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To sprawka dzików, któ-
re notorycznie pojawiają się 
w tamtej okolicy. Mieszkań-
cy są bezsilni. Próbują inter-
weniować u odpowiednich 
służb, ale zazwyczaj kończy 
się to na odbijaniu piłeczki.

W nocy z poniedziałku 
na wtorek stado dzików znisz-
czyło ogródki przy ul. Towa-
rowej. Zwierzęta dostały się 
na posesję mimo ogrodzenia. 
Zniszczenia są bardzo duże, 
a sami mieszkańcy pytają 
– kto teraz zapłaci im odszko-

dowanie za straty? Ze swo-
imi problemami zgłasza-
li się do straży miejskiej, 
stamtąd, jak twierdzą, byli 
przekierowywani dalej i da-
lej. – Najpierw zadzwoni-
łam do straży miejskiej, ale 
odesłali nas do zarządza-
nia kryzysowego, a tam 
rozłożyli ręce i...odesłali 
nas do koła łowieckiego.

Potem dowiedzieliśmy się, 
że mamy sporządzić pro-
tokół do Urzędu Marszał-
kowskiego i czekać na od-
powiedź od nich. Tylko 
proszę mi powiedzieć, 
co my mamy robić dzisiaj? 
Przecież dziki mogą wrócić 
– mówi mieszkanka.

Problem nie dotyczy jed-
nej działki, a kilku. Miesz-

kańcy mają teraz wybór – 
albo w nocy spać, albo pil-
nować swojego dobytku. 
Choć i pilnować za bardzo 
się nie da. Najgorsze jest to, 
że dziki będą w to miejsce 
powracać.

To kolejny problem 
z dzikami w naszym mie-
ście. Na ich obecność ska-
rzą się mieszkańcy wielu 

dzielnic. – Pytam się, kto 
jest ważniejszy, my czy 
dziki, bo ten problem do-
tyczy całego Jaworzna 
– pyta mieszkanka. Jak uda-
ło nam się dowiedzieć jesz-
cze w tym roku ma zostać 
przeprowadzony odstrzał 
redukcyjny dzików. Pyta-
nie tylko – czy to pomoże?

PAJ

– Boimy się 
o własne bezpie-
czeństwo – za-
czyna mieszkanka 
ulicy Towarowej. 
Zniszczone ogro-
dzenie i całkowi-
cie zryte ogródki 
– taki widok za-
stali rano miesz-
kańcy domów przy 
ul. Towarowej. 

Mieszkaniec pokazuje szkody w swoim ogrodzie po nocnej wizycie dzików
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Blog: Jest mi głupio

Kierujący seatem toledo 
40-letni mieszkaniec Jaworzna 
nie udzielił pierwszeństwa prze-
jazdu prawidłowo poruszające-
mu się skodą fabia 30-letnie-
mu mieszkańcowi Płazy. Doszło 
do zderzenia bocznego. 

W wyniku uderzenia skoda da-
chowała, ale na szczęście nikt nie 
ucierpiał. 

Policja ukarała sprawcę koli-
zji mandatem w wysokości 500 zł 
i 6 punktami karnymi. Uczestnicy 
kolizji byli trzeźwi. PAJ

Związkowcy ZZ Kontra 
z komisji zakładowych 
z elektrowni: Jaworzno 

III, Łagisza, Łaziska oraz Siersza 
spotkali się we wtorek w Jaworz-
nie podczas prezydium zarządu. 

Jak poinformował nas rzecz-
nik prasowy straży pożarnej kpt. 
Marcin Ziemiański, zgłoszenie 
faktycznie okazało się fałszywym 
alarmem, jednak w dobrej wierze. 

Osoba zgłaszająca, która poinfor-
mowała straż, przejeżdżała obok 
ul. Sobieskiego i zauważyła dym. 
Okazało się jednak, że nie pocho-
dził on z budynku. Najprawdopo-

dobniej w jego bliskiej odległości 
paliła się trawa, a to spowodowało 
spore zadymienie i przypuszcze-
nia, że może palić się budynek.

PAJ

W sobotę popołudniu straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze 
w jednym z budynków przy ul. Sobieskiego. Do zdarzenia zostały wysłane 
trzy zastępy, ale na miejscu strażacy dymu nie zobaczyli. Do końca nie było 
wiadomo, czy jest to fałszywy alarm i czy ktoś zrobił złośliwy żart strażakom.

Do zdarzenia zostały wezwane trzy zastępy straży pożarnej

We wtorek,  16 s ierpnia,  po godzin ie 
23 doszło do kolejnej groźnie wyglądającej 
kolizji drogowej, tym razem na skrzyżowaniu 
ul. Jana Pawła II i Braci Gutmanów. 

Straż zabezpiecza samochód poszkodwanego kierowcy

Spotkanie związkowców

W spotkaniu uczestniczyło 
kilkunastu związkowców, któ-
rzy rozmawiali o poprawie wa-
runków pracy w elektrowniach.

Debatowano głównie o pod-
pisaniu nowej „Umowy Społecz-
nej”, gdyż poprzednia wygasła. 
Spośród obecnych na sali repre-
zentantów poszczególnych elek-
trowni niemal wszyscy opowie-
dzieli się za odrzuceniem pro-
ponowanej umowy w obecnym 
kształcie. To zapewne oznacza 
dalszą dyskusję nad jej formą.

Związkowcy mają zastrzeże-
nia do kilku punktów. Przede 
wszystkim obawiają się o utratę 
miejsc pracy w wyniku przeno-
szenia pracowników do spółek 
„córek” firm, w których pracu-
ją. Według nich mogłoby to się 
wiązać ze znacznym obniże-

niem zarobków, a później na-
wet utratą pracy. Jako przykład 
podają sytuację sprzed pięciu 
lat, gdy niektórych z pracowni-
ków z oddziałów remontowych 
przeniesiono do spółki „córki”. 

Juz po pierwszym roku ich pła-
ce zostały drastycznie obniżone. 
Związkowcy podkreślają jednak, 
że są otwarci na dialog, pod wa-
runkiem, że w wyniku zmian nie 
ucierpią pracownicy.

To nie jedyny punkt dyskusji 
o którym rozmawiali związkow-
cy. Wystosowali pisma w spra-
wie dodatków do wynagrodzenia 
za dojazd do pracy. Wielu pra-
cowników codziennie musi po-
konać od 20 do 40 kilometrów, 
co wiąże się dużym obciążeniem 
finansowym domowego budże-
tu. Kwoty jakich domagają się 
związkowcy nie są bardzo wyso-
kie, wahają się od 100 do 200 zł 
miesięcznie, w zależności od po-
konywanego dystansu.

Sprawie będziemy przyglądać 
się na bieżąco. PAJ

To chyba już drugi w tym 
roku felieton z taką osobistą 
nutą. Pierwszego nie pamiętam, 
bo pamiętliwy nie jestem – 
cokolwiek miałoby to znaczyć.

Jest mi po prostu głupio, 
bo w tym tygodniu nikt mnie 
w lokalnych reżimowych 
mediach nie opluł. Nie to, 
żebym to lubił – nie, ale taki już 
los dziennikarza, kiedy patrzy 
władzy na ręce.

Nie wiem, czy słyszeliście 
o psach Pawłowa? Rosyjski 
naukowiec dorobił się w 1904 
roku nagrody Nobla na psach, 
którym sprytnie wpoił tzw. 
odruchy warunkowe. Przed 
jedzeniem zawsze im dzwonił, 
a potem na samo dzwonienie 
ciekła im ślinka z pyska. Taki 
odruch warunkowy – nabyty.

Podejrzewam, że u mnie 

też powstał pewien odruch 
warunkowy. Przecież regularnie 
– w każdym tygodniu – 
napadano na mnie w sposób 
werbalny, czasem sądowy, 
bo o rękoczynach pewnego 
prominentnego urzędnika 
z magistratu nawet nie wspomnę. 
Muszę przyznać, że taki 
osobisty atak był dla mnie raczej 
inspiracją do wyostrzenia zmysłu 
obserwacji patologicznych 
zjawisk w magistracie niż 
powodem jakichś frustracji.

Trochę się przestraszyłem, 
że jak tak dalej pójdzie, 
to zatracę ostrość obserwacji 
i patologia w magistracie 
zatryumfuje. Jest źle – 
pomyślałem. Może magistraccy 
dygnitarze, którym chcę ulżyć 
i pomóc im pozbyć się ciężaru 
władzy, uważają mnie za wroga? 

Może rozpoznali moją słabość 
– mój odruch warunkowy i chcą 
mnie uśpić na amen? W sensie 
dziennikarskim, oczywiście.

A może wznieśli się 
na najwyższe poziomy 
humanitaryzmu i odpuścili 
emerytowi albo inaczej – 
dziadkowi, który od września 
przechodzi w stan spoczynku?

Zachodzę w głowę i nic.
Ale na szczęście moja młoda 

żona, która regularnie spotyka 
się z ludźmi na Facebooku, 
doniosła mi, że oficer polityczny 
magistratu, spin doktor grupy 
trzymającej władzę, postrach 
jaworznickich kierowców, 
miłośnik pedałów i ścieżek 
rowerowych… zamieścił swoje 
zdjęcia z włoskich Dolomitów.

Wszystko jasne.
Józef Matysik
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Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych – 30 sierpnia

Z sejmowej ławy – Paweł Bańkowski

Kolejna obietnica PiS po wy-
borach okazuje się ściemą. 

W kampanii wyborczej obiecywali 
bezpłatne leki dla pacjentów powy-
żej 75. roku życia. Dostęp będzie 
nie dla wszystkich pacjentów, nie 
do wszystkich leków. Co więcej, 
bezpłatne leki będzie mógł pacjen-
towi przepisywać tylko lekarz pod-
stawowej opieki zdrowotnej (POZ). 
To spowoduje, że czas otrzymania 
takiej recepty się wydłuży, tak 
samo jak kolejki.

Na zapowiedziany w kampanii 
wyborczej program „darmowych 
leków” dla seniorów Ministerstwo 
Zdrowia chce przeznaczyć 125 
mln zł do końca roku. Przy ponad 
3 mln osób, które spełniają kryteria 
to tylko ok. 10 zł na osobę miesięcz-
nie. Pojawiają się również wątpliwo-
ści, co do samej listy leków – niezna-
ny jest klucz doboru leków ani spo-
sób negocjacji z koncernami. Mini-
ster Radziwiłł na listę wpisał drogie 
leki, długo działające, brakuje tanich, 

które do tej pory były refundowane 
oraz krótko działających. Chodzi 
o leki na astmę, cukrzycę oraz sto-
sowane przy zaburzeniach krzepli-
wości krwi.

Zmian proponowanych przez Mi-
nisterstwo Zdrowia nie odczuje pa-
cjent. Zapowiadana reforma jest roz-
ciągnięta w czasie. Zmiany finanso-
wania sięgają 2025 roku. Reforma 
dotycząca Narodowego Funduszu 
Zdrowia oznacza centralizację, pod-
porządkowanie ministrowi zdrowia.

Taki system mieliśmy wiele lat 
temu. Nie sprawdził się, ponieważ 
trudno z Warszawy zarządzać bu-
dżetami poszczególnych szpita-
li. Ryczałtowanie szpitali nie prze-
łoży się na to, że będą one świad-
czyły dobre, kompleksowe usługi. 
Sieć szpitali stworzy swoistą paję-
czynę, w którą będą uwikłane pu-
bliczne jednostki, które niezależnie 
od kondycji finansowej będą miały 
się dobrze. Reforma ochrony zdro-
wia zaproponowana przez Kon-

stantego Radziwiłła to chaos, nie-
pewność i brak realnych zmian dla 
pacjentów.

Rolą państwa jest zapewnić do-
stęp do procedur medycznych. Plat-
forma Obywatelska w poprzedniej 
kadencji Sejmu wprowadziła pro-
gram dofinansowania in vitro. Dzięki 
temu na świat przyszło ponad 5200 
dzieci. Przeznaczyliśmy na ten pro-
gram blisko 250 mln złotych. Przyję-
liśmy i wprowadziliśmy w życie usta-
wę, która po raz pierwszy w historii 
reguluje in vitro w Polsce. Decyzją 
ministra Radziwiłła program zo-
stał przerwany, następnym krokiem 
mogą być zmiany ustawowe czyli 
zakaz stosowania in vitro w Polsce. 
Platforma Obywatelska stoi na sta-
nowisku, że to państwo jest zobo-
wiązane zapewnić pacjentom do-
stęp do procedur medycznych. Nie-
które samorządy w Polsce zdecydo-
wały się na wsparcie par borykają-
cych się z problemem, szkoda że nie 
nasz w Jaworznie. 

Sukcesem zakończyła się kolejna wyprawa 
z  Oddz i a ł u  PTTK  w  Jawor zn i e ,  k t ó r a 
15 sierpnia stanęła na trzecim co do wysokości 
szczycie Tatr – Lodowym 2627 m n.p.m.

Po Gerlachu zdobytym w 2007 r. 
i Łomnicy w 2015 r. zapełniło się 
podium najwyższych szczytów ta-
trzańskich. Sześcioosobowa grupa 
wyselekcjonowanych, wytrawnych 
turystów z nadzieją wpatrywała się 
w niebo w przeddzień zaplanowa-
nego ataku na szczyt. Prognozy po-
gody nie były zbyt pewne. Na nie-
dzielę, oprócz wniesienia pleca-
ków na miejsce noclegu w Chacie 
Zamkowskiego, zaplanowany był 
krótki spacer do Skalnej Doliny 
i z powrotem. Kapitanem drużyny 
był inicjator wypraw Jerzy Zięba, 
a zalążkiem tych wysokogórskich 
wypraw były rajdy Komisji Tury-
styki Górskiej, które przebiegały 
przez polskie i słowackie tatrzań-
skie szczyty.

O trudności zdobywania tego 
szczytu świadczy fakt, iż przewod-
nik może zabrać ze sobą do trzech 
turystów. Cały skład wyprawy – 
2 turystki i 4 turystów został po-
dzielony na dwie trzyosobowe 
drużyny. O godzinie 6 rano przed 
Chatą Zamkowskiego przywitali-
śmy naszych słowackich przewod-
ników Rudo i Joza. Maszerując Do-
liną Małej Zimnej Wody o poranku 
zameldowaliśmy się w Chacie Tery-
ho – to najwyżej położone całorocz-
ne schronisko w Tatrach. Po małej 

przerwie i po uzbrojeniu się w od-
powiednie zabezpieczenia: kaski, 
liny, uprzęże, rękawiczki itp. ra-
zem ruszyliśmy w kierunku Prze-
łęczy Siodełko (Lodowej).

Pogoda była obiecująca, po noc-
nym deszczu przywitały nas pro-
mienie porannego słońca i piękne 
widoki dodawały nam sił. Na prze-
łęczy Lodowej drużyny związały 
się ze swoimi przewodnikami lina-
mi i ruszyliśmy przez Mały Lodo-
wy w kierunku Lodowego Szczytu. 
Trasa wymagała ciągłego skupie-
nia, były jednak chwile na odpoczy-
nek i sesje fotograficzne. Na wierz-
chołku tradycyjnie załopotała flaga 
Polski, a na koszulkach uczestnicy 

Uczestnicy wyprawy

Widok na cel wyprawy – Lodowy Sczyt

Jedna jaskółka wiosny nie 
czyni – tak mówi stare po-
rzekadło. Ale trzy? Chodzi 

o eleganckie śmietniki, jakie wy-
budowały w Jaworznie: SM Gór-
nik przy ulicy Towarowej, firma 
Akces przy ulicy Bulgi oraz firma 
Gwarek przy ulicy Glinianej.

Nowa ustawa przekazała zarzą-
dzanie śmieciami gminom. A te mu-
szą współpracować z producentami 
śmieci, którzy wnoszą za to niema-
łe opłaty. W zabudowie wielomiesz-
kaniowej ta współpraca odbywa się 
za pośrednictwem zawodowych ad-
ministratorów, którzy muszą rozwią-
zać problem chwilowego gromadze-
nia śmieci na osiedlu. Wszystkim 
znane są chyba jaworznickie śmiet-
niki – obraz nędzy i rozpaczy.

Ale czy tak musi być? Nie. Przy-
kłady podaliśmy już na wstępie ar-
tykułu. Jest jednak pewien problem, 
którego dotąd nikt nie rozwiązał. Jest 
okazja, aby się nad nim pochylić.

Niektóre wspólnoty uwłaszczyły 
się na gruncie, który jest w obrysie 
budynku. Nie mają zatem własnego 
gruntu, aby wybudować śmietnik. 
Na wielu osiedlach sytuacja nie jest 
aż tak zła, ale nie jest też dobra. Za-
wsze istnieje kłopot, kto będzie miał 
śmietnik pod przysłowiowym nosem. 
Spółdzielnia Górnik, która ma plan 
budowy kolejnych eleganckich 
śmietników, cierpi na brak dobrze 
usytuowanych gruntów pod takie 
obiekty. Często właścicielem grun-

tów, na których mogłyby powstać 
śmietniki na miarę XXI wieku, jest 
gmina, a ta każe sobie słono płacić.

Prezydent nie może jednak zwol-
nić czy obniżyć opłaty za dzierżawio-
ne grunty dla wybranych podmio-
tów, jakimi są administratorzy bu-
dynków. Ale może zrobić coś inne-
go, może pomniejszyć stawki opłat 
dla wybranego rodzaju przedmiotu 
działalności. Na przykład w Imielinie 
tak uratowano sport, bo pod działal-
ność sportową uchwalono symbo-
liczne stawki za dzierżawę gruntów 
czy nieruchomości. Dało się?

Jeżeli w Jaworznie mamy pro-
blem z wysokimi opłatami za dzier-
żawę gruntów pod budowę osiedlo-
wych śmietników, to może podob-
nie, jak w Imielinie, obniżyć stawki 
pod tego typu działalność?

Radny Marcin Kozik zobowiązał 
się, że na najbliższej sesji zabierze 
głos w tej sprawie i będzie próbo-
wał zainspirować prezydenta, aby 
ten przygotował stosowną uchwa-
łę, która w tym zakresie pchnie Ja-
worzno w XXI wiek.

– Może wreszcie znikną te 
ohydne śmietniki, obok których 
codziennie przechodzę – mówi 
radna Barbara Sikora.

– Ja zagłosuję nie tylko rękoma, 
ale i całym sercem, jeśli prezydent 
przygotuje taką uchwałę – dekla-
ruje radna Renata Chmielewska.

Jak widać, jest szansa, aby ja-
worznickie śmietniki zmieniły 
swoje oblicze. Teraz przysłowio-
wa piłka pozostaje w rękach pre-
zydenta.

Józef Matysik

Nowoczesny śmietnik przy ulicy Bulgi

dumnie prezentowali logo PTTK. 
Dalej trasa prowadziła przez Lo-
dowy Zwornik na Zadni Lodowy 
skąd opuściliśmy się w Dol. Pię-
ciu Stawów Spiskich i kierując się 
na Wielki Staw Spiski po ogromnie 
kamienistym gołoborzu dotarliśmy 
z powrotem do Chaty Teryho.

Tu był czas na posiłek i uzupeł-
nienie płynów oraz miłe pożegna-
nie się z przewodnikami, ponie-
waż nie moglibyśmy sobie darować 
pięknych widoków na Tatry w tym 

na Łomnicę, okraszonych pełnym 
blaskiem słońca. Do Chaty Zam-
kowskiego wróciliśmy już space-
rem i zameldowaliśmy się w bazie 
o godz. 16-tej. Jeszcze tylko prysz-
nic, pakowanie plecaków i ruszyli-
śmy w drogę szlakiem przez Hre-
bienok do Smokowca skąd w drogę 
powrotną do Jaworzna.

Uczestnicy już snują plany 
na przyszły rok co chcieliby zdo-
być. Zdobywcami Lodowego szczy-
tu i pamiątkowej koszulki zostali: 
Ewa N., Patrycja J., Włodek K., Ma-
teusz W., Robert W. i Jurek Z. 

Relacja foto na www.pttk.jaw.pl.
Z turystycznym pozdrowieniem

(JZ)
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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

Z notatnika policmajstra

17:05 SILESIA VIDEOSESSION
17:15 Jaworzno 

18:15 Chorzów 

19:15 Jaworzno  

20:00 NEWS room
20:15 Jaworzno 

22:15 Jaworzno

24.08. 1919 r. zakończyło się I powstanie śląskie
25.08. Dzień polskiej żywności
26.08. święto Matki Boskiej Częstochowskiej
27.08. 2005 r. Abp St. Dziwisz rozpoczął posługę biskupią
 w archidiecezji krakowskiej
28.08. Święto Lotnictwa Polskiego
29.08. Dzień Strażnika Miejskiego
30.08. Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych

środa  Bartłomieja, Maliny
czwartek  Ludwiki, Józefa
piątek  Marii, Ireneusza
sobota  Józefa, Cezarego
niedziela  Patrycji, Aleksandra
poniedziałek  Jana, Beaty
wtorek  Małgorzaty, Jowity

Serwis informacyjny

Z notatnika policmajstra

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Numer zamknięto 23 sierpnia 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

15 sierpnia
W godzinach rannych 
na ulicy Grunwaldzkiej 
policjanci drogówki 
zatrzymali 63-letniego 
jaworznianina, który 
kierował samochodem 
nissan po wypiciu alko-
holu. Badanie trzeźwości 
kierowcy wskazało 0,39 
promila. Podobna sytu-
acja miała miejsce pół 
godziny później, rów-
nież na ulicy Grunwaldz-
kiej. Badanie alkomatem 
40-letniego kierowcy 
osobówki wykazało 0,3 
promila alkoholu.

