzisiejszy nie możemy 
przesądzać o konsekwencjach śro-
dowiskowych związanych z dzia-
łalnością zakładu recyklingu opon. 
Pewne natomiast jest to, że ekolo-
dzy będą się teraz dokładniej przy-
glądać zamiarom firmy.

Budowa nowego bloku 900 
MW w Jaworznie rozpocznie 
się później. Termin przesunięto

Zarząd TAURON Polska Ener-
gia SA informuje, że w dniu 20 
grudnia 2013 r. powziął wiado-
mość o przedłużeniu do 28 lu-
tego 2014 r. włącznie terminu 
związania ofertą złożoną przez 
konsorcjum RAFAKO SA – MO-
STOSTAL WARSZAWA SA (Kon-
sorcjum) w ramach prowadzone-
go postępowania przetargowego 
na wybór generalnego realizato-
ra budowy bloku energetyczne-

go o mocy z zakresu 800 – 910 
MW w Elektrowni Jaworzno III. 
Konsorcjum przedłożyło także 
aneks do gwarancji bankowej 
wadialnej przedłużający okres 
ważności wadium do 28 lutego 
2014 r. włącznie.

Podpisy osób reprezentują-
cych spółkę: Dariusz Lubera – 
prezes zarządu, Krzysztof Za-
wadzki – wiceprezes zarządu.

iw

15 grudnia PKP wprowadzi-
ły zmiany rozkładu jaz-

dy pociągów, które obsługują 
naszą miejską stację Jaworz-
no Szczakowa. Czas dojazdu 
do Katowic znacznie się skró-
cił. Według nowego rozkładu 
pociągi do Katowic dojeżdżają 
w przeciągu 30 minut. Do tej 
pory ta relacja była obsługiwa-
na w czasie 50 minut. Dziennie 
kursuje w tym kierunku około 
13 pociągów.

Skrócenie czasu podróży wią-
że się z zakończoną na tym od-
cinku modernizacją torowiska. 
Krótszy czas dojazdu zapew-
ne przekona nowych pasażerów 

do tego środka transportu. Nie-
stety, tylko cena nie przekonu-
je do wyboru tego środka trans-
portu.

Ceny przejazdów w drugiej 
klasie do Katowic, w zależności 
od przewoźnika, kształtują się 
w następujący sposób: REGIO 
Przewozy Regionalne: 7,60 zł, 
GALICJA interREGIO Przewozy 
Regionalne: 11 zł, TLK: 13,00 zł

Tańsza alternatywa: PKM
Podróż autobusem PKM linii 

„A” do Katowic na ulicę Mariac-
ką trwa około 33 minut. Linia „E” 
ok. 45 minut. Linia „J” ok. 50 mi-
nut. Bilet zakupiony u kierowcy 
z Centrum Jaworzna do Katowic 

kosztuje 4,60 zł. Z kartą miejską 
ten sam bilet kosztuje 3,60 zł.

Jaworzno – Kraków
Połączenie kolejowe Jaworzno 

– Kraków nie jest takie atrakcyj-
ne jak to w kierunku Katowic. Po-
ciąg z Jaworzna do Krakowa je-
dzie 1,5 godziny, bez względu 
na przewoźnika i rodzaj pocią-
gu. Podróż droższymi pociąga-
mi pospiesznymi trwa tyle samo, 
co podróż pociągiem osobowym.

Ceny przejazdów w 2 klasie do 
Krakowa, w zależności od prze-
woźnika, kształtują się w nastę-
pujący sposób: REGIO Przewozy 
Regionalne: 14,60 zł; IR: 14,90 
zł; TLK: 19,00 zł. red

Pociągiem do Katowic w 30 minut

Na płycie rynku w środę pojawiła się żywa bożonarodzeniowa szopka. Niewątpliwą atrakcją były zwierzęta, nad którymi
opiekę cały czas sprawowali członkowie Wspólnoty Betlejem. W szopce pojawił się znany wszystkim osiołek Filip, a także
owce. Nie zabrakło oczywiście trzech króli i dzieciątka Jezus

Żywa szopka na rynku

Po co nawiązuję do tej biblijnej 
opowieści? Nie bez kozery, bo zbliża 
się początek nowego 2014 roku. 
I gdyby nie nadzieja płynąca z tej 
opowieści, kolejny rok należałby 
do jaworznickich Filistynów, 
którzy beztrosko szafują groszem 
z podatków. Przeznaczając go 
na potrzeby dworu i dworzan. Jest 
ich niemało, zatem filistyńskie rządy 
drogo kosztują.

Nasz filisyński król wydaje miliony 
na propagandę pod płaszczykiem 
wydatków na promocję. Utrzymuje 
dwie reżimowe gazety, jedną 
przystankową, internetowy portal 
oraz własną telewizję. A wszystko 
po to, aby nie tylko rok 2014 należał 
do niego, ale i kolejne lata, bo liczy 
na wygraną w przyszłorocznych 
wyborach.

Jak zatem ma wygrać biedny 
Dawid, który stanąłby z nim w szranki 
o stołek prezydenta w 2014? Po ludzku 
nie ma żadnych szans, bo nie jest 
w stanie zrównoważyć milionowych 
wydatków naszego filistyńskiego 
króla na propagandę czy – jak 
niektórzy mówią – na autopromocję. 
Nie jest w stanie, bo nasz filistyński 

król utrzymuje także wielotysięczny 
dwór, który jak jeden mąż pójdzie 
do urn wyborczych, aby broń Boże 
Dawid nie wygrał. Dlaczego? Dlatego, 
że mądry król – taki jak przykładowy 
Dawid – będzie myślał o wszystkich 
mieszkańcach Jaworzna, a nie tylko 
o dworzanach, którzy pobierają 
wynagrodzenie przede wszystkim 
za swe poparcie dla filistyńskiego króla.

Ale załóżmy, że Dawid jednak 
wygra. To jak sobie finansowo 
poradzi z miastem, kiedy filistyński 
król, na najogólniej rozumiane 
samozaspokojenie, roztrwonił już 
miliony?

Jeśli uwierzy, że wygra, to sobie 
poradzi. Ale trzeba zacząć już 
od najbliższej sesji budżetowej 
na 2014 rok. Zatem zbytki króla 
filistyńskiego trzeba mocno ukrócić, 
a zaoszczędzone pieniądze wydać 
na pożytek miasta.

Fajnie, tylko jak zaoszczędzić? 
O tym musi zdecydować wysoka rada. 
Ja tylko mogę przytoczyć przykłady 
z innych królestw, które rządzą się 
oszczędnie. W takim Sosnowcu jeden 
urzędnik obsługuje 420 mieszkańców, 
a w Jaworznie tylko 252. Można zatem 

zaoszczędzić miliony na urzędnikach. 
Gdzie jeszcze? „Masowa likwidacja 
straży miejskich” – pisze onet.
moto. „Straż miejska przestała 
istnieć już w dwunastu polskich 
miastach, w tym m.in. w Stalowej, 
Żorach czy Chrzanowie. Wygląda 
na to, że niebawem dołączy do nich 
Gdańsk” – kontynuuje. W przypadku 
Jaworzna byłby to kolejne 
zaoszczędzone miliony.

No i może taka wisienka na torcie, 
której efektem będzie następny 
milion oszczędności. Biorąc przykład 
z poprzednika naszego filistyńskiego 
króla, należy 8-osobowy wydział 
propagandy zamienić na jednego 
dobrego rzecznika prasowego, 
bo o rezygnacji z wynajętych 
dziennikarzy i operatorów reżimowej 
prasy nawet nie wspomnę.

Tych pomysłów na oszczędzanie 
jest na pewno znacznie więcej, lecz 
bez naszego jaworznickiego Dawida 
może to wszystko nie wypalić. 
Czekamy zatem na Dawida, który 
pokona Goliata.

Tego sobie i mieszkańcom życzę 
na ten nadchodzący 2014 rok.

Józef Matysik
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List do redakcji 

Naszym klientom 

 

2014 roku

Znamy już nominowanych dziennikarzy, operatorów 
i fotografów do nagród Stowarzyszenia Gazet 
Lokalnych (SGL) za rok 2013. W gronie wyróżnionych 
znaleźli się Paweł Jędrusik i Marcin Jamrozik 
z telewizji dlaCiebie.tv.

Paweł Jędrusik 

i Marcin Jamrozik

nominowani 
do nagrody głównej 

SGL Local Press

Pracownicy jaworznickiej telewi-
zji zostali nominowani do nagrody 
głównej w kategorii filmowy mate-
riał dziennikarski za fotocast opowia-
dający o bocci – grze dla wszystkich, 
którą propaguje fundacja „Ratownik 
Górniczy”.

W konkursie SGL biorą udział ga-
zety lokalne z całej Polski. Materiały 
dziennikarskie przygotowane w roku 
2013 były zgłaszane w kilku katego-
riach tematycznych. W każdej z nich 
jury nominowało po pięciu najlep-
szych. W tym roku przewodniczą-

cym jury jest Mariusz Szczygieł, któ-
ry kilka tygodni temu został uznany 
dziennikarzem roku w Polsce w pre-
stiżowym konkursie Grand Press. Jak 
co roku, honorowy patronat nad kon-
kursem objęła Marszałek Sejmu RP 
Ewa Kopacz.

Gala finałowa SGL Local Press 
2013 odbędzie się w Sejmie RP 10 
stycznia 2014 roku. Zwycięzcy w po-
szczególnych kategoriach otrzyma-
ją nagrody finansowe w wysokości 
5.000 zł każda.

red

To już ostatnie godziny 2013 
roku. Roku, który dopiero bę-
dzie podsumowywany i ana-

lizowany na wszelkie możliwe spo-
soby. Nam, mieszkańcom Jaworzna 
przyniósł m.in. nowe i dużo wyższe 
stawki opłat za wywóz odpadów ko-
munalnych, co wcale nie przełożyło się 
na poprawę jakości ich wywozu.

Tak na dobrą sprawę nikt do tej pory pre-
cyzyjnie nie wyjaśnił, dlaczego płacimy 11 
i 14 zł zamiast wcześniejszych 8,50 zł/oso-
bę przez miesiąc. Przyniósł nam też oddanie 
do użytku rynku z nawierzchnią lodowiska, 
co zgłaszają na potęgę ślizgający się po nim 
mieszkańcy.

Koniec mijającego roku przyniósł też 
ewidentne pęknięcie, a właściwie rozłam 
w radzie miejskiej. Posypała się dotychcza-
sowa koalicja. Radni nareszcie przypomnie-
li sobie, że nie są tylko kwiatkiem do kożu-
cha i ich rola nie sprowadza się wyłącznie 
do grzecznego podnoszenia łapek do góry 
i głosowania zgodnie z ustaleniami, któ-
rym ton nadawało Stowarzyszenie Jaworz-
no Moje Miasto, którego liderem jest Paweł 
Silbert – prezydent miasta.

Przy okazji wyszło na jaw, że dla pro-
minentnych osób tegoż Stowarzyszenia de-
mokracja jest tylko wtedy, gdy dysponuje się 
większością i można, przeprowadzać, co du-
sza zaśpiewa byleby tylko nie naruszyć pra-
wa – czytaj literalnie stosować zapisy a więc 
stosować je bez względu na to, że są w nim 
obszary umożliwiające wprowadzanie ulg, 
bonifkat, prowadzenie społecznych konsul-
tacji. Demokracji natomiast nie ma, gdy traci 
się większość – ot taka ciekawostka.

Przed tygodniem obiecałem, że rozszy-
fruję skrót jednego z ugrupowań. Obser-
wując przez ostatnie lata bieg wydarzeń 
w moim kochanym Jaworznie zauważyłem, 
jak mająca zainspirować do wspólnego dzia-

łania nazwa Jaworzno Moje Miasto stopnio-
wo pod wodzą liderów – tak mi się wydaje – 
zgubiła w pierwszym wyrazie człon –worzno 
i zostało tylko Ja oraz Moje Miasto. Nie będę 
pisał czyje to jest to moje i kto jest tym ja. Od-
dam głos prezydentowi miasta. Na łamach 
tygodnika reklamowego Extra wyjaśniał:

Extra: Przejdźmy do polityki personal-
nej. Niedawno zrezygnował Pan z usług Pana 
Marcina Kaszycy w radzie nadzorczej MPWiK 
z powodu braku zaufania. (...).

Paweł Silbert: Z odwoływaniem człon-
ków rad nadzorczych nastąpiło jakieś niepo-
rozumienie, bo próbuje się to przyrównywać 
do odwołania Pani Ewy Zuber z funkcji wice-
przewodniczącej Rady Miasta. To są zupełnie 
inne kwestie. Zasiadanie w Prezydium Rady 
podlegało zwyczajowo negocjacjom między-
klubowym. Ta umowa została bezpardonowo 
zerwana. Tymczasem powoływanie składów 
rad nadzorczych jest wyłącznym uprawnie-
niem organu właścicielskiego spółki. Nie mam 
w tym wypadku żadnego obowiązku, by się 
z tych decyzji tłumaczyć.

Teraz już wiemy, sam się powołał 
do Rady Nadzorczej MPO i nie musi się tłu-
maczyć. JMM jak nic. Jeżeli jest inaczej, 
to proszę o wyjaśnienie.

Przed nami Nowy Rok i życzę w nim 
Państwu zdrowia i dużo szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności. Jest to także rok 
wyborczy, więc życzę trafnych wyborów, 
przewietrzenia Rady Miasta, sprowadzenia 
jej pierwszego obywatela do roli służebnej 
a nie władczej. Zaś przydawce Moje życzę 
powrotu do jej właściwego znaczenia.

Maciej Bochenek 
autor jest przew. RN SM „Górnik”

MOJE – przydawka określająca coś, 
co do mnie należy, coś, co ma mi 
służyć, coś z czym się identyfikuję lub 
chcę by inni się identyfikowali.

Moje kochane Jaworzno

Harcerze Seniorzy postanowi-
li się spotkać pod koniec roku, aby 
w radosnej rodzinnej atmosferze 
przy dzieleniu się opłatkiem prze-
kazywać sobie nawzajem życzenia 
zdrowia, spokoju i radości na każdy 
dzień i dalsze lata oraz szczęśliwego 
Nowego 2014 Roku.

Przed oficjalnym rozpoczęciem 
spotkania wniesiono na salę Be-
tlejemskie Światełko Pokoju, którą 
przyjął z rąk komendanta Harcer-

skiego Hufca Jaworzno, komendant 
Harcerskiego Kregu Seniorów hm. 
Władysław Wiśniewski.

Wieczornica rozpoczęła przywi-
taniem harcerzy seniorów przez go-
spodynię domu kultury, Agatę Stel-
machów, po czym dalsze prowadze-
nie wieczornicy przekazała komen-
dantowi HKS, hm. Władysławowi 
Wiśniewskiemu i hm. Mieczysła-
wowi Gałeckiemu. Swoją obecno-
ścią zaszczycił wiceprezydent Ta-

deusz Kaczmarek oraz przedstawi-
ciele z Harcerskiego Kręgu Senio-
rów Jaworzno.

Seniorzy śpiewali popularne ko-
lędy, składając najlepsze życzenia 
noworoczne oraz imieninowe, Mie-
czysławowi Gałeckiemu i Mieczysła-
wowi Kijowskiemu.

W wesołej atmosferze, życząc 
sobie nawzajem do siego roku oraz 
spotkań w przyszłym roku, seniorzy 
rozstali się. Mieczysław Kijowski

Seniorzy łamali się opłatkiem
28 grudnia 2013 roku w Domu Kultury im Zdz. Krudzielskiego 
należącego do MCKiS odbyło się spotkanie opłatkowe członków 
Harcerskiego Kręgu Seniorów nr 2 Jaworzno – Szczakowa.
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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, 61-83-200

S T R A Ż  P O Ż A R N A

Komenda Miejska, ul. Krakowska 22 ................................................tel. 998, 751-87-15

S T R A Ż  M I E J S K A
Straż Miejska – Plac Górników 5 .......................................................... tel. 32 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ..................................................... tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 ................................... tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................ tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7.......................................................... tel. 993
Karetka „R” ..........................................................................................tel. 999, 615-11-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 ...tel. 32 61-81-890

P R Z E W O Z Y ,  P O S T O J E  T A X I
Pomoc drogowa –holowanie ................................................................. tel. 504 551 959
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ...................................................tel. 801-84-56
TAXI Centrum dojazd gratis ......................................... tel. 32 793-71-71, 32 615 03 00
Osiedle Stałe, dojazd gratis .......................................................................tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ....................................................tel. 801-80-93
RADIO TAXI bezpłatne zamawianie ..........................................................tel. 32 191 95
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis ................................................... tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis  ...........................tel. 0607-258-227, 801-84-55
TAXI – HALA .......................................................................................... tel. 32 793 83 83
RADIO TAXI MPT ................................................................tel. 801 32 91 91, 32 191 91

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala ....tel. 32 61-81-500
 ................................................................................................................fax. 32 61-81-501
strona internetowa:  .............................................................................www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):  ............................www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5  ................. tel. 32 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ..........................tel. 32 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  ..................................... tel. 32 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 .......................................tel. 32 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 .................................. tel. 32 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 ................... tel. 32 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ................................. tel. 32 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........................tel. 32 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .......................... tel. 32 61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20
                                              616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b .............................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ................................................................. tel. 616-39-70
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ............................... tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 .......................................................... tel. 75-86-157
ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 224 ..................................... tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ........... tel. 614-23-00, fax 614-23-10

I N F O R M A C J A  D L A  P O D R Ó Ż N Y C H
PKM Centrala ............................................................................................. tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ........................................................... tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) ..........................................................................................tel. 623-24-58

Z D R O W I E
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 ............tel. 752-24-64, 615-64-06
ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. ................................... .tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III – GZLA , ul. Gwarków 1 ................ tel. 754-93-91, 754 93 92
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ....................................................... tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .....................................................tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 .........................................................................tel. 616-40-63

C E N T R A L E  Z A K Ł A D Ó W  P R A C Y
TAURON Wytwarzanie SA El. Jaworzno III, ul. Promienna 51 .........tel. 32 715-10-00
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 .....................................tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa .................................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 .............................................. tel. 318-60-30, 318-60-64
Netia Informacja ..................................................................................tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9 ............................................................................... tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena..........................tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ......................tel. 618-50-00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 ...................tel. 32 616 35 51

B A N K I
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 ......................... tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 ................................................ tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ................................................... tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a ......................................................... tel. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ........................................................ tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ..................................................................tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-21-06, 618-20-37

K A S Y 

SKOK „Jaworzno”, ul. Gwarków 2 ............................................................ tel. 618-13-00

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. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna ............................................................................tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5 ...............................................tel. 618-19-50
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 ....................... tel. 745-10-30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ............ tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ............................... tel. 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 .......................................tel. 614-11-95

S P O Ł E C Z N E  I N S T Y T U C J E
Hospicjum, ul. Górniczej 30, 8.00 - 16.00............................................... tel. 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę .......................................................................... tel. (601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ... 696-667-164
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 14.30 - 18.30 ..........................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe środa 17.00-19.00 .................... tel. 509 97 33 18

A P T E K I 
Pro Vita ul. Matejki 25 (przy Kauflandzie) pn-pt: 7-21, sob-nd: 8-18.... tel. 32 225 31 51
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 ........................... tel. 616-32-42
Apteka Gnom pn-sob 7.00-20.00, nd 9.00-20.00 ul. Pocztowa 13  ............. tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ...... tel. 616 61 17, 751 25 08
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 .................................tel. 616 88 88

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

I N N E
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) ............ tel. 615-0-150

Serwis informacyjny

Z notatnika policmajstra

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

16 grudnia

 Zgłosił 41-let-
ni mieszkaniec uli-
cy Fredry, że niezna-
ny sprawca włamał 
się do jego piwnicy, 
skąd dokonał kra-
dzieży roweru gór-
skiego Giant, deski 
snowboardowej Ros-
signol, walizki tu-
rystycznej Dunlop. 
Suma strat 2400 zł. 
Ponadto w tym sa-
mym miejscu i czasie, 
w identyczny spo-
sób nieznany spraw-
ca dokonał kradzieży 
walizki turystycznej 
oraz choinki z piwni-
cy. Właściciel osza-
cował straty na kwotę 
280 zł.

17 grudnia

 Około go-
dziny 14.00 na ul. 

Krakowskiej doszło 
do zdarzenia czoło-
wo-bocznego. Kie-
rujący pojazdem to-
yota yaris, 64-letni 
mieszkaniec Chrza-
nowa, na skrzyżowa-
niu nie zastosował się 
do znaku STOP, nie 
udzielił pierwszeń-
stwa przejazdu pra-
widłowo jadącemu 
pojazdem fiat ducato, 
32-letniemu kierowcy 
z Jaworzna. W wyni-
ku zdarzenia do szpi-
tala trafił 7-letni chło-
piec – pasażer toyoty. 
Dziecko z obrażenia-
mi głowy pozostało 
w szpitalu.

18 grudnia
 

Nieznany spraw-
ca na ulicy Wiejskiej 
dokonał włamania 
do domu jednoro-
dzinnego, następnie 

dokonał splądrowania 
pomieszczeń miesz-
kalnych. Jak ustalono 
z wnętrza domu nic 
nie skradziono, praw-
dopodobnie spraw-
ca został spłoszony 
przez właściciela.

