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DLA KONESERÓW

Do tragicznego 
wypadku do-
szło w czwar-
tek, 25 lutego, 
w Zakładzie 
Górniczym 
Janina. 

Około godziny 11:45 
doszło do zdarzenia, 
w wyniku którego zginął 
pracownik zatrudniony 
w oddziale robót zbro-

jeniowych i likwidacyj-
nych. Zdarzenie miało 
miejsce w rejonie komo-
ry przeładunkowej, zlo-
kalizowanej przy szybie 
Janina IV, na poziomie 
350 m. Zmarły tragicznie  
górnik był mieszkańcem 
Jaworzna.

Na chwilę obecną 
okoliczności zdarzenia 
są przedmiotem bada-
nia przez zespół powo-
łany przez pracodawcę 
oraz przez Okręgowy 
Urząd Górniczy w Ka-
towicach.

Mimo podwyżki 
za śmieci u na-
szych sąsiadów, 
w Jaworznie 
ciągle jesteśmy 
rekordzistami. 

Mieszkańcy Chrzanowa, Li-
biąża i Trzebini – których śmie-
ci tak jak mieszkańców Jaworz-
na trafiają do Balina, po pod-
wyżce zapłacą 10 zł od osoby 
miesięcznie, gdy je segregu-
ją i 18 zł, gdy nie segregują. 
Obecnie płacą odpowiednio 
8,70 zł i 15 zł. Jaworzno, któ-

re korzysta z tej samej Regio-
nalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych nadal 
ma najwyższą stawkę za od-
biór tych odpadów.

Podwyżka opłat u naszych 
sąsiadów miała wynieść wię-
cej, jednak m.in. przeciw niej 
głosowała Beata Majkrzak, 
pełniąca funkcję burmistrza 
Chrzanowa.

Jak sytuacja wygląda 
w Jaworznie? Od lutego br. 
mieszkańcy Jaworzna pła-
cą 15 zł za odpady segrego-
wane i 29 zł za niesegrego-
wane. To spory wzrost, bo-
wiem wcześniej płaciliśmy 
odpowiednio 11 zł i 23 zł. 
Za podwyżką zagłosowało 

14 radnych, wszyscy z prezy-
denckiego zaplecza, przeciw 
było 7 radnych reprezentują-
cych opozycję, a jedna osoba 
wstrzymała się od głosu.

Tak więc naszym sąsia-
dom wystarczyła podwyżka 
o 1,30 zł, a jaworznianie muszą 
dopłacić o 4 zł więcej za odpa-
dy segregowane, choć wszyst-
kie miasta korzystają z tej sa-
mej instalacji i na tych samych 
warunkach, a odległość do in-
stalacji znacząco się nie różni.

Ta sytuacja pokazuje, że jak 
się chce, to się da. Można wal-
czyć o dobro mieszkańców, jak 
Beata Majkrzak, pełniąca funk-
cję burmistrza Chrzanowa.

MI

Nadal bijemy cenowe Tragedia w ZG 
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Kilkudniowe obcho-
dy Narodowego Dnia Żoł-
nierzy Wyklętych zostały 
zwieńczone Jaworznickim 
Marszem Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. Marsz za-

inaugurowano uroczystą 
mszą św., która odbyła się 
w kościele św. Barbary na 
Podłężu. Następnie uczest-
nicy pochodu przemasze-
rowali kolejno: ulicą Leśną, 

Moniuszki, Rzemieślniczą, 
Matejki i przez ulicę Zielo-
ną weszli na rynek.

W trakcie tegorocz-
nych obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żoł-

nierzy wyklętych patrioci 
zorganizowali szereg wy-
darzeń. Odbył się cykl wy-
kładów, w sobotę odsłonię-
to tablice im. rtm. Witolda 
Pileckiego, które zostały 

zainstalowane na rondzie 
u zbiegu ul. Rzemieślniczej 
i Kolejowej, a w niedzielę 
odbył się Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym”.         PAJ
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Blog: Jaworznicki układ w akcji

3 Polaków zakwalifikowało się do konkursu Sony

W tym roku do konkursu na-
płynęły 230 103 zdjęcia ze 186 
krajów z całego świata. Fotografia 
Kamila została zakwalifikowana 
do tzw. shortlisted, czyli będzie 
brana pod uwagę przy wręczaniu 
głównych nagród w konkursie. 
Na zdjęciu widać tzw. slackline-
rów, czyli ludzi trenujących cho-
dzenie po linie. Fotografia została 
wykonana w Lublinie. W tym roku 
do ścisłego finału konkursu zosta-

ło zakwalifikowanych tylko trzech 
Polaków.

To kolejny jaworznicki suk-
ces w Sony World Photography 
Awards. W ubiegłym roku wy-
różniony w konkursie został Pa-
weł Jędrusik, który został następ-
nie zwycięzcą National Award.

Zdjęcia tegorocznych laure-
atów można oglądać pod adre-
sem: www.worldphoto.org.

PAJ

Zainwestują 
w parkingi, zostaną 
zwolnieni z podatku 
od nieruchomości. 
To propozycja 
przedsiębiorców 
z Jaworznickiej Izby 
Gospodarczej, którzy 
prowadzą rozmowy 
z miastem w sprawie 
ogólnie dostępnego 
parkingu na terenie 
Jaworzna.

– Jeżeli ktoś w mieście zainwestu-
je swoje pieniądze i wybuduje par-
king ogólnodostępny, bez znacze-
nia czy na zasadach komercyjnych, 
czy nie, byłby zwolniony z podatku 
od nieruchomości na okres 10 lat 
– przedstawia pomysł Antoni Polak.

Po zamknięciu rynku dla ruchu 
samochodów wielu przedsiębiorców, 
prowadzących sklepy, zaobserwowa-
ło znaczny spadek zysków. Uważają, 
że pośrednim czynnikiem, który po-
woduje straty jest brak miejsc par-
kingowych. Klienci nie mają gdzie 
zaparkować i rezygnują z zakupów 
w tym miejscu. – Jest to jakiś sposób 
ratowania sytuacji. Nasza koncepcja 
jest dwukierunkowa. Z jednej strony 
uważamy, że należałoby wprowadzić 
strefę płatnego parkowania – Izba 
Gospodarcza poprze to pod warun-
kiem, że pierwsze dwie godziny będą 
bezpłatne. Z drugiej strony budowa 

najlepszych

Zdjęcie przedstawia ludzi trenujących chodzenie po linie w Lublinie

Jaworzno w obiektywie 
– ciekawa pasja jaworznianina

Do tej pory pan Łukasz robił zdję-
cia tylko do rodzinnego albumu, teraz 
dzieli się z mieszkańcami efektami 
swoich pieszych wycieczek po Ja-
worznie. Jak sam mówi „żeby zro-
bić dobre zdjęcie, trzeba dużo się 
nachodzić”.

Pan Łukasz jest jaworzniani-
nem i jak podkreśla, jego rodzin-
ne miasto bardzo go fascynuje. 
Według niego najlepsze są zdję-
cia spontaniczne, lubi też czarno-
-białą fotografię. Chce pokazać Ja-
worzno od każdej strony, zarówno 
to ciekawe, fascynujące oraz za-
pominane.

Na swoim fanpagu w każdy 
piątek publikuje zdjęcia w cy-

klu „miejsca znane i często zapo-
mniane”.

Jednym z miejsc, które odwie-
dził jest nieczynny przystanek ko-
lejowy KNIEJE – Jaworzno, za-
mknięty w 2002. Obiekt mieścił się 
przy drodze na Bukowno, niemal 
na granicy dwóch województw.

W jego pasji kibicuje mu rodzi-
na, szczególnie żona i córka, które 
również zaraża swoją pasją.

Wśród zdjęć, które do tej pory 
zrobił pan Łukasz, ulubione to 
świąteczny klimat na jaworznickim 
rynku.Fanpage można śledzić pod 
tym adresem: https://www.facebo-
ok.com/jaworznowobiektywie/

MI

Wszystko zaczęło się od sylwestra na jaworznickim rynku. Wtedy 
pan Łukasz zrobił zdjęcia sztucznych ogni. Tak zrodził się pomysł 
na założenie Jaworzno w obiektywie na Facebook’u.

Jest to jedno z ulubionych zdjęć pana Łukasza

parkingu wielopoziomowego w ści-
słym centrum – dodaje Wiesław Pie-
czonka, jaworznicki przedsiębiorca.

Jaworznicka Izba Gospodarcza 
chciałaby, aby miasto wybudowało 
dwupoziomowy parking przy poli-
cji, w miejscu, gdzie obecnie znaj-
dują się boksy dla psów policyjnych. 
Pierwszy poziom byłby przeznaczo-
ny dla policji, drugi natomiast dla 
mieszkańców. Budowa wiązałaby 
się z zapewnieniem około 150 no-
wych miejsc parkingowych.

Kolejną propozycją ze strony 
Izby jest zwolnienie od podatku 
od nieruchomości w ramach re-
gionalnej pomocy inwestycyjnej. 
Warunek? Budowa ogólnodostęp-
nych parkingów na terenie miasta. 
W zależności od wartości inwesty-
cji przedsiębiorcy byliby zwolnie-
ni z podatku na okres 10 lub 15 lat. 
Krótko mówiąc – przedsiębiorca wy-
buduje parking, zostanie zwolniony 
z podatku.

Budowa nowych parkingów 
z pewnością ucieszyłaby kie-
rowców, którzy często narzeka-
ją na brak miejsc parkingowych 
w centrum miasta.

Aktualnie przedsiębiorcy roz-
mawiają z gminą na temat budowy 
parkingów. Zastanawiać może tyl-
ko fakt, dlaczego to właśnie lokalni 
biznesmeni mają zadbać o miejsca 
parkingowe, a nie gmina.

To nie jedyna inicjatywa jaworz-
nickich przedsiębiorców. W powo-
łanych przez miasto trzech zespo-
łach trwa dyskusja między inny-
mi o: dofinansowaniu do remon-
tów elewacji budynków, co mia-
łoby wpłynąć na poprawę estetyki 
miasta, dofinansowaniach nowo 
powstających zakładów pracy 
(zwłaszcza mikro przedsiębiorstw). 
W zainteresowaniu zespołów znaj-
duje się także poszerzanie infra-
struktury sportowej.

PAJ

W tym miejscu, przy budynku policji, miałby powstać dwupoziomowy parking

Zdjęcie jaworznianina Kamila Wojtyły zostało zakwalifikowa-
ne do ścisłej czołówki w konkursie Sony World Photography 
Awards 2016 w kategorii „Arts and Culture”. 

W poprzednim numerze 
zamieściliśmy artykuł „Jaworzno 
to kraj, gdzie... biedni wspomagają 
bogatych”, nad którym nasze 
dziennikarki pracowały trzy 
tygodnie. A że prawda w oczy kole, 
to na drugi dzień...

No właśnie, co na drugi 
dzień? Na drugi dzień nasi 
dziennikarze na facebookowych 
profilach: mojejaworzno.pl, 
gdzie redaktorem naczelnym 
jest kierownik izby wytrzeźwień, 
na profilu JTBS-u, jaworznickiego 
PiS-u i JMM-u przeczytali 
list w sprawie tegoż artykułu, 
skierowany do mnie, czyli 
do redaktora naczelnego Józefa 
Matysika. List wystosował do mnie 
prezes JTBS-u – Janusz Łach. 
List ten miałem okazję zobaczyć 
dopiero cztery dni później. 
A że redakcja działa również beze 
mnie, to list odebrali moi koledzy 
o godzinie 18.30. Skąd zatem 
kierownik izby wytrzeźwień znał 
treść listu o godz. 14.49, czyli 
prawie cztery godziny wcześniej 
niż dotarł do redakcji?

Pewnikiem musi istnieć jakiś 
układ pomiędzy kierownikiem izby 
wytrzeźwień a prezesem Łachem. 
A potem szefem jaworznickiego 

PiS-u oraz szefem stowarzyszenia 
JMM. No bo jak? Przecież nawet 
ogólna kultura nakazuje przesłać 
najpierw pismo adresatowi. 
A w przypadku braku reakcji, 
na którą adresat ma przynajmniej 
ze dwa tygodnie, można 
zastosować ewentualnie środki 
nadzwyczajne i rozpowszechnić list 
przez inne kanały.

Ale z rozpowszechnianiem 
jest tak, że nie może naruszać 
obowiązującego w Polsce prawa. 
W tym przypadku tekst prezesa 
Łacha, rozpowszechniony przez 
kierownika izby wytrzeźwień, 
potem przez prezesa Łacha, 
następnie przez facebookowy profil 
magistratu, JMM-u, jaworznickiego 
PiS-u i na końcu przez gazetę 
Extra, narusza w swej istocie 
polskie prawo.

Treść listu w bezprecedensowy 
sposób zniesławia Mirosławę 
Matysik – osobę nie będącą autorką 
artykułu. Pomawia ją o kłamstwa, 
przypisuje się jej działania 
o charakterze dyskryminującym 
osoby pochodzące spoza 
Jaworzna. Uwłacza to jej w sposób 
szczególny, ponieważ jest 
prezesem spółki, która wydaje dwie 
niezależne lokalne gazety, nadaje 

telewizję na terenie województwa 
śląskiego oraz prowadzi niezależny 
portal internetowy. Zarzucanie 
takiej osobie kłamstw i w perfidny 
sposób sugerowanie, że to właśnie 
ona naruszyła polskie prawo 
(cytuję za gazetą Extra słowa 
prezesa JTBS Janusza Łacha: 
„Spółka bierze pod uwagę 
wystąpienie na drogę prawną”) 
może zniszczyć w oczach 
odbiorców gazetę, telewizję, a 
nie tylko samą prezes i jej firmę. 
Firmę, która od zniesienia cenzury 
jako jedyna w Jaworznie wydaje 
niezależną prasę.

Wzywam zatem panów: 
Aleksandra Turę, Janusza 
Łacha, Pawła Silberta, Dariusza 
Starzyckiego i Tomasza Pstruchę 
do zaprzestania rozpowszechniania 
fałszywych informacji, które 
zniesławiają Mirosławę Matysik. 
Żądam również publicznych 
przeprosin za wasze haniebne 
zachowanie wobec niej – jako 
prezesa zarządu niezależnego 
wydawnictwa, jako dziennikarki 
czy jako kobiety.

Możecie wówczas liczyć, 
że nasze żądania co do wysokości 
kar będą znacznie łagodniejsze.

Józef Matysik
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W poprzednim numerze gazety podane zostały niepoprawne ceny za usługi. Ceny zamieszczone w numerze obecnym są cenami aktualnie obowiązującymi (24.02.2016 r.). Za błąd przepraszamy.

Mamy niedosta-
teczny nadzór 
nad placówkami 

oświatowymi – takie wnio-
ski postawił Wydział Kon-
troli Wewnętrznej i Au-
dytu w protokole za rok 
2015, do którego dotarła 
redakcja.

Urzędnicy z tego wydzia-
łu skontrolowali 17 placówek 
publicznych i 7 niepublicz-
nych, stwierdzając, że do naj-
częściej występujących nie-
prawidłowości zalicza się 
m.in. nierejestrowanie otrzy-
manych dotacji, źle rejestro-
wane wpłaty na „zielone szko-
ły”, złe korzystanie z otrzyma-
nych dotacji.

W sprawozdaniu możemy 
przeczytać, że główną przy-
czyną ujawnionych nieprawi-
dłowości w placówkach pu-
blicznych był brak skutecz-
nego nadzoru służbowego 
ze strony bezpośrednich prze-
łożonych, brak aktualnej wie-
dzy w zakresie obowiązują-
cych przepisów i błędne spo-
soby interpretacji. Tę sprawę 
wyjaśnia naczelnik Zbigniew 
Mika. – Po takich kontrolach 
są zalecenia kierowane bez-
pośrednio do dyrektorów. 
Jak już kiedyś powiedziałem, 
dyrektor jest szefem zakładu 
pracy i odpowiada za wszyst-
ko, oczywiście w ramach 

swoich kompetencji. Z tym 
że, część tych instytucji czy 
podmiotów również informu-
je o wynikach swojej kontro-
li i o zaleceniach prezydenta 
miasta.

Niedostateczny nadzór, 
zdaniem kontrolujących, wy-
nika ze zbyt małego składu 
osobowego pracowników 
Wydziału Edukacji, Kultu-
ry i Sportu. – Skład osobo-
wy wydziały zwiększył się. 
Przybył nowy pracownik 
w drugiej połowie ubiegłe-
go roku. Jeden z pracowni-
ków jest na dłuższym zwol-
nieniu, a w tym momencie 
trudno kogoś dokooptować 
z marszu, ponieważ wiadomo, 
żeby z tym pracować, trzeba 
trochę się na tym znać – wy-
jaśnia Zbigniew Mika.

Sprawozdanie wykaza-
ło również nieprawidłowości 
ze strony organu dotujące-
go, czyli Urzędu Miejskiego. 
Głównym zarzutem był brak 
weryfikacji faktycznej licz-
by dzieci. – Wydział wskazał 
nam na to, że powinniśmy 
sprawdzać to na miejscu. 
Teoretycznie iść do tej szko-
ły, sprawdzać być może doku-
menty, a może i policzyć, czy 
tych uczniów jest taka liczba. 
To byłoby trudne, bo ucznio-
wie raz są, a raz ich nie ma 
– dodaje naczelnik Wydziału.