16 sierpnia
Zgłosił 38-letni mieszka-
niec Jaworzna, iż niezna-
ny sprawca skradł jego 
pojazd marki Ford S-MAX 
wartości 60 tys. złotych. 
Według relacji pokrzyw-
dzonego, pojazd był 
zaparkowany w rejonie 
bloku przy Alei Piłsud-
skiego. Sprawą zajął się 
wydział kryminalny.

Zgłosił pracownik PKP, 
że nieznany sprawca 
włamał się do budynku 
Maszynowni mieszczą-
cej się przy ulicy Bato-

rego. Złodziej wywa-
żył okno i po wejściu 
do środka skradł dwie 
kasety stalowe z prze-
kaźnikami. Wartość 
start w toku ustalania.

Przed południem 
zgłoszona została kra-
dzież przyczepki z ła-
dunkiem. Nieznany 
sprawca z ulicy Grun-
waldzkiej skradł za-
parkowaną przyczepę 
marki Sam, na której 
załadowana była za-
gęszczarka marki Wac-
ker. Suma strat została 

oszacowana na ponad 
16 tys. złotych.

18 sierpnia
Wieczorem do komen-
dy policji zgłosiła się 
47-letnia jaworznianka 
i poinformowała dy-
żurnego, iż nieznany 
sprawca z terenu ogro-
dzonej posesji przy 
ulicy Podwale skradł 
rower marki Cube war-
tości 2,5 tys. złotych.

O północy na ulicy 
Szczakowskiej patrol 
wywiadowców zatrzy-
mał do kontroli drogo-
wej samochód marki 
Hyundai. W trakcie 
kontroli okazało się, iż 
40-letni kierowca jest 
pijany. Badanie alko-
matem wskazało 
1,7 promila alkoholu 
w organizmie. Ponad-
to, policjanci ustalili, 
że kierowca posiada 
na swoim koncie sądo-
wy zakaz kierowania 
wszelkimi pojazdami.

19 sierpnia
Nad ranem na uli-
cy Wojska Polskiego 
policjanci prewencji 
zatrzymali 18-latka, 
który kierował samo-

chodem citroen w sta-
nie nietrzeźwym. Prze-
prowadzone badanie 
trzeźwości wskazało 
młodemu mężczyźnie 
2 promile alkoholu. 
W trakcie kontroli oka-
zało się także, że kie-
rowca nie posiada 
uprawnień do kiero-
wania pojazdami.

20 sierpnia
Zgłosił 40-letni jaworz-
nianin, że w trakcie 
przebywania w kom-
pleksie leśnym przy uli-
cy Promiennej, niezna-
ny sprawca skradł mu 
plecak z zawartością 
pieniędzy, dokumen-
tów oraz telefonu ko-
mórkowego Sony Xpe-
ria. Suma strat w tym 
przypadku została osza-
cowana na 700 złotych.

53-letni mieszkaniec 
Jaworzna powiadomił 
policję o kradzieży myj-
ki ciśnieniowej marki 
Parkside PHD oraz kosy 
spalinowej NAC. Nie-
znany sprawca wszedł 
na teren jego posesji 
przy ulicy Leśnej i skradł 
wymienione urządze-
nia. Straty zostały okre-
ślone na 700 złotych.

Z okazji Dnia Strażnika Miejskiego 
spokojnej służby, wytrwałości, przyja-
znych relacji z mieszkańcami miasta 

oraz satysfakcji z wykonywanych 
obowiązków, a w życiu prywatnym 

dużo radości i pomyślności.

Życzenia przesyłają redakcja Co Tydzień, jaw.pl 
i Telewizji dla Ciebie TV.

„Bądź dobry jak chleb”
św. Brat Albert

Z okazji jubileuszu 25-lecia piekarni 
składam serdeczne życzenia 

wszystkim moim klientom i przyjaciołom

Stanisław Bigaj

Z okazji pierwszej rocznicy ślubu
Katarzynie i Tomaszowi Windys

wszystkiego co szczęściem się zwie
oraz dużo radości w życiu i mało przykrości 

na co dzień
życzenia przesyłają rodzice, 

babcia i brat z rodziną

Z okazji urodzin córeczki Weroniki 
rodzicom Marcie i Rafałowi Wrońskim pociechy 
z malucha i samych radosnych chwil spędzanych 

z ukochaną córeczką 
życzą koleżanki i koledzy z TOZ oddział Jaworzno. 
Natomiast malutkiej Weronice przesyłamy życzenia 

zdrowia i błogosławieństwa Bożego w życiu.



5Co Tydzień nr 34/1300
24 sierpnia 2016 roku
Miasto Jaworzno Akcja społeczna



6 Co Tydzień nr 34/1300
24 sierpnia 2016 roku

Miasto Jaworzno

1600 km – tyle przejadą pielgrzymi na minitraktorach 

Aktualności

Po wielu miesiącach 
przygotowań 
członkowie Wspólnoty 
Betlejem wraz 
z księdzem Mirkiem 
Toszą wyruszyli 
na wyjątkową 
pielgrzymkę 
– z Jaworzna 
do Lisieux. Trzy 
traktorki, trzy 
przyczepy i pięciu 
pielgrzymów 
wyruszyło wieczorem 
w niedzielę  
(21 sierpnia) z rynku.

Ich pielgrzymka to droga po-
jednania, a celem jest miasto 
w Normandii, w którym żyła św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus – ich 
patronka i przyjaciółka.

Na rynku pielgrzymów żegnali 
mieszkańcy, życząc im spokojnej 
drogi. Przed ich wyjazdem w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej został 
wyświetlony film Davida Lyncha 
„Prosta historia”, po którym od-
była się 15 minutowa medytacja 
w ciszy.

Członkowie Wspólnoty zadbali 
o najdrobniejsze szczegóły. Każ-
da z przyczepek jest oklejona wi-
zerunkami między innymi: papieża 
Franciszka, świętej Teresy czy św. 
Jana Pawła II.

To właśnie film Davida Lyncha 
„Prosta historia”stał się jedną z in-
spiracji dla jaworznickich pielgrzy-
mów. Bohater filmu – Alvin wyrusza 
małym traktorkiem – kosiarką, by po-
jednać się ze swoim bratem, z któ-
rym nie widział się 10 lat od chwi-
li braterskiej kłótni. W tym roku 
Wspólnota obchodzi także 20-lecie 
istnienia Stowarzyszenia „Betlejem”.

Droga pielgrzymów ze Wspól-
noty Betlejem będzie trwała ponad 
miesiąc. Przed nimi do pokonania 
1600 km. Pielgrzymi na traktor-
kach będą dziennie przejeżdżać 
od 70 do 100 km.

Maksymalna prędkość, jaką 
rozwijają traktorki to 15 km/h. 
Tu jednak nie chodzi o szybkość, 
a o czas na refleksje, o pokazanie 
i opowiedzenie o pielgrzymce mi-
janym na trasie ludziom.

Każdego dnia pielgrzymi 
ze Wspólnoty Betlejem będą się mo-
dlić i medytować w intencji pokoju 
i pojednania między ludźmi. A w wy-
branych miejscach: domach pomocy 
społecznej, więzieniach, noclegow-
niach, będą wyświetlać film Davida 
Lyncha „Prosta historia”.

Do Lisieux pielgrzymi mają do-
trzeć 27 września.

PAJ

Wspólnota Betlejem – wyruszyli 
na minitraktorach do Lisieux
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koncert „Ja i moja muzyka” odbędzie się 1 października

Młodzi i nieco 
starsi wokaliści, 
dla których 
śpiew jest pasją, 
a występy przed 
publicznością czystą 
przyjemnością, 
mogli 
zaprezentować się 
podczas castingu 
zorganizowanego 
w galerii Galena.

W castingu wzięło udział 
30 osób. Zgodnie z regulami-
nem, aby wziąć udział w castin-
gu trzeba było mieć ukończo-
ne 14 lat. Najmłodsi uczestnicy 
„regulaminowi” mieli 15 lat, ale 
wystąpiła także 11 letnia dziew-
czynka. Najstarszy uczestnik, 
pan Kazimierz, miał 74 lata. Re-
pertuar był zróżnicowany: pio-
senki polskie współczesne (Syl-
wia Grzeszczak), jak i te star-
sze (Zdzisławy Sośnickiej), hity 
ze światowych list przebojów 
(Adelle) oraz muzyka filmowa 
(Miasto 44).

Wokalistów oceniało jury 
w składzie Agnieszka Jurkie-
wicz, Barbara Janyga, Bogusław 
Kaczmar – pianista i klawiszo-
wiec oraz Jakub Słowik (perkusi-
sta) i Konrad Ściebur (instrumen-
ty klawiszowe).

Dla odważnych, którzy zapre-
zentowali swoje talenty wokal-
ne było to wyjątkowe przeżycie.

Jury po obradach wyłoniło 
13 finalistów, którzy już za kil-
ka dni wezmą udział w warszta-
tach muzycznych w galerii Ga-
lena. Przez cały wrzesień będą 
oni przygotowywać się do kon-
certu „Ja i moja muzyka”, któ-
ry odbędzie się 1 października 
w Galenie.

W programie warsztatów 
m.in. emisja głosu,  ćwiczenia 
dykcyjne, stage coaching, za-
jęcia sceniczne, praca z mikro-
fonem, indywidualne konsulta-
cje. Po wyborze repertuaru, fi-
nalistów czekają próby muzycz-
ne. Efekty ich pracy zobaczymy 
1 października.        MI

Casting wokalny w galerii Galena

Foto: Galeria Galena

Anna NajmanBogusława Czekiel

Klaudia PałkaKarolina Tomczak

Kazimierz Głowacz Filip LangerRafał Jedlecki

Julia Sapała Eliza Tyliba

Angelika Szewc

Amanda Dolińska

Natalia Larysz

Zuzanna Smolarczyk
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Serdecznie zapraszamy do naszego punktu
18/d/11

SZKLARSKI

Grafika na szkle 
Lustra lacobele 

Kabiny prysznicowe

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

www.galas.pl

P.P.U.H. „Sowosz” sp. z o.o.

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

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

36

44/d/11

Docieplanie 
budynków

Wizualizacja 
gratis

62/D/11

 

679/D/11

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

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

SKUP ZŁOMU STALOWEGO I ZŁOMU METALI 
KOLOROWYCH
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Dzień Taksówkarza obchodzony jest 30 sierpnia

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

Wiele lat temu orzeczo-
no rozwód z mojej winy 

i męża. Jednocześnie zasądzono 
od męża alimenty na moją rzecz. 
Nigdy ich nie egzekwowałam. 
Obecnie mój były mąż zmarł. 
Czy przysługuje mi świadczenie 
z ZUS-u po mężu?

Przypomnienia wymaga, iż wg 
art. 60 § 3 kodeksu rodzinnego 
obowiązek dostarczania środków 
utrzymania małżonkowi rozwie-
dzionemu wygasa w razie zawar-
cia przez tego małżonka nowego 
małżeństwa. Jednakże, gdy zo-

bowiązanym jest małżonek roz-
wiedziony, który nie został uzna-
ny za winnego rozkładu poży-
cia, obowiązek ten wygasa także 
z upływem pięciu lat od orzecze-
nia rozwodu, chyba że ze wzglę-
du na wyjątkowe okoliczności 
sąd, na żądanie uprawnionego, 
przedłuży wymieniony termin 
pięcioletni. Obowiązek dostar-
czania środków utrzymania mał-
żonkowi rozwiedzionemu, ustalo-
ny wyrokiem sądowym orzekają-
cym rozwód z winy obu stron, nie 
wygasa po upływie 5 lat od daty 

wydania orzeczenia (art. 60 § 3 
KRO – a contrario). Osobie takiej 
przysługuje zatem prawo do ren-
ty rodzinnej na podstawie art. 70 
ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych, 
co potwierdził Sąd Apelacyjny 
w Katowicach – III Wydział Pra-
cy i Ubezpieczeń Społecznych 
w orzeczeniu z 2013 roku o sy-
gnaturze akt: III AUa 470/13.

Przez 18 lat udawało mu 
się pod fałszywym nazwi-
skiem ukrywać przed pol-

ską i niemiecką policją. W ujęciu 
mordercy nie pomógł nawet 
czerwony list gończy na stronie 
Interpolu. Zbigniew W. stanie 
jednak przed sądem za zabój-
stwo 33-letniego pediatry.

W 1990 roku w Polsce nie było 
kokosów. To właśnie wtedy Jerzy Ł. 
ojciec dwojga małych dzieci zostawia 
medycynę i rodzinę w Polsce. Za na-
mową przyjaciół brązowym fiatem 
126p jedzie za pracą do Niemiec. 
Pracuje na czarno od poniedziałku 
do soboty. Szefowie go chwalą: jest 
punktualny, pracowity i sumienny. 
Oszczędza, nie bywa w barach i re-
stauracjach. Po trzech tygodniach 
wraca do Polski. Ponownie za pracą 
przyjedzie do tej samej firmy w po-
łowie kwietnia 1991 r. W ostatnim 
dniu kwietnia. policyjny patrol odkry-
wa na polnej drodze wrak spalonego 
„malucha”. To samochód Jerzego Ł. 
Następnego dnia jego szefowa zgła-
sza zaginięcie Polaka.

Poszukiwania Jerzego Ł., trwają 
prawie miesiąc. Wreszcie krążący 
nisko nad elektrownią atomową po-
licyjny helikopter znajduje to cze-
go szuka policja. Nad ogrodzo-
nym i otoczonym rowem jeziorem 
w pobliżu elektrowni, pilot dostrze-
ga ukryte płytko pod lustrem wody 
zwłoki. Potwierdzają się najgorsze 
przypuszczenia – to ciało zaginio-
nego Polaka.

Policja rozpoczyna poszukiwania 
mordercy. Pod koniec maja dociera 
do Jerzego M. Przesłuchuje go kilka-
krotnie. Ten jak najszybciej chce od-
zyskać paszport i wyjechać do Pol-
ski. Jego tłumaczka widzi, że jest bla-
dy i roztrzęsiony. Zauważa też, że za-
miast starym golfem, Jerzy M. jeździ 
teraz jasnoniebieskim bmw. Policja 
dociera do sprzedawcy. Przesłuchi-
wany potwierdza, że Polak chciał 

kupić auto na raty, ale nagle wpła-
cił całe trzy tysiące marek. Jerzego 
M. pogrąża zeznanie jednej ze znajo-
mych, którą prosił o wskazanie drogi 
do jeziora w pobliżu elektrowni ato-
mowej. Niemiecka policja aresztuje 
Jerzego M. Ten przyznaje się jedynie 
do współudziału w zabójstwie. Jako 
mordercę wskazuje brata. Niemiec-
ki sąd skazuje Jerzego M. za współ-
udział w zabójstwie na sześć lat wię-
zienia. Śledztwo potwierdza, że mo-
tywem zbrodni był rabunek. Bracia 
połasili się na 4 tys. marek.

Jerzy M., były pracownik biu-
ra paszportów (było częścią Służ-
by Bezpieczeństwa), do Niemiec 
przyjechał jesienią 1989 r. Popro-
sił o azyl polityczny w RFN. Twier-
dził, że ma problemy, bo pomagał 
Solidarności. 23-letni Zbigniew M. 
przyjechał w odwiedziny do Jerzego 
wiosną 1991 roku. Kilka dni przed 
aresztowaniem brata, ale już po od-
nalezieniu zwłok Jerzego Ł., wraca 
do Polski. Zanim do Polski dociera 
informacja o jego udziale w zbrodni, 
Zbigniew M., przez nikogo nie za-
trzymywany, wyjeżdża z kraju.

Ojciec Jerzego Ł. wyznacza wy-
soką nagrodę za ujęcie mordercy 
syna. Zbigniewa M. szukają polska 
i niemiecka policja. Interpol rozsyła 
za nim czerwony list gończy. Ten ko-
lor oznacza najwyższy priorytet po-
szukiwań i świadczy o tym, że prze-
stępca jest niebezpieczny. Poszuki-
wany znika jak kamfora. Od mo-
mentu pojawienia się listu gończego 
policjanci z komendy w miejscu za-
meldowania poszukiwanego co kilka 
tygodni pukają do drzwi matki Zbi-
gniewa M. Sprawdzają, czy syn się 
z nią kontaktował. Kobieta zawsze 
zaprzecza. Akta sprawy na dobre 
trafiają do szafy.

Od zbrodni w mija 18 lat. Jest 
styczeń 2009 r. 41-letni Zbigniew 
M. mieszka pod fałszywym nazwi-
skiem w spokojnym miasteczku 

na południu Francji, 100 km na pół-
noc od Marsylii. Ożenił się z Arab-
ką. Mają dwoje kilkuletnich dzieci. 
Gdy francuska policja wpada do jego 
domu, jest kompletnie zaskoczony, 
nie stawia oporu.

Co działo się ze Zbigniewem M. 
przez ostatnich 18 lat ? – Od począt-
ku poszukiwań polska i niemiecka 
policja miały jeden trop: Legię Cu-
dzoziemską. Wszyscy znajomi Zbi-
gniewa M. twierdzili, że to było 
jego marzenie. Odsłużył wojsko 
w Polsce, był wysportowany, tre-
nował sztuki walki – opowiada ofi-
cer policji. – Nasi poprzednicy pyta-
li Francuzów, czy Zbigniew M. sta-
rał się o przyjęcie do Legii Cudzo-
ziemskiej. Ci odpowiedzieli, że ni-
gdy takiej osoby u nich nie było. 
Niemcy kilka lat wcześniej także 
pytali Francuzów o Zbigniewa M. 
i Legię. I dostali zupełnie inną od-
powiedź niż nasi ludzie. Francuzi 
przyznali Niemcom, że 11 czerwca 
1991 r., czyli już tydzień po areszto-
waniu brata, Zbigniew M. zgłosił się 
do punktu werbunkowego Legii, ale 
z przyczyn, których nie znamy, nie 
został przyjęty.

To był nasz jedyny punkt zacze-
piania. Zorientowaliśmy się, że wie-
lu chętnych zostało najemnikami 
pod fałszywym nazwiskiem. Pomy-
śleliśmy: a dlaczego Zbigniew M. nie 
mógł postąpić tak samo? Danych, 
które podają, nikt nie weryfikował.

– Rok po odrzuceniu ponownie 
spróbował dostać się do Legii. Tym 
razem podał imię, nazwisko i miejsce 
urodzenia innego Polaka. Zbigniew 
M. odsłużył w Legii Cudzoziemskiej 
15 lat. Po ostatnim trzecim kontrak-
cie przeszedł na wojskową emerytu-
rę i zamieszkał na południu Francji.

 Morderca sprzed 18 lat czeka te-
raz w areszcie na decyzje francuskie-
go sądu. O jego ekstradycję wystąpi-
ły Niemcy i Polska.

Pitawal

Danuta Noszczyńska 
– jaworznicka 
pisarka – to osoba 
miła i grzeczna, 
dodać do tego jej 
efektowne garniturki 
i mamy obraz 
twórcy docenianego 
i nagradzanego. 
Jakież więc było moje 
zdziwienie pierwszym 
zdaniem jej 
najnowszej powieści 
„Dopóki śmierć nas 
nie połączy”. 

O pewnej kurtyzanie... 

Brzmi ono ni mniej ni więcej 
a: Ale piździ! Gdy akcja nabiera 
dynamiki, słówka brzydkie wpla-
tane są gdzieniegdzie, ale w spo-
sób uzasadniony, wszak to opo-
wieść o współczesnej kurtyzanie. 

Na spotkaniu autorskim po-
święconym tejże powieści w ja-
worznickiej Miejskiej Bibliotece 
Publicznej (11 sierpnia) pojawi-
ło się liczne grono sympatyków 
pani Danki, wśród nich 5 panów, 
choć proza pisarki uchodzi za ko-
biecą.

Książka sięga do motywów 
„Damy Kameliowej” Dumasa, 
opowiadającej o paryskiej kur-
tyzanie.

Pani Danka prezentuje swoją 
powieść tak: opowiada o losach 
młodej dziewczyny, która chcąc 
poprawić swój los przyjeżdża 
do dużego miasta. Wieś, w której 
dorastała, rodzina, w której przy-
szła na świat, nie umożliwiały do-
brego startu w dorosłe życie. Je-
dynym kapitałem, w jaki wyposa-
żył bohaterkę los to nieprzecięt-
na uroda, inteligencja i wrażli-
wość. Niestety, dla kogoś, kto nie 
potrafi rozpychać się łokciami 
i bezwzględnie walczyć o swo-
je, a w dodatku nie ma wsparcia 
w bliskich, wielkomiejskie środo-
wisko nie bywa przychylne. Jedy-
ną bratnią duszą i powierniczką 

dziewczyny jest samotna sąsiad-
ka z naprzeciwka, dziennikarka, 
pisarka. Gdy zaczyna się wyda-
wać, że po wielu porażkach w ży-
cie bohaterki wreszcie zawitało 
szczęście, dochodzi do tragedii...

