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Palisada 
wys. 7cm, dł. 3,10 m, brązowa Nawóz do borówki 2kg  Lakierobejca ochronno – dekoracyjna 0,75 l, duży wybór kolorów Obrzeże trawnikowe 100x20x6 cm, kolor: szary
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Tylko w tym 
tygodniu 

od 11.04 do 17.04.2016

JAWORZNO ul. Grunwaldzka 263;             TRZEBINIA ul. Długa 34a

HIT cenowy

Nieznana osoba 7 kwiet-nia potrąciła na pasach na ul. św. Wojciecha prawi-dłowo przechodzącą przez jezdnię 88-letnią miesz-kankę Jaworzna. Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia.
Po kilku dniach funkcjo-nariuszom udało się dotrzeć do sprawcy zdarzenia. – Po-licjanci kryminalni ustalili, kto jest sprawcą zdarzenia drogowego, w czasie które-go ucierpiała 88-letnia ko-bieta. Sprawcą zdarzenia okazał się 80-letni mieszka-niec naszego miasta. Męż-czyzna ten został wstępnie przez śledczych przesłu-

chany. Twierdzi, że nic nie pamięta. Tłumaczy to swo-im wiekiem. Na tę chwi-lę podejmowane są z nim stosowne kroki prawne. Czekamy przede wszyst-kim na dokumentacje me-dyczną, która jasno okre-śli i wskaże dalsze czynno-ści z tym mężczyzną. Cho-dzi konkretnie o to, aby stwierdzić, czy to zdarze-nie zostanie zakwalifikowa-ne jako wypadek, czyli prze-stępstwo, czy też wykrocze-nie. Jest taka możliwość, że temu mężczyźnie zosta-nie zatrzymane prawo jaz-dy z uwagi na spowodowa-nie tego zagrożenia w bez-

pieczeństwie w ruchu drogowym – mówi kom. Tomasz Obarski z KMP Jaworzno.

Kob ie ta ,  w  wyn i -ku potrącenia, trafiła do szpitala z poważny-mi obrażeniami, ale jej 

życiu nie zagraża nie-bezpieczeństwo.

PAJ

8 błogosławieństw
Klub Inteligencji Katolickiejzaprasza wszystkich zaintereso-wanych na wykład ks. dr. Lucjana Bielasa pt.: „8 błogosławieństw” – część I, który odbędzie się w środę 13 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 w budynku Miej-skiej Biblioteki Publicznej.

Czesław Brandys

Dawno, dawno temu, kie-dy szefem jedynie słusz-nej partii w Polsce był Gie-rek, a MO żarliwie czuwa-ła nad bezpieczeństwem jej członków, nakręcono film pt. „Przepraszam, czy tu biją? ”.Tytuł zaczerpnięto z filmo-wego dialogu raczkującego w zawodzie gangstera, które-go MO chce namówić do zdra-dy szefa. Młodziutki gangster nieśmiało pyta: Przepraszam, czy tu biją?
40 lat później, kiedy jedy-nie słusznym szefem Jaworz-na jest Silbert, o mało co nie pobito na jaworznickim rynku dziennikarza niezależnej prasy.Jeżeli urzędnicy nie waha-ją się podnieść rękę na dzien-nikarza, to czego może spo-dziewać się zwykły obywatel. Przed załatwieniem jakiejkol-wiek sprawy w magistracie, ra-dzimy więc profilaktycznie spy-tać: Przepraszam, czy tu biją?

Józef Matysik

Wizytówka „CT”

?

Z okazji jubileuszu ogłaszamy dla naszych Czytelników konkurs, w którym do wygrania jest
wiele nagród – szczegóły na str. 11

2 5  n a g r ó d  n a  2 5  l a t  g a z e t y

Tak przez 25 lat zmieniło się Jaworzno na przykładzie szybu „Kościuszko” oraz naszego rynku

opatrzcie, jak zmieniła się
za gazeta przez ostatnie 
at. Popatrzcie, jak zmieniło 
nasze miasto. Różnicę wi-

ć gołym okiem. Mamy na-
eję, że dzięki naszej dzien-

karskiej aktywności, miasto 
mieniło się na lepsze, choć 
ewnie są rzeczy i sprawy,
óre nam wszystkim nieźle 
oskwierają.

Jak zwykle, piszemy w na-
zej gazecie prawdę, czyli

– jak to zwykle bywa – o spra-
wach łatwych i przyjemnych,
ale i o trudnych i przykrych.
Wszak nigdy nie byliśmy

i nie jesteśmy gazetą „bajkową
w której pokazuje się tylko jedn
stronę życia miasta. I może wła
śnie dlatego przetrwaliśmy prz
te 25 lat, bo prawda – być moż
i czasem przykra, ale zawsze
będzie na wierzchu.

Jestem przekonany, że ten 
numer jest przez swą zawar-
tość numerem historycznym.
Mam nadzieję, że rozpocz-
nie nowy rozdział historii Ja-
worzna. Dlatego zachęcam
do lektury gazety, choć będzie
to wymagało większego wysił-
ku, bo jest nieco grubsza .

red. nacz. Józef Matysik

1991 2016

1991 2016
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Blog: Powoli się żegnam

4  maja obchodzimy Dzień Strażaka oraz Dzień Piekarza

I
Urodzenia Zgony

1992 1262 806

1993 1121 798

1994 1069 901

1995 930 822

1996 1005 802

1997 788 797

1998 928 783

1999 752 839

2000 778 770

2001 797 825

2002 745 795

2003 678 863

2004 744 867

2005 724 877

2006 666 908

2007 805 905

2008 825 969

2009 857 973

2010 846 1052

2011 761 1056

2012 743 1071

2013 601 1140

2014 604 1112

2015 363 1127
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o zgony o urodzenia

Trend wzrostowy zgonów

Punkt 
przecięcia 
trendów

Trend spadkowy urodzeń

„era” prezydenta Andrzeja Węglarza

„era” prezydenta 
Mariana Tarabuły

„era” prezydenta Pawła Silberta

Przy okazji naszego jubileuszu postanowiliśmy prześledzić wybrane wskaźniki, dotyczące nasze-
go miasta. Z podstawowych parametrów wybraliśmy wskaźnik urodzeń i wskaźnik zgonów.

Poniżej tabela oraz graficzna prezentacja przebiegu tych wielkości przez prawie 25 lat

 y 8 błogosławieństw. Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na wykład ks. dr. Lucjana Bielasa pt. 
„8 błogosławieństw” – część II, który odbędzie się w środę 
11 maja 2016 r. o godz. 17.00  w budynku biblioteki publicznej.
      Czesław Brandys

Jak co roku, Biblioteka Ślą-
ska w Katowicach przedsta-

wiła opracowanie statystycz-
ne do sprawozdania za 2015 r. 
Spośród wszystkich bibliotek 
samorządowych z powiatów 
grodzkich na pierwszym miej-
scu uplasowała się jaworznicka 
książnica.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie, według agregato-
wego indeksu aktywności, anali-
zy najważniejszych wskaźników 
efektywności działalności biblio-
tecznej, została oceniona najwy-
żej. Od lat zauważany jest wzrost 

zainteresowania usługami, zwią-
zanymi z promocją książki i czy-
telnictwa.

Zgodnie z zestawieniami staty-
stycznymi, Biblioteka w Jaworznie 
osiągnęła także najwyższy wskaź-
nik zasięgu czytelnictwa spośród 
wszystkich powiatów wojewódz-
twa śląskiego – 33 proc. Na ten 
imponujący wynik z pewnością 
wpłynęły: zaangażowanie biblio-
tekarzy, popularność wszystkich 
inicjatyw czytelniczych, literac-
kich, kulturalnych, edukacyjnych 
i wielu innych.

Za strony biblioteki

Tytuł „Firmy z jakością” przy-
znany przez Izbę Rzemieślni-

czą oraz Małej i Średniej Przedsię-
biorczości w Katowicach otrzyma-
ła Piekarnia Stanisław Bigaj, jako 
jedna z 18 firm ze Śląska.

Uroczystość wręczenia tytułu 
odbyła się w sobotę 23 kwietnia 
br. podczas XXIII Gali Izby Rze-
mieślniczej oraz Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Domu Mu-
zyki i Tańca w Zabrzu.

Uroczystość swą obecnością 
zaszczycił minister sportu i tury-
styki Witold Bańka, wojewoda ślą-
ski Jarosław Wieczorek, prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W części artystycznej wystą-
pił Krzysztof Respondek i i zespół 
„Kombi”. 

Właścicielom i pracownikom Piekarni Stanisława Bigaja 
składamy potrójne życzenia sukcesów i satysfakcji z pracy

z okazji Dnia Piekarza, obchodzonego 4 maja,
z okazji jubileuszu 25-lecia piekarni

oraz gratulacje za zdobycie tytułu „Firmy z jakością”.

Redakcja CT

Mimo lekko niesprzyjającej 
aury Rodzinna Majówka 

w Parku Podłęże przyciągnęła 
wielu mieszkańców, nie tylko z tej 
dzielnicy. Zaproszenie na wspólną 
majówkę było skierowane do ca-
łych rodzin.

Główną atrakcją pikniku był kon-
kurs na najlepszą potrawę z gril-
la, ponieważ nic tak nie łączy się 
z majówką, jak wspólne grillowa-
nie. Do konkursu mógł się zgłosić 
każdy, kto miał pomysł na ciekawe 
i smaczne potrawy z grilla. PAJ

No nie, jeszcze nie umieram. 
Ja tylko powoli żegnam się 
z gazetą, z którą związany byłem 
przez 25 lat. Powoli oznacza, 
że jest jeszcze parę osób 
do wyurlopowania w redakcji 
i może będę musiał czasem kogoś 
zastąpić. Ale od września...

Pozwoliłem sobie na ten 
osobisty ton z okazji jubileuszu 
gazety, ale na tym koniec 
i do rzeczy.

Kto mnie zna i czyta moje 
produkcje, ten wie, że jestem 
zagorzałym zwolennikiem 
zasady dwukadencyjności dla 
prezydentów miast. Nie będę 
wracał do zamierzchłej historii, 
bo już dawno wiedziano, że władza 
deprawuje. Dlatego skrócenie 
sprawowania władzy do dwóch 
kadencji tak bardzo nie zdeprawuje 
osobnika, któremu coś takiego się 
akurat przytrafi.

Jerzy Stępień, jeden z twórców 
ustaw samorządowych, mówi 
wprost, że bezpośredni wybór 
prezydentów jest błędem. 
Z jego publikacji wnoszę, 

że brak czasowego ograniczenia 
dla sprawujących władzę 
prezydentów jest katastrofą. 
Stępień postuluje nową 
formę zarządzania miastem 
poprzez wynajmowanie przez 
rady miejskie menedżerów, 
którzy muszą wydajnie 
pracować, aby utrzymać się 
na stanowisku. Dziś rozpasani 
prezydenci budują rozległe 
powiązania, które pozwalają im 
w kolejnych wyborach zdobywać 
wystarczającą ilość głosów, aby 
trwać na stanowisku do śmierci, 
a może i o jeden dzień dłużej.

Wracam na nasze podwórko. 
Przypominam sobie czasy, kiedy 
nasz prezydent rzeczywiście dbał 
o jawność urzędu. Lataliśmy 
z kamerą na każdy przetarg. 
Wszystko działo się na oczach 
mieszkańców. Ale potem coś 
zazgrzytało i urwały się nawet 
cotygodniowe konferencje 
prasowe prezydenta. Kiedy 
zgrzytano na nas zębami, 
przestaliśmy jeździć z kamerą 
na przetargi. Był rok 2011.

To przecież pierwszy rok 
trzeciej kadencji naszego 
prezydenta – skonstatowałem! 
Czy nie jest to symptomatyczne, 
że po dwóch kadencjach odbija 
palma, w najlepszym znaczeniu 
tego słowa? A to nie lepiej dwie 
kadencje i dość.

Bo potem są tylko kłopoty. 
O takich właśnie kłopotach piszę 
w reportażu interwencyjnym 
na stronie 5. Piszę w nim 
tak naprawdę o skutkach źle 
przeprowadzonych przetargów. 
Przeprowadzonych z nonszalancją, 
z dużą dozą urzędniczej arogancji. 
Wcześniej, kiedy z kamerą 
patrzyliśmy na ręce urzędnikom, 
nic groźnego się nie działo.

Nie wiem, czy jest to jest 
błąd prezydenta, czy zamierzone 
działanie, że urwał się spod 
kontroli wolnej władzy. Urwał? 
A po co miałby się urywać? – ktoś 
spyta.

Odpowiedzi do końca nie 
znamy, ale możemy przypuszczać, 
że może po to, aby dorobić?

Józef Matysik
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po raz pierwszy Święto Pracy w Polsce obchodzono w 1890 r.

Jaworzniccy policjanci za-
trzymali 33-letniego męż-
czyznę, który pobił swoją

konkubinę oraz kilkakrotnie
groził jej pozbawieniem życia.

Mężczyzna uderzał kobietę po 
twarzy i głowie, poniżał i wyzywał 
ją, a także groził, że w końcu ją za-
bije. Na wniosek policjantów oraz
prokuratora podejrzany o te prze-
stępstwa trafił na trzy miesiące do
aresztu. Grozi mu nawet 3 letni po-
byt w więzieniu.

O pomoc i interwencję popro-
siła 34-letnia kobieta, nad któ-
rą od pewnego czasu znęcał się 
jej 33-letni partner. Z relacji po-
krzywdzonej wynikało, że konku-
bent groził jej oraz znęcał się nad 
nią psychicznie i fizycznie. Bar-
dzo często zdarzało się, że sto-
sował wobec niej przemoc, ude-
rzał i szarpał. Do tego kobieta była
poniżana i wyzywana. Agresywny 

mężczyzna groził jej również po-
zbawieniem życia. Kobieta przy-
znała, że poważnie obawia się,
że mógłby on spełnić te groźby.

Mężczyzna był wcześniej już
karany za przestępstwa prze-
ciwko życiu i zdrowiu. Wobec
sprawcy wydane było także po-
stanowienie Prokuratora o zaka-
zie kontaktowania się i zbliżania 
do pokrzywdzonej, ale niczego go 
to nie nauczyło.

Zebrany przez śledczych 
materiał dowodowy, pozwolił
na przedstawienie mężczyźnie za-
rzutu gróźb karalnych oraz zmu-
szania kobiety do określonego za-
chowania. Jaworznicki sąd przy-
chylił się do wniosku policjantów
oraz nadzorującego sprawę pro-
kuratora i zadecydował, że 33-la-
tek trafi tymczasowo do aresztu 
na 3 miesiące.

KMP Jaworzno

4 maja, w dzień św. Floriana, obchodzi-
my Międzynarodowy Dzień Strażaka. 

Z tej to okazji wszystkim członkom Ochot-
niczych Straży Pożarnych i funkcjonariuszom 
Państwowej Straży Pożarnej życzymy wytrwa-
łości w ich trudnej i niebezpiecznej pracy. Kieru-
jemy do nich słowa szacunku i wyrazy uznania.

To oni są dla nas przez całą dobę i służą nam 
swą ofiarnością i oddaniem. Ich praca jest nie-
oceniona. Z narażeniem życia są zawsze tam, 
gdzie potrzebna jest pomoc i ratunek. 

Strażakom oraz ich rodzinom życzymy także 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Redakcja CT

Jak co roku środowiska lewi-
cowe spotkały się z okazji 
„Święta Pracy”, czyli dnia 

1 maja. Obchody rozpoczęto 
tradycyjnie w Byczynie, gdzie 
grupa kilkunastu osób złożyła 
kwiaty pod dwoma pomnikami.

– Święto zostało ustanowione 
w 1886 roku, na pamiątkę strajków, 
tylko w Chicago w Stanach Zjedno-
czonych. Następnie w Polsce pierw-
sze obchody odbyły się w 1890 roku 
– mówi Wacław Chudzikiewicz.

W Byczynie obecni byli także 
przedstawiciele Jaworznickiej Ini-
cjatywy Narodowej, którzy uważa-
ją, że jest to święto komunistyczne. 
– 1 maja, bardzo dobra idea święta, 
ale jak wiemy, zawłaszczona przez 
władze komunistyczne. Chcemy 
to zmienić i pokazać, komu tak na-
prawdę środowiska lewicowe odda-
ją w tym dniu cześć – mówi Dominik 
Jurkiewicz z Jaworznickiej Inicjatywy 
Narodowej.

Na miejscu rozdawali ulotki, 
na których widniały dwie posta-

– Szokująca odpowiedź pana 
prezydenta Pawła Silberta – żart 
primaaprilisowy, który narodził się 
w 2012 roku. Jestem ciekawy, czy 
gminę Jaworzno stać na takie żar-
ty primaaprilisowe. Z tego miejsca 
zadaję pytanie prezydentowi Sil-
bertowi: ile gmina wydała pienię-
dzy na początkowe plany budowy 
linii tramwajowej, a wiemy, że jest 
to co najmniej kilkanaście tysięcy 
złotych – mówi radny Kozik.

Jednocześnie radny uważa, 
że obietnica budowy tramwaju 
była swego rodzaju zbijaniem ka-
pitału politycznego przed wybora-
mi. – Cały czas uważam, że pomysł 
dotyczący tramwaju narodził się 
w 2012 roku i miał na celu przykuć 
uwagę mieszkańców. To był okres 
przed wyborami samorządowymi. 
Teraz w 2016 roku prezydent wy-
cofuje się z tego pomysłu – dodaje 
radny. PAJ/MI

cie – Franciszek Szlachcic – opi-
sany jako „Kat z Byczyny” oraz 
Irena Odrzywołek – opisana jako 
„Niezłomna z Byczyny”.

Po uroczystościach w Byczynie 
uczestnicy obchodów przenieśli 
się pod pomnik zlokalizowany 
przy ul. Sportowej. Tam również 

złożono kwiaty, a krótkie przemó-
wienie wygłosił Wacław Chudzi-
kiewicz.

W odróżnieniu do poprzednich 
lat, w tym roku nie odbył się pik-
nik, który organizowano w Parku 
Lotników na Osiedlu Stałym.

PAJ

Prezydent poinformował, że miasto ostatecznie rezygnuje z budowy 
linii tramwajowej. Wiele osób zadowolił ten fakt. Pojawiają się jednak 
pytania. Radny Marcin Kozik chce uzyskać informacje, ile pieniędzy miasto 
przeznaczyło na projekty i plany budowy linii tramwajowej.

Radny Marcin Kozik pyta, ile pieniędzy miasto wydało na projekt tramwaju 

Działacze środowisk lewicowych skladaja kwiaty pod pomnikiem przy ul. Sportowej

225 lat mija od uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Z okazji rocznicy w Jaworznie 
odbyły się uroczyste obchody święta. Tuż po godzinie 10 pochód z orkiestrą górniczą 
na czele i pocztami sztandarowymi przemaszerował pod Pomnik Niepodległości 
na rynku. Przemówienie z okazji rocznicy wygłosił prezydent Paweł Silbert.

Następnie odbył się krótki pro-
gram artystyczny „Piękna na-
sza Polska cała” w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 16. Po programie wręczono na-

grody laureatom Międzyszkolne-
go Konkursu Pocztów Sztandaro-
wych oraz Wiedzy o Polskich Sym-
bolach i Barwach Narodowych. 
Zwieńczeniem uroczystości było 

składanie kwiatów pod pomnikiem 
przez władze miasta, organizacje 
i stowarzyszenia, placówki eduka-
cyjne i inne organizacje.

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

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

S T R A Ż  P O Ż A R N A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imieniny

Kartka z kalendarza

Jeżeli chcą Państwo na bieżąco 
śledzić informacje z naszego miasta 

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

materiały filmowe.