20 grudnia
 

38-letnia pracownica 
firmy Provident zgło-
siła, że dwóch nie-
znanych sprawców 
podbiegając do niej 
na ulicy 3-go Maja, 
wyrwali jej torebkę 
z zawartością doku-
mentów, telefonu ko-
mórkowego Samsung 
Galaxy oraz pienię-
dzy w kwocie 5000 zł. 
Trwają czynności dą-
żące do zatrzymania 
sprawców.

 Nie-
znany sprawca na uli-

cy Tysiąclecia doko-
nał włamania do piw-
nicy, a następnie 
dokonał kradzieży 
dwóch rowerów trek-
kingowych. Właści-
ciel oszacował straty 
na 3000 zł.

 W godzinach ran-
nych zgłosił 34-let-
ni mieszkaniec Ja-
worzna, że nieznany 
sprawca dokonał kra-
dzieży jego samocho-
du BMW 560 o war-
tości 60000 zł. Czyn-
ności prowadzi KMP 
Jaworzno.

21 grudnia

 Zgłosił 54-let-
ni mieszkaniec uli-
cy Wolności w Ja-
worznie, że nieznany 
sprawca w nocy do-
konał przecięcia siat-
ki stanowiącej ogro-
dzenie jego posesji, 
a następnie usiło-
wał wyważyć stalowe 
drzwi garażu. Straty 
oszacowano na kwotę 
100 zł.

 
W godzinach ran-
nych zgłosił 53-letni 
jaworznianin, że nie-
znany sprawca do-
konał kradzieży jego 
samochodu opel cor-
sa. Po południu funk-
cjonariusze wydzia-
łu kryminalnego za-
trzymali dwóch bra-
ci, mieszkańców So-
snowca podejrzanych 
o dokonanie w go-
dzinach nocnych kra-
dzieży samochodu 
opel corsa. W trakcie 
wykonywania czyn-

ności policjanci ujaw-
nili 0,4 g amfetaminy. 
Czynności prowadzi 
wydział kryminalny.

22 grudnia

 Około godzi-
ny 14.30 51-letni kie-
rowca pojazdu sko-
da octavia podczas 
wykonywania skrę-
tu w lewo z ul. Mar-
tyniaków w ul. Mo-
niuszki nie ustąpił 
pierwszeństwa prawi-
dłowo jadącej samo-
chodem opel vectra, 
40-letniej mieszkan-
ce Jaworzna i dopro-
wadził do zderzenia 
czołowo-bocznego 
pojazdów. W wyniku 
zdarzenia uczestnicy 
doznali ogólnych po-
tłuczeń ciała.  
Pasażer pojazdu  
skoda, 43-letni miesz-
kaniec Trzebini, po-
został w szpitalu 
z uwagi na poniesio-
ne obrażenia. Postę-
powanie wyjaśniające 
okoliczności zdarze-
nia drogowego  
prowadzi  
KMP Jaworzno.

 
W godzinach noc-
nych nieznany spraw-
ca po uprzednim wy-
łamaniu skobli w 11 
piwnicach własności 
mieszkańców Jaworz-
na przy ulicy Gagari-
na, dokonał kradzieży 
elektronarzędzi, ro-
weru górskiego, nart, 
odzieży używanej, 
butów. Suma ponie-
sionych strat wynosi 
14200 zł. Postępowa-
nie prowadzi KMP Ja-
worzno.
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WOŚP w Polsce i na całym świecie zagra 12 stycznia

Samodzielność finansowa ma różne wymiary. To mogą być pierwsze 
zarobione pieniądze za roznoszenie ulotek, które uzupełnią 
kieszonkowe od rodziców. Może być pierwsza umowa o pracę, prawie 
na pewno czasowa, zaraz po szkole lub studiach. Wreszcie może być 
pierwsza pożyczka przed świętami na prezenty dla najbliższych – 
rodziców czy dziewczyny albo chłopaka. Ale też i pierwszy kredyt na 
samochód, a nawet kredyt hipoteczny. Wreszcie samodzielność może 
oznaczać pierwsze własne mieszkanie – choćby wynajęte.
Z badań wynika, że wśród młodych ludzi w wieku 18-24 pracuje co 
trzeci, zaś wśród starszych w wieku 25-29 lat – już dwie trzecie. 
Jednak w młodszej grupie wiekowej trzy czwarte jest na całkowitym 
lub częściowym utrzymaniu rodziców, a w starszej tylko jedna 
czwarta. To i tak zresztą dużo - zdaniem socjologów z CBOS, którzy 
przeprowadzili badania dla Akademii Leona Koźmińskiego.
Widać zatem, że droga do usamodzielnienia nie jest łatwa ani krótka. 
Łatwo też popełnić błędy. Jak by to dziwnie nie zabrzmiało, to na każdym 
jej etapie należy postępować… podobnie, by błędów tych uniknąć. 
Przede wszystkim i zawsze trzeba wiedzieć jak najwięcej o tym, co 
zamierza się zrobić. O firmie, która ma nas zatrudnić i o umowach 
o pracę. O kredytach i chwilówkach. O wynajmowaniu mieszkania 
i obowiązkach lokatora. Dziś usamodzielniający się młodzi ludzie są 
w komfortowej sytuacji – mają internet. Wiedzę dostępną na kliknięcie. 
Trzeba z niej korzystać. Ale trzeba też umieć korzystać. Istnieją strony 
internetowe, które – jak się wydaje – tylko pozornie mają nam pomóc 
udzielając wszechstronnej informacji. A w istocie chodzi o to, byśmy 
wzięli kosztowną pożyczkę, czy kupili w gruncie rzeczy niepotrzebny 
nam towar (często jeszcze przepłacając). Na pewno warto zachować 
czujność.
Warto też posłuchać tych, którzy już usamodzielnili się i mają pierwsze 
doświadczenia za sobą, a chcą pomóc nowicjuszom. Po pierwsze 
i absolutnie najważniejsze: nie wpakować się w nielegalną działalność. 
Po drugie, jeśli tylko możliwe - nie wdawać się w tzw. interesy na gębę 
(także z rodziną niestety – pamiętacie przysłowie „dobry zwyczaj – nie 
pożyczaj?”). Po trzecie - czytać umowy, od góry do ostatniego wiersza. 
Zachować zdrowy rozsądek. Wyobrazić sobie najgorszy możliwy 
wariant rozwoju wydarzeń. Kalkulować opłacalność. I myśleć, myśleć, 
jeszcze raz myśleć.
Weźmy umowę o pracę. Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy można 
w ciągu pół godziny przeczytać, co umowa o pracę musi zawierać, o 
czym należy pamiętać podpisując ją, jakie są rodzaje umów o pracę, 
jakie są obowiązki pracodawcy, ile może być umów na czas określony, 
jak się zmienia treść umowy i jak ją rozwiązać, jaki jest okres wypow-
iedzenia umowy, kiedy prawo chroni pracownika i co zrobić, kiedy 

pracodawca cię zwalnia (http://www.pip.gov.pl). Na stronie RMF 
możesz znaleźć przygotowany razem z PIP dekalog pierwszej umowy 
o pracę (http://www.rmf24.pl/raport-wakacje/fakty/news-jak-wejsc-
na-rynek-zatrudnienia-czyli-dekalog-pierwszej-prac,nId,986713). 
Zresztą wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „pierwsza praca” albo 
„pierwsza umowa o pracę” i wyskoczą dziesiątki linków, bardziej lub 
mniej wartościowych. Te sygnowane przez instytucje profesjonalnie 
zajmujące się pracą i zatrudnieniem należą do pierwszej grupy.

Z kolei na stronie www.zanim-podpiszesz.pl, stworzonej przy 
współpracy m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta oraz NBP, znajdziemy opis w punktach jak 
postępować, gdy sytuacja zmusza nas do zaciągnięcia chwilówki. To 
jest banalnie proste, ale ciągle tysiące ludzi nie korzysta z tych porad. 
A przecież zwłaszcza tych, którzy usamodzielniają się finansowo, nie 
stać na kosztowne błędy. A więc w czterech krokach:
 1. Sprawdź wiarygodność firmy
 2. Policz całkowity koszt pożyczki
 3  Dokładnie przeczytaj umowę
 4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz

Każdy z tych kroków jest dość szczegółowo opisany. Znajdują się tam 
także bardzo konkretne ostrzeżenia przed różnymi trickami 
dotyczącymi kosztów pożyczek (opłaty wstępne, obsługa w domu, 
kaucje, sposób ustalania oprocentowania) i treści umów. Na tej samej 
stronie jest też bardzo dobry kalkulator kosztów pożyczki, tak zwanej 
RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
Kampania „Zanim podpiszesz” była przygotowana z myślą o osobach, 
które zaciągają lekkomyślnie najdroższe na rynku pożyczki – tzw. 
chwilówki, ale dotyczy w gruncie rzeczy każdego kredytu. Czytając 
różne strony i zastanawiając się nad wzięciem kredytu lub chwilówki 
pamiętajmy też o jednym: nic nie zastąpi samodzielnego myślenia, 
a już zwłaszcza nie zastąpi go słowotok sprzedawcy, agenta 
finansowego czy pośrednika, który rozliczany jest wyłącznie z jednego 
– by sprzedać swój produkt po jak najkorzystniejszej dla niego cenie.
Z myślenia nie należy rezygnować nawet wtedy, gdy wydawałoby się 
niczego złego nie można się spodziewać. Analityk Piotr Ceregra tak 
pisze o programie wsparcia budownictwa mieszkaniowego: „Kredyt 
z rządowym wsparciem jest dla banku mniej ryzykowny niż udzielony 
na standardowych warunkach. Dzięki dopłacie klient pożycza mniejszą 
kwotę, zwiększa się prawdopodobieństwo, że będzie go stać na spłatę, 
bank powinien więc naliczyć mniejszą premię za ryzyko – czyli 
w efekcie pożyczyć pieniądze taniej. Jednak możliwe jest i inne 
rozumowanie. Skoro kredyt z dopłatą jest dla klienta zdecydowanie 
tańszy niż w standardzie, w jego cenie można… łatwo przemycić nieco 
wyższą marżę”. Warto zatem korzystać z porównywarek cen kredytów 
czy usług doradców finansowych, ale zawsze zachowując zdrowy 
rozsądek i dozę podejrzliwości.
Myślę zresztą, że świetnie o tym wiecie. Badanie CBOS i ALK, od którego 
zaczął się ten tekst, pokazało że tylko 7 do 11 procent (zależnie od wieku) 
młodych ludzi, gdyby niespodziewanie otrzymali 10 tys. zł, wydałoby 
wszystko na bieżące potrzeby. Pozostali mniej lub więcej zaoszczędziliby, 
znakomita większość co najmniej połowę. To świadczy o dojrzałości.
Mimo to na zakończenie jeszcze jedna uwaga. W świecie wolnego rynku nie 
ma nic za darmo. Pieniądz kosztuje i zdobycie pieniędzy wymaga wysiłku. 
Nie ma łatwych i szybkich pieniędzy. Za każdą ofertą pracy czy kredytu stoi 
czyjś interes, za każdą transakcją czyjś zysk. Ważne, by zysk był obustronny.

Piotr Aleksandrowicz

Cena samodzielności
Samodzielność finansowa zawsze ma swoją 
cenę. Chodzi o to, by była to cena minimalna.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

1   odcinek

„Na ratunek” to hasło 22. 
Finału WOŚP w 2014 roku. 
Oj, będzie się w tym dniu 
działo. Na ulicach Jaworzna 
pieniądze będzie zbierało 180 
wolontariuszy.

W bibliotece na żywo będziemy transmito-
wać licytacje rzeczy podarowanych przez ja-
worznickie firmy i mieszkańców miasta. Licy-
tacja ruszyła już od niedzieli. Nazwa ronda, zło-
te serduszko, płyty z autografami, szczeniaczek, 
zjazd do kopalni, bilety do kina, sesję zdjęciową, 
kurs tańca, gadżety radia RMF, wszystko na – 
aukcja.jaw.pl. Przedmioty na licytację przyjmu-
jemy na bieżąco w redakcji gazety.

Od południa na płycie rynku będą pokazy 
OSP z Byczyny. To ona zorganizuje zawody 
z pokazami ratowniczymi. Będzie także „pokaz 
mody strażackiej”, pokazy tresury owczarków 
niemieckich, pokazy zajęć fitness w wykonaniu 
klubu FITNESS SZOK. Będą grali także DJ-e.

W bibliotece, liczenie pieniędzy i licytacja 
na żywo oraz występy jaworznickich zespołów. 
Jeśli chcesz zaśpiewać, zatańczyć i pokazać 
swój talent skontaktuj się wcześniej z redakcją. 
Będzie malowanie buźki, rozmowy z lekarzami 
i ratownikami.

Jeśli masz pomysł na jaworznicki WOŚP 
– zapraszamy na kolejne już spotkanie orga-
nizacyjne do redakcji „Co tydzień” w piątek 
o godz. 18.00.

Mirosława Matysik

Na ratunek oraz świąteczne życzenia
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w 1990 r. uchwałą Miejskiej Rady Narodowej utworzono MOPS

kierowca doskonały

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

Rafał Kaptur – szkolenia  
dla branży TSLy

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

   

Mariusz Bur-
czy – specja-
lista do spraw 
bezpieczeń-
stwa ruchu 
drogowego i 
egzaminator 
tel. 790 780 t
5455

Bez niego nie 
rozpoczniemy żadnej 
podróży – akumulator 
jest magazynem energii 
elektrycznej koniecznej 
do uruchomienia 
każdego samochodu.

Zimą narażony jest na wyjątkowo 
ciężką pracę za sprawą niskich tem-
peratur oraz uruchamiania wielu od-
biorników prądu, takich jak dmucha-
wy, ogrzewanie szyb czy podgrzewa-
nie foteli. Jak o niego zadbać, aby nie 
zawiódł w pewien mroźny poranek.

Po pierwsze akumulator nie zno-
si stałego niedoboru prądu, który 
może być spowodowany np. osa-
dem na zaciskach, skorodowanym 
przewodem masowym, lub po pro-
stu słabą wydajnością alternatora. 
Należy zatem oczyścić zaciski aku-
mulatora z nagromadzonych osa-
dów. Aby upewnić się, że nasz sa-
mochód w pełni regeneruje siły aku-
mulatora, należy zmierzyć napięcie 
ładowania na uruchomionym silni-
ku. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wy-
konać tego sami, wystarczy udać się 
do najbliższego warsztatu, mechanik 
w przeciągu minuty dokona tej pro-
stej czynności.

Trzeba unikać zbyt długich po-
stojów auta. Każdy, nawet sprawny, 
akumulator ma tendencję do samo 
rozładowywania. Po prostu z upły-
wem czasu znajduje się w nim co-
raz mniej energii. Zjawisko to postę-
puje tym szybciej, im zimniejsze oto-
czenie akumulatora. Ponadto w sa-
mochodzie nawet na postoju działa-
ją odbiorniki prądu, takie jak auto-
alarm, migające diody, czy podtrzy-
manie pamięci różnych urządzeń. 
Jeśli przez dłuższy okres czasu nie 
planujemy podróży, szczególnie pod-

czas dużych mrozów, należy co kilka 
dni uruchomić silnik naszego samo-
chodu i pozostawić na wolnych ob-
rotach przez około 30 minut.

Należy również pamiętać, 
że długotrwałe niedoładowanie 
akumulatora skraca jego żywot-
ność. Jeżeli jeździmy na krótkich 
trasach, nasz akumulator będzie 
ciągle „głodny”, ponieważ oddaje 
on więcej energii do uruchomie-
nia silnika niż w zamian dostaje. 
A wtedy doładowanie akumulatora 
za pomocą prostownika okazuje się 

najlepszym sposobem. We współ-
czesnych akumulatorach znajduje 
się „oczko” które zmieniając kolor 
informuje o poziomie rozładowania 
akumulatora.

Ponadto warto profilaktycznie 
doładowywać akumulator przed 
falą mrozów. Oszczędzi nam 
to niemiłej niespodzianki w mroź-
ny poniedziałkowy poranek, w ża-
den sposób nie wpłynie to na zu-
życie akumulatora, a wręcz prze-
ciwnie – wydłuży jego żywotność.

Życzymy bezpiecznej drogi!

Akumulator

fot. superauto24

Na obrzeżach Jeziorek przy 
ul. Herbowej mieszka, choć cięż-
ko nazwać to mieszkaniem, pan 
Mieczysław. Budynek, w którym 
jest zameldowany to brzydko mó-
wiąc stara rozlatująca się rudera. 
Nie ma w nim prądu, wody, a na-
wet ogrzewania. O luksusach typu 
telewizor czy telefon nie wspomi-
nając.

Poruszona sytuacją pana Mie-
czysława Marika Warchoł napi-
sała do nas wzruszającego maila. 
I gdyby nie pani Marika, pewnie 
nikt nie zainteresowałby się losem 
tej osoby. Postanowiliśmy odwie-
dzić jaworznianina.

Wielu osobom, bezdomni mogą 
przywoływać na myśl złe skojarze-
nia, ot przykry stereotyp brudne-
go alkoholika. Pan Mieczysław 
łamie tę tezę. Alkoholu nie pije, 
a na co dzień zmaga się z truda-
mi życia. Choć budynek, w którym 
mieszka jest dosyć duży, to pan 
Mieczysław zagospodarował tyl-
ko jeden pokój, w którym stara 
się przetrwać nadchodzącą zimę. 
Jedyne źródło pieniędzy jakie po-
siada to renta w wysokości około 
600 zł. Za takie pieniądze przeżyć 
się nie da.

Wspomagają go mieszkańcy 
pobliskich domów, którzy przyno-
szą mu jedzenie, środki czystości, 
a także drewno na opał. Choć pro-
wizoryczne ogrzewanie swojego 
„mieszkania” zbyt wielkiego skut-
ku nie przynosi, bo drzwi i okna 
są w fatalnym stanie. W dodatku 
pan Mieczysław jest schorowaną 
osobą. Musi poruszać się o ku-

lach, a dojście choćby do najbliż-
szego sklepu jest dla niego praw-
dziwą katorgą.

Zmaga się również z innym 
bardzo dużym problemem. Jego 
dom jako spelunę upatrzyli sobie 
miejscowi pijacy, którzy okrada-
ją pana Mieczysława nawet z naj-
drobniejszych pieniędzy. Bronić 
się nie ma jak, bo budynek w kilku 
miejscach nie ma drzwi, więc wej-
ście do niego jest bardzo proste.

Na twarzy i całym ciele miesz-
kańca Jeziorek widać ślady pobi-
cia i liczne siniaki. Pan Mieczy-
sław nie chce jednak powiedzieć, 
kto go bije. Cały czas wspierają go 
mieszkańcy, którzy przychodząc 
w odwiedziny i przynosząc je-
dzenie wywołują uśmiech na jego 
twarzy. Pan Mieczysław nie kryje 
ogromnej wdzięczności i wzrusze-
nia. Nikt nie był zainteresowany 
jego losem, tylko sąsiedzi poma-
gali mu przetrwać przynosząc je-
dzenie i drewno na opał.

Kontaktowaliśmy się w spra-
wie pana Mieczysława z dyrekto-
rem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Czesławem Smalce-
rzem, który po naszej informacji 
zareagował natychmiast. U pana 
Mieczysława pojawili się pracow-
nicy MOPS wraz ze strażą miej-
ską i zaproponowali przeniesie-
nie mieszkańca Jeziorek do noc-
legowni. Bardzo cieszy nas szyb-
ka i sprawna interwencja MOPS-
-u, bo teraz zima dla pana Mie-
czysława nie będzie zagroże-
niem.

PJ

Pan Mieczysław – samotny bezdomny
Jest grudzień, choć na zewnątrz na próżno szukać śniegu. Ale powoli wszyscy czujemy magię świąt, wspólnej 
Wigilii oraz ciepłego i przepełnionego miłością Bożego Narodzenia. Tak będzie w większości jaworznickich 
domów. Wspólnie będziemy obdarowywać się prezentami i łamać się opłatkiem. Nie wszyscy mają jednak 
to szczęście, aby móc spędzić ten czas z bliskimi.

 y CHOINKA GWIAZDKOWA, DZIEJE I SYMBOLIKA POLSKIEJ TRADYCJI to tytuł 
spotkania, które odbyło się w bibliotece miejskiej, wieczorem 20 
grudnia. Spotkanie rozpoczęto wspólnym śpiewem kolęd. Prezen-
tację multimedialną o symbolice świąt, choince i ozdobach, w bar-
dzo interesujący sposób sięgajacy w odległe czasy historyczne 
przedstwiła Małgorzata Stokłosa. W spotkaniu zaprezentował się 
także chór jaworznickiego Uniwersytetu III Wieku.

W piątek 6 grudnia został znaleziony pies rasy 
rotteweiler na drodze prowadzącej ze Sław-
kowa do Okradzionowa. Pies biegł za jakimś 
samochodem, z którego najprawdopodobniej 
został wyrzucony. W chwili obecnej poszuku-
jemy dotychczasowego właściciela, a także 
domu tymczasowego lub stałego.