Dodajmy, że bohaterka od-
daje się co jakiś czas zajęciom 
hm... kurtyzany. W książce pi-
sarka daje popis inteligentnego 
dowcipkowania i jak to zwykle 
u pani Danki bywa, prezentuje 
wątki zaskakujące, przeplatają-
ce się ze zdarzeniami niezwykły-
mi. Autorka wraca do wcześniej 
wykorzystywanych motywów pa-
rapsychologicznych, że zacytu-
ję panią Dankę: tego typu, rzad-
ko spotykany, mediumiczny ta-
lent ma główna bohaterka, któ-
ra w swej ogromnej wrażliwości 
potrafi odczytywać pewne znaki 
z „zaświatów”.

Pojawia się więc duch panny 
młodej, a i też szwendające się 

po rzeczywistości duchy innych 
postaci. Nie, nie … to nie hor-
ror, jest zabawnie. Wątek krymi-
nalny pojawia się niespodziewa-
nie, jego rozwikłanie wprawia 
czytelnika w wielkie zdziwienie. 
Pani Danka to ma talent do wy-
myślania.

Na pytanie, czy autorka czuje 
się już lepsza od Grocholi, odpo-
wiada, że nigdy nie porównywała 
się do niej, ani też nigdy z nią nie 
rywalizowała. – Gdybym jednak 
chciała dorównać którejś z pi-
sarek – dodaje – byłaby to tylko 
i wyłącznie Joanna Chmielew-
ska. Ale z nią nikt nie jest w sta-
nie stanąć w konkury.

Cóż za skromność, kto to wie?
Ela Bigas

Danuta Noszczyńska – jaworz-
nianka, pisarka, specjalista ds te-
atralnych w domu kultury prowa-
dzonym przez „Archetti” Orkiestrę 
Kameralną Miasta Jaworzna, pro-
wadzi amatorskie teatry A. Ama-
rant i Amarant.B, jest autorką 
11 powieści, nagrodzona „Pazu-
rem” na Festiwalu Literatury Kobiet 
w Siedlcach, współpracuje z wy-
dawnictwem „Burda”, w którym 
ukaże się siedem jej powieści w cy-
klu „Siedem grzechów głównych”, 
pierwsza z nich już we wrześniu 

 Danuta Noszczyńska podpisuje swą najnowszą powieść
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 Olej Kujawski 1l 
Olej Kujawski powstaje ze staran-

nie wyselekcjonowanych nasion 
rzepaku w procesie pierwszego 
tłoczenia. Jest źródłem kwasów 

omega 3. Znakomicie wydobywa 
smak potraw i polecany jest do 

stosowania zarówno na ciepło jak 
i na zimno.

 

Ogłoszenia

RUBRYKA  KUPIECKA

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

Delikatesy Centrum – oferta obowiązuje od 25 do 31 sierpnia 2016 r. lub do wyczerpania zapasów

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

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

Jesteś głodny
zadzwoń

2/p/16

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

1 i 16 sierpnia, 5 września 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

87/04

35/d/11

474zł/szt. 149
zł/100g

Co, gdzie, kiedy – Jaworzno
24 – 30 sierpnia 2016

Miejskie Centrum Kultury i Sportu

28.08 – godz. 15.00 – Dożynki Miejskie, Rynek Główny

Klub Dobra

24.08- godz. 12.00 – 16.00 – Artystyczne środy – zajęcia 
plastyczne, plenery malarskie, decoupage.
25.08 – godz. 12.00 – 15.00 – Sportowe czwartki – 
zawody, wycieczki piesze, godz. 15.00 – 16.00 – Zajęcia 
Fitness.
26.08 – godz. 12.00 – 16.00 – Rekreacyjne piątki – 
ogniska, podchody, goście w klubie.

Klub Niko

Poniedziałki – 9.00 – 12.00 – „Zabawna mapa świata 
– dni tematyczne min. Dzień Afrykański, Indiański, 
Azjatycki, 12.00 – 14.00 – Zabawowa karuzela – zajęcia 
świetlicowe, gry na sali sportowej lub boisku.
Wtorki – 9.00 – 12.00 – „Z przyrodą na ty...” – zabawy 
w plenerze, 12.00-14.00 – Zabawowa karuzela – zajęcia 
świetlicowe, gry na sali sportowej lub boisku.
Środy – 9.00 – 12.00 – Warsztaty artystyczne, 12.00 – 
14.00 – Zabawowa karuzela – zajęcia świetlicowe, gry 
na sali sportowej lub boisku.
Czwartki – 10.00 – 13.00 – Wakacyjny Klub Obieżyświata 
– wyprawy piesze po okolicy, zabawy rekreacyjne 
w terenie (uzależnione od pogody), 13 – 15.00 – 
Zabawowa karuzela – zajęcia świetlicowe, gry na sali 
sportowej lub boisku.
27.08 – Rajd Nordic Walking – „Pożegnanie wakacji 
z Nord Walkers Byczyna”, godz. 9.00 – początek 
rejestracji

Klub pod Skałką

Zajęcia prowadzone w poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki: 11.00 – 14.00 – „Kolorowa Świetlica” – zajęcia 
artystyczne, gry i zabawy w plenerze, piesze wycieczki, 
14.00 – 19.00 – Zajęcia rekreacyjno-sportowe – turnieje, 
konkursy, zabawy terenowe.
27.08 – godz. 11.00 – 19.00 – ZaGRAJ z Nami – zajęcia 
z grami planszowymi.
29.08 – Zakończenie wakacji – gry i zabawy w plenerze, 
ognisko

Klub Kasztan

Zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku: 
11.00 – 14.00 – „Poranek Klubowicza” – 
zajęcia artystyczne, sportowe, turystyczne, 
kulinarne, zabawy umysłowe, zajęcia z książką 
współorganizowane z filią MBP w Jeziorkach, 14.00 
– 17.00 – Zajęcia dowolne pod opieką instruktorów, 
w ramach których uczestnicy będą mogli korzystać 
z stanowiska internetowego, piłkarzyków, tenisa 
stołowego, stołu bilardowego.
Klub Gigant
24.08 – Warsztaty kulinarne dla dzieci pt. „Sztuka 
gotowania” – Katowice /obowiązują zapisy/
25.08 – Wycieczka – Dream Park – Ochaby /obowiązują 
zapisy/
26.08 – Multikino – Jaworzno /obowiązują zapisy/
29.08 – godz. 11.00 – „Żegnajcie wakacje” – gry i zabawy 
w plenerze – wyjazd do Klubu „Pod Skałką’ /obowiązują 
zapisy/

Klub Podłęże

24.08 – godz. 12.00 – 13.00; 13.00 – 14.00 – „Taneczne 
lato” – treningi dla najmłodszych; „Taneczne lato” – 
treningi dla dzieci
25.08 – Multikino – Jaworzno /obowiązują zapisy/
29.08 – godz. 11.00 – 13.00 – Turniej bilarda
30.08 – godz. 13.00 – 15.00 – Wakacyjne Scrabble, godz. 
11.00 – 13.00 – Lato z piosenką – warsztaty wokalne, 
godz. 16.00 – 17.00 – „TAN PAR” – warsztaty taneczne dla 
par,

Miejska Biblioteka Publiczna

24.08 – godz. 11.00 – Filia Jeziorki – Ale karnawał! Głośna 
zcytanie połączone zblokiem zabaw rozrywkowych 
i plastycznych na podstawie książek Angry Birds – 
zajęcia w Klubie Kasztan
24.08 – od godz. 12.00 – Witamy w cyrku. Zwierzęce 
wyścigi z XBOXem.
25.08 – od godz. 12.00 – Ale warsztaty! Pompon 
z pomponów – zajęcia plastyczne/ zapisy
26.08 – od godz. 12.00 – Zapatrzeni. Projekcja filmu 
animowanego
27.08 – od godz. 12.00 – Moje budowanie. Zabawy 
z klockami Lego

29.08 – od. 12.00 – Zapatrzeni. Projekcja filmu 
animowanego
30.08 – od. 12.00 – Dzień dobry Dratewko. Głośne 
czytanie i smocze zabawy.

Muzeum Miasta Jaworzna
Wystawa

1 – 31 sierpnia – „Kobiety w Powstaniu Warszawskim”
12.08 – 31.08 – wystawa Dierka Engelken – „Przekrój 
poprzeczny”
30.08 – godz. 10.00 – Budowanie z klocków Maple, 
prowadzenie Elżbieta Trojan
„Archetti” Orkiestra Kameralna
24.08 – godz. 12.00 – Warsztaty tańca nowoczesnego, 
godz. 15.00 – Gry sprawnościowe – Xbox kinect
25.08 – godz. 10.00 – Wyjazd do Multikina w Jaworznie, 
godz. 12.00 – Warsztaty tańca tradycyjnego, godz. 15.00 
– Rozgrywki w tenisa stołowego
26.08 – godz. 10.00 – Studio Scrapbookingu dla dzieci, 
godz. 12.00 – Gry sprawnościowe – Xbox kinect, godz. 
15.00 – Gry i zabawy logiczne Klubu Młodego Naukowca
29.08 – godz. 10.00 – Zajęcia plastyczne – „Malujemy 
dłonią”, godz. 12.00 – Zajęcia wokalne dla dzieci 
i młodzieży, godz. 15.00 – Aerobik dla młodzieży
30.08 – godz. 10.00 – Zajęcia taneczne dla młodzieży, 
godz. 12.00 – Studio Scrapbookingu dla dzieci, godz. 
15.00 – Rozgrywki w piłkarzyki

Młodzieżowy Dom Kultury

26, 29, 30.08 – Gitara na lato – A. Majewski, Wspinaczka 
sportowa – G. Tucki, Capoeria – M. Folga

Teatr Sztuk

24.08 – godz. 11.00 – 13.00 – Robótki artystyczne 
prowadzi Katarzyna Pokuta
24.08 – godz. 17.00 – 19.00 – Warsztaty teatralne dla 
młodzieży i dorosłych prowadzi Kamil Bzyku Bzukała
24.08 – 26.08, 29.08 – 31.08 – 11.00 – 12.30 – Teatralny 
Plac Zabaw – zajęcia dla dzieci od 6 do 12 lat prowadzi 
Barbara Wójcik – Wiktorowicz
25, 26.08 – godz. 17.00 – 20.00 – Zajęcia taneczne – 
modern jazz prowadzi Katarzyna Nieużyła

Ser Złoty Mazur 
Klasyczne żółte sery, typu 
szwajcarskiego lub holen-
derskiego, zawierają m.in. 

wapń, sód i witaminę A 
– a ponadto znakomicie 

smakują samodzielnie i jako 
dodatek do wielu dań.

Schab wieprzowy b/k
Schab wieprzowy jest źródłem 

pełnowartościowego białka. Naj-
częściej wykorzystywany jest do 

przygotowywania pieczeni, poda-
wanych z różnymi sosami, kotle-

tów panierowanych. Schab do-
skonale nadaję się do wędzenia, 
marynowania oraz peklowania.

1499zł/kg
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populacja aglomeracji śląskiej wynosi 3 285 417 osób

populacja stolicy
545 680

populacja aglomeracji
871 443

131 Indeks siły nabywczej 
stolicy aglomeracji

(100 = średnia dla Polski)

 ...ale średni 
maksymalny dystans 

od domu wynosi 

6,3 km
Pokonują dziennie średnio

23,0 km

spędzają w odległości  powyżej
tego czasu53,0%

2 GODZINY 
43 MINUT

spędzają codziennie

na przemieszczaniu się.

POPULACJA 
AGLOMERACJI 
VS STOLICY

Co wiemy o mieszkancach 
aglomeracji slaskiej?

131
100

1

2

500 m od domu

'

1Indeks siły nabywczej mieszkańca stolicy województwa; Gfk 2015. 
2Populacje stolic aglomeracji: GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r. 

Instytut Badań 
Outdooru 
sprawdził zwyczaje 
komunikacyjne 
dziesięciu aglomeracji 
w Polsce. Jedną z nich 
była aglomeracja 
śląska. Dzięki badaniom 
wiemy, że mieszkańcy 
aglomeracji śląskiej 
na codzienne 
przemieszczanie 
się po miastach 
poświęcają mniej czasu 
niż mieszkańcy innych 
regionów Polski. Czym 
jeszcze zaskakują 
wyniki?

Ile czasu mieszkańcy spędzają 
w podróży?

W samochodzie, komunikacji 
miejskiej i pieszo… Mieszkańcy 
aglomeracji śląskiej spędzają co-
dziennie w podróży średnio 2 go-
dziny 43 minuty i plasują się poni-
żej średniego czasu, który wynosi 
3 godziny i 1 minutę. W zestawie-
niu dziesięciu aglomeracji, śląska 
znalazła się na 9. miejscu – krócej 
podróżują jedynie poznaniacy – 2 
godziny 25 minut. Najdłużej prze-
mieszczają się mieszkańcy aglo-
meracji lubelskiej – średnio przez 
3 godziny 47 minut dziennie.

Z czasu poświęconego na po-
ruszanie się niemal 53 proc., czy-
li godzina i 32 minuty, spędzane 
jest w odległości większej niż 500 
metrów od domu. Pozostały czas 
poświęcony jest na poruszanie się 
wokół domu – chociażby na za-
kupach, spacerach z psem – bez 
określonego celu „podróży”.

Jakie dystanse pokonują?
Mieszkańcy aglomeracji ślą-

skiej pokonują codziennie średnio 
23 kilometry, zajmując 6. miej-
sce wśród ludności wszystkich 
przebadanych aglomeracji, przy 
czym średni maksymalny dystans, 
na jaki oddalają się od domu, wy-
nosi nieco ponad 6 kilometrów. 
Najdłuższe odległości przebywa-
ją warszawiacy – średnio ok. 30 
i pół kilometra dziennie, i Lubli-
nianie – nieco ponad 28 kilome-
trów. Na ostatnim miejscu z nie-
całymi 22 kilometrami uplasował 
się Wrocław.

Śląsk jest ciekawym przykła-
dem regionu tworzonego przez 
wiele ośrodków miejskich, co nie 
przekłada się jednak na dłuższy 
czas przemieszczania się i poko-
nywane dystanse, niż w przypadku 
mniej rozległych aglomeracji, jak 
bydgoska czy krakowska – podsu-

mowuje Bartosz Barański, ekspert 
Instytutu Badań Outdooru.

Indeks siły nabywczej
Kolejną ciekawą informacją, 

którą pozyskano w ramach bada-
nia jest określenie wskaźnika in-
deksu siły nabywczej mieszkańca 
stolicy aglomeracji śląskiej, czy-
li Katowic. Wskaźnik ten pozwa-
la określić ile dóbr i usług moż-
na nabyć za jednostkę pieniądza. 
Mieszkańcy Katowic z wynikiem 
1311 plasują się na c4 miejscu 
wśród stolic badanych aglomera-
cji. Pierwsza jest Warszawa z in-
deksem 182, za nią plasuje się 
Wrocław (133) i Poznań (132). 
Stawkę zamyka Bydgoszcz, któ-
rej indeks wynosi 107. Co te wy-
niki oznaczają w praktyce? Od-
nosząc je do średniej Polski wy-
noszącej 100, wynik 131 ozna-
cza, że za średnią pensję miesz-
kańcy Katowic mogą kupić śred-
nio o 7 proc. więcej towarów niż 
mieszkańcy Polski.
1 Indeks siły nabywczej mieszkańca 
województwa, GUS 2015 r.

Co wiemy o populacji 
aglomeracji?

Populacja2 aglomeracji ślą-
skiej ogółem wynosi 3 285 417 
osób, z czego tylko około 9 proc. 
to mieszkańcy stolicy, a niemal 
91 proc. stanowią mieszkańcy 
okolicznych gmin.

Kto i dlaczego przeprowadził 
badanie?

Instytut Badań Outdooru (IBO), 
we współpracy z siedmioma pol-
skimi (m.in. Ipsos i Millward 
Brown) oraz zagranicznymi part-
nerami przebadał 148 gmin two-
rzących 10 aglomeracji3 w całej 
Polsce, w tym śląską. Aglomera-
cją na potrzeby badania nazwano 
obszar, na który składa się stolica 
aglomeracji – Katowice oraz wy-
brane zlokalizowane wokół mia-
2 Populacja aglomeracji: 15-65 lat, 
GUS: „Ludność. Stan i struktura 
w przekroju terytorialnym”, aktualne 
na dzień 30.06.2013 r.
3 Warszawska, Śląska, Bydgoska, 
Szczecińska, Trójmiejska, Poznańska, 
Łódzka, Lubelska, Krakowska i Wro-
cławska.

sta gminy4. Badanie odbyło się 
w ramach realizacji projektu po-
miaru widowni reklamy zewnętrz-
nej Outdoor Track. Jednym z jego 
elementów było poruszanie się re-
prezentatywnej próby mieszkań-
ców przez 14 lub 28 dni ze spe-
cjalnym nadajnikiem GPS – mobi-
testem. Obszar badania jest zwią-

4 Gminy objęte badaniem: Będzin, Bie-
ruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bolesław, 
Bukowno, Bytom, Chełm Śląski, Cheł-
mek, Chorzów, Czeladź, Czerwionka-
-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Gaszo-
wice, Gierałtowice, Gliwice, Godów, 
Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, 
Katowice, Knurów, Kobiór, Kornowac, 
Kuźnia Raciborska, Lędziny, Libiąż, 
Lubomia, Lyski, Łaziska Górne, Łazy, 
Marklowice, Miasteczko Śląskie, Mie-
rzęcice, Mikołów, Mszana, Mysłowice, 
Nędza, Olkusz, Ornontowice, Orzesze, 
Oświęcim, Ożarowice, Pawłowice, Pie-
kary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pszczy-
na, Pszów, Pyskowice, Radlin, Radzion-
ków, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, 
Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sław-
ków, Sosnowiec, Sośnicowice, Suszec, 
Świerklaniec, Świerklany, Świętochło-
wice, Tarnowskie Góry, Toszek, Tychy, 
Wodzisław Śląski, Wojkowice, Wyry, 
Zabrze, Zawiercie, Zbrosławice, Żory.

zany z rozmieszczeniem nośników 
reklamy zewnętrznej. Obejmu-
je gminy, w których znajduje się 
największa część rynku outdooru 
oraz zamieszkiwane przez ludność 
o największej sile nabywczej. 

***
Instytut Badań Outdooru Sp. 
z o.o. (IBO) został utworzony 
w 2013 roku przez trzy wiodące fir-
my na rynku polskiej reklamy ze-
wnętrznej: AMS S.A., Clear Chan-
nel Poland Sp. z o.o. i Ströer Polska 
Sp. z o.o. Realizuje projekt badaw-
czy Outdoor Track. 
Outdoor Track to innowacyjny 
projekt badawczy Instytutu Badań 
Outdooru w Polsce. Projekt jest  
standardem badania rynku reklamy 
zewnętrznej w Polsce. Jego podsta-
wowym celem jest kompleksowe 
zbadanie widowni outdooru na ba-
zie wskaźników stosowanych w in-
nych mediach – liczby kontaktów, 
częstotliwości kontaktów oraz za-
sięgu kampanii w grupach docelo-
wych i innych danych opisujących 
mobilność społeczności.
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Miasto Jaworzno

OGŁOSZENIE

Aktualności
32 gołębie podczas II wojny światowej otrzymały medale za odwagę 

Poszukujemy kontrahentów do współpracy. Oferta nasza 
obejmuje sprzedaż wszystkich rodzajów cementu workowanego 
i luzu z zakładów Cementowni Górażdże oraz wapna 
workowanego. Sprzedaż oferujemy samochodami o różnym 
tonażu (możliwy również zakup bez usługi transportu).

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
660 668 793
696 487 059
661 700 600

Produkty Górażdże Cement posiadają znak jakości „Pewny Cement”, dzięki 
któremu mają Państwo pewność, że kupiony materiał spełnia najwyższe 
normy i specyfikacje techniczne dotyczące parametrów cementu.

Jaworznianin – 
z dziada pradziada 
dodajmy – Mieczysław 
Stanuch hoduje 
gołębie od dobrych 
pięciu dekad. Wśród 
ponad 250 osobników 
prawdziwi mistrzowie 
lotów, co oznacza, 
że mają doskonały 
zmysł orientowania 
się w przestrzeni. 
Najdłuższe loty gołębi 
pana Mieczysława 
mają ok. 750 
kilometrów. Ponoć 
naukowcy biedzą się 
nad rozwikłaniem tego 
gołębiego fenomenu, 
na razie bezskutecznie. 

Pan Mieczysław opowiadał 
o swoich gołębiach i ich zaska-
kujących umiejętnościach. – Go-
łąb, loty – mówił – to jest mój ży-
wioł. Gołębie hoduję od 55 lat. Za-
cząłem w wieku 9 lat od 6 gołębi. 
Do PZHG (Polski Związek Gołębi 
Pocztowych- red. ) wstąpiłem ma-
jąc 13 lat. Co roku pan Mieczy-

sław sprowadza gołębie z Niemiec 
od sprawdzonych hodowców. Każ-
dy gołąb w hodowli ma na nóżce 
obrączkę rodową z kodem miej-
scowości, w której znajduje się 
jego gołębnik, z rokiem urodzenia 
gołębia i numerem ptaka. – Nie-
które gołębie – mówi pan Mieczy-
sław – są inteligentne. Wszystkie 
mają różne charaktery, jeden jest 
spokojny, przychodzi na ramię, 
dziobie mnie w ucho, a drugi jest 
nerwowy i się boi.