Z notatnika policmajstra

4.05. Dzień Strażaka i Piekarza
5.05 Dzień Europy
6.05. W Watykanie obchodzone jest święto Gwardii Szwajcarskiej
7.05 to 128 dzień roku, do końca roku pozostaje 238 dni
8.05. Dzień Położnej
9.05. Dzień Unii Europejskiej
10.05. 1893 r w Krakowie założono pierwszy w Polsce klub szachowy

środa Floriana, Moniki
czwartek Ireny, Waldemara
piątek Judyty, Filipa
sobota Ludmiły, Benedykta
niedziela Stanisława, Wiktora
poniedziałek Grzegorza, Bożydara
wtorek Izydora, Antoniny

Serwis informacyjny

Z notatnika policmajstra

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Numer zamknięto 3 maja 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

Serdeczne podziękowania za okazane serce i życzliwość 
oraz uczestnictwo w smutnej ceremonii pogrzebowej

 śp. Ewy Śmitkowskiej 
dziękuje rodzina Śmitkowskich i Dziurdzikowskich 

25 kwietnia
Około godziny 10.00 
na ulicy Moździe-
rzowców 49-letni 
mieszkaniec Jaworz-
na ujął na gorącym 
uczynku młodego 
mężczyznę, który 
rzucając butelkami, 
rozbił okno w samo-
chodzie oraz domu 
zgłaszającego. 
Poszkodowany 
straty oszacował 
na kwotę kilku tysięcy 
złotych.

Zgłosiła 39-let-
nia mieszkanka So-
snowca, że nieznany 
sprawca, przy pomo-
cy ostrego narzędzia, 
dokonał porysowania 

powłoki lakierniczej 
samochodu zapar-
kowanego przy ulicy 
Chełmońskiego.
Straty oszacowa-
no na kwotę ponad 
dwóch tysięcy zło-
tych.

Po godzinie 20.00 
na ulicy Podwale pa-
trol Wydziału Ruchu 
Drogowego zatrzymał 
35-letniego jaworz-
nianina, który będąc 
w stanie nietrzeźwo-
ści, kierował samo-
chodem osobowym. 
Badanie na 
zawartość alkoho-
lu w wydychanym 
powietrzu wyniosło 
0,56 mg/l.

27 kwietnia
Sąd Rejonowy w Ja-
worznie zastosował 
środek zapobiegaw-
czy w postaci tymcza-
sowego aresztowania 
na okres trzech mie-
sięcy wobec 
33-letniego miesz-
kańca naszego mia-
sta, który kilkukrotnie 
groził swojej konku-
binie a także naruszył 
jej nietykalność cie-
lesną.

W godzinach popo-
łudniowych na ulicy 
Granitowej policjan-
ci Wydziału Prewen-
cji zatrzymali 59-let-
niego jaworznianina, 
który będąc w stanie 

nietrzeźwości, kie-
rował samochodem 
osobowym. Badanie 
na zawartość alko-
holu w wydychanym 
powietrzu wyniosło 
0,81 mg/l.

30 kwietnia
Policjanci Wydziału 
Prewencji oraz Wy-
działu Kryminalne-

go podczas pełnio-
nej służby, zatrzy-
mali dwóch poszu-
kiwanych mężczyzn 
w wieku 29 oraz 37 
lat, celem umieszcze-
nia w Zakładzie Kar-
nym. Wymienieni byli 
poszukiwani przez 
Sąd Rejonowy w Ja-
worznie oraz Bielsku 
Białej. 

Zaproszenie na spotkanie 
imieninowe Zof ii

Serdecznie zapraszamy na 
jubileuszowe, X spotkanie 

imieninowe pań naszego miasta 
Jaworzna, noszących imię Zofia. 

Spotkanie odbędzie się 
w czwartek 19 maja o godz. 17.00 

w Pizzernii „2-ka” ul. Krótka 2 
w centrum miasta. 

Koszt uczestnictwa 35,00 zł 
(w tym ciepłe danie, kawa, herbata 

i pamiątka jubileuszowa).

Serdeczne podziękowania składamy na ręce 
Pani dr Marii Bryła, prezesa Stowarzyszenia Hospicjum 

Homo-Homini im. Brata Alberta w Jaworznie 
oraz dla lekarzy, zespołu pielęgniarskiego 

i wolontariuszy za pełną poświęcenia opiekę, przyjazne 
otoczenie, życzliwość w czasie ciężkiej choroby 

Ewy Śmitkowskiej 
rodzina 

Śmitkowskich i Dziurdzikowskich 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

Pani Krystynie Dziurdzikowskiej 
z powodu odejścia do Pana

ukochanej córki Ewy 
składają:

Mirosława i Józef Matysikowie 
wraz z całą redakcją gazety Pani Krystynie Dziurdzikowskiej 

wyrazy najgłębszego współczucia i żalu 
oraz słowa wsparcia i otuchy 

po stracie ukochanej Córki Ewy
składają:  Józefa Szczepańska, Maria Rudzka, Zofia Żak, 

Alicja Dudek, Jan Ryszard Drąg
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Ta sprawa nie ujrzałaby 
pewnie światła dziennego, 
gdyby nie ferment, jaki 

powstał w gronie wykonawców 
przebudowy jaworznickiego 
rynku. Nie ujrzałaby też światła 
dziennego, gdyby nie agresywne 
i dziwne poczynania jaworznic-
kich urzędników.

A co złego się stało?
Najkrócej mówiąc, z naszej i unij-

nej kasy wypłynęło o jakiś milion 
złotych więcej niż powinno. Oka-
zją do tego był okrzyczany projekt 
„Rynek Od.Nowa”. Że wypłynęło 
to wiemy, ale gdzie i do kogo wpły-
nęło? No, to już powinny ustalić or-
gany ścigania, które nomen omen 
zajmują się jednym z odprysków 
tej skomplikowanej sprawy. A choć 
sprawa jest skomplikowana, to po-
staram się o niej opowiedzieć pro-
stym językiem. Będzie to opowieść 
o machinacjach na linii: wykonawca 
przebudowy rynku – urząd.

Akt I
– Panie redaktorze – zaczął pan 

Marek, który jako podwykonawca 
przebudowy rynku stracił na tym 
interesie bezpośrednio około 350 
tys. zł. – Mnie jest już wszystko jed-
no – oświadczył. Pan Marek został 
bowiem oszukany potrójnie.

Po pierwsze, Sławomir Baran 
– lider kontraktu – przekazał mu 
na dyskietce projekt budowy gazo-
nów ze stali kornetowej o grubości 
8 mm, choć istotne warunki zamó-
wienia zobowiązywały wykonawcę 
do użycia stali o grubości 20 mm. 
To strata o jakieś 300 tys. zł w prze-
robie.

Po drugie, Baran pomniejszył 
mu dodatkowo wynagrodzenie o 65 
tys. zł, i tak – jak wyżej wspomnie-
liśmy – pomniejszonego kontrak-
tu. Jasno stwierdził, że te pienią-
dze potrzebne mu są na łapówki 
dla urzędników nadzorujących kon-
trakt. Na tę okoliczność Baran stwo-
rzył dwie umowy, dotyczące kontrak-
tu z panem Markiem. Piszę stworzył, 
żeby nie użyć słowa sfałszował jedną 
z nich, bo prawo prasowe na to nie 
pozwala. Ta druga umowa, nazwij-
my ją „wirtualna” zmniejszyła panu 
Markowi wynagrodzenie o 65 tys. zł 
właśnie na pokrycie łapówek dla 
urzędników. Sprawę, jak to bywa, 
bada prokurator, a jej finał będzie 
w sądzie.

I po trzecie, Sławomir Baran nie 
zapłacił panu Markowi za część wy-
konanych robót, które zlecano mu 
ustnie. A nazbierało się tego trochę.

Tymi działaniami doprowadzono 
firmę pana Marka do bankructwa. 
Pan Marek musiał sprzedać swoje 
mieszkanie w Krakowie na pokrycie 
zaległości podatkowych, które spo-
wodowane były brakiem płatności 
ze strony Barana. Potem było jeszcze 
gorzej. Zlicytowano dom pana Mar-
ka i został na przysłowiowym bruku.

Akt II
Razem z panem Markiem w na-

szej redakcji zjawił się pan Józef, 
który miał nieco inną pozycję przy 
remoncie rynku. Był bowiem człon-
kiem konsorcjum, które w pierw-
szym przetargu przegrało, a w dru-
gim wygrało. Konsorcjum składało 

się z dwóch firm: Sławpol, pana Sła-
womira i Profkan, pana Józefa.

Ale zanim opowiem o krzyw-
dach pana Józefa, cofnijmy się nieco 
w czasie. 13 października 2011 roku 
ogłoszono pierwszy przetarg na pro-
jekt „Rynek Od.Nowa” oraz na oko-
ło rynkowe remonty ulic: św. Barba-
ry, Mickiewicza, Pocztowej, Zielonej 
i budowę zjazdu na parking przed 
halą. Złożono pięć ofert, a 21 grud-
nia 2011 roku magistraccy urzędnicy 
powiadomili o wyborze najkorzyst-
niejszej oferty. Kwota proponowa-
na przez zwycięzcę była jednak ab-
surdalnie niska, co wywołało sprze-
ciw firmy Spec-Bruk, która wniosła 
odwołanie do Krajowej Izby Odwo-
ławczej. Spec-Bruk zarzucił urzęd-
nikom aż 9-krotne naruszenie pra-
wa budowlanego. Magistrat musiał 
za to zapłacić pokrzywdzonej firmie 
23,6 tys. zł i powtórnie ocenić oferty.

Sprawa jest o tyle dziwna, 
że koszty tego przedsięwzięcia 
w ocenie czterech z pięciu wyko-
nawców przekraczały 23 mln zł, 
a potencjalny zwycięzca dał akurat 
tyle, ile miasto przeznaczyło na te 
prace. Dziwne, co? Bo o tym, ile mia-
sto przeznaczyło na realizację pro-
jektu, ogłoszono dopiero bezpośred-
nio przed otwarciem ofert.

Ale jeśli ktoś posiada zdolność ja-
snowidzenia, to naprawdę nic trud-
nego. Nieprawdaż?

Magistraccy myśliciele kombino-
wali prawie dwa tygodnie po ogło-
szeniu niekorzystnego dla nich 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoław-
czej. 26 stycznia 2012 roku ogłosi-
li, że unieważniają przetarg, bo rada 
miejska dała im na to ok. 21 mln zł, 
a reszta oferentów chciała nieco wię-
cej. Oczywiście poza tym, który dał 
zaniżoną cenę. Uznajmy, że np. z ty-
tułu zdolności jasnowidzenia.

Akt III
Wracamy zatem do pana Józe-

fa i do jego konsorcjum ze Sławpo-
lem. Konsorcjanci spodziewali się, 
że urząd szybko ogłosi drugi prze-
targ, a chcieli go wygrać. Zeszli więc 
ze swojej pierwszej ceny 23,4 mln zł 
na 19,7 mln zł w drugim przetargu. 
To o 3,7 mln zł mniej, czyli o 16 proc.

Pociągnięcia było natury pokero-
wego zagrania, bo za te pieniądze 
nie można było sensownie zrealizo-
wać tego kontraktu. Ale poszli va ba-
nque. Przyjęli, że zastosują materiały 
o nieco innych parametrach niż po-
dano w istotnych warunkach zamó-
wienia. Mimo że urzędnicy informo-
wali pytających oferentów, iż zmiana 

materiałów nie wchodzi w grę. Było 
to bardzo ryzykowne, bo nie można 
w realizacji zadania bezkarnie odstą-
pić od istotnych warunków zamó-
wienia. Może to być bowiem zakwa-
lifikowane jako rodzaj przestępstwa.

Dlaczego? Bo gdyby inni konku-
renci wiedzieli, że można zastoso-
wać gorsze i tańsze materiały, to da-
liby cenę niższą i to może oni by wy-
grali ten przetarg. Co skutkowałoby 
tym, że być może zaoszczędziliby-
śmy miliony w kasie miejskiej oraz 
w kasie unijnej.

Pan Józef, w porozumieniu z li-
derem konsorcjum, w dobrej wierze 
założył przy obniżaniu ceny, że za-
miast płyt i kostki granitowej o gru-
bości 12 mm, zastosuje płyty 8 mm 
oraz kostki 6, 8 i 10 mm. Ta oszczęd-
ność to tylko 250 tys. zł netto, a gdzie 
tu jeszcze 3,5 mln do obniżenia. Ale 
to wyjaśnimy w kolejnym akcie.

To był niestety początek udręki 
pana Józefa. Haczyk, na jaki sam się 
dał złapać, to ustanowione przez nie-
go gwarancje bankowe do kontrak-
tu na 1 milion zł. Kiedy zatem szło 
coś nie tak, to straszono go, że usuną 
konsorcjum z placu budowy i gwa-
rancje bankowe mu przepadną.

Jednak szczególnym udręcze-
niem dla pana Józefa był sposób 
traktowania go przez szefa kontrak-
tu – Tomasza Toszę. (Tak, to ten sam, 
co podczas przeglądu gwarancyjne-
go na rynku chciał pobić autora ni-
niejszego tekstu). Tosza był w naj-
lepszej komitywie jedynie liderem 
konsorcjum, panem Baranem. I ra-
zem jechali po panu Józefie. Zaczę-
li od tego, że projektant, z narusze-
niem istotnych warunków zamówie-
nia, zgodził się ostatecznie na zmia-
nę grubości kostki, ale...

Ale wcześniej, jak już wspomina-
liśmy, pan Józef już sobie pomniej-
szył swoje wynagrodzenie z tytułu 
zmniejszenia grubości kostki. Teraz 
Tosza wymusił na nim ustępstwo fi-
nansowe o kolejne 250 tys. zł netto, 
właśnie z tytułu pomniejszenia gru-
bości kostki. Na co – na szczęście – 
wystawił panu Józefowi stosowny 
papier, z którego wynika, mówiąc 
w uproszczeniu, że nie będzie go 
więcej nękał.

Należy podkreślić, że projektant 
ma niewiele do powiedzenia przy 
zmianie istotnych warunków za-
mówienia, bo wypowiada się tylko 
od strony technicznej. Zaś decydują-
cy głos od strony prawnej ma urzęd-
nik odpowiedzialny za kontrakt.

Suma summarum, pan Józef zo-
stał podwójnie pokrzywdzony. Za-

bierano mu z kontraktu dwa razy pie-
niądze za jedno ustępstwo. Ale przez 
bankowe gwarancje pan Józef w ża-
den sposób nie mógł się z tego cho-
rego układu wycofać.

I dalejże po nim. A okazje znajdo-
wały się co rusz. Kiedy będący w ko-
mitywie Baran i Tosza rozhulali się, 
włączono do tego układu inżyniera 
kontaktu Andrzeja Buchacza.

Akt IV
Kolejne konfitury to roboty dodat-

kowe, czy jak tłumaczył nam Tosza – 
nie dodatkowe, a uzupełniające. Jak 
je zwał, tak zwał, ale była to dodat-
kowa kasa poza wygranym kontrak-
tem. Według wyliczeń pana Józefa 
było tego na 2,5 mln zł. Ale żeby nie 
robić na to przetargu, bo ktoś obcy 
mógłby go wygrać, podzielono 
je na trzy zlecenia. Taki myk praw-
ny, który sprawia, że Tosza i jego 
mocodawcy są przekonani o zgod-
ności z prawem.

Pan Józef, ze względu na złe trak-
towanie przez Toszę oraz przez lide-
ra konsorcjum, często się buntował, 
a był przecież potrzebny jego podpis 
– jako konsorcjanta – do wzięcia ro-
bót dodatkowych. Próbował zatem 
odmawiać podpisu.

Straszono go zatem na dwa spo-
soby. Pierwszy, że wyrzucą konsor-
cjum z placu budowy. A jak wcze-
śniej pisaliśmy, pan Józef założył 
milion zł w gwarancjach bankowych, 
które by natychmiast stracił. Drugim 
sposobem było straszenie go przez 
jednego z podwykonawców części 
elektrycznej, że naśle ten na nie-
go „Ukrainców”, jeśli nie podpisze 
umowy na roboty dodatkowe. Ten, 
który go straszył był ulubieńcem ma-
gistratu. Pewnie dlatego, że zaopa-
trywał się czasem w hurtowni elek-
trycznej żony inżyniera kontraktu.

Wśród robót dodatkowych wspo-
mnimy na przykład o 10 drzewkach 
na ulicy Pocztowej za 100 tys. zł. 
Taką łaskawą propozycję dla Bara-
na przyniósł „w zębach” inżynier 
kontraktu. Kiedy przechodząc obok 
muzeum, obok Jumbo aż do Kociej 
i popatrzycie na te drzewka, to pew-
nie nie dalibyście za nie więcej niż 
1000 zł. A nasz urząd dał 100 tys. 
– taki bogaty. Wyjaśniam, że prace 
wyceniano ryczałtowo i teraz każdy 
urzędnik będzie się wypierał, ale... 
Ale w przyrodzie niczego nie się da 
ukryć.

Drugim kuriozalnym przykła-
dem dodatkowej roboty był remont 
chodników przy ulicy Pocztowej, 
obok Biedronki, w kierunku urzę-

du. To już istny skandal. Pisaliśmy 
o tym w naszej gazecie w 2014 roku. 
Nie przypilnowano wcześniej wyko-
nawcy tych chodników. Chodniki się 
rozlatywały, a gwarancja skończyła 
się. Za niedopilnowanie jakości ro-
bót w niektórych firmach wylatuje 
się na przysłowiowy bruk, ale w na-
szym magistracie?

I właśnie ten nasz magistrat wy-
korzystał sytuację, że przy okazji pro-
jektu Rynek Od.Nowa naprawi chod-
nikową fuszerkę. I to właśnie ta do-
datkowa robota.

Użyłem słowa skandal nie bez 
powodu, bo to początek całej intry-
gi. Bo według naszych informatorów 
należało w tych pracach na nowo po-
łożyć płyty i je zafugować. Ale oka-
zało się, że podbudowa jest z mate-
riałów odpadowych, dlatego pew-
nie chodnik rozleciał się na strzępy 
po dwóch latach. Kiedy to zauważył 
lider konsorcjum, mocno się zmar-
twił, bo gdyby wymieniał podbudo-
wę na kilku tysiącach metrów kwa-
dratowych chodnika, jego zarobek 
byłby nikły.

Zatem – według naszych infor-
matorów – w jednej trzeciej wymie-
nił podbudowę chodnika, a reszcie 
chodnika zrobił „makijaż”. Pewnie 
niedługo trzeba będzie je znów po-
prawiać.

Akt V
Jak czytaliście, zebrało się trochę 

tych milionów, które straciliśmy jako 
mieszkańcy. Żadnym pocieszaniem 
dla nas nie będzie, że i Unia też stra-
ciła, bo dofinansował ten projekt.

Prezydent buńczucznie ogła-
szał na prawo i lewo, że projekt Ry-
nek Od.Nowa jest czysty, bo Unia 
go sprawdzała od A do Z. Jak wielu 
przed nim, mocno się w tym wzglę-
dzie myli, ponieważ, póki ktoś z ukła-
du nie puści przysłowiowej „farby”, 
to nie da się skutecznie wykryć żad-
nego szwindla. Bo nie wiadomo, 
gdzie szukać.

Ale my już wiemy. Otóż odstą-
piono od istotnych warunków za-
mówienia:
• w sprawie płyt i kostek granitowych,
• w sprawie grubości stali kortenowej,
• w sprawie wykonania infrastruktury 

handlowej,
• w sprawie budowy muru oporowego,
• w sprawie przebudowy ul. 