Pies ma około 5-6 lat. Jest zadbany i ła-
godny, grzecznie chodzi na smyczy. Pies jest 
wykastrowany. Podczas spacerów zauważono, 
iż nie przepada za innymi psami, a na koty 
reaguje nerwowo. Sprawia wrażenie psa wy-
chowywanego w domu, dobrze znosi jazdę 

samochodem. 
Na dzieci jest 
raczej obojętny.

Osoby zain-
teresowane po-
mocą lub adop-
cją proszone są 
o kontakt tele-
foniczny z oso-
bami które pie-
ska znalazły:  698-176-774, lub z Inspekto-
rem TOZ: 516-165-893 (Marta) lub mailowo: 
jaworzno@toz.pl.

Szukamy domu dla znalezionego rottweilera
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MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

68/d/11

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

firm i ogrodów przydomowych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR

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

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

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

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21

34/d/11

Zakład kamieniarski wykonuje nagrobki, napisy,
parapety, elewacje granitowe.

Ul. Sobieskiego 30 (obok Zakładów Dolomitowych)
tel. 616 78 70

35/d/11

„Batix”
Tel. 615 04 24, 0 501 46 24 23

żaluzje poziome i pionowe, rolety zew. i wew. 
dekoracyjne, 

szycie firan i zasłon 

40/d/11

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 

15/d/11

Autokonserwacja 
Promocja

Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola
tel. 616 35 20, 0 602 738 065

GAZY TECHNICZNE
Z DOSTAWĄ DO KLIENTA 

Tlen, acetylen, dwutlenek węgla, argon i inne

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

29/d/11

65/d/11

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

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

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

73/d/12

Zakład Krawiecki damsko-męski
Wszelkie przeróbki – wszywanie zamków.

Reparacje odzieży skórzanej
ul. Mickiewicza 2 B tel. (32) 751 97 48

36/d/11

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

1299/d/11

BEK-POL  I
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 696 170 356

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

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

69/D/11

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”

645/D

GOTA – kompleksowe remonty wnętrz.
Systemy tapet natryskowych (gotele).

Elewacje, malowanie, docieplenia.
Tel./fax 32 627 41 81; 0 509 303 963

1413/d/11

ROLETY ZEWNĘTRZNE
170 zł/m2 brutto

Bramy rolowane-automatyka. Rolety wewnętrzne, 
żaluzje dojazd, pomiar, montaż GRATIS 

Instalacje wod-kan., c.o. gaz. Remonty
MEBLE RATTAN, MEBLE OGRODOWE, WIKLINA, 

RĘKODZIEŁO          www.wiklik-meble.pl
FACHBUD J-no ul. 11 Listopada 4 (Podwale światła), 

tel. 32 616 47 00, 601 435 839      13 LAT TRADYCJI

1448/D

NAGROBKI 
największy wybór – najniższe ceny

Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2
przy cmentarzu na Łubowcu tel./ fax 32 752 96 77

Parapety, blaty, schody, kominki         www.konach.pl

15/d/11

Serwis okien PCV i drewnianych,
Promocja wymiana szkła, uszczelek, 

doszczelnianie, regulacje 
tel. 616 35 20, 0 602 738 065

1449/D

Tusze, tonery, hurt detal, 
regeneracja sprzedaż, 

serwis drukarek 
tel fax 751 92 23, 502 174 160

www.cprint.pl, 
www.tonerytukan.com

2/l/13

DANKAN 
wywóz nieczystości ciekłych, beczka poj 10 i 16 m3 

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

680/D

POLSKI GAZ
gaz w butlach ekspresowa dostawa 

gazu na telefon propan – butan  
w butlach 11 kg, 33 kg

tel. 32/ 294 88 44, 297 94 57 
Jaworzno

27/I/13

SZEWC JAWORZNO
ul. Słowackiego 4 tel. 32 725 12 60
Godz. otwarcia: pn-pt 9.00–17.00; 

sob. 9.00–13.00

28/I

Wywóz ścieków 
samochody 8 i 14 m3, czeszczenie 

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

Google.pl
Woźniak Henryk  

Jaworzno
VY73!

BAJKOLAND JAWORZNO

42/I

PSILTON
Hotel dla zwierząt zaprasza.

Profesjonalny PETSITTER.
Wyjazd na Święta, Sylwestra?

Nagła choroba, z kim zostawisz pupila?
Jaworzno ul. Długosza 16 d 

tel. 727 422 111

dw

Serwis samochodowy Rafał Kubica
Naprawa samochodów osobowych i dostawczych 

wszystkich marek.
mechanika samochodowa, elektronika samochodowa,

serwis ogumienia, blacharstwo
MYJNIA SAMOCHODOWA

ul. Aleja Piłsudskiego 43 (obok Skate Parku) 
pon. – piątek 8.00 – 17.00, sobota 9.00 – 13.00 

tel. 698 484 264
SZYBKO, TANIO I SOLIDNIE

ogłoszenie własne

Sprawdź, czy jesteś 
w Katalogu firm na 

Strona główna         Video                   Reklamy                             Katalog firm              TV na żywo

Tel. 32 751 91 30; e-mail: www.jaw.pl@gmail.com
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Okręg wyborczy: Jeleń, Pszczelnik, Byczyna, Azot, Stara Huta, Bory, Jeziorki i Ciężkowice

Radna Rady Miejskiej Renata Chmielewska
Przyjmuje: Jeleń – Domu Kultury 
ul. Wiosny Ludów 1 w poniedziałki 
w godz. 16.00 – 17.00

Pszczelnik – Szkoła 
Podstawowa nr 15 
ul. Leśna 49 
w ostatni piątek miesiąca 
w godz. 16.00 – 17.00

tel. 696-450-523

KONTAKT: www.burczy.pl

Z przyjemnością zawiadamiamy o otwarciu 
Przychodni Weterynaryjnej MAWET, 

mieszczącej się na Osiedlu Stałym 
przy Alei Tysiąclecia 7 na Placu Targowym. 

Godziny otwarcia pon-pt 9.00-19.00, 
sob 9.00-14.00 

tel. 530 995 558 www.mawet.pl

ZAKŁAD 
SZKLARSKI

• LARYNGOLOG – dla dzieci i dorosłych – 
badanie USG zatok, badanie komputerowe 
słuchu, leczenie przewlekłego zapalenia zatok, 
szumów usznych, diagnozowanie wskazań do 
zabiegów usunięcia migdałków

• CHIRURG – dla dzieci i dorosłych
• PORADNIA SCHORZEŃ PIERSI
• CHIRURG NACZYNIOWY
• NEUROLOG – dla dzieci i dorosłych
• OKULISTA   • PROKTOLOG

• DERMATOLOG – WENEROLOG – badania 
stopnia złośliwości znamion skórnych przy 
pomocy dermatoskopu komputerowego

• KARDIOLOG   • PEDIATRA
• STOMATOLOG
• GINEKOLOG
• LEKARZ INTERNISTA
• PSYCHOTERAPEUTA
• FIZJOTERAPEUTA
• ENDOKRYNOLOG – nowość!

Wszelkiej pomyślności, 
pokoju i spokoju oraz 

nadziei niosącej radość,  
w nadchodzącym  

Nowym 2014 Roku, 

życzy członkom Jaworznickiej Izby Gospodarczej, 
wszystkim sympatykom samorządu gospodarczego 

oraz prowadzącym działalność gospodarczą  
na terenie miasta Jaworzna 

Zarząd JIG

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pragniemy złożyć najserdeczniejsze

i szczere życzenia
szczęścia, wiary, nadziei

i pomyślności,
w każdym dniu Nowego Roku

wiele uśmiechu i radości! 

Życzy:
Krystyna Banasik

Miejski Rzecznik Konsumentów
z Pracownikami Biura
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oszronione, co nadawało im szcze-
gólnego uroku. Gatunek, który oglą-
dałem należy do bardzo pospolitych 
mchów plagiotropowych, czyli ta-
kich u których seta z puszką zarod-
nionośną wyrasta z boku ulistnio-
nej łodyżki. Nasz bohater, krótkosz 
szorstki, ma żółtozielone darnie. 
Tworzące je łodyżki są nieregular-
nie rozgałęzione. Liście są dłuższe 
niż szersze. Najważniejszą cechą 
taksonomiczną pozwalającą go od-
różnić od innych mchów jest seta, 
czyli łodyżka na której znajduje się 
puszka zarodnionośna. Po lupą wi-
dać, że jest ona pokryta delikatnymi 
łuskami, przez co jest szorstka, stąd 
nazwa gatunku. Ten i inne mchy po-
winno zapraszać się do ogrodów, 
szczególnie, gdy interesuje nas 
pewna nuta dzikości. Mchy prak-
tycznie nie wymagają zabiegów 
pielęgnacyjnych. Oczywiście moż-
na je przesadzać ze stanowisk natu-
ralnych. Wystarczy jednak poczekać 
minimum dwa lata, a same przyjdą 
i będą to gatunki znakomicie przy-
stosowane do warunków siedlisko-
wych naszego ogrodu.

Taki sobie jakubek

Latem opuszczone łąki i mu-
rawy ozdabiał żółto kwitnący sta-
rzec jakubek. Pełnia jego kwitnie-
nia ma przypadać na dzień 25 lip-
ca, czyli w święto św. Jakuba, apo-
stoła. To bylina, hemikryptofit, czyli 
gatunek, który zimuje pod postacią 

pączka na poziomie gruntu. Wo-
kół niego wciąż pozostają zielone 
liście, które nie zdążyły obumrzeć. 
Są one lirowate o fantazyjnie wy-
krojonych płatkach blaszki. Teraz, 
tego dnia ich brzegi zostały podkre-
ślone przez szadź. To bardzo waż-
na roślina dla motyla proporzycy 
marzymłódki. Jej larwy żywią się 
jego liśćmi. A poza tym truje ko-
nie, nawet spożyty przez nie w nie-
wielkich ilościach, nawet suszony, 
czyli jako przypadkowa domieszka 
w sianie.

Święta tego roku zapowiada-
ją się szare, bure, ale jak się 
rozejrzeć dobrze to jeszcze 

zielone, kwitnące. Co prawda 
pierwszy dzień kalendarzowej 
zimy przywitał nas bielą, ale już 
po południu połowa jej zniknę-
ła. Niektórzy winią za to efekt 
cieplarniany, ja tylko globalne 
ocieplenie, jako nieunikniony 
etap ustalonych rytmów natury. 
Efekt cieplarniany jest li tylko 
fałszywym wnioskiem z praw-
dziwych przesłanek. Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam, za kil-
ka tysięcy lat inni ekoterroryści 
będą zajmować się zwalcza-
niem globalnego ochłodzenia, 
w związku z nadchodzącą nową 
epoką lodowcową.

Niski karmnik

W dalszym ciągu opowiadam 
o tym co widziałem podczas space-
ru 10 grudnia. Przy ulicy Krótkiej, tuż 
przed skrzyżowaniem z ulicą Polo-
wą na chodniku przed jednym z do-

mów rósł sobie karmnik rozesłany. 
Jest to drobna roślina z rodziny goź-
dzikowatych. To gatunek pospolity, 
dziko rosnący, ale trudno dostrze-
galny, gdyż dla nieprawnego oka 
udatnie przypomina trawę. Uchodzi 
za jednego z najmniejszych przed-
stawicieli rodzimej flory naczynio-
wej. Są też formy ozdobne, ponie-
waż dobrze znoszą trudne warunki 
siedliskowe i znakomicie sprawdzają 
się jako rośliny okrywowe w ogród-
kach skalnych. Tworzy swoiste zbio-
rowisko wraz z mchem, prątnikiem 
srebrzystym, który także chętnie 
zasiedla skalne szczeliny, nawet je-
śli są to tylko luki pomiędzy kostką 
brukową czy niszczejące fugi w mu-
rach. Wysokość naszego bohatera 
nie przekracza dziesięciu centryme-
trów. Jego liście są równowąskie, za-
kończone ostką. Ich brzeg jest orzę-
siony. Kwiaty ma, ale drobne. Skła-
dają się na nie cztery zielone działki 
kielicha, cztery krótsze od nich białe 
płatki korony, cztery pręciki i jeden 
słupek złożony z czterech owocolist-
ków. To czyni go wyjątkiem wśród 
goździkowatych, gdzie dominuje 
pięciokrotna symetria kwiatu. Teore-
tycznie kończy kwitnienie we wrze-
śniu. Te okazy, które widziałem teraz 
jeszcze miały kwiaty.

Jakiś mech

W chaszczach powyżej ulicy Po-
lowej spore połacie zajmował kobie-
rzec mchu. Jego łodyżki i liście były 

Starzec jakubek

Karmnik rozesłany

Krótkosz szorstki

Dla koneserów
Śląski Instytut Naukowy decyzją władz wojewódzkich zlikwidowano w 1992 r.

Z szafy prokuratora 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

Adwokat Maciej Zwierzycki 
odpowiada na pytania czytelników

adwokat Maciej Zwierzycki

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ADWOKATA
Zgłoszenie na poradę prawną  

adwokata Macieja Zwierzyckiego

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

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

Zabił staruszka tłuczkiem

To morderstwo wstrzą-
snęło osiedlem. Nawet 
policjanci stwierdzili , 

że to jedna z najbardziej po-
nurych zbrodni ostatnich lat. 
71-letni Alojzy K. emerytowany 
żołnierz Wojska Polskiego zo-
stał zabity w swoim domu przez 
młodego chłopaka. O motywach 
zbrodni jeszcze przez wiele 
tygodni po tragedii krążyło 
po mieście wiele plotek.

Alojzy K. mieszkał samotnie 
od około 2 lat. Sąsiedzi wypowia-
dali się o nim pozytywnie. Miły, 
spokojny, nikomu nie wadził. 
W jego domu widywano wielo-
krotnie młodych mężczyzn w wie-
ku 20-30 lat. Nie raz odbywały się 
tam spotkania towarzyskie, w cza-
sie których słuchano głośnej mu-
zyki. Przez niektórych sąsiadów 
określany był jako „osoba mająca 
skłonności seksualne”. Lubił mło-
dych chłopców.

Na policję dzwonią zaniepoko-
jeni sąsiedzi. Informują, że Aloj-
zy K. od wielu dni nie daje oznak 
życia. Policjanci stukają w drzwi, 
dzwonią, ale nikt nie otwiera. 
Po głośnej naradzie jeden z funk-
cjonariuszy postanawia wejść 
do mieszkania przez balkon. Wte-
dy niespodziewanie drzwi wej-
ściowe otwiera 21-letni Łukasz Cz. 
Sprawia wrażenie kompletnie za-
skoczonego. Na pytanie policjanta 
„Co robi”? Odpowiada, że pilnuje 
mieszkania, bo właściciel przeby-
wa aktualnie w Niemczech.

W domu strasznie śmierdzia-
ło. Podczas rozpytywania chło-
paka inny z policjantów przeszu-
kuje mieszkanie. Wchodzi do ła-
zienki. Tam widzi w wannie ster-
tę ubrań posypanych proszkiem 
do prania. Po ich odsłonięciu jego 
oczom ukazuje się fragment ludz-
kiego ciała. Dalej sprawy toczą się 
bardzo szybko. Łukasz Cz. zosta-

je obezwładniony. Nie stawia żad-
nych oporów. Jeszcze na miejscu 
przyznaje, że około 2 tygodnie 
wcześniej zabił Alojzego K. Naj-
pierw dusił, potem zadał dwa cio-
sy tłuczkiem do mięsa. Mówił, 
że do zdarzenia doszło, gdy obo-
je spożywali alkohol. Alojzy K. pró-
bował się do niego dobierać. Wy-
wiązała się awantura...

Alojzy K. opowiadał czasem 
znajomym, że pomaga chłopakowi 
z biednej rodziny ze wsi. Kupował 
mu zeszyty i książki do szkoły oraz 
karmił. Łukasz Cz. wielokrotnie 
zostawał u niego na noc w domu, 
skąd rano udawał się do szkoły. 
Łukasz zakończył swoją edukację 
na szkole zawodowej. Był stola-
rzem meblowym. Jolanta Cz., mat-
ka Łukasza: „Ta znajomość trwała 
3-4 lata. Wiedziałam, że syn cho-
dzi do niego po szkole, je u niego 
posiłki i dostaje papierosy”. Kon-
takty syna ze starszym mężczyzną 
nie budziły u kobiety zaniepokoje-
nia do czasu, gdy przestał wracać 
na noc do domu. Jolanta Cz. by-
wała również w domu Alojzego K. 
Ten uspokajał ją za każdym razem, 
żeby się nie martwiła.

Tomasz Cz., młodszy brat Łuka-
sza, również odwiedzał dom Aloj-
zego K. Oboje pracują wówczas 
z bratem w jednym z zakładów 
stolarskich. Do starszego mężczy-
zny przychodzą co 2-3 dni. Jedzą, 
korzystają z komputera. Na uro-
dziny Łukasza, Alojzy obiecu-
je mu prezent w postaci telefonu 
komórkowego. Ale po wakacjach 
do pana Alojzego przychodzi już 
tylko młodszy Tomek. Łukasz Cz. 
jest już wtedy zły na swojego star-
szego przyjaciela. Zaraz potem za-
kazuje bratu wizyt w mieszkaniu.

Łukasz nie odwiedza Alojzego 
K. do lutego. Na początku mar-
ca oświadcza, że jedzie do pracy 
do miasta. Ma się tam nająć przy 

docieplaniu budynków i miesz-
kać na stancji. Do rodzinnego 
domu przyjeżdża w drugi week-
end marca. Młodszemu bratu po-
kazuje komórkę. Kilka dni póź-
niej oboje spotykają się znów 
w mieszkaniu wspólnego znajo-
mego. Tylko, że Alojzego K. nie 
ma już w domu. Łukasz mówi 
młodszemu bratu, że mężczyzna 
jest u rodziny do Australii. Tomek 
widzi w łazience przykryte kocem 
szmaty w wannie. Jakiś czas póź-
niej pyta brata, dlaczego nie wy-
rzuca tych szmat z wanny skoro 
brzydko pachną. Ten nic nie od-
powiada. Od tego czasu Łukasz 
wodę do mycia przygotowuje 
w misce, pryska też łazienkę od-
świeżaczem.

Łukasz Cz. przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Czynów, 
ponieważ chłopak oprócz morder-
stwa, okradał staruszka. Z jego 
mieszkania wyniósł między in-
nymi telefon komórkowy, aparat 
cyfrowy, komplet sztućców i ma-
skotki na łączną kwotę blisko 
1200 złotych.

Feralnego dnia oboje popi-
li. Alojzy K. wstawał z tapczanu, 
na którym leżał razem z Łuka-
szem. W pewnym momencie chło-
pak chwycił go za szyję i zrzucił 
na podłogę. Zaczął dusić. Następ-
nie wziął spod poduszki schowany 
tłuczek i zadał mu dwa uderzenia. 
Ciało ofiary wrzucił do wanny na-
pełnionej wodą. Wrzucił także nóż, 
którym chciał podciąć mężczyźnie 
gardło. Nie podciął, a nóż zoba-
czono dopiero wtedy, gdy z przy-
krytej ciuchami wanny spuszczo-
no wodę.

Łukasz Cz. nie był nigdy kara-
ny. Aktualnie przebywa w aresz-
cie. Za dokonanie morderstwa 
i kradzież odpowie teraz przed są-
dem. 21-latkowi grozi dożywocie.

Pitawal

Moja mama była najemcą 
mieszkania komunalnego 
należącego do Gminy 
Jaworzno. Czy ja dziedziczę 
prawo do najmu lokalu 
mieszkalnego. Czy 
prawo do wynajmowania 
mieszkania wchodzi 
w skład spadku? Nie 
mieszkałem z matką w ww. 
mieszkaniu.

Zgodnie z treścią art. 922 § 
2 kodeksu cywilnego do spad-

ku po osobie zmarłej nie należą 
prawa i obowiązki przechodzą-
ce na określone osoby, niezależ-
nie od tego, czy są one spadko-
biercami. Z sytuacją taką mamy 
do czynienia, gdy istnieje wyraźny 
przepis prawa przewidujący przej-
ście określonych praw i obowiąz-
ków na wskazane osoby na skutek 
śmierci osoby uprawnionej lub zo-
bowiązanej. Do tego typu regula-
cji prawnych niewątpliwie należy 
przepis art. 691 kodeksu cywilne-
go stanowiący, iż w razie śmier-
ci najemcy lokalu mieszkalnego 

w stosunek najmu lokalu wstępują 
także dzieci najemcy pod warun-
kiem, że osoby te stale zamiesz-
kiwały z najemcą w tym lokalu 
do chwili jego śmierci.

Wobec powyższego uznać nale-
ży, iż zgodnie z treścią art. 922 ko-
deksu cywilnego w zw. z art. 691 
kodeksu cywilnego prawo najmu 
lokalu mieszkalnego nie wchodzi 
w skład spadku po zmarłym na-
jemcy.

Zielona końcówka
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Wstęp 
Szopka noworoczna to jest
Tradycja stara nie nowa
Nie będą owijane w bawełnę
Tej władzy głupoty słowa
Usiądź wygodnie w fotelu
Co Tydzień czyta wielu
Z satyryczną szopką idziemy
Do obranego dziś celu
A śmiechu będzie do woli
Dowiemy się co kogo boli
Nasi rajcowie lali nam wodę
My dodamy pieprzu i soli
Dowiemy się co piszczy w trawie
Trwajmy w satyrycznej zabawie.