Każdy dzień pan Mieczysław 
rozpoczyna od gołębi. Rano 
przychodzi do nich przed pra-
cą, robi obloty, karmi je, poda-
je im codziennie inne witaminy.

Najbardz ie j  zaskakującą 
umiejętnością gołębi jest powrót 
do gołębnika z kilkuset kilome-
trów. Pan Mieczysław mówi, 
że choć dużo czytał na ten temat 
to odpowiedzi na to, jak one tra-
fiają do domu nie odnalazł. Jak 
podkreślił pan Mieczysław na-

ukowcy nie mogą postawić tezy 
głównej.

Gołębie do lotu przygotowu-
je się na dwa sposoby: metodą 
półwdowieństwa i metodą całko-
witego wdowieństwa. W pierw-
szej metodzie loty odbywają 
ptaki wysiadujące jaja i karmią-
ce pisklęta. Nic więc dziwnego, 
że szczególnie im się do gołęb-
ników śpieszy. W drugiej me-
todzie lecą samce dobrane już 
w pary, mocno przywiązane 

do partnerek pozostałych w go-
łębniku. Tym gołębiom tym bar-
dziej się śpieszy – jak zapewnia-
ją hodowcy.

Do każdego sezonu (od maja 
do końca lipca – red.) typuje się 
serię 50 gołębi. Dla oceny szyb-
kości lotu na nóżce każdego 
startującego gołębia umieszcza 
się obrączkę kodową z chipem. 
Po powrocie do gołębnika chip 
jest odczytywany przez specjal-
ną antenę, połączoną z kompute-
rem, ten podaje czas lotu i śred-
nią jego szybkość. W 2009 roku 
pan Mieczysław zdobył tytuł Mi-
strza Okręgu Śląsk Wschód w lo-
tach gołębi młodych. Był też 
II wice mistrzem w Okręgu Śląsk 
Wschód w klasie C. Kilka razy 
był mistrzem Jaworzna. W tym 
roku – jak mówi – się nie po-
wiodło. W tym sezonie zaginęła 
większa część z tej pięćdziesiąt-
ki wytypowanych gołębi.

– My lecimy ok. 750 kilome-
trów – mówi pan Mieczysław. 
Najdłuższy lot lecimy 3 razy, 
z Hamburga ok. 2 razy w miesią-
cu. Zawozimy gołębie na miej-
sce załadowania, następnie od-
biera je komisja i jadą do odpo-
wiedniego miejsca, które jest 
wyznaczone przez Polski Zwią-
zek Gołębi Pocztowych. W tym 
roku zginęła podczas lotu naj-
lepsza samica z hodowli pana 
Mieczysława.

Hodowcom należy więc ży-
czyć szybkich i mocnych gołę-
bi, gołębiom zaś wiatru w ogon.

Ela Bigas/ Kazimierz Wilkosz

Mieczysław Stanuch
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Pod redakcją Pawła Jędrusika

W minionym tygodniu 
Szczakowianka 
Jaworzno rozegrała 
dwa kolejne spotkania 
w czwartej lidze.

W środę „biało-czerwoni” na wy-
jeździe pokonali 1:0 rezerwy Podbe-
skidzia. Młoda ekipa z Bielska oka-
zała się wymagającym rywalem dla 
podopiecznych trenera Andrzeja 
Sermaka. Spadkowicz z III ligi sta-
rał się od samego początku spotka-
nia prowadzić grę i nacierać na ja-
worznicką bramkę.

Gospodarze dość szybko wypra-
cowali sobie dogodną sytuacje strze-
lecką, ale na szczęście Maciej Budka 
dobrze wybronił groźne uderzenie 
z rzutu wolnego, a dobitka była już 
niecelna. Jaworzniccy Drwale sku-
tecznie odpierali kolejne ataki rywa-
li i czekali na okazję do kontrataku. 
Taka nadarzyła się w 27. minucie. 
Daniel Niedzielski otrzymał dobre 
podanie z głębi pola, wpadł w pole 
karne i pokonał golkipera Podbeski-
dzia, otwierając wynik spotkania.

W drugiej połowie gospodarze 
chcieli odrabiać straty i długo utrzy-
mywali się przy piłce, niewiele z tego 
jednak wynikało. Szczakowianka za-
grała mądrze w defensywie, umiejęt-
nie wybijała rywali z uderzenia i mia-
ła też odrobinę zawsze potrzebnego 
szczęścia. Bielszczanie przynajmniej 

„Biało-zieloni” rozpoczęli zma-
gania w chrzanowskiej A-klasie 
od zwycięstwa z MZKS Alwernia. 
Podopieczni trenera Tomasza Ki-
jewskiego nie mieli jednak łatwej 
przeprawy z rywalami i przeko-
nali się, że w klasie A o zwycię-
stwa nie będzie już tak łatwo jak 
w poprzednim sezonie.

Niedzielne spotkanie Victoria 
rozpoczęła bardzo dobrze, bo już 
w 3. minucie na listę strzelców 
wpisał się Tomasz Krzyśko. Na mi-
nutę przed końcem pierwszej czę-
ści spotkania na 2:0 podwyższył 
Paweł Kędroń. Wydawało się, 
że w tym meczu już nic złego nie 
może się wydarzyć.

Drugą połowę lepiej rozpo-
częli przyjezdni i już dwie minuty 
po rozpoczęciu gry zdobyli bram-
kę kontaktową. MZKS nie cieszył 
się jednak długo, bo w 51. minu-
cie na 3:1 podwyższył Mariusz Su-
waj. Nerwowo zaczęło się robić od 

77. minuty, kiedy goście zdobyli 
po raz kolejny bramkę kontaktową 
i było 3:2. Emocje sięgnęły zenitu, 
gdy w ostatniej minucie spotkania 
arbiter podyktował jedenastkę dla 
przyjezdnych. Zawodnik Alwerni 
trafił jednak w poprzeczkę i Victo-
ria zainkasowała komplet punktów.

Po spotkaniu drużynę czekała 
miła niespodzianka. Kibice Victorii 
przygotowali specjalny tort z oka-
zji rozpoczęcia sezonu, a także po-
dziękowali w szatni za wywalcze-
nie awansu do A-klasy. W następ-
nej kolejce, w sobotę, Victoria za-
gra na wyjeździe z Promykiem 
Bolęcin, który w pierwszej kolejce 
przegrał u siebie z Arką Babice 4:0.
Bramki: 3’ Krzyśko, 44’ Kędroń, 51’ Suwaj
Skład: Przybyłowski, Szremski, 
Szwed G, Krzyśko, Proksa, Rosa, 
Szwed W (80’ Grządziel)., Gembala 
(46’ Suwaj), Mastalerz (60’ Mikuła), 
Kędzierski (80’ Kozdraś), Kędroń

PAJ

dwa razy poważniej postraszyli ja-
worznickich defensorów, byli jednak 
nieskuteczni. Najbliżej powodzenia 
na kwadrans przed końcem meczu 
był przymierzany pierwszej drużyny 
Konrad Kareta, po dobrym dośrodko-
waniu z rzutu wolnego posłał jednak 
piłkę tuż nad poprzeczką. Szczako-
wianka bezpiecznie przetrwała pró-
by ataków gospodarzy i po ostatnim 
gwizdku miała powody do radości.
Bramka: 27’ Niedzielski
Skład: Budka, Dworak, Rodziewicz, 
Kiczyński, Wdowik, Biskup, Chrapek 
(62’ Walczak), Dębowski, A. Molen-
da (90’ K. Kamiński), Niedzielski (66’ 
Leda), Szymański

Ze Spójnią 
bez punktów

Szczakowianka w sobotę ro-
zegrała pierwszy w sezonie mecz 
przed własną publicznością. „Biało-
-czerwoni” 0:2 ulegli Spójni Landek.

W pierwszej połowie gra była 
wyrównana, chociaż nieco groź-
niejsza zdawała się Szczakowianka. 
Jako pierwsi piłkę w siatce umieści-
li co prawda zawodnicy z Landeka, 
wcześniej jednak arbiter dopatrzył się 
spalonego i nie uznał tego trafienia.

W 17. minucie jaworznianie byli 
bliscy powodzenia. Po indywidual-
nej akcji Daniel Niedzielski zgrał 

piłkę do Wojciecha Szymańskie-
go, ten uderzył, a piłka po rykosze-
cie omal nie wpadła bramkarzowi 
Spójni za kołnierz. Parę chwil póź-
niej z rzutu wolnego groźny strzał 
oddał Marek Walczak, Huczała spa-
rował piłkę przed siebie, ale nikt 
z miejscowych nie zdołał wykonać 
skutecznej dobitki. Gdy wydawa-
ło się, że jaworznianie mają prze-
bieg gry pod kontrolą, nieoczeki-
wanie na prowadzenie wyszli go-
ście. Po wrzutce Daniela Gurbisza, 
efektowne trafienie zaliczył Patryk 
Kiczyński, który zanotował wyjąt-
kowo pechową interwencję i zdo-
był kolejnego w swojej karierze sa-
mobója.

Szczakowianka zaskoczona takim 
obrotem spraw od razu zaatakowała 
i nawet po zgraniu od Szymańskie-
go, Niedzielski zdołał wpakować 
piłkę do siatki, wcześniej jednak był 
na pozycji spalonej, co nie umknęło 
uwadze arbitra. Tuż przed przerwą 
Niedzielski otrzymał jeszcze świet-
ne podanie z głębi pola tuż za ple-
cy obrońców, w dogodnej sytuacji 
uderzył jednak zbyt słabo, by spra-
wić jakiekolwiek problemy Huczale.

W drugiej połowie gra była dość 
rwana, mnożyły się faule, a żaden 
z zespołów nie potrafił stworzyć po-
ważniejszego zagrożenia pod bram-
kami. Jaworznianie teoretycznie naj-
więcej zamętu siali po stałych frag-
mentach gry, wykonywali je jednak 
niedokładnie i defensorzy z Landeka 
spokojnie radzili sobie z wszelkimi 
wrzutkami.

Podopieczni trenera Zadylaka 
dość konsekwentnie starali się trzy-
mać piłkę z daleka od własnej bram-
ki i szukać okazji do szybkich ata-
ków, które nie nadarzały się zresztą 
zbyt często. Szczakowianka biła gło-
wą w mur i była bezradna, a jej nie-
poradne akcje ofensywne nie robiły 
wrażenia na rywalach. Na niespeł-
na kwadrans przed końcem goście 
zadali ostateczny cios. W polu kar-
nym powalony został Jakub Kałka, 
a sędzia bez wahania wskazał na je-
denasty metr. Karnego na bramkę 
pewnym strzałem zamienił Karol 
Lewandowski i tym samym posta-
wił swój zespół w bardzo korzystnej 
sytuacji. Szczakowianka po utracie 
drugiej bramki nie była już w sta-
nie podjąć skutecznej walki. Spora-
dyczne akcje indywidualne i kolej-
ne wrzutki z wolnych oraz kornerów 
padały łupem Spójni. Już w doliczo-
nym czasie gry goście mogli jeszcze 
podwyższyć wynik, ale dobrze inter-
weniujący Maciej Budka nie dał się 
zaskoczyć Pawlakowi i zablokował 
też dobitkę w wykonaniu Grygiera.

Ostatecznie Spójnia wygrała 2:0 
i awansowała na 3. miejsce w ligo-
wej tabeli. Szczakowianka tymcza-
sem obsunęła się na 15. pozycję. 
W kolejnym meczu Szczakowianka 
zagra na wyjeździe z Iskrą Pszczyna.
Skład: Budka, Dworak (72’ Kamiń-
ski), Rodziewicz, Kiczyński, Wdowik, 
A. Molenda, Biskup (84’ Smolik), 
Dębowski, Walczak (59’ Chrapek) – 
Niedzielski, Szymański

D. Kasprzyk/Szczakowianka.pl

TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała – Szczakowianka Jaworzno 0:1 (0:1)
Szczakowianka Jaworzno – Spójnia Landek 0:2 (0:1)

Trzy punkty w dwóch meczach

Szczakowianka pokonała rezerwy Podbeskidzia i przegrała ze Spójnią

Victoria 1918 Jaworzno – MZKS Alwernia 3:2 (2:0)

Po meczu kibice podziękowali w szatni zawodnikom za wygraną i awans do A-klasy
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Sport
93 zawodników wzięło udział w IV turnieju o puchar Prezydenta Miasta

IV LIGA, GR. ŚLĄSKA II
1. GKS Radziechowy-Wieprz 3 9 10-1
2. LKS Czaniec 3 9 6-0
3. Spójnia Landek 3 9 7-2
4. Drzewiarz Jasienica 3 9 4-1
5. Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) 3 7 9-3
6. MKS Lędziny 3 6 7-3
7. Unia Racibórz 3 4 5-9
8. Concordia Knurów 3 4 6-3
9. Polonia Łaziska Górne 3 3 8-7
10. LKS Bełk 3 3 1-7
11. Iskra Pszczyna 3 3 5-8
12. Orzeł Mokre (Mikołów) 3 3 2-5
13. Wilki Wilcza 3 3 4-4
14. Beskid 09 Skoczów 3 3 5-7
15. Szczakowianka Jaworzno 3 3 2-4
16. Gwarek Ornontowice 3 1 5-8
17. Podbeskidzie II Bielsko-Biała 3 0 2-7
18. Krupiński Suszec 3 0 2-11
Kolejka 2 – 17 sierpnia
Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0-1 Szczakowianka
Spójnia Landek 2-0 Orzeł Mokre (Mikołów)
Iskra Pszczyna 3-6 Polonia Łaziska Górne
LKS Bełk 0-2 GKS Radziechowy-Wieprz
Unia Racibórz 2-2 Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój)
Krupiński Suszec 0-4 Concordia Knurów
Gwarek Ornontowice 1-2 MKS Lędziny 
LKS Czaniec 3-0 Beskid 09 Skoczów
Drzewiarz Jasienica 1-0 Wilki Wilcza
Kolejka 3 – 20-21 sierpnia
Wilki Wilcza 4-1 Podbeskidzie II Bielsko-Biała
Beskid 09 Skoczów 0-1 Drzewiarz Jasienica
MKS Lędziny 0-1 LKS Czaniec
Concordia Knurów 1-1 Gwarek Ornontowice
Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) 2-1 Krupiński Suszec
GKS Radziechowy-Wieprz 6-1 Unia Racibórz 
Polonia Łaziska Górne 0-1 LKS Bełk
Orzeł Mokre (Mikołów) 0-2 Iskra Pszczyna
Szczakowianka Jaworzno 0-2 Spójnia Landek
Kolejka 4 – 27-28 sierpnia
Podbeskidzie II Bielsko-Biała – Spójnia Landek
Iskra Pszczyna – Szczakowianka Jaworzno
LKS Bełk – Orzeł Mokre (Mikołów)
Unia Racibórz – Polonia Łaziska Górne
Krupiński Suszec – GKS Radziechowy-Wieprz
Gwarek Ornontowice – Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój)
LKS Czaniec – Concordia Knurów
Drzewiarz Jasienica – MKS Lędziny
Wilki Wilcza – Beskid 09 Skoczów

KLASA A, GR. CHRZANÓW
1. Orzeł Balin 1 3 8-1
2. Wolanka Wola Filipowska 1 3 7-0
3. Fablok Chrzanów 1 3 7-0
4. Arka Babice 1 3 4-0
5. Błyskawica Myślachowice 1 3 3-1
6. Victoria 1918 Jaworzno 1 3 3-2
7. Ciężkowianka Jaworzno 1 1 2-2
8. Korona Lgota 1 1 2-2
9. MZKS Alwernia 1 0 2-3
10. Tęcza Tenczynek 1 0 1-3
11. Promyk Bolęcin 1 0 0-4
12. Wisła Jankowice 1 0 1-8
13. Start Kamień 1 0 0-7
14. Unia Kwaczała 1 0 0-7
Kolejka 1 – 20-21 sierpnia
Victoria 1918 Jaworzno 3-2 MZKS Alwernia
Korona Lgota 2-2 Ciężkowianka Jaworzno
Promyk Bolęcin 0-4 Arka Babice
Orzeł Balin 8-1 Wisła Jankowice
Start Kamień 0-7 Fablok Chrzanów
Unia Kwaczała 0-7 Wolanka Wola Filipowska
Tęcza Tenczynek 1-3 Błyskawica Myślachowice
Kolejka 2 – 27-28 sierpnia
MZKS Alwernia – Błyskawica Myślachowice
Wolanka Wola Filipowska – Tęcza Tenczynek
Fablok Chrzanów – Unia Kwaczała
Wisła Jankowice – Start Kamień
Arka Babice – Orzeł Balin
Ciężkowianka Jaworzno – Promyk Bolęcin
Victoria 1918 Jaworzno – Korona Lgota

KLASA A, GR. SOSNOWIEC
1. Ostoja Żelisławice 2 60 15-2
2. Zagłębie II Sosnowiec 2 6 6-0
3. Orzeł Dąbie 2 6 4-0
4. Górnik Wojkowice 2 6 4-0
5. AKS Niwka Sosnowiec 2 4 8-1
6. CKS Czeladź (2) 2 4 4-1
7. Górnik Sosnowiec 2 4 4-2
8. Błękitni Sarnów 2 3 4-3
9. MKS Poręba 1 1 1-1
10. Jedność Strzyżowice 2 1 1-6
11. Promień Strzemieszyce Małe (D.G.) 2 1 2-9
12. Przemsza Okradzionów (D.G.) 0 0 0-0
13. Zgoda Byczyna (Jaworzno) 0 0 0-0
14. Unia Ząbkowice (D.G.) 1 0 0-2
15. Zew Kazimierz (Sosnowiec) 2 0 0-4
16. Skalniak Kroczyce 2 0 1-7
17. Źródło Kromołów (Zawiercie) 2 0 0-6

18. MKS Sławków 2 0 2-12
Kolejka 2 – 20-21 sierpnia
Zew Kazimierz (Sosnowiec) 0-3 Zagłębie II Sosnowiec
Błękitni Sarnów 4-1 Skalniak Kroczyce
Unia Ząbkowice (Dąbrowa G.) 0-2 Górnik Wojkowice
Zgoda Byczyna – Przemsza Okradzionów (D.G.) (odwołany)
Jedność Strzyżowice 1-1 MKS Poręba
MKS Sławków 2-10 Ostoja Żelisławice
Promień Strzemieszyce Małe (D.G.) 2-2 Górnik Sosnowiec
CKS Czeladź (2) 1-1 AKS Niwka Sosnowiec
Orzeł Dąbie 3-0 Źródło Kromołów (Zawiercie)
Kolejka 3 – 24 sierpnia
Źródło Kromołów – Zew Kazimierz (Sosnowiec)
AKS Niwka Sosnowiec – Orzeł Dąbie
Górnik Sosnowiec – CKS Czeladź (2)
Ostoja Żelisławice – Promień Strzemieszyce Małe (D.G.)
MKS Poręba – MKS Sławków
Przemsza Okradzionów (D.G.) – Jedność Strzyżowice
Górnik Wojkowice – Zgoda Byczyna (Jaworzno)
Skalniak Kroczyce – Unia Ząbkowice (Dąbrowa Górnicza)
Zagłębie II Sosnowiec – Błękitni Sarnów
Kolejka 4 – 27-28 sierpnia
Zew Kazimierz (Sosnowiec) – Błękitni Sarnów
Unia Ząbkowice (D.G.) – Zagłębie II Sosnowiec
Zgoda Byczyna (Jaworzno) – Skalniak Kroczyce
Jedność Strzyżowice – Górnik Wojkowice
MKS Sławków – Przemsza Okradzionów (D.G.)
Promień Strzemieszyce Małe (D.G.) – MKS Poręba
CKS Czeladź (2) – Ostoja Żelisławice
Orzeł Dąbie – Górnik Sosnowiec
Źródło Kromołów (Zawiercie) – AKS Niwka Sosnowiec

KLASA B, GR. SOSNOWIEC
1. Iskra Psary 1 3 9-0
2. Szczakowianka II Jaworzno 1 3 6-0
3. KS Góra Siewierska 1 3 4-2
4. Olimpia Włodowice 1 3 4-3
5. KS Wysoka (k. Sosnowca) 1 3 3-2
6. KS Preczów 1 3 2-1
7. Strażak Nowa Wieś 1 1 1-1
8. KS Mydlice (Dąbrowa G.) 1 1 1-1
9. KS Giebło 1 0 3-4
10. MKS Ujejsce (Dąbrowa G.) 1 0 2-3
11. Łazowianka II Łazy (k. Zawiercia) 1 0 1-2
12. Zagłębiak Tucznawa (D. G.) 1 0 2-4
13. RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 1 0 0-6
14. Tęcza II Błędów (Dąbrowa G.) 1 0 0-9
Kolejka 1 – 20-21 sierpnia
KS Góra Siewierska 4-2 Zagłębiak Tucznawa (D. G.)
Tęcza II Błędów (Dąbrowa Górnicza) 0-9 Iskra Psary
MKS Ujejsce (D.G.) 2-3 KS Wysoka (k. Sosnowca)
KS Preczów 2-1 Łazowianka II Łazy (k. Zawiercia)
Szczakowianka II Jaworzno 6-0 RKS Zagłębie Dąbrowa G.
Olimpia Włodowice 4-3 KS Giebło
KS Mydlice (Dąbrowa Górnicza) 1-1 Strażak Nowa Wieś
Kolejka 2 – 27-28 sierpnia
Zagłębiak Tucznawa (Dąbrowa G.) – Strażak Nowa Wieś
KS Giebło – KS Mydlice (Dąbrowa Górnicza)
RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza – Olimpia Włodowice
Łazowianka II Łazy – Szczakowianka II Jaworzno
KS Wysoka (k. Sosnowca) – KS Preczów
Iskra Psary – MKS Ujejsce (Dąbrowa Górnicza)
KS Góra Siewierska – Tęcza II Błędów (Dąbrowa Górnicza)

KLASA B, GR. CHRZANÓW
1. UKS Regulice (k. Chrzanowa) 1 3 7-0
2. Ruch Młoszowa 1 3 6-0
3. LKS II Żarki 1 3 5-1
4. Jutrzenka Ostrężnica 1 3 4-1
5. Victoria 1918 II Jaworzno 1 3 5-4
6. Wisełka Rozkochów 1 3 3-2
7. Korona Mętków 1 3 3-2
8. Tempo Płaza 0 0 0-0
9. --- 0 0 0-0
10. Victoria II Zalas 1 01 4-5
11. UKS Dulowa 1 0 2-3
Zryw Brodła 1 0 2-3
13. Górnik Siersza (Trzebinia) 1 0 1-4
14. Lew Olszyny 1 0 1-5
15. Nadwiślanka Okleśna 1 0 0-6
16. Polonia Luszowice 1 0 0-7
Kolejka 1 – 20-21 sierpnia
Tempo Płaza – ---
Victoria II Zalas 4-5 Victoria 1918 II Jaworzno
Ruch Młoszowa 6-0 Nadwiślanka Okleśna 
Wisełka Rozkochów 3-2 Zryw Brodła
Korona Mętków 3-2 UKS Dulowa
Górnik Siersza (Trzebinia) 1-4 Jutrzenka Ostrężnica
Polonia Luszowice 0-7 UKS Regulice (k. Chrzanowa)
LKS II Żarki 5-1 Lew Olszyny
Kolejka 2 – 27-28 sierpnia
--- – Lew Olszyny
UKS Regulice (k. Chrzanowa) – LKS II Żarki
Jutrzenka Ostrężnica – Polonia Luszowice
UKS Dulowa – Górnik Siersza (Trzebinia)
Zryw Brodła – Korona Mętków
Nadwiślanka Okleśna – Wisełka Rozkochów
Victoria 1918 II Jaworzno - Ruch Młoszowa
Tempo Płaza - Victoria II Zalas

PAJ

Zwycięstwem Reprezen-
tacji Śląskiej Ligi Górni-
czej z Katowic zakończył 

się czwarty turniej o puchar 
Prezydenta Miasta Jaworzna. 
W finale katowiczanie pokonali 
po dwóch trafieniach Mateusza 
Bladego (król strzelców turnie-
ju) drużynę Salosu.