Stojałowskiego bez projektu 
budowlanego,

• w sprawie przebudowy ul. Słowackiego 
także bez projektu budowlanego,

• wykonywano podbudowę rynku 
i chodników z materiałów odpadowych 
– pyłów kominowych czy żuzli,
Podkreślamy, że w odpowie-

dziach na pytania oferentów, urząd 
podkreślał, że nie ma mowy o zastą-
pieniu materiałów wysokiej jakości 
materiałami zastępczymi.

Epilog
Gdyby zatem urzędnicy w swych 

odpowiedziach na pytania oferentów 
powiedzieli prawdę, to przetarg wy-
grałaby inna firma i nie stracilibyśmy 
razem z Unią miliona złotych.

A przecież urzędnicy w odpowie-
dziach do oferentów tak podkreśla-
li, że nie można zmienić materiałów 
na gorsze. O odpadowych nawet nie 
wspomnę.

Józef Matysik
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Na sesję Rady 
Miejskiej, która 
odbyła się 30 
marca br. został 
przygotowany projekt 
uchwały: „w sprawie 
zmian w uchwale 
budżetowej 
na 2016 r. miasta 
Jaworzna”. W tym 
projekcie zmian, 
nie uwzględniono 
pieniędzy 
na rehabilitację dzieci 
niepełnosprawnych.

W tej kwestii rodzice dzieci nie-
pełnosprawnych zamierzali wystąpić 
na sesji w wolnych wnioskach. 

Miałam jednak nadzieję, iż zo-
stanie przygotowana autopoprawka 
i pieniądze na rehabilitację będą. 
Tym bardziej, że jest skąd fundusze 
wziąć. Choćby z promocji; za spo-
łeczne pieniądze niektórzy wysoko-
płatni pracownicy dbają o władzę, 
o jej dobre samopoczucie. Mimo 
wszystko miałam nadzieję na życzli-
wą wolę rządzących. Na to, że przy-
gotuje prezydent autopoprawkę do 
projektu uchwały. A nuż zechce, 
niechby i pod naciskami opinii pu-
blicznej, pieniądze znaleźć – myśla-
łam. Słyszałam od rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, że turnusy są 
bardzo drogie. W domowym budże-
cie często nie da się wygospodaro-
wać oszczędności na taki wyjazd. 

Każdy z nas wie, że specjalistycz-
na rehabilitacja dzieci, to niejedno-
krotnie sprawniejsza dorosłość.

Sygnalizował  tę sprawę w in-
terpelacji radny naszego klubu pan 
Grzegorz Piętak. On – zauważyłam 
– często rozmawia z panem prezy-
dentem, więc byłam przekonana, że  
jego dobrej rady prezydent posłucha 
i na marcowej sesji zgłosi autopo-
prawkę. Turnusy zostaną sfinanso-
wane. Myliłam się. Na sesji 30 marca 
nie było żadnej dobrej woli ze stro-
ny pana Silberta. A radny Piętak w 
interpelacji prosił o dofinansowanie 
turnusów.

Przeciw takim zmianom w budże-
cie nie uwzględniającym funduszy 

List do redakcji 

List do redakcji 

Zawiadamiam społeczność 
Jaworzna, że interwencje 
w sprawie Kompleksu Le-

śnego “Podłęże” obrębu Szczako-
wa, uznany za ochronny na pod-
stawie Decyzji Ministra Środo-
wiska nr BOA-lp.6-73/1802/2000 
z dnia 30. 11. 2000 r. może odnio-
są pożądany skutek.

Autor Przesłania do Posła Sej-
mu RP z miasta Jaworzno, do Pre-
zydenta Miasta Jaworzno, do Rad-
nych Miasta Jaworzno, otrzymał 
od Urzędu Miasta Jaworzno pismo 
z dnia 22 kwietnia 2016 roku, znak 
UA-ZP.6721.16.9.2016, w którym 
traktują publikację w tygodniku lo-
kalnym “Co Tydzień”, przesłaną też 
do Urzędu Miasta Jaworzno – jako 
kolejny wniosek do sporządzanego 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla eksploatacji 
piasku ze złoża “Jaworzno-Podłęże” 
w Jaworznie. Sprawa dotyczy wska-
zania, że piasek ze złoża “Jaworzno-
-Podłęże” w Jaworznie nie jest kopa-
liną pospolitą, gdzie eksplo-atowanie 
tego złoża wymaga uzyskanie konce-

sji wydanej przez Wojewodę, a jest 
kopaliną podstawową ze względu 
na zaleganie w obszarze ochron-
nym, co wymaga uzyskanie zgody 
na naruszenie terenu chronione-
go działaniem niszczycielskim lasu, 
wydany przez Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa oraz koncesji wydanej 
przez Ministerstwo Przemysłu i Han-
dlu. Ponadto wydanie takiej koncesji 
wymaga zasięgnięcia opinii właści-
wego organu samorządu terytorial-
nego. Ponieważ mieszkańcy Jaworz-
na dzielnicy Podłęże sprzeciwiają 
się planom uruchomienia piaskow-
ni w Leśnictwie Podłęże, sprawa 
będzie musiała być rozstrzygnięta 
w sposób demo-kratyczny – a to już 
pole działania Samorządu Terytorial-
nego. To czy uchronimy lasy “Podłę-
że” jest sprawą mieszkańców miasta 
Jaworzna. Apeluję do społeczności 
miasta Jaworzno o rozwagę w dzia-
łaniu dla radnych i prezydenta Ja-
worzna.

Mierniczy Górniczy, uprawniony 
geolog inż. Antoni Walus

Urząd Miejski zapewnia, 
że prowadzi konsekwentnie 

politykę jawności i transparent-
ności spraw publicznych. Wątpli-
wości co to faktycznej jawności 
i przejrzystości urzędu ma radny 
Marcin Kozik.

Mimo iż w Biuletynie Informa-
cji Publicznej pojawiają się infor-
macje finansowe, jego zdaniem 
te są niewystarczające. – Chodzi-
ło o upublicznienie umów zawie-
ranych przez urząd. Wszystkich 
umów, zarówno tych zlecenie, jak 
i o dzieło, tak aby pokazać miesz-
kańcom, na co tak naprawdę wy-
datkowane są pieniądze publiczne 
– mówi radny Marcin Kozik.

Zdaniem radnego Kozika może-
my mówić o transparentności urzę-
du, kiedy zostaną opublikowane 
wszystkie umowy zawierane przez 
urząd, których na razie brakuje 
w BIP-ie.

Radny, aby uzyskać takie dane, 
musi składać odpowiednie inter-
pelacje. A odpowiedź na nie prze-
czy zapewnieniom urzędu o pro-
wadzonej rzetelnie polityce jawno-
ści. – Taka transparentność, w moim 
przekonaniu, jest transparentnością 
wątpliwą, ponieważ do tej pory nie 
doczekałem się odpowiedzi, a inter-
peluje od 2015 r. w sprawie kontro-
li Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego w Urzędzie Miejskim i otrzy-
mania stosownych dokumentów, 
które CBA wysłało do urzędu. Tych 
dokumentów nie otrzymałem. Inter-
pelowałem w sprawie ujawnienia 
przez spółkę MPO, której udziałow-
ce jest gmina Jaworzno – ma swo-
ich dwóch przedstawicieli w radzie 
nadzorczej, aby ujawnić, ile ta spół-
ka zarabia na sprzedaży śmieci se-
lektywnych. Okazuje się, że mimo iż 

prezydent na swoich przedstawicieli 
w radzie nadzorczej, nie jest w stanie 
uzyskać takich informacji, ponieważ  
– jak mówią –  jest to tajemnica han-
dlowa tej firmy – mówi Marcin Kozik.

W ostatnim czasie radny popro-
sił o wykaz zarobków prezydentów 
Jaworzna oraz prezesów spółek. 
– Ja liczę na to, że jeżeli urząd jest 
transparentny i przejrzysty, udo-
stępnienie informacji, ile zarabiają 
prezesi miejskich spółek, ile zara-
bia prezydent miasta Jaworzna, nie 
powinno być żadnym problemem. 
A mieszkańcy Jaworzna mają prawo 
o tym wiedzieć, jak wykorzystywane 
są pieniądze publiczne – podsumo-
wuje radny Kozik.

Zgodnie z zapewnieniami urzędu, 
taka wiadomość powinna być jawna. 
Jak się okazuje, radny, aby uzyskać 
odpowiedz na zadanie pytanie, sam 
musi spełniać warunki. Po odpo-
wiedzi urzędników, radny pyta, cze-
go w takim razie obawia się urząd, 
że jawność jest tylko wybiórcza.

Co ciekawe, urząd zapew-
nia, że wzorcowym przykładem 
na jawność wydatkowania miej-
skich pieniędzy jest „licznik zadłu-
żenia miasta”, który znajduje się 
w głównej witrynie strony miej-
skie. Faktycznie, licznik pokazuje 
zadłużenie miasta na kwotę blisko 
15 mln zł, jest jednak jedno „ale”...
ta kwota podana jest bez odsetek, 
czyli nie jest to faktyczny, obec-
ny stan zadłużenia Jaworzna. Czy 
w takim razie, zarówno patrząc 
na „niepełny” licznik założenia 
oraz brak konkretnej odpowie-
dzi na interpelacje radnego Kozi-
ka, urząd może mówić faktycznie 
o jawności i przejrzystości wszyst-
kich spraw publicznych?

MI

jawny, jak zapewnia

Na początku kwietnia br. 
odbyły się konkursy na sta-

nowiska dyrektorów dziesięciu 
placówek oświatowych.

Po przeprowadzonych rozmo-
wach, komisja konkursowa wy-
brała kandydatów do przedszko-
li i szkół.
Od 1 września 2016 r. szkołami 
i przedszkolami przez 
najbliższych 5 lat będą kierowali:

Przedszkolem Miejskim nr 15 
– Małgorzata Wąsowicz, Przed-
szkolem Miejskim nr 18 – Małgo-
rzata Sowa, Przedszkolem Miej-
skim nr 19 – Marzena Wójcik.

Dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej nr 5 będzie Dorota Zięba, 
Szkoły Podstawowej nr 22 – Ma-
ria Świat, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących – Marta Figura, II Li-
ceum Ogólnokształcącego – Mał-

gorzata Szafrańska, Gimnazjum nr 
11 – Alicja Gaudyn.

Dyrektorem Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Grażyny Bace-
wicz został Wacław Dzierwa.

Nie wyłoniono natomiast kan-
dydata na dyrektora Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej.

Konkurs na to stanowisko zo-
stał ponownie ogłoszony.

mm

Nowe, stare nominacje

na rehabilitacje, głosowało podczas 
sesji 30 marca sześciu radnych: Bur-
czy, Głąbik, Kozik, Lehnort, Piętak, 
Sikora. Trzech wstrzymało się od gło-
su. Za decyzją prezydenta, aby nie 
dać pieniędzy opowiedzieli się rad-
ni PiS i JMM, między innymi lekar-
ka Smoliło-Żabińska, co szczegól-
nie boli, gdyż to właśnie ona z nas 
wszystkich najwięcej wie o niepełno-
sprawnych. Zasiada przecież w ko-
misji orzekania o niepełnosprawno-
ści. Tego dowiedziałam się od miesz-
kanki Jaworzna, która przyglądała się 
głosowaniu. 

W wolnych wnioskach na sesji 
Rady Miejskiej 30 marca br. głos 
zabrała mama niepełnosprawnego 
dziecka, pani Agnieszka. Mówiła: 
„Koszt 14-dniowego pobytu dziec-
ka wraz z opiekunem na turnusie, to 
wydatek od 3.500 do nawet 6.000 zł. 
Dzieci niepełnosprawne najczęściej 
nie mają możliwości uczestniczenia 
w zwykłych formach wypoczynku, 
jakimi są kolonie i półkolonie. Dla-
tego turnusy rehabilitacyjne są czę-
sto jedyną możliwością nie tylko na 
rehabilitację czy terapię, ale również 
na wypoczynek, rekreację, poznanie 
nowych miejsc czy zdobycie nowych 
umiejętności.” Apelowała w imieniu 
rodziców: „Trudno nam zrozumieć 
potrzebę kolejnych inwestycji na te-
renie miasta, skoro odmawia się po-
mocy najsłabszym grupom społecz-
nym”. Taktownie nie wspomniała, że 
marnuje się pieniądze podatników na 
kolejne przeróbki ronda, bądź dewa-
stowanie nowo zrobionej ulicy Dra-
bika, bo ktoś wymyślił teraz rondko.

Pani Agnieszka elokwentnie i nad 
wyraz spokojnie powiedziała: „jest 
nam trudno zrozumieć, dlaczego 
osoby decyzyjne w sprawie dofinan-
sowań turnusów pominęły już drugi 
rok z rzędu tak ważną formę wspar-
cie dzieci niepełnosprawnych, jaka 
są turnusy rehabilitacyjne. Nie może-

my się pogodzić również z faktem, że 
w innych miastach dofinansowania 
do turnusów są, a miasto Jaworzno 
pozbawia dzieci niepełnosprawne ta-
kich samych praw, jakie mają dzieci 
w innych miastach.”

Od tego wystąpienia minął mie-
siąc, na sesji 28 kwietnia br. prezy-
dent zdecydował się przekazać pie-
niądze na rehabilitacje dzieci. Bar-
dzo dziękuję panie prezydencie. 
Jednogłośnie  wszyscy radni poparli  
taką zmianę w budżecie. Jaworznia-
nie dopięli swego. Dzieci, dzięki ro-
dzicom, ich determinacji, pojadą na 
turnusy rehabilitacyjne.   A  zastęp-
ca prezydenta pani Monika Bryl nie 
omieszkała wspomnieć, że są mia-
sta, które nie dofinansowują takich 
turnusów. Zabrzmiało to żenująco. 
Jakoś tak: my wcale nie musimy dać 
pieniędzy z budżetu miasta, my wła-
dza, mamy aż dobrą wolę. 

Wiedząc, że pan prezydent wy-
stąpi o dofinansowanie turnusów dla 
dzieci, przygotowaliśmy (opozycyjni 
radni) na sesję 28 kwietnia br. wnio-
sek o dofinansowanie także turnu-
sów dla osób starszych. I co ? Znów 
to samo. Nie dostaną. I pani lekarka  
Smoliło-Żabińska też była przeciw. 
Wstrząsające.

Jaki jest sposób, aby pan prezy-
dent zauważał istotne dla mieszkań-
ców sprawy? Przyjść na sesję. Przed-
stawić swoje racje. Zechce sprawę 
załatwić? Zdarza się. A zatem nie   
trzeba się zrażać zachowaniem pana 
Silberta: „jest pan głupcem – tak pre-
zydent powiedział do pana zabiera-
jącego głos w wolnych wnioskach. 

Mnie opozycyjnej radnej pozosta-
je nadzieja, że kiedyś pożegnamy raz 
na zawsze obecną władzę. Miastem 
będzie rządził dobry człowiek. Wte-
dy nasze dzieci niepełnosprawne co 
roku będą wyjeżdżały na turnusy re-
habilitacyjne. Starsi też. 

Barbara Sikora

8 maja przypada Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

W wolnych wnioskach na sesji Rady Miejskiej 30 marca br. głos zabrała mama 
niepełnosprawnego dziecka, pani Agnieszka
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Franciszek Matysik: 
Kiedy zapadła decyzja, 
że Jaworzno to dobre 
miejsce do inwestowania?

Ewa Bobkowska: – Osta-
teczną decyzję podjęliśmy 
w 2010 roku. Wtenczas Ja-
worzno było jednym z ostat-
nich miast bez galerii han-
dlowej, bądź też planów 
jej budowy. Doceniliśmy 
przede wszystkim doskona-
łą lokalizację oraz miejskie 
warunki gospodarcze.

Na przykładzie innych 
miast jak widzi Pani 
jaworznickie otoczenie 
biznesowe?

– Potencjał miasta został 
zauważony przez nas wiele 
lat temu. W trakcie wielo-
etapowego przygotowywa-
nia inwestycji mieliśmy oka-
zje przyglądać się zmianom 
w mieście i oceniać jego kie-
runki rozwoju. W mojej oce-
nie, jako Inwestora, miasto 
doskonale wykorzystuje swój 
potencjał leżący w lokaliza-
cji na mapie Śląska, w spój-
ny sposób realizuje wizje za-
gospodarowania przestrzeni 
miejskich, łączy przemysło-
wy charakter miasta z otwar-
tością na nowoczesne funk-
cje i technologie, czego do-
skonałym przykładem jest 
właśnie Galeria Galena, bę-
dąca projektem rewitalizacji 
terenów górniczych. Inwe-
storzy mogą liczyć w mie-
ście na bardzo duże wspar-
cie merytoryczne w prze-
prowadzeniu wszelkich for-
malności na każdym etapie 
procesu inwestycyjnego. 
To absolutnie sprzyja pro-
wadzeniu działalności, nie 
w każdej części kraju spo-
tkać można tak solidną po-
stawę prorozwojową dla biz-
nesu w mieście.

Czy Galeria Galena 
spełnia wszystkie 
stawiane przed nią 

nie dla banku

oczekiwania, chodzi 
o aspekt ilości klientów 
i volumen obrotu?

– Galeria handlowa łą-
czyć musi oczekiwania wielu 
stron, banku finansującego, 
najemców, inwestora i przed 
wszystkim naszego najważ-
niejszego odbiorcy – klien-
tów galerii. Po niespełna pół-
rocznym okresie działalności 
oceniamy projekt bardzo po-
zytywnie. Słuchamy naszych 
klientów i najemców, roz-
mawiamy z nimi, reagujemy 
na ich uwagi i sugestie. Pro-
jekt jest wynajęty w 99%. 
Cieszy nas, że zapewniliśmy 
naszym klientom pełną ofer-
tę handlu, usług i rozrywki. 
Czas spędzony w centrum 
handlowym jest uatrakcyj-
niany poprzez różne wyda-
rzenia marketingowe. Wy-
niki odwiedzalności oraz 
wysokości obrotów naszych 
najemców świadczą o tym, 
że klienci czują się u nas do-
brze. A my zrobimy wszyst-
ko, by czuli się jeszcze lepiej. 
To przecież galeria dla miesz-
kańców, nie dla banku.

Czy dalsze plany 
odnośnie terenu przy 
galerii od strony ronda 
Żołnierzy Wyklętych 
są już skonkretyzowane?

– Stopień wynajęcia ga-
lerii, zainteresowanie kolej-
nych najemców oraz przede 
wszystkim pozytywny od-
biór klientów pozwolił pod-
jąć decyzję o wykorzystaniu 
rezerwy terenu pod uzupeł-
niający projekt o funk-
cji handlowej. Szczegółów 
na razie nie zdradzam, je-
steśmy w fazie przygoto-
wywania koncepcji.

Galeria to nie tylko 
miejsce handlu, 
to również....? 

– Miejsce spotkań, relak-
su, rozrywki, pracy, wyda-
rzeń kulturalnych. Pożycz-

ka unijna z funduszu Jessi-
ca, z której to m.in. finan-
sowana była galeria, zobo-
wiązuje pożyczkobiorców 
to wprowadzenia wielu do-
datkowych prospołecznych 
funkcji obiektu. Dlatego 
na naszych klientów czeka-
ją cykliczne imprezy, gdzie 
klient nie tylko zazna roz-
rywki i odpocznie między 
zakupami, ale również od-
najdzie m.in. bezpłatne po-
rady z zakresu profilaktyki 
zdrowia, wykona podstawo-
we badania oraz spotka się 
z ekspertami z zakresu wy-
chowania i psychologii dzie-
cięcej. Galeria Galena bierze 
udział w różnych projektach 
promocji działalności kultu-
ralnej placówek szkolno-wy-
chowawczych oraz wspiera 
lokalnych twórców i miej-
skie inicjatywy.