Narrator 
Noworoczną szopkę już zaczynamy
Na scenie lokalnej gazety ją gramy
Drodzy panowie i szanowne panie
Akcja dzieje się w naszym grodzie
Z prezentami oraz rózgą jadą sanie.
Hej wesoły wieczór nam nastał
Taka radosna chwila już będzie
Śpiewana pastorałka i kolęda
Bo zaczyna się szopki gawęda.

Chór kolędników
[Śpiewa pastorałkę]
Księżyc nad grodem świeci
Wiatr za oknem mroźny wieje
Złota Gwiazda Betlejemska
Głosi miastu tę nową nadzieję.
Dzisiaj z pochmurnego nieba
Sypie się taki diamentowy śnieg
Władza miasta w 2013 roku
Rynek odnowa miał szybki bieg.
Choć są niedoróbki i usterki
Szydło wyszło z pustego worka
Czy to były polityczne gierki? 

Składają dary
[Pasterze]

Pierwsza gwiazda 
W błękicie już świeci
Łuna płonie dokoła 
Niebo jest jak w pożarze
Biegną do stajenki
Do Jezuska maleńkiego 
Pasterze i śpiewają kolędy
Składają pokłon w darze.
Lulaj lulaj lulaj maleńki
Niech starzy i młodzi
Z darami idą do stajenki.

Król grodu
[Śpiewa pastorałkę] 
Chodźcie radni 
Już do mej stajenki
By ujrzeć kto dziś
Będzie jadł mi z ręki.

Przewodniczący RM 
[Głosi nowinę]
To nie są przechwałki
Śpiewajmy wierni rajcowie
Kolędy i nasze pastorałki.
Aby służebna dzisiaj droga
Prosto do celu nas prowadziła 
A nasza dieta żeby nam się
W 2014 roku w górę podnosiła.
Z szopki echo płaczu płynie
Chodźmy składać dary
Maleńkiemu nikt się dziś
Z radnych już nie wywinie!

Król grodu
[O głos prosi]
Jam król tego grodu i dworu
Tak broniłem miasta honoru.
Jak się rządzi miastem dałem
Niedowiarkom prawdy lekcję
Nowym rynkiem to może znów
Wygram prezydencką elekcję.

Głos mieszkańców 
Hola panowie u władzy
Rynek nowy jest pochyły
Na płytkach po deszczu
Jest bardzo ślisko 
A co będzie działo się
Zimo na tym rynku
Będzie na pewno takie
Niechciane lodowisko.
Kto rękę lub nogę złamie
Uszczerbek zdrowia utraci
Kto dziś tym ludziom 
Odszkodowanie zapłaci. 

Skarbnik miasta 
Nasze miasto na węglu
I na długach dziś stoi
A Warszawa jeszcze
Z podatków nas doi!

Rzecznik miasta
Gołym okiem widać
Miasto się modernizuje.

Echo obserwatora
Dobre rondo na Osiedlu 
Stałym to się likwiduje 
Ile to pieniędzy kosztuje
Na sport, kulturę brakuje.

Narrator
Piszę szopkę z serca
I z tej mej duszy
Nikt krytyki słów
Dziś nie zagłuszy.

Głos nocy
Pod księżyca dachem
Czy żyje narrator?
Dzisiaj pod strachem.

Na szachownicy 
Ja jestem pionkiem
I skromna ma chata
Pionek królowi może
dać dziś mata.

Obserwator 
[Na sesji RM]
Człowiek już nie nadąża
Czy mądry się wygłupia?
Czy głupi się wymądrza?

Na to 
[Marszałkowie dworu]
Niech szanowny król
Grodu na tronie
Wygodnie usiądzie
W naszym dworze
Nadal dobrze
Żyć się nam będzie.
Naszych pomyłek
Dziś nikt nie zważy
A kto zrzucić nas  
Z tronu się odważy. 

Mieszkańcy 
[Śpiewają pastorałkę]
Na wyciągnięcie ręki
Wybory są już tak blisko
Czy obecna władza miasta
Utrzyma stanowisko? 
Kto swych kolegów
Bardzo wspierał
To jeszcze szybciej
Skończy się jego kariera!

Dla Ewy Z
[Pastorałka]

Pouczała radnych 
I wspierała króla
Była tak niego blisko
Ale i tak straciła
Wiceprzewodniczącej 

RM stanowisko!
Dla naszego miasta 
Zrobić chciała dobra tyle
Nie płacz Ewka już
Nie pomogą łzy krokodyle. 
 

Pierwszy marszałek
[Dworu]
Jest od wizerunku króla
I Służby Zdrowia
Od tych problemów stale
Boli mnie głowa!
Drugi marszałek dworu
Jest od sportu i kultury
Jak mogę ich wspierać
Gdy nie mam kasy fury.

Głos ulicy
Od tych sukcesów 
Władza grodu 
W pióra pawie się stroi
Ale całą ręką
Dzisiaj kasę z rad 
Nadzorczych doi.

Echo 
Na holenderskim jaworze
Tak ćwierkają wróble
Jak powstały na nowym
Rynku te drogie buble.

Śpiewają Jaworznianki 
[Pastorałkę]
Robota spartolona
Oj dana dana dana
Już gołym okiem
Widać dobrze z rana.
Rynek jest pochyły
Na płytkach ślisko
I powstało na rynku
Sztuczne lodowisko.
Ludzie oj niestety 
Wywijają piruety.
Oj dana dana dana
I zima przerąbana!

Siostry szpitalne

Kto na nowym rynku
Rękę lub nogę złamie
I na nim się wyłoży
W szpitalu zapasy
Gipsu dzisiaj mamy
I się kości złoży! 

Głos lekarzy
Coś się wytnie
A ranę się zaszyje
Jak pacjent nie 
Umrze to przeżyje.
Służba Zdrowia
Dziś jest chora
Nawet nie wyleczy
Chorego doktora.

Echo faktu
Władza miasta
Od sukcesów nie
Ma w oczach blasku
Bo nowy rynek
Posypany zimą
Jest warstwą piasku.

Śmiech szatana

Dziś społeczeństwo 
Z tego się śmieje
Ulica nuci piosenkę
Że naziemne światło
Zagląda wieczorem 
Paniom pod sukienkę.

Doradca mody

Szanowne panie
Zakładają spodnie
Na nowym rynku
Spacerujcie godnie.

Obserwator 
Jak tyle bubli
Dziś zrobić  można
To zapraszam
Skoczyć do Jaworzna.

Król dworu
Nad kanclerzem wywija
Z berłem pręży muskuły 
I do ziemi go przygina
Padaj na kolana
Bij się mocno w piersi
Że to twoja  wina!

Satyryczna Szopka 
Wszelkie podobieństwa postaci oraz sytuacji są przypadkowe
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Nie mówił o wolności
Lecz o swym sukcesie
I swej doskonałości !
Dostał od posła
Taką słowem burę 
Nic z tego sobie nie robi
Bo ma grubą skórę.

Stańczyk
[Z magistratu]
Głosi ludziom 
Wieści nowe
Na rynku postawią
Holenderkę krowę?
Czy symbolem zasobności
Będzie naszego miasta?
Bowiem od przechwałek
Miasto nie urasta.

Nad MPWiK
Jak szum morza woda
Leje się z pękniętej rury
Skarbnik miasta chce
Ostatnią deską ratunku
Zatkać budżetu dziury.
Za takie ubytki wody
Zapłaci stary i młody.

Echo 
Czy to jest prawda?
A może żart na niby
Że w mętnej wodzie
Żerują grube ryby!
Ryba psuje się od głowy
Jak ta reforma Odnowy!

Rozterka górnika
[Kołysanka]
Była kopalnia Jan Kanty
W Jaworznie jeszcze żyje
Górnik patrzy na szybową
Wieżę i serce żalem bije.
Stoi ze łzami w oczach
Na wieży koła się obracają
Dlaczego z tej matki ziemi
Węgla już nie wydobywają.
Dla kurażu strzeli kielich
Przegryzie kęsem kiełbasy
Odkurzy galowy i medale
Wspomina fedrunku czasy.
Dziś fajkę sobie pyka
Taki jest los starzyka.

Głos Skarbnika
Prawda do zenitu urasta
Wydobyte czarne złoto
To kasa była dla miasta.

Było minęło inne nastały
Czasy żal zostaje niestety
Na tym placu po kopalni
Dzisiaj powstają markety.

Narrator 
Usiądę sobie pod
Holenderskim jaworem
I tak będę nadal
Pisał fraszki z humorem.
Kto mi na odcisk nadepnie
To we własne g... wdepnie!

Głos z Warszawy
[Na wiejskiej]
Wyszło prawdy 
Dzisiaj szydło z worka
Sejm uchwalił
Śmieciowego potworka. 
A senat poparł ustawę
I fasonu on nie traci
Niech społeczeństwo
Za śmieci słono płaci.
Dzisiaj Sejm i Senat
To niedoskonała wróżka
I otwarła się taka
Śmieci Pandory puszka!

Echo
Po kraju słyszymy
Rozpaczy głos syreny
W Jaworznie są wody
I śmieci wysokie ceny.

Narrator
Przykład idzie z góry
To problem nie nowy
Należałoby politykom
Wymienić już głowy!

Dla elit władzy
[Pastorałka]
Elity władzy 
Dzisiaj ponosi
Fantazja ułańska
Lecz nie mogą
Wyleczyć chorego 
Naszego państwa!
Dlaczego z zielonej
Wyspy niby z tego raju?
Młodzi za granice 
Uciekają z własnego kraju.

Pastorałka
[Z zagranicy]
Polak za granicą
Pracować też umie
Jest tam inaczej
Ma olej w rozumie.
Codziennie pali mu
Się w rękach robota
Lecz zostaje w kraju
Za rodziną tęsknota.

Kolędnicy 
W domach świeci
Światło już wszędzie
Dalej po mieście
Idziemy po kolędzie!
Księżyc świeci
Radośnie nad nami
Ciągnie Mikołaj
Sanie z prezentami.

Wiatr woła
Rozdzieleni drwale 
Na rondzie i rynku
Mają trudną dole
Mokną w deszczu
Pokryci śniegiem
Damy im parasole.
I ciepłe filcowe
Milowe buty
Ten pomnik władzy
Na złom do huty!

Fakt prawdy
[Głosi wiatr]
Nasz poseł na
Sosinie prawdę łowi
W naszym grodzie 
Postawił się królowi.
11 listopada król 

NiNieee mómmm wił o wolnościNarrator

Noworoczna 2013
Policjant drogówki

Proszę dokumenty
Nich pani nie robi
Dziwnej miny
I szczerze przyzna
Się do winy!
Tak piłam colę i tyle
To skąd te promile!
Płaci pani mandat
Bo winna była cola
Nie pojedzie już dziś
Pani do przedszkola.

Bezrobotnych 
[Pastorałka]
Śniła nam się praca złota
Szła do obiecanego pałacu
Dziś nie idzie tam robota
Tylko słychać echo płaczu.
To siano obietnic było świeże 
Lecz nie pachnie w nim mód
Nikt sumienia tam nie pierze 
Białych kołnierzy jest w bród. 
Zakłady pod młotek
Stuk puk
A załogi posłano 
Na bruk!

Narrator 
Wieści sportowe
I stare i te nowe!

Kibiców 
[Pastorałka]
Nie ma już Victorii
Górnika – upadły 
Był finansów brak
W górniku nadal 
Się szkoli zdolny
Młody narybek tak.

Szczakowianka 
Jak ma w III lidze grać
Pieniędzy UM na ten
Cel jej nie chce dać. 
A z Koziego Brodu ani 
Grosza nie przypłynie
Czy z mapy sportowej
Szczakowianka zginie?

Król grodu
[Wyznaje]
Jeżdżę na rowerze 
Gram na gitarze
I czytam kryminały
Lubię sport i kulturę
Ale budżet miasta 
Ma finansów zawały.
Jak te dziedziny
Można wspierać
Jak na ten cel nie
Ma skąd kasy brać.

Obserwator 
Pieniądze należy
Wydawać racjonalnie
A życie w mieście
Będzie płynąć normalnie? 

Szkolna kołysanka
Zatrzymać zegary
Idziemy na wagary
Zamiast z książką 

Pod pachą
Idzie uczeń
Z wina flachą.

Belfer 
Uczeń nie
Taki jest głupi
Jak się na
Lekcji skupi.
Choć słabe
Ma wyniki
I tak załapie się
Do polityki.

Mikołaj 
Za te rynku zmiany
Rózgę dla
Władzy grodu damy.
Żeby się biczowała
I lepiej 
Pieniądze wydawała. 

Król grodu
Wręczam nagrody i złote pióra

I tak się rozwija młoda kultura.
Miasto promuję na tle powiatów
Przez co zwiększam ilość etatów!
Niech kolegom dziś lepiej będzie
Gdy jeszcze jestem na urzędzie!

Mieszkańcy 
Królowi składają
Takie noworoczne życzenie
Aby od tej władzy 
2014  roku było uwolnienie!

Głos z Kociej
Jaworznianie nic się
Dzisiaj nie stało
Nowy rynek piaskiem
Z rękawa zasypało.

Wyznanie przechodnia
Na nowym rynku
Przypiliło mnie sikanie

ToTo kasasasassssssssassssssssaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa była dddddddlallalala mmiaiasttsta.aa.

Dobrze że są toalety
MPB szanowny panie!

Kto się?
[Do szopki wprasza]
Ja Stary Rok
W 2013 roku mam
Ostatni krok.
Chcę Nowemu Rokowi
Przekazać problemów wór
Aby ze mnie nie 
Brał tych rządów zły wzór.
Ja Stary Rok
Odchodzę w siną dał
Nowy Rok będzie miał
Problemów bez liku
I przez to mi go żal.

Wybiła północ
Księżyc świeci z gwiazdami 
Taka bajeczna jest pogoda
Nowy Rok pije szampana
By panowała w kraju zgoda.
Jedni mieli huczne bale 
I szalone tany
Drudzy mają telewizor oraz
Białe ściany!

Narrator
Już senne opadają powieki
Spada z pióra ostatnia kropka
Tak się kończy bladym świtem 
Jaworznicka satyryczna szopka.
Krytykuje, a nie chwali
Władzy miasta nie obali.

Ponoć 

Narrator na rynku
Wywinął orła i wywijasy
Satyryczną szopkę
Zamknął już w nawiasy!
Jeśliśmy kogoś urazili
To z góry serdecznie 
Czytelników przepraszamy
Na następny roku 2014
Do szopki już zapraszamy!

Autor szopki
Jan Ryszard Drąg
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ogłoszenie własne

Przegrywanie 
taśm VHS 

na płyty DVD i CD
Cyfryzacja płyt winylowych

20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 
60/90 min.

15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS

30,00 zł brutto
tel. 32/ 751 91 30

6/D/13

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 suplemen-
tów diety i cudownych pigułek.

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

24/P/13

237/P

Szkolenia kierowców

Uczymy jeździć bezpiecznie w trudnych warunkach!
Jazdy przedegzaminacyjne – zapraszamy.

Zapisy i informacje pod numerem 606 931 695, 790 780 545; 
e-mail: tslszkolenia@poczta.fm; 

ul. Świętego Wojciecha 2, 43-600 Jaworzno; www.tslszkolenia.pl

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

7 i 20 stycznia, 3 lutego 2014 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

Wszystkiego najlepszego. 
Wszelkiej pomyślności 
oraz spełnienia najskrytszych 
marzeń w nadchodzącym 
Nowym Roku życzy swoim 
klientom firma 



Foto: Paweł Jędrusik
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roku 2013
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4 stycznia wznowią rozgrywki ligi siatkówki i koszykówki

TABELE

II liga siatkówki mężczyzn, 
grupa 6

1. PWSZ Karpaty MOSiR KHS Krosno  13 37
2. KS Błękitni Ropczyce  14 30
3. UKS Hutnik Dobry Wynik Kraków  13 24
4. MKS Wisłok Strzyżów  13 22
5. MCKiS Energetyk Jaworzno  13 21
6. Contimax MOSiR Bochnia  13 19
7. MKS Andrychów  13 16
8. STS Skarżysko-Kamienna  14 6
9. TSV Mansard Sanok  14 5
15. kolejka – 21.12.2013
TSV Mansard Sanok – Hutnik Dobry Wynik Kra-
ków 1:3
Energetyk J-no – Contimax MOSiR Bochnia 3:1
Wisłok Strzyżów – Błękitni Ropczyce 3:2
PWSZ Karpaty Krosno – STS Skarżysko-Kamien-
na 3:1
MKS Andrychów – pauzuje
16. kolejka – 04.01.2014
Błękitni Ropczyce – PWSZ Karpaty Krosno
Contimax MOSiR Bochnia – Wisłok Strzyżów
Hutnik Dobry Wynik Kraków – Energetyk J-no
MKS Andrychów – TSV Mansard Sanok
STS Skarżysko-Kamienna – pauzuje

II liga siatkówki kobiet, grupa 2
1. SMS LO2 Opole  15 39
2. KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice  15 35
3. PLKS Pszczyna  15 35
4. AEP Olimpia Jawor  15 32
5. MKS Świdnica  15 28
6. Sokół 43 AZS AWF Katowice  15 27
7. MCKiS Jaworzno  15 26
8. Zorza Wodzisław Śląski  15 16
9. MKS II Dąbrowa Górnicza  15 11
10. Impel Gwardia Wrocław  15 9
11. SMS PZPS II Sosnowiec  15 6
12. UKS Ares Nowa Sól  15 6
14. kolejka – 18.12.2013
Sokół 43 AZS AWF Katowice – SMS PZPS II So-
snowiec 3:0
MKS II Dąbrowa Górnicza – PLKS Pszczyna 0:3
MCKiS Jaworzno – Ares Nowa Sól 3:0
MKS Świdnica – Impel Gwardia Wrocław 3:0
KŚ AZS Polit. Śląskiej Gliwice – Olimpia Jawor 3:0
Zorza Wodzisław Śląski – SMS LO2 Opole 1:3
15. kolejka – 21.12.2013
SMS PZPS II Sosnowiec – SMS LO2 Opole 0:3
Olimpia Jawor – Zorza Wodzisław Śląski 3:0
Impel Gwardia Wrocław – KŚ AZS Polit. Śląskiej 
Gliwice 1:3
Ares Nowa Sól – MKS Świdnica 0:3
PLKS Pszczyna – MCKiS Jaworzno 3:0
Sokół 43 AZS AWF Katowice – MKS II Dąbrowa 
Górnicza 3:1
16. kolejka – 04.01.2014
MKS II Dąbrowa G. – SMS PZPS II Sosnowiec
MCKiS Jaworzno – Sokół 43 AZS AWF Katowice
MKS Świdnica – PLKS Pszczyna
KŚ AZS Polit. Śląskiej Gliwice – Ares Nowa Sól
Zorza Wodzisław Śląski – Impel Gwardia Wrocław
SMS LO2 Opole – Olimpia Jawor

I liga koszykówki mężczyzn
1.  Polski Cukier SIDEn Toruń  25  13
2.  MOSiR PBS Bank KHS Krosno  24  13
3.  Polfarmex Kutno  23  13
4.  MKS Dąbrowa Górnicza  22  13
5.  WKK ProBiotics Wrocław  21  13
6.  King Wilki Morskie Szczecin  21  13
7.  MKS Wikana Start S.A. Lublin  20  13
8.  PTG Sokół Łańcut  19  13
9.  Intermarche Bricomarche BM SlamStal 
Ostrów  19  13
10.  MKS Znicz Basket Pruszków  17  13
11.  Astoria Bydgoszcz  16  13
12.  MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno  16  13
13.  AZS Politechnika Big Plus Poznań  15  13
14.  KS Spójnia Stargard Szczeciński  15  13
Kolejka XIII, 21.12.2013 r.
Astoria Bydgoszcz – Polfarmex Kutno 63:93
PTG Sokół Łańcut – KS Spójnia Stargard Szcze-
ciński 80:58
MOSiR PBS Bank KHS Krosno – Polski Cukier SI-
DEn Toruń 61:65
MKS Znicz Basket Pruszków – MCKiS Termo-Rex 
SA Jaworzno 66:76
AZS Politechnika Big Plus Poznań – King Wilki 
Morskie Szczecin 74:84
MKS Dąbrowa Górnicza – MKS Wikana Start S.A. 
Lublin 82:75
Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów – 
WKK ProBiotics Wrocław 66:68
Kolejka XIV, 04-05.01.2014 r.
MOSiR PBS Bank KHS Krosno – KS Spójnia Star-
gard Szczeciński
Astoria Bydgoszcz – Polski Cukier SIDEn Toruń
AZS Politechnika Big Plus Poznań – MCKiS Ter-
mo-Rex SA Jaworzno
PTG Sokół Łańcut – King Wilki Morskie Szczecin
Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów – 
MKS Dąbrowa Górnicza
MKS Znicz Basket Pruszków – WKK ProBiotics 
Wrocław
MKS Wikana Start S.A. Lublin – Polfarmex Kutno

Paweł Jędrusik

Na zakończonych 22 
grudnia Drużynowych 
Mistrzostwach 
Polski Juniorów 
w Bytomiu Karol wraz 
z drużyną Górnika 
Bytom, gdzie trenuje 
na co dzień, wywalczył 
wicemistrzostwo 
Polski. Drużyna 
Górnika poprzez 
eliminacje znalazła 
się w finałowej 
ósemce najlepszych 
polskich drużyn tj. 
PKT Pobiedziska, 
AZTS Tenis Point 
Warszawa, SKT Sopot, 
Mostostal Zabrze, 
AZS Poznań, Centrum 
Bydgoszcz, KS 
Warszawianka i Górnik 
Bytom. W finale 
zawodnicy Górnika 
przegrali z drużyną 
Warszawianki 
Warszawa.