Turniej rozpoczęła grupa A, 
w której najlepsze okazały się druży-
ny Salosu i No Name, następnie ry-
walizowały zespoły z grupy B, gdzie 
bezkonkurencyjna była ekipa z Ka-
towic, wygrywając wszystkie mecze 
i nie tracąc bramki.

Team z Dziećkowic awansował 
również do półfinału, gdzie przegrał 
z „gospodarzem” turnieju Salosem 
0:2, w drugim półfinale RŚLG rów-
nież 2:0 ogrywa No Name.

W meczu o trzecie miejsce trafia-
ją Feculak, Grzebielec i Koniorczyk 
z No Name oraz Stadler z Dziećko-
wic, końcowy wynik 3:1 daje brą-
zowy medal dla No Name. W finale 
od początku przewagę mieli Górnicy 
z Katowic, którą zamienili na bramkę 
pod koniec pierwszej połowy, strze-
lając gola bezpośrednio z rzutu roż-
nego. Druga połowa to już odważ-
niejsza gra Salosu, jednak kontratak 
w ostatniej akcji meczu kończy ry-
walizację wynikiem 2:0 dla RŚLG 
Katowice.

Po rywalizacji na boisku, nastąpi-
ła dekoracja najlepszych drużyn i za-
wodników turnieju, na którą przyje-
chał prezydent Tadeusz Kaczmarek. 
W asyście Honorowego Prezesa 
PSS SALOS pana Wenancjusza Ples 
wręczał nagrody, dyplomy, pucha-
ry ufundowane przez Urząd Miejski 
w Jaworznie.

Turniej, tak jak w poprzednich 
edycjach, objęty został honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Ja-
worzna. W tym roku dodatkowo był 
jeszcze turniejem kwalifikacyjnym 
do turnieju wojewódzkiego Orlik 
Polska, który zostanie rozegrany  
10-11 września w Bielsku Białej. 
Dzięki zwycięstwu RŚLG Katowice 
uzyskała kwalifikację i w turnieju 
wojewódzkim zmierzy się z „naszy-
mi eksportowymi” drużynami PSV 
Podłęże i Beer Drinkers.

Małą tradycją turnieju stało się 
to, iż kończymy go w deszczu, oby 
za rok na piątym jubileuszowym tur-
nieju pogoda była dla nas łaskawsza.

W turnieju udział wzięło 93 za-
wodników z 9 drużyn z Jaworzna, 
Dziećkowic, Mysłowic i Katowic, 
strzelono 47 bramek w 20 spotka-
niach. Sędziowie pokazali tylko 

dwie żółte kartki w całym turnieju.
Organizatorzy dziękują pani dyrek-
tor SP nr 7 Ilonie Janus za możliwość 
skorzystania z obiektu oraz animato-
rom Orlika za pomoc w przygotowa-
niu i organizacji turnieju.

Nagrody indywidualne (statuetki 
ufundowane i wykonane przez pana 
Wenancjusza Ples oraz piłki nożne) 
otrzymali:
Król strzelców – Mateusz Blady 
(RŚLG)
Najlepszy bramkarz – Arkadiusz 
Świętek (RŚLG)
Najlepszy zawodnik turnieju – Ma-
teusz Adamczyk (Salos)
Końcowa klasyfikacja turnieju: 
1.RŚLG Katowice, 2.Salos Jaworzno, 
3.No Name, 4.Dziećkowice, 5.Fortu-
na Podłęże, 6.JagoPro, 7.Divingtech 
Mysłowice, 8.FC Szkolne, 9.Polmos.

MS

Po rozpoczęciu nowej rundy 
rozgrywkowej, sportow-
cy dyscyplin drużynowych 

uzyskali drugą część stypendium 
sportowego na kolejne pięć mie-
sięcy. Trzydziestu czterech repre-
zentantów dyscyplin zespołowych 
otrzymało stypendia, na które 
zabezpieczono środki finansowe 
w łącznej wysokości nieco ponad 
208 tys. złotych.

Uhonorowani stypendiami zo-
stali jaworzniccy sportowcy, re-
prezentujący zespoły II ligi pił-
ki siatkowej kobiet i mężczyzn 
oraz zawodnicy II ligi koszyków-
ki mężczyzn. Prezydent Mia-
sta już na początku roku przy-
znał stypendia sportowe zawod-
nikom dyscyplin zespołowych 
(siatkówka i koszykówka) i in-
dywidualnych, osiągających wy-
sokie wyniki w sportach walki, 
szermierce, podnoszeniu cięża-
rów i lekkoatletyce. Stypendy-
stom dyscyplin indywidualnych 
środki przyznano na okres 12 
miesięcy. W przypadku gier ze-
społowych środki przyznawane 
są dwa razy w roku w okresach 
pięciomiesięcznych od stycznia 
do maja i od sierpnia do grud-
nia. Z wnioskiem o przyznanie 
stypendium mogły wystąpić ja-
worznickie kluby sportowe za-
wodników lub Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie.

Stypendia sportowe Miasta Jaworzna 
otrzymali:

Paulina Michalak – II liga siatkówki kobiet
Marta Trebert – II liga siatkówki kobiet
Renata Bekier – II liga siatkówki kobiet
Karolina Kuryło – II liga siatkówki kobiet
Dominika Bałdys – II liga siatkówki kobiet
Katarzyna Kocel – II liga siatkówki kobiet
Julia Kurpanik – II liga siatkówki kobiet
Klaudia Tysler – II liga siatkówki kobiet
Weronika Zawadzka – II liga siatkówki kobiet
Magdalena Kaszuba – II liga siatkówki kobiet
Ewa Czajkowska – II liga siatkówki kobiet
Maciej Naliwajko – II liga siatkówki mężczyzn
Kornel Przystał – II liga siatkówki mężczyzn
Adam Szymczak – II liga siatkówki mężczyzn
Bartłomiej Soroka – II liga siatkówki mężczyzn
Rafał Pawlak – II liga siatkówki mężczyzn
Mariusz Syguła – II liga siatkówki mężczyzn

Władysław Olszowski – II liga siatkówki mężczyzn
Karol Borończyk – II liga siatkówki mężczyzn
Maciej Piotrowski – II liga siatkówki mężczyzn
Piotr Gruszowski – II liga siatkówki mężczyzn
Jakub Grzegolec – II liga siatkówki mężczyzn
Kacper Smoliński – II liga siatkówki mężczyzn
Arkadiusz Sołtysek – II liga siatkówki mężczyzn
Tomasz Bryzek – II liga koszykówki mężczyzn
Kamil Michalski – II liga koszykówki mężczyzn
Daniel Goldammer – II liga koszykówki mężczyzn
Dawid Grochowski – II liga koszykówki mężczyzn
Radosław Lemański – II liga koszykówki mężczyzn
Bassey Usendiah – II liga koszykówki mężczyzn
Jacek Wróblewski – II liga koszykówki mężczyzn
Grzegorz Lichtański – II liga koszykówki męż-
czyzn
Michał Brzozowski – II liga koszykówki mężczyzn
Patryk Smyrdek – II liga koszykówki mężczyzn

Źródło: Jaworzno.pl

Victoria II 1918 Jaworzno rozpoczęła rozgrywki chrzanowskiej B-klasy od 
zwycięstwa. W sobotę „biało-zieloni” pokonali na wyjeździe rezerwy Victorii Zalas 
5:4. W następnej kolejce Victoria zagra u siebie z Ruchem Młoszowa.       PAJ

Zwycięska ekipa RŚLG Katowice
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Jedną z osobliwości flory-
stycznych Jaworzna są dość 
liczne, rozproszone stano-

wiska brzozy o ciemnej korze. 
Przez wiele lat opisywano ją jako 
samodzielny gatunek pod nazwą 
brzoza czarna – Betula obscura. 
Wszystko to hulało do czasu.

Tytułem wstępu
W pewnym momencie w kolek-

cjach dendrologicznych pojawiła 
się pochodząca z Ameryki pół-
nocnej brzoza nadrzeczna – Be-
tula nigra, którą poprzez proste 
tłumaczenie nazwy zaczęto nazy-
wać brzozą czarną. W międzycza-
sie bohaterka tego artykułu utraci-
ła status samodzielnego gatunku, 
teraz jest to po kilku przekształ-
ceniach nazw Betula pendula ssp. 
obscura. Zasadniczo naukowcy, 
którzy doprowadzili do tego stanu, 
mają rację. Poza brakiem betuliny 
w korze ten takson niczym specjal-
nym się nie wyróżnia. Poza tym, 

wiele innych drobnych taksonów, 
takich jak brzoza ojcowska, tak-
że okazały się być podgatunkami 
brzozy brodawkowatej. W tym ar-
tykule mamy do czynienia z czar-
nym charakterem w białym brac-
twie. Nie podlega ochronie praw-
nej, ale jest tak samo częsta jak al-
binosi pośród ludzi o bardzo czar-
nej skórze. Z tego powodu w wielu 
regionach podkreśla się fakt posia-
dania tej osobliwości. Z natury ro-
śnie jedynie w Polsce, Czechach, 
na Słowacji i zachodniej Ukrainie.

Przerażający widok
Na terenach objętych mo-

imi penetracjami najczęściej wi-
dywałem ją w Jaworznie. Najła-
twiej było ją znaleźć w niewiel-
kiej brzezinie przy ulicy św. Woj-
ciecha, gdzie polna droga odbija 
w kierunku stanowiska sasanek. 
20 lipca idąc tą drogą ze wscho-
du na zachód, czyli w kierunku 
Geosfery, zauważyłem, że spory 
kawał tego lasu został „zniknię-
ty”. Wystarczy sobie w materia-
le zdjęciowym porównać obra-
zek z sierpnia 2014 roku ze sta-
nem obecnym, aby dowiedzieć 
się, co mnie wówczas przeraziło. 
Kiedy dotarliśmy na miejsce, za-
uważyliśmy, że stanowisko tej cie-
kawej brzozy zostało mocno okro-
jone. Nie liczyłem dokładnie, ale 
oceniam, że tych drzew jest obec-
nie mniej niż dziesięć. Po anali-
zie historycznych zdjęć tego lasu 
z lat 2010, 2011, 2015 przypusz-

czam, że było ich więcej. Takie po-
stepowanie z tym stanowiskiem, 
w związku z budową obwodni-
cy, jest dla mnie niezrozumiałe. 
Wszak ze znajdującej się nieopo-
dal z tablicy informacyjnej można 
się dowiedzieć, że ten takson jest 
jedną z kilku atrakcji, które trzeba 
tutaj zobaczyć. Strzałka pokazuje 
między innymi ten lasek.

Co dalej
Nieco dalej dowiadujemy się, 

że ma tutaj miejsce potężne dzia-
łanie realizowane w ramach pro-
jektu „Wzmocnienie bioróżno-
rodności miasta Jaworzna – czyn-
na ochrona muraw i gatunków 
roślin na terenie Jaworzna”. Coś 
mi się wydaje, że takie postępo-
wanie z tym taksonem w tym miej-
scu przeczy tej deklaracji. Cieka-
we, co na to sponsor. Wszak cały 
projekt jest wart nieco ponad 160 
tysięcy złotych, w tym wkład WFO-
ŚiGW nieco mniej niż 108 tysię-
cy złotych. Wszystko to powie-
działem w materiale filmowym. 
Ciekawe, co na to obrońcy drzew 
wszelakich.

Ten takson występuje w roz-
proszeniu na kilku stanowiskach 
w mieście, oczywiście w lasach. 
Czasami są one ścinane przy oka-
zji rutynowych prac w związku 

z gospodarką leśną. Przy zachod-
niej krawędzi lasu, gdzie kiedyś 
występowały sasanki rosną drze-
wa obserwowane przeze mnie 
od 2001 roku. Tutaj też są niejako 
na widoku. W tamtym lasku były 
bardziej na widoku. Gdzie indziej 
ich poszukiwanie będzie trudniej-
szym zadaniem niż łowienie mod-
nych ostatnio Pokemonów.

Konkurs ekologiczny
Pytanie: Gdzie można bezpiecznie wyrzucać zużyte baterie?

Poprawne odpowiedzi należy wysłać na adres: 
konkursy.jaw@gmail.com z dopiskiem „Ekokonkurs”

Ekostrefa

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

Las od strony wschodniej

Brzoza ciemna na tle białych

PS. W najbliższą sobotę, czyli już 27 sierp-
nia zbieramy się wyjątkowo w Muzeum 
w Chrzanowie około godziny 11.00. Wstęp-
ny cel wyprawy został określony. Stawy 
Groble. Jak zawsze będą emocje, edukacja, 
rozrywka. Przewodnik jak zawsze gratis.

Las od strony wschodniej

18 sierpnia po raz 
drugi Towarzystwo 
na rzecz Ziemi 
i Zielony Instytut 
rozpoczęły społeczną 
akcję „Zielone 
Światło”, w ramach 
której 50 rodzin 
ze Śląska, Małopolski 
i Lubelszczyzny 
otrzyma 
energooszczędne 
oświetlenie. 

Celem akcji jest zwrócenie 
uwagi na problem ubóstwa ener-
getycznego i roli, jaką w walce 
z nim odgrywa zwiększenie efek-
tywności energetycznej.

W akcji „Zielone Światło” zor-
ganizowanej przez Towarzystwo 
na rzecz Ziemi oraz Zielony In-
stytut, we współpracy z Gminny-
mi Ośrodkami Pomocy Społecz-
nej i przy wsparciu lokalnych ak-
tywistów weźmie udział 50 rodzin 
z województw śląskiego, małopol-

skiego i lubelskiego. Na Śląsku ak-
cja obejmie 16 rodzin z gmin: Ja-
worzno, Pszczyna, Miedźna, Boj-
szowy i Łaziska Górne. W piątek 
energooszczędne oświetlenie tra-
fiło do rodzin z Jaworzna.

Wszystkie należą do gru-
py najbardziej zagrożonej ubó-
stwem energetycznym. Są to ro-
dziny wielodzietne, rodzice sa-
motnie wychowujący dzieci, oso-
by w podeszłym wieku, a także 
chore – znajdujące się w trud-
nej sytuacji finansowej. W ich 
domostwach tradycyjne żarów-
ki są wymieniane na energoosz-
czędne LED’y.

W oparciu o dokonaną anali-
zę potrzeb, organizatorzy przy-
gotowali 772 żarówki LED-owe. 
Ponadto część dzieci otrzyma 
nowe lampki biurkowe LED, 
co pozwoli na poprawę jakości 
oświetlenia.

Dzięki wymianie oświetlenia, 
niektóre z rodzin będą mogły za-
oszczędzić na rachunkach za ener-
gię elektryczną ponad 600 zł 
w ciągu roku, przy założeniu wy-
korzystania pełnego oświetlenia 
domu przez zaledwie dwie godzi-
ny dziennie.

PAJ

Zużyte żarówki należy 
wyrzucać do specjalnie 
oznakowanych 
pojemników – na przykład 
w sklepach, w których 
kupujemy nowe żarówki.

Żarówki można również zosta-
wić w PSZOK (Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Warto wiedzieć także, że ża-
rówki energooszczędne zawie-
rają substancje trujące (rtęć i lu-
minofor), dlatego nie można ich 
po prostu wyrzucać na śmietnik. 
Około 90 proc. żarówki energo-
oszczędnej można poddać recy-
klingowi. Pamiętajmy też, że czę-
ste włączanie i wyłączanie żaró-
wek energooszczędnych zmniej-
sza ich żywotność

Dawne składowisko 
odpadów 
pogórniczych Rejon 
Piłsudski w Jaworznie 
zyska nowy wygląd. 
Wkrótce w tym 
miejscu rozpoczną się 
prace rekultywacyjne.

Zdegradowany teren znajdu-
je się pomiędzy Starą Hutą a Sta-
dionem Miejskim. Całość realizo-
wanego zadania zostanie pokryte 
z dofinansowania, jakie otrzymała 
gmina od Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Prace mają się rozpocząć już 
na początku września, a potrwają 
do końca przyszłego roku. Za reali-
zację zadania odpowiedzialna bę-
dzie firma INVESTeko z Katowic.

Prace na hałdzie „Piłsudski” 
będą polegały przede wszystkim 
na usunięciem mułów węglowych 
w ilości 30 000 m3 oraz usunię-
ciu odpadów komunalnych w ilo-
ści 200 Mg. Ponadto zostanie 
ukształtowana powierzchni skła-
dowiska odpadów, skarpy zostaną 
zabezpieczone z wykorzystaniem 
geokrat, a także zostanie wykona 
warstwa humusowa oraz zostaną 
nasadzone drzewa.

W południowo-zachodniej czę-
ści hałdy powstanie także Kopiec 
Piłsudski, który w przyszłości zo-
stanie udostępniony do celów re-
kreacyjnych.

MI
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420/d/11

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

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

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

Inne prace transportowo-budowlane

Tel. 502 150 710

Zakłady usługowe

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

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 12 m3 
tel. 696 170 356

13/d/11

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

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

61/d/11

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Najtańsze usługi brukarskie

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

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

Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

4/i/14

ALARMOWE SYSTEMY 
– ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

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

2/l/13

DANKAN 
wywóz nieczystości ciekłych, beczka poj 10 i 16 m3 

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

28/I

Wywóz ścieków 
samochody 8 i 14 m3, czyszczenie 

przydomowych oczyszczalni 
tel. 501 22 33 51

12/D/11

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

Google.pl
Woźniak Henryk 

Jaworzno
VY73!