Który moment z realizacji 
inwestycji wspomina Pani 
szczególnie?

– Każdy kolejny oddany 
obiekt jest w jakiś sposób 
dla mnie szczególny, gale-
ria w Przemyślu była pierw-
sza, ta w Kędzierzynie-Koź-
lu jest w najbliższej odległo-
ści od siedziby firmy, a ostat-
nia nasza galeria w Jaworz-
nie jest największa. Szcze-
gólny dla mnie moment jej 
powstawania to tak napraw-
dę cały proces budowlany. 
Ze względu na sposób fi-
nansowania termin oddania 
obiektu był nieprzekraczalny 
i tym samym narzucone tem-
po budowy bardzo intensyw-
ne. Teraz z wielkim rozrzew-
nieniem wspominam wszyst-
kie spotkania koordynacyjne 
z moim zespołem, gdzie wizje 
zmieniały się w realizacje. Za-
mknięcie inwestycji pozosta-
wia tylko dobre wspomnienia 
i wielką dumę.

Dziękuję za rozmowę.
Franciszek Matysik

Wybudowanie Galerii Galena w centrum miasta spowodowało zmianę 
charakteru centrum. O odczuciach inwestora z Ewą Bobkowską Prezesem 
Zarządu P.A. NOVA S.A. rozmawia Franciszek Matysik. 

Aktualności
Dzień bez Śmiecenia obchodzimy 11 maja

W tym roku firma zakoń-
czyła inwestycję, polegającą 
na instalacji ogniw fotowolta-
icznych o mocy 40 kW na da-
chu budynku Biuro-Landu.

– Ekologia i odnawialne 
źródła energii są moją pasją. 
Dlatego projekt wykonawczy 
przygotowaliśmy sami. Wraz 
z instalatorami wspólnie za-
projektowaliśmy instalację 
obejmującą 156 płyt ogniw 
fotowoltaicznych – mówi 
Krzysztof Porębski, prezes 
zarządu Biuro-Land.

Cały proces od pomysłu 
do realizacji trwał dwa lata. 
Przez ten czas przeprowadzo-
no szereg uzgodnień z firma-
mi energetycznymi. Szczegól-
nie trudnym momentem były 
rozmowy o przyłączeniu in-
stalacji wytwórczej do sieci.

Inwestycja w kwocie 
20 proc. była dofinansowa-
na z funduszy Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Po-
została część inwestycji zo-

stała sfinansowana ze środ-
ków własnych.

Biuro-LAND oprócz insta-
lacji fotowoltaicznej wykorzy-
stuje również inne ekologicz-
ne rozwiązania, takie jak se-
gregacja odpadów, optymali-
zacja tras pojazdów, recycling 
zużytych opakowań z odbio-
rem od klientów. Ogrzewanie 
budynku jest wspierane przez 
rekuperację, a w planach po-
zostaje wymiana oświetlenia 
na LED-owe.

FM

Po prezentacji instalacji fotowoltaicznej w Sanktuarium NMP w Osiedlu 
Stałym zastosowanie odnawialnych źródeł energii stało się marzeniem 
Krzysztofa Porębskiego, właściciela firmy Biuro-Land.

Mieszkańcy, którzy 
z różnych powodów 

znajdują się w sytuacji, 
w której nie mogą termino-
wo płacić czynszu zarówno 
w zasobie komunalnym i so-
cjalnym, nie są pozostawieni 
bez pomocy.

W rozmowie z nami za-
stępca dyrektora Miejskie-
go Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych Elżbieta Jach 
mówi, jak w mieście prowa-
dzony jest program pomocy 
takim osobom. – Każdy, kto 
do nas przyjdzie, może liczyć 
na pomoc. Mamy szereg pro-
gramów pomocowych, któ-
re możemy zaproponować. 
Teraz, w zależności od tego, 
jaka jest kwota zaległości, jaka 
jest możliwość płacenia przez 
daną rodzinę, taką formę po-
mocy proponujemy – wyja-
śnia Elżbieta Jach.

Na zadłużenie lokatorów skła-
dają się zaległości za niepłacony 
czynsz i media. – W naszym mie-
ście jest to blisko 20 mln złotych. 
Natomiast dotyczy to wszystkich 
zaległości i za czynsz, i za me-
dia. Są to zaległości zarówno 
mieszkańców budynków so-
cjalnych jak i komunalnych 
– dodaje.

Najdłużej funkcjonującym 
programem pomocowym jest 
Program Pomocy Osobom Za-
grożonym Eksmisją, zwany 

popularnie „programem od-
dłużeniowym”. – Pozwala on 
osobom, które do tej pory nie 
płaciły za czynsz, zacząć re-
gularnie płacić. Jeżeli przez 
24 miesiące, przez które zo-
bligują się do płacenia, będą 
to robić, wtedy, po tym okresie, 
cześć zaległości jest im uma-
rzana – mówi Elżbieta Jach.

Chociaż zainteresowanie 
formami pomocy jest duże, 
jednak nie wszystkie oso-
by realizują program konse-
kwentnie. Na rosnące zadłu-
żenie składają się także osoby, 
które mimo różnych form po-
mocy nie chcą z nich skorzy-
stać. – Niestety, nie wszystkie 
osoby zrealizowały ten kon-
trakt. Powyżej 100 osób zre-
zygnowało z tej współpracy. 
W chwili obecnej w progra-
mie są 42 osoby. Mamy na-
dzieję, że one zrealizują ten 
program i uda nam się umo-
rzyć, przynajmniej część tych 
zaległości – dodaje.

Jak podkreśla Elżbieta 
Jach, dzięki programowi, kon-
sekwencji ze strony mieszkań-
ców i ich chęci, udało się po-
móc wielu rodzinom. – Kilka 
lat temu przystąpiła do pro-
gramu rodzina z budynków 
socjalnych. Osoba, która mia-
ła dziecko niepełnosprawne. 
Dzisiaj ta rodzina mieszka 
w zasobie komunalnym. Nie 

ma żadnych zaległości. Wi-
dzę w naszym mieście bardzo 
wiele przykładów współpracy 
z naszą jednostką – mówi Elż-
bieta Jach.

Poza programem oddłu-
żeniowym mieszkańcy mogą 
także skorzystać z innych 
form pomocy. Kolejną pro-
pozycją pomocy osobom za-
dłużonym jest program pod 
hasłem „Praca za długi”. 
– W tamtym roku zgłosiła 
się do nas pani, której rodzi-
na miała kłopoty z płaceniem 
czynszu. Mieli kilka tysięcy 
złotych zaległości, a co za tym 
idzie, mieli mieć wypowie-
dzianą umowę najmu. Nie-
mniej jednak ta pani pod-
jęła się prac porządkowych 
w naszym zasobie. Przez sie-
dem miesięcy bardzo rzetel-
nie i sumiennie prowadziła 
czynności porządkowe na te-
renie naszego miasta i udało 
jej się odpracować cały dług. 
Dzisiaj ta rodzina nie posiada 
już żadnych zaległości – mówi 
Elżbieta Jach.

Nawet najlepiej skonstru-
owany program pomocy oka-
że się bezużyteczny, jeśli chę-
ci uczestnictwa w nim nie wy-
razi zadłużona osoba.

Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie http://mznk.
jaworzno.pl/beta/programy-
pomocowe.html MI

Na dachu budynku Biuro-Landu zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne o mocy 40 kW
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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

Malujesz, haftujesz, piszesz wiersze, 
chcesz zaprezentować swoją twórczość 

zadzwoń – tel. +48 606 350 663

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

CO TYDZIEŃ 
czytaj na komputerze, 
tablecie i smartfonie

Kup w eprasa.pl

35/d/11

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

18 kwietnia; 9 i 23 maja 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

44/d/11

DIETETYK
Skuteczne odchudzanie 
i edukacja prozdrowotna

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

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

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

24/P/13

62/D/11
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Miasto Jaworzno Dla koneserów

pierwszy rower górski został wyprodukowany w 1978 r.

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

Czy to prawdą, iż 
od niedawna nie 
dziedziczy się długów 
po zmarłych? 

Nie jest to prawda. Od 18 
października 2015 r nowe prze-
pisy zapewniają jedynie więk-
szą ochronę dłużnikom spad-
kowym i będą miały zastosowa-
nie do spadków, które zostały 
otwarte z tą datą lub późniejszą. 
Jeśli spadkobierca w okresie 
6 miesięcy od dowiedzenia się 
o tytule do dziedziczenia nie 
zrobi nic, odziedziczy spadek 
z dobrodziejstwem inwenta-
rza, a nie jak dotychczas przyj-
mie spadek wprost tj. z długa-

mi. Innymi słowy nowe prze-
pisy powodują, iż spadkobier-
ca będzie odpowiadał za dłu-
gi spadkowe tylko do wartości 
ustalonego w inwentarzu stanu 
czynnego spadku. Dziedzicze-
nie według nowych zasad na-
kłada na spadkobierców jednak 
dodatkowy obowiązek w posta-
ci sporządzenia spisu majątku 
spadkodawcy – swoistego ze-
stawienia aktywów i pasywów. 
Do tej pory do sporządzenia tej 
czynności uprawniony był ko-
mornik na podstawie wniosku 
złożonego w sądzie. Komor-
nik dokonywał spisu inwenta-
rza. Nowelizacja wprowadza 
dodatkowy, prywatny wykaz 
inwentarza. Do jego sporzą-
dzenia uprawniony jest spad-

kierowca doskonały

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

Rafał Kaptur – szkolenia
dla branży TSL

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

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

237

Wielu urlopowiczów 
preferuje aktywny 
wypoczynek 
na rowerze, atrakcyjne 
szlaki rowerowe 
w miejscu, do którego 
wybieramy się 
w wakacje, zachęcają 
do zabrania ze sobą 
swojego ulubionego 
jednośladu. W tym 
wydaniu „Kierowcy 
Doskonałego” 
opiszemy zasady 
bezpiecznego 
przewozu rowerów 
samochodem 
osobowym. 

Podstawą jest dobry bagaż-
nik rowerowy. Producenci prze-
ścigają się w ofertach. Na rynku 
możemy spotkać bagażniki, któ-
re są w stanie pomieścić nawet 
do czterech rowerów. Dobry ba-
gażnik powinien cechować się 
lekką konstrukcją oraz posiadać 
mocne i stabilne zamocowania, 
które jednak nie uszkodzą ka-
roserii pojazdu ani samych ro-
werów. Ze względu na sposób 
mocowania do pojazdu rozróż-
niamy trzy rodzaje bagażników: 
mocowane na dachu, na tylnej 
klapie pojazdu lub mocowane 
na haku. 

W y b i e r a j ą c  o d p o w i e d -
ni do swojego pojazdu bagaż-
nik,  powinniśmy pamiętać, 
że w przypadku braku relingów 
dachowych lub haka na wypo-
sażeniu pojazdu pozostaje nam 
zamocowanie do tylnej klapy. 
Mocowanie bagażnika za pojaz-
dem ma zaletę w postaci mniej-

szych oporów aerodynamicz-
nych, a co za tym idzie, mniej-
szego zużycia paliwa w podró-
ży. Należy jednak pamiętać, 
iż rowery zamocowane za po-
jazdem nie powinny zasłaniać 
świateł sygnalizacyjnych po-
jazdu ani tablicy rejestracyjnej, 
jest to z oczywistych względów 
trudne do uzyskania i dlatego 
markowe bagażniki mocowane 
za pojazdem posiadają w swo-
jej konstrukcji dodatkowe lam-
py oraz miejsce na tablicę reje-
stracyjną. 

Bez względu na sposób prze-
wożenia rowerów powinny one 
być zamocowane tak, aby w wa-
runkach ruchu drogowego nie 
doszło do wypadnięcia ich 
z bagażnika, należy w tej kwe-
stii bezwzględnie przestrze-
gać zaleceń producenta bagaż-

nika. Ponadto musimy pamię-
tać o tendencji do rozluźniania 
się mocowań na skutek drgań, 
jakie występują podczas jaz-
dy i zalecamy w trakcie każde-
go postoju dokonywać kontro-
li mocowań i napięcia pasków 
mocujących, ponieważ wypad-
nięcie roweru bezpośrednio pod 
jadący za nami pojazd może 
mieć tragiczne skutki. Oczywi-
ście prędkość z jaką porusza-
my się podczas przewozu ro-
werów powinna być adekwat-
nie dostosowana do warunków 
drogowych i obciążenia nasze-
go samochodu. Zalecamy kie-
rowcom unikać nadmiernej 
prędkości, gwałtownego wyko-
nywania wszelkich manewrów 
drogowych oraz przypominamy 
o konieczności przestrzegania 
zaleceń producenta bagażnika 
rowerowego

Życzymy 
bezpiecznej drogi!

Na weekend 
z własnym rowerem

kodawca, który przyjął spadek 
z dobrodziejstwem inwentarza, 
zapisobierca windykacyjny lub 
wykonawca testamentu. Wykaz 
inwentarza składa się do sądu 
lub do notariusza, gdzie zosta-
nie zaprotokołowany. W celu 
uproszczenia przygotowania 
wykazu, został przygotowa-
ny formularz, który należy za-
stosować do spisania majątku. 
Sankcją za celowe błędne wy-
pełnienie druku jest brak moż-
liwości powołania się na ogra-
niczenie odpowiedzialności 
za długi. 

Budzą odrazę, ale też 
fascynację. Przerażają, 
a jednak ciekawią. 
Wielokrotnie wtapiają 
się w tłum, stanowiąc 
jednostki społeczne takie 
same, jak Ty czy ja. Często 
są przykładnymi mężami 
i synami, lecz mogą też być 
unikającymi ludzi samotnikami, 
dziwakami – to psychopatyczni 
mordercy.

Choć wolimy myśleć, że żyją 
gdzieś po drugiej stronie globu, 
to jednak nie jesteśmy krajem wol-
nym od krwi ich ofiar. Można ich 
kategoryzować ze względu na ilość 
zabójstw, na stopień bezwzględno-
ści, na sposób działania. Gdyby ze-
brać tych, o których było najgłośniej, 
a którym często – nie wiedzieć cze-
mu – nadaje się przydomek „wam-
pir”, to pewnie na tej liście mogliby 
się znaleźć takie osoby, jak:

• Paweł Tuchlin ps. „Skorpion” 
– pozbawił życia 11 kobiet, 
a kolejnych 10 usiłował zabić;

• Stanisław Modzelewski „wampir 
z Gałkówka” – przyznał się do 
8 zbrodni. Podczas orzekania wyroku, 
wzięto też pod uwagę 6 usiłowań 
zabójstwa;

• Henryk Moruś – zabił 7 osób. 
Przypisywano mu 12 zabójstw, 
ale tego nie udowodniono;

• Leszek Pękalski – oskarżony o 17 
zabójstw. Pomimo że ostatecznie 
udowodniono mu tylko jedno z nich, 
to sam przyznawał się do 50 zbrodni;

• Zdzisław Marchwicki – oskarżony 
o 14 morderstw oraz 6 usiłowań;

• Joachim Knychała – zafascynowany 
sylwetką Marchwickiego, sam zaczął 
mordować. Udowodniono mu 
6 zabójstw i 7 usiłowań;

• Mariusz Trynkiewicz – jedyny polski 
seryjny zabójca, który gwałcił i zabijał 
nastoletnich chłopców. Udowodniono 
mu 4 zbrodnie.

Polskich morderców i gwałci-
cieli można wymieniać znacznie 
dłużej. Jest jednak mnóstwo nie-
wyjaśnionych spraw, gdzie brakło 
dowodów, zeznania były nieścisłe. 
I te czynniki w ogromnym stopniu 
zaniżają krwawe statystyki.

A teraz dochodzimy do sed-
na sprawy. Piszący te słowa 
ma ogromną satysfakcję, że tyle 
osób, ile on zabija regularnie 
w niniejszej rubryce – „Z szafy 
prokuratora” – na łamach gazety 
„Co Tydzień”, stawia go w gronie 
największych morderców. A nawet 
ich mocno przewyższa, z uwagi 
na skalę działania.

Bo przez 20 lat, co miesiąc, bez 
mrugnięcia okiem, zabijam w tej 
rubryce cztery osoby. Rocznie za-

bijam 208 ofiar, a od czasu, kiedy 
rozpocząłem „mordować” [czytaj: 
pisać], liczba ta sięga do 4.160. 
I jest na tyle imponująca, że kan-
dydaci na potencjalnych seryjnych 
morderców muszą się mocno sta-
rać, aby mnie prześcignąć.

Tydzień w tydzień zabijam, 
a nie mam wystających kłów ani 
czarnej peleryny. Ubieram się 
w sposób stonowany, nie rzuca-
jący się w oczy. W odróżnieniu 
od innych wampirów, kocham 
blask słońca i jego ciepło. Jestem 
raczej systematyczny, a nie bez-
względny.

Ale uwaga, koniec żartów. Psy-
chopaci naprawdę są wśród nas. 
Co gorsza, najczęściej są sym-
patycznymi facetami, głowa-
mi rodzin, dobrymi pracownika-
mi, w których „jedynie” co jakiś 
czas odzywają się psychopatycz-
ne żądze. Dlatego warto mieć oczy 
otwarte i nie ufać nawet misio-
watym blondynom o niebieskich 
oczach.

Zaś ja – największy z „morder-
ców” – mogę jednakowoż orga-
nom ścigania z przymrużeniem 
oka powiedzieć: – Złapcie mnie. 
A wszystko to piszę z okazji 25-le-
cia gazety, w której od 20 lat pa-
pierowo zabijam przynajmniej jed-
ną osobę.

Zatem do zobaczenia przy 8-ty-
sięcznym papierowym trupie.

Pitawal

Przez 20 lat tej rubryki 
uśmierciłem 4.160 osób
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RUBRYKA  KUPIECKA
W tym tygodniu polecamy Państwu produkty w atrakcyjnych cenach 

ze „Społem” PSS Jaworzno w sklepach Delikatesy Centrum

87/04

Delikatesy Centrum – oferta obowiązuje od 5 do 11 maja 2016 r. lub do wyczerpania zapasów

To miejsce 
czeka na twoją 

reklamę! 
Dzwoń 

32 751 91 30
ogłoszenie własne

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

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

Jesteś głodny
zadzwoń

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

2/p/16

699
zł/kg

Program Grantowy ENERIS - Pomysły chroniące środowisko

Zdobądź 5000 zł 

Zdobądź 5000 zł na działania ekologiczne!

Zgłoś
swój pomysł 

Zrealizuj projekt 

Więcej informacji:

www.grupa-eneris.pl
tel.: 801 00 38 38

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

Golonko z indyka  
Golonka z indyka zawiera sporo żelaza 

oraz pełnowartościowe białko 
zwierzęce, podstawowy 

element budulcowy w naszym 
organizmie. To nie tylko smaczne, ale 

także i wartościowe pod względem 
odżywczym mięso, które warto 
włączyć do codziennego menu.

Pieczarki 1 kg 
Nie posiadają praktycznie żadnych 

wartości odżywczych, natomiast 
mają bardzo duże walory smakowe 
i zapachowe. Stosowane są do zup 
i sosów grzybowych, zapiekanek, 
pizzy oraz jako farsz do różnego 

rodzaju pierogów, uszek, krokietów.135zł/100g

Ser włoszczowski
Ser Włoszczowski typu 

szwajcarskiego – ceniony za 
aromatyczny, orzechowy smak, 

elastyczny miąższ oraz duże 
regularne oczka wielkości 

wiśni. Doskonały do sałatek, 
przekąsek oraz kanapek. 499zł/kg

Zapraszamy na kolejne Spotkanie z kulturą żydowską.
We wtorek 10 maja o godz. 18.00 odbędzie się Spotkanie 
z kulturą żydowską, na którym poznamy rytuały związane 
z biegiem życia człowieka. Prowadzący Jarosław Banyś 
opowie m.in. jakie zwyczaje towarzyszyły narodzinom 
żydowskiego dziecka i jego wkraczaniu w dorosłość. 