Zbigniew Mika wyja-
śnia, skąd biorą się problemy 
w dokładnym policzeniu dzie-
ci, a co za tym idzie przyzna-
waniu na podstawie tej liczby 
dotacji i subwencji dla placó-
wek oświatowych. – Wyłapy-
wane są historie tego typu, 
że to samo dziecko było zapi-
sane w dwóch przedszkolach. 
Sprawa była wyjaśniania. Oka-
zało się, że to nie były naduży-
cia za strony przedszkoli, tyl-
ko zazębienie się tego same-
go czasu na to samo dziecko. 
Rodzice po prostu przepisali 
dziecko z jednego przedszko-
la do drugiego, nie zameldo-
wali, że wypisali dziecko, 
że chodzi ono już do innego. 
I to przedszkole jeszcze wyka-
zało, a tamto wykazało już – 
wyjaśnia Zbigniew Mika.

MI

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

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

S T R A Ż  P O Ż A R N A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imieniny

Kartka z kalendarza

Jeżeli chcą Państwo na bieżąco 
śledzić informacje z naszego miasta 

w Jaworexpressie, jednak nie mają Państwo 
telewizji kablowej UPC, to zapraszamy 
na portal www.jaw.pl, gdzie w zakładce 
„TV – na żywo” mogą Państwo obejrzeć 

materiały filmowe.

2.03. 1993 r. założono fundacje WOŚP
3.03. 2011 r. Adam Małysz zakończył karierę sportową
4.03. Światowy Dzień Tenisa
5.03. Dzień Teściowej
6.03. Europejski dzień Logopedy
7.03. 1953 r. Katowice przemianowano na Stalinogród
8.03. Dzień Kobiet

środa Radosława, Heleny
czwartek Kunegundy, Tycjana
piątek Kazimierza
sobota Adriana, Oliwii
niedziela Róży, Wiktora
poniedziałek Pawła, Tomasza
wtorek Beaty

Serwis informacyjny

Z notatnika policmajstra

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Numer zamknięto 1 marca 2016 r.

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 600 390 300

„KORONA” Lelko Jan 

32/D/11

31/D/11

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

31/D/11

173/p/15

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy współczucia z powodu tragicznej śmierci 

śp. Wojciecha Chrobaka 
Pracownika TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina 

składają Zarząd, Rada Nadzorcza 
oraz Pracownicy Spółki

22 lutego
W nocy na ulicy Pie-
karskiej policjanci 
drogówki zatrzymali 
do kontroli drogowej 
fiata punto. W trak-
cie sprawdzania do-
kumentów okazało 
się, że 19-letni kie-
rowca nie posiada 
prawa jazdy. Funk-
cjonariusze ustalili, 
iż jaworznianin po-
siada na swoim kon-
cie decyzję o cof-
nięciu uprawnień 
do kierowania pojaz-
dami mechaniczny-
mi. W związku z tym, 
młody mężczyzna bę-
dzie teraz odpowiadał 
za niedostosowanie 
się do przedmiotowej 

decyzji. Grożą mu wy-
sokie sankcje karne.

Zgłosił 46-letni męż-
czyzna, że do jednej 
z firm przy ulicy Ol-
szewskiego doszło 
do włamania. Niezna-
ny sprawca z wiaty ga-
rażowej skradł lampy 
oświetleniowe, kinkie-
ty oraz inne elemen-
ty elektryczne. Suma 
strat w tym przypad-
ku została oszacowa-
na na 20 tys. złotych. 
Sprawę wyjaśnia wy-
dział kryminalny.

23 lutego
Zgłosił 59-letni ja-
worznianin, że nie-
znany sprawca celo-

wo uszkodził jego za-
parkowany samochód 
hyundai. Wandal 
ostrym narzędziem 
porysował powłokę 
lakierniczą pojazdu. 
Czynności prowadzi 
KMP w Jaworznie.

25 lutego
79-letni mieszkaniec 
Jaworzna powiado-
mił policję o kradzie-
ży motocykla mar-
ki Honda Rebel 125 
wartości 5700 zło-
tych. Jednoślad został 
skradziony z garażu 
przy ulicy Podwale.

26 lutego
Zgłosiła 41-letnia 
mieszkanka ulicy Pa-

wiej, iż znany jej oso-
biście mężczyzna, 
przy pomocy ostrego 
narzędzia, uszkodził 
jej drzwi do mieszka-
nia. Straty oszacowa-
no na 850 złotych.

27 lutego
W środku nocy poli-
cjanci prewencji za-
trzymali 32-letniego 
jaworznianina, któ-
ry skradł telefon ko-
mórkowy 27-letniej 
mieszkance Sosnow-
ca. Telefon marki 

Samsung Galaxy S4 
wartości 800 złotych 
został odzyskany.

28 lutego
Zgłosiła 19-letnia 
jaworznianka, iż 
na portalu interneto-
wym „eBay.pl” pod-
czas zakupu telefo-
nu iPhone 6s została 
oszukana przez osobę 
podającą się za Mate-
usza L. zam. w Prze-
myślu. Czynności 
w tej sprawie prowa-
dzi KMP w Jaworznie.

Z okazji imienin Helenie Ciołczyk 
życzymy wszelkiego dobra oraz wielu lat 

życia w zdrowiu i zadowoleniu
Życzenia przekazuje rodzina Kosterów, 

Dudkowskich i Matysików

Kazimierzowi Kielskiemu z okazji 
imienin, proszę przyjąć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 

i dalszej pracy na rzecz społeczności 
miasta Jaworzna, któremu Pan służy 

od wielu lat.
Zofia Żak 

i Mirosława Matysik

Imieniny Pana Kazimierza Saługi 
to okazja, aby wystosować do solenizanta 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
samych pięknych i radosnych dni, 

przeżytych w radości i zadowoleniu. 
Spełnienia zaprojektowanych planów 

i zamierzeń.
Mirosława Matysik

Naszemu redakcyjnemu koledze 
Kazimierzowi Gruszowskiemu z okazji 

imienin składamy najserdeczniejsze 
życzenia dalszej cierpliwości i łagodności 
do koleżanek i kolegów oraz wszelkiego 

dobra i piękna w każdym dniu.
Życzenia składają koleżanki 

i koledzy z redakcji

Wszystkich, 
którzy grali 
w 24. FINALE WOŚP 
zapraszamy do 
redakcji po odbiór 
podziękowań, 
które przyszły 
z Warszawy

Jaworznicki 
sztab WOŚP
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Okazuje się, iż wbrew po-
wszechnie panującej opinii, 
urzędnicy potrafią działać

sprawnie i to w naszym mieście!
Jako dowód podaję odpowiedź,

którą otrzymałem na moje cztery 
wnioski złożenie ustnie i pisemnie 
na styczniowej sesji Rady Miejskiej
w Jaworznie. A oto i one.
, Wydłużenia czasu wystąpienia miesz-

kańca na sesji z 5 do 10 minut wraz
z możliwością trybu sprostowania
– adresowane do Przewodniczącego
RM.

, Tego, aby jeden radny zasiadał mak-
symalnie w jednej komisji, zamiast
w 2 lub 3 – adresowane do Przewodni-
czącego RM.

, Prośby o sprostowanie nieprawdziwych
i kompromitujących słów radnych PiS
wygłoszonych w oficjalnym stanowisku
klubu, którzy twierdzą iż: „Należy pamię-
tać, że przed nami najprawdopodobniej
ostatni okres programowania i pozyski-
wania środków unijnych, Stąd też musi-
my zabezpieczyć finanse na wkład wła-
sny w realizowane inwestycje” – ad-
resowane do Przewodniczącego Klubu
Radnych PiS w Jaworznie.

, Zapytania do pana prezydenta odnośnie 
ewentualnych korzyści lub kosztów wej-
ścia Jaworzna we wspólnotę na zasadzie
„ustawy metropolitalnej” dla osób nie-
korzystających z komunikacji miejskiej
(czyli np. kierowców samochodów”, itp.).

Teoretycznie Urząd Miejski w Ja-
worznie ma na to aż 30 dni, ale ku mo-
jemu pozytywnemu zdziwieniu, odpo-
wiedź otrzymałem już po kilkunastu 
dniach! Byłem naprawdę zadowolony,
więc otworzyłem kopertę, gdzie ujrza-
łem jedną jedyną kartkę z jednym zapi-
sanym na niej zdaniem. Pomyślałem,
no cóż, złożyłem dużo wniosków, więc 
może proszą, abym przyszedł do urzę-
du odebrać większy plik, może odpo-
wiedzieć na dodatkowe pytania, ale
nie! Oto, co znajdowało się w oficjal-
nej odpowiedzi urzędu:

„W związku ze złożonym 
ustnie wnioskiem podczas se-
sji Rady Miejskiej w Jaworznie 
w dniu 28.01.2016 r. dot. do-
stępności wniosków o wydanie 
paszportu uprzejmie informuję,
że od dnia 01.02.2016 r. w punk-
cie informacyjnym w budynku
A Urzędu Miejskiego w Jaworz-
nie przy ul. Grunwaldzkiej 33
osoby zainteresowane mogą po-
bierać stosowne druki”.

Z poważaniem, Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich M. Sikora

Na moment zamarłem, gdy 
po chwili pomyślałem, że w sumie
to dobrze, że te druki będą dostępne, 
ktoś ich w końcu potrzebuje, na przy-
kład pan, który o nie pytał, ale raczej

nie na tej samej sesji. Ciekawe, czy on
w ogóle dostał odpowiedź i czy rów-
nież była tak szybka i zaskakująca?

Pozostałe trzy odpowiedzi jedynie
od Przewodniczącego Rady otrzyma-
łem dopiero 29 lutego. Z jednej stro-
ny można zadać pytanie, czy nie da się
odpowiadać szybciej, ale z drugiej wolę
merytoryczne odpowiedzi dzień po ter-
minie, niż takie….. które dostałem szyb-
ciej. Swoją drogą dziękuję Panu Prze-
wodniczącemu za jedyne w takim ra-
zie pisma w tematach, które poruszy-
łem i za rozpoczęcie działań w celu re-
alizacji moich wniosków.

Chciałbym tylko jeszcze wspomnieć,
iż w sprawie prośby o sprostowanie słów
Klubu Radnych PiS jak dotąd otrzyma-
łem jedynie informację, iż moje pismo 
zostało przekazane przewodniczącej 
tego klubu i mam oczekiwać na jej pi-
semne stanowisko. Z jednej strony się
dziwię, iż radni tego klubu nie podjęli
natychmiastowych działań w celu zre-
habilitowania się, ale szczerze to nie był-
bym dla nich zbyt surowy – w końcu sam 
nie wiem, co napisałbym w uzasadnie-
niu sprostowania słów, które świadczą 
o kompletnej niekompetencji i to osób,
które zasiadają w komisjach odpowia-
dających za finanse czy rozwój miasta.

Wnioski pozostawiam czytelnikom, 
a panią naczelnik również bardzo po-
ważam.

Pozdrawiam, Tomasz Guja

List do redakcji 

Aktualności
w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięło udział 100 osób

Patriotyzm, historia, sport i… 
pomaganie innym. Na star-
cie niedzielnego biegu „Tro-

pem Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych” stanęło 100 
osób, czyli tyle, ile wynosił limit 
zgłoszeń. – Byliśmy przygotowa-
ni na 100 osób, a 100 pakietów 
startowych rozeszło się jak ciepłe 
bułeczki – mówi Krzysztof Ryś, 
koordynator biegu.

Do biegu zgłosili się nie tylko 
mieszkańcy Jaworzna, ale także oko-
licznych miast.

Starsi, młodsi, kobiety i męż-
czyźni – biegli wszyscy. – To już mój 
drugi start. Rok temu startowałem 
w Warszawie na biegu pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Dlaczego? Dlate-
go, że czuje, że jestem patriotą – do-
daje Piotr Czarnota.

Nie chodziło o osiągnięcie naj-
lepszego czasu na mecie, a o przy-
pomnienie wartości patriotycznych 
oraz krzewienie historii Polski wśród 
młodych osób. Wśród uczestników 
można było zaobserwować ogromną 
ilość patriotycznych elementów – po-
cząwszy od flag Polski, po koszulki 
z wizerunkami bohaterów narodo-
wych. Nie zabrakło gromkich okrzy-
ków „Cześć i chwała bohaterom!”

Biegowi towarzyszył szereg do-
datkowych imprez. Uczestnicy za-

pisywali się do bazy DKMS. W cią-
gu zaledwie kilkudziesięciu minut 
zapisało się około 20 osób. – Ruch 
Narodowy, jako jeden ze współor-
ganizatorów, postanowiliśmy zor-
ganizować stanowisko fundacji 
DKMS, która zajmuje się rejestra-
cją dawców szpiku kostnego i za-
chęcamy wszystkich, aby do tej 
bazy się zarejestrowali – mówi Ma-
teusz Musiał.

Atrakcje militarne przygotowa-
ła SGR przy Militarnej Polsce, która 
zapewniła strzelnicę ASG. Dodatko-
wo w trakcie biegu przeprowadzo-
no zbiórkę pieniędzy. – Zbieraliśmy 
na fundację Wolność i Demokracja, 
która organizuje biegi w całej Polsce. 
Dzięki współpracy z nimi udało nam 
się zorganizować bieg w Jaworznie. 
Poza tym zbieramy także pieniądze 
na fundacje Niezłomni, która zajmu-
je się odnajdywaniem rodzin żołnie-
rzy wyklętych – dodaje Dominik Jur-
kiewicz.

Niedzielny bieg był kolejnym wy-
darzeniem w ramach obchodów Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Zwieńczeniem obcho-
dów był wtorkowy Marsz Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, który wyru-
szył o godzinie 17.30 z Podłęża na ja-
worznicki rynek.

PAJ

Za nami kolejne spotkanie 
Jaworznickiego Forum 
Mieszkańców. Tym razem 

członkowie Forum dyskutowali 
na temat informacji publicznej. 

Przewodniczący Forum Maciej 
Bochenek podczas spotkania mó-
wił, że często członkowie JFM za-
dają pytania publicznie skierowa-
ne do prezydenta, a ten nie odpo-
wiada. – Często w naszych ape-
lach zwracamy się do pana pre-
zydenta o udzielenie odpowiedzi 
na pytania. Pan prezydent, sko-
ro to nie są bezpośrednio skiero-
wane do niego pytania, nie sły-
szy tych informacji. Nasi członko-
wie pytają, jak ma to prawidłowo 
wyglądać, więc przygotowaliśmy 
szkolenie i zaczynamy pytać bez-
pośrednio u źródła, czyli u pana 
prezydenta o nurtujące nas pro-
blemy w mieście – mówi Maciej 
Bochenek.

Według członków JFM urząd 
nie zawsze informuje miesz-
kańców o istotnych sprawach. 
– Od dawna już mówię, że pan pre-
zydent posiadł już wszelką wiedzę 
oraz władzę w mieście. Nie uważa 
za stosowne tłumaczenie się przed 
kimkolwiek. Dla niego demokra-
cja to zupełnie odrębne pojęcie 
niż dla nas. Jednak wykorzystuje-
my to, co jest zapisane. Prezydent 
musi udzielić odpowiedzi na py-
tania – dodaje Maciej Bochenek.

Podczas spotkania poruszo-
no także kwestię konsultacji spo-
łecznych. Według JFM zdarzają 

Zgodnie z decyzją radnych Rady 
Miejskiej w Jaworznie rondo 

znajdujące się na zbiegu ulic Ko-
lejowej i Rzemieślniczej otrzyma-
ło nazwę im. rotmistrza Witolda 
Pileckiego.

To kolejny ukłon w stronę patrio-
tów, bowiem kilkadziesiąt metrów 
dalej znajduje się już rondo im. Żoł-
nierzy Wyklętych. – Obydwa te ron-
da korespondują ze sobą. Skłania-
ją  do refleksji, wspomnienia o oso-
bach, które poświęciły często swo-
je życie w walce o niepodległość,  
o wolność naszej ojczyzny. Postać 
rotmistrza Pileckiego niewątpliwie 
jest takim przykładem patriotyzmu 
i stąd też rada gminy przychyliła się 
do projektu uchwały prezydenta – 
mówił podczas uroczystości Tade-
usz Kaczmarek.

W sobotę w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej dokonano uroczystego 
przecięcia wstęgi na jednej z tablic, 
które znajdują się już na rondzie. 
Wstęgę na tablicy przecięli wice-

prezydent Tadeusz Kaczmarek oraz 
prezes Stowarzyszenia Katolickiego 
Przyjaźń Jaworznicka Łukasz Cury-
ło. – W taki namacalny sposób roz-
poczynamy uczczenie Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
otwarciem ronda Witolda Pileckiego, 
co stanowi w mieście trwały obiekt, 
który będzie przypominał o żołnier-
zach wyklętych, w tym o Witoldzie 
Pileckim – dodaje Łukasz Curyło.

Z decyzji radnych zadowolenia 
nie kryją jaworznickie środowiska 
patriotyczne. Uważają, że to dosko-
nały sposób na przypominanie hi-
storii.

Przypomnijmy: rotmistrz Witold 
Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku. 
Brał udział w wojnie polsko-bolsze-
wickiej w 1920 roku. Był oficerem re-
zerwy Wojska Polskiego, współzało-
życielem Tajnej Armii Polskiej, do-
browolnym więźniem KL Auschwitz. 
Był oficerem Komendy Głównej Ar-
mii Krajowej i uczestnikiem powsta-
nia warszawskiego. PAJ

Z okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, 

obchodzonego 1 marca, Miejska 
Biblioteka Publiczna zaprasza 
na wystawę „Niezłomni. Historie 
wyklęte”.

– Wystawa prezentuje przede 
wszystkim postaci siedmiu człon-
ków zarządu, właściwie stowa-
rzyszenia Niezłomnych Żołnie-
rzy, którzy zostali zamordowa-
ni 1 marca 1951 r. w więzie-
niu na Mokotowie w Warszawie 
– mówi Monika Rejdych, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Jaworznie.

Wystawa składa się z 11 plansz, 
a informacje zawarte na nich doty-
czą działaczy organizacji WiN.