BAJKOLAND JAWORZNO

7/I/14

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
wystawiamy zaświadczenia
płacimy za każdy samochód

Tel. 732 732 731
Mysłowice ul. Mikołowska 52

13/i/14

AKUMULATORY
CENTRA, BOSCH, VARTA, EXIDE

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

tel. 32 75-29-555

1448/D

NAGROBKI
Parapety, schody, blaty kuchenne, kominki

www.konach.pl
Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2

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

14/i/14

SKUTERY, MOTOCYKLE 
na prawo jazdy kat. B

ROMET
www.andexmoto.eu

ANDEX ul. Katowicka 34A 
Jaworzno

tel. 32 75-29-555

29/d/15

SPECJALISTYCZNE PODŁĄCZENIA 
I NAPRAWY 

kuchenek i piecyków gazowych 
tel. 601-149-372

dw

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

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

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

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

dw

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

www.azotbiznespark.pl
dw

dw

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

www.azotbiznespark.pl 

94/d/15

ROLETY ZEWNĘTRZNE
170zł/m2 brutto

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

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

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

Przegrywanie 
taśm VHS 
na płyty DVD

Przegrywamy 
również kasety 
magnetofonowe 
i płyty 
winylowe

Cyfryzacja płyt 
winylowych

20,00 zł
cyfryzacja kaset 

magnetofonowych
15,00/20,00 zł

cyfryzacja kaset 
video VHS

30,00 zł

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

tel. (32) 751-91-30
ogłoszenie własne

dw

Centrum Ogrodnicze SURMA
Profesionalne usługi ogrodnicze:
• projektowanie ogrodów
• całoroczna pielęgnacja

• koszenie traw
• wykonywanie prac ogrodniczych

Sprzedaż roślin: byliny, drzewa, rośliny itp.
Jaworzno ul. Zelwerowicza 24B      Tel. 793 420 815, 603 052 452

dw

Wywóz ścieków, czyszczenie 
przydomowych oczyszczalni, 

tel. 888 119 230
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podczas jednego kursu po nektar pszczoła odwiedza do 100 kwiatów

Nasza firma zajmuje  wznoszeniem budynków
mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej. 
pracownicy oraz kadra kierownicza gwarantuje 

Poprowadzimy   od A do Z, zapewniamy

- kierownika budowy,

     przez proces
budowy wymarzonego domu, prosimy o kontakt.

tel. 782 479 097, 788 728 009

BUDOWA DOMÓW - KOMPLEKSOWO

Pszczoły są zawsze 
w dobrym nastroju 
– twierdzi pszczelarz 
Władysław 
Odrzywołek i pewnie 
ma rację, wszak 
hoduje je już od  
30 lat. Jego pszczele 
towarzystwo 
mieszka w 20 
ulach, w każdym 
z nich ok. 60 tys. 
pszczół latem, 
czyli ok. 120.000 
przebiegłych 
osobników. 

Pan Władysław jest emeryto-
wanym energetykiem, do swoich 
pasji zalicza fotografię przyrod-
niczą i turystykę. Wiele radości 
dają mu ukochane wnuki. Jest 
pasjonatem powieści Sienkiewi-
cza. O pszczołach wie wszystko, 
w tajniki pszczelarstwa wpro-
wadzał go serdeczny kolega śp.  
p .  Jagoda.  C iekawie  nam 
o pszczołach poopowiadał. Za-
częliśmy od pszczelego menu.

– Głównym pokarmem pszczół 
jest pierzga i nektar – mówi pan 
Władysław – zbierają je z kwia-
tów. Pierzga, czyli pyłek zbierany 
jest z kwiatów i składany w ko-
mórkach ula. Konserwowany 
nektarem podlega procesowi ki-
szenia i z tego jest najlepszy po-
karm. Pierzga jest wykorzystywa-
na razem z nektarem i miodem 
do karmienia larw pszczelich 
i matki pszczelej.

Pszczoła robotnica waży ok.  
1 grama, pewnie dobrze najedzo-
na nieco więcej. Matka pszcze-
la jest dwa razy większa, waży 
więc 2 gramy, taką wagę mają 
też trutnie – pszczela płeć mę-
ska. W ulu najbardziej zapraco-
wane są robotnice. Produkują nie 
tylko miód.

– Oprócz miodu – objaśnia 
pan Władysław – głównym pro-
duktem jest pierzga. Jest to bar-
dzo wartościowa odżywka rów-
nież dla ludzi. Pszczoły produku-
ją też wosk, wytwarzają propolis, 
czyli kit pszczeli. Od pszczół po-
zyskuje się również jad pszczeli, 
który służy do leczenia schorzeń 
reumatycznych.

Pszczoły to wyjątkowo prze-
biegłe owady. Potrafią w swej 
wielkiej rodzinie zadecydować 
o tym, która larwa będzie robot-
nicą, która matką, a która trut-
niem. Dla lepszej orientacji w ta-
kim pszczelim światku hodowcy 
oznaczają matkę kropką, białą, 
jeśli to matka jednoroczna, i od-
powiednio dla kolejnych lat – żół-
tą, czerwoną, zieloną i niebieską. 

Matki dożywają 5 lat. Pszczoły 
produkują miody różnorodne, ich 
gatunków jest kilkanaście.

Pan Władysław objaśnia, 
że głównym wyznacznikiem 
w rozpoznawaniu gatunku mio-
du jest barwa miodu. Wszyst-
kie miody wiosenne rzepako-
we, mniszkowe, akacjowe, li-
powe mają raczej odcień jasny, 
od bardzo jasnego jak np. rze-
pakowy po lekko ciemny jak li-
powy. Mowa o czystych odmia-
nach miodu. – Miody w naszej 
okolicy – dodaje pan Władysław 
– są najczęściej wielokwiatowe, 
dlatego, że nie mamy takich po-
żytków, które by zapewniały je-
den gatunek miodu.

Przeciętny śmiertelnik może 
nie rozróżnia wszystkich gatun-
ków miodów, a tym bardziej nie 
wie czy to miód prawdziwy. Me-
tod ocen czystości miodu jest kil-
ka. Pan Władysław twierdzi nie 
bez racji, że najlepiej to pójść so-
bie do znanego pszczelarza.

– Wtedy ma się powiedzmy 
100 procentową pewność – prze-
konuje pan Władysław – że bę-
dzie to miód naturalny i do-
brej jakości. Natomiast odróż-
nić w sposób bardzo prosty jest 
bardzo trudno. Metoda ołówko-
wa, w której macza się w mio-
dzie ołówek chemiczny, służy je-
dynie do stwierdzenia czy miód 
ma dużą zawartość wody. Moż-
na to stwierdzić również po wy-
glądzie miodu. Jest wtedy bardzo 
rzadki, a powinien mieć konsy-
stencję raczej gęstą, zbliżoną 
do syropu.

Dobrą metodą jest też wlanie 
odrobiny miodu do szklanki let-
niej wody. Jeżeli miód spłynie 
na dno szklanki i się nie rozpu-

ści, oznacza to, że jest to miód 
czysty.

Pszczele robotnice podzielono 
na te zbierające nektar, te budu-
jące i strzegące uli. Zwyczaje tych 
pożytecznych zwierzątek człowiek 
poznaje już od ok. 8000 lat, uzna-
je się, że wtedy hodowlę prowa-
dzili już Hiszpanie. W kulturach 
azjatyckich pszczoły utożsamiano 
z duszami zmarłych, chrześcijanie 
widzieli w nich dusze zmartwych-
wstałe. Pszczoły nadal symbolizu-
ją pilność, odwagę i pracowitość, 
choć są mniej pracowite niż mrów-
ki, tracą czas na bzyczenie.

Ela Bigas

Władysław Odrzywołek

Pszczela rodzina

OGŁOSZENIE



20 Co Tydzień nr 34/1300
24 sierpnia 2016 roku

Miasto JaworznoOgłoszenia

OGŁOSZENIE

W tym tygodniu 
tematem naszego 
konkursu jest 
CZAS NA GRZYBY. 
Czekamy na Wasze 
ciekawe pomysły 
z wykorzystaniem 
grzybów (mogą być 
także dołączone 
zdjęcia).

W naszej kulinarnej zabawie 
do wygrania jest BON DO BORO-
WEJ CHATY O WARTOŚCI 50 ZŁ.

Odpowiedzi wyślijcie na adres: 
konkursy.jaw@gmail.com do po-
niedziałku 29 sierpnia. Zwycięzcę 
poznamy 31 sierpnia. 

Chcesz 
reklamować 

się 
w internecie?

Pokażemy 
Ci nasze 

możliwości 
na www.jaw.pl

tel. 32 751 91 30
ogłoszenie własne

poz ko p-kty ko pkt-y poz
+ 1 8   2126.791 123121 38 27 83 86 8   2126.791 1
+ 2 8   2078.339 Janik Henryk__________ 123117 23 14 51 61 8   2078.339 2
+ 3 8   2066.938 Wiernek Daniel+Jerzy__ 123137 36 17 5 33 8   2066.938 3
+ 4 8   2019.097 Synowiec Teofil_______ 123508 20 10 77 97 8   2019.097 4
+ 5 8   1969.627 123312 53 26 7 26 8   1969.627 5
+ 6 8   1841.979 Wilkosz W+W___________ 123521 28 12 14 144 8   1841.979 6
+ 7 7   1819.055 123418 59 27 13 63 7   1819.055 7
+ 8 8   1796.580 Cebula Zbigniew_______ 123108 27 14 57 274 8   1796.580 8
+ 9 7   1656.393 123235 35 14 36 229 7   1656.393 9
+ 10 6   1548.778 Lach Kazimierz________ 123126 63 17 78 150 6   1548.778 10
+ 11 6   1504.398 Nowak Leszek__________ 123133 29 9 47 259 6   1504.398 11
+ 12 6   1458.388 123101 40 16 20 84 6   1458.388 12
+ 13 6   1450.041 Wilkosz Kazimierz_____ 123511 32 11 92 102 6   1450.041 13
+ 14 6   1435.383 Jarzynka Leszek_______ 123118 43 20 148 211 6   1435.383 14
+ 15 6   1405.252 123130 30 9 183 222 6   1405.252 15
+ 16 6   1389.372 123210 46 16 69 187 6   1389.372 16
+ 17 5   1224.552 Kowalski Zbigniew+Syn_ 123218 22 7 74 79 5   1224.552 17
+ 18 5   1171.213 Dudek Marcin__________ 123405 41 6 159 224 5   1171.213 18
+ 19 5   1152.281 123134 33 12 103 367 5   1152.281 19
+ 20 4   1076.629 123112 38 9 15 22 4   1076.629 20
+ 21 4   1075.000 123339 49 19 41 59 4   1075.000 21
+ 22 5   1040.514 123250 40 22 326 414 5   1040.514 22
+ 23 4   1000.896 123138 38 16 166 171 4   1000.896 23
+ 24 4    973.616 Felczak+Pustelnik_____ 123338 66 18 109 212 4    973.616 24
+ 25 4    944.911 123159 67 15 113 210 4    944.911 25
+ 26 4    942.059 Waloski Jacek_________ 123148 26 8 93 194 4    942.059 26
+ 27 4    922.720 123206 44 9 193 375 4    922.720 27
+ 28 4    856.148 123111 51 9 393 400 4    856.148 28
+ 29 4    843.526 123230 41 10 174 472 4    843.526 29
+ 30 3    749.757 123507 36 8 43 139 3    749.757 30
+ 31 3    744.666 123232 68 20 21 130 3    744.666 31
+ 32 3    738.966 123323 66 23 32 173 3    738.966 32
+ 33 3    730.008 Cisowski+Syn__________ 123241 30 6 56 388 3    730.008 33
+ 34 3    636.971 123509 15 3 411 434 3    636.971 34
+ 35 2    565.391 123303 50 10 55 117 2    565.391 35
+ 36 2    515.513 Bycina Bogdan_________ 123304 37 10 119 298 2    515.513 36
+ 37 2    500.448 123139 37 6 228 263 2    500.448 37
+ 38 2    462.377 Guja Andrzej__________ 123310 23 4 225 453 2    462.377 38
+ 39 2    454.031 Oleksy+Grzegorczyk____ 123104 44 8 165 554 2    454.031 39
+ 40 2    385.627 123107 42 5 522 533 2    385.627 40
+ 41 2    371.376 123408 36 9 552 573 2    371.376 41
+ 42 1    261.523 Dziubek Henryk________ 123236 76 1 190 0 1    261.523 42
+ 43 1    226.507 123204 36 2 362 0 1    226.507 43
+ 44 1    209.406 Boba Roman____________ 123407 39 8 446 0 1    209.406 44
+ 45 1    189.454 123144 41 7 544 0 1    189.454 45
+ 46 1    185.993 123106 38 3 561 0 1    185.993 46
+ 47 1    177.443 Kogut Zbigniew________ 123301 22 2 603 0 1    177.443 47
+ 48 0      0.000 Kramarczyk Jan________ 123122 16 2 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123125 28 4 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 Piekarczyk Antoni_____ 123135 38 8 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 Gnyp Marian___________ 123212 28 5 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 Cierpich Kazimierz____ 123248 39 6 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 Klimczyk - Miller_____ 123308 50 13 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123311 45 0 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123316 31 3 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 Antkowiak Henryk______ 123333 34 9 0 0 0      0.000 48

poz-1 
typ

poz-2 
typ

Dane z obecnego lotupo- nr-kom
konk 
razem

+ 48 0      0.000 123402 9 0 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 Chmielarz Marek_______ 123403 22 2 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123404 39 0 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123411 45 3 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123416 19 4 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123419 21 1 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 Bartyzel Jan__________ 123501 21 1 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123502 11 0 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123505 14 0 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123512 45 0 0 0 0      0.000 48
+ 48 0      0.000 123522 11 0 0 0 0      0.000 48

20 sierpnia br. odbył się 
pierwszy w tym sezonie 
lot gołębi młodych 
z miejscowości Wołczyn. 
Jaworzniccy hodowcy 
zakoszowali na ten lot 
2460 sztuk gołębi, które 
reprezentowały 67 drużyn 
hodowców z naszego 
miasta.

Gołebie zostały wypuszczo-
ne o godz. 6.40 przy słonecznej 
pogodzie.Po prawie 2-godzin-
nym locie pierwszy zameldował 
się gołąb Mieczysława Stanucha 
o godz. 8.38.52, pokonując trasę 
128 km 850m ze średnią prędko-

ścią 1083,99 m/m.Właścicielami 
kolejnych gołębi są:
2. Szyguła Tomasz +Stanisław 

1083,58m/m
3. Kędzierski Krzysztof 1082,83m/m
4. Kędzierski Krzysztof 1082,36m/m
5. Wiernek Daniel+ Jerzy 

1079,17m/m
6. Bycina Bogdan 1078,72m/m
7. Wiernek Wiesław 1072,74m/m
8. Kędzierski Krzysztof 1069,48m/m
9. Szyguła Tomasz+ Stanisław 

1067,28m/m
10. Żurawik Roman 1066,73m/m

Kazimierz Wilkosz

Tabela wyników po 1-szym locie seria 8 z 15 przedstawia się następująco:

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
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ZDROWIA i URODY

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

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

48/d/11

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

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

Rejestracja telefoniczna 616 32 30
46/d/11

49/d/11

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

50/d/11

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

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

STOMATOLODZY

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

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

47/d/11

1842/d/10

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

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

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

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/1125/I/13

NEURO-PLUS Jaworzno ul. Katowicka 19D

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

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

NEUROLOG

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

IMPLANTOLOGIA 
dr n. med. Justyna Witalińska-Łabuzek

REJESTRACJE: 32 700 38 87    drlabuzek.pl

CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 
dr n. med. Andrzej Lekstan 
REJESTRACJA: 32 758 17 39    lekstan.pl

JAWORZNO UL. KRAKUSA 1 

211

212

KARDIOLOG

96/i/15

SPECJALISTA KARDIOLOG 
specjalista chorób wewnętrznych lek. Tomasz Szady 

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

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

HOLTER EKG

dw

Gabinet stomatologiczny w Przychodni MCM Podwale na 
ul. Nosala 5 jest czynny od poniedziałku do piątku. Lekarze 

stomatolodzy B. Getel i R. Tkacz przyjmują pacjentów na NFZ bez 
wcześniejszych zapisów. Nie obowiązuje rejonizacja – mogą się 

zgłaszać pacjenci z całego Jaworzna. Tel. 517 091 207

Pięści czy 
pierścienie

Temat tego artykułu pod-
jęliśmy po obejrzeniu filmu 
„Siła spokoju”. Stwierdzi-
liśmy, że warto podjąć ten 
wątek, by lepiej zrozumieć 
mechanizmy, które działa-
ją w świecie. Zadajmy sobie 
pytanie: Co daje siłę? Gdzie 
jej szukać? Te wypowiedzi 
same nasuwają się na usta 
właśnie po projekcji. Dys-
kusja w naszej fundacji jak 
zwykle wiele wniosła w na-
sze wspólne kręgi. Zastana-
wialiśmy się czyż nie z wnę-
trza płynie siła, która nada-
je rytm dnia? Uzgodniliśmy 
wspólnie, że nie warto wal-
czyć z drugim człowiekiem 
i za wszelką cenę próbować 
udowodnić, że to my jeste-
śmy górą, wręcz odwrot-
nie. Doszliśmy do wniosku, 
że piękniej wygląda czło-
wiek spokojny, uśmiech-
nięty. Tylko skąd czerpać 
tę radość, gdy problemy 
się pojawią? To właśnie siła 
spokoju pozwala skupić się 
i szukać rozwiązań. 

Po obejrzeniu drugiego 
filmu MMS walki małych 
dzieci byliśmy przerażeni. 
Co dorośli, wydawało by się 
wykształceni ludzie, szyku-
ją swoim dzieciom, które 
w rozmowie potwierdzają, 
że nie chcą tego robić. Za-
stanawiamy się, co kieru-
je rodzicami, którzy szyku-
ją taki los dzieciom? Czyż-
by kwestie finansowe były 

ważniejsze od dobra i spo-
koju tego małego człowie-
ka? Może u nas jeszcze tego 
zjawiska nie widać, ale war-
to się zastanowić czy chcemy 
je promować. Przez puszcza-
nie filmów i późniejsze ich 
opisywanie, staramy się do-
trzeć do każdego. Próbuje-
my pokazać, że każdy film 
z sensem lub jakiekolwiek 
dzieło literackie zasługuję 
na to, by się nad nim pochy-
lić i rozważyć. Często w dzi-
siejszym świecie brak czasu 
i mania pieniądza powodu-
ją, że nie mamy czasu na re-
fleksję i uznajemy coś bardzo 
wartościowego za całkowicie 
nieprzydatne. 

W naszej fundacji staramy 
się patrzeć szerzej na różne-
go rodzaju sprawy, w tym 
sztukę. Zachęcamy do oglą-
dania tych dwóch różnych 
filmów i podejmowania wła-
snych wyborów, dyskusji, 
wzajemnej wymiany poglą-
dów na te tematy, ponieważ 

to my dorośli możemy zro-
bić tak wiele, by młodzi mo-
gli mieć na czym się wzoro-
wać. Tyle pokoleń za nami, 
mamy podpowiedzi, wystar-
czy chcieć wybrać własną 
drogę, opierając się na dro-
gowskazie w postaci starszy 
i doświadczonych – w tym 
wypadku seniorów. 

Każdy z nas powinien za-
stanowić się, czy ślepe podą-
żanie za innymi daje mi ra-
dość, spełnia moje pasje, 
buduje moje relacje z ludź-
mi, wokół mnie. Większość 
z Państwa może dopowie-
dzieć: Każdy wie, co ma ro-
bić. Jednak my próbujemy 
dotrzeć do każdego i za-
chęcić, by zadał sobie py-
tanie czego chce od życia? 
Jaka siła pomaga w drodze 
do celu? To bardzo trudne 
i żmudne zadanie, ale mamy 
nadzieję, że z Państwa po-
mocą i szczerymi chęcia-
mi nasze pytania i idea pój-
dą w świat, ponieważ stara-

my się docierać i drążyć, 
tak jak kropla skałę. Jeszcze 
raz piszemy o tym wprost, 
że warto rozmawiać, dzie-
lić się własnymi spostrze-
żeniami, doświadczeniami, 
a przede wszystkim podej-
mować wspólny dialog.

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

Piotr Helbin

MCI Fundacji ul. 11 Listopada 4c
Pomóż nam realizować inicjatywy 
„CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA”
PKO BP 28 1020 2528 0000 
0302 0373 7400, https://www.
facebook.com/Mojczasdlaseniora.
imWandyiJozefa/. 
e-mail: fundacjamojczas@op.pl
www.fundacjamojczasdlaseniora.pl
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Mieszkaniec 
walczy o znak na 
Szymanowskiego

OTK interwencjainterwencjaCENTRUM

Zg o d n i e  z  w c z e ś n i e j -
szymi zapowiedziami 
od 22 sierpnia rozpoczął 

się remont drogi dojazdowej 
do ZGOK w Balinie. W jego trak-
cie zostanie przebudowany 
i przykryty nakładką asfaltową 
ponad 250 metrowy fragment 
wysypany dotychczas tłuczniem. 
Całość prac powinna zająć około 
trzech tygodni.

Prace polegają na ułożeniu 
krawężników, regeneracji i uzu-
pełnieniu podbudowy oraz wyko-
naniu nakładki asfaltowej na 262 
metrowym fragmencie wysypa-
nym obecnie tłuczniem. Całość 
prac powinna zająć około 3 tygo-

Opinie internatów są
podzielone:
Za kąpielą w fontannach

Natalia: Szkoda, że nigdzie nie 
ma takiego problemu tylko u nas.
Tomasz: Trzeba było podczas 
przetargów pomyśleć o filtrowa-
niu i czyszczeniu wody w fon-
tannie, ale jak to z przetargami
bywa... Najlepiej zrobić zakaz 
wchodzenia na rynek, bo dziado-
stwo robicie. Ale kasa z przetargu 
się zgadza.
Piotr: Większość miast nie robi 
problemu. Tylko Jaworzno...a wie-
cie dlaczego, bo znowu przetarg
na to wygrała firma “kogucik”
i nie wzięli pod uwagę, że to dla
społeczności jest. Żałosne.