Koordynatorem spotkania jest Barbara Stanek.

CO TYDZIEŃ 
czytaj na komputerze, 
tablecie i smartfonie

Kup w eprasa.pl
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Grill gazowy LAVA 5,5 kW, 
100x50x98,2 palniki,/8-osób/

Luxdecor impregant do drewna 
10 l szeroki wybór kolorów

OFF! Spray odstraszający komary 
i kleszcze 100 ml

Preparat na mrówki Substral 100g Koc piknikowy nieprzemakalny 
135/175 cm, mix kolorów

 szt. opak.  szt.  szt.  szt.oszczędzasz oszczędzasz oszczędzasz oszczędzasz

JAWORZNO ul. Grunwaldzka 263;             TRZEBINIA ul. Długa 34a
HIT cenowy

Tylko w tym 
tygodniu ylko w yy

od 02.05 do 08.05.2016

CO TYDZIEŃ
aby nasze miasto było lepsze

Dodatek reklamowy PARTNERÓW

Konkurs  dla naszych Czytelników
z okazji jubi leuszu 25-lecia gazety

Z okazji jubileuszu 
dla naszych 
Czytelników 

konkurs, w którym 

25 nagród 
na 25 lat

 Restauracja Malinowy Chruśniak,
 Park Miniatur Inwałd,
 Apteka „Tęczowa”,
 Salon Fryzjerski Beata Kirker,
 Salon Fryzjersko-Kosmetyczny 

Joanna Kuś,
 Butik Echo,
 Restauracja Kogiel – Mogel,
 Hotel „Pańska Góra”,
 Sklep Sportowy „Krywań”

Na odpowiedzi czekamy do 16 maja br.
Odpowiedzi należy przysłać lub przynieść do redakcji. Można także 
przysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ct.jaworzno.pl

 < bilety wstępu do Inwałdu Park, magicznej krainy z pięcioma parkami: 
Dinolandia, Miniatur, Warownia Inwałd, Mini ZOO, ogród Jana Pawła II.

 < zaproszenia na romantyczną kolację przy świecach
 < kosmetyki do włosów francuskiej firmy KEUNE
 < zestawy kosmetyków firmy GOLDWELL
 < bon wartości 300 złotych do wykorzystania w sklepie „Echo”
 < suplementy diety, czyli coś dla zdrowia
 < zabiegi w SPA
 < niespodzianka
 < koszulki „Króla Gór”
 < firmowe kubki gazety

Aby zostać laureatem 
wystarczy prawidłowo 
odpowiedzieć na trzy pytania:

 V Czy kolor winiety gazety Co Tydzień 
od 1991 roku zmienił się ?

 V Czy format gazety ulegał zmianie ?
 V Czy w ciągu tych lat zmieniła się 

siedziba redakcji ?
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NAJNOWSZA GENERACJA 
PASYWNYCH OKIEN

MATERIAŁY 
DO BUDOWY DOMU

POKRYCIA 
DACHOWE

NOWOCZESNA TERMOIZOLACJA 
DACHÓW I ŚCIAN

(przy obwodnicy)

e-mail: magnus.plus@onet.pl; zobacz G+, facebook, www.magnusplus.pl

Wytwórnia Kotłów Grzewczych Edward Patyk
43-605 Jaworzno, ul. Katowicka 23A, tel. (32) 752-93-42, 753-01-31, fax 752-93-16

e-mail: patyk@kotlypatyk.pl, www.kotlypatyk.pl

Niskotemperaturowe kotły wodne dolnego spalania typu
wykonane są z blachy stalowej, spawane. Przeznaczone 
w instalacjach C.O. systemu otwartego. Kocioł przystoso
jest do spalania węgla kamiennego o granulacji 25 – 50 
Jako paliwo zastępcze można stosować różne mieszanki 
i miału. Nowoczesna konstrukcja z zastosowaniem dolne
spalania zapewnia bardzo wysoką sprawność 
energetyczną do 80% oraz niskie zużycie opału, 
a także długoletnią niezawodną pracę kotła. 
Wyposażony jest w ruszt ruchomy żeliwny.
Przystosowany do zamontowania miarkownika powietrz
który pozwala utrzymać zadaną temperaturę w kotle.
Kotły produkowane są o mocach: 14kW, 17kW, 22kW, 27

JESTEŚMY Z WAMI OD 1993 ROKU

* (przy dostawie bezpośredniej)

Remgips Jaworzno ul. Katowicka 23a
tel. 32 615 60 27, jaworzno@remgips.eu
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Pub Nikos & Pizza Antonio
ul. Piekarska 2
43-600 Jaworzno
tel.32 752 89 89
asiaboronska@op.pl

Zaraz za Szpitalem, jadąc 
w kierunku Ciężkowic 
i skręcając w lewo, 
wjedziemy na teren Stacji 
Kontroli Pojazdów. W tej 
stacji możemy sprawdzić 
pojazd do 3,5 tony 
w zakresie bezpieczeństwa 
jazdy. Dotyczy to również 
motorowerów i motocykli 
oraz przyczep.

Stacja działa od 2010 roku, 
a pracujący tu specjaliści 
to długoletni diagności, z wieloletnim 
doświadczeniem nie tylko w zakresie 
kontroli, ale również w zakresie 
napraw pojazdów. Choć stacja 
napraw nie wykonuje to oferuje 
swoim klientom pomoc w ustaleniu 
przyczyn pisków, stuków, które w wielu 
przypadkach są dla użytkownika 
pojazdu niepokojące, a czasem wręcz 
niebezpieczne.

Nasi klienci, zarówno obecni 
jak i przyszli, mogą skorzystać 
po przeglądzie z bezpłatnej dezynfekcji 
klimatyzacji, którą dla własnego 
zdrowia powinno się wykonać 
raz w roku razem ze zmianą filtra 
kabiny. Nie wszyscy bowiem wiedzą, 
że klimatyzacja może być przyczyną 

choroby zwanej legionellą, a wywołuje 
ją bakteria, która kocha wilgoć 
i upodobała sobie wymiennik naszej 
klimatyzacji. Objawy tej choroby 
są identyczne jak zaziębienia, więc 
raczej nikt z nas nie myśli inaczej niż, 
że się przeziębił, a wystarczy odkazić 
raz w roku klimatyzację, aby ustrzec się 
tej choroby.

Stacja dysponuje specjalnym 
oprogramowaniem do badania pojazdów 
ze stałym napędem na wszystkie 
koła. Jest to bardzo istotne, ponieważ 
samochody wyposażone są w sprzęgła 
wiskotyczne np. auta grupy NISSAN-
RENAULT lub sprzęgła Haldeks np. VV, 
AUDI. Po wjeździe takimi samochodami 
na tradycyjne rolki mogą one ulec 
poważnym awariom. Lepiej więc 
powierzyć taki pojazd diagnostom 
i stacji wyposażonej w rolki do badania 
hamulców w trybie 4x4.

Innymi słowy w naszej stacji mogą 
Państwo liczyć na sumienną obsługę. 
W przypadku, gdy wyjeżdżacie 
na wakacje bądź planujecie dłuższą 
podróż warto wcześniej sprawdzić 
aktualny stan techniczny samochodu 
np. światła, hamulce, zawieszenie 
czy układ kierowniczy, a to po to, aby 
spokojnie wyruszyć w podróż.

Zapraszamy 
do Stacji za Szpitalem 

– nie zawiedziemy 
oczekiwań.

Szczegóły na stacji 
lub pod nr tel. 0 32 751 91 91, 0 32 751 94 94

43-600 Jaworzno ul. Chełmońskiego 35 A; www.skp-glowacz.com.pl
godziny otwarcia: pn.-pt.: od 8.00 do 20.00; sobota od 7.00 do 15.00

Nowoczesna kontrola 
stanu technicznego 
pojazdów
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WYNAJEM AUTOKARÓW 

I BUSÓW TUTYSTYCZNYCH

Posiadamy sprzęt przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych

www.machowski.jaworzno.pl
e-mail: martamachowska@tlen.pl

tel. 32 615 57 47, 502 32 21 46

Właściciele marki Szyb Bończyk i Braks 
składają redakcji tygodnika Co Tydzień 

najserdeczniejsze życzenia z okazji 
25-lecia wydawania gazety. 

 

Całemu Zespołowi Redakcyjnemu pragniemy 
życzyć wiernego grona czytelników i dalszych 

sukcesów w prowadzeniu Tygodnika.
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Gabinet stomatologiczny w Przychodni MCM Podwale na 
ul. Nosala 5 jest czynny od poniedziałku do piątku. Lekarz stomatolog 

przyjmuje pacjentów na NFZ bez wcześniejszych zapisów.
Nie obowiązuje rejonizacja – mogą się zgłaszać pacjenci 

z całego Jaworzna. Tel. 517 091 207

Zdrowie

INFORMATOR 
ZDROWIA i URODY

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

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

48/d/11

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

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

Rejestracja telefoniczna 616 32 30
46/d/11

49/d/11

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

50/d/11

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

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

STOMATOLODZY

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

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

47/d/11

1842/d/10

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

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

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

13/I/14

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

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

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

INNE

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

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

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

Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.

52/d/11

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

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

52/d/11

Dr Andrzej Maj 
specjalista chirurg

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

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

CHIRURDZY

PEDIATRZY

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

56/d/11

25/I/13

NEURO-PLUS Jaworzno ul. Katowicka 19D

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

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

NEUROLOG

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

IMPLANTOLOGIA 
dr n. med. Justyna Witalińska-Łabuzek

REJESTRACJE: 32 700 38 87    drlabuzek.pl

CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 
dr n. med. Andrzej Lekstan 

REJESTRACJA: 32 758 17 39    lekstan.pl

JAWORZNO UL. KRAKUSA 1 

211

212

KARDIOLOG

96/i/15

SPECJALISTA KARDIOLOG 
specjalista chorób wewnętrznych lek. Tomasz Szady 

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

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

HOLTER EKG

CHOROBY WEWNĘTRZNE, KARDIOLOGIA
Lek. Michał Kucio

ul. Piłsudskiego 30a, rejestracja tel. 664 783 652

NEUROLOGIA
Lek. Justyna Mazurkiewicz-Kucio

ul. Nowa 6, rejestracja tel. 668 818 442, 609 554 090

Film to życie
W fundacji mamy wa-

runki prawie jak w kinie. 
Duży ekran, profesjonal-
ny sprzęt, miłą atmosferę, 
coś do chrupania, ale cho-
dzi o to, jakie filmy zajmu-
ją nam czas. Ważna dla nas 
jest ich treść, czy coś nam 
dają, staramy się wybie-
rać takie ekranizacje, które 
są w stanie zainteresować 
treścią nie tylko młodych 
wchodzących w dorosłość, 
ale każdego, bo całe życie 
warto się rozwijać, zawsze 
jest coś co może nas zacie-
kawić. Po projekcji staramy 
się podejmować dyskusje, 
by zostało coś więcej niż 
tylko informacja. 

Dla nas liczy się to, aby 
senior idący do domu, po-
dejmował rozmowy, prze-
żywał wiele doznań i reflek-
sji. Zastanowił się, co mu dał 
obraz, który obejrzał. Porad-
nik Pozytywnego Myślenia 
to film, który daje całkowi-
cie inne spojrzenie na pro-
blem opanowania złości, 
pomocy człowiekowi, któ-
ry staje przed wielkimi pro-
blemami i daje cień nadziei 
na to, że każdy odpowied-
nio wsparty może stanąć 
na nogi. Dzieląc się po fil-
mie własnymi refleksjami, 
zauważamy coraz więcej 
korzyści z rozmowy. Nasi 

seniorzy dochodzą do wie-
lu wniosków między innymi: 
jak często zostawia się osobę, 
nie znając problemu do koń-
ca, jak łatwo się wycofać, jak 
trudno zrozumieć zachowa-
nie, ocenić bez próby pozna-
nia przyczyny. 

Krzewienie pozytywnych 
postaw wobec drugiego czło-
wieka przez nasze projekcje, 
dlatego tyle u nas inicjatyw 
w tym klimacie. My rozma-
wiamy w kameralnym gronie, 
ale dzielimy się tym, co prze-
pracujemy. Artykuły to droga 
nas do Was, drodzy Państwo, 
to nadzieja, że otworzymy na-
szą małą społeczność na wszel-
kie inicjatywy podejmowane 
przez różne organizacje w tym 
fundację „Mój Czas dla Seniora 
im. Wandy i Józefa”. 

Zapraszamy do wspól-
nych rozmów w ciepłej, mi-
łej atmosferze. Każdy gest 
w naszą stronę to kropla, 

która drąży skałę i kruszy 
zatwardziałość. My chcemy 
poruszyć wnętrze wzbudzić 
refleksje nad przemijaniem, 
nad drogą do starości, nad 
samotnością. Słowa Fran-
ka Outlaw’a, które są pięk-
nym i zarazem skłaniającym 
do myślenia cytatem, dają 
pewnego rodzaju drogo-
wskaz nam wszystkim:
„Uważaj na swoje myśli, 
stają się słowami...
Uważaj na swoje słowa, 
stają się czynami...
Uważaj na swoje czyny, 
stają się nawykami...
Uważaj na swoje nawyki, 
stają się charakte    rem...
Uważaj na swój charakter, 
on staje się Twoim losem”

Naszym zdaniem ten cy-
tat mówi właśnie o tym, 
że to my tworzymy na-
sze życie. Nikt za nas o nim 
nie decyduje, a zaczyna się 
to wszystko od myśli. War-

to więc myśleć pozytywnie 
i traktować swoje życie jako 
radosną i pełną przygód wę-
drówkę z wieloma pomocny-
mi nam osobami na szlaku. 

MCI to otwarte miejsce. 
Nie ma nic cenniejszego jak 
poczucie własnej wartości 
i wolność wyboru bez ograni-
czeń, to właśnie jeden z przy-
jaznych punktów na drodze 
każdego wędrowca

Piotr Helbin
www.fundacjamojczasdlaseniora.pl
PKO BP 28 1020 2528 0000 
0302 0373 7400, https://www.
facebook.com/Mojczasdlaseniora.
imWandyiJozefa/.
e-mail: fundacjamojczas@op.pl
Środa to u nas dzień otwarty 
dla każdego, kto potrzebuje 
obecności drugiego człowieka. 
Jesteśmy otwarci i chętni dać 
cząstkę swojego czasu również 
osobom, które nie mogą do nas 
dotrzeć (nic się nie płaci za nasz 
czas) Tel. 608 107 327
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Miasto Jaworzno

Co Tydzień, tak jak wskazuje 
na to tytuł, ukazuje się już 
od 25 lat. Ja z gazetą zwią-

załem się nieco później, ale tak-
że jestem z nią długo. Pierwszy 
tekst mojego autorstwa ukazał się 
w grudniu 1994 roku. Był to 178 
numer gazety. Wszystko zaczę-
ło się w samorządowej Kronice 
Chrzanowskiej, w której pisałem 
felietony ekologiczne. Gazeta 
była składana w redakcji Co Ty-
dzień, zatem w pewnym sensie 
była wnikliwie czytana. Byłem 
jedynym autorem, który z tego ty-
tułu został podkupiony przez, jak 
to się dzisiaj powiada, prywatne 
medium. Teraz po latach, dzięki 
telewizji i internetowi jestem 
bardzo znany w Jaworznie.

O sobie
Wówczas przedstawiłem się tak 

– Laureat olimpiady biologicznej, ab-
solwent Wydziału Biologii i Ochro-
ny Środowiska Uniwersytetu Ślą-
skiego, obecnie kustosz Muzeum 
w Chrzanowie. Niemalże klasyczny 
okaz szalonego naukowca. Botanik 
i mikolog, a nawet więcej – fitoho-
lik i mikoholik. W pewnych kręgach 
znany jako „Leonardo da Vinci” pol-
skiej botaniki. Ślązak z Rybnickiego, 
mąż chrzanowskiej cabanki, ojciec 
jedenastoletniej córki. Jednym sło-
wem: Grzegorzek. Teraz jestem już 
ojcem dwóch córek, z których jed-
na już przebywa w Anglii, a druga 
póki co uczy się w 1 klasie II Liceum 
Ogólnokształcącego. Z żoną jestem 

już od 34 lat. Ciągle pracuję w Mu-
zeum w Chrzanowie. Tamże pracę 
rozpocząłem 1 kwietnia 1982 roku. 
Swoją wiedzę popularyzuję w stylu 
z nauką i humorem nie tylko w tej 
gazecie, a ponadto w Internecie, 
publikując Wędrówki z Grzegorz-
kiem. Wkrótce tamże przekroczę 
liczbę 2800 fotoreportaży. Jestem 
też na G+. W ilości odcinków w ga-
zecie, jak miałem nadzieję z serialem 
„Moda na sukces” nie wygram. Oni 
zaczęli w 1986 roku. Z żoną, z Mu-
zeum w Chrzanowie oraz z tą gazetą 
związałem się na dobre i na złe, przy 
czym moim zdaniem złe jeszcze nie 
nadeszło na wszystkich trzech po-
lach. Byłem wiele razy odznaczany, 
ale najbardziej cenię sobie otrzyma-
ny w 2013 r. medal imienia Bolesła-
wa Hryniewieckiego.

Stałe tematy
Warto wiedzieć, że wyniku wie-

lowiekowego osadnictwa, a potem 
przemysłowego rozwoju, miasto 
było postrzegane jako obszar klę-
ski ekologicznej. W wielu miej-

scach w tej materii nie zaszły istot-
ne zmiany, ale więcej niż połowa 
obszaru miasta to tereny o walo-
rach porównywalnych z parkami 
narodowymi. Dotyczy to także są-
siedniego powiatu chrzanowskie-
go. Wiele tych ciekawostek oso-
biście odnalazłem, niektórzy od-
krywają je teraz, nierzadko wywa-
żając szeroko otwarte drzwi. Wła-
ściwie wypada się cieszyć, że ktoś 

podąża wydeptanymi przeze mnie 
ścieżkami. Miło mi, kiedy dzieje 
się to w moim towarzystwie.

W tekstach często grzebię się 
w śmieciach, opowiadam o rośli-
nach, zwierzętach i kamieniach. 
Stały temat to grzyby. Czasami 
pojawiają się nawet te, które mają 
kapelusz i nóżkę, chociaż nie stro-
nię od plamek, kropek, murawek 
na liściach. Z ładnych kwiatków 
pożegnaliśmy sasankę, ale wciąż 
cieszymy się, że trwają rosiczki 
nad Żabnikiem. Prawdopodobnie 
to ja odkryłem pierwsze widłaki 
jałowcowate w Jaworznie. Potem 
dowiedziałem się, że botanicy ślą-
scy znaleźli inne gatunki tego ro-
dzaju. Podczas niedawnej pene-
tracji natrafiłem na kolejne stano-
wisko widłaka goździstego, tym 
razem w lesie Klin. To może być 
kolejny o stale poprawiającym się 
środowisku przyrodniczym mia-
sta, skoro do 1999 roku te rośli-
ny nie były wykazywane z obsza-
ru obecnego Jaworzna. Jest to bar-
dzo zastanawiające, ponieważ róż-
ni botanicy ganiali tutaj od poło-
wy XIX wieku. Feliks Berdau za-
czął w 1856 roku, teraz Grzego-
rzek co jakiś czas mija się z przy-
jaciółmi z Uniwersytetu Śląskiego 
i amatorami.

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

Konkurs ekologiczny
Nowe pytanie: Kiedy obchodzony jest Dzień bez śmiecenia?