Podsumowując osiągnięcia Ka-
rola Krawczyńskiego w roku 2013 
możemy uznać sezon za bardzo 
udany. Najważniejsze sukcesy to: 
brązowy medal na Spartakiadzie 
Młodzieży w Łodzi (lipiec) oraz 
brąz w Mistrzostwach Polski i te-
raz drużynowe vicemistrzostwo. 
Życzymy Karolowi wielu sukce-
sów w nadchodzącym 2014 roku.

IW

TENIS

Kolejny duży sukces  
Karola Krawczyńskiego

Karol Krawczyński wywalczył wicemistrzostwo Polski

Drużyna Górnika Bytom, w której na co dzień trenuje Karol
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Urodziła się w Jaworz-
nie,  od ki lkunastu lat 
mieszka w Katowicach.

Umiłowanie do tań-
ca i  śpiewu przejawia 
od przedszkola. Wtedy 
to prowadzano ją na za-
jęcia taneczne do Domu 
Kultury Kopalni „Kościusz-
ko”. Tam zwrócono szcze-
gólną uwagę na jej zdol-
ności taneczne, proponu-
jąc rodzicom jej dalszą na-
ukę w szkole baletowej. 
Najbliższa znajdowała się 
w Bytomiu, wiązało się 
to więc z koniecznością 
zamieszkania w internacie. 
Ostatecznie rodzice zade-
cydowali jednak, że pan-
na Małgorzata pozosta-
nie w Jaworznie. Tutaj też 
ukończyła I Liceum Ogól-
nokształcące. Lubiła geo-
grafię, zajęcia muzyczne 
i plastyczne.

Kiedy w telewizji poja-
wił się komunikat o egzami-
nach do Studium Tanecz-
no-Wokalnego przy TVP 
w Warszawie, panna Mał-
gorzata powiedziała teraz 
albo nigdy. Startowało kil-
kaset osób. Przyjęto jedynie 
40 najlepszych, wśród nich 
pannę Małgorzatę. Tak za-
częła się jej 23-letnia ciężka 
praca tancerki.

Od zawsze fascynowa-
ła się filmami muzyczny-
mi. Szczególnie ceni i lubi 
„Deszczową piosenkę” 
i „Hello Dolly”. Musicale 
były tym, w czym chciała 
się spełniać jako tancerka. 
Ten trudny gatunek wyma-
ga wszechstronności, a taką 
dawało jej studium. Składa-
ła egzamin z aktorstwa, ka-
skaderki, stepu, tańca kla-
sycznego, współczesnego, 
ludowego i śpiewu.

Zdanie niełatwego dy-
plomu dało jej  angaż 
do Teatru Music Hall, taką 
nazwę nosił podówczas 
Teatr Rozrywki w Chorzo-
wie. Były to – jak opowiada 
– wspaniałe dwa lata wy-
stępów i nagrań progra-
mów rozrywkowych dla 
ośrodków telewizyjnych 
w Warszawie, Gdańsku, 
Łodzi i Katowicach. Kostiu-
my projektowała Ksymena 
Zaniewska, większość pro-
gramów reżyserował Stani-
sław Rzeszewski.

Każdy emitowany w te-
lewizji program z udziałem 
pani Małgorzaty z dumą 
oglądany był przez jej ro-
dziców, siostrę, rodzinę 
i przyszłego męża Macie-
ja (również jaworzanina). 
Po dwóch latach w związ-
ku z kłopotami personal-
nymi w radiokomitecie 
TVP w Warszawie zaczęły 
się kłopoty w teatrze, po-
nieważ podlegał on bezpo-
średnio prezesowi Radio-
komitetu. Nastąpiła wielka 
niewiadoma co dalej z te-
atrem. Tancerze zaczęli 
odchodzić. Zespół się roz-

W światłach rampy
opowieść o Małgorzacie Letner-Melczyk

 y

 y

 y

 y

padł. Pani Małgorzata nie 
przyjęła propozycji pracy 
w warszawskim Teatrze 
Syrena. Jej kolegą z bale-
tu był Janusz Józefowicz, 
obecnie dyrektor artystycz-
ny warszawskiego teatru 
Studio Buffo.

Jako, że mąż pani Mał-
gorzaty otrzymał propo-
zycję bardzo dobrej pra-
cy w Katowicach, nie było 
nam – mówi pani Małgorza-
ta – po drodze do stolicy.

Kuzynka jej mamy Anna 
Dębska-Weber (podów-
czas solistka Państwowe-
go Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”)  namówiła 
ją do zdawania do zespo-
łu. I tak rozpoczęła pracę 
w zespole. Były to lata spę-
dzane godzinami na sali 
baletowej, w autokarach 
i hotelach. Nie sposób zli-
czyć wszystkich koncer-
tów w kraju i za granicą. 
Udziałem zespołu były 
koncerty w największych 
sa l ach  koncer towych 
w USA (w tym w słynnej 
Carnegie Hall), Kanady, 
Chin, Europy, Maroka. Ze-
spół reprezentował naszą 
kulturę i tradycje na Mię-
dzynarodowych Targach 
i Festiwalach.

Podkreślić trzeba jedno 
– mówi pani Małgorzata – 
żeby tak dużo koncertować, 
i w kraju i za granicą, nie ła-
two znieść rozłąkę z najbliż-
szymi. Całe lata moich co-
dziennych dojazdów do sie-
dziby zespołu (ok. 130 km), 
wiązał się z późnym powro-
tem do Katowic. Mojemu 
mężowi – kontynuuje – nale-
ży się pełne uznanie za zro-
zumienie, podziękowanie 
za gorące obiadki, czekanie 
– czasami godzinami na moje 
powroty do domu. Również 
całej mojej i męża rodzi-
nie za cierpliwość w prze-
kładaniu imprez rodzinnych 
bo cioci ciągle nie było.

D o  j a w o r z n i c k i e g o 
MCKiS w 2000 roku spro-
wadził ją ówczesny dyrek-
tor Marian Miller z kierow-
nikiem Domu Kultury w Je-
leniu Danutą Miller. I tak 
od kilkunastu lat prowadzi 
zespół „Jaworowe Ludki”, 
wpajając dzieciom w wieku 
przedszkolnym i szkolnym 
tradycję, obrzędy i kulturę 
ludową. Prowadzi również 
zajęcia z Zespołem Śpie-
waczym „Jelenianki”.

Największe wrażenia wy-
warły na niej: koncert w Wa-
tykanie dla Jana Pawła II, 
Wodospad Niagara i Pekin, 
w którym spędziła dwa mie-
siące. Jej ulubiona piosenkar-
ka to Barbara Streisand, ulu-
biony zespół IL DIVO, ulubio-
na kolęda „Cicha noc”.

Boże Narodzenie tra-
dycyjnie spędza w gronie 
rodzinnym. W tym roku 
u siostry w Opolu. Będzie 
wspólne kolędowanie.

oprac. e.bigas

PEKIN 1999 ROK.

 Pierwsza z lewej 

Aktywni
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk 60-lecie istnienia obchodził w 2012 r.
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Piękno w pieśniach i muzyce kościelnej (cz. 22)

od 24 grudnia w kościele katolickim śpiewa się kolędy

Rozdział z życia śpiewaczo-muzycznego w Jaworznie i zarys historii chóru kościelnego parafii św. Wojciecha  
i św. Katarzyny, działającego od roku 1920 do chwili obecnej. Pieśni śpiewane w kościołach oraz muzyka 
charakteryzują się ponadczasowością, którym upływ lat nie odebrał wielkich wartości artystycznych. Śpiew 
w zespole chóralnym z towarzyszeniem organów stał się najbardziej lubianą formą udziału wiernych w życiu 
religijnym. Urzekające liryzmem podniosłe pieśni od wielu wieków cieszą się jednakową popularnością 
i powodzeniem, są chętnie wykonywane i słuchane.

Święta Bożego 
Narodzenia, 
to czas radosnego 
przeżywania, 
wzajemnych 
życzliwości, ciepła, 
spotkań rodzinnych 
i przyjacielskich 
oraz pielęgnowania 
pięknych tradycji 
i zwyczajów, utartych 
od wielu pokoleń.

Spośród bogactwa utworów 
śpiewno-muzycznych w kościele, 
na szczególną uwagę zasługują 
kolędy i pastorałki polskie, któ-
re należą do pieśni najbardziej 
pięknych i lubianych ze wszyst-
kich pieśni religijnych. Pieśni te 
tematycznie związane są z Bo-
żym Narodzeniem, śpiewane 

w w kościołach od 24 grudnia 
do 2 lutego i w literaturze ko-
ścielnej mają znaczącą pozycję. 
Bardzo różnorodne, nie skom-
plikowane w budowie, posiada-
ją swoistą charyzmę i w pełni od-
dają dźwiękowo – nastrojową at-
mosferę oraz piękno urokliwego 
okresu bożonarodzeniowego.

Chór kolegiaty św. Wojciecha 
i św. Katarzyny.

Kolędy i pastorałki znajdu-
ją się w repertuarze każdego 
z chórów kościelnych, śpiewane 
zazwyczaj podczas liturgii mszy 
św. z towarzyszeniem organów, 
wzbogacając oprawę śpiewno-
muzyczną z nadaniem bardziej 
odświętnego charakteru. Okres 
śpiewania tych najpiękniejszych 
pieśni trwa dość długo, ok. sze-
ściu tygodni.

Wszystkie ważne i podniosłe 
uroczystości kościelne, przy-
padające w całym okresie roku 
liturgicznego, uświetnia chór 
mieszany parafialny przy ja-
worznickiej kolegiacie.

W drugie święto Bożego Na-
rodzenia o godz. 12.00, chór 
zainaugurował dobranym re-
pertuarem ładne, mało znane 
kolędy, w którym znalazły się: 
„Witajmy Jezusa”, "Śliczna pa-
nienka", „Dziecino słodka, cze-
mu drżysz”, „Jeszcze nie czas 
Jezuniu nasz”, „Jezusek czuwa 
– luli, luli”, „Cicha noc” – pod 
dyrekcją organisty Ludwika Wi-
siorka.

Zabrzmiały także kolędy śpie-
wane przez wszystkich wiernych 
wraz z podporą chóru podczas 
świątecznej mszy św.: „Tryumfy 
króla niebieskiego”, „Anioł pa-
sterzom mówił”, „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki”.Kolędy i pasto-
rałki są bardzo chętnie śpiewa-
ne przez wiernych zgromadzo-
nych w kościołach, gdyż na ogół 
są znane wszystkim.

Z najbardziej popularnych, 
wypełnionych treściami ludo-
wymi i elementami pasterskimi, 
których rodowody sięgają XVI, 
XVII, XVIII wieku, najczęściej 
śpiewane są: „Wśród nocnej ci-
szy”, „W dzień Bożego Narodze-

nia”, „Wesołą nowinę”, „Tryumfy 
króla niebieskiego”, „Jezus ma-
lusieńki”, „Anioł pasterzom mó-
wił”, „Ach ubogi żłobie”, „Dzi-
siaj w Betlejem”, „Bóg się rodzi”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Gdy 
się Chrystus rodzi”, „Do szopy 
hej pasterze”, „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki”, „Pasterze mili, 
coście widzieli” i inne.

Melodie wielu kolęd i pasto-
rałek oparte są na rytmach ta-
necznych, jak: polonez, mazu-
rek, krakowiak, ponadto na tań-
cach pochodzenia obcego oraz 
utrzymane w charakterze kantat 
czy kołysanek.

c.d.n. Zofia Żak

Rok 2001. W czasie próby w salce dolnego kościoła, od lewej: ks. Janusz Kania – opiekun chóru, organista Ludwik Wisiorek, 
Rozalia Krupa, Zofia Tiszler, NN, Janina Polańska, Aleksandra Hasior, Maria Fortuna, Zofia Cieśla

Rok 2005. W dolnym kościele przy żłobku członkowie chóru: od lewej: Helena Kuzak, Janina Polańska, Rozalia Krupa, Jadwiga 
Nędza, Władysław Wiśniowski, NN, Aleksandra Hasior, Tadeusz Walczyk, Zbigniew Doległo, NN, Franciszek Chwirut, Ludwik 
Pierzchała, Stanisław Totoń, Ludwik Wisiorek – organista

Rok 2007. Koncert kolędowy z udziałem solistki – sopran Bachowskiej z Katowic, 
uczniów Szkoły Muzycznej w Jaworznie na flecie i skrzypcach oraz chóru. Od prawej: 
Zofia Wisiorek, Zofia Dziadek, Maria Fortuna, przy organach Wojciech Gawlas

Rok 2007. Koncert kolęd z udziałem solistki Bachowskiej, od prawej Maria Fortuna, 
Bachowska, Maria Szymulańska, Aleksandra Hasior, przy organach Ludwik Wisiorek
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w 2012 r. uchwałą RM utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Projekt to pogłębione 
badanie zagadnienia 
(problemu) o dużej 
wartości poznawczej. 
Jego główną cechą 
jest zespołowa 
aktywność badawcza 
dzieci, które planują 
i wykonują pewne 
zadania, a następnie 
oceniają ich wykonanie 
i w ten sposób się uczą. 
Nauczyciel wyzwala 
inicjatywę, podsuwa 
pomysły i dyskretnie 
podsuwa rozwiązania.

Pierwszy projekt edukacyjny 
„Szlachetne zdrowie” był reali-
zowany w Przedszkolu Miejskim 
nr 22 wchodzącym w skład Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 
1 w miesiącach: wrzesień – paź-
dziernik – listopad 2013 r. Jego 
głównym zadaniem było promo-
wanie zdrowia, nauczenie dzieci 
kontrolowania jego stanu, dba-
nia o nie i ciągłe pomnażanie 
jego potencjału. Projekt miał na-
uczyć dzieci rozwiązywać aktu-
alne problemy, jakimi są: stres, 
brak dbałości o higienę, niewła-
ściwe odżywianie, niska aktyw-
ność ruchowa.

Aby promocja zdrowia w edu-
kacji dzieci w ramach projektu 
była skuteczna, niezbędne stało 
się poszukanie instytucji i osób 
wspierających, których zadaniem 
było służenie merytoryczną wie-
dzą i wspomaganie w realizacji 
projektu poprzez konsultacje, do-
starczanie materiałów, przepro-
wadzanie pogadanek i zajęć po-
kazowych, prelekcji dla dzieci 
na tematy prozdrowotne, wizyty 
w gabinetach lekarskich i specja-
listycznych.

Etap I czyli „rozpoczęcie pro-
jektu” związany był z przygotowa-
niem siatki wstępnej do projektu 
z uwzględnieniem celów progra-
mowo – dydaktycznych oraz planu 
realizacji projektu, sprawdzeniem, 
co dzieci wiedzą o zdrowiu, sfor-
mułowaniem hipotez i sporządze-
niu siatki pojęciowej oraz wspól-
nym zaplanowaniu dalszej pracy 
czyli ustaleniu: jak i gdzie moż-
na zweryfikować hipotezy (wyj-
ścia poza teren przedszkola), ty-
powanie ekspertów itp. W związ-
ku z tym, że dzieci postanowiły 
dowiedzieć się możliwie jak naj-
więcej na temat zdrowia powstała 
lista pytań, na które dzieci w trak-
cie kolejnych zajęć chciały uzy-
skać odpowiedzi.

Etap II czyli „realizacja pro-
jektu” podzielony został na trzy 
części, z których każda poświę-
cona została jednemu z trzech 
głównych zagadnień związanych 
ze zdrowiem, takim jak: nawyki 
higieniczno-zdrowotne, zdrowe 
odżywianie i uprawianie sportów. 
Wszystkie te zagadnienia zreali-
zowane zostały dzięki zastoso-

waniu szerokiego wachlarza me-
tod i form pracy z dziećmi oraz 
owocnej współpracy z rodzicami 
przedszkolaków. Warto podkre-
ślić, iż projekt „Szlachetne zdro-
wie” dostosowany został do nowej 
podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego oraz progra-
mu realizowanego przez dzieci 5 
i 6-letnie. Tematyka projektu re-
alizowana była podczas zajęć wy-
nikających z planu miesięcznego 
oraz jako dodatkowe zajęcia roz-
wijające zainteresowania wycho-
wanków. Wiele tematów realizo-
wanych było w cyklu tematów ty-
godnia lub tematu dnia.„

W trakcie realizacji 
projektu dzieci miały 
możliwość spotkania 
z wielu ciekawymi 
ludźmi, których 
praca bezpośrednio 
związana jest 
z problematyką 
zdrowotną, 
zarówno na terenie 
Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1, 
jak i w najbliższym 
środowisku.

Dzieci odbyły wiele ciekawych 
wycieczek np. do zakładu fryzjer-
skiego, salonu kosmetycznego, 
przychodni dziecięcej i stomato-
logicznej oraz poradni rehabilita-
cyjnej, gdzie dzięki bezpośredniej 
obserwacji i możliwości kontaktu 
ze specjalistami (ekspertami): fry-
zjerem, kosmetyczką, lekarzem, 
pielęgniarką, stomatologiem, hi-
gienistką, rehabilitantem dzie-
ci miały możliwość wzbogacenia 
wiedzy i doświadczeń, oraz naby-

cia umiejętności prozdrowotnych 
zachowań i poszanowania zdrowia 
własnego i innych.

Dzieci w ramach propagowa-
nia zdrowego odżywiania pozna-
ły piramidę zdrowego żywienia, 
spotkały się z panią dietetyk oraz 
paniami kucharkami ze szkolnej 
kuchni, miały możliwość zaplano-
wania deserów oraz samodziel-
nego wykonania kanapek z wyko-
rzystaniem „zdrowych” produk-
tów przyniesionych przez nich 
z domów. Dzieci nauczyły się tak-
że kulturalnie zachowywać przy 
stole, a nawet nakrywać do stołu, 
co jest ważne, gdyż „przedszkola-
kwie, jak się ładnie je”

W trosce o zdrowie oprócz 
dbania o higienę i zdrowe odży-
wianie niemniej ważne jest upra-
wianie sportu czyli tzw. „Gim-
nastyka dla Smyka”. Dlatego też 
w ramach projektu dzieci mia-
ły możliwość uczestnictwa w za-
jęciach gimnastycznych z wyko-
rzystaniem atrakcyjnych metod, 
między innymi: M.A. Kniesssów, 
R. Labana, W. Sherborne, K. Orffa, 
które odbywały się na holu szkol-
nym, w ogrodzie przedszkolnym 
i sali zabaw ruchowych „Radosna 
Szkoła” W trakcie zajęć pod ha-
słem „W zdrowym ciele zdrowy 
duch” – nasze przedszkolaki po-
znawały sposoby aktywnego wy-
poczywania po zajęciach w przed-
szkolu oraz w czasie weekendu. 
Dzieci uczestniczyły także w lekcji 
wychowania fizycznego w klasie 
IV, które prowadził sam dyrektor 
Zespołu mgr Maciej Senior. Dzie-
ci zaproszone zostały przez pro-
wadzącego i starszych kolegów 
do wspólnych zawodów sporto-
wych. Udział w tych zawodach 
był inspiracją do zorganizowania 
na terenie szkoły olimpiady spor-

towej z udziałem kolegów z klasy 
Id (6-latki).„

W czasie 
realizacji projektu 
przedszkolaki 
wykonały wiele 
ciekawych prac 
plastycznych 
propagujących 
szeroko pojętą 
problematykę dbania 
o zdrowie, poznały 
piosenki promujące 
profilaktykę 
prozdrowotną oraz 
miały okazję do zabaw 
tematycznych 
w okazjonalnie 
organizowanych 
kącikach. 

W realizację projektu zaanga-
żowali się także Rodzice przed-
szkolaków, którzy dostarczyli ak-
cesoriów do zabaw w kącikach 
tematycznych oraz produktów 
niezbędnych do sporządzenia sa-
modzielnie przez dzieci zdrowych 
i smacznych kanapek.

Etap III – czyli zakończenie pro-
jektu. Temat poświęcony szero-
ko pojętej problematyce zdrowia 
żywo interesował dzieci, szczegól-
nie chętnie uczestniczyły w wy-
cieczkach i spotkaniach z eksper-
tami. Każdego dnia dowiadywa-
ły się lub uczyły czegoś nowego. 
Na wszystkie pytania, które po-
stawiły sobie na początku projek-
tu uzyskały odpowiedzi. W cza-
sie wielu zajęć dzieci miały moż-
liwość współpracy ze sobą w ze-
społach dzielenia się doświadcze-
niami, utrwalania zdobytych wia-
domości. W ten właśnie sposób 

nasze przedszkolaki miały możli-
wość zdobywania wiedzy opartej 
na rozumieniu, wiedzy którą będą 
w przyszłości potrafiły wykorzy-
stać w codziennych sytuacjach.