Jaworzno jest drugim miejscem, 
w którym prezentowana jest wysta-
wa przygotowana przez Muzeum Ar-
mii Krajowej. Już wiadomo, że za rok 
planowana jest kontynuacja wysta-
wy. – Zgodnie z informacjami, które 
otrzymaliśmy od pracowników Mu-
zeum Armii Krajowej, pracują oni 
nad powstaniem kolejnej wystawy, 
poświęconej żołnierzom wyklętym. 
Tyle, że tym razem będzie prezento-
wać sylwetki patriotów, którzy prze-
żyli ten czas, w jaki sposób odnaleź-
li się w rzeczywistości powojennej, 
co robili i jakie mieli życie – dodaje 
Aleksandra Bzowska.

Wystawę można oglądać w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej od 26 lu-
tego do 20 marca.  MI

Tropem Wilczym

się sytuacje, gdy urząd najpierw 
podejmuje decyzję, a dopiero 
później rozmawia z mieszkańca-
mi. – To jest kuriozum, ponieważ 
to jest sztuczne pokazanie dysku-
sji. Wie, co się zrobi, już się dzia-
ła w tym kierunku, a dopiero póź-
niej pyta mieszkańców. My chce-
my wyprzedzić sytuację, Jeżeli je-
steśmy przy temacie dróg. Dzię-
kujemy panu prezydentowi, że te 
drogi robi, tylko patrząc na to, jak 
one są wykonywane, w jakich ter-
minach, jacy projektanci to robią, 
np. słynna Jaworznicka, jednak 
pozostawia to  wiele do życzenia 
i uważam, ze konsultacje powinny 
być częstsze. Nie mówię, że pan 
prezydent musi, ale pan prezydent 
ma wiele narzędzi, naczelników, 
innych osób, które nadzorują zle-
cone prace, dlatego konsultacje 

powinny być częściej – komentu-
je Tadeusz Bożek.

Oprócz dyskusji na temat in-
formacji publicznej, Jaworznickie 
Forum Mieszkańców przygoto-
wało również pismo, skierowane 
do prezydenta, w którym apeluje 
o utworzenie w Jaworznie punk-
tów, w których mieszkańcy będą 
mogli załatwić sprawy związane 
z użytkowaniem gazu lub energii 
energetycznej. – Teraz mieszkańcy 
muszą jeździć do sąsiednich miast 
– Sosnowca lub Chrzanowa. Sy-
tuacja ta jest spowodowana tym, 
że na terenie Jaworzna brakuje 
Punktów Obsługi Klienta Tauron 
Dystrybucja, PGNiG oraz Sekcji 
Obsługi Ubezpieczonych Narodo-
wego Funduszu Zdrowia – czyta-
my w piśmie.

PAJ

Na spotkaniu rozmawiano m.in. o konieczności prowadzenia konsultacji społecznych 
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45 dzieci wzięło udział w zimowisku PTTK

Bezpieczne ferie z WORD
Czy ferie 
to odpowiedni 
czas na naukę? 
Jeśli nauka 
jest połączona 
z zabawą 
i przyjemnością 
– to jak najbardziej.

O zasadach bezpiecznego 
poruszania i zachowania się 
na ulicach rozmawiamy z dzieć-
mi przed każdym naszym wyj-
ściem na miasto – mówi Małgo-
rzata Sroka, kierownik zimowi-
ska zorganizowanego podczas 
ferii w ZSP nr 1 .

W zimowisku zorganizowanym 
przez PTTK uczestniczyło 45 dzie-
ciaków z całego Jaworzna. Orga-
nizatorzy przygotowali dla nich 
wiele atrakcji. Dzieci były na wy-
cieczce w Częstochowie, Bielsku 
– Białej, w kinie oraz w Geosferze, 
gdzie oglądały geologiczne cieka-
wostki.

Na początku zimowiska ogło-
szono konkurs plastyczny pod ty-
tułem „Bezpieczne ferie” . Zada-
nie postawione dzieciom w kon-
kursie – to ukazania bezpieczne-
go spędzania ferii. Prac plastycz-
nych było wiele i były przeróżne. 
Technika wykonania prac była tak-
że różne. Wszystkie prace, pięk-
ne, kolorowe i pełne fantazji. Nie-
którzy malowali kredkami inni far-
bami czy świecówkami. Były też 
kolaże. Były też rymowanki czy 
wierszyki. Dzieci ukazały w nich, 
jak przechodzić przez jezdnię czy 
jak jeździć bezpiecznie na łyżwach 
czy sankach.

Pierwsze miejsce zajęła Alicja 
Kadula, która na swej pracy napi-
sała jeszcze wierszyk.

Czas ferii zimowych
to fajna zabawa.
Kto bezpiecznie się bawi,
w kłopoty nie wpada.

Natomiast Nikola Grabowska, 
oprócz pięknego rysunku, napisa-
ła wierszyk i stosowne przesłanie

Zapamiętaj!
Do grania są boiska!
Do ślizgania lodowiska!

Natomiast Ksawery Brożek 
na swym rysunku napisał:

„Zjeżdżać z górki na sankach 
można, tam gdzie nie ma jezdni”.

Oprócz Alicji, Nikoli, Ksawere-
go, nagrody otrzymali: Dominika 
Domagała, Tomek Makselon, Zu-
zia Brożek, Kornelia Nowakowska, 
Kuba Kołek, Ksawery Brożek, Woj-
ciech Dubiel, Klaudia Sierpowska 
i Kacper Nieużyła. Nagrody dla 
dzieci ufundowane zostały przez 
WORD Katowice i gazetę „Co Ty-
dzień”.

Wszystkim dzieciom gratuluje-
my a opiekunkom: Barbarze Sro-
ce, Katarzynie Dubiel, Izabeli Ko-
ziarz i Małgorzacie Sroce dzięku-
jemy za opiekę nad dzieciakami 
i duże zaangażowanie w organi-
zację zajęć.

Mirosława Matysik

Pamiątkowe zdjęcie zrobione w Geosferze z kierowniczką Małgorzatą Sroką

Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały nagrody, które wręczyła Mirosława Matysik

Praca Nikoli Grabowskiej kl. 3bDominika Domagała ze swoją pracą

I miejsce Alicja Kadula

Klaudia Sierpowska
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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

Zakłady usługowe

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

dw

USŁUGI SPRZĘTEM 
BUDOWLANYM 

koparko-ładowarka CAT, ładowarka Ł34 

601 45 50 20

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

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

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

57/d/11

5/d/11

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

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

SERWIS OPON 
Pompowanie kół azotem

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

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

14/d/11

AUTOHOLOWANIE 
Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14,

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

GAZY TECHNICZNE
Z DOSTAWĄ DO KLIENTA 

Tlen, acetylen, dwutlenek węgla, argon i inne

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

29/d/11

65/d/11

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

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

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

36/d/11

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

1299/d/11

BEK-POL  I
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 696 170 356

13/d/11

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

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

61/d/11

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Najtańsze usługi brukarskie

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

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

Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

4/i/14

ALARMOWE SYSTEMY 
– ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

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

2/l/13

DANKAN 
wywóz nieczystości ciekłych, beczka poj 10 i 16 m3 

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

28/I

Wywóz ścieków 
samochody 8 i 14 m3, czyszczenie 

przydomowych oczyszczalni 
tel. 501 22 33 51

12/D/11

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

Google.pl
Woźniak Henryk 

Jaworzno
VY73!

BAJKOLAND JAWORZNO

7/I/14

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
wystawiamy zaświadczenia
płacimy za każdy samochód

Tel. 732 732 731
Mysłowice ul. Mikołowska 52

15/i/14

Usługi budowlane
pokrycia, wymiana dachów

tel: 601 48 20 22

13/i/14

AKUMULATORY
CENTRA, BOSCH, VARTA, EXIDE

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

tel. 32 75-29-555

16/I/14

1448/D

NAGROBKI
Parapety, schody, blaty kuchenne, kominki

www.konach.pl
Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2

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

14/i/14

SKUTERY, MOTOCYKLE 
na prawo jazdy kat. B

ROMET
www.andexmoto.eu

ANDEX ul. Katowicka 34A 
Jaworzno

tel. 32 75-29-555

29/d/15

SPECJALISTYCZNE PODŁĄCZENIA 
I NAPRAWY 

kuchenek i piecyków gazowych 
tel. 601-149-372

dw

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

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

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

dw

Usługi remontowe, malowanie, 
kafelkowanie, gładź gipsowa, 

suche tynki 
tel. 660 320 621

94/d/15

ROLETY ZEWNĘTRZNE
170zł/m2 brutto

ŻALUZJE, ROLETY WEWNĘTRZNE
POMIAR, MONTAŻ GRATIS.

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

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

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

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

dw

PRALNIA/MAGIEL
Oferujemy pranie odzieży roboczej, pościeli, obrusów, ręczników itp.

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

dw

dw

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

www.azotbiznespark.pl 

dw

www.anglo-top.pl     tel. 501-298-220

Angielski Callanem 
i Tradycyjnie

Zajęcia w grupach oraz indywidualnie.
Zapisy cały rok, wszystkie poziomy zaawansowania

dw

EKO-JAWOR
Wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie przydomowych 

oczyszczalni, czyszczenie przyłączy, Do każdej usługi faktura
Przyjmowanie zgłoszeń: poniedziałek- piątek – 07.00-15.00

tel. 32 225 84 44, 502 861 808
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Serdecznie zapraszamy do naszego punktu
18/d/11

ZAK A
SZKLARSKI

Grafika na szkle 
Lustra lacobele 

Kabiny prysznicowe

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

www.galas.pl

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 
7 i 21 marca, 4 kwietnia 2016 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

Kompleksowa naprawa 
i obsługa układów klimatyzacji,
Diagnostyka i mechanika 

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

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

207

DIETETYK
Skuteczne odchudzanie 
i edukacja prozdrowotna

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

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

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

24/P/13

35/d/11

P.P.U.H. „Sowosz” sp. z o.o.

TARTAK
USŁUGI TARTACZNE

• Więźby dachowe
• Tarcica
• Łaty, kontrłaty
• Sztachety ogrodowe
• IMPREGNACJA
• Schody młynarskie

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

36

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
W JAWORZNIE

Składa serdeczne życzenia wszystkim rzemieślnikom 
z okazji Świętego Józefa patrona Rzemiosła.

Jednocześnie zapraszamy na mszę św. 
z tej okazji, która odbędzie się 

w kościele parafialnym w dzielnicy Bory 
dnia 19 marca 2016 r. o godz. 18.00

Starszy Cechu 
wraz z Zarządem
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Właśnie został nakręco-
ny film o trzebińskim 
kamieniołomie Górka, 

gdzie przy użyciu niemałych 
środków udało się zażegnać wy-
soce prawdopodobną katastrofę 
ekologiczną. W poprzednim od-
cinku ten sukces określiłem po-
skromieniem złośnicy. W filmie 
poszedłem dalej. To „Poskromie-
nie bestii”, tym bardziej, że już 
w 2009 roku prezentowałem 
ten kamieniołom oraz Balaton 
w filmie pod tytułem „Piękny 
i bestia”.

Druga wojna o Kolawicę

Trwają przymiarki do urucho-
mienia wydobycia węgla na pogra-
niczu Jaworzna i Trzebini ze zło-
ża, o którego istnieniu wiedziano 
od bardzo dawna. Ponieważ przez 
prawie 200 lat nikt go nie tykał, 

można przypuszczać, że ma ono ja-
kieś wady ukryte. Póki co inwestor 
prowadzi kampanię informacyjną.

W 2011 roku rozpoczęła się 
pierwsza wojna o Kolawicę i Żab-
nik w związku z zamiarami firmy 
DC Schenker. Chodziło o poszerze-
nie pola wydobycia piasku, a tym 
samym zbliżenia się do rezerwa-

tu Dolina Żabnika. Było nawet po-
parcie miejskich władz. Ostatecz-
nie jednak operacja się nie udała.

W związku z tym, od tego roku 
oraz w kolejnych latach, wykona-
łem sporą pracę dokumentującą 
bogactwo przyrody tego terenu, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
stanowisk roślin wówczas chro-
nionych. Jednocześnie trwały sta-
rania o uznanie całego tego kom-
pleksu leśnego za Obszar Chronio-
nego Krajobrazu.

Gdyby to się udało, nie byłoby 
potrzeby ogłaszania drugiej wojny 
o Kolawicę. Pomysłowi kopania 
węgla przez Mariolę urząd tym ra-
zem jest zdecydowanie przeciw. 

A że był już wcześniej za, to war-
to poczekać na finał sprawy. Tyle 
na razie w temacie, ponieważ wię-
cej będą mógł napisać po wizji lo-
kalnej, którą, o ile pogoda pozwo-
li, odbędę zanim ta gazeta wejdzie 
do drukarni.

Urokliwy dołek w Górce

A teraz wpadniemy na chwilę 
do Trzebini. W wyniku zakończo-
nej sukcesem rekultywacji sproku-
rowanej dawno, dawno temu w od-
ległym PRL-u katastrofy ekologicz-
nej odsłonięta została malownicza 
formacja. Poniekąd są to trzy kolory 
jury. Jest biała, zawierająca przede 
wszystkim liczne gatunki gąbek 
ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzaju Cnemidiastrum. To czysty 
oksford. Jest jura biało-czerwona. 
Tę uważa się za spąg, czyli początek 
oksfordu lub za końcówkę keloweju. 
Teraz, podczas rekultywacji ujaw-
niło się coś czarnego. Nie spodzie-
wano się tego. To jest górne piętro 
jury dolnej. Te ilaste osady powstały 
w lagunie lub delcie rzeki. Środowi-
sko było brakiczne, czyli w dużym 
uproszczeniu małosolne. Pomię-
dzy tymi dwoma formacjami istnie-
je luka sedymentacyjna. Brak sporo 
prawdziwego keloweju. Takie luki 
to normalne zjawisko. Przykładowo 

pod Kolawicą na karbonie zalega 
czwartorzęd. Tu w Górce od stro-
ny cementowni ten kontakt wyglą-
da bardzo malowniczo. Dla tego 
widoku warto tutaj przyjechać, czy 
to przed, czy też po zanurzeniu się 
w pobliskim Balatonie.

Dla koneserów
Światowy Dzień Dzikiej Przyrody przypada 3 marca

Z szafy prokuratora

Adwokat Maciej Zwierzycki
odpowiada na pytania czytelników

adwokat Maciej Zwierzycki

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ADWOKATA

U

Zgłoszenie na poradę prawną 
adwokata Macieja Zwierzyckiego

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

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

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

Górka, kontakt dwóch rodzajów jury

Żabnik 2009

Żabnik – 2009

PS. Kolejna wycieczka odbędzie się 
12 marca. Tym razem przejdziemy 
się z Nowej Góry do Krzeszowic ko-
rzystając ze Szwedzkiej Drogi. Zbiór-
ka chętnych w Chrzanowie do godzi-
ny 9.00 na przystanku autobusowym 
przy ulicy Trzebińskiej pod Kauflan-
dem. Można też jakimkolwiek sposo-
bem znaleźć się w Krzeszowicach, 
na dworcu autobusowym od godziny 
9.30. Program wyprawy jest dopiero 
ustalany. Jedno jest pewne, będzie 
ekstremalnie.

Kilkakrotnie obejrzał na wi-
deo film „Ucieczka z Al-
catraz”, dokładnie prze-

analizował każdą scenę. I uznał, 
że skoro z najlepiej ponoć strze-
żonego więzienia na świecie kilku 
śmiałkom udało się zwiać, to i za-
kład karny w Z. można opuścić 
po angielsku, stosując podobne 
metody…

Nasi spiskowcy też początkowo 
mieli taki zamiar. Pomoc w wyno-
szeniu „urobku” po kopaniu tune-
lu obiecali inni osadzeni, którzy nie 
mieli zamiaru uciekać. W dziewięciu 
jakoś może poradziliby sobie. Nawet 
zaczęli. Pozbyli się większych kawał-
ków betonu i części gruzu. Potem 
uznali to jednak za zbyt ryzykowne.

– Przecież klawisze też oglądają 
takie filmy i jakby zobaczyli, że wy-
sypujemy z portek ziemię, od razu 
by się skapowali, o co chodzi – ar-
gumentował Hieronim D.

– A masz jakiś inny pomysł? 
– spytał Piotr K.

– Może i coś wykombinuję…
I rzeczywiście wykombinował. 

Więzienie stało na gliniastym pod-
łożu. Ziemia, którą wykopywali drą-
żąc tunel, miała dużą domieszkę gli-
ny. A przecież glina łatwo rozpuszcza 
się w wodzie.

– A skąd weźmiesz tyle wody? – 
powątpiewali. Hieronim D. po raz 
kolejny dowiódł, że głowę nosi nie 
od parady. Z chytrym uśmieszkiem 
nabrał garść ziemi w dłoń i poszedł 
do klozetu. Wrzucił ziemię do musz-
li, pociągnął za spłuczkę. Raz, dru-
gi. Materialny dowód ich niecnych 
działań popłynął rurami kanaliza-
cyjnymi do najbliższej oczyszczalni 
ścieków…

Pomyśleli też o innych środkach 
ostrożności. Kopali podziemny tunel 

tylko nocami, ktoś zawsze stał przy 
drzwiach i obserwował korytarz. 
Wejście maskowali płytkami PCV 
i bieżnikiem. Przez blisko miesiąc 
nikt z niewtajemniczonych niczego 
nie zauważył. Nawet kontrole w celi 
niczego nie ujawniły.

Gdy długość tunelu liczyła już 
około 6 metrów, pojawił się kolejny 
problem: w którą stronę teraz? Nie 
mieli kompasu, by z pomocą wska-
zań jego strzałki wybrać kierunek 
prowadzący za mury i bramę. Zdali 
się na własny instynkt.