Zwycięzca: Władysława Leś – Wypalanie obniża wartość plonów, 
pogarsza się jakość siana, niszczy się warstwa próchnicy, 
mikroorganizmy.
Poprawne odpowiedzi należy wysłać na adres: 
konkursy.jaw@gmail.com z dopiskiem „Ekokonkurs” 

PS. Kolejna wycieczka odbędzie się 
14 maja. Tym razem naszym celem 
będzie przede wszystkim Sosnowiec. 
Wszystko tak jak w kwietniu rozpocz-
nie się około godziny 10.00 na przy-
stanku przy Fashion House. Z Chrzano-
wa dojedziemy tam autobusem linii A. 
Uwaga, tłum rusza do sklepu, uczestni-
cy wycieczki pozostają na przystanku.

Chcesz zmieniać świat wokół 
siebie na piękniejszy, aktyw-
nie promować idee ochrony 

i poszanowania środowiska, dbać 
o ekologię i estetykę przestrzeni 
miejskiej w Twojej okolicy? Zgłoś 
propozycję eko projektu do pierw-
szej edycji Programu Grantowego 
ENERIS i wygraj 5 tysięcy złotych 
na jego realizację. Konkurs kie-
rowany jest przede wszystkim 
do szkół, klubów, instytucji i orga-
nizacji społecznych, a wyniki po-
znamy już pod koniec czerwca br.

Wspólna troska o jedno 
środowisko

Każdy z nas ma wpływ na środo-
wisko, jest odpowiedzialny za jego 
ochronę i przyszłość. Najdrobniej-
sze zmiany codziennych nawyków 
na proekologiczne mają duży wpływ 
na otaczający nas świat. A jeśli pójść 
o krok dalej i zrobić coś więcej? 
Stworzyć obszar zielony, którego 
brakuje na pełnym bloków osiedlu 
lub na terenie szkoły? Tchnąć życie 
w zapomniany miejski park, a może 

zagospodarować trawniki w centrum 
miasta?

5 tysięcy powodów do wzięcia 
udziału

Granty przyznawane będą przez 
firmę ENERIS Surowce SA na dzia-
łania takie jak: programy edukacyj-
ne skierowane do członków spo-
łeczności lokalnej z zakresu ekolo-
gii i ochrony środowiska, tworzenie 
zielonej infrastruktury miejskiej (np.: 
ogródków przyszkolnych, klombów 
osiedlowych, sadzenia drzew, budo-
wania zielonych murów z roślin itp.), 
poprawę estetyki przestrzeni miej-
skiej, ochronę ekosystemów oraz ich 
rozwój (np.: zakładanie miejskich pa-
siek, domów dla owadów itp.), szero-
ko rozumianą poprawę jakości życia 
w oparciu o zasady zrównoważone-
go rozwoju i ekologii.

Program Grantowy ENERIS ru-
szył 14 kwietnia. Zgłoszenia projek-
tów przyjmowane będą do 18 maja 
br. wyłącznie za pomocą formularza 
dostępnego na stronie www.grupa-
-eneris.pl/ProgramGrantowy.

W ciągu miesiąca od zakończenia 
przyjmowania wniosków jury wybie-
rze nagrodzone projekty, które otrzy-
mają fundusze na realizację planów 
tuż po ogłoszeniu wyników. Wszyst-
kie pomysły powinny zostać zrealizo-
wane do końca 2016 roku.

Zawalcz o Grant na realizację eko 
projektu w gminach Jaworzno 
i Babice!

Aby przystąpić do programu na-
leży opisać projekt we wniosku gran-
towym, dostępnym na stronie www.
grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy, 
podając informacje takie jak np.: cel 
wnioskowanego projektu, spodzie-
wane efekty, uczestnicy czy budżet 
wdrożenia. Do Programu Granto-
wego ENERIS mogą zgłaszać się in-
stytucje lub organizacje społeczne
o charakterze non profit, szkoły oraz 
grupy nieformalne (po spełnieniu 
odpowiednich wymagań). Najcie-
kawszy projekt zgłoszony w gminach 
Jaworzno i Babice otrzyma 5 tysięcy 
złotych na jego realizację.

(iw)

• Ziemia wyjaławia się, zahamo-
wany zostaje bardzo pożyteczny, 
naturalny rozkład resztek roślin-
nych oraz asymilacja azotu z po-
wietrza.

• Do atmosfery przedostaje się 
szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno 
dla ludzi jak i zwierząt.

• Niszczone są miejsca lęgowe 
wielu gatunków ptaków gnież-
dżących się na ziemi i w krze-
wach.

• Palą się również gniazda już za-
siedlone, a zatem z jajeczkami 
lub pisklętami (np. tak lubianych 
przez nas wszystkich skowron-
ków).

• Dym uniemożliwia pszczołom 
i trzmielom oblatywanie łąk. 
Owady giną w płomieniach, co 
powoduje zmniejszenie liczby 
zapylonych kwiatów, a w kon-
sekwencji obniżenie plonów ro-
ślin.

• Giną zwierzęta domowe, które 
przypadkowo znajdą się w za-
sięgu pożaru (tracą orienta-
cję w dymie, ulegają zaczadze-
niu). Dotyczy to również dużych 
zwierząt leśnych, takich jak sar-

Straty ekologiczne 
spowodowane wypalaniem traw

ny, jelenie czy dziki.
• Płomienie niszczą miejsca byto-

wania zwierzyny łownej, m.in. 
bażantów, kuropatw, zajęcy, 
a nawet saren.

• W płomieniach lub na skutek 
podwyższonej temperatury gi-
nie wiele pożytecznych zwierząt 
kręgowych: płazy (żaby, ropu-
chy, jaszczurki), ssaki (krety ry-
jówki, jeże, zające, lisy, borsuki, 
kuny, nornice, badylarki, ryjówki 
i inne drobne gryzonie).

• Przy wypalaniu giną mrówki. 
Jedna ich kolonia może znisz-
czyć do 4 milionów szkodliwych 

owadów rocznie. Mrówki zja-
dając resztki roślinne i zwie-
rzęce ułatwiają rozkład masy 
organicznej oraz wzbogacają 
warstwę próchnicy, „przewie-
trzają” glebę. Podobnymi sprzy-
mierzeńcami w walce ze szkod-
nikami są biedronki, zjadające 
mszyce.

• Ogień uśmierca wiele pożytecz-
nych zwierząt bezkręgowych, 
m.in. dżdżownice (które mają 
pozytywny wpływ na strukturę 
gleby i jej właściwości), pająki, 
wije, owady (drapieżne i paso-
żytnicze).

Widłak goździsty z Klinu

Sypnik z Wilkoszyna

Płonnik w kępie traw

Program Grantowy ENERIS Jaworzno/Babice 
– do wygrania 5 tys. na ekoprojekt!
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Przez 25 lat historii jaworznickiego sportu sporo 
się działo. Kibicom z pewnością w pamięci 
zapadły sukcesy Szczakowianki, która 
występowała na najwyższym stopniu rozgrywek. 
Pamiętny mecz inauguracyjny sezonu 2002/03 
z Wisłą Kraków na stadionie przy Krakowskiej 
obejrzało ponad 10 tysięcy kibiców. Poniżej 
prezentujemy wykres wzlotów i upadków 
jaworznickiej piłki nożnej. A tuż obok archiwalne 
wycinki z „Co tydzień” z ubiegłych lat.

PAJ

Victoria była bliska awansu do I ligi

Były także 
rajdy 
samochodowe

Przełomowy moment – Szczakowianka w I lidze 
(obecnie to Ekstraklasa)

Debiut Grzegorza „Super G” Proksy na 
zawodowym ringu

c z y l i  d o b r z e  t o  j u ż  b y ł o UWAGA! Od sezonu 2008/09 
nastąpiła reforma w rozgrywkach 
– I liga stała się Ekstraklasą, II liga 
I ligą, itd. W zestawieniu wzięliśmy 
pod uwagę zespoły, które nadal 
istnieją (z pominięciem rezerw oraz 
takie, które mają choćby grupy 
młodzieżowe). Warto podkreślić, 
że na terenie miasta w przeszłości 
działały kluby, choćby takie jak 
KS Azotania i MKS Podłęże.

I liga

II liga

III liga

IV liga

Okręgowa

Klasa A

Klasa B

Brak drużyny

 Szczakowianka 
 Jaworzno 

 Victoria 1918 
 Jaworzno 

 Górnik 
 Jaworzno 

 Ciężkowianka 
 Jaworzno 

 Zgoda 
 Byczyna
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30 kwietnia pod auspicjami 
Śląskiego Związku Ju-jitsu 

odbyła się siódma w tym sezonie 
Ogólnopolska Liga Dzieci i Mło-
dzieży w Ju-jitsu. W turnieju 
rozgrywanym w hali MSiR w Ka-
towicach startowało ponad stu 
pięćdziesięciu zawodników z kil-
kunastu klubów z całej Polski. 
Zawody były niezwykle udane 
dla sportowców Klubu Sportów 
Walki „Satori” Jaworzno, którzy 
prowadzeni przez trenera Łuka-
sza Proksę wywalczyli siedem 
złotych medali.

W rywalizacji kadetów, gdzie 
pojedynki toczone są w pełnej for-
mule Fightingu, po bardzo wido-
wiskowych i wyrównanych wal-
kach złote medale wywalczyli 
Kinga Szulc w kategorii do 36kg 
i 40kg oraz Patryk Urban w kate-
gorii do 60kg. W klasie chłopców 
najlepiej zaprezentował się Pa-
weł Kozakiewicz, który wygrywa-
jąc wszystkie walki, zdobył złoty 
medal w kategorii do 32kg oraz 
Patryk Matusik, który w turnieju 
pokonał pięciu zawodników i wy-
grał kategorię do 38kg. W klasie 
dziewcząt Hanna Kałuża, walczą-
ca w kategorii do 36kg, przeszła 

przez eliminację i w walce finało-
wej zrewanżowała się zawodnicz-
ce trenującej w „GujaKanie”. Po-
konując ją na punkty zdobyła zło-
ty medal. Paulina Szulc wygrała 
przed czasem z trzema rywalkami 
i zajęła pierwszą lokatę w kategorii 
do 32kg. W zawodach srebrne me-
dale wywalczyli Robert Lofek, Kin-
ga Mlak, Kamil Gąsiorowski, a brą-
zowe krążki zdobyli bracia Adam 
i Szymon Łąka. W turnieju debiu-
towali również najmłodsi z jaworz-
nickiego klubu: Nikodem Byrczek 
oraz rodzeństwo Maja i Szymon 

Musiał, którzy dzielnie spisywali 
się na macie, zdobywając cenne 
doświadczenia.

Start w zawodach odbył się dzię-
ki współpracy z Urzędem Miasta Ja-
worzna w ramach zadania: „Ju-jit-
su i Judo: Trening czyni mistrzem”. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów w rywalizacji na matach, 
a wszystkich chętnych zapraszamy 
do treningów Judo i Ju-jitsu, któ-
re odbywają się w Gimnazjum nr 
3 w Jaworznie. Więcej informacji 
www.jujitsu.satori.jaw.pl, www.fa-
cebook.com/jujitsu.satori.jaw, tele-
fon 502 138 185.

IW

Sport
7 złotych medali wywalczyli w Katowicach zawodnicy KSW Satori

TABELE

IV LIGA, GR. ŚLĄSKA II
1. Unia Turza Śląska 23 53 43-19
2. Polonia Łaziska Górne 23 43 45-26
3. Iskra Pszczyna 23 38 34-21
4. GKS II Tychy 23 37 51-28
5. GKS Radziechowy-Wieprz 23 36 30-29
6. Drzewiarz Jasienica 23 36 44-26
7. Krupiński Suszec 23 35 24-26
8. Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) 23 35 36-33
9. Spójnia Landek 23 32 31-29
10. Szczakowianka Jaworzno 23 30 31-29
11. Unia Racibórz 23 30 38-35
12. GTS Bojszowy 23 26 20-42
13. Jedność 32 Przyszowice 23 25 30-44
14. Gwarek Ornontowice 23 22 25-38
15. Forteca Świerklany 23 20 23-40
16. ROW 1964 II Rybnik 23 17 23-63
Kolejka 22 – 27 kwietnia
GKS II Tychy 2-3 Szczakowianka Jaworzno
Iskra Pszczyna 2-1 Jedność 32 Przyszowice
Forteca Świerklany 0-2 GTS Bojszowy
Unia Turza Śląska 2-1 Spójnia Landek
Drzewiarz Jasienica 9-0 ROW 1964 II Rybnik
Unia Racibórz 1-3 Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój)
Krupiński Suszec 0-2 GKS Radziechowy-Wieprz
Gwarek Ornontowice 1-4 Polonia Łaziska Górne
Kolejka 23 – 30 kwietnia-1 maja
Gwarek Ornontowice 0-2 GKS II Tychy
Polonia Łaziska Górne 3-1 Krupiński Suszec
GKS Radziechowy-Wieprz 0-1 Unia Racibórz 
Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) 2-1 Drzewiarz Ja-
sienica
ROW 1964 II Rybnik 1-2 Unia Turza Śląska
Spójnia Landek 3-0 Forteca Świerklany
GTS Bojszowy 0-4 Iskra Pszczyna
Jedność 32 Przyszowice 1-0 Szczakowianka Jaworzno
Kolejka 24 – 7-8 maja
GKS II Tychy – Jedność 32 Przyszowice
Szczakowianka Jaworzno – GTS Bojszowy
Iskra Pszczyna – Spójnia Landek
Forteca Świerklany – ROW 1964 II Rybnik 
Unia Turza Śląska – Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój)
Drzewiarz Jasienica – GKS Radziechowy-Wieprz
Unia Racibórz – Polonia Łaziska Górne
Krupiński Suszec – Gwarek Ornontowice

KLASA A, GR. CHRZANÓW
1. Victoria Zalas 18 47 69-18
2. Zgoda Byczyna (Jaworzno) 18 45 80-14
3. Arka Babice 18 38 60-33
4. MKS Chrzanów 18 35 43-28
5. Błyskawica Myślachowice 18 28 34-25
6. Orzeł Balin 18 26 30-36
7. Start Kamień 18 25 39-43
8. Ciężkowianka Jaworzno 18 22 33-34
9. MZKS Alwernia 18 21 26-51
10. Wolanka Wola Filipowska 18 20 33-41
11. Unia Kwaczała 18 20 25-35
12. Tęcza Tenczynek 18 19 45-56
13. Wisła Jankowice 18 12 12-52
14. Polonia Luszowice 18 2 13-76
Kolejka 18 – 30 kwietnia-1 maja
Arka Babice 1-5 Victoria Zalas
Wisła Jankowice 3-0 Unia Kwaczała
Wolanka Wola Filipowska 4-3 Tęcza Tenczynek
Błyskawica Myślachowice 5-0 Start Kamień
MKS Chrzanów 5-1 Polonia Luszowice
Ciężkowianka Jaworzno 1-1 Orzeł Balin
Zgoda Byczyna (Jaworzno) 6-0 MZKS Alwernia
Kolejka 19 – 3 maja (rozegrana po zamknięciu tego 
numeru gazety)
Błyskawica Myślachowice – Polonia Luszowice
Zgoda Byczyna (Jaworzno) – Arka Babice
MZKS Alwernia – Ciężkowianka Jaworzno
Orzeł Balin – MKS Chrzanów
Start Kamień – Wolanka Wola Filipowska
Tęcza Tenczynek – Wisła Jankowice
Unia Kwaczała – Victoria Zalas
Kolejka 20 – 7-8 maja
Arka Babice – Unia Kwaczała
Victoria Zalas – Tęcza Tenczynek
Wisła Jankowice – Start Kamień
Wolanka Wola Filipowska – Polonia Luszowice
Błyskawica Myślachowice – Orzeł Balin
MKS Chrzanów – MZKS Alwernia
Ciężkowianka Jaworzno – Zgoda Byczyna (Jaworzno)

KLASA B, GR. CHRZANÓW
1. Victoria 1918 Jaworzno 20 56 95-13
2. Korona Lgota 19 45 90-26
3. UKS Regulice (k. Chrzanowa) 19 44 54-23
4. Promyk Bolęcin 20 43 63-21
5. Ruch Młoszowa 20 31 36-43
6. Jutrzenka Ostrężnica 20 29 46-35
7. LKS II Żarki 20 28 51-56
8. Tempo Płaza 20 26 42-46
9. Lew Olszyny 20 24 39-59
10. Korona Mętków 19 22 45-67
11. Górnik II Libiąż 19 20 34-56
12. Zryw Brodła 19 20 30-51
13. Górnik Siersza (Trzebinia) 20 13 18-57
14. Wisełka Rozkochów 18 12 14-47
15. Victoria II Zalas 19 9 18-75
Kolejka 21 – 30 kwietnia-1 maja
Pauza: Górnik II Libiąż.
Tempo Płaza 0-0 Victoria 1918 Jaworzno
Wisełka Rozkochów 0-6 Promyk Bolęcin
Korona Lgota 4-4 Lew Olszyny
Korona Mętków 5-2 LKS II Żarki
Ruch Młoszowa 3-0 Górnik Siersza (Trzebinia)
Victoria II Zalas 0-3 UKS Regulice (k. Chrzanowa)
Jutrzenka Ostrężnica 3-1 Zryw Brodła
Kolejka 22 – 7-8 maja
Pauza: Jutrzenka Ostrężnica.
Victoria 1918 Jaworzno – Górnik Siersza (Trzebinia)
Zryw Brodła – Victoria II Zalas
UKS Regulice (k. Chrzanowa) – Promyk Bolęcin
Wisełka Rozkochów – Ruch Młoszowa
Tempo Płaza – Korona Mętków
LKS II Żarki – Korona Lgota

KLASA B, GR. SOSNOWIEC
1. Iskra Psary 17 40 41-12
2. Jedność Strzyżowice 16 39 47-13
3. Szczakowianka II Jaworzno 16 33 43-16
4. Płomień Niegowonice 17 32 37-21
5. KS Giebło 17 30 38-25
6. Strażak Nowa Wieś 16 28 33-32
7. Zagłębiak Tucznawa (Dąbrowa G.) 17 28 35-26
8. KS Góra Siewierska 17 22 36-45
9. KS Wysoka (k. Sosnowca) 16 18 26-35
10. Olimpia Włodowice 16 13 36-33
11. KS Mydlice (Dąbrowa Górnicza) 17 13 22-41
12. Górnik II Piaski (Czeladź) 17 6 28-73
13. Korona Rokitno Szlacheckie 17 6 15-65
Kolejka 19 – 30 kwietnia-1 maja
Pauza: Szczakowianka II Jaworzno.
KS Mydlice (Dąbrowa Górnicza) 2-3 Strażak Nowa Wieś
KS Wysoka (k. Sosnowca) 1-2 Płomień Niegowonice
Jedność Strzyżowice 6-1 KS Giebło
Olimpia Włodowice 4-0 KS Góra Siewierska
Górnik II Piaski 0-3 Zagłębiak Tucznawa (Dąbrowa G.)
Iskra Psary 7-0 Korona Rokitno Szlacheckie
Kolejka 20 – 7-8 maja
Pauza: Płomień Niegowonice.
Szczakowianka II Jaworzno – Iskra Psary
Korona Rokitno Szlacheckie – Górnik II Piaski (Czeladź)
Zagłębiak Tucznawa (Dąbrowa G.) – Strażak Nowa Wieś
KS Mydlice (Dąbrowa Górnicza) – Olimpia Włodowice
KS Góra Siewierska – Jedność Strzyżowice
KS Giebło – KS Wysoka (k. Sosnowca)   PAJ

Kolejny sukces jaworznic-
kiego Mega Rally Team. 
Marcin Sobiech i Inez 

Kieliba wystartowali w Baja 
Carpathia, czyli drugiej rundzie 
Rajdowych Mistrzostw Polski 
i trzeciej rundzie Mistrzostw 
Europy Centralnej Cross Country. 