Przeciw kąpieli w fontannach

Daria: Jak jakiś piesek sobie 
w nocy nasika albo się wykąpie
w fontannie to jego zarazki i siuś-
ki sobie tak krążą tam, bo ta woda
się nie czyści; -) jak dziecko pój-
dzie i umyje koła z roweru to też 
sobie to wszystko tam krąży; -),
wiec dla higienicznego bezpie-
czeństwa uważajmy, co nasze 
dzieciaki robią przy fontannach.
Michalina: We wszystkich mia-
stach w Polsce i za granicą 
są ostrzeżenia przed moczeniem 
się w fontannie! Niestety, ludzie 
nie zdają sobie sprawy, co może 
spowodować taka “niewinna” za-
bawa w wodzie...
Magda: Dzieci cierpią przez bez-
myślnych rodziców, którzy nie po-

trafią być dla nich wzorem. Przez 
rodziców, którzy uważają, że fon-
tanna to basen do kąpieli i tak też
powinna być przystosowana. Fon-
tanny są obiegiem zamkniętym 
i nikt nie będzie finansował oczysz-
czania ich w całym mieście z róż-
nych ustrojstw. Jeśli rodzice są tacy
dbający o rozrywkę swych pociech, 
to niech zapewnią im bezpieczeń-
stwo i wezmą dziecko np. na ba-
sen, bo dzieci kąpiące się w fontan-
nie w samej bieliźnie to przesada,
z różnych względów. O przecina-
niu sobie stóp przez metalowe ele-
menty, potłuczeniach itd. nie zapo-
minając. Do pewnych norm i ogra-
niczeń należy się w społeczeństwie
dostosować, czasami dla własne-
go dobra, szczególnie dla tych to-
talnie, jak widać, nieświadomych.

Zdaniem osób, które mieszka-
ją w tamtej okolicy, brakuje takie-
go oznakowania. – Sam miałam trzy 
razy taką sytuację, że wjeżdżając 
w ul. Szymanowskiego wyjeżdżał sa-
mochód i mało by brakowało, a do-
szło by do stłuczki – mówi Sebastian 
Ciągwa.

Problem dotyczy wyjazdu z uli-
cy Matejki 24 – Arkady i włącza-
jących się do ruchu samochodów 
w ulicę Rzemieślniczą. Przy po-
łączeniu ul. Rzemieślniczej z ul. 
Szymanowskiego jest znak D-3, 
który, jak czytamy w odpowiedzi 
MZDiM, został wymieniony na nowy 
i przestawiony w miejsce lepiej wi-
doczne przez kierowców. Jednak, jak 
podkreśla Sebastian Ciągwa, należa-
łoby także umieścić znak B-22 lub 
C-4 przy wyjeździe z bloków za tak 
zwanymi Arkadami, ponieważ samo-

chody często wyjeżdżają pod prąd 
w tamtej okolicy, być może dlatego, 
że kierowcy skracają sobie drogę.

Zdaniem Sebastiana Ciagwy, 
ustawienie takich znaków wpły-
nie na bezpieczeństwo na tej dro-
dze oraz z pewnością przyczyni się 
do zniwelowania sytuacji niebez-
piecznych, które mogą prowadzić 
do kolizji.Według MZDiM argumen-
ty przedstawione w piśmie są... nie-
uzasadnione.

Taka odpowiedź zdecydowanie 
zaskoczyła pana Sebastiana, który 
od stycznia br. zwraca się do MZDiM 
z prośbą o usprawnienie ruchu 
w okolicach ul. Szymanowskiego.

Batalia trwa od kilku miesięcy, 
niestety efektów nadal nie widać. 
Mamy nadzieję, że sytuację w końcu 
uda się rozwiązać na korzyść miesz-
kańców. MI

Do redakcji napisał miesz-
kaniec Ciężkowic, który 
zwrócił uwagę na problem 

braku znaku „STOP”. Sytuacja 
dotyczy ul. Bobrowa Górka, 
gdzie jego zdaniem ten znak 
powinien się znaleźć.

Jak zauważa mieszkaniec 
na skrzyżowaniu ul. Wakacyjnej 
i ks. Mroczka znalazł się znak „ustąp 
pierwszeństwa”. Problem w tym, 
że tuż obok znajduje się ul. Bobro-
wa Górka, na której żadnego znaku 
nie ma. A droga ta łączy się z ul. Wa-
kacyjną i niemalże z ul. Ks. Mroczka.

Gdy samochody jadą od ul. Wa-
kacyjnej po prawej stronie znajdu-
je się ul. Bobrowa Górka. Mimo za-

Fontanna na rynku oraz 
skoczki szczególnie 
spodobały się dzie-
ciom, które chętnie 
pluskają się w wodzie. 
Jednak, jak informuje 
Miejski Zarząd Nieru-
chomości Komunal-
nych, taka zabawa 
może skończyć się źle.

Mimo że na fontannie znajduje 
się ostrzeżenie „zakaz wchodze-
nia do fontanny”, rodzice pozwa-
lają dzieciom na zabawę w wodzie.

Fontanny na rynku nie zosta-
ły przystosowane do odkażania 
wody z bakterii, w tym groźnej 
bakterii e.coli, grzybów czy paso-
żytów odzwierzęcych. Dlatego za-
bawa w takiej wodzie, gdzie zasto-
sowane systemy filtrowania wody 
służą do oczyszczania mechanicz-

Na fontannie znajduje się ostrzeżenie, mimo tego rodzice pozwalają dzieciom na zabawę

W tym miejscu potrzebny jest znak

nego, może być niebezpieczna dla 
zdrowia.

Fontanny są urządzeniami 
o obiegu zamkniętym. To oznacza, 
że wszelkie mikroorganizmy, któ-
re się w nich znajdą pozostają tam 
do czasu wymiany wody.

Mikroorganizmy, które mogą 
być obecne w wodzie, mogą wywo-
łać różne choroby, na które szcze-
gólnie narażone są małe dzieci.

Dodatkowo, jak informuje 
MZNK, fontanny nie są przystoso-

wane technicznie do bezpiecznej 
zabawy dzieci.

Nawierzchnia fontann wykona-
na jest z polerowanych kamieni, 
które w połączeniu z wodą stają się 
śliskie. To może powodować upad-
ki w trakcie zabawy i groźne urazy.

Dla tych, którzy lubią się plu-
skać w wodzie, mamy dobrą wia-
domość, na plantach ma powstać 
wodny plac zabaw, gdzie dzieci 
będą mogły bawić się bezpiecznie.

 MI

doczekali sięCEZARÓWKA DLN.

dni i jest uzależniona od warun-
ków pogodowych. Wyremontowa-
ny odcinek będzie miał szerokość 
6 metrów i umożliwi bezpieczne 
wymijanie się samochodów cięża-
rowych i śmieciarek.

– Zgodnie z umową z wyko-
nawcą cały czas ma być zapew-
niona przejezdność drogi do pose-
sji oraz do ZGOK. Bardzo prosimy 
zachowanie szczególnej ostrożno-
ści oraz zwracanie uwagi na poja-
wiające się tymczasowe znaki dro-
gowe. Ich celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa zarówno Państwu, 
jak i robotnikom prowadzącym re-
mont. Przygotowaliśmy plakaty in-
formacyjne, skierowane zarówno 

do mieszkańców, jak i do kierow-
ców samochodów jadących do Za-
kładu. Apelujemy w nich o rozwa-
gę i ostrożność – powiedział Mi-
chał Bogacki, członek zarządu 
ZGOK sp. z o.o.

Wykonawcą remontu jest firma 
EUROVIA.

z mat. pras. Eneris

Wjazd do ZGOK

Sebastian Ciągwa ze Stowarzyszenia Niezależ-
ni zwrócił się do Miejskiego Zarządu Dróg i Mo-
stów w imieniu mieszkańców, z prośbą o pra-
widłowe oznakowanie ulicy Szymanowskiego 
jako drogi jednokierunkowej. 

sady „prawej ręki”, kierowcy wyjeż-
dżający z Wakacyjnej często jadą 
„w ciemno”, nie zwracając uwagi 
na samochody jadące od ul. Bobro-
wa Górka. W tym miejscu często do-
chodziło do groźnych sytuacji, które 
kończyły się ostrym hamowaniem. 
Zdaniem mieszkańca, aby uniknąć 
takich sytuacji, przy ul. Bobrowa 
Górka powinien znaleźć się znak 
„STOP”. MI

interwencja
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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

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

PODWALE interwencja interwencja

„
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
www.pizzeria2-ka.pl

„Zrób zdjęcie” – konkurs

BORY

Dobrobyt na 
przystanku 

Podwale, gdzie są 
trzy kosze na 

śmieci obok siebie.
 

Pozdrawiam,
W. Kowalczyk

Na ulicy Ciasnej 
na Borach 
w asfalcie, tuż 
przy studzience 
kanalizacyjnej, 
powstała dziura. 
Sporej wielkości 
dziura w drodze 
powoduj 
utrudniania 
dla kierowców. 
Mamy nadzieję, 
że odpowiednie 
służby zajmą 
się tą sprawą, 
a dziura zostanie 
załatana.

Paweł Bień Oby szybko naprawili niebezpieczną dziurę na drodze

Jeden z mieszkańców poinformował nas o kolejnym 
akcie wandalizmu. Tym razem ktoś zdewastował wiatę 
przystankową na Podwalu przy ul. 11 Listopada. Nieznana 
osoba wybiła szybę, ta rozprysła się w drobny mak. 

Mieszkańców zbulwersował akt wandalizmu

Mieszkańcy, którzy zoba-
czyli zniszczony przystanek, 
nie szczędzili negatywnych 
komentarzy w kierunku oso-
by lub osób, które dokonały 
aktu dewastacji. 

– Nie rozumiem tego, jak 
można tak niszczyć – dziwi 
się mieszkanka. Jak zauwa-
żają, to nie pierwszy raz, 

gdy w tym miejscu docho-
dzi do takich sytuacji. – Naj-
pierw wybili dwa razy bocz-
ną szybę przystanku. A te-
raz wybili tę większą – mówi 
mieszkanka. Służby porząd-
kowe szybko usunęły leżą-
ce na przystanku stłuczone 
szkło, a sprawa została zgło-
szona na policję. 

Zarządcą przystanku jest 
Miejski Zarząd Dróg i Mo-
stów, który straty oszacował 
na około 400 zł. Fakt znisz-
czenia szyby został także 
zgłoszony do ubezpieczy-
ciela. W najbliższym czasie 
w tym miejscu zostanie wsta-
wiona nowa szyba.

PAJ

Dobiegły końca prace 
nad nowo wyko-
nanym odcinkiem 

deptaka wzdłuż rzeki Kozi 
Bród w Szczakowej. 

Deptak nosi imię Zdzisła-
wa Krudzielskiego, dyrek-
tora technicznego Fabryki 
Portland Cementu w Szcza-
kowej w latach 1919-1936, 
aktywnego działacza spo-
łecznego, filantropa. Zapy-
taliśmy mieszkańców co są-

SZCZAKOWA będzie inaczej

dzą na temat nowo wyko-
nanego deptaka. Ten im się 
podoba i uważają, że jego 
budowa była potrzebna. 
– Tutaj było okropnie, cho-
dziło się po błocie. Teraz 
jest bardzo dobrze – mówi 
mieszkanka.

Zwieńczeniem prac bę-
dzie jeszcze zamontowanie 
oświetlenia wzdłuż tego cią-
gu pieszego. Jak zapowiada 
Miejski Zarząd Dróg i Mo-

stów w tym miejscu ma tak-
że zostać wymieniona kład-
ka znajdująca się przy scho-
dach przy ul. Pochyłej.

PAJ

Deptak im. Z. Krudzielskiego
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM 

171/d/16

171/d/16

171/d/16

171/d/16

171/d/16

171/d/16

171/d/16

COLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-

Ogłoszenia drobne

342/D/15

Profesjonalne usługi wykończenia wnętrz 
Tel. 735 938 959

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 zakresie 

obrotu nieruchomościami, 
scalania i podział gruntów.

Zapraszamy
Renata Rębialak tel. 796 500 086

Kamil Cebula tel. 535 858 520 

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót 
Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o. 

zatrudni: 

• górników kombajnistów, 
• górników operatorów ładowarek, 
• górników strzałowych, 
• górników, 
• młodszych górników, 
• elektromonterów górniczych, 
• ślusarzy, robotników górniczych. 

Oferujemy miejsca pracy w KWK Makoszowy, KWK Pokój, 
ZG Sobieski. 

Bliższych informacji udziela się pod nr. 
32/6231019 lub 32/6229338.

SKUP 
AUT

Najlepsze ceny
Tel. 500 349 500

95

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

Wyznaczamy nowe standardy
biuro@lagunanieruchomosci.pl

tel. 533 362 062

KUPIĘ

WYNAJEM

PRACA
DAM PRACĘ

179/d/16

SZUKAM PRACY

641/d/14

USŁUGI

201/d/14

981/d

25/D/2011

1100
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DROBNE
CENA ZA SŁOWO wynosi 

1,00 zł netto 
plus 23% VAT,

tj. 1,23 zł
ogłoszenie własne

Ogłoszenia drobne

OGŁOSZENIA

„Nowe przygody Aladyna” i „Czerwony 
kapitan” w kinach sieci 

Od 26 sierpnia br. w kinach sieci 
Multikino można zobaczyć pre-
mierowo porywającą komedię dla 
całej rodziny „Nowe przygody Ala-
dyna”. Na ten oraz inne produkcje 
familijne od poniedziałku do nie-
dzieli rodzice z dziećmi mogą 
kupować bilety rodzinne płacąc 
za swoje tyle co dziecko.

W filmie „Nowe przygody Aladyna” 
słynna baśń została wzięta na warsztat 
przez grupę znakomitych komików i na-
brała zupełnie nowych barw, nie tra-

cąc nic ze swojego klasycznego uroku. 
W filmie dwaj drobni złodzieje, ucieka-
jąc przed pogonią, w wielkim domu to-
warowym znajdują schronienie w dzia-
le dziecięcym, gdzie zostają zmuszeni 
przez dzieci do opowiadania bajek. Nie-
sieni ich niezwykle swobodną narracją 
przenosimy się do Bagdadu latających 
dywanów, pięknych księżniczek, prze-
biegłych czarodziejów oraz przeróżnej 
maści wezyrów i sułtanów. Poznajemy 
Aladyna, którego niektórzy mylnie biorą 
za Ali Babę, a także jego rapującego słu-
gę, czyli wszechmocnego dżina we wła-
snej osobie. Przede wszystkim jednak 

przeżywamy niezwykłe przygody moc-
no wzbogacone wyobraźnią niekompe-
tentnych gawędziarzy.

Dzięki nowym cenom biletów ro-
dzinnych, w ramach akcji „Rodzina 
do kina”, rodzice mogą ze swoimi pocie-
chami uczestniczyć w najważniejszych 
premierach filmów familijnych w bar-
dzo atrakcyjnych cenach. Rodzic przy 
zakupie biletu dziecięcego dla dziec-
ka, za swój bilet na ten sam film zapła-
ci tyle samo. Bilety rodzinne mogą być 
nabyte maksymalnie przez dwoje rodzi-
ców lub opiekunów. Oferta obowiązu-
je we wszystkich kinach sieci Multikino 
i Silver Screen przez cały tydzień, na fil-
my familijne 2D i 3D do 12 roku życia. 
Akcja „Rodzina do kina” nie obowiązuje 
na wydarzenia specjalne w tym m.in. 
na Poranki filmowe. Bilety są dostępne 
w kasach kin oraz przez stronę www.
multikino.pl.

Celem akcji „Rodzina do kina” jest 
zachęcenie rodzin z dziećmi do wspól-
nego spędzania czasu w kinie oraz po-
pularyzowanie oglądania filmów na du-
żym ekranie. Obejrzany w gronie naj-
bliższych film to inspiracja do cieka-
wych rozmów oraz przemyśleń, a spę-
dzony w kinie czas to okazja do inte-
gracji i budowania rodzinnych więzi. 
Ambasadorami akcji „Rodzina do kina” 
są aktorzy Aneta Todorczuk-Perchuć 
oraz Marcin Perchuć z córką Zosią i sy-
nem Stasiem oraz blogerzy Maria i Ja-
kub Paskowie z córką Gabrysią, prowa-
dzący najpopularniejszy blog parentin-
gowy oczekujac.pl. W ramach współ-
pracy przy akcji ambasadorzy uczest-
niczą w seansach filmowych objętych 
akcją i recenzują obejrzane produkcje 
familijne.

Regulamin oraz szczegóły akcji 
znajdują się na stronie www.multiki-
no.pl

26 sierpnia br. w kinach sieci Multiki-
no będzie można zobaczyć premiero-
wo thriller „Czerwony kapitan” z Ma-
ciejem Stuhrem w roli głównej.

Film „Czerwony kapitan” przeniesie 
widzów do 1992 roku. Po upadku komu-
nizmu pozostało wiele nierozwiązanych 
spraw kryminalnych, których sprawcy 
nigdy nie ponieśli kary. W ręce Krauza 
(Maciej Stuhr) – ambitnego, młodego 

detektywa z Wydziału Zabójstw, wpada 
jedna z nich. Na miejskim cmentarzu od-
nalezione zostają zwłoki z licznymi ślada-
mi tortur. Świadomi niebezpieczeństwa, 
Krauz wraz ze swoim partnerem, posta-
nawiają rozwiązać zagadkę. Wszystkie 
tropy prowadzą do „Czerwonego Kapi-
tana” – owianego złą sławą specjalisty 
od „ostatecznych” przesłuchań z czasów 
minionej władzy. Niewielu przeżyło spo-
tkanie z nim. Z każdą minutą śledztwa 
wychodzi na jaw coraz więcej faktów, 
a podejrzenia padają na najwyższych 
decydentów policji i Kościoła.

Bilety na pierwsze premierowe po-
kazy można nabyć w kinach sieci Mul-
tikino, przez stronę www.multikino.pl 
oraz przez aplikację Multikino dostępną 
dla telefonów komórkowych z systemem 
Android, Windows Phone oraz iOS.

Wycinka drzew 510 211 464 
384/d/14

Przeprowadzki kom-
pleksowo Utylizacja 32 
220 64 27, 531 944 531 

933/d

kafelki tel. 604 428 852 
tanio 

85/d/14

nie, mycie okien 

384/d/14

384/d/14

29/d/15

Tresura psów 
608 639 352 

86/d/15

245/d/15

384/d/14

510 211 464
155/d/15

420/d

Hydraulika wod-kan, 
CO – 514 234 329

Brukarstwo – komplek-
sowo - 514 234 329

BRUKARSTWO kom-

502 443 310
156/d/16

przeprowadzki, 

182/d/16

186/d/16

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

bowe, dostawcze, tere-
nowe, tel. 603 578 739

10/D/2011

KUPIĘ

tel. 888 666 791
10/D/2011

Skup samochodów 

pokolizyjnych, najle-

72 72;  605 466 370
10/D/2011

Skup aut rocznik od 99 

klienta. Tel. 531 666 333 
310/d/14

z lat 1980-2000r. Najle-

tel. 533 009 206
310/d/14

880 084 653 
24/d/15

5/d/16

24/d/15

151/d/16

USŁUGI MOTORYZACYJNE

32 623 91 52
92/d/15

505 254 985
183/d/16

JARMARK 
SPRZEDAM

Drewno 

420/d

NAUKA

163/d/15

180/d/16

530 433 464
 181/d/16

KREDYTY

tel. 511 918 547

TAXI
1098/D

INNE

naszych podopiecznych, 

32 615 19 30 czynny od 

420/d
ogłoszenie własne

CO TYDZIEŃ 
czytaj na 

komputerze, 
tablecie 

i smartfonie
Kup w eprasa.pl

 OGŁOSZENIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie zawiadamia, że w dniu 
30.08.2016 o godzinie 12.00 w tutejszym urzędzie w pokoju 316 
odbędzie się pierwsza licytacja samochodów:

– VB Transporter BUS rok produkcji 2005 nr rej SJ 41703 
 wartość oszacowania wynosi 15 000,00 zł. 
 cena wywoławcza 11 250,00 zł.
– ciężarowy DAF rok produkcji 2005 nr rej SJ 63654 
 wartość oszacowania wynosi 31 800,00 zł. 
 cena wywoławcza 23 850,00 zł.
– naczepa Trouillet rok produkcji 2002 nr rej SJ 57866 
 wartość oszacowania wynosi 12 600,00 zł. 
 cena wywoławcza 9 450,00 zł.

Pojazdy stanowiące przedmiot sprzedaży można oglądać w dniu 30.08.2016 roku 
w godzinach 10:00 – 11:00, Jaworznie ul. Grunwaldzka 162
Ocenę techniczną pojazdów można oglądać w dniach 26 i 29.08.2016 r. W Urzędzie 
Skarbowym pokoju 306 piętro III.
W przypadku nie dojścia do sprzedaży w pierwszej licytacji termin drugiej licytacji 
wyznacza się na dzień 31.08.2016 na godz. 12.00.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie zastrzega sobie prawo odwołania 
licytacji bez podania przyczyny.