Podsumowując, realizacja za-
jęć metodą projektu edukacyjne-
go to innowacyjna metoda pracy 
z dziećmi dająca możliwości roz-
woju na wielu poziomach – za-
równo dla dzieci, jak i wychowaw-
ców. Metoda ta zakłada bowiem, 
że zdobywanie przez dzieci wiedzy 
i umiejętności jest procesem natu-
ralnym i spontanicznym, a nauczy-
ciel bazuje na zainteresowaniach 
dzieci. Dzięki tej metodzie dzieci 
rozwijają:
• twórcze myślenie,
• umiejętność planowania 

oraz przydzielania zadań 
poszczególnym osobom 
w grupie przed wykonaniem 
pracy,

• sprawności manualne,
• umiejętność redagowania 

wypowiedzi na podany temat,
• umiejętność swobodnego 

wypowiadania się i wyrażania 
własnych opinii na podstawie 
ilustracji,

• umiejętność uważnego 
słuchania tekstów literackich,

• umiejętność współpracy, 
podejmowania decyzji 
podczas pracy w grupie, 
umiejętność korzystania 
z różnych źródeł informacji,

• umiejętność oceniania pracy 
kolegów i swojej.
Metoda projektów edukacyj-

nych to metoda, dzięki której dzie-
ci i dorośli zmieniają swoje podej-
ście do nauki. Zajmują się tylko 
tym, co ich interesuje, tym co za-
gadkowe i nieznane – tym co jest 
dla nich ciekawe.

Opracowała: M. Mularz

Metoda projektów
„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem”

(przysłowie chińskie)

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 22 uczestniczące w projekcie „Szlechetne zdrowie”
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OGŁOSZENIE
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Przegrywanie 
taśm VHS 

i magnetofonowych
na płyty DVD i CD

Cyfryzacja płyt winylowych
20,00 zł brutto

cyfryzacja kaset 
magnetofonowych 60/90 min.

15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS

30,00 zł brutto
Chcesz zachować nagranie dla 
potomnych skorzystaj z okazji 

usuwanie szumu z nagrania 
z płyt winylowych cena 

negocjowana. 
tel. 32/ 751 91 30

ogłoszenie własne51/D/13

JAWORZNO
Ul. Sienkiewicza 15
Tel. 32 752 00 25

JAWORZNO
Ul. Grunwaldzka 74
Tel. 604 605 682

2014 r. według chińskiego kalendarza to Rok Konia

Grupa „Żabki” z Przed-
szkola nr 18 w Byczynie 

przygotowała dla swoich 
rodziców uroczystą Wigilię. 
Były życzenia, łamanie się 
opłatkiem i wspólne kolę-
dowanie. Dla gości 5 i 6-latki 
przygotowały jasełka, w któ-
rych zaprezentowały swe 
umiejętności aktorskie.

Śpiewano także kolędy 
w języku angielskim. Małych 
artystów do występu przygo-
towały nauczycielki Edyta 
Knapik i Grażyna Likus.

Uczestnictwo w takiej 
Wigilii to radość i wzrusze-
nie dla rodziców. Niektórym 
w oku zakręciła się łza. Rodzi-
ce dziękują za przygotownaie 
i zaproszenie na wspólne ko-
lędowanie. mm

Wigilia w Przedszkolu nr 18

Choinka,  bombki , 
ozdoby, prezenty, 
przygotowywanie 

potraw wigilijnych – krót-
ko mówiąc, wielkimi kro-
kami zbliżają się Świę-
ta Bożego Narodzenia. 
I choć aura za oknem mało 
świąteczna, to klimat jed-
nego z najpiękniejszych 
okresów w roku jest wy-
czuwalny. 

Szczególnie w sklepach, 
gdzie nie widać końca sza-
łu zakupowego. Do świąt 
przygotowują się także 
Chińczycy. – Muszę przy-
znać, że tradycja Bożego 
Narodzenia dotarła tak-
że do naszego kraju, choć 
oczywiście ma ona nieco 
inny wymiar – wyjaśnia 
Tingting Liu, asystentka 
zarządu SCC Chinatown 
Jaworzno.

Tak same święta,  
ale... inne

Jak więc obchodzą świę-
ta Bożego Narodzenia Chiń-
czycy? Można powiedzieć, 
że w kwestii estetycznej 
oraz wizualnej święta w Chi-
nach niczym nie różnią się 
od tych obchodzonych 
w Europie, czy Ameryce. 
Szczególnie do gustu Chiń-
czykom przypadł obyczaj 
dawania sobie prezentów 
z tej okazji. Dzieci wywie-
szają muślinowe pończochy, 
aby obdarował je Shengdan 
Laoren (odpowiednik nasze-
go św. Mikołaja). 

– Jest choinka, są pre-
zenty, w sklepach, cen-
trach handlowych, czy 
na ulicach jest odczuwal-

Boże Narodzenie i Sylwester według Chińczyków

Na białym opłatku
kreślę życzenia:
– dla chorych – mniej lęku i bólu
– dla dzieci – bajkowe marzenia
– dla smutnych – wiele radości
– samotnych – wesołych gości
– zakochanych – w sercach szczęśliwego zakątka
– dla matek – spokojnego dzieciątka
– słabych – silnego ramienia
– dla siebie – przyjaźni i zrozumienia.

na atmosfera świątecz-
na. W Chinach jednak ten 
okres jest bardziej komer-
cyjny, rozrywkowy, niż re-
ligijny. Stąd inne zwycza-
je – Chińczycy spotykają 
się na kolacji świątecznej, 
ale w restauracji, a później 

oddają się standardowym 
rozrywkom typu karaoke, 
czy nawet wyjścia na im-
prezę do klubu, raczej 
w gronie przyjaciół niż 
z rodziną. Nie znają np. ja-
sełek, czy zwyczaju szopki 
bożonarodzeniowej. Oczy-
wiście poza tymi, którzy 
na co dzień żyją w Polsce 
i poznają tutejszą kulturę – 
uśmiecha się Tingting Liu.

Trzeba też pamiętać, 
że Boże Narodzenie w Chi-
nach nie jest świętem ofi-
cjalnym, gdyż chrześcijań-
stwo stanowi tam zdecy-
dowaną mniejszość. Tym 
samym Chińczycy w tym 
okresie nie mają wolnego 
od pracy.

Uważaj na prezenty. 
Sylwester 30 dni później

Chińczycy uwielbiają 
prezenty, ale jeśli będzie-
my ich obdarowywać, mu-
simy wiedzieć o kilku waż-
nych zasadach. Po pierw-
sze – prezent podajemy 
i odbieramy obiema ręka-
mi, po drugie – podarunek 
podajemy w złotym, srebr-
nym lub czerwonym opa-
kowaniu, wystrzegamy się 
białego lub czarnego pa-
pieru, po trzecie – w żad-
nym wypadku nie wolno 

dawać upominku składa-
jącego się z czterech ele-
mentów, czy przedmiotów. 
– Proszę się również nie 
zdziwić jeśli Chińczyk nie 
otworzy prezentu w naszej 
obecności. Dużym nietak-
tem byłoby też sprezento-
wane komuś parasola lub 
ostrego przedmiotu – tłu-
maczy Tingting Liu.

W Chinach jednak naj-
ważniejszą i najhuczniej 
obchodzoną uroczystością 
jest Chiński Nowy Rok, któ-
ry w 2014 roku przypadnie 
na 31 stycznia. Dokładnie 
miesiąc później od Sylwe-
stra obchodzonego według 
kalendarza gregoriańskie-
go. – W przypadku Sylwe-
stra i Nowego Roku Chiń-
skiego, różnice są już zde-
cydowanie większe. Syl-
wester w Polsce trwa jed-
ną noc, natomiast Chiński 
Nowy Rok świętowany jest 
przez Chińczyków nawet 
przez kilkanaście dni. Jest 
to okres rodzinnych spo-
tkań, hucznych zabaw i 
dawania sobie prezentów. 
W wigilię Nowego Roku 
Chińskiego zjeżdżają się 
wszyscy członkowie rodzi-
ny i wspólnie przyrządzają 
tradycyjne potrawy.

e.bigas2013 rok według kalendarza chińskiego był Rokiem Węża

Przedszkolaki w trakcie jasełkowego występu
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Zdrowie

INFORMATOR 
ZDROWIA i URODY

Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,

mosty porcelanowe, protezy szkieletowe
Gabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
48/d/11

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

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

Rejestracja telefoniczna 616 32 30
46/d/11

49/d/11

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

50/d/11

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

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

STOMATOLODZY

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

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

47/d/11

1842/d/10

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

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

Tel. (32) 715 10 89 lub 609 956 057. Jaworzno, ul. Promienna 51 (siedziba Elvita)

13/I/2013

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

• stomatologia zachowawcza, protetyka
Gabinet czynny pon, wt, 15.00-18.00, śr, pt 8.00-11.00, czw 14.00-17.00  

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

55/d/11

Badania USG lek. Krzysztof Ptaszkiewicz specjalista radiolog 
przyjmuje w Centrum Zdrowia i Urody Rożnowscy ul. Przechodnia 5 

Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708 
lub 32/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy, 

jamy brzusznej i miednicy mniejszej, tkanek miękkich, 
badania dopplerowskie przepływów naczyniowych

GABINET USG

REHABILITACJA

30/i

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

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

i stawów obwodowych, skolioz i płaskostopia u dzieci.

INNE

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

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

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

Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.

52/d/11

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

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

52/d/11

Dr Andrzej Maj 
specjalista chirurg

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

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

CHIRURDZY

PEDIATRZY

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

56/d/11

KARDIOLOG

1306/d/12

GABINET 
KARDIOLOGICZNY

lek. med. Michał Pieczara 
Rejestracja telefoniczna

 pn. – czw. od 16.00 do 18.00 

tel. 0 607 31 45 35

GABINET 
NEUROLOGICZNY

lek. med. Iwona Pieczara 
przyjmuje 

wtorek 16.00 – 18.00 

tel. 0 695 757 652

39/I

Kuźnia Zdrowia Danuta Wiśniewska
Licencjonowana fizjoterapeutka oferuje swoją pomoc w twoim 
domu. Masaż antycellulitowy bańką chińską, masaż klasyczny, 

indywidualne ćwiczenia, stawianie baniek jako alternatywa 
do terapii farmakologicznej, kinezjotaping jako środek 

wspomagający naszą wspólną pracę. 
ATRAKCYJNE CENY - Tel. 504-546-188

25/I/13

NEURO-PLUS Jaworzno ul. Katowicka 19D

lel. med. Alicja Zgrzebnicka
specjalista neurolog, kinesiotaping

GABINET NEUROLOGICZNY
AKUPUNKTURA

GABINET LECZENIA OTYŁOŚCI I MODELOWANIA SYLWETKI
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 , INTERNA 
Dr hab. n. med. Krzysztof Łabuzek

• CHIRURGIA PRZEWODU POKARMOWEGO I SUTKA 
Dr n. med. Andrzej Lekstan

• NEUROCHIRURGIA 
Dr Wojciech Kukier

• ONKOLOGIA 
Dr Katarzyna Zygmunt

• DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA 
Dr Agnieszka Płusa-Grzywocz

• STOMATOLOGIA, PROTETYKA, IMPLANTOLOGIA 
Dr n. med.Justyna Witalińska-Łabuzek

• CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA 
Dr n. med. Joanna Herman

STOMATOLODZY

41/I

Gabinet Stomatologiczny
Ewa Ścieżkowska lekarz stomatolog

przyjmuje wtorek, czwartek 16.00 – 18.00
43-600 Jaworzno-Ciężkowice, ul. Kiepury 12, tel. 32 616 11 87

przyjmuje środa 15.00 – 18.00 43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 104 tel. 32 745 21 28, kom. 536 271 977

LARYNGOLOG

44/I

lek. med. Jarosław Wąs SPECJALISTA LARYNGOLOG
leczenie chorób uszu, nosa i zatok, gardła, krtani

badania audiometryczne, tympanometria, aparaty słuchowe
Chrzanów ul. Słowackiego 13

środa 17-19, piątek 9-10 tel. 507753585 www.laryngologiczny.pl
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InterwencjaSTARA HUTA, AZOT, 

Śledztwo trwa, a urząd nie pomaga
Raport o oddzia ywaniu na rodowisko inwestycji pn. "Budowa Instalacji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych”

Zak ady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. w Jaworznie

Niniejsze opracowanie stanowi raport o oddzia ywaniu na stan rodowiska projekto-

wanego zadania inwestycyjnego Zak adów Chemicznych "Organika-Azot" S.A. polegaj cego 

na  budowie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych w Jaworznie, w województwie 

l skim, na dzia ce o numerze ewidencyjnym 28/27. 

Planowana instalacja zostanie posadowiona na terenie Zak adów Chemicznych "Orga-

nika-Azot" S.A. o cznej powierzchni ok. 25 ha. Powierzchnia terenu przewidziana pod reali-

zacj  tytu owego przedsi wzi cia wynosi oko o 0,6 ha. 

Przedmiotowa  inwestycja  stanowi  b dzie  instalacj  do  odzysku  odpadów niebez-

piecznych  – odpadów poliolefinowych  (PP,  HDPE) w postaci  odpadów opakowaniowych 

z grupy 15 (opakowania zawieraj ce pozosta o ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanie-

czyszczone, np. rodkami ochrony ro lin; opakowania z metali zawieraj ce niebezpieczne po-

rowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego; sorbenty,  materia y filtracyjne, tkaniny za-

nieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, np. PCB).

Maksymalna wydajno  planowanej instalacji wyniesie 2400 Mg odpadów rocznie. „
PCBs, którymi 
człowiek 
zanieczyszcza 
środowisko, wracają 
do nas w pokarmie.

Polichlorowane bifenyle, okre-
ślane powszechnie skrótem PCB 
lub też PCBs (w języku angielskim) 
w celu podkreślenia, iż występują 
zazwyczaj jako mieszanina konge-
nerów, nie występują w przyrodzie 
jako naturalne związki chemiczne, 
a ich pojawienie się w środowisku 
naturalnym wynika z nieświadomej 
bądź nieodpowiedzialnej działalno-
ści człowieka.„

Polichlorowane 
bifenyle podobnie 
jak freony, pestycydy 
czy inne związki 
chloroorganiczne 
po okresie 
powszechnego 
stosowania 
i wzmożonej 
produkcji 
przedostały się 
do środowiska 
naturalnego. 
W związku z tym 
produkcja ich została 
wstrzymana i podjęto 
działania zmierzające 
do ograniczenia 
związanych z nimi 
zagrożeń.

(...) Ze względu na swoje właści-
wości polichlorowane bifenyle zna-
lazły liczne zastosowania, szcze-
gólnie tam, gdzie tradycyjne oleje 
mineralne nie mogły sprostać sta-
wianym przed nimi wymaganiom. 
PCB jako ciecze niepalne, o bardzo 
dobrych stabilnych własnościach 
dielektrycznych, odporne chemicz-
nie, były w znacznych ilościach pro-
dukowane w latach 1950 – 1970 
i szeroko stosowane jako podsta-
wowe komponenty cieczy izolacyj-
nych do napełniania transformato-
rów i kondensatorów, jako płyny 
hydrauliczne, dodatki do farb i la-
kierów, plastyfikatory do tworzyw 
sztucznych oraz środki konserwu-
jące i impregnujące.

(...)

Fragmenty z broszury 
pod tytułem „PCB – 
odpad niebezpieczny 
w środowisku” 
autorstwa Elżbiety 
Beran i Stanisława 
Gryglewicza 
 
całość pod adresem: 
http://www.pcb.pl/pcb_dfe.shtml

PP to symbol polipropylenu
Główne zastosowania PP są następujące:

• przemysł chemiczny i farmaceutyczny: prze-
wody do wody i cieczy agresywnych, zbiorni-
ki, wykładziny, naczynia laboratoryjne, tkani-
ny filtracyjne, sprzęt medyczny, naczynia dla 
chorych, strzykawki jednorazowego użytku, 
opakowania leków itp.;

• przemysł włókienniczy: oprzyrządowanie na-
rażone na działanie chemikaliów (cewki, skrę-
tarki, snowarki), zbiorniki do aparatów bar-
wiących, włókna, dywany, tkaniny technicz-
ne itp.; włókna polipropylenowe stanowią oko-
ło 12% ogólnej ilości włókien syntetycznych

• przemysł elektrotechniczny i elektroniczny: 
obudowy i części różnych produktów tego 
przemysłu, izolacje, w tym kabli i przewodów

• przemysł samochodowy: wiele elementów 
samochodów, jak np. zderzaki, przednie 
części karoserii oraz elementy wyposaże-
nia wnętrza

• budownictwo i meblarstwo: izolacje pianko-
we, wykładziny, polepszanie właściwości me-
chanicznych konstrukcji betonowych, wypo-
sażenie łazienek, sprzęt pralniczy, przewody 
gazowe i centralnego ogrzewania oraz klima-
tyzacji, niektóre meble i ich elementy

• przemysł spożywczy i opakowania: wykładziny 
cystern do mleka, napełniane na gorąco pusz-
ki, słoje i butelki, pojemniki i różne opakowa-
nia, w tym również z folii

• artykuły gospodarstwa domowego i zabawki.

HDPE (high-density polyethylene) to sym-
bol polietylenu o podwyższonej gęstości 
HDPE jest odporny na wiele różnych rozpuszczal-
ników i ma wiele zastosowań, takich jak:
• drukarki 3-D żarnik, stelaże plecaków, płyty 

balistyczne, banery, kapsle
• odporne chemiczne systemy rurowe
• kabel koncentryczny wewnętrzny izolator
• pojemniki do przechowywania żywności
• zbiorniki paliwa do pojazdów
• ochrona rurociągów stalowych
• skrzynki elektryczne i hydrauliczne
• far-ir obiektywy
• składane krzesła i stoły
• geomembrany dla zastosowań hydraulicz-

nych (np. kanały i wzmocnieniami banko-
wych) i chemicznego skażenia

• geotermalna systemy rurowe fajerwerki żaro-
odporne zaprawy

• kaski, hula hop
• gaz ziemny dystrybucja systemy rurowe
• fajerwerki, torby plastikowe
• plastikowe butelki odpowiednie zarówno 

do recyklingu (takich jak dzbanki mleka) lub 
ponownego wykorzystania,

• chirurgia plastyczna]
• snowboardowe poręcze i skrzynie
• hangary
• przewody telekomunikacyjne
• fajki wodne dla krajowego zaopatrzenia 

w wodę i procesach rolniczych oraz inne pro-
dukty i urządzenia.

Pod koniec lat sześćdziesiątych 
okazało się, że PCB przynoszą nie 
tylko korzyści techniczne, lecz także 
stanowią poważne zagrożenie dla 
środowiska naturalnego.„

Zaczęto odkrywać 
ich ślady 
w odległych 
regionach Arktyki 
i Antarktydy – a więc 
w regionach, gdzie 
zanieczyszczenia 
przemysłowe 
nie powinny 
występować.

Konsekwentnie prowadzone 
w latach 70-tych badania wykaza-
ły, że PCB należą do związków bar-
dzo trudno ulegających biodegra-
dacji. Drogą łańcuchów troficznych 
PCB mogą kumulować się w orga-
nizmach zwierząt i ludzi, wywołu-
jąc uszkodzenia wątroby, śledziony 
i nerek. Stwierdzono także poważ-
ny wpływ PCB na zapis genetyczny 
w komórkach człowieka i działanie 
kancerogenne.„

Przedostawanie się 
PCB do organizmów 
żywych może 
następować 
na skutek awarii 
urządzeń, w których 
są stosowane, 
jak również, 
a może przede 
wszystkim, na skutek 
niewłaściwego 
składowania 
i utylizacji zużytych 
odpadowych 
produktów 
zawierających PCB, 
np. pozbywania 
się ich bez 
zabezpieczenia 
i kontroli, łącznie 
z odpadami 
komunalnymi oraz 
ściekami.

Problem szkodliwości polichlo-
rowanych bifenyli został szczegól-
nie nagłośniony, kiedy okazało się, 
że przy zwykłym spalaniu PCB two-
rzą się związki typu dioksyn i fura-
nów, należące do jednych z naj-
bardziej groźnych trucizn (rys. 1) 
w tym czterochlorodwubenzodiok-
syny (TCDD) uznawanej za „super 
truciznę”.

Fragment uzupełnienie do ra-
portu o oddziaływaniu na śro-
dowisko inwestycji pn. „Bu-
dowa Instalacji Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych”, Zakła-
dy Chemiczne „Organika-Azot” 
SA w Jaworznie

Ad 3. Przedstawienie przewi-
dywanego składu ścieków wytwa-
rzanych w instalacji do przetwa-
rzania odpadów niebezpiecznych 
oraz wyjaśnienie, w których pro-
cesach oczyszczania ścieków pro-
wadzonych w zakładowej oczysz-
czalni ścieków usuwane będą za-
nieczyszczenia zawarte w ście-
kach z instalacji przetwarzania 
odpadów.