Wszystko szło zgodnie z planem, 
gdy nagle nastąpiła wpadka.

Przez przypadek, podczas kon-
troli celi. Mieli pecha, że dokony-
wał jej strażnik solidnej postury 
i wagi, nazywany „Schwarzenegge-
rem” lub „Baryłą”. Pochodził, popa-
trzył, po czym – bez jakichś szcze-
gólnych intencji – stanął w pewnym 
momencie na zamaskowanym płyt-
kami i bieżnikiem otworze. Ucieki-
nierzy zamarli w bezruchu. Po chwili 
odetchnęli z ulgą. Wyglądało na to, 
że „Baryła” niczego podejrzanego 
nie zauważył.

Była to jednak przedwczesna ra-
dość. Strażnik zrobił następny krok 
i nagle odniósł wrażenie – jak naj-
bardziej dosłowne – że ziemia usuwa 
mu się spod nóg. Zabezpieczenia nie 
wytrzymały 110 kilogramów żywej 
wagi i strażnik wpadł do wykopane-
go otworu. Narobił przy tym takiego 
krzyku, że po kilkunastu sekundach 
w celi nr 27 zaroiło się od funkcjona-
riuszy służby więziennej.

I to był koniec marzeń piątki 
więźniów z celi nr 27 o wolności. 
Strażnicy powiadomili o odkryciu 
dyrekcję zakładu karnego. Ta z ko-
lei w wyniku postępowania wyja-
śniającego ustaliła, którzy z osadzo-

nych brali udział w przygotowaniach 
do ucieczki z więzienia. Prokuratura 
postawiła im zarzuty.

W trakcie owego postępowa-
nia okazało się, że nawet gdyby 
nie nastąpiło ujawnienie wykopu, 
to z ucieczki i tak byłyby nici. Szko-
da, że Hieronim D. nie obejrzał inne-
go filmu, a mianowicie komedii „Jak 
rozpętałem drugą wojnę światową”. 
Wiedziałby wówczas, że najważniej-
szą rzeczą jest właściwie obrany kie-
runek ucieczki. Głównemu bohatero-
wi filmu, Frankowi Dolasowi, coś się 
pokiełbasiło i w rezultacie zamiast 
znaleźć się na wolności, przewrócił 
wieżyczkę strażniczą. Podobny błąd 
popełnili nasi uciekinierzy. Drążąc 
tunel na chybił trafił kierowali się 
bowiem ku budynkowi administra-
cyjnemu więzienia. Niewykluczone, 
że gdyby jeszcze trochę pokopali, 
mogliby dotrzeć do piwnicy pod ga-
binetem dyrektora…

Chociaż uważali się za pechow-
ców, to mieli sporo szczęścia. Kto 
wie, czy kontynuowanie wykopu 
nie skończyłoby się dla nich tragicz-
nie. Zwały ziemi w każdej chwili mo-
gły runąć i zasypać uciekinierów. 
A w takim przypadku owszem, opu-
ściliby więzienie, ale niestety w pla-
stikowych workach.

Zanim ruszył proces piątki nie-
doszłych uciekinierów, zosta-
li oni przeniesieni do innych cel 
– przezornie były to pomieszcze-
nia na piętrach. Wszyscy przyzna-
li się do próby ucieczki z zakładu 
karnego. Sąd Okręgowy w Z. skazał 
głównego prowodyra, Hieronima 
D., na 2 lata pozbawienia wolno-
ści. Pozostałym wymierzono kary 
od 1 do 1,5 roku więzienia. Wyroki 
są prawomocne.

Pitawal

Wielka ucieczka (cz. 3)

Moja matka jest po wyle-
wie. Chcemy sprzedać jej 

mieszkanie i kupić większe. 
Stan zdrowia matki: nie mówi, 
jako rodzina wiemy, że jest 
świadoma otaczającej rzeczywi-
stości, niemniej osoba postron-
na z powodu zaburzenia części 
mowy itp. – konsekwencje wyle-
wu, może mieć wątpliwości. Czy 
czynność notarialna sprzedaży 
i kupna nieruchomości będzie 
ważna?

Osoba po wylewie – jeśli jest 
świadoma podejmowanych czyn-
ności – może zawrzeć umowę, 
w tym umowę dotycząca sprze-
daży lub darowizny mieszkania. 
W praktyce oczywiście notariusz 

może powziąć wątpliwości czy 
dana osoba rzeczywiście jest świa-
doma swoich działań czy nie. Do-
kumenty medyczne o stanie zdro-
wia mogą być pomocne dla roz-
strzygnięcia tych wątpliwości, ale 
często braki świadomości mogą 
mieć charakter chwilowy. Moim 
zdaniem notariusz – jeśli będzie 
miał wątpliwości co do świadomo-
ści Państwa krewnej – mógłby za-
dać jej kilka pytań, tak żeby spraw-
dzić czy wie, gdzie jest obecnie, 
jaka czynność ma być przeprowa-
dzono, jaka jest godzina, jaka pora 
roku, czy rozumie. Wystarczy jeśli 
osoba do której kierowane są py-
tania, będzie umiała odpowie-
dzieć (albo napisać lub dać znak 

gestem) „tak” lub „nie”. Oczywi-
ście wszystko zależy od notariu-
sza, dlatego lepiej jest wcześniej 
uprzedzić o takiej sytuacji i do-
wiedzieć się, czy nie będzie mia-
ła jakieś obiekcji, jakie dokumen-
ty będą potrzebne itp. W ostatecz-
ności – jeśli notariusze nie będą 
chcieli sporządzić umowy – to je-
dynym wyjście będzie ustanowie-
nie opieki nad matką i wystąpie-
nie do sądu o wyrażenie zgod-
ny na dokonanie przez opieku-
na czynności prawnej polegające 
na przeniesieniu prawa własności 
nieruchomości. 

Wojny ekologiczne
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RUBRYKA  KUPIECKA
W tym tygodniu polecamy Państwu produkty w atrakcyjnych cenach 

ze „Społem” PSS Jaworzno w sklepach Delikatesy Centrum

87/04

183/MG/15

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

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

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

Jesteś głodny
zadzwoń

185/p/15

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

Delikatesy Centrum – oferta obowiązuje od 3 do 9 marca 2016 r. lub do wyczerpania zapasów

44/d/11

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

Rafał Kaptur – szkolenia
dla branży TSL

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

Mariusz Burczy
– specjalista
do spraw bezpie--
czeństwa ruchu
drogowego 
i egzaminator
tel. 790 780 
545

237

kierowca doskonały

Zmianę przyniosła nowelizacja 
rozporządzenia ministra in-

frastruktury i budownictwa z dnia 
24 lutego 2016 r. w sprawie wyda-
wania dokumentów stwierdzają-
cych uprawnienia do kierowania 
pojazdami. 

W myśl nowych przepisów kan-
dydat na kierowcę powinien wraz 
z wnioskiem o wydanie prawa jazdy 
dostarczyć do urzędu: kolorową foto-
grafię o wymiarach 35 × 45 mm, wy-
konaną na jednolitym jasnym tle, ma-
jącą dobrą ostrość oraz odwzorowują-
cą naturalny kolor skóry, obejmującą 
wizerunek od wierzchołka głowy do 
górnej części barków, tak, aby twarz 
zajmowała 70–80% fotografii, poka-
zującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źre-
nice, i przedstawiającą osobę w po-
zycji frontalnej, bez nakrycia głowy 
i okularów z ciemnymi szkłami, pa-
trzącą na wprost z otwartymi oczami 
nieprzesłoniętymi włosami, z natural-
nym wyrazem twarzy i zamkniętymi 
ustami; fotografia powinna być wy-
konana nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku; oso-
ba z wrodzonymi lub nabytymi wada-
mi narządu wzroku może załączyć do 
wniosku fotografię przedstawiającą 
ją w okularach z ciemnymi szkłami; 
w takim przypadku do wniosku załą-
cza się również orzeczenie o niepeł-
nosprawności osoby do 16 roku ży-
cia lub orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności osoby, która ukończyła 
16 lat, z powodu wrodzonej lub na-
bytej wady narządu wzroku, wydane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

Nowe zdjęcie do praw jazdy

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 
zm.4)); osoba nosząca nakrycie gło-
wy zgodnie z zasadami swojego wy-
znania może załączyć do wniosku fo-
tografię przedstawiającą ją w nakry-
ciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest 
w pełni widoczny – w takim przypad-
ku do wniosku załącza się zaświad-
czenie o przynależności do wspól-
noty wyznaniowej zarejestrowanej 
w Rzeczypospolitej Polskiej; dopusz-
cza się załączanie zdjęcia wykonane-
go techniką cyfrową zapisanego na 
zewnętrznym nośniku danych;

Najważniejsze zmiany:
1. Zdjęcie wykonane w pozycji frontalnej, a nie 

z widocznym lewym półprofilem.
2. Obowiązkowe jasne tło fotografii.
3. Obowiązkowo widoczne barki fotografowa-

nej osoby.
4. 70–80% zdjęcia musi wypełniać obraz twa-

rzy.

5. Fotografia nie może być starsza niż 6 mie-
sięcy.

6. Możliwość dostarczenia zdjęcia w okularach 
z ciemnymi szkłami, jeżeli osoba ma wro-
dzoną lub nabytą wadę narządu wzroku.

7. Możliwość dostarczenia zdjęcia w nakry-
ciu głowy wynikającego z zasad wyznania. 
W takim przypadku konieczne jest jednak, 
by była widoczna cała twarz fotografowanej 
osoby. Kandydat na kierowcę musi też w ta-
kim przypadku dostarczyć zaświadczenie 
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej 
zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Możliwość dostarczenia zdjęcia w formie 
cyfrowej na zewnętrznym nośniku danych. 

W przypadku uzyskiwania lub 
wymiany posiadanego prawa jazdy, 
radzimy Szanownym Czytelnikom, 
zabrania do zakładu fotograficznego 
treści niniejszego artykułu

Życzymy bezpiecznej drogi!

Bombonierka Raff aello 150g 
Raffaello to kokosowy smakołyk 

z chrupiącego wafelka, który 
w środku skrywa migdał 

zatopiony w aksamitnym kremie. 
Całość otulona jest delikatnymi 
płatkami kokosa. To doskonały 
prezent na wyjątkowe chwile.

Schab b/k
Schab wieprzowy jest źródłem 

pełnowartościowego białka. 
Zawiera mniej tłuszczu, 

niż inne części tuszy 
wieprzowej. Najczęściej 
wykorzystywany jest do 

przygotowywania pieczeni

Makaron Złoty Łan 2 jajeczny 
nitka domowa 250 g 

Makaron, który wzbogaci smak 
nie tylko tradycyjnego rosołu. 
Makaron Złoty Łan to produkt 

najwyższej jakości w najlepszej 
cenie849zł/szt 1289

zł/kg 099zł/szt.

Strony internetowe urzędów 
administracji publicznej, 
jaką jest strona www.ja-

worzno.pl, powinny charak-
teryzować się dostępnością 
i czytelnością dla wszystkich 
użytkowników, również dla osób 
niepełnosprawnych.

Po kontroli przeprowadzonej 
przez Najwyższą Izbę Kontroli 
okazało się, że jaworznicka miej-
ska strona www.jaworzno.pl nie 
spełnia tych wymagań.

Raport z wynikami kontroli 
przeprowadzonej przez NIK został 
udostępniony 11 lutego br.

W przypadku jaworznickiej 
strony miejskiej stwierdzane nie-
prawidłowości dotyczyły niespeł-
niania wymagań 13 pozycji stan-
dardu WCAG 2.0* m.in. osoby nie-
słyszące i niewidome nie mogły 
zapoznać się z pełną treścią mate-
riałów multimedialnych, gdyż udo-
stępniane były one bez stosownej 
alternatywy (np. postaci napisów 
dla materiałów audio-wideo, opi-
su zawartości materiałów audio, 
audiodeskrypcji).

Pełna treść kontroli NIK-u ja-
worznickiej strony www.jaworz-
no.pl znajduje się pod adresem: 
https://bip.nik.gov.pl/kontrole-
/D/15/505/LKA/

Kontrola została podjęta z ini-
cjatywy własnej NIK w związku 
z istotnymi zmianami w przepi-
sach prawa, których celem było 

ułatwienie osobom niepełno-
sprawnym korzystanie z serwisów 
internetowych podmiotów reali-
zujących zadania publiczne. Izba 
wzięła pod uwagę, że Pełnomoc-
nik Rządu do Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych zwrócił się do NIK 
o objęcie kontrolą dostosowania 
stron internetowych instytucji pu-
blicznych do wymogów międzyna-
rodowego standardu WCAG 2.0, 
których wdrożenie przeciwdziała 
wykluczeniu cyfrowemu osób nie-
pełnosprawnych.

*WCAG 2.0 – (ang. Web Content Ac-
cessibility Guideliness) to wytycz-
ne dotyczące ułatwień w dostępie 
do treści publikowanych w Interne-
cie, opracowane przez konsorcjum 
W3C4, które zrzesza największe firmy 
i organizacje świata. Są to rekomen-
dacje dotyczące tworzenia treści in-
ternetowych w taki sposób, aby były 
dostępne dla szerszego grona użyt-
kowników niepełnosprawnych, w tym 
dla osób niewidomych i słabowidzą-
cych, głuchych i niedosłyszących, 
osób mających trudności w uczeniu 
się, niepełnosprawnych ruchowo, 
z zaburzeniami mowy, nadwrażliwo-
ścią na światło, oraz osób z niepełno-
sprawnościami złożonymi. Wytyczne 
zostały oparte na czterech zasadach: 
postrzegalności, funkcjonalności, zro-
zumiałości i kompatybilności, a każdą 
zasadę opisują wytyczne;

MI

Miejska strona nie dla 
niepełnosprawnych
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W Zespole Szkół nr 3 po raz kolejny odbyło się 
zimowisko, w którym z roku na rok bierze udział coraz 
więcej uczniów z innych szkół z terenu Jaworzna.

Zima w mieście

W tym roku uczestniczyło 
w nim 300 dzieci i trzeba zazna-
czyć, że w każdym kolejnym roku 
zimowisko przyciąga coraz więk-
szą liczbę najmłodszych.

Atrakcji było wiele, nikt nie na-
rzekał na nudę. Opiekunowie za-
dbali o niezliczoną liczbę kon-
kursów, w których uczestniczyli 
uczniowie. Z dziedzin sportowych 
była: piłka nożna, siatkówka, ko-
szykówka, kręgle, dwa ognie oraz 
konkurs taneczny. Z zajęć pla-
stycznych dominował konkurs kre-
atywności oraz drugie życie rolki. 
Był również quiz nie tylko profilak-
tyczny, ale też na myślenie „Wiem 
wszystko”.

Poniedziałek był wyczerpu-
jącym dniem dla każdego, kto 
uczestniczył w konkursach. Nie-
stety na radość z wygranych trze-
ba było poczekać do piątku, żeby 
jury miało czas należycie ocenić 
każdego z uczestników i właściwie 
podzielić nagrody.

Wtorek przywitał uczestni-
ków wycieczką do Parku Wod-
nego w Krakowie. W podróż wy-
braliśmy się autokarem firmy 
Machowski. Droga, choć długa, 
warta była zachodu. Na końcu 
trasy czekał na nas Park Wod-
ny ze swymi ciepłymi wodami, 
które w zimie cieszą podwójnie. 
Tam czekały zjeżdżalnie wodne, 
park pirata, ścieżka wspinaczko-
wa, bąbelkowo-solankowe jacuz-
zi. Po kąpielach wodnych posi-
liliśmy się w pobliskim Mc Do-
nald’s.

Kino Helios ugościło nas w śro-
dę. Mogliśmy oglądać projek-
cje, śledząc losy bohaterów baj-

ki Miś w Nowym Jorku oraz Pla-
neta Singli, podczas której do-
świadczyliśmy prawdziwego wa-
chlarza uczuć, od śmiechu po łzy 
(ze wzruszenia oczywiście). Sma-
kowaliśmy tradycyjnego popcor-
nu, popijając go pyszną orzeżwia-
jącą coca colą.

Ci, którym zostało jeszcze ener-
gii, nadmiar sił mogli spożytkować 
w Planecie 2G oraz Laser House 
w Jaworznie, które były kolejną 
czwartkową atrakcją. Piątek był 
dniem podsumowującym tydzień. 
Wręczono nagrody i pożegnano 
się przy wspólnym ognisku.

Dyrektor Zbigniew Kasperko-
wicz serdecznie dziękuje sponso-
rom, bez których nie mielibyśmy 
tylu atrakcji w zimowe ferie. Po-
dziękowania dla:
– Prezydenta Miasta Jaworzna pana 

Pawła Silberta
– I. Zastępcy Prezeydenta Miasta 

Jaworzna pana Tadeusza Kacz-
marka

– Dyrektora Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie 
pana Sebastiana Kusia

– Prezesa Zarządu Fundacji Ener-
getyka Na Rzecz Polski Południo-
wej pana Daniela Sierakowskiego

– Prezesa Zarządu Fundacji 
na Rzecz Zdrowia Dzieci i Mło-
dzieży Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego im. Grzegorza Kolosy pana 
Piotra Dudy,

– Naczelnika Wydziału Edukacji 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskie-
go w Jaworznie pana Zbigniewa 
Miki,

– Zakładu Ciastkarsko-Piekarskiego 
państwa Banasik

– Proboszcza Parafii św. Elżbiety 

Węgierskiej w Jaworznie ks. Józe-
fa Guta

– Przewodniczącego KO Elektrowni 
Jaworzno III pana Krzysztofa Ju-
nika

– Przewodniczącego NSZZ Solidar-
ność pana Macieja Brul

– Prezesa Zarządu Tauron Dystry-
bucjia SA pana Roberta Zasiny

– Rzecznika Prasowego Tauron 
Dystrybucja SA pana Marcina 
Marzyńskiego

– Dyrektora Caritas Diecezji Sosno-
wieckiej ks. Tomasza Folgi

– Kina Helios w Sosnowcu
– Parku Wodnego w Krakowie
– McDonalda w Krakowie
– Planety 2G w Jaworznie
– Labiryntu Laserowego Paintballa 

w Jaworznie-
– wszystkich nauczycieli, którzy 

w ramach wolontariatu sprawo-
wali opiekę nad dziećmi oraz pra-
cowników Zespołu Szkół nr 3 
w Jaworznie

Choć nie było śniegu i aury 
zimowej, a czasem dominował 
deszcz, nam dopisywały humory. 
Pozostaną nam zdjęcia, które przy-
wołają wiele miłych wspomnień 
z tego zimowiska.