Do pokonania były cztery od-
cinki o łącznej długości około 
300 km. Jaworznicka ekipa spisa-
ła się na medal i w klasie T2 zaję-
ła drugie miejsce. Kolejne zawody 
już w czerwcu.

PAJ

Po raz kolejny w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej odbył 
się Turniej Szachowy P-10 

z okazji rocznicy uchwalenia 
konstytucji 3-go Maja. 

Do naszego miasta zjechali 
się najlepsi z najlepszych, wśród 
nich wielu arcymistrzów, również 

zza granicy. Zawody rozgrywano 
systemem 10 minut dla zawod-
nika na grę. Pierwsze miejsce 
wywalczył arcymistrz Zbigniew 
Paklęza, drugie miejsce Maciej 
Klekowski, a trzecie arcymistrz 
Marcin Tazbir.

PAJ

y  Zarząd Ligi Obrony Kraju w Ja-
worznie zaprasza na otwarte zawody strzeleckie o puchar Józefa Kota, któ-
re odbędą się w poniedziałek, 9 maja, o godzinie 17:00 na strzelnicy miej-
skiej. Dla uczestników przewidziano dwie kategorie wiekowe: młodzież 
ucząca się oraz dorośli. Rywalizacja będzie odbywać się w dwóch konku-
rencjach: karabin sportowy oraz karabin pneumatyczny. Opłata za uczest-
nictwo w zawodach wynosi odpowiednio 5 i 10 zł.  PAJ

Dawid Ziomek reprezentant 
grupy R-Style po raz kolej-

ny potwierdził przynależność 
do grona najlepszych freesty-
lerów na świecie. Jaworznianin 
w prestiżowych zawodach Focus 
on Freestyle rozgrywanych od  
23 do 24 kwietnia w Bydgoszczy 
uległ tylko Mistrzowi Świata 
z 2013 roku – Szymonowi Skal-
skiemu.

Renomy bydgoskiemu turnie-
jowi dodaje fakt, że zaproszono 
do niego 13 najlepszych zawod-
ników z Polski i 3 gości zza gra-
nicy. Byli tam między innymi byli 
mistrzowie Europy i Świata.

„Ziomal” nie miał najłatwiejszej 
drogi do finału. Już w pierwszym 
pojedynku musiał na bok odstawić 
sentymenty do przyjaciela, Dawi-
da Bieguna. Wyszedł z tej wal-
ki zwycięsko, by w kolejnej po-
konać aktualnego mistrza Polski 
w kategorii „Battle” Jaromira Po-

prawę. Półfinał był starciem jed-
nych z najbardziej utytułowanych 
zawodników w historii tej dys-
cypliny. „Ziomal” trafił na Pawła 
Skórę, czyli legendę freestyle fo-
otballu na świecie.

Jaworznianin także z tego star-
cia wyszedł zwycięsko. Pogromcę 
znalazł dopiero w finałowej wal-
ce, która z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci publiczno-
ści, jak i ludzi oglądających trans-
misję na żywo. Zwycięzcą turnieju 
został Szymon Skalski!

– Jestem bardzo zadowolony, 
że po raz kolejny udało mi się sta-
nąć na podium w tak mocno obsa-
dzonym turnieju. Kiedy patrzyłem 
na listę uczestników, wiedziałem, 
że w tym turnieju nie będzie ła-
twych starć. Dzięki pewności siebie 
i wspaniałemu dopingowi ze stro-
ny tych, którzy oglądali pojedynki, 
udało mi się zająć drugie miejsce.

Rafał Kobylarczyk

SPORTY MOTOROWEJU-JITSU

Ogólnopolska Liga Dzieci 

Inez Kieliba i Marcin Sobiech z Mega Rally Team

Z lewej Jolanta Guzik

Kinga Szulc podczas walki finałowej

SZACHY
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Malujesz, haftujesz, piszesz
wiersze, chcesz zaprezentować

swoją twórczość?
Zadzwoń – tel. 606 350 663

Stowarzyszenie Twórców Kultury

cz. II

 Małe jaworznianki występują w takich to oto gorsetach, których 
widzimy i przód i tył

Bezrobotni, którzy zrzą-
dzeniem losu stawali się 
złodziejami, działali prze-

ważnie według opracowanego 
wcześniej planu. Zdarzało się 
jednak, że plan się nie powiódł, 
bo zostali przyłapani na gorącym 
uczynku.

Pomysłowość złodziei nie znała 
granic. Transportowany zatem „dro-
gą żelazną” węgiel z jaworznickich 
kopalń nie był bezpieczny. Nawet 
w drodze zdarzały się rabunki tego 
cennego surowca. Co gorsza, pod 
koniec Wielkiej Wojny z lat 1914 – 
1918 proceder ten przybrał na sile.

W pierwszych powojennych la-
tach proceder ten trwał w najlep-
sze, szkodząc wyniszczonej wojną 
gospodarce dopiero co odrodzone-
go państwa polskiego. Główną przy-
czyną występowania tego zjawiska 
w tym czasie była powszechnie pa-
nująca bieda. Podkreślić należy, 
że powszechnie występującą ozna-
ką biedy był głód. Dużej liczbie ro-
dzin brakowało podstawowych pro-
duktów do ich wyżywienia, takich 
jak mąka czy chleb.

Nie można zapomnieć, że zubo-
żenie społeczeństwa powiększało 
się na skutek toczącej się kolejnej 
wojny – polsko-sowieckej z lat 1918 
– 1921. Co ważne, w tych samych 
latach państwo polskie dopiero się 
odradzało po przeszło 123 latach 
niewoli.

Władzom powiatowym dobrze 
znany był odcinek drogi kolejo-
wej, na której notowano najwięk-
szą liczbę kradzieży węgla kamien-
nego podczas transportu. To odci-
nek między Byczyną a Kątami. Wła-
śnie z tamtego terenu napływały 
do władz starostwa powiatowego 
dramatyczne meldunki.

Łupem złodziei często też pa-
dało przewożone pociągami drew-
no. Najmniej istotne było to czy 
były to pocięte klocki, czy deski 
lub podkłady kolejowe. Złodzie-
je wskakiwali do jadącego pocią-
gu najczęściej, kiedy ten zwalniał 
na zakręcie. Następnie wyrzucali 
znajdujące się w wagonach węgiel 
czy drewno. Po czym sami wyska-

kiwali z pociągu. Zbierali zdobyty 
materiał i znikali.

Bardzo często zdarzało się, 
że w zbieraniu skradzionego węgla 
czy drewna pomagały rabującym 
ich rodziny. Oto kilka takich przy-
kładów meldunków patroli Żandar-
merii Wojskowej. Treść cytowana 

za oryginałem z akt zachowanych 
w archiwach:

W pierwszych dniach stycznia 
1919 roku około godziny 5-ej po-
południu pieszy patrol Żandarmerii 
Wojskowej patrolował teren nieopo-
dal toru kolejowego między przysiół-
kiem Byczyna ad Jaworzno, a Kąta-
mi. W pewnym momencie Żandar-
mi spostrzegli dwóch ludzi idących 
wzdłuż toru kolejowego z worka-
mi na plecach. Mężczyźni wezwani 
do zatrzymania się nakazu nie po-
słuchali i zbiegli w pobliskie zarośla, 
porzuciwszy przy tym worki. Podję-
ty przez tychże Żandarmów pościg 
nie przyniósł pozytywnego rezultatu, 
gdyż rabusie zdołali zbiec. W porzu-
conych przez nich workach Żandar-
mi znaleźli kawałki drewna najpew-
niej zrabowane z pociągu. Funkcjo-
nariusze odstawili odzyskane drewno 
na posterunek Żandarmerii.

A oto kolejny meldunek:
Dnia 12-go bm. 1919 roku (naj-

prawdopodobniej stycznia, notatka 
w tym miejscu nieczytelna) patrol 
Żandarmerii Wojskowej z Posterun-
ku przy Dworcu Kolejowym w Szcza-
kowej podjął pościg około godziny 
4-tej i pół popołudniu za niezidenty-
fikowanymi osobnikami kręcącymi 
się około wagonów stojących na tu-
tejszym Dworcu. Podjęty pościg nie 
przyniósł żadnego pozytywnego re-
zultatu. Podejrzani osobnicy ulotni-
li się bez śladu między zabudowa-
niami stacyjnymi. Podczas oględzin 
pociągu patrol Żandarmerii z tutej-
szego Posterunku stwierdził nieuda-
ną próbę otwarcia trzech wagonów 
najprawdopodobniej łomem.

Takich i podobnych zapisów od-
naleźć w archiwach można wiele. 
W większości przypadków spraw-
ców tych przestępstw nie ujęto.

Przemysław Maciejewski

Autor listu

List do redakcji  

Moje Miasto – mniej więcej 
takimi słowami w 2002 roku 

przywitał nas – mieszkańców Osie-
dla Stałego – Paweł Silbert, kiedy 
walczył o stołek prezydenta. Pod-
czas kampanii wyborczej w jego 
słowach były same obiecanki:

• że będzie całkiem inaczej,
• będzie dużo lepiej,
• poprawi się mieszkańcom,
• a w szczególności mieszkańcom 

Osiedla Stałego.
Bo przecież sam mieszkał 

na Osiedlu w hotelu robotniczym, 
kiedy pracował na elektrowni.

Nic więc dziwnego, że wielu 
mieszkańców Osiedla Stałego poszło 
na niego zagłosować. A po 14 latach 
dał się poznać mieszkańcom Osie-
dla Stałego, jaki to naprawdę jest 
ten „nasz” prezydent. A szczególnie 
podczas ostatniego spotkanie miesz-
kańców w sprawie feralnego łączni-
ka do Alei Tysiąclecia.

Mieszkańcy Osiedla Stałego ze-
brali się, żeby bronić tego, co jest 
dla nich słuszne. Nie chcą łącznika, 
który zdezorganizuje życie w całej 

okolicy. Naruszy spokój miejscowe-
go parku, który jest do wypoczyn-
ku, a nie ma się przekształcić w ja-
kieś ruchliwe pobocze jakiejś wydu-
manej drogi.

I to właśnie na tym ostatnim spo-
tkaniu mieszkańcy Osiedla Stałego 
poznali prawdziwe oblicze nasze-
go prezydenta, który w ogóle ich 
nie słuchał. Nie słuchał, co do niego 
mówili, tylko się zabrał i odjechał bez 
słowa. I to jest nasz prezydent!?

Jak można tak zignorować miesz-
kańców, nie wytłumaczyć się nawet? 
Nie doradzić, co dalej mają mieszkań-
cy robić? Czy to będzie dobre, czy złe?

Prezydent tu mieszkał, ale w ogó-
le nie poczuwa się do wspólnoty 
z mieszkańcami Osiedla Stałego. 
Jednym słowem, uznaje się za naj-
wyższą władzę, która jest ponad 
wszystkimi. Jakby tylko on był naj-
ważniejszy i z nim, tylko z nim trze-
ba się liczyć.

Ale Panie prezydencie, niech pan 
pamięta, że to my jesteśmy wyborca-
mi i my Pana wybraliśmy na to sta-
nowisko!

Ja pana obserwuję od lat i widzę, 
że pan się tak zachowuje wszędzie, 
nawet na sesjach rady miejskiej. Ale 
dokąd to tak będzie? Na ostatnim 
spotkaniu z mieszkańcami Osiedla 
Stałego popisał się pan...? – napraw-
dę! Gdzie się pan kultury uczył? 
Ja chciałbym to wiedzieć? Może 
doczekam się odpowiedzi?

Jerzy Kornaś 

Kulturowo region jaworznicki 
zaliczany jest do „Krakowia-

ków Zachodnich”. W Muzeum 
Miasta Jaworzna poświęcona jest 
temu tematowi tylko jedna z sal. 
Tożsamość regionu jaworznickie-
go ma duże znaczenie ze wzglę-
du na gwałtowne przeobrażenia 
naszego obszaru w latach 50. 
Od tego momentu bowiem Ja-
worzno zatracało swój rolniczy 
charakter.

A taki jeleń z krzyżem
Dzisiejsza dzielnica Jaworzna, 

a kiedyś wieś Jeleń, to duże tra-
dycje wywodzące się zwłaszcza 
z legendy o księciu, który przed 
wiekami polował w lasach tej 
miejscowości. Jak podaje legen-
da, pewnego razu przed polują-
cym księciem stanął piękny jeleń 
ze złotym krzyżem pomiędzy ro-
gami. Z tą legendą związana jest 
więc nazwa wioski.

Legenda przyczyni ła s ię 
do spopularyzowania obrazów 
i makatek z wizerunkiem jele-
nia, które w Jeleniu były po do-
mach masowo haftowane czy ma-
lowane.

Motyw obrazu z jeleniem po-
wielany był setki razy z perga-
minowych matryc do wyszywa-
nia i haftu. Odbijano także same 
matryce. Niekontrolowana re-
produkcja makatek przyczyniła 
się do powstawania wątpliwych 
podróbek oryginału, które moż-
na przyrównać do ironicznego 
powiedzenia: „wygląda jak jeleń 
na rykowisku”.

Czy ktoś dzisiaj wie, jak wy-
glądała pierwsza makatka we wsi 
Jeleń z motywem jelenia?

Być może piękna matryca lub 
obraz został wykonany przez ja-
kiegoś sławnego mistrza z Krako-
wa lub rodzimego artystę ludowe-
go. Czy kiedyś się tego dowiemy?

Przedmiot historii
Przykład obrazu z motywem le-

gendarnego jelenia uzmysławia, 
jak ważną rzeczą jest zachowanie 
przedmiotów historycznych. Licz-
ni naśladowcy odbijający i kopiu-
jący obraz, a zafascynowani modą 
i zarobkiem, zatracali powoli pier-
wotny zamysł mistrza, który nama-
lował pierwszy pejzaż z jeleniem.

Gdyby powyższy temat dotyczył 
tylko motywu jelenia, moglibyśmy 
łatwo wytłumaczyć się powolnym 
zanikiem kultury ludowej w nie-
których regionach. Historię z je-
leniem możemy także porównać 
z powolnym zanikiem kultury do-
tyczącej strojów ludowych na da-
nym obszarze.

Cekiny i zamysł twórcy
Cekiny i wszelkie ozdoby 

na gorsecie krakowskim są ważne, 
ale ważniejszy od cekinów jest wy-
szyty wzór, który musi się wywo-
dzić z kultury krakowskiej i dane-
go regionu. „Jakieś tam” kwiatki 
i motylki obszyte świecącymi ceki-
nami, jak na kulturę ludową to nie-
stety za mało.

Wzory regionalne krakowskie 
na gorsecie to odrębna i szczegól-
na dziedzina wiedzy, niejednokrot-
nie czekająca dopiero na odkry-
cie. To wiedza dotycząca historii 
danego regionu czy obszaru kul-
turowego.

Przy dzisiejszej technice haftu 
maszynowego naszycie wzoru jest 
sprawą bardzo łatwą. Wzór wy-
starczy wprowadzić do pamięci 
maszyny i sama wyhaftuje.

Niezastosowanie się jednak 
do wzorów historycznych na gor-
secie lub jeszcze gorzej – wymy-
ślanie wzoru według własnej fan-
tazji – jest niczym innym jak tylko 
powielaniem przypominającym hi-
storię z jeleniem.

Oryginalny strój  ludowy 
ma przypominać pierwotny, czyli 
historyczny zamysł twórcy. Oczy-
wiście nie jest obojętna zastoso-
wana gama kolorów.

Pierwotny zamysł twórcy wzo-
ru ludowego to najważniejszy 
element dotyczący kultury ludo-
wej w zakresie stroju czy sposo-
bu ozdabiania przedmiotów.

Genowefa Frąs

Człowiek ciągnie sanie z węglem, którego spekulacyjne ceny w okresie 
międzywojennym były 20-krotnie wyższe od cen oficjalnych



24 Co Tydzień nr 18/1284
4 maja 2016 roku
Miasto Jaworzno

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

WITAMY W JAWORZNIE

Drodzy Rodzice, jeżeli 
chcecie, aby zdjęcie 

Waszego dziecka ukazało 
się w naszej galerii, 

przyślijcie je na adres 
bobasyfoto@gmail.com.

Aktualności
12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

HANIA ŻAK, córeczka Kamili i Macieja, urodzona 26.04.2016 r. 
Waga 3000g, wzrost 53 cm. 

VIVIEN NOWAK, córeczka Renaty i Łukasza, 
urodzona 27.04.2016 r. Waga 3575g, wzrost 58 cm. 

ANTONI, synek Anety i Adama, urodzony 27.04.2016 r. 
Waga 2600g, wzrost 59 cm. Braciszek Eliasza

LENA RĘBISZ, córeczka Mileny i Mateusza, 
urodzona 25.04.2016 r. Waga 3650g, wzrost 54 cm. 

FILIP CIOŁCZYK, synek Kamili i Krzysztofa, 
urodzony 27.04.2016 r. Waga 2900g, wzrost 53 cm. 

BRUNO KULA, synek Iwony i Mariusza, urodzony 23.04.2016 r. 
Waga 3450g, wzrost 55 cm.

W tegoroczne Boże Cia-
ło już po raz siódmy 
zapraszamy do Mysło-

wic na wyjątkowe wydarzenie 
pełne porywającej muzyki oraz 
niezapomnianych przeżyć du-
chowych. 

Bądź Jak Jezus! to wielki kon-
cert ewangelizacyjny, który 
od 2010 roku przyciąga na Gór-
ny Śląsk wielotysięczną publicz-
ność z Polski i z zagranicy. Siód-
ma edycja odbędzie się 26 maja 
2016 w Mysłowicach pod hasłem: 
Dobro powraca!

Wystąpią wspaniałe gwiazdy 
z Polski i z zagranicy: For King 
& Country (Australia), La Palloti-
na, God’s Property, niemaGOtu, 
Zespół Cześć oraz laureat 2. edy-
cji międzynarodowego konkursu 
„Non-stop CCM” oraz laureat Kon-
certu Debiuty Chrześcijańskiego 
Grania.

Spotkajmy się, aby wspólnie 
uczcić obchody Roku Miłosier-
dzia i przygotować się na Świato-
we Dni Młodzieży, które w lipcu 

tego roku odbędą się w Krakowie. 
Chcemy to szczególnie podkre-
ślić śpiewem, modlitwą, radością 
i uwielbieniem. I wspólnie przeko-
nać się z jak wielką siłą podarowa-
ne Dobro powraca!

Jak co roku na publiczność cze-
kać będą także: miasteczko za-
baw dla dzieci, stoiska wydawców 
chrześcijańskich z muzyką, filmem 
oraz literaturą, stoiska wspólnot 
i kościołów chrześcijańskich oraz 
wiele innych atrakcji.

Chcesz wesprzeć dzieło Eku-
menicznego Koncertu Rodzinne-
go „Bądź jak Jezus”? Sprawdź 
jak możesz się włączyć: http://ba-
dzjakjezus.pl/zostan-przyjacielem-
-koncertu/. Gorąco zapraszamy!