Sprawdź, czy jesteś w Katalogu 

firm na 

Strona główna Video Reklamy Katalog firm TV na żywo

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

ogłoszenie własne
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Co tydzień witamy najmłodszych jaworznian, którzy
przyszli na świat w Szpitalu Wielospecjalistycznym

w Jaworznie. Dziękujemy za pomoc Dyrekcji
i Pracownikom szpitala.

WITAMY W JAWORZNIE

25 sierpnia przypada Dzień Polskiej Żywności

Na początku padnie 
banał – chóry 
najlepiej brzmią 
w strzelistych 
katedrach. Każdy 
wyśpiewany 
wers dociera 
do słuchacza, 
biada więc 
nieudacznikom 
– każdy kiks będzie 
świetnie słyszany. 

Tym razem zaprezen-
tował się chór wyśmieni-
ty. W Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomo-
cy na Osiedlu Stałym śpie-
wał Metropolitalny Chór 
Soboru św. Jura ze Lwowa 
pobudowanego w XVIIIw. 
Chór koncertował w ra-
mach XXVI Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej i Organowej. Kon-
certy festiwalu odbywały się 

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

FILIP, synek Karoliny i Jana, urodzony 20 sierpnia. 
Waga 3450g, wzrost 58 cm. 

FRANCISZEK, synek Ewy i Krzysztofa, urodzony 20 sierpnia. 
Waga 3250g, wzrost 57 cm. Braciszek 3,5-letniego Juliana. 

MAKSYMILIAN MARGIELEWSKI, synek Anny i Adama, 
urodzony 21 sierpnia. Waga 2300g, wzrost 51 cm. 

NELA, córeczka Alicji i Sebastiana, urodzona 19 sierpnia. 
Waga 2900g, wzrost 53 cm. 

ALAN JAN FLESIŃSKI, synek Pauliny i Jakuba, urodzony 
19 sierpnia. Waga 2700g, wzrost 51 cm. Braciszek 2-letniej Lenki. 

też w Wygiełzowie, Trzebini 
i Grojcu.

Sobór św. Jura jest najważ-
niejszą cerkwią grekokatolic-
ką nie tylko na Ukrainie, ale 
też – jak się uważa – na świe-
cie. O cerkwi opowiadał nam 

ksiądz Paweł Droździak, gre-
kokatolicki misjonarz, które-
go praprababka była Polką. 
Ksiądz Paweł spędził kilka lat 
w Watykanie i USA.

– Powiedziałbym, że to jest 
serce dla wszystkich grekoka-

tolików. Tam pochowany jest 
nasz metropolita i zarazem 
święty kościoła Andrzej Szep-
tycki, do którego się modlimy. 
To jedna z wielkich postaci 
naszej cerkwi, jest pochowa-
ny w krypcie soboru.

Lwowski sobór jest 
świątynią pod wezwa-
niem św. Jury, postaci 
dla grekokatolików szcze-
gólnie istotnej. Jak mówił 
ks. Paweł – św. Jura wal-
czył ze złem i to zło zosta-

ło przez niego pokonane. 
Dla naszej cerkwi to bar-
dzo ważny święty.

P ierwsze  wzmiank i 
o chórze Soboru św. Jury 
pochodzą z XVIII wieku. 
Współcześni śpiewacy chó-
ru to artyści Opery Lwow-
skiej, słuchacze studium 
operowego Akademii Mu-
zycznej, studenci i wykła-
dowcy lwowskich uczelni. 
W repertuarze chóru domi-
nuje muzyka sakralna ob-
rządku wschodniego – to 
m.in. msze i nieszpory.

O programie koncertu ks. 
Paweł opowiadał: jesteśmy 
w roku Miłosierdzia Boże-
go, będziemy śpiewać więc 
o miłości Boga. Zaprezentu-
jemy m.in. pieśni wykorzy-
stywane na święto Zmar-
twychwstania Chrystusa.

Chór zabrzmiał pięknie, 
śpiewacy dysponują świet-
nie szkolonymi głosami, 
współbrzmią idealnie. Nie 
byliście Państwo? Cóż, po-
zostało jedynie wznosić 
modły do św. Jury z prośbą 
o wybaczenie.

Ela Bigas

Chór lwowskiego Soboru św. Jura podczas jaworznickiego koncertu
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KONKURS
Do wygrania: Dwudniowy pobyt w pałacu w Miłkowie.

Pytanie konkursowe: W którym roku powstała pierwsza restauracja z browarem w Polsce?
Należy wysłać swoje nazwisko  z dopiskiem ,,Pasją nakręceni” Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prawidłowe odpowiedzi należy przesłać na adres:
konkursy.jaw@gmail.com z dopiskiem „Pasją nakręceni”

Malujesz, haftujesz, piszesz
wiersze, chcesz zaprezentować

swoją twórczość?
Zadzwoń – tel. 606 350 663

Stowarzyszenie Twórców Kultury

Dzień Strażnika Miejskiego obchodzimy 29 sierpnia

Historia przestêpczoœci w Jaworznie   odc. 69.

Seniorzy wśród nas to kopalnie 
wiedzy, ale częściej słucha się 
teraz telewizji czy internetu 

niż ludzi żyjących obok nas. Poplą-
tała się nowoczesność z mądrością.

A przecież w opowiadaniach se-
niorów o różnych ciekawych wy-
darzeniach zawarta jest pozytywna 
nauka. Posłużę się taką opowieścią 
zasłyszaną w Jaworznie oraz na pol-
skiej Orawie.

Zguba na szczęście!
Pewnego razu przez Niedzieliska 

przejeżdżał polną drogą orszak ślub-
ny do kościoła w Jaworznie. Państwo 
młodzi jechali na przodzie w pięk-
nej czarnej dorożce, a wszyscy inni 
na furmankach.

Po niedługim czasie, tamtego 
dnia tą samą drogą, przejeżdżał furą 
jakiś Żyd i zauważył na drodze dam-
ski trzewik. Podszedł do pobliskiego 
domostwa z pytaniem, kto mógłby 
zgubić zupełnie nowy but. Gospoda-
rze odpowiedzieli, że but na pewno 
zgubiła panna młoda z przejeżdżają-
cego ślubnego orszaku.

Żyd natychmiast pojechał do ko-
ścioła i oddał but pannie młodej, któ-
ra w jednym bucie stała przed ko-
ściołem. Rozeszła się wieść po oko-
licy, że państwo młodzi będą mieli 
zawsze pieniądze „po Żydzie”.

Tak to bez pomocy toto-lotka 
można „ściągnąć dobro”.

Drewniany kościółek
Jest to historia opisana w języ-

ku orawskim w szkolnej broszur-
ce przez nauczycielkę Bogusławę 
Warciak z okazji poświęcenia szko-
ły i nadania jej imienia M. Konopnic-
kiej w Harkabuzie na polskiej Orawie 
28 marca 2011 r. przez goszczącego 
z tej okazji w szkole kardynała Stani-
sława Dziwisza (zdjęcie obok).

Oto skrót:
Dziwimy się niekiedy starszym 

ludziom, że się tak zdrowo trzyma-
ją, a młodym nie chce się przynieść 
drewna z lasu. Młodzi, chociaż mają 
teraz lekkie życie i jeżdżą autami, 
są słabi na zdrowiu i mają mało czasu.

Opowiada się, jak to dawniej cho-
dzono na nogach przez las do Spytko-
wic do kościoła. Była to sama radość. 
Drzewa wokół były piękne i pachniało 
ziołami. Buty nosiło się w rękach, aby 
się nie zniszczyły i zakładało je przy 
kościele. W zimie jeździło się sanka-
mi, a zaspy sięgały koniom do kolan. 
Jak się popatrzyło na piękne lasy, góry 
i małe drewniane chatki wyglądające 
spod śniegu, to aż radość człowieka 
brała. Bielutki śnieg wyglądał jak pie-
rzyna.

Czasy się jednak zmieniają i teraz 
w Harkabuzie jest piękny kościółek, 
ale zanim go wybudowano to różnie 
bywało. Po II Wojnie Światowej ro-
dzina Kondysów z Harkabuza posta-

nowiła wybudować na swojej działce 
kościół. Ponieważ były to czasy komu-
nistyczne, nie zezwolono na jego bu-
dowę. Kondysowie zrobili więc prze-
biegły plan niby na dom, gdzie jedna 
ze ścian była zaokrąglona. Kiedy wła-
dze się zorientowały w sprawie, kaza-
no go rozebrać.

Kondysowie dwa razy zapłacili 
karę i ociągali się z rozbiórką. Docze-
kali się, że przyjechał do wsi biskup 
krakowski – Karol Wojtyła i nakazał 
proboszczowi z Podwilka, aby odpra-
wił tutaj niedzielną mszę. Kościół się 
ostał. Teraz do niego wszyscy mają 
blisko, a ludzie zamiast chodzić na no-
gach, jadą do kościoła swoimi autami. 
Nie mają dobrego zdrowia i mają co-
raz mniej czasu.

Na szczęście starsi ludzie przeka-
zują opowieści o dawnych czasach 
i wszyscy wiedzą, że należy ich sza-
nować, tak jak przekazaną orawską 
mowę. Aby zachować zdrowe korze-
nie Orawian. G. Frąs

Przepustka czy paszport 
są zawsze dokumentami 
o dużym znaczeniu. Ich 

waga wzrasta na terenie położo-
nym nieopodal państwowej gra-
nicy. W latach 1918 – 1922 takim 
miejscem były najbliższe okolice 
Jaworzna. Tę sytuację skrzętnie 
wykorzystywały różnego typu 
osoby.

Zdarzały się zatem fałszerstwa 
przepustek czy nawet paszportów. 
Osoby zajmujące się pokątnym han-
dlem lub paserstwem nierzadko po-
sługiwały się takimi dokumentami 
podrabiając je lub „przedłużając” 
ich ważność. Do częstych przypad-
ków należało kupowanie podrobio-
nych przepustek od fałszerzy. Oczy-
wiście dokument taki kosztował nie-
małe pieniądze. Wydatek jednak się 
opłacał.

W tych latach paserstwo i han-
del – zwłaszcza nielegalny – przyno-
sił niekiedy olbrzymie zyski. Nie na-
leży zapominać, że właśnie te pierw-
sze lata istnienia Odrodzonej Rzeczy-
pospolitej były jednocześnie latami 
kryzysu gospodarczego. Z całą mocą 
wystąpił niemalże w całej Europie.

O możliwość swobodnego prze-
kraczania polsko–niemieckiej grani-
cy starały się też osoby podejrzane. 
Byli to między innymi różnego ro-
dzaju szpiedzy. Nie próżnowali też 
bolszewiccy agitatorzy. Wroga anty-
polska działalność tych osób trwała 
w najlepsze w latach 1918 – 1922. 
W Jaworznie w tym okresie zaczęli 
swą agitacje propagatorzy bolsze-
wiccy. Siali dezinformację. Rozrzu-
cali też ulotki. W tekstach wzywa-
li agitatorzy ludność do rewolucji 
internacjonalistycznej. Nawoływali 
lud pracujący do obalenia rządów 
“Panów i Obszarników”. Wzywali 
też do szkodnictwa gospodarcze-
go. Polegać ono miało na uszka-
dzaniu urządzeń i maszyn w fabry-
kach. Specjalne grupy dywersantów 
uszkadzały też między innymi linie 
telefoniczne i telegraficzne. Dywer-

sanci pod osłoną nocy ucinali całe 
kilometry kabla telefonicznego i te-
legraficznego. Niszczyli słupy tele-
graficzne i telefoniczne.

Osoby siejące bolszewicką pro-
pagandę przechodziły bez prze-
szkód dawną granicę byłego Kró-
lestwa Polskiego, która biegła nie-
opodal Szczakowej. Kierowały się 
następnie na Górny Śląsk. Podob-

ną drogą przybywali komunistycz-
ni agitatorzy do Jaworzna. Działal-
ność ich wzmogła się znacznie mię-
dzy 1918 a 1921 rokiem.

W tym czasie bowiem toczyły się 
działania wojenne na froncie woj-
ny polsko–sowieckiej. Szerzyli an-
typolską propagandę, rozrzucali też 
ulotki z wrogimi hasłami. Następnie 
udawali się w stronę Krakowa i dalej 
do centralnej Polski.

Pisałem o tym już we wcześniej-
szych odcinkach. Osoby te bez tru-
du zdobywały przepustki granicz-
ne na terytorium Górnego Śląska. 
Pośrednikiem często była, bez prze-
szkód działająca tu, Komunistycz-
na Partia Polski. Oto jeden z kil-
ku zachowanych w archiwach tek-
stów podania skierowanych na ręce 
urzędników Starostwa Powiatowe-
go w Chrzanowie z prośbą o wyda-
nie legalnej przepustki, celem prze-
kroczenia granicy polsko–niemiec-
kiej. Dokument wystosowała dyrek-
cja jednej z jaworznickich kopalń 
(tekst cytowany za oryginałem):

Niniejszym upraszamy o wy-
danie przepustki na Górny Śląsk 
dla naszego urzędnika niejakiego 
Donata Majewskiego. Informuje-
my, że zmuszony jest on do czę-
stych wyjazdów na Górny Śląsk 
w sprawach służbowych. Prosimy 
najuprzejmiej o przepustkę z waż-
nością na termin 30-dniowy. Pod-
pisano dyrekcja Jaworznickich Ko-
munalnych Kopalń Węgla.

cdn.
Przemysław Maciejewski

Historyczne zdjęcie z przebiegu kontroli granicznej

Kościół w Harkabuzie

Browar Spiż znajduje się 
w podziemiach wrocław-
skiego rynku. Został zało-

żony w 1992 roku przez Bogdana 
Spiż. 

Smak piwa produkowane-
go w tym miejscu znają turyści
z całego świata, wrocławianie i ich 
goście. W Spiżu był m.in. Vaclav 
Havel, Aleksander Kwaśniewski 
czy Hanna Suchocka. Wybór bizne-
su nie był przypadkowy. W rodzinie 
Spiżów browarnictwo to już trady-
cja. Ojciec Bogdana w czasie wojny 
na pracach przymusowych poznał 
tajniki warzenia piwa. Nabyte umie-
jętności wykorzystał w późniejszym 
życiu i został kierownikiem browa-
ru w Lwówku Śląskim, a następnie
w Miedziance. Bogdan Spiż podpa-
trywał pracę w browarze i uczył się 
trudnego rzemiosła. Po szkole pod-
stawowej wybrał technikum piwo-
warskie w Tychach, żeby zdobyć 
odpowiednie wykształcenie. Potem 
otworzył browar we Wrocławiu. Kie-
dy Bogdan Spiż rozpoczął produkcję 
miodowego piwa, nie cieszyło się ono 
popularnością wśród klientów. Dzisiaj 
to jeden z ulubionych trunków miesz-
kańców Wrocławia. W czerwcu 2005 
roku po trwającym prawie 3 lata re-
moncie w hali starej drukarni w cen-
trum Katowic powstał klub muzycz-
ny Spiż. Charakterystyczną cechą, 
która wyróżnia ten lokal od innych 
tego typu miejsc jest własny browar. 
To pierwszy w Europie Mini Browar
z klubem muzycznym – dyskoteką. 
Goście mają do dyspozycji w cało-

Bogdan Spiż, Natalia Jankowska-Urant, Dj Martin

ści monitorowany dwupoziomowy 
klub z bezprzewodowym dostępem 
do internetu, dwie sale taneczne, trzy 
bary, cztery projektory, scenę, salę 
bankietów (VIP), loże. Warto na ko-
niec wspomnieć, że Bogdan Spiż 
jest Honorowym Konsulem Meksy-
ku we Wrocławiu, to najwyższe od-
znaczenie przyznawane obcokrajow-
com za zasługi dla Meksyku. Order 
Orła Azteków stopnia kawalerskie-

go odebrał z rąk Ricardo Villanu-
eya Hallala, ambasadora Meksyku
w Polsce w ,,uznaniu bezinteresow-
nej, dwudziestoletniej pracy dyplo-
matycznej w propagowaniu kultury 
i gospodarki Meksyku”.

Natalia Jankowska Urant

O wizerunek prowadzących zadbał: 
Karolina Salon Fryzjerski,
Salon kosmetyczny Visage
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opinii dopełni i rozszerzy w

iedzę oraz 
um

iejętności w
 tej dziedzinie oraz w

 sztuce. 
Jej celem

 są studia zaoczne, które pozw
olą 

już teraz podjąć pracę.
Jednak to nie w

szystko – m
ów

i 
– od 2008 roku należałam

 do społeczności 
zespołu tanecznego D

igerido, który 
intensyw

nie działa w
 M

łodzieżow
ym

 
D

om
u Kultury w

 Jaw
orznie. W

 tej grupie 
zaczęłam

 rozw
ijać się w

 tym
 co kocham

, 
czyli w

 tańcu. Jest to nieodłączna część 
m

ojego życia.
W

 gim
nazjum

 uczęszczała do Akadem
ii 

Tańca Beltane, jeździła na obozy taneczne 
oraz w

arsztaty. – Taniec jest dla m
nie 

nie tylko działaniem
 kulturow

ym
, ale 

też inspiracją w
 postrzeganiu św

iata – 
opow

iada – Pokazy i w
ystępy nie są dla 

m
nie w

ielką trudnością. Praca w
 zespole, 

pokonyw
anie trudności i stresu, tego 

nauczyłam
 się w

 D
igerido. Posiadam

 
parę m

ałych sukcesów
 w

 w
ystępach 

solow
ych, które spraw

iają m
i niesam

ow
itą 

radość. Teraz opuszczam
 progi zespołu 

i od w
rześnia 2016 roku rozpoczynam

 
działalność instruktorską w

 Akadem
ii Tańca 

Elite w
 Jaw

orznie, m
am

 w
ielką nadzieję, 

że spraw
dzę się jako trener i dam

 dobry 
przykład dla dzieciaczków

. D
ano m

i w
ielką 

szansę na dalszy rozw
ój i kontynuow

anie 
tego, co kocham

 najbardziej.
Pani Kam

ila jest typow
ą optym

istką, 
cieszy się z najm

niejszych drobiazgów
 

i żyje – jak m
aw

ia – epikurejsko. Uw
ielbia 

działania kulturow
e i kontakt z naturą. 

Rekreacyjnie chodzi na siłow
nię, a zim

ą 
jeździ na snow

boardzie. Czas w
olny spędza 

różnorodnie. – Raz trochę bardziej leniw
o 

przy film
ie, a innym

 razem
 z przyjaciółm

i 
przy grach planszow

ych lub ogniskach 
– m

ów
i – M

ożna u m
nie zauw

ażyć 
„patriotyzm

 regionalny”, poniew
aż 

przyjem
nie m

ieszka m
i się w

 Jaw
orznie 

i czuję dużą w
ięź z tym

 m
iastem

. 
Ukochanym

 zw
ierzątkiem

 jest m
oja św

inka 
m

orska, sam
iczka, o w

ielu im
ionach, choć 

czasem
 niesforna dodaje ciepła i spokoju.

foto: D
om

inika K
ow

alczyk

– Z tą szpiegow
ską kam

erką 
przed redakcją gazetki jakoś 
nic nie w

yszło, Paulek.
– N

iestety, Tedi. N
ie w

yszło, 
b

o redaktorek się kapnął, 
że m

u b
ędziem

y do okien 
zaglądać.
– N

o i tw
oich p

otencjalnych 
konkurentów

 m
onitorow

ać, 
że się tak w

yrażę, Paulek. 
Bo o naszych ludziach, 
którzy zaglądają do redakcji 
naw

et nie w
sp

om
nę.

– Trochę szkoda, 
bo w

yłapałoby się 
niektórych gagatków

 
z naszej paczki, Tedi. A

 tak…
– A

le czem
uś się tak 

przestraszył redaktorka 
i zdjąłeś tę kam

erę, Paulek?
– Ty też byś się przestraszył, 
Tedi, gdybyś w

iedział, 
że m

a tu zajechać CN
N

 
i FO

X TV, żeby ujaw
nić nasz 

lokalny reżim
, w

 którym
 

w
olność prasy jest jeno 

figurą stylistyczną, a nie 
rzeczyw

istym
 praw

em
 

m
ieszkańców

 do sw
ob

ody 
w

yp
ow

iedzi.
– Paulek, a p

o co takie 
w

ielkie słow
a, jak sw

ob
oda 

w
yp

ow
iedzi, skoro na sesji 

i tak zam
knęliśm

y m
ordy 

m
ieszkańcom

 na am
en.

– Tyż racja, Tedi, ale 
redaktorow

i m
ordy nie 

udało się jednak zatkać.
– N

ie w
szystko stracone, 

Paulek. W
praw

dzie do okien 
redakcji nie zaglądniem

y, 
ale jak kam

erka jest 
tylko o jedną ulicę dalej, 
to zoom

em
 p

odejrzym
y 

gości w
ychodzących. 

Zrobi się screenshoty 
tw

arzy, a p
otem

 jak w
 tym

 
film

ie: „Tych klientów
 nie 

obsługujem
y.”

– C
zyli?

– C
zyli za tyłek i na bruk, 

Tedi. Che, che, che, na bruk!