A jak oceniają to nasi uczestni-
cy? Oto ich wypowiedzi.

Estera lat 8: „To, że byliśmy 
na basenie. Szczególnie zjeżdżal-
nie, z których mogłam zjeżdżać 
z koleżankami”.

Paulinka lat 6: „Planeta, 
bo tam były różne zabawy i za-
bawki. Mogłam się bawić z kole-
żanką. Kino, też, bo był miś, a on 
był śmieszny”.

Szklarczyk A. , Budak P.

CO TYDZIEŃ
czytaj na komputerze, 
tablecie i smartfonie

ogłoszenie własne

Kup w eprasa.pl

W zimowisku zorganizowanym w ferie wzięło udział 300 dzieci

Aktualności
Światowy Dzień Modlitwy obchodzony jest 4 marca

Poszukiwany GRAFIK KOMPUTEROWY
stabilna praca na umowę,

lokalizacja: Jaworzno
CV na adres mailowy: robert@alias.com.pl
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Miasto JaworznoAktualności
5 marca – Dzień Teściowej, Geodety i Dentysty 

Jak co roku, 12-17 Hufiec Pra-
cy w Jaworznie zorganizo-
wał akcję promującą ciekawy 

sposób spędzania czasu wolnego 
w okresie ferii zimowych, skie-
rowaną do dzieci i młodzieży 
ze środowiska lokalnego oraz 
uczestników i absolwentów 
hufca.

Akcja „Zima w Hufcu” to ofer-
ta hufca, w której w bogatym pro-
gramie każdy mógł odnaleźć coś 
dla siebie.

W pierwszym dniu tygodnia 
uczestniczki 12-17 HP w Jaworz-
nie wzięły udział w warsztatach 
„Fryzjerskie SPA” organizowanych 
w Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Jaworznie. Był to dzień, 
który łączył przyjemne z poży-
tecznym, gdyż dziewczęta mogły 
wykorzystać zdobytą wiedzę, wy-
konując zabiegi sobie nawzajem.

We wtorek natomiast uczestni-
cy oraz absolwenci jaworznickie-
go Hufca wybrali się do Katowic. 
W ramach „Bez nudy w muzeum” 
odwiedzili Muzeum Śląskie, któ-
rego nowy kompleks budynków 
znajduje się na terenie dawnej Ko-
palni Węgla Kamiennego Katowi-
ce i stanowi ośmiokondygnacyjny 
budynek, w którym aż 3 poziomy 
znajdują się pod ziemią. W jego 
wnętrzu uczestnicy mogli zoba-
czyć między innymi Galerię sztu-
ki polskiej oraz wystawy: Światło 
historii, Górny Śląsk na przestrze-
ni dziejów i Galerię śląskiej sztuki 
sakralnej. Co ciekawe, większość 
ekspozycji znajdzie się w pod-
ziemnych salach, a przeszklone 
boksy umożliwiają oglądanie wy-
staw w świetle dziennym, mimo 
iż znajdują się one na głębokości 
ponad 14 metrów poniżej pozio-
mu terenu. Dzięki wizycie w tym 
miejscu młodzież mogła posze-
rzyć swoją wiedzę o historii i tra-
dycjach regionu.

W środę odbył się Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Ferie z X muzą”, 
w trakcie którego miała miejsce 
projekcja filmu „Amy” w reżyserii 
Asifa Kapadii. Film porusza tema-
tykę zażywania narkotyków i do-
palaczy oraz ich wpływu na ży-
cie człowieka. Prezentowany ob-
raz wywołał dyskusję wśród mło-
dzieży. Uczestnicy mówili na te-
mat swoich odczuć i wrażeń, 
które wzbudził w nich obejrza-
ny film. Historia opisana w filmie 
jest oparta na faktach i zapewne 
na długo zapadnie w pamięci mło-
dzieży, będąc jednocześnie działa-
niem profilaktycznym w sprawie 
zażywania dopalaczy.

W kolejnym dniu młodzież mia-
ła okazję wziąć udział i zaprezen-
tować swój talent kulinarny w kon-
kursie „Mistrz fingerfood”. Zada-
niem konkursowym było przygoto-
wanie najładniejszej kanapki, bę-
dącą jednocześnie logiem OHP. 
Kreatywność uczestników była 
godna podziwu, jak również efek-
ty końcowe ich pracy.

Piątek to dzień propagujący 
sportowy tryb życia. Jak wiadomo 
w zdrowym ciele zdrowy duch. 
Uczestnicy i absolwenci Hufca 
oraz młodzież ze środowiska lo-
kalnego wzięli udział w „Sporto-
wych Manewrach Salonowych”. 
Konkurencje, takie jak slalom 
z oponą, przeciągnie liny czy gra 
w dwa ognie, nie tylko pobudza-
ły do ruchu, ale także integrowały 

młodzież oraz były świetnym pod-
wodem do śmiechu.

Tak spędzony czas był dosko-
nałą okazją do kształtowania po-
zytywnych postaw, w tym w za-

kresie bezpieczeństwa własnego, 
profilaktyki zażywania środków 
psychoaktywnych oraz zdrowego 
trybu życia.

MB

Po raz kolejny 
uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki 
w Jaworznie wykazali 
się niezwykłymi 
zdolnościami 
humanistycznymi 
oraz wyczerpującą 
znajomością zagadnień 
z dziedziny języka 
polskiego.

Kolejny sukces 
uczniów I LO

Uczestniczyli oni w Ogólno-
polskim Konkursie Polonistycz-
nym ,,Fraszka’’, w którym na-
leżało rozwiązać szereg zadań 
dotyczących historii i teorii lite-
ratury. Licealiści musieli przy-
porządkować twórców do epok 
literackich, scharakteryzować 
styl artystyczny oraz omówić 
środki stylistyczne wykorzysta-
ne przez pisarza w konkretnym 
dziele. W bieżącym roku szkol-
nym uczestnicy konkursu kon-
centrowali się na analizie frag-
mentu powieści historycznej 
Quo Vadis H. Sienkiewicza.

W drugiej części arkusza kon-
kursowego należało się wykazać 
literackim talentem i zredago-
wać wypracowanie na temat roli 

postaci fantastycznych w kre-
owaniu wzorców osobowych.

Oliwia Duch, uczennica kla-
sy 2a, uzyskała w Ogólnopol-
skim Konkursie Polonistycz-
nym ,,Fraszka’’ bardzo dobry 
wynik, co pozwoliło na umiesz-
czenie jej w gronie laureatów. 
Na co dzień uczęszcza ona 
do klasy o profi lu humani-
stycznym. Zainteresowania te-
atralne, filmowe i literackie nie 
są jej jedyną pasją; do sfery jej 
zainteresowań należy także jeź-
dziectwo.

Oprócz Oliwii najwyższe kon-
kursowe laury przypadły także 
w udziale innym licealistom. 
Są wśród nich m.in. J. Czerwon-
ka (kl. 2a), Z. Schneider (2b), 
A. Siedlińska (3d), O. Pypłacz (2d),
O. Kraus (2d), A. Jarczyk (3d), 
W. Kalina (2d), J. Szymczyk (2d), 
K. Czak (2b), K. Kowalczyk (1b), 
M. Smosna (1b).

Uczniowie, którzy znaleźli się 
w gronie laureatów konkursu, 
otrzymali dyplomy oraz nagrody 
książkowe. Dodatkową wartością 
udziału w tego typu zawodach 
przedmiotowych jest rozwijanie 
własnej aktywności i podwyższa-
nie kompetencji w trudnej dzie-
dzinie twórczości literackiej.

Oliwia Pypłacz

Zima w Hufcu w Jaworznie

Uczestnicy w Muzeum Śląskim

Uczestnicy warsztatów „Mistrz finderfood”

Oliwia Duch

Praca konkursowa

Konkursowe kanapki „Mistrz finderfood”

ogłoszenie własne

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
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Zgoda Byczyna 
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Miasto JaworznoSport
12 marca odbędzie się gala wręczenia nagród w Plebiscycie Sportowiec Roku

TABELE

II liga koszykówki 
mężczyzn, gr. C

1. AGH Kraków 40 21
2. KK Polonia Bytom 39 21
3. MCKiS Jaworzno 37 21
4. Zagłębie Sosnowiec 32 21
5. KS AZS PŚ Gliwice 32 21
6. Alba Chorzów 31 21
7. AZS Politechnika Częstochowa 31 21
8. Pogoń Ruda Śląska 30 21
9. TS Wisła Kraków 29 21
10. KS MOSiR Cieszyn 28 21
11. AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowi-
ce 26 20
12. MKS II Dąbrowa Górnicza 20 20

21. kolejka – 27.02-01.03.2016
AGH Kraków – Pogoń Ruda Śląska 76:63
KK Polonia Bytom – KS AZS PŚ Gliwi-
ce 73:54
Alba Chorzów – TS Wisła Krakow 74:80
MCKiS Jaworzno – KS MOSiR Cieszyn 
87:78
Zagłębie Sosnowiec – AZS Politechnika 
Częstochowa 65:52
AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowi-
ce – MKS II Dąbrowa Górnicza (rozegrany 
po zamknięciu tego wydania gazety „Co 
tydzień”)

22. kolejka – 05-06.03.2016
Zagłębie Sosnowiec – AZS AWF Mickie-
wicz Romus II Katowice
MKS II Dąbrowa Górnicza – Alba Chorzów
TS Wisła Kraków – KK Polonia Bytom
KS AZS PŚ Gliwice – MCKiS Jaworzno
KS MOSiR Cieszyn – AZS Politechnika 
Częstochowa

PAJ

Runda zasadnicza wprawdzie się zakończyła,  
ale drugoligowi siatkarze MCKiS nie próżnują.  
W ubiegłym tygodniu podopieczni trenera 
Mariusza Łozińskiego rozegrali dwa sparingi  
z drużynami z pierwszej ligi.

Zawodnik MCKiS Tytan 
Jaworzno Radosław 
Kwietniewski zdobył 

kolejny złoty medal 
w siłowaniu na rękę osób 
niepełnosprawnych. Tym 
razem mysłowiczanin 
reprezentujący jaworznickie 
barwy nie miał sobie 
równych w Mistrzostwach 
Polski w Armwrestlingu 
w Gdańsku w kategorii 70 kg. 
W zawodach wzięło udział 
240 siłaczy z całej Polski. 
Z zawodnikiem rozmawia 
Paweł Jędrusik.

Paweł Jędrusik: Jak 
rozpoczęła się Twoja przygoda 
z armwrestlingiem?

Radosław Kwietniewski : 
Po ukończeniu szkoły zastana-
wiałem się, czym wypełnić czas. 
Jako były uczeń szkoły sporto-
wej zawsze lubiłem ruch i wysi-
łek fizyczny. Uprawiałem tenis 
stołowy, pływanie, zapasy, pił-
kę nożną. Pomyślałem, że sport 
mógłby być teraz moim spo-
sobem na życie. Pozostawa-
ło mi tylko znaleźć jakąś dys-
cyplinę statyczną, ze względu 
na moje ograniczenia fizycz-
ne. W sieci trafiłem na link 
o armwrestlingu i pomyślałem, 
że to jest to. W wakacje 2011 
roku znajoma rehabilitantka 
skontaktowała mnie z trenerem 
Mariuszem Grochowskim, który 
zaprosił mnie na pierwszy tre-
ning. Spodobało mi się, a trener 
uznał, że mam do tego sportu 
predyspozycje.

Jakie sukcesy udało Ci się 
osiągnąć do tej pory?

Pierwszy sukces osiągnąłem 
w marcu 2012 r., kiedy to wywal-
czyłem brązowy medal na pra-
wą rękę w Mistrzostwach Polski. 
Następnie zdobyłem złoty medal 
na prawą i srebrny na lewą rękę 
w Pucharze Polski 2012, złoty 
medal na prawą i srebrny na lewą 
rękę w Mistrzostwach Polski 2013, 
złoty medal na prawą i srebrny 
na lewą w Pucharze Polski, dwa 
złote medale w Mistrzostwach 
Polski 2014, dwa złota na Mistrzo-
stwach Polski 2015 i w Pucharze 
Polski. Dodatkowo startowałem 
w Mistrzostwach Świata i Mistrzo-
stwach Europy, gdzie wywalczy-
łem piąte miejsca.

PAJ

Co tydzień dzięki uprzejmości Victorii 1918 
Jaworzno prezentujemy unikalne, archiwalne 
fotografie, które w wielu przypadkach nie były 
nigdzie publikowane. W tym numerze fotografia 
ukazująca mecz pomiędzy GKS’em Katowice a 
Victorią z lat 60. Jeżeli ktoś z Państwa rozpoznaje 
postacie na zdjęciu, prosimy o informację na 
adres mailowy: www.jaw.pl@gmail.com.

PAJ

Z kart historii 
Szczakowianki

Z kart historii Victorii

Co tydzień dzięki uprzejmości klubu oraz 
profilu Szczakowianki na Facebooku 
(Facebook.com/Szczakowianka), który co 
czwartek publikuje nowe, unikalne fotografie, 
prezentujemy archiwalne zdjęcia z zasobów 
klubu z ul. Kościuszki. W tym tygodniu zdjęcie 
prezentujące budowę trybuny stadionu przy  
ul. Kościuszki z lat 1963-1964.

PAJ

ARMWRESTLING

R. Kwietniewski 
zwycięża w Gdańsku

Radosław Kwietniewski

Pierwszym rywalem jaworznian w play-offach będzie TKS Tychy

SIATKÓWKA

Przygotowują się 
do play-offów

W środę nasi siatkarze za-
grali w Kętach z miejscowym 
KP i przegrali 3:1 (19:25, 25:22, 
25:21, 25:18), natomiast w pią-
tek zmierzyli się z GKS’em Ka-
towice i zremisowali 2:2 (27:25, 
21:25, 24:26, 25:17).

Przypomnijmy, że pierwsze me-
cze play-offów jaworznianie roze-
grają już w ten weekend (5 i 6 marca)  
o godzinie 18:00 w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w centrum mia-
sta. Rywalem zawodników trene-
ra Łozińskiego będzie TKS Tychy.
      PAJ
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Finał 
Plebiscytu na 
Sportowca 
Roku już  
12 marca
12 marca o godzinie 
17:00 w hali Via Sport 
na Osiedlu Stałym 
odbędzie się gala 
wręczenia nagród 
w Plebiscycie na 
Sportowca Roku 2015 
organizowanego przez 
gazety „Co Tydzień” 
oraz „Tydzień  
w Jaworznie”. 

Sponsorami Plebiscytu są: Gar-
barnia Szczakowa, Jago Pro, Ap-
teki Tęczowe, Poseł na Sejm RP 
Paweł Bańkowski. W trakcie gali 
odbędą się atrajcyjne pokazy spor-
towe. Szczegółowe informacje na 
temat gali już w następnym wyda-
niu gazety „Co Tydzień”.

PAJ
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niej wygrała reprezentacja Salo-
su, a trzecie miejsce zajęła dru-
żyna Victorii, która potem stano-
wiła zalążek reaktywowanej Vic-
torii 1918 Jaworzno, zgłoszonej 
do rozgrywek ligowych. Impre-
zę prowadzili prezes PSS Salos 
Grzegorz Gołas i radna Rady 
Miejskiej Renata Gacek. Obecni 
byli m.in.: dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu w Ja-
worznie Mirosław Ciołczyk oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 22 Maria Świat. Organizato-
rzy pikniku – Mariusz Krajewski 
i Marek Ples sprawili jubilatowi 
sporą niespodziankę, zaprasza-
jąc na imprezę kolegów z boiska, 
z którymi grał w latach 80-tych 
w drużynie FC Paks podczas kon-
traktu na Węgrzech z Budostalu 
Kraków – Bułgara Stojana Sto-
janowicza i Henryka Fudalego 
z Dubiecka.

Ryszard Karkosz

LUDZIE SALOSU

Wenancjusz 
Ples – ur. w 1943 
roku, bramkarz 
Górnika od ju-
niora, od 1956 
do 1966 roku. 
Potem w Azo-
t a n i i  ( 1 9 6 6 -
77), gdzie grał 
w drużynie m.
in.: ze Stanisławem Gzilem. W la-
tach 1979-91 przebywał na kon-
traktach zagranicznych, na Ukra-
inie i na Węgrzech. W 1982 roku 
założył klub Budostal II, którego 
drużyna piłkarska brała udział 
w węgierskich rozgrywkach lo-
kalnych na boiskach trawiastych, 
asfaltowych i halowych. W zarzą-
dzie Salosu od 2001 roku. W la-
tach 2002-2009 i 2012-2014 wi-
ceprezes zarządu. Założyciel PSS 
Salos. Posiada tytuł mistrza w za-
wodzie malarskim. Od 2008 roku 
na emeryturze.