Odpowiedź:
W ściekach przemysłowych 

wytwarzanych w instalacji prze-
twarzania odpadów przewiduje 
się występowanie następujących 
zanieczyszczeń:

– zawiesiny ogólne,
– chlorki,
– azot azotanowy,
– siarczany,
– fosfor,
– pestycydy.

wiata

hala 
produkcyjna

granica inwestycji

U GÓRY FRAGMENT „RAPORTU 

Przestudiowaliśmy cały 114-stronicowy 
raport o oddziaływaniu na środowisko 
planowanej inwestycji. Najeżony jest 
nieprzyjaznym technokratycznym 
slangiem. Skoncentrowaliśmy się 
zatem na stronie 108., bo tytuł 
zamieszczonego tu rozdziału 

(„XIX. Streszczenie w języku 
niespecjalistycznym”) sugerował, 
że łatwo będzie przyswoić zawarte 
w nim informacje. Niestety, używane 
tu skróty PP, HDPE, PCB nie zostały 
w raporcie wyjaśnione. Podjęliśmy się 
trudu ich objaśnienia, aby czytelnik 
mógł sobie wyrobić własne zdanie, 
jakimi tak naprawdę odpadami będą się 
zajmować w Azotce

Mapka przygotowana na podstawie załączników do „Raportu oddziaływania na 
środowisko”

W ub. przedświątecznym numerze 
pisaliśmy: „Na Azotce coś się dzieje”. 
Rzeczywiście zaplanowano tu budowę 
instalacji do utylizacji odpadów niebez-
piecznych. 

Zaraz po świętach skierowaliśmy na-
sze kroki do wydziału ochrony środowi-
ska, bo to im płacimy za sprawowanie 
nadzoru nad środowiskiem. Chcieliśmy 
się upewnić, czy budowana na Azotce 
inwestycja jest dla mieszkańców bez-
pieczna.

Pani naczelnik albo jest niezoriento-
wana w sprawie, albo chce przed spo-
łeczeństwem coś ukryć, bo odmówiła 
jakichkolwiek wyjaśnień. Metodą spy-
chotechniki odesłała nas do naczelnika 
Kusia, który zielonego pojęcia o sprawie 
nie ma. Bo jak stwierdził, potrzebuje na 
przygotowanie się kilka dni.

Wzięliśmy sprawy w swoje ręce i 
przestudiowaliśmy cały raport oddziały-
wania planowanej inwestycji na środo-
wisko. Raport jest obszerny, jednak mało 
było miejsca, aby uświadomić mieszkań-
com, jakie to niebezpieczne substancje 
trafią do Jaworzna. A szkoda, bo rodzi to 
podejrzenia, że ktoś coś usiłuje ukrywać.

Po przestudiowaniu raportu rodzą się 
jeszcze trudniejsze pytania. Bo co się sta-
nie, jeśli dojdzie do awarii na zakładzie? 
A co się stanie ze zgromadzonymi tu nie-
bezpiecznymi substancjami?

Z raportu bowiem dowiadujemy się, 
że „uratują” nas instrukcje p.poż., in-
strukcje postępowania w przypadku po-
wstania pożaru, awarii chemicznej lub 
innego zdarzenia oraz przestrzeganie 
bhp.

A co będzie w przypadku eksplozji? 
Przecież starsi mieszkańcy pamiętają 
jeszcze katastrofę na Azotce, kiedy za-
grożone było życie całej ludności mia-
sta. I pytanie ostatnie: Skąd i dlaczego 
mamy sprowadzać do Jaworzna odpady 
PCB, skoro zaprzestano już dawno ich 
produkcji? J.Matysik
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Od 
poniedziałku 
do piątku 
w godz. 
8.00 – 16.00 
Przyjedziemy  
na miejsce. 

Dla nas 
każda 
sprawa jest 
ważna.

albo wyślij e-mail na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Zadzwoń do nas
tel. 32 751 91 22 

kom. 602 693 821

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

23

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

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

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Sponsorem 
konkursu jest

www.pizzeria2-ka.pl

„Zrób zdjęcie” – konkurs

PODWALE

Pułapka na przechodniów

Podziwiają przy flaszce

Rekonesans

Chodnik przy ulicy 
GLINIANEJ 2

Dziury w nawierzchni

Rozbite zwierciadło

Zarastający znak drogowy

Rozbite zwierciadło, uszkodzony 
słupek z nazwą ulicy

Ulica Polna. Nowa 
nawierzchnia 

i punkt widokowy 
na Szczakową, 

co widać 
po pustych 
butelkach.

Widok 
na wyburzaną hutę.

Stefan
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Ogłoszenia drobne

235/P

PRACOWNIA TAPICERSKA DIVANI
Jaworzno ul. Waryńskiego 26 
tel. 693 200 254 
www.divani.jaw.pl

Profesjonalna renowacja tapicerki meblowej i samochodowej
Oferujemy meble tapicerowane na zamówienie oraz materace

43/I

SPRZEDAM  

KUPIĘ
ZAMIENIĘ

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

SPRZEDAM

KUPIĘ

SPRZEDAM

KUPIĘ
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Ogłoszenia przez SMS

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

Przedstawiamy dodatkowy sposób zamieszczania ogłoszeń drobnych

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

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

Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść

zamieszczonych ogłoszeń i zastrzega 
sobie prawo do niepublikowania

ogłoszeń, które są niezgodne z 
Regulaminem dostępnym 

w biurze ogłoszeń „Co Tydzień” 
w Jaworznie przy ul. św. Barbary 7.

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

Kody SMS 
poszczególnych rubryk 
ogłoszeniowych

Jak zamieścić ogłoszenie przez SMS?

Jeśli ogłoszenie zawiera do 9 słów – max 120 znaków 

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

Ogłoszenie ma od 10 do 20 słów – max 160 znaków 

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

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

Cyfryzacja płyt 
winylowych

20,00 zł
cyfryzacja kaset 

magnetofonowych
15,00/20,00 zł

cyfryzacja kaset  
video VHS

30,00 zł
Redakcja „Co Tydzień”

43-600 Jaworzno 
ul. św. Barbary 7

tel. (32) 751-91-30

Ogłoszenia drobne

Co, gdzie, kiedy – Jaworzno
30 grudnia 2013 – 7 stycznia 2014

Muzeum Miasta Jaworzna wystawy:

• 22.11 – 15.02.2014 – Wystawa poświęcona twórczości 
jaworznianina Wincentego Drabika pt. „Malarski teatr – Wincenty 
Drabik. W 80. rocznicę śmierci wielkiego scenografa”.

• 4.01 – godz. 10.00 – Warsztaty kostiumologiczne – zajęcia 
praktyczne dla dzieci i młodzieży – prowadzenie Iwona Brandys

Centrum Kultury Teatr Sztuk

• 2.01 – godz. 15.00 – Koło plastyczne
• 3.01 – godz. 15.00 – Koło plastyczne
• 3.01 – godz. 15.00 – Salonik literacki
• 4.01 – godz. 11.00 – Warsztaty gitarowe
• 4.01 – godz. 11.00 – Przechowalnia Artystyczna
• 7.01 – godz. 16.00 – Pracownia Malarska
• 7.01 – godz. 17.00 – Fabryka Słowa

Miejska Biblioteka Publiczna

• Wystawa 3.01 – 17.01 – Alchemia i sztuka vol.II – fotografie w XIX-
wiecznej technice mokrego kolodionu – wystawa Mirosława 
Miranowicza

• 3.01 – godz. 17.00 – Alchemia i sztuka vol.II – fotografie w XIX-
wiecznej technice mokrego kolodionu – wernisaż wystawy 
Mirosława Miranowicza

• 7.01 – godz. 9.00 – Klub Książki – Wielcy nieobecni – Doris Lessing 
– prowadzenie Anna Sobula 

• 7.01 – godz. 16.00 – W roli Boga – reż. Tomasz Wiszniewski – 
prowadzenie Anna Ptaszkiewicz-Godzina

Miejskie Centrum Kultury i Sportu

• 3.01 – Klub „Dobra” – godz. 16.00 – z cyklu „Głośne czytanie” – 
ulubione komiksy

• 3.01 – Klub „Podłęże” – godz. 16.00 – Turniej bilarda dla dzieci, 
wyjazd do Cinema City w Katowicach

• 6.01 – Klub „Strażak” – godz. 15.30 – Z okazji święta Trzech Króli – 
pochód orszaku ulicami osiedla, „Jasełka” przy żłobku oraz koncert 
kolędowy zespołu Dąbrowianki 

OGŁOSZENIA
DROBNE

CENA ZA SŁOWO 
wynosi 

1,00 zł 
netto 

plus 23% VAT, 

tj. 1,23 zł
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z 1229 roku pochodzi pierwsza wzmianka o wsi Byczyna

Dzieje młynarstwa w Jaworznie

Młyny w Byczynie
Pierwsza wzmianka 
o wsi Byczyna 
pochodzi z bulli 
papieża Grzegorza 
IX z dnia 26 maja 
1229 roku, w której 
papież potwierdza 
posiadłości i przywileje 
zakonu benedyktynów 
w Tyńcu. 
Między wieloma 
miejscowościami, 
wymienionymi, jako 
własność zakonu, 
znajduje się wieś 
Byczyna, leżąca 
nieopodal Jaworzna. 
Wśród powinności 
i pożytków, jakie 
należały się 
benedyktynom z Tyńca, 
dokument wymienia 
również dochody 
z młynów.

Młyn w Byczynie usytuowany 
był poza wsią, blisko biegu rzecz-
ki Ponikwic, zwanej później By-
czynką lub Strugą. Istniał zapewne 
w tym miejscu od początku, ponie-
waż warunki topograficzne wyma-
gały budowy stawów i grobli. Tego 
rodzaju budowle na całe stulecia 
ustalały położenie młyna. W razie 
zniszczeń raczej odbudowywano 
i pogłębiano istniejące stawy, niż 
podejmowano trud budowy na no-
wym miejscu.

Z posiadanych źródeł histo-
rycznych można wnosić, że młyn 
w Byczynie należał do majątku 
sołtysa. Gospodarstwo sołeckie 
stale było przedmiotem zamia-
ny, zastawu lub innych transakcji. 
Dzierżawcy często się zmieniali, 
z zachowanych dokumentów zna-
my tylko niektóre nazwiska, które 
wymieniamy w kolejności chrono-
logicznej – Pełczyński, Gruszczyń-
ski, włoska rodzina Locci, Dobiew-
ski, kanonik Minocki.

Około 1671 roku w byczyńskim 
młynie osiedliła się rodzina mły-
narska. Otóż niejaki Błażej Go-
dek pod nazwiskiem Młynek za-
notowany jest w 1668 roku, jako 
mieszkaniec wsi Jaworzno. Ale 
już w 1680 roku mieszkał w By-
czynie, gdzie na świat przycho-
dzą kolejne dzieci. Z jego synów 
–Jacek rozpoczął linię chłopskie-
go rodu o nazwisku Głodek. Na-
tomiast młynarska linia rodu, któ-
ra zapisywana była tylko z zawo-
du seniora, jako Młynarz, konty-
nuowana była przez potomków 
Błażeja, syna Stanisława i wnuka 
Mikołaja. Później przez okres nie-
mal czterdziestu lat nie mamy in-
formacji, kto faktycznie posiada 
młyn. Dopiero w rejestrze ludno-
ści z 1791 roku zapisano, że młyn 
w Byczynie zajmuje młynarz Ję-
drzej Kuc z rodziną.

Majątek rolny, a z nim młyn, 
od 1789 roku był własnością skar-
bową. Z tego tytułu przechodził 

na własność kolejnych rządów. 
W 1795 roku, po trzecim rozbio-
rze była to Austria, w 1809 roku 
Księstwo Warszawskie, a w 1815 
roku – Rzeczpospolita Krakow-
ska. Nie mamy dokładnych in-
formacji, co działo się w byczyń-
skim młynie. A zaszły w tym cza-
sie istotne zmiany, ponieważ do-
kument z 1816 roku stwierdza, 
że w Byczynie są dwa młyny wod-
ne. Wynika z tego, że między 1791 
a 1816 rokiem zbudowano w By-
czynie drugi młyn.

MŁYN GÓRNY 
I DOLNY

Młyny leżały w bliskiej odległo-
ści od siebie, nazywane były dolny 
i górny. Zbudowane według stoso-
wanej wtedy metody – górny młyn 
miał koło korzeczne z niezbędny-
mi stawami, groblami i kanała-
mi prowadzącymi wodę na koło. 
Woda po spłynięciu z koła nasię-
biernego, specjalnym rowem pro-
wadzona była do stawu dolnego, 
przy którym wybudowano drugi 
młyn z kołem walnym, czyli pod-
siębiernym. W ten sposób młyny 
pracowały na tym samym zasobie 
wody. W Byczynie było to bardzo 
ważne, młyny mogły korzystać wy-
łącznie z niewielkiej stosunkowo 

rzeczki, nazywanej Ponikwic lub 
Byczynką.

Interesującym byłoby wy-
jaśnienie, który z młynów był 
pierwszy, a który został dobudo-
wany na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Nie mamy pewnych wia-
domości, prawdopodobnie pierw-
szym był młyn dolny zlokalizowa-
ny przy brzegu Byczynki (dopływ 
rzeki Przemszy). Natomiast młyn 
górny zbudowano później. Znaj-
dował się przy nim duży staw, 
w którym zbierano wody By-
czynki i z niego kierowano wodę 
na koło młyńskie.

Pozostałości po młynie górnym 
można było zobaczyć jeszcze kil-
ka lat temu. Dzisiaj nie ma już 
śladów, pozostał natomiast daw-
ny staw, chociaż znacznie zmniej-
szony. Kilka lat temu tak opisy-
wałam zachowane ślady dawne-
go młyna. Pierwszy kamienny 
budynek młyna powstał prawdo-
podobnie na początku XIX wie-
ku. Kamienne podmurowanie 
wykazuje starsze pochodzenie; 
na nim wznosiła się prawdopo-
dobnie wcześniejsza, drewnia-
na budowla młyna. Koło wodne 
typu nasiębiernego, czyli korzecz-
ne, umieszczone było na ścianie 
szczytowej. Widać jeszcze ślady 
po wymyciu przez wodę zaprawy 
murarskiej budynku. Budynek po-

dzielony jest na dwie części przez 
długi korytarz biegnący na prze-
strzał budynku z wejściami z obu 
stron; jedno wejście obudowane 
zostało rampą kamienną do wy-
ładunku i załadunku. Natomiast 
drugie wejście, od przeciwnej 
strony budynku, oddalone było 
o kilkanaście metrów od sta-
wu oraz miejsca naprowadzania 
wody na koło młyńskie. Część 
produkcyjna to duże pomiesz-
czenie obejmujące parter i pię-
tro, gdzie kiedyś znajdowały się 
urządzenia młynarskie. Historycz-
nym śladem jest data – rok 1836 
wyryta na belce stropowej. Było 
to związane zapewne z kolejną 
przebudową młyna.

Drugą część budynku stanowi 
skrzydło mieszkalne, które pier-
wotnie posiadało tylko parter 
z wygodnym połączeniem z miej-
scem pracy młynarza przez wspo-
mniany wyżej korytarz. Na odkry-
tych murach widzimy kolejne eta-
py jego rozbudowy – parter zbudo-
wany został z żużlu materiału od-
padowego elektrowni, a to datuje 
jego budowę na lata dwudzieste 
XX wieku. Piętro zostało dobudo-
wane z cegły, co mogło mieć miej-
sce przed 1939 rokiem.

Młynarze

Jeśli chodzi o młyn dolny wia-
domo, że w 1791 roku był młynarz 
Jędrzej Kuc i w jego rodzinie po-
zostawał do 1825 roku. W dniu 16 
lipca tego roku z wnuczką pana Ję-
drzeja Kuca, panną Jadwigą Pawlak 
ożenił się niejaki Jan Dudek. Pan 
młody był przybyszem; według me-
tryki ślubu był „rodem ze Śląska 
pruskiego, cyrkuł Pszczyna, wieś 
Imielin”. Po ślubie Jan Dudek ob-
jął w posiadanie młyn dolny w By-
czynie. Świadczy o tym dokument 
z 1825 roku tzw. erbpachtu, czyli 
wieczystej dzierżawy. W tym czasie 
władze Rzeczypospolitej Krakow-
skiej przeprowadziły oczynszowa-
nie chłopów i likwidację chłopskiej 
pańszczyzny.

W ramach tej akcji uregulowa-
no również status młynów. Spra-
wa z młynem dolnym była pro-
sta, przyznano go spadkobiercom 
dawnego młynarza Kuca.

Trochę inaczej przedstawia-
ła się sprawa z młynem górnym, 
który wtedy był budowlą stosun-
kowo nową. Wybudowany praw-
dopodobnie przez zarząd folwar-
ku rolnego. Nie znamy pierw-
szego młynarza. Wiadomo tylko, 
że w 1826 roku wieczystą dzierża-
wę otrzymał Jan Stachańczyk. Po-
chodził z rodziny osiadłej we wsi 
Ciężkowice. Jego przeniesienie 
do Byczyny było spowodowane 
względami rodzinnymi, ponieważ 
ożenił się z byczynianką Katarzy-
ną Cyprian i tutaj założył oddziel-
ną gałąź rodu Stachańczyków. Ale 
nie pozostał na stałe w młynie gór-
nym, posiadał go przez kilkanaście 
lat, niewątpliwie to on rozbudował 
młyn i data wyryta na belce stro-
powej – 1836 rok dotyczy okresu 
jego pobytu w byczyńskim młynie. 

W 1840 roku sprzedał ów młyn To-
maszowi Kossowskiemu, a trans-
akcja ta była początkiem konfliktu. 
Nie znamy szczegółów sporu, tyl-
ko jego zakończenie, które zgod-
ne było z przysłowiem, że gdzie 
się dwóch bije tam trzeci korzy-
sta. Młyn górny przeszedł na wła-
sność – Stanisława Dudka rodzo-
nego brata młynarza Jana Dud-
ka. Od tego czasu w byczyńskich 
młynach żyły rodziny dwóch braci 
Jana i Stanisława Dudków.

Spadkobiercami w młynie dol-
nym byli synowie wspomniane-
go Jana Dudka. W jego rodzinie 
prawdziwym nieszczęściem sta-
ła się gruźlica. Kolejno na gruź-
licę umierali jego syn Wojciech, 
wnukowie – Józef w wieku 19 lat, 
Jan w wieku 25 lat oraz Franci-
szek w wieku 29 lat. Tylko Fran-
ciszek zdążył się ożenić z panną 
Agnieszką Głownią, która pocho-
dziła z miejscowości Płaza. Potom-
stwo tej pary zmarło we wczesnym 
dzieciństwie, a wdowa po nim, 
Agnieszka Dudkowa z domu Głow-
nia poślubiła niejakiego Jana Cu-
daka, robotnika z Pogorzyc. Odtąd 
w młynie dolnym żyła rodzina Jana 
Cudaka i dlatego mieszkańcy By-
czyny jeździli do młyna – do Dud-
ka albo do Cudaka.

Natomiast losy młyna górne-
go, tego po Stanisławie Dudku, 
były nieco inne. Przede wszystkim 
ta rodzina młynarska miała wię-
cej szczęścia, ponieważ nie do-
tknęła ich choroba gruźlicy. Licząc 
od pierwszego młynarza Stanisła-
wa Dudka, młyn górny był w posia-
daniu przez pięć pokoleń. Byli to – 
protoplasta rodu Stanisław, jego 
syn Wojciech, wnuk Jan, prawnuk 
Józef i ostatni praprawnuk Józef.

Młyny w Byczynie – Dudka 
i Cudaka, działały w okresie mię-
dzywojennym. Pracowały rów-
nież w okresie okupacji hitlerow-
skiej. Po wyzwoleniu, podobnie 
jak w całej okolicy, właściciele nie 
posiadali możliwości egzystencji. 
W latach pięćdziesiątych XX wie-
ku młyny w Byczynie zostały za-
mknięte.

Dla ścisłości historycznej trzeba 
wspomnieć, że przez pewien czas 
młynarzem był Beniamin Paul, 
przybysz z Królestwa Polskiego. 
Uciekając przed branką do ar-
mii carskiej, w Byczynie znalazł 
warunki do życia. Ożenił się naj-
pierw z wdową po młynarzu Woj-
ciechu Dudku. Z tego powodu kie-
rował młynem dolnym do śmierci 
żony w 1887 roku. Nie zakończy-
ło to jego kariery młynarza, ponie-
waż przeniósł się do młyna górne-
go, w wyniku poślubienia w 1888 
roku owdowiałej w międzyczasie, 
drugiej młynarzowej Katarzyny 
Dudkowej. Od czasu swego dru-
giego małżeństwa był młynarzem 
w górnym młynie.

Ale młyn odziedziczyły dzieci 
młynarza Dudka, natomiast licz-
ne potomstwo pana Paula, czte-
rech synów i dwie córki, wszyscy 
opuścili byczyński młyn i urządzili 
sobie życie w innych osiedlach ja-
worznickiej okolicy.

Maria Leś-Runicka

Młyn dolny w Byczynie na mapie katastralnej

Młyn górny w Byczynie na mapie katastralnej
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Miasto Jaworzno Aktywni

początki kultu religijnego w Santiago sięgają IX wieku

Z literackiego saloniku

Przypomnijmy sobie w zi-
mowe wieczory nasze let-
nie wyprawy i wycieczki.