Aktualności
Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe SALOS w Jaworznie powstało 15 lat temu

15 lat Salosu w Jaworznie (cz.16)

W 2015 roku SALOS 
obchodził 15. rocznicę 
powstania. Na ten 
piękny jubileusz 
złożyła się działalność 
dwóch stowarzyszeń. 
Stowarzyszenia 
Lokalnego SALOS, 
które zostało 
zarejestrowane  
26 sierpnia 2000 roku 
i działało do 2012 
roku oraz Piłkarskiego 
Stowarzyszenia 
Sportowego SALOS 
przy OSP Dąbrowa 
Narodowa, które działa 
od grudnia 2012 roku.

Z okazji jubileuszu 15-lecia 
Salosu od listopada ubiegłego 
roku prezentowaliśmy cykl 15 ar-
tykułów o działalności tego sto-
warzyszenia. Przypomnieliśmy  
– siłą rzeczy pobieżnie – fak-
ty z historii tej prężnie dzia-
łającej organizacji. Omówili-
śmy rozgrywki ligi salezjańskiej 
na otwartych boiskach oraz 
w hali. Śledziliśmy losy drużyny 
Salosu złożonej z zawodników 
różnych drużyn w rozgrywkach 
pucharowych, turniejach oraz 
Memoriale im. Mirosława Sta-
dlera. Dziś, w ostatnim artykule, 
kilka słów o jubileuszach.

15 lat Salosu

Jak już wielokrotnie wspomina-
liśmy, rok 2015 był rokiem 15-le-
cia Salosu. 6 września przy okazji 
III Turnieju o Puchar Prezydenta 
Miasta Jaworzna na boisku przy 
ul. Moniuszki (Azotania) obcho-
dzono pierwszą część uroczysto-
ści jubileuszowych. Obecny był 
prezydent Jaworzna Paweł Silbert 
oraz dwaj zastępcy prezydenta  
– Dariusz Starzycki i Tadeusz 
Kaczmarek. Zasłużonym dla Salo-
su osobom wręczone zostały pa-
miątkowe statuetki (128 sztuk) 
i medale zaprojektowane i wyko-
nane przez długoletniego działa-
cza Salosu, byłego wiceprezesa 
Wenancjusza Plesa. Przy wręcza-
niu nagród pomagali: honorowy 
prezes Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej ks. Mirosław Król oraz 
aktualny prezes zarządu Marcin 
Sikorski. Statuetki otrzymali pre-
zydenci, założyciele i działacze 

Salosu, zaproszeni goście, pre-
zesi klubów oraz zawodnicy i sę-
dziowie, którzy od wielu lat biorą 
udział w rozgrywkach ligowych. 
Druga część uroczystości jubile-
uszowych miała miejsce 19 grud-
nia 2015 roku w hali sportowej 
w Osiedlu Stałym, po zakończeniu 
sezonu ALP Salos – jesień 2015. 
Dla uświetnienia rocznicy rozegra-
no Superpuchar Salosu. W finale 
turnieju Gwiazdy ALP pokonały 
PSV Drinkers 5:1. Po zakończeniu 

części oficjalnej zawodnicy, dzia-
łacze oraz zaproszeni goście udali 
się na poczęstunek przygotowany 
przez zarząd PSS Salos oraz Cu-
kiernię Puchatek – Rafał Fatalski.

70 lat wiceprezesa 
Wenancjusza Plesa

Rok 2013 był rokiem jubi-
leuszowym dla długoletniego 
członka zarządu stowarzyszenia, 

prawdziwej szarej eminencji Sa-
losu – Wenancjusza Plesa, który 
świętował 70. rocznicę urodzin. 
Z tej okazji 30 czerwca na bo-
isku w Jeleniu zarząd Salosu 
zorganizował piknik połączony 
z turniejem piłkarskim. 12 dru-
żyn walczyło o Puchar Wicepre-
zesa PSS Salos. Spoza Jaworzna 
przyjechała drużyna Kęty Chrza-
nów. Drużyny 6-osobowe grały 
na połówce boiska, na bramki 
o wymiarach 2 m x 5 m.. Tur-

15 lat Salosu – 70 lat wiceprezesa Plesa

Zakończenie sezonu 2015

Boisko w Jeleniu, 06.09.2015, honorowy prezes Salosu ks. Mirosław Król wręcza upominek prezydentowi Jaworzna Pawłowi 
Silebertowi

Reprezentacja Salosu – zwycięzcy Turnieju o Puchar Wiceprezesa PSS Salos
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Muzeum Miasta 
Jaworzna wydało rzecz 
arcyciekawą i unikalną 
– książkę autorstwa 
Zofii Żak „Żołnierska 
Rodzina Pokornych”. 
Na wieczór autorski  
– 26 lutego  
– zaprosiła Miejska 
Biblioteka Publiczna. 
„W dzisiejszy 
rozbieganym 
świecie – pisze 
autorka we wstępie 
do książki – zachęcam 
do zatrzymania się 
i zapoznania z historią 
rodziny niezwykłej  
– o wielkim potencjale 
patriotyzmu, z rozległą 
tradycją żołnierską, 
powstańczą i wojenną.

To rodzina z naszej ziemi ja-
worznickiej – mówi autorka – 
ówczesnego bardzo znaczące-
go miasta Szczakowa. Rodzina 
ta bardzo mnie ujęła przeboga-
tym zbiorem własnych pamiątek 
rodzinnych.

Z orężem wojskowym i wo-
jennym linia męska roku Pokor-
nych związana była od trzech 
pokoleń. Czynnie zaangażo-
wani byli w walki o niepodle-
głość ojczyzny w czasach zabo-
rów, mowa o powstaniu stycz-
niowym, lat wojny 1914 – 1918 
i walk lat 1919-1921 w tym w Bi-
twie Warszawskiej oraz w III po-
wstaniu śląskim. Książka śledzi 
losy rodu nie tylko te wojenne 
i żołnierskie, ale też dalsze ko-
leje życia rodu Pokornych. Opisy 
i relacje zamieszczone w książce 
stanowią zapis długich rozmów 
z żyjącym członkiem rodziny.

Ród Pokornych w zasadzie 
już nie żyje – mówi autorka – nie 
wszyscy mieszkali na ziemi ja-
worznickiej, ówczesnego miasta 
Szczakowa, niektórzy wyjecha-
li poza teren Jaworzna. Miesz-
ka tu nadal jedyny potomek linii 
męskiej rodziny, pan Tadeusz Po-
korny, mieszkaniec Szczakowej. 
Bardzo chętnie dzielił się infor-
macjami o swojej rodzinie i tymi 
wszystkimi pamiątkami, akceso-
riami wojskowymi i wojennymi, 
które szczególnie są interesujące 
w wymiarze edukacyjnym.

Książka zawiera pokaźny 
zbiór dokumentów, pozostają-
cych w archiwum rodzinnym. 
Mowa o dokumentach wojsko-
wych tej rodziny, o ponad stulet-
nich pamiątkach, zdjęciach, me-
dalach, odznaczeniach. Autorka 
podkreśliła, że stawiają one ród 
Pokornych w rzędzie wyjątko-
wych i nieprzeciętnych.

Unikatów było wiele – rela-
cjonuje Zofia Żak – zachowały 
się dokumenty sprzed stu pięć-
dziesięciu lat. Począwszy od po-

wstania styczniowego, którego 
nie byli uczestnikami, ale byli 
ochotnikami do tego powstania 
i wyruszyli w kierunku Krako-
wa na pogranicze z Królestwem 
Polskim, chcąc wspomóc po-
wstańców w zaborze rosyjskim, 
gdzie rozpoczęło się powstanie. 
Szli leśnymi traktami, w tam-
tejszych okolicznościach było 
to bardzo niebezpieczne, zawsze 
narażając własne życie. Niektó-
re dokumenty były bardzo stare, 
ale pięknie utrzymane, właśnie 
przez pana Tadeusza Pokornego, 
spadkobiercy wszystkich rodzin-
nych pamiątek. Najstarsza foto-
grafia, która liczy sto czterdzie-
ści lat, to babka tego pana Po-
kornego z jej siostrą. To były po-
czątki fotografii w Polsce.

Los nie zawsze był dla Po-
kornych łaskawy, dramatyczne 
zdarzenia, „wzloty, jaki i upad-

ki” – pisze autorka – dostarczą 
czytelnikowi wielu wzruszeń. 
Są ludzie, o których zapomnieć 
nie można, to należy się Pokor-
nym. – Jestem bardzo dumny 
i usatysfakcjonowany tą publi-
kacją – mówi Tadeusz Pokorny 
– jest to dla mojej żyjącej rodzi-
ny ważna pozycja albumowa dla 
przekazania tej historii młodsze-
mu pokoleniu.

Na wieczorze autorskim Zofii 
Żak zgromadziła się liczna pu-
bliczność, szczelnie wypełniając 
sale audytoryjną Biblioteki. Re-
dakcja gazety „Co Tydzień” i Te-
lewizja Dla Ciebie TV wystoso-
wały na ręce autorki list gratu-
lacyjny, podkreślający zaangażo-
wanie i rzetelność pracy dzien-
nikarskiej Zofii Żak. Dziękuje-
my za tak wzruszającą i piękną 
lekturę. 

e. bigas 

Pan Andrusikiewicz jest 
emerytowanym nauczy-
cielem j. polskiego, ab-

solwentem WSP w Gdańsku, 
pochodzi z Bydgoszczy, do Ja-
worzna przyjechał w 1961 r., jest 
potomek przywódcy Powstania 
Chochołowskiego w 1846 r. 

Za harcerstwo siedział 3 lata 
w stalinowskim więzieniu. Jak mówi, 
w Jaworznie znalazł szczerych przy-
jaciół. Jest pasjonatem książek, za-
chwyca się przyrodą, a i też wszech-
światem, chciałby zobaczyć Sene-
gal. Największą zasłyszaną głupotą 
to dla pana Wiesława zdanie: „Dla 
mnie istnieje tylko to, co widzę 
i mogę dotknąć”. Fascynuje go my-
ślenie abstrakcyjne, w życiu najważ-
niejsze jest dla niego dobro, śmieszą 
go ludzie pyszałkowaci, ma słabość 
do ludzi ubogich, zapomina szyb-
ko o krzywdach. Jego ulubionym 
miejscem jest Fundacja „Mój czas 
dla seniora im. Wandy i Józefa”. Jak 
mówi, nigdy nie ubrałby obcisłych 
jeansów.

Ela Bigas: Czego panom 
zabiegającym o względy 
pań nie wypadało? Co było 
niedopuszczalne i źle widziane?

Żyję sam, ale nie samotnie. Za-
wsze kobiety były ważne w moim ży-
ciu. Dawniej mężczyźni byli bardzo 
szarmanccy, traktowali panie z wiel-
ką estymą. Kobieta była wielbiona, 
szanowana, doceniana. Odwzajem-
niała się urokiem osobistym, pew-
ną tajemniczością i zalotnością. „Po-
staci twojej zazdroszczą anieli” pisał 
Mickiewicz.

Co budziło zgorszenie? Czego 
panience z dobrego domu nie 
wypadało? Jakie wybryki nie 
uchodziły?

Kiedyś bardzo niestosowne było 
palenie papierosów przez kobietę, 
swobodne zachowanie, samotne 
spacery czy zbyt frywolny strój.

Czy panienka mogła zaprosić -tak 
z kaprysu – pana np. do cukierni?

Oczywiście, że nie wypadało 
pannie zaprosić kawalera do cu-
kierni. Obowiązywały sztywne 
konwenanse. jak gorset ściskają-
cy w pasie.

W latach 40. ukazał się taki anons 
matrymonialny: pan poszukuje 
pani zaborczej, kapryśnej, 
małej despotki, ładnej i bogatej. 
Co Pana zdaniem w tej tyradzie 
cech jest najistotniejsze?

Mając do wyboru cechy kobiety, 
wybieram tą zaborczą, pewną sie-
bie, zdecydowaną i na pewno ko-
chającą szczerze. W sprawach uczu-
ciowych kieruję się zawsze miłością, 
zaangażowaniem, podobnymi zain-
teresowaniami i dużym poczuciem 
humoru, którego życzę wszystkim 
Paniom z okazji Ich święta.

Dziękuję za rozmowę.

Coś mi się na zakończenie nasu-
nęło, otóż w 1913 roku paryska ga-
zeta „Femina” pisała:

„Dużo jest kobiet pięknych, które 
nie zwyciężają, gdy brak w nich tego 
osobistego magnetyzmu”.

No to trudno.
e.bigas 

Rozmowa na 8 marca z Wiesławem 
Andrusikiewiczem

O zalotach 
dawnymi czasy

Zofia Żak                      foto: MBP

Zofia Żak i Tadeusz Pokorny                      foto: NBP



19Co Tydzień nr 9/1275
2 marca 2016 roku
Miasto Jaworzno Aktualności

kopalnia pod nazwą Jan Kanty powstała w 1920 roku

00000979000000097900

Cel szczegó owy:Cel szczegó owy:
"na leczenie Artura Szustra""na leczenie Artura Szustra"

www.1procent.zoddechemwtle.plwww.1procent.zoddechemwtle.pl

Przeka                podatku

dla chorego na mukowiscydoz
Arturka z Jaworzno

Przeka                podatku

dla chorego na mukowiscydoz
Arturka z Jaworzna

Rok 1846 to czas 
rewolucji krakowskiej. 
Jaworzno było wtedy 
wioską, górniczą osadą. 
Arcyniepospolity agitator 
Edward Dembowski 
swoimi działaniami, 
służącymi pozyskiwaniu 
robotników i chłopów 
znajduje w Jaworznie 
zapalonych zwolenników: 
księży Berezińskiego 
i Niewiadomskiego, 
kontrolera urzędu 
górniczego Mieczysława 
Piekarskiego. Oni 
z górnikami, jak też 
chłopami, włączyli 
się do krakowskiego 
powstania. 
Proboszczowie trzymali 
z dworem, z ludem się nie 
bratali. Wikariusze tak.

Jaworzno liczyło prawie 4 tysią-
ce mieszkańców. Chochołów, wio-
ska tatrzańska, zaledwie 300 dusz. 
Ale to w Chochołowie rozbłysła ju-
trzenka swobody.

W roku 1833 przybył do Cho-
chołowa organista i nauczyciel Jan 
Kanty Andrusikiewicz. Szlachcic 
z Andruszowa. „Był wzrostu wię-
cej niż słusznego i silnej budo-
wy ciała”. Miał 18 lat, żonę Jó-
zefę, z czasem dwóch synów: 
Teofila (ur. 1835) i Romana (ur. 
1837). Zastał wieś biedną, chło-
pów pańszczyźnianych gnębio-
nych przez dziedzica i probosz-
cza. Andrusikiewicz szybko zy-
skał zaufanie chłopstwa, pomagał 
w procesach sądowych, uczył pi-
sać i czytać. Wypożyczał chłopom 
książki ze swojej biblioteki, która 
liczyła 700 woluminów. Proboszcz 
Sutorski mówił mu: „Po co sobie 
pan tyle pracy zadajesz, nie bę-
dąc za to przyzwoicie wynagra-
dzanym”, a baron Borowski „Nie 
ucz ich nic, tylko religii i posłu-
szeństwa.”

Chodził Andrusikiewicz zimą 
po chałupach i czytał, uczył pie-
śni, spisywał melodie góralskich 
krakowiaków. W Poroninie spoty-
kał się z księdzem Michałem Gło-
wackim i konspirował. W pamięt-
niku pisał: „Przyjąłem przez niego 

na mnie włożony obowiązek przy-
gotowania ludzi do nastąpić mają-
cego powstania.”

Emisariusze Kański, Goslar 
oznajmili, że powstanie wybuch-
nie w nocy 21/22 lutego 1846.

Do Chochołowa w 1843 roku 
przybył ks. Józef Leopold Kmie-
towicz, w pełni akceptował kon-
spiracyjne działania Andrusikie-
wicza. Autorytetem księdza prze-
konywał górali do włączenia się 
w akcje powstańcze. Organista zaś 
działał: przekradał się nocą na Wę-
gry, kupował proch. Był czujny, 
rewizje na organistówce nic nie 
dały. A ksiądz Kmietowicz, chory 
na płuca, im bliżej zbrojnego dzia-
łania, tym częściej wątpił: „mó-
wił przeciw powstaniu, nazywa-
jąc je nierozsądnym, niepodobny 
udania się. [...] pogniewałem się 
dlatego na niego...”- wspominał 
w pamiętniku organista.

Własne dzieci Andrusikiewicz 
już 7 lutego oddał na czas powsta-
nia do Gdowa pod opiekę swoich 
rodziców. Synów wychowywał 
sam, żona zmarła mu w roku 1843. 

21 lutego chochołowscy gó-
rale z Andrusikiewiczem i księ-

Przywódca powstania chochołowskiego

Jan Kanty Andrusikiewicz i Jaworzno

Wiesław Andrusikiewicz (z prawej) i Wacław Andrusikiewicz rozmawiają z góralem o swoim przodku Janie Kantym

dzem Kmietowiczem na czele za-
atakowali straż graniczną. 22 lu-
tego, w niedzielę, na sumie ksiądz 
Kmietowicz wygłosił kazanie wzy-
wające do powstańczego zrywu. 
„Ciebie Boże chwalim” grał na or-
ganach Andrusikiewicz ,uzbrojony 
był w rewolwer i pałasz.

Po mszy aż do nocy werbowano 
górali, szykowano broń. Około pół-
nocy zaatakowali strzelcy austriac-
cy. Ksiądz Kmietowicz ranny został 
w rękę na ganku wikarówki; szyb-
ko schronił się do izby. Andrusi-
kiewicz walczył, dowodząc oddzia-
łem: „idą na bagnety i kosy, dowo-
dzi Andsrusikiewicz; z dwururką 
na plecach, a pałaszem w ręku...”.