Ponieważ przez wiele lat spo-
tykam się z ludźmi, którym gdy 
opowiadam o wrześniowej piel-
grzymce z Jaworzna na Jasną 
Górę, w której niejednokrotnie 
uczestniczyłam, z lekkim niedo-
wierzaniem i rezerwą słuchają 
jak można iść przez cztery dni bez 
przerwy na nogach w „tych cza-
sach”, a trzeba przyznać, że idą 
nie tylko ludzie młodzi ale dość 
także znacznie od nich starsi.

Jednak dzisiaj napiszę o in-
nym szlaku pielgrzymkowym, 
który istnieje już od VIII wieku 
a galaktyka „Drogi Mlecznej” 
wskazywała szlak na tej drodze 
od czasu odnalezienia grobu apo-
stoła Jakuba w 813 roku, między 
innymi takim pielgrzymom jak 
Karol Wielki, Franciszek z Asy-
żu, Izabelli Kastylijskiej, papie-
żom takim jak Jan XXIII, Jan Pa-
weł II czy Benedykt XVI.

W Złotym Wieku XIV – tym 
szlakiem z całej Europy podą-
żało każdego roku ponad milion 
osób do grobu Apostoła Pańskie-
go w Santiago de Compostella 
w Hiszpanii.

Podobnych szlaków do Com-
postelli, które zaczynają się 
we Francji, Niemczech czy Por-

tugalii jest więcej i są uczęszcza-
ne poprzez wieki z krótkimi prze-
rwami dziejowymi do dzisiaj. Ta-
kim przerywnikiem dziejowym 
były na przykład czasy rewolucji 
francuskiej.

Po wizycie Jana Pawła I I 
w Sant iago de Compostel la 
w 1982 roku Rada Europy uzna-
ła Drogę św. Jakuba za drogę 
o szczególnym znaczeniu dla Eu-
ropy i kultury kontynentu. Szlak 
ten został ogłoszony pierwszym 
Europejskim Szlakiem Kultu-
rowym w październiku 1987 r. 
oraz wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO w 1993 r.

Cztery dni 
contra cały miesiąc

Szlak św. Jakuba nazwany 
„Drogą Mleczną” tzw: Camino 
Frances liczy sobie około 750 km. 
i rozpoczyna się w Saind – Jean- 
Pied de Port we Francji, ale w 98 
procentach przebiega w Hiszpa-
nii. Wędrówka rozpoczyna się 
we Francji po północnej stronie 
Pirenejów, wąwóz Roncesvelles, 
Nawarrę, Krainę Basków, Bur-
gos, León i Galicję – do Compo-
stelli (Gwiezdne Pole).

Aby przebyć ten szlak pie-
szo trzeba około miesiąca czasu. 
Trasa jest doskonale oznakowana 
i każdy pielgrzym w danym dniu 

musi się zameldować na danym 
miejscu, czego dowodem jest 
pieczątka w karcie pielgrzyma, 
którą dostaje w pierwszym dniu 
na starcie.

Oczywiście są także tacy 
pielgrzymi którzy dzielą sobie 
drogę na kilka lat. Na przykład 
w jednym roku zaliczają poło-
wę drogi a w następnym drugą 
połowę, czy też dzielą na tygo-
dnie w zależności od dyspono-
wania czasem, pieniędzmi czy 
też zdrowia.

Po muszlę nieco dalej
Niektórzy pielgrzymi podąża-

ją jeszcze nieco dalej około trzy 
dni drogi do Oceanu Atlantyc-
kiego do Fisterra (Koniec Ziemi). 
Po dotarciu do morza pielgrzymi 
w dawnych czasach obmywali się 
w wodach oceanu i palili pokutne 
odzienie, na znak pozostawienia 
za sobą grzesznego życia i roz-
poczęcia z nową wiarą drugie-
go. Stąd wywodzi się symbol piel-
grzyma do Compostlli – muszli.

Dzisiaj muszle można ku-
pić na całym szlaku jak również 
inne potrzebne rzeczy, o których 
w dawnych czasach pielgrzymo-
wi się nawet nie śniło, nie mó-
wiąc już o ciepłych prysznicach 
na każdym noclegu.

g.frąs

Gwieździsty Szlak

Foto: Krzysztof Chmielarz

Teatralna Diwa
W drzwiach teatralnych w mieście Jaworzno
wita cię dama – bogini Niemożno.
Niemożno dotknąć, niemożno głaskać
niemożno szczypać, niemożno klaskać.

Skąpo ubrana Niemożno za drzwiami
ciągle w przeciągu szczęka zębami.
Niemożno suknię ma piękną, czarną,
buzię ma jednak od mroku marną.

Kapelusz Niemożno figlarny, nieduży
jednak jej zdrowiu w półmroku nie służy.
Niemożno pragnie zagrać na scenie
ale niemożno, bo granie nie w cenie.

Nie w cenie wejście nawet na chwilę.
Nie w cenie scena, nie w cenie bilet.
Niemożno papieros ma jak na scenie
jednak nie pali, bo wielki przewiew.

Niemożno chciała wejść na herbatę
jednak nie w porę, bo granie dla dziatek.
Niemożno nogi ma opuchnięte
od stania w kącie, dając zachętę
kupna biletu jakiegoś spektaklu
do gościnnego w progi teatru.

Problem Niemożno jest metafizyczny,
bo niby cielesny a nazbyt liryczny.
Chce ta Niemożno witać wchodzących
oraz zapraszać już wychodzących.
Jakież to szczęście ma teatr Jaworzno,
że zatrudniło boginkę Niemożno.

g.frąs

A czym zajmują się przed 
świętami dzieci? Co o świętach 
myślą?, co wiedzą? Jak je prze-
żywają?

Dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola Zaczarowany Do-
mek, od miesiąca szykowały nie-
spodziankę dla swoich rodzin, 
w postaci przedstawienia – Jase-
łek. Panie wychowawczynie: Ewe-
lina Kara, Weronika Synowiec 
i Magdalena Kurek przygotowa-
ły dzieci do występu. Na Jasełka 
przybyli licznie zgromadzeni ro-
dzice, dziadkowie oraz najbliżsi. 
I bardzo dobrze, bo było co po-
dziwiać.

Był Józef, Maryja czuwająca 
na dzieciątkiem, aniołki, diabełek, 
wszystkie dzieci pięknie przebra-
ne wcieliły się w swoje role. Na-
stroju dopełniły kolędy przepięk-
nie zaśpiewane przez przedszko-
laki, z podkładem muzyczny oraz 
przy dźwiękach gitary.

Warto wspomnieć, iż część 
kolęd była zaśpiewana w języku 
angielskim, wszystko to zrobi-
ło ogromne wrażenie wśród wi-
downi, był uśmiechy, łzy wzrusze-
nia, oklaski. Przedszkolaki spisały 

się na medal, oprócz wspaniałego 
występu.

Panie z przedszkola dopilno-
wały, aby dzieci poznały tradycje 
i zwyczaje świąt Bożego Narodze-
nia. Dla większości dzieci to był 
pierwszy tak ważny występ w ży-
ciu, gdyż na scenie oprócz star-
szej grupy, wystąpiły w większo-
ści 3-latki, po takim wprowadze-
niu będą to na pewno wyjątkowe 
święta!

Aby ten czas, Bożego Narodze-
nia, napełnił Państwa domy, ra-
dością, miłością, nadzieją na lep-
sze jutro… dał chwilę wytchnie-
nia i spokoju oraz uśmiechu i sa-
mych słonecznych dni 2014 roku,

A moim ukochanym Przed-
szkolakom i wszystkim dzieciom 
życzę ciekawości życia, na spoty-
kaniu na swojej drodze mądrych 
Dorosłych, którzy pokażą jak 
piękny jest świat i że niczego nie 
trzeba się bać, wiary i siły w speł-
nianiu marzeń i dużo radosnych 
dni i uśmiechu, bo radosne dzie-
ciństwo to dobry start w życiu.

Z pozdrowieniami świątecznymi, 
Justyna Tendaj, dyrektor przedszkola 

„Zaczarowany Domek”

Przedszkolne jasełka 
w „Zaczarowanym Domku”
Dni przedświąteczne to dla wielu z nas gorący 
okres przygotowań, pośpiechu, zakupów 
na ostatnią chwilę oraz wyszukiwaniu przepisów 
kulinarnych dla uciechy zgromadzonych przy 
stole wigilijnym rodziny, przyjaciół, bliskich.
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Jakub D
ąbek

perm
anentna pow

ieść satyryczna 
pisana przez życie – odc. 140

Kątem
 oka

Jan Ryszard D
rąg – Fraszki

***  p ó
ł  ż

a
rtem *** p

ó
ł 

se
r i

o

G
abriela Kukla

Jaworznianki:
G

abriela Kukla 
to rodow

ita jaw
orznianka, 

absolw
entka A

kadem
ii 

Ekonom
icznej 

w
 Katow

icach.
w

łaścicielka firm
y G

abriela 
M

odels, działającej od 15 
lat, jako agencja m

odelek 
i hostess, organizator 
w

yborów
 M

iss Śląska 
i M

oraw
. W

ybory m
iss 

firm
a łączy z pom

ocą 
dla D

om
u D

ziecka 
Zakątek w

 Katow
icach. 

W
 ubiegłym

 roku 
kandydatki na m

iss 
pom

agały dzieciom
 

w
 odrabianiu prac 

dom
ow

ych. W
 tym

 
roku udało się też 
zgrom

adzić dary dla 
dzieci z jaw

orznickiego 
dom

u dziecka. O
statnio 

duże w
rażenie w

yw
arła 

na pani G
abrieli atm

osfera 
pierw

szego obozu 
nad m

orzem
, na który 

pojechały m
.inn. dzieci 

z trzech dom
ów

 dziecka. 
Pani G

abriela była jednym
 

ze sponsorów
 tego 

w
yjazdu. 

U
czestnicy obozu 

zaprezentow
ali się 

m
ieszkańcom

 D
ąbek, 

w
 których obóz 

zorganizow
ano, w

 pokazie 
m

ody. N
a pokaz zapraszał 

plakat reklam
ow

y 
ręcznie m

alow
any 

przez dzieci. Atm
osfera 

była niesam
ow

ita – 
relacjonuje pani G

abriela 
– usłyszałam

 od w
ielu 

obozow
iczów

, że były 
to ich najlepsze w

akacje 
w

 życiu! Podróże nie dały 
m

i takiej satysfakcji jak te 
2 tygodnie nad polskim

 
m

orzem
.

Firm
a pani G

abrieli 
to bez w

ątpienia jedna 
z najbardziej oryginalnych 
jaw

orznickich firm
. 

Kto bow
iem

 tak jak 
ta firm

a oferuje w
ystępy 

fakira z w
ężem

? Firm
a 

m
oże sprostać naw

et 
najśm

ielszym
 w

yzw
aniom

, 
np. taki „D

zień kota”. 

O
feruje rów

nież 
różnorodne oryginalne 
program

y artystyczne. 
W

 „N
ocy diabelskiej” 

w
ykorzystuje się szkło, 

gw
oździe i piły, prezentuje 

się niebezpieczny ogień 
bengalski. N

a program
 „4 

strony św
iata” składa się 

taniec arabski, afrykański, 
rosyjski i europejski. N

ie 
m

niej ciekaw
y jest „A

rabic 
Show

” a w
 nim

 taniec 
brzucha i ekw

ilibrysta 
z ew

olucjam
i na w

ysokości 
(utrzym

anie rów
now

agi 
na elem

entach kulistych). 
Praw

dziw
a estradow

a 
egzotyka.
Pani G

abriela lubi 
podróże sam

olotem
, 

podróżow
ała po w

yspach 
greckich, M

aroku. 
W

 planach na początek 
przyszłego roku um

ieściła 
G

am
bię. Podróże 

są inspiracją dla now
ości 

w
 firm

ie. Przyw
ozi 

z nich stroje dla grupy 
tanecznej lub rekw

izyty. 
Stroje do tańca brzucha 
pochodzą z Egiptu i Turcji. 
N

a targu w
 M

arrakeszu 
zachw

yciły ją tańczące 
kobry, klim

at i unoszące 
się nad targiem

 
niesam

ow
ite arom

aty.
W

 Londynie zna niem
al 

w
szystkie m

uzea. D
uże 

w
rażenie w

yw
arło 

na niej M
uzeum

 M
adam

e 
Tussauds, prezentujące 
z w

ykorzystaniem
 

w
oskow

ych postaci m
.inn. 

historię A
nglii. Szczególnie 

zapadła jej w
 pam

ięć 
część prezentująca postaci 
z horrorów

, leżące zw
łoki 

a pośród nich szczury. 
Bez w

ątpienia zabaw
a dla 

w
ybranych.

W
iększość życia – jak 

podkreśla – to praca 
i w

ym
yślanie różnych 

program
ów

 artystycznych. 
A

ktualnie pracuje nad 
program

em
 z elem

entam
i 

burleski.
Tuż po Sylw

estrze 
w

yjeżdża do G
am

bii. 

W
 ciszy dom

ów
Zielona choinka
Pachnie żyw

icą
I m

odlitw
ą lasu

Sw
ojskie w

yroby
Zapachem

 jałow
ca

Tradycja żyje od
N

arodzin czasu.

G
w

iazda Betlejem
ska

Płonie jak ogniska
W

 polu palą je pasterze
Tradycję którą m

am
a

Przekazała w
 m

łodości
To do dziś w

 nią w
ierze.

Płonie łuna nieba
Jak krw

aw
a rana

G
łosi św

iatu now
inę

N
arodzenie Pana.

W
patrzony w

 gw
iazdy 

Zasłuchany w
 ciszę

Kolędy i pastorałki
Pod błękitem

 słyszę.

D
ochodzi  echo

Pędzących sani
Jedzie M

adonna 
G

rudniow
a pani.

W
 pogodną cichą noc

N
a pasterce m

odlitw
a

D
otyka ram

ion Boga
A

by dzisiaj była
Prosta życia m

ego
N

arodu taka droga!

G
rudniow

y dzień
Białym

 w
elonem

U
brał nagi krzak

D
zikiej róży

W
ędrow

ny m
nich

N
a karcie żyw

ota
N

oce i dnie nam
Lepsze w

róży.

A
 w

 N
ow

ym
 Roku

2014 rzekł klej 
Tak do naszej nadziei
O

bietnicam
i to się

Lepsze jutro nie sklei
Za dużo jest w

odo lei.
 

M
O

TTO
Panie Boże już ginie
Tradycja w

 narodzie
Stoi O

kręt O
dnow

y
N

a kruchym
 lodzie!

     JAN R
YSZARD D

RĄG

Cy co?
Zdjęcie upam

iętniające nie byle jakie w
ydarzenie, bo podpisanie 

um
ow

y M
PW

iK z firm
ą, która będzie budow

ała kanalizację 
w

 m
ieście, pow

inno zostać zgłoszone do konkursu 
na najbardziej ekscytującą i dram

atyczną fotografię. (foto M
PW

iK 
z ub. nr. gazety). Pierw

szy plan to nienagannie ubrani szefow
ie 

podpisujacy um
ow

ę z uśm
iechem

 na tw
arzy. Z boku flagi Polski 

i Unii Europejskiej. A na drugim
 planie... Osiem

 pustych haków
. 

Bo jak pow
iadał Anton Czechow

, że jeśli w
 pierw

szym
 akcie 

sztuki na ścianie w
isi broń, to w

 ostatnim
 akcie koniecznie m

usi 
w

ystrzelić. Skoro na pierw
szym

 zdjęciu pokazano aż osiem
 

haków
, to łatw

o się dom
yślić, że kogoś m

ogą za tę kanalizację 
kiedyś pow

iesić. Jakiegoś Janosika, cy co?

Była zgoda
Jak nam

 pow
iedział organizator koncertu „Piosenki 

O
dkopanej”, na którym

 w
 adw

encie śpiew
ano kolędy, 

zgoda na to była od sam
ego biskupa. N

ie w
iem

y tylko czy 
na piśm

ie, czy tylko słow
na?

Ryba
Jedna z naszych dziennikarek kategorycznie stw

ierdziła, 
że karpia na W

igilii jeść nie będzie. Po czym
 w

ygłosiła 
długi m

onolog, jak to ryby są m
ęczone, przechow

yw
ane 

w
 kiepskich w

arunkach i coś tam
 jeszcze. N

ie spotkało 
się to z akceptacją pozostałej części redakcji, która rybkę 
zjadła, bo ją lubi i coś pod rybkę także. N

ie zapytam
y ryb, 

co one na to, bo jak głosi przysłow
ie, ryby i dzieci głosu nie 

m
ają. Chyba, że w

 dzień W
igilii?

Cukier w cukrze i seks
Ponad pół dniów

ki trw
ało zebranie jednego ze stow

arzyszeń. 
Zebranie odbyło się w

 okresie przedśw
iątecznym

. N
ie 

było karpika, zupy grzybow
ej ani życzeń św

iątecznych, bo 
było to spotkanie robocze. Idą w

ybory, w
ięc pora w

ziąć się 
do roboty. Ponoć były przym

iarki i roszady na w
yborcze 

listy. Poza tym
 ustalono, kto czym

 się zajm
ie. O

tóż jedna 
z kandydatek na radną będzie się zajm

ow
ała seksem

, 
a prezes jednego ze stow

arzyszeń będzie badał poziom
 

cukru w
 cukrze. Z zebrania w

szyscy w
yszli zadow

oleni. N
o 

bo o to przecież chodzi.

Szklane dom
y

H
istoryczny budynek Sokoła z czerw

onej cegły przy 
ulicy M

ickiew
icza w

pisał sie już w
 architekturę m

iasta. 
Z sentym

entem
 patrzą na niego przechodzący obok 

m
ieszkańcy. Ale uw

aga! Jak m
ów

ią w
tajem

niczeni, 
m

oże się on w
krótce zam

ienić w
 szklany dom

 – 
niczym

 z pow
ieści Żerom

skiego. W
 planach jest 

przebudow
a Sokoła. Przebudow

a nie byle jaka, bo szkło 
i now

oczesność aż bucha z projektu. N
o cóż, dla takich 

artystów
 obecna scena jest stanow

czo za m
ała.

Kogo kryje m
agistrat?

M
iasto obiegła plotka, że z bójką, do jakiej doszło 

po pasterce na odnow
ionym

 rynku, m
usi m

ieć zw
iązek 

ktoś bliski w
ładzy, bo prezydencki rzecznik propagandy nie 

chciał w
ydać taśm

 z m
onitoringu naszej lokalnej telew

izji. 
N

ielubiana przez prezydenta telew
izja dostała zgodę 

z policji i prokuratury na opublikow
anie nagrań m

iejskiego 
m

onitoringu, by pokazać m
ieszkańcom

 m
iasta, że przed 

organam
i ścigania nic się nie ukryje. Tym

czasem
 z prom

ocji 
m

onitoringu dla dobra bezpieczeństw
a nici, bo m

agistracki 
rzecznik propagandy odm

ów
ił w

ydania nagrania. 

– To, podobnie jak 
św

iętokradztwo, pow
inno być 

karane ukam
ieniow

niem
, D

arek.
– Co, co, Paulek?
– Pstro! Ty jak zawsze jesteś 

nieprzygotowany do rozm
ow

y 
ze m

ną.
– Przepraszam

, Paulek. 
W

ybacz! A
le o co chodzi?

– Pozazdrościli, skurkowańcy.
– Czego pozazdrościli, Paulek?
– M

oich senatorskich m
ów.

– A
le przecież nie jesteś 

senatorem
.

– N
ie jestem

 i nie m
uszem

 być, 
ale głowę m

am
 senatorską i stąd te 

m
oje m

ądre senatorskie przem
ow

y.
– A

aa. O
 naszą m

iejską radę 
ci chodzi. Pow

iem
 ci Paulek, 

że z całej sesji to tylko twoje 
przem

ow
y są dla m

nie m
iodem

 
na uszy... są taką ucztą duchow

ą. 
N

o bo cała reszta, to sam
 w

iesz. 
N

awet tych m
oich ludzi nie 

m
ogę słuchać, bo w porów

naniu 
do twoich m

ów, to zw
ykłe 

barachło.

– I w
yobraź se D

arek, 
że opozycja chce regulam

inem
 

sesji utrącić m
e senatorskie 

m
ow

y. A przecież to ja byłem
 

ozdobą i atrakcją obrad. N
ie 

chodzi m
i nawet o m

oje ego, które 
doznało poważnego uszczerbku, 
ale społeczeństwo straci, nie m

ając 
m

ożliwości wsłuchiwania się 
w m

oje m
ow

y.
– Pow

iem
 w

ięcej Paulek. 
M

y transm
itujem

y sesję 
w internecie i nie w

iadom
o, czy 

taki O
bam

a albo królowa A
nglii 

nie słuchała tw
ych przem

ów
ień. 

A
le pow

iem
 ci jedno. Jeśli tak 

było, to ograniczenie czasu twoich 
przem

ów
ień przez opozycyjnych 

radnych, spotka się z ostrą reakcją 
służb dyplom

atycznych A
nglii 

i Stanów Zjednoczonych. Patrzeć 
jak na najbliższej sesji zjaw

ią się ich 
am

basadorzy, Paulek.
– Pow

iem
 ci D

arek, 
że wazeliniarz z ciebie niekiepski, 
ale z tym

 O
bam

ą i królową A
nglii 

to trochę przesadziłeś.