Organista ranny w głowę 
i w brzuch odwieziony został 
do obliskiej wsi, w góry. Obaj (ks.
Kmietowicz i Andrusikiewicz) zo-

stali aresztowani, przesłuchiwani 
i więzieni, a w 1847 wywiezieni 
do twierdz.

Andrusikiewicz miał w twierdzy 
spędzić 20 lat. Amnestia unieważ-
niła wyroki. Dzięki Wiośnie Ludów 
już 2 kwietnia 1848 był w Krako-
wie, witano go owacją. Udał się 
do dzieci, do Gdowa. Odwiedził 
brata organistę w Krościenku, 
to z nim korespondował z aresztu 
i z twierdzy w Spielbergu. Poje-
chał też do Chochołowa i w nędzy 
zastał górali. Pismo, jakie skiero-
wał do Rady Narodowej Obwodu 
Sądeckiego, zaowocowało pomocą 
finansową dla chochołowian.

Władze austriackie zabroni-
ły Andrusikiewiczowi pracować 
w Chochołowie. Przy parafialnych 
organach, przy tablicy szkolnej, 
nie było dla niego pracy. Nigdzie.

W 1849 roku zatrudnił Andrusi-
kiewicza w administracji papierni 
Maksymilian Marszałkiewicz. Za-
mieszkał Jan Kanty w miejsco-
wości Kamienica koło Limano-
wej, tam zmarł na tyfus 9 stycz-
nia 1850.

Od lat kolejne rocznice powsta-
nia obchodzone są z pietyzmem. 
I choć ono skończyło się klęską, 
to jutrzenka chłopskiego zrywu 
ku niepodległości świeci po dziś 
dzień.

Z panem Wiesławem Andrusi-
kiewiczem, jaworznianinem, wy-
brałam się 21 lutego na uroczy-
stości do Chochołowa. W kościele 
suma i kazanie totalnie odnoszące 
się do księdza Kmietowicza, przed 
kościołem inscenizacja przebie-
gu powstania. Uroczyste składa-
nie kwiatów. W okazałej szkole 
chochołwskiej bogaty obiad dla 
wszystkich, którzy uczestniczyli 
w obchodach.

Pan Wiesław Andrusikiewicz 
to praprawnuk przywódcy cho-
chołowskiego powstania. Czwar-
te pokolenie – tak obliczył Wacław 
Andrusikiewicz, bratanek Wiesła-
wa, który także brał udział w tego-
rocznych obchodach.

W tym uroczystym dniu dla 
mnie najpiękniejsza była pamięć 
górali o Janie Kantym, ich niegdyś 
organiście i nauczycielu. „Dwana-
ście lat był z nami, to on przygoto-
wał naszych przodków do powsta-
nia” – powiedział jeden z uczest-
ników inscenizacji.

Podchodzili chłopi do Wiesława 
i Wacława Anrusikiewiczów, foto-
grafowali się i jak najszczerzej cie-
szyli się ich obecnością. „Ja swoje 
dzieci uczę o Janie Kantym” – mó-
wił góral z parzenicą.

Kolejne pokolenia Andrusikie-
wiczów wykazały się dla dobra oj-
czyzny poświęceniem, hardością 
i uporem. A w Polsce Ludowej, 
która uparcie posługiwała się od-
miennym pojęciem ludu, więzienia 
im obce nie były.

Barbara Sikora
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Chcesz 
reklamować 

się 
w internecie?

Pokażemy 
Ci nasze 

możliwości 
na www.jaw.pl

tel. 32 751 91 30
ogłoszenie własne

51/D/13

JAWORZNO
Ul. Sienkiewicza 15
Tel. 32 752 00 25

JAWORZNO
Ul. Grunwaldzka 74
Tel. 604 605 682

BADANIE OKULISTYCZNE

GRATIS
Rejestracja telefoniczna

OPTYK

Ogłoszenia

Wśród jaworznian 
pokutują różne 
przesądy. Jednym 
z nich jest to, że urlop 
czy ferie w Zakopanem 
są drogie. A jeśli 
ktoś zaoferuje taniej, 
to istnieje błędne 
przekonanie, 
że na pewno 
w kiepskich warunkach. 
Oferta „Szczakowca” 
zupełnie temu przeczy.

Urlop czy weekend w Zakopanem?
Czemu nie?

Apartament w Dolinie 
Kościeliskiej to komfortowe 
gniazdko przygotowane dla 
nowożeńców, którzy urządzą 
wesele w „Szczakowcu”. 

A że sezon dla nowożeńców 
jeszcze nie nadszedł, 
pięcioosobowy apartament 
z komfortowo wyposażoną kuchnią 
i łazienką czeka na Ciebie.

: 
693 363 581  lub  32 615 19 58

Jaworzno 24.02.2016 

OGŁOSZENIE
MGSM Jaworzno ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg 

ofertowy na wykonanie niżej wymienionych 
robót budowlano-remontowych:

1) ocieplenie ścian szczytowych budynków wielorodzinnych
2) malowanie klatek schodowych
3) wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach
4) remont balkonów
5) remont schodów wejściowych do klatek schodowych
6) wykonanie zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji
7) konserwacja pokrycia dachowego wykonanego z blachy 

trapezowej
8) zmiana oświetlenia klatkowego w budynkach wielorodzinnych
9) budowa parkingu na 29 stanowisk w rejonie ulicy Tęczowej wg 

zatwierdzonego projektu
10) wykonanie indywidualnych wymienników ciepła (co + cwu) 

w budynkach wielorodzinnych zgodnie z zatwierdzonymi 
projektami w zakresie:

 budowlanym – polegającym na adaptacji pomieszczeń 
do spełnienia wymogów pomieszczeń wymienników

 technologicznym – zakupu, montażu i podłączenia urządzeń 
do sieci ciepłowniczej

oraz
 okresowej kontroli rocznej elementów budynków i instalacji 

narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących w czasie użytkowania 
obiektów . ( art 62 Prawa Budowlanego)

 wykonanie kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej 
w zakresie stanu sprawności

 połączeń ,osprzętu , zabezpieczeń i środków ochrony 
od porażeń ,oporności izolacji

 przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wadium na poszczególne pozycje – określona w materiałach przetar-
gowych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na kon-
to Spółdzielni PKO Jaworzno nr 28 1020 2528 0000 0002 0019 5883 
wadium i złożenia ofert na poszczególne rodzaje robót w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem „przetarg na.....” do dnia 15.03.2016 do godzi-
ny 14-tej w Sp-ni pok nr 10.
Wybór wykonawców nastąpi na podstawie złożonych ofert .
O wynikach przetargu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni 
pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Informacje: 751-16-78; 751-01-86 wew . 23 lub 29 
Bezpłatne materiały do przetargu do odbioru w Sp-ni pok. 1 lub 7 
w godzinach od 8 do 14-tej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn”

CO TYDZIEŃ 
czytaj na komputerze, 
tablecie i smartfonie
Kup w eprasa.pl
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Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,
mosty porcelanowe, protezy szkieletowe.

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

48/d/11

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

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

Rejestracja telefoniczna 616 32 30
46/d/11

49/d/11

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

50/d/11

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

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

STOMATOLODZY

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

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

47/d/11

1842/d/10

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

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

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

13/I/14

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

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

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

INNE

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

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

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

Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.

52/d/11

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

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

52/d/11

Dr Andrzej Maj 
specjalista chirurg

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

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

CHIRURDZY

PEDIATRZY

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

56/d/11

25/I/13

NEURO-PLUS Jaworzno ul. Katowicka 19D

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

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

NEUROLOG

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

IMPLANTOLOGIA 
dr n. med. Justyna Witalińska-Łabuzek

REJESTRACJE: 32 700 38 87    drlabuzek.pl

CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 
dr n. med. Andrzej Lekstan 

REJESTRACJA: 32 758 17 39    lekstan.pl

JAWORZNO UL. KRAKUSA 1 

211

212

KARDIOLOG

96/i/15

SPECJALISTA KARDIOLOG 
specjalista chorób wewnętrznych lek. Tomasz Szady 

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

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

HOLTER EKG

Zrozumieć ideę 
fundacji

M a m y  n a d z i e j ę , 
że po obejrzeniu reportażu 
(Magazyn Reporterów Tele-
wizji Katowice 24.02.2016, 
godz.18.00 i 21.00) więcej 
osób zrozumiało nasze dzia-
łania i poczuło sens naszej 
pracy w fundacji „Mój Czas 
dla Seniora”. Poświęcenie 
chwili dla drugiego człowie-
ka jest niewyobrażalnie waż-
ne, ponieważ pozwala być 
spełnionym do ostatnich dni 
życia. Daje możliwość uspo-
łecznienia i działania, a także 
zapobiega wielu chorobom. 

Mamy nadzieję, że repor-
taż o nas pokazał, że potrze-
ba tak niewiele, aby zatrzy-
mać się w tym biegu za do-
brami materialnymi i odna-
leźć siebie dla bliskich, sa-
motnych. Dotarło do nas 
wiele sygnałów, które po-
kazują, jak ważne dla naszej 
społeczności są nasze dzia-
łania. Jest nam bardzo miło, 
kiedy życzliwe osoby do-
brym słowem docenią naszą 
inicjatywę, za co serdecznie 
dziękujemy. Nie zrażają nas 
uwagi, które również do-
tarły do nas, np. że tak was 
tam mało? Na tego typu za-
rzuty możemy odpowiedzieć 
w sposób następujący: Czy 
czas dla drugiego człowieka 
to spęd ludzi czy bliskość, 
dobroć dana osobie starszej 
i wspólne chwile w gronie 

naprawdę życzliwym i zna-
nym? 

Należy wysłuchać, poznać 
potrzeby, wesprzeć dobrym 
słowem, zachęcić do dzielenia 
się swoimi pasjami, swoim ży-
ciowym doświadczeniem, któ-
re właśnie osoby starsze po-
siadają. U nas liczy się czło-
wiek, nie chodzi o ilość, po-
nieważ naszym celem jest 
podarować czas, promować, 
aby inni podarowali swój czas. 
Podsumowując, może to być 
nawet jeden senior, a my i tak 
będziemy działać. Dla nas re-
portaż to spełnianie marzeń, 
ponieważ dzięki niemu mie-
liśmy możliwość zaintereso-
wać jak największą ilość osób, 
by darowali swój czas dla bli-
skich, znajomych, potrzebu-
jących samotnych. Cieszy nas 
również fakt, że wsparcie fi-
nansowe jest coraz mocniej-
sze, jednak cały czas liczymy 
na państwa przychylność, po-
nieważ środki były, są i będą 
potrzebne. Mamy nadzieję, 
że swoim wzorem zachęcamy 
innych do darowania swojego 
cennego czasu. 

Drogi Czytelniku, jeże-
li czujesz to co my, dołącz 
do nas, zróbmy coś dla rodzi-
ców, dziadków, potrzebują-

cych, bądźmy autorytetem dla 
młodego pokolenia. Naszym 
kolejnym wielkim marzeniem 
jest ogród dla seniorów, dla-
tego prosimy o wsparcie nas 
działaniami, finansowo, po-

nieważ razem jesteśmy w sta-
nie zrobić więcej! Ponadto za-
częliśmy cykl „Czwarty Wiek”, 
w którym to seniorzy są na-
szymi „wykładowcami ży-
cia”, jeżeli JESTEŚ ZANTERE-
SOWANY/NA przyjdź zobacz! 
Działamy już dwa lata, jednak 
dopiero w tym roku możemy 
starać się o status Organizacji 
Pożytku Publicznego. Obec-
nie Centrum Inicjatyw Lokal-
nych (CIL) z Zawiercia zajmu-
je się pozyskiwaniem środków 
z 1% dla małych organizacji, 
nie mających jeszcze statu-
su OPP. Z pozyskanych wpłat 

80% jest dla nas a 20% dla 
CIL wystarczy wpisać w PIT
KRS: 0000 215 720
cel szczegółowy: Mój czas
Już dzisiaj dziękujemy za wsparcie dla nas

Piotr Helbin

www.fundacjamojczasdlaseniora.pl
PKO BP 28 1020 2528 0000 
0302 0373 7400
https://www.facebook.
com/Mojczasdlaseniora.
imWandyiJozefa/.
e-mail: fundacjamojczas@op.pl

Środa to u nas dzień otwarty 
dla każdego, kto potrzebuje 
obecności drugiego człowieka. 
Jesteśmy otwarci i chętni 
dać cząstkę swojego czasu 
również osobom, które nie 
mogą do nas dotrzeć (nic się 
nie płaci za nasz czas) Tel. 608 
107 327

dw

GINEKOLOG

Dr n. med. Marian Ciszek ginekolog-położnik 
przyjmuje: Centrum Medyczne ,,Azot’’ Jaworzno, ul.Chopina 94 

Rejestracja telefoniczna codziennie od 9-tej do 18-tej 
tel. 503 600 653
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Lustracja dzielnic

. Zapadnięty kanał

 Chodnik dla wyczynowców

 Dziura? Co pan powie?

 Pułapka na pasażerów

 Ta dziura to łubowiecki drogowy standard  Dziury w drodze

 Krawężnik albo raczej jego brak  Co to jest? Składowisko gruzu?  Ta dziura będzie obchodziła jubileusz 10-lecia 

 Dziury w drodze  Zajechany krawężnik

 A tu dopiero... dziur

 Krawężnik z dziurą w drodze

 Jedna dziura, ale za to duża
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Dzielnicowy Kalejdoskop
Od 
poniedziałku 
do piątku 
w godz. 
8.00 – 16.00 
Przyjedziemy  
na miejsce. 

Dla nas 
każda 
sprawa jest 
ważna.

albo wyślij e-mail na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Zadzwoń do nas
tel. 32 751 91 22

kom. 602 693 821

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

Rubrykę tworzą mieszkańcy Jaworzna 23

GÓRA PIASKU
Impresje miejskie

interwencje

Pozytywy

www.pizzeria2-ka.pl

„
Gratulujemy autorowi zmysłu obserwacyjnego 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

„Zrób zdjęcie” – konkurs
Przemytnik kapeluszy?

Wracając 
z pielgrzymki 

do Ziemi Świętej 
na lotnisku 

w Tel-Awiwie 
spotkaliśmy 

przemytnika 
kapeluszy.

Ciekawe czy celnicy 
go przejrzeli....:)

Pozdrawiam Jacek 
Kowalski

Choć po nawierzch-
ni ulicy Jaworznickiej 
ciągle jeździ się z gło-
śnym turkotem, to wyda-
je się, że miejscy urzęd-
nicy tę wstydliwą dla nich 
sprawę schowali do przy-
słowiowej szuflady.

Tymczasem lakonicz-
ne pisemne zapewnienia, 
złożone mieszkańcom, 
że kostka zostanie usunię-
ta, nie wyczerpują ich obo-
wiązków informacyjnych.

Na udzielenie informa-
cji publicznej w nieskom-
plikowanej sprawie mają 
najwyżej miesiąc. Tymcza-
sem do dziś nie otrzymali-
śmy odpowiedzieli na za-
dane urzędnikom, jeszcze 
w styczniu, pytania w tej 
sprawie, które zostały wy-
słane do naczelnika Wy-

Co dalej z ulicą Jaworznicką? Mają być zmiany, ale 
kiedy i jakie dokładnie, nie wiadomo. Urząd milczy.

Opinie wśród mieszkańców ul. Jaworznickiej na temat jakości 
remontu oraz ich oczekiwań zbieraliśmy przez kilka miesięcy

Ważne, żeby wyszło to jaworznickiemu parkowi na dobre

działu Inwestycji Miej-
skich – Grzegorza Cyrana.

Czyżby miało się oka-
zać, że naszą publikację 
na ten temat, po rozmo-
wie z wykonawcą remon-
tu nawierzchni, uznali 

za wiążącą? Jeśli nawet 
tak sądzą, to my przypo-
minamy – udzielenie od-
powiedzi w ramach dostę-
pu do informacji publicz-
nej jest obowiązkowe.

MI

Będąc z wizytą 
na Łubowcu, 
zauważyliśmy 
nowy obiekt. 
To nowy plac 
zabaw.
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342/D/15

Profesjonalne usługi wykończenia wnętrz 
Tel. 735 938 959

397/P/15

Zatrudnię mechaników 
i operatorów sprzętu ciężkiego, 

spychaczy oraz ładowarek

FIRMA AJP 
tel. 784 989 029

Poszukujemy dziennikarzy 
ocz tkuj cyc  i za odo yc

PARCELA 
Biuro Nieruchomości

Wiedza i 16-lenie 
doświadczenie

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

tel. 32 751 91 51
Atrakcyjne warunki 

współpracy

NIERUCHOMOŚCI 
RĘBIELAK

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 67
Profesjonalna obsługa 

w zakresie obrotu 
nieruchomościami.

Zapraszamy
Renata Rębielak tel. 796 500 086

Kamil Cebula tel. 535 858 520

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM 

C OLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-

KUPIĘ

Ku i  mieszkanie do 
remontu  mo e y  
zad u one  ot ka  
tel. 512 231 

Ku i  du  dzia k  
udo lan   Ja orz

nie  ot ka  
tel. 6 4 41  33

WYNAJEM
Wolne omieszczenia 

iuro e  udynku 
otelo o iuro ym 
BROJAN  

tel. 32 616 42 08

PRACA
DAM PRACĘ

Pr z y j m  d o  r a c y 
udo la ca na docie
lenia tel. kom. 606 

361 83

ZA RU NI  A A
ZYNIERA  C  rosz  

rzesy a  na raca
trade .com. l

SZUKAM PRACY
USŁUGI

Us u i remonto e  
malo anie  ka elko

anie  ad  i so a  
suc e tynki 
tel. 660 320 621

201/d/14

osta a az  tec
nicznyc  na tele on  

len  Acetylen  Co2 i 
inne. S rzeda  utli 
i  a k c e s o r i i  a z o

yc . RA I  ul. Kra
ko ska  tel. 32 51 83 
83  53 44 44
NAPRAWA ELEWIZO
R W u klienta Bajda 
Krzyszto  ser is R  
tel. 32 52 5  
603 0 0 508

981/d

Czyszczenie dy an  
yk adzin  ta icerki 

me lo ej  samoc o
do ej. Us u i ro esjo
nalne. I AR. 16 lat na 
rynku tel. 32 51 15 4  
60  23  81

25/D/2011

K O P L E K S O W E 
R E O N Y  A Z I E
NEK  WIELOLE NIE 

O W I A C Z E N I E  
EL. 600 660 208

P R O E S J O N A L N E 
W Y K O C Z E N I A 
WN RZ  RE IPSY  

AZIENKI  ALOWA
NIE  A  it . EL. 
6 8 16 352

Cyklino anie tel. 6 2 
411 46  . arkiety
reno acja. l

1100

Prze z me li  rze
ro adzki  

tel. 604 2 3 244
Wy rotka  2 tony  
materia y udo lane  

ruz  iel  
tel. 604 2 3 244
Prze ro adzki kom

lekso o  tel. 601 462 
408  32 252  

a lo an ie c z ysto  
solidnie 502 385 023

ocie lanie udynk  
 tanio  solidnie 

502 385 023

Prze ro adzki kom
lekso o Utylizacja 32 

220 64 2  531 44 531 
alo anie  adzie 

szli o anie ez y o e  
ka elki tel. 604 428 852 
tanio 

Uk adanie kostki z
m 2  ko m l e k s o o . 
O r o d z e n i a  r a c e 
ziemne kanalizacja 
tel.  2  0 

.o ik.eu

rans ort y rotka 2t 
tel. 1 502 1

UL ICAR 2t RANS
POR  1 502 1

resura s  
608 63  352 
AU O S K U P  c a e  
roz ite  z omo anie

ot ka tel. 508 60 
255  600 50  385 
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OGŁOSZENIA
DROBNE

CENA ZA SŁOWO 
wynosi 1,00 zł netto 

plus 23% VAT, tj. 1,23 zł
ogłoszenie własne

Ogłoszenia drobne

OGŁOSZENIE WŁASNE

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

ctj
.

kod rubryki
spację

treść ogłoszenia
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?

O oszenia d  yr nione na czarnym tle

11,07 z VAT
79567

23,37 z VAT
91983

MIESZKANIA BEZCZYNSZOWE

KON AK  032  21  2   Kato ice
 602 138 450  ul. rzyma y 15 ok. nr 3
 600 26 68

 

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Ku i  ka de auto oso
o e  dosta cze  tere

no e  tel. 603 5 8 3

KUPIĘ
AU OSKUP  ku i  
ka de auto  najle iej 
za ac  
tel. 888 666 1

Sku  samoc od  
oso o yc  ca yc  

okolizyjnyc  najle
iej za ac  tel. 32 622 
2 2   605 466 3 0

Sku  aut rocznik od  
ka dy stan. ojazd do 
klienta. el. 531 666 333 
Ku i  ka d  OYO  
z lat 1 80 2000r. Najle

iej za ac  
tel. 533 00  206

USŁUGI

JARMARK 
SPRZEDAM

NAUKA

TAXI

INNE

CO TYDZIEŃ 
czytaj na komputerze, 
tablecie i smartfonie

Kup w eprasa.pl
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Miasto JaworznoAktualności
6 marca – Dzień Olimpijczyka

OGŁOSZENIE

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

WITAMY W JAWORZNIE

Hania Stanisława Stochmal, córeczka Pauliny i Łukasza, urodzona 
22.02.2016 r. Waga 3900 g, wzrost 56 cm. Siostrzyczka Mai. 

Kacperek Szalek, synek Kingi i Mariusza, urodzony 29.02.2016 r. 
Waga 3000 g, wzrost 54 cm. 

Kacperek to jedyny jaworznianin, którzy przyszedł 
na świat w Szpitalu Wielospecjalistycznym 
w Jaworznie w wyjątkowym dniu – 29 lutego. Taka 
data w kalendarzu pojawia się dokładnie co 4 lata.

Chociaż jeszcze nie wie, że urodziny to mnóstwo 
prezentów, może być spokojny. Na pewno nie ominą 
go prezenty, tort i życzenia urodzinowe co roku. 
Jak mówi jego mama Kinga – Będziemy obchodzić 
urodziny dzień wcześniej, 28 lutego. A te 29 lutego, 
co cztery lata, na pewno będą wyjątkowe. Gratulujemy 
rodzicom!

Drodzy Rodzice, jeżeli 
chcecie, aby zdjęcie 

Waszego dziecka ukazało 
się w naszej galerii, 

przyślijcie je na adres 
bobasyfoto@gmail.com.
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Malujesz, haftujesz, piszesz
wiersze, chcesz zaprezentować

swoją twórczość?
Zadzwoń – tel. 606 350 663

Stowarzyszenie Twórców Kultury

Nie tylko kultura
Jaworznickie Bractwo Rycerskie powstało w 2010 roku

Historia przestêpczoœci w Jaworznie   odc. 44.

 A np. w Warszawie kradzieże z magazynów kolejowych
udało się opanować dzięki działaniom inspektora Pachniewicza ze straży kolejowej

Problemy na linii cz. III 

Przemijalność formy wykonywa-
nia zawodu dotyka wielu dzie-

dzin np: rolnik, kowal, krawiec, 
garncarz czy dorożkarz, z który-
mi od wieków związane były oko-
lice Jaworzna.

Jak na ironię, tymi zawodami 
interesują się teraz artyści, muzea 
a zwłaszcza biznes.

Czas to także wielki kpiarz myślą-
cy perspektywicznie i łatwo mu wy-
kiwać ludzi w tym temacie.

Przeszłe pokolenia zostawiły jed-
nak w naszych genach kody prze-
szłości i nie sposób zatracić z nią 
kontaktu:

W lichej małej kuźni – krzywej 
od starości
coraz słabiej słychać
stuk ciężkiego młota...
Kuźnia w Ciężkowicach

Wieś Ciężkowice słynęła kiedyś 
z sołtysa (1581 – 1620) i mnogości 
koni. Było tutaj wielu bogatych go-
spodarzy.

Jak pisze Czesław Kempiński 
w „Kartkach z dziejów Jaworzna cz. 
IV”, król Władysław Łokietek nadawał 
tu swoim wojom skrawki ziemi za za-
sługi w boju. Do XIII wieku wieś na-
leżała do Kasztelanii Chrzanowskiej.

Jeszcze 30 – 40 lat temu wydawa-
ło się nierealne, aby zawód kowala 
konkurował z końmi mechaniczny-
mi i przemysłem.

A jednak!
Konie powróciły nie tylko do Cięż-

kowic! Stadnina z Ośrodkiem Jeź-
dzieckim Horrs w Ciężkowicach ma 
się dobrze! Znajduje się tutaj mię-
dzy innymi pensjonat dla koni i wie-
le atrakcji.

A było już tak źle pod tym wzglę-
dem, o czym wspomina nasz poeta 
Stanisław Mikłas, były członek STK 
w swym wierszu „Zmierzch zawodu”:

Kuźni swoją pracą chce życie prze-
dłużyć,
co dzień się zrywając
do ciężkiej roboty.
Ostatnie z siwizny
wylewając poty
jak najdłużej pragnie
starowinie służyć.
Kuźnia w malarstwie

Motyw „Kowala w kuźni” za-
inspirował hiszpańskiego ma-
larza barokowego Diego Vala-
zgueza (1599 – 1660), który na-
malował obraz z kuźnią mitolo-
gicznego Wulkana – rzymskiego 
boga ognia i kowalstwa (grecki 
Hefajstos).

Wierzono, że jego kuźnia jest pod 
wulkanem Etna na Sycylii, skąd do-
chodziło z głębi ziemi dudnienie, 
a z wierzchołka góry wydobywał się 
ogień.

Na obrazie malarz uwiecznił na-
rzędzia kowalskie i wykonaną przez 
Wulkana żelazną zbroję.

Kowalstwo przez wieki związane 
było z wyrobem narzędzi wojennych 
i podkuwaniem koni.

Rolnik to biznes!
Nasz jaworznicki poeta pamię-

tał czasy, gdy kowalstwo związane 
było z funkcjonującym od wieków 
rolnictwem, z czego słynęła wieś 
Ciężkowice.

Przemysł szybko wyeliminował te 
zawody, które zdawało się, że prze-
staną istnieć. Tak wspomina o tym 
poeta:

Obok dąb żylasty co przeżył trzy 
wieki,
wzniósł w niebo konary
z rozpaczą i złości.
Chce ogłosić światu
że zawód przeszłości
trumienne dla siebie już wykuwa 
ćwieki.

Co przyniesie czas, który kpi 
sobie z tego, czemu ludzie bez-
krytycznie się poddają? Nisz-
czone są rolnicze tereny pod ko-
palnie i bloki. Zaś na miejscach 
usuniętych kopalń powstają 
hale muzealne, galeny i galerie, 
a górnicze Katowice mają aspi-
racje przekształcić się „w miasto 
ogrodów”.

Jaworznianie zapomnieli już 
o biznesie rolniczym, bo w boksach 
na Manhattanie zastąpili ich górale. 
A szkoda!

Konie i kuźnie okazują się po-
trzebne. Bez koni i kowalstwa nie bę-
dzie biznesu w rekreacji, przejażdżek 
dorożkami, bitew w plenerze i meta-
lowych oryginalnych wyrobów.

Genowefa Frąs

Kradzieże i dewastacja urzą-
dzeń służących bezpieczeń-
stwu odradzającego się 

państwa polskiego spędzały sen 
z powiek urzędnikom Starostwa 
Powiatowego w Chrzanowie. Te 
wyjątkowo groźne czyny zmusiły 
władze powiatowe do szybkiego 
działania. Nie obyło się bez in-
terwencji i obecności oddziałów 
wojskowych.

W ściganiu złodziei i rabusiów 
drutu telegraficznego i telefonicz-
nego miała też pomóc Straż Ziem-
ska i Straż Powiatowa. Przypomnę, 
że instytucje te zostały powołane 
do życia pod koniec listopada 1918 
roku.

Władze Polskiej Komisji Likwida-
cyjnej nakazały w dokumencie dato-
wanym na 23 listopada 1918 roku, 
skierowanym do wszystkich komi-
sarzy tego organu, zatem i komisa-
rzowi na powiat chrzanowski Z. Żu-
ławskiemu, aby ten wydał polece-
nie, względnie wymusił na miejsco-
wej ludności wstępowanie do straży 
bezpieczeństwa. Zaś byłym żołnie-
rzom, żeby nie stwarzali żadnych 
trudności przy wykonywaniu czyn-
ności związanych z poprawą bez-
pieczeństwa. W piśmie zalecano 
także, aby nie czynić przeszkód tym 
strażnikom, którzy chcą być czynni 
dla dobra publicznego. Jednocze-
śnie zachęcano do jak najszybsze-
go utworzenia posterunków straży 
bezpieczeństwa, jak również utwo-
rzenia posterunków straży powia-
towej w celu utrzymania porządku 
i spokoju publicznego.

W roku 1918 powołano poste-
runki w następujących miejscowo-
ściach: Jaworznie, Byczynie, Wyso-
kim Brzegu (bez gminy katolickiej), 
Ciężkowicach, Pieczyskach, Szcza-
kowej, Długoszynie, Jęzorze, Borach, 
Jeleniu, Jeleniu Dębie.

Mimo podjęcia tych działań, stan 
bezpieczeństwa nie poprawił się. 
Stało się tak, gdyż do pełnienia służ-
by w tej formacji nie powołano odpo-
wiedniej liczb osób, a powodem była 
szczupłość etatów.

Zatem niewielka garstka ludzi 
niewiele też mogła zdziałać. Powo-
dem niskiej efektywności działań 
funkcjonariuszy Straży Ziemskiej 

i Straży Powiatowej był też ochotni-
czy charakter tej formacji, bowiem 
osoby wstępujące w jej szeregi wy-
wodziły się z miejscowej ludności. 
Z tego też powodu bardzo niechęt-
nie stawiali przed wymiarem spra-
wiedliwości swych znajomków – czę-
sto z nimi nawet spokrewnionych.

Nie należy zapominać o tym, 
że ludzie tworzący te ochotnicze 
jednostki często nie mieli odpo-

wiedniego ciepłego ubrania czy 
obuwia. W okresie późno jesien-
nym oraz zimowym była to po-
ważna przeszkoda, żeby wyruszać 
na patrole, które w tym okresie od-
bywano zwykle pieszo. Niechętnie 
też poszukiwano sprawców kra-
dzieży, nawet takich urządzeń, któ-
rych strata zagrażała bezpieczeń-
stwu ludności. Niechętnie przepro-
wadzano rewizje w domach podej-
rzanych o kradzieże osób.

Nie należy zapominać, że niezwy-
kłe burzliwy i niebezpieczny okres 
dla powiatu chrzanowskiego i Ja-
worzna nastąpił w dwóch ostatnich 
miesiącach 1918 roku. Przyczyną ta-
kiego stanu rzeczy była między in-
nymi żałosna sytuacja aprowizacyj-
na. Okoliczności te wzmogły jesz-
cze ilość różnego rodzaju kradzieży. 
W tym czasie na terenie Jaworzna 
i okolic trwały rozruchy o podłożu 
antysemickim.

W odpowiedzi na zaistniałe 
zajścia, władze powiatowe zdecy-
dowały o wprowadzeniu na tere-
nie Jaworzna i okolic godziny po-
licyjnej. Obowiązywać ona miała 
od godziny 17.00. W tym to czasie 
mieszkańcy nie mogli opuszczać 
swoich domów, spacerować po uli-
cach, wałęsać się ani przebywać 
w miejscach publicznych, z wyjąt-
kiem nagłych wypadków oraz doj-
ścia do pracy w kopalniach.

Władze Polskiej Komisji Likwida-
cyjnej przysłały na teren Jaworzna 
kompanię wojska. Zamieszki usta-
ły. Obecność oddziału wojska miała 
też odstraszyć grasujących przestęp-
ców. Tak się jednak nie stało. Pomi-
mo obecności wojska rabunek prze-
wodów elektrycznych nie ustawał. 
Kradzieże trwały w najlepsze.

cdn
Przemysław Maciejewski

Podkuwanie konia

Współczesne bractwo rycerskie 
to organizacja, której członko-

wie (kobiety i mężczyźni) zajmują 
się rekonstrukcją historyczną i od-
wzorowaniem zwyczajów oraz re-
aliów średniowiecza. W Polsce two-
rzą one tak zwany Ruch Rycerski.

Tomasz Karżewicz należy do Brac-
twa Rycerskiego Ziemi Jaworznic-
kiej, które działa przy Domu Kultu-
ry w Szczakowej Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu. Zostało ono 
założone we wrześniu 2010 r. przez 
trzy osoby, które wcześniej należa-
ły do innego Bractwa. Obecnie brac-
two liczy siedmioro członków, w tym 
jedną kobietę. Bractwa rycerskie są
w zdecydowanej większości przy-
padków organizacjami hierarchicz-
nymi, w których hierarchia oparta 
jest na stażu w danym bractwie.

Nasz gość przyniósł do stu-
dia zbroję rycerską, której ele-
menty stalowe zostały wykonane
u kowala na specjalne zamówienie. 
Ubiory cywilne codziennego użytku 
wykonywane są przez wyspecjalizo-
wane krawcowe. Cały strój wzorowa-
ny jest na epoce średniowiecza, a in-
formacje na temat ówczesnego ubio-
ru zostały zaczerpnięte z nagrobków 
oraz ikon średniowiecznych. W stu-
diu nie zabrakło również mieczy 
z tamtego okresu, czyli mieczy pół-
toraręczne zwanych długimi (kla-

sycznym oraz federem), miecza jed-
noręcznego oraz tasaka. Kowal wy-
konując miecz, zamieszcza na nim 
swoją puncę, czyli swój znak, w celu 
zidentyfikowania wytwórcy. Mogą 
one być zamieszczone na głowni lub 
jelcu, jednak historycznie znajdowa-
ły się pod rękojeścią.

Bractwa rycerskie, dzięki wszel-
kiego rodzaju elementom ubioru 
oraz wyposażenia obejmującego 
właściwie każdą dziedzinę życia, 
tworzą swoistego rodzaju żywe skan-
seny. Organizują turnieje, a także in-
scenizacje wydarzeń historycznych. 
Tomasz zdradził nam podczas roz-
mowy, że w przyszłym roku członko-
wie jaworznickiego bractwa zamie-
rzają wziąć udział w rekonstrukcji bi-

twy pod Grunwaldem.
Tomasz Karżewicz jest studentem 

piątego roku historii Uniwersytetu Ślą-
skiego i wspiera bractwo swoją wie-
dzą, wyszukując cenne informacje 
dla organizowania turniejów. Należy 
też wspomnieć, że w tym roku Brac-
two Rycerskie z Jaworzna brało udział 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Po-
mocy. Wszystkich miłośników histo-
rii i turniejów rycerskich zapraszamy 
na spotkanie z członkami bractwa. 
22 marca w Muzeum odbędzie się 
otwarcie wystawy „Średniowiecze, 
pasja XXI wieku”, gdzie będzie moż-
na oglądać ubiory i wyposażenie ja-
worznickiego bractwa.

Całe spotkanie zarejestrowała 
Telewizja dla Ciebie TV.

Natalia Jankowska Urant Pasją 
nakręceni 

Od lewej: Natalia Jankowska-Urant, Tomasz Karżewicz, dj Martin
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