Bądź Jak Jezus! Ekumeniczny 
koncert rodzinny

For King & Country (Australia) 
|La Pallotina |God’s Property |nie-
maGOtu |Zespół Cześć

Czas: 26 maja 2016, miejsce: 
Mysłowice-Słupna

Wstę p wolny

Na koncercie wystąpią 
następujące zespoły

For King & Country – okrzyk-
nięta „australijską odpowiedzią 
na Coldplaya” formacja została 
stworzona przez braci Joela i Lu-
ke’a. Grają autorski bardzo dyna-
miczny chrześcijański pop, alterna-
tywny rock i soft rock, a ich prze-
słaniem jest uczciwe i autentyczne 
śpiewanie o życiu. Mają na koncie 
dwa albumy „Crave” i „Run Wild. 
Live Free. Love Strong”. Mają 
na swoim koncie dwie nagrody 
Grammy, trzy nagrody Dove i wiele 
więcej nominacji do prestiżowych 
nagród muzycznych oraz kilkadzie-
siąt milionów odsłon na Youtube! 
Ich żywiołowe, porywające kon-
certy pokochała publiczność całe-
go świata – teraz Polska! www.for-
kingandcountry.com

La Pallotina – założony w 2005 
roku przez księdza Andrzeja Da-
niewicza (zakonnika pallotyna) 
zespół postawił na rockową nutę. 

Dlaczego? Ponieważ „rock” po an-
gielsku oznacza „skała” i właśnie 
na takiej skale chcą przekazywać 
słuchaczom ewangeliczne prze-
słanie połączone z osobistym 
świadectwem. Zespół wyróżnia-
ją nietuzinkowe teksty i dojrzałe 
brzmienie oraz wrażliwe kompo-
zycje. Ma na swoim koncie trzy 
płyty. www.lapallotina.com

God’s Property – 20-osobowy 
chór z Tychów, który do 2006 
roku wykonuje muzykę gospel 
w nowoczesnych, współcze-
snych aranżacjach oraz trady-
cyjny negro spirituals, na żywo 
sięgają do zróżnicowanych sty-
listycznie utworów z elementami 
jazzu, folku i hip-hopu. Nazwa-
li się „własnością Boga” i swo-
ją twórczością oraz koncertami 
oddają chwałę Bogu Jedynemu. 
www.godsproperty.pl

niemaGOtu – grupa zawiązała 
się w maju 2014 roku z potrze-
by wzięcia udziału w konkursie 

na Hymn Światowych Dni Mło-
dzieży Kraków 2016. Akcja za-
kończyła się pełnym sukcesem! 
Poza nagraniem oficjalnej wersji 
hymnu zespół tworzy żywiołową 
muzykę gospel i worship w ra-
dosnych pop-rockowych aranża-
cjach z elementami folk. Zespół 
tworzy sześć osób, ale podczas 
koncertów towarzyszy mu chór 
oraz kwartet smyczkowy. www.
facebook.com/niemaGotu

Zespół Cześć – to młodość, ra-
dość, muzyka, przyjaźnie i jeden 
cel – razem oddać cześć Bogu! 
Zespół istnieje od 15 lat i liczy 
ok. 25 muzyków. Mają na koncie 
dwa albumy studyjne ze znanymi 
i chętnie śpiewanymi utworami. 
Muzyka w klimacie pop-gospel-
-rock porywa do wspólnego śpie-
wania i zbliża do Boga. Mysłowic-
kiej publiczności zaprezentują 
swoje autorskie kompozycje oraz 
kilka znanych kościelnych pieśni 
w nowoczesnej aranżacji. www.
zespolczesc.pl
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Ogłoszenia naszych partnerów

 
 

Zdjęcie z archiwum aktorki
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Ogłoszenia naszych partnerów

B R Z E Z I N K A

Z okazji jubileuszu 25-lecia 

serdeczne gratulacje 

ELCOMP S.C. Radosław Bizub, Jarosław Kowalczyk
ul. Grunwaldzka 225A, 43-600 Jaworzno 
tel: 32 752-34-40, 604 184 772 info@elcomp.pl
Zapraszamy w dni: Pon – Pt: 8 – 16, Sobota: 9 – 13

OFERTA:
• kasy, drukarki fiskalne
• komputery, notebooki, peryferia
• sieci komputerowe
• oprogramowanie
• systemy sprzedaży
• systemy monitoringowe (wizyjne)
• systemy zarządzania firmą
• strony internetowe
• wyposażenie sklepów
• materiały biurowe
• akcesoria
• serwis

Z okazji 25-lecia wydawania w Jaworznie 
gazety Co Tydzień wszystkim pracownikom 
i współpracownikom składamy gratulacje 

i serdeczne życzenia.

Życzymy siły ducha, dalszego zapału 
w poszukiwaniu prawdy, piękna i dobra 

w każdym dniu. 

Zadowolenia i satysfakcji z pracy na rzecz 
społeczności miasta Jaworzna. W życiu 

prywatnym życzymy wszelkiej pomyślności 
i zdrowia. 
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Poszukujemy dziennikarzy 

Ogłoszenia drobne

342/D/15

Profesjonalne usługi wykończenia wnętrz 
Tel. 735 938 959

397/P/15

Zatrudnię mechaników 
i operatorów sprzętu ciężkiego, 

spychaczy oraz ładowarek

FIRMA AJP 
tel. 784 989 029

PARCELA 
Biuro Nieruchomości

Wiedza i 16-lenie 
doświadczenie

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

tel. 32 751 91 51
Atrakcyjne warunki 

współpracy

NIERUCHOMOŚCI 
RĘBIELAK

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 67
Profesjonalna obsługa w zakre-
sie obrotu nieruchomościami, 

scalania i podział gruntów.
Zapraszamy

Renata Rębielak tel. 796 500 086
Kamil Cebula tel. 535 858 520

SKUP 
AUT

Najlepsze ceny
Tel. 500 349 500

95

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM 

COLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-

Sprzedam mieszkanie 

KUPIĘ

WYNAJEM

PRACA
DAM PRACĘ

 
SZUKAM PRACY

USŁUGI

201/d/14

981/d

25/D/2011

1100

22

810

810
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OGŁOSZENIA DROBNE
CENA ZA SŁOWO 1,00 zł netto 

plus 23% VAT,
tj. 1,23 zł

ogłoszenie własne

Ogłoszenia drobne

OGŁOSZENIE WŁASNE

Ogłoszenia przez SMS

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

Przedstawiamy dodatkowy sposób zamieszczania ogłoszeń drobnych

ctj
.

kod rubryki
spację

treść ogłoszenia
ctj.ms Fiat Panda 2005 r, pierwszy wlasciciel, 

tel. xxx xxx xxx

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść zamieszczonych ogłoszeń 

i zastrzega sobie prawo do
niepublikowania ogłoszeń, które są

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

Jaworznie przy ul. św. Barbary 7.

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

Kody SMS
poszczególnych rubryk 
ogłoszeniowych

Jak zamieścić ogłoszenie przez SMS?

11,07 z VAT
79567

23,37 z VAT
91983

CO TYDZIEŃ 
czytaj na komputerze, 
tablecie i smartfonie

Kup w eprasa.pl
ogłoszenie własne

2016/2017

Pranie tapicerki samocho-
dowej - 501 848 200

91d/16

Instalacje fotowoltaniczne, 
tel. 794377616

95/d/16

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

10/D/2011

KUPIĘ

10/D/2011

10/D/2011

310/d/14

310/d/14

 cimy najlepiej, 
tel. 730 690 923

357/d/15

rozbitych, skorodowanych 
880 084 653 

24/d/15

Skup samochodów – sprze-

www.stapol.gratka.pl
5/d/16

24/d/15

USŁUGI MOTORYZACYJNE

dojazd gratis, gotówka od 

32 623 91 52
92/d/15

JARMARK 
SPRZEDAM

Drewno 502 150 710
420/d

fotele, stan idealny, 
784 346 238

94/d/16

NAUKA
Nauczyciel muzyki udzieli 
lekcji gry na pianinie i synte-
zatorze, udziela korepetycji 
z przedmiotów muzycznych 

tel. 880 850 200 
163/d/15

Matematyka 501 775 485
313/ d/15

www.abecedario.pl
84/d/16

KREDYTY

67/d/16

727 911 861
68/d/16

68/d/16

609 616 708
68/d/16

TAXI
1098/D

INNE
Noclegownia przyjmie: 

swetr y,  buty,  b ie l izna, 

dobrym stanie) itp. oraz 

naszych podopiecznych, 
zapewniamy transport tel. 
32 615 19 30 czynny od 
8.00 – 18.00

Dam gruz 
502 150 710 

 tel. 502 150 710
420/d
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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 11 m3 
tel. 696 170 356

13/d/11

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

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

61/d/11

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Najtańsze usługi brukarskie

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

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

Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

4/i/14

ALARMOWE SYSTEMY 
– ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

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

2/l/13

DANKAN 
wywóz nieczystości ciekłych, beczka poj 10 i 16 m3 

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

28/I

Wywóz ścieków 
samochody 8 i 14 m3, czyszczenie 

przydomowych oczyszczalni 
tel. 501 22 33 51

12/D/11

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

Google.pl
Woźniak Henryk 

Jaworzno
VY73!

BAJKOLAND JAWORZNO

7/I/14

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
wystawiamy zaświadczenia
płacimy za każdy samochód

Tel. 732 732 731
Mysłowice ul. Mikołowska 52

15/i/14

Usługi budowlane
pokrycia, wymiana dachów

tel: 601 48 20 22

13/i/14

AKUMULATORY
CENTRA, BOSCH, VARTA, EXIDE

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

tel. 32 75-29-555

16/I/14

1448/D

NAGROBKI
Parapety, schody, blaty kuchenne, kominki

www.konach.pl
Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2

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

14/i/14

SKUTERY, MOTOCYKLE 
na prawo jazdy kat. B

ROMET
www.andexmoto.eu

ANDEX ul. Katowicka 34A 
Jaworzno

tel. 32 75-29-555

29/d/15

SPECJALISTYCZNE PODŁĄCZENIA 
I NAPRAWY 

kuchenek i piecyków gazowych 
tel. 601-149-372

dw

Żaluzje, rolety PAT-DAM
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

dw

EKO-JAWOR
Wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie przydomowych 

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

tel. 32 225 84 44, 502 861 808

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

USŁUGI SPRZĘTEM 
BUDOWLANYM 

koparko-ładowarka CAT, ładowarka Ł34 

601 45 50 20
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Rowerem przez świat: Z Londynu do Rio (6)

Aktywni
uczestnicy wyprawy rowerowej z Londynu do Rio przejadą 10 tys. km

Igrzyska Olimpijskie 
w brazylijskim Rio de 
Janeiro rozpoczynają 
się 5 sierpnia, ale 
by zdążyć na otwarcie 
tej największej 
sportowej imprezy 
trzeba było wyjechać 
ponad pięć miesięcy 
wcześniej. Start do IV 
Olimpijskiej Wyprawy 
Rowerowej nastąpił 
18 lutego w Londynie, 
przy słynnym moście 
Tower Bridge. Kolejne 
etapy na drodze 
do Rio, to: Trynidad 
i Tobago, Wenezuela, 
Gujana, Surinam, 
Gujana Francuska 
i Brazylia. W sumie 
171 dni i ok. 10.000 km 
do przejechania 
na rowerze.

Niestety, los tak zrządził, że mój 
udział w wyprawie został mocno 
skrócony z 5,5 miesiąca do zale-
dwie jednego. Przed wyjazdem 
na wyprawę przeszedłem bada-
nia lekarskie. Wyniki tych badań 
wskazywały na początek choro-
by, którą należało natychmiast le-
czyć. Ale o tym dowiedziałem się 
już podczas wyprawy i postano-
wiłem wracać do Polski. Podczas 
miesiąca pobytu na drugiej półkuli 
zdążyłem przemierzyć egzotyczne 
wyspy na Morzu Karaibskim Toba-
go i Trynidad, przejechać Wene-
zuelę z północy na południe oraz 
odbyć 5-dniową wyprawę pieszą 
na Roraimę – legendarną górę 
na granicy Wenezueli z Brazylią 
i Gujaną. W 31. dniu wyprawy,  
19 marca, ekipa 16-tu rowerzy-
stów z czterech krajów – Litwy, 
Nowej Zelandii, Szkocji i Polski  
(2 osoby) przekroczyła granicę we-
nezuelsko-brazylijską, a ja auto-
busem udałem się w przeciwnym 
kierunku – do Caracas.

33 dzień wyprawy – 20 marca, 
niedziela

Autobus dystans 1300 km, 
z Santa Eleny do Caracas, poko-
nał w 18 godzin. Trochę zmarz-
łem podczas podróży, bo cały czas 
działała klimatyzacja, a ja miałem 
„uwięzione” swoje rzeczy w luku 
bagażowym. Jedynie na kilku po-
stojach można było się ogrzać, 
bo temperatura powietrza w We-
nezueli niezmiennie oscylowa-
ła w okolicy 40 stopni Celsjusza. 
Po złożeniu roweru oraz przymo-
cowaniu bagażu o godzinie ósmej 
ruszyłem na lotnisko oddalone 
około 30 km od miasta. Niedziel-
ny ranek budził się do życia. Jesz-
cze niedawno Caracas było małą 
i biedną osadą. Dopiero w latach 
1970-80, kiedy odkryto ogromne 
złoża ropy naftowej, Caracas za-

Caracas – Bogota – Madryt, 20 – 22.03.2016 r. • 18 godzin w autobusie do Caracas • 2 dni na lotnisku • porzucony 
rower • niespokojny powrót do Europy •

częło się prężnie rozwijać. Stało 
się nowoczesnym miastem, nad 
którym górują wysokie biurow-
ce, powstały autostrady, metro. 
Miasto odmieniło się nie do po-
znania. Niestety, stolica Wene-
zueli słynie też z przestępczości 
i uznawana jest za jedno z naj-
bardziej niebezpiecznych miast 
na świecie, dlatego mój pobyt 
ograniczyłem tu do niezbędne-
go minimum. Jednak kluczyłem 
trochę po mieście, bo napotyka-
ni ludzie podawali mi sprzeczne 
informacje co do drogi wyjazdo-
wej w kierunku lotniska. 2-milio-
nową stolicę dzieli od wybrze-
ża zaledwie 11 km. Pasmo Kor-
dyliery Nadbrzeżnej, oddziela-
jące miasto od morza, stanowi 
Park Narodowy El Ávila utworzo-
ny w 1958 roku. Po dwóch godzi-
nach jazdy dotarłem do Między-
narodowego Portu Lotniczego Si-
móna Bolívara w miasteczku Ma-
iquetía, przejeżdżając po drodze 
przez dwa tunele. Odlot do Ma-
drytu miałem o godz. 18:00 na-
stępnego dnia. Było więc sporo 
czasu (aż 32 godziny), by pod-
glądać codzienne życie lotniska. 
W tym czasie skorzystałem z ka-
wiarenki internetowej – drukując 
bilet z Madrytu przez Brukselę 
do Warszawy i przeglądając swo-
ją pocztę oraz wiadomości z kra-
ju i ze świata. W nocy od 22.30 
do 6.00 była przerwa w ruchu lot-
niczym. Dyskretnie nadmuchałem 
materac i zasłaniając nieco rowe-
rem z bagażami, ułożyłem się wy-
godnie w pozycji leżącej, oddając 
się w objęcia Morfeusza. Spałem 
kamiennym snem, bo poprzednią 
noc spędziłem jadąc w niezbyt wy-
godnym autobusie.

34 dzień wyprawy – 21 marca, 
poniedziałek

Toaleta poranna w lotnisko-
wym WC nie zabrała mi zbyt wie-
le czasu i o godz. 9:00 udałem się 
do pobliskiego miasteczka ce-
lem wydania reszty posiadanych 
środków płatniczych. Pozostało 
mi do wydania 4900 boliwarów, 
czyli ok. 25 zł, a to suma w We-
nezueli dość znaczna. Sklepów 
typu market nie było, więc kupi-
łem tylko cztery pierogi na śniada-
nie w ulicznym kiosku i wróciłem 
na lotnisko. Tutaj wybór był o nie-
bo lepszy i jak się okazało ceny 
całkiem przyzwoite. Na początek 
zaserwowałem sobie „małą” Fantę 
z lotniskowej szafy za 320 boliwa-
rów (1, 60 zł), a potem już w ba-
rach i kawiarenkach: ryż z mięsem 
i sałatką (6,50 zł), kawę (1,50 zł), 
duży kubek lodów z polewą czeko-
ladową (3,50 zł), i ponownie kawę 
i ciastko (3,50).

Spokojny lot do Bogoty

Musiałem nieco wyhamować 
wydawanie pieniędzy na smako-
łyki, bo miałem jeszcze do opła-
cenia usługę foliowania bagażu 
za 500 boliwarów (2,50 zł). A było 
tak. Prawie wszyscy uczestnicy 
wyprawy, którzy wracali do domu 
postanowili, że pozostawią swoje 
wysłużone rowery tam, gdzie za-
kończą jazdę. Jeśli uda się sprze-
dać miejscowym, to można sprze-
dać, a jeśli nie, to po prostu trze-
ba zostawić na lotnisku. Wynika-
ło to z dużych opłat za transport 
rowerów do Europy i problemów 
podczas licznych przesiadek. Tym 

tropem podążyłem i ja. Wymonto-
wałem tylko siodełko i kilka dro-
gich części i zabrałem tylne koło, 
za zakup którego tuż przed wy-
prawą zapłaciłem 470 zł. Mając 
świadomość wszechobecnych ka-
mer, resztę pozostawiłem dyskret-
nie we wnęce obok dużego kosza. 
Gdy wróciłem po kilku godzinach, 
roweru już nie było. To co udało 
mi się wymontować z roweru za-
pakowałem do sakwy, a z kolei 
sakwę owinęli mi szczelnie, ra-
zem z kołem, obsługujący taśmę 
z folią. Miałem pewne obawy, czy 
taki bagaż przejdzie przez odpra-
wę, ale poszło bez problemu. Je-
dynie musiałem wypuścić powie-
trze z dętki, tak jakby przypad-
kowa eksplozji niewielkiej dętki 
mogła zaszkodzić potężnemu sa-
molotowi. Waga też była tak jak 
trzeba – 20,4 kg. Trochę brako-
wało do limitu 23 kg, ale gdybym 
przewoził cały rower nie uniknę-
łaby mnie dopłata za spory nad-
bagaż. 1,5 godziny przed odlotem 
pasażerowie mogli wejść do po-
czekalni, a pół godziny przed od-
lotem otwarta została bramka nr 
26, przez którą przechodziło się 
bezpośrednio do samolotu. Air-
bus A 321 o pojemności 200 pa-
sażerów trasę z Caracas do Bogo-
ty (1035 km) pokonał w 95 minut. 
W samolocie był sporo miejsc 
wolnych. Co ciekawe, obsługę 
pasażerów stanowili stewardzi 
ubrani w granatowe spodnie i ka-
mizelki tego samego koloru oraz 
białe koszule z krótkim rękawem 
i czerwone krawaty. W cenie bile-
tu były ciasteczka, bułka z szynką 
i serem żółtym oraz napój, i słu-
chawki. Lot minął bez turbulencji, 
dosłownie i w przenośni, podob-

nie jak 2-godzinny postój na lot-
nisku w Bogocie i odprawa na lot 
do Madrytu.

Podróż do Europy 
z przygodami

Kiedy wydawało się, że najgor-
sze już za mną i stres na dobre 
mnie opuścił, kolejne godziny przy-
niosły gwałtowny skok poziomu ad-
renaliny. Problemy zaczęły już pod-
czas zajmowania miejsc w samo-
locie na lotnisku w Bogocie. Usia-
dłem w ostatnim rzędzie samolotu, 
przy oknie. Okazało się, że starsza 
pani miała bilet o numerze 33 K 
na to samo miejsce co ja. Serce po-
deszło mi do gardła, bo co ja bied-
ny zrobię sam w tej Kolumbii 
i w dodatku bez znajomości języ-
ka hiszpańskiego. Na szczęście mój 
bilet był prawidłowy. Potężny Bo-
eing 787 – 800 o godz. 22:30 wy-
startował z lotniska w Bogocie, 
by po 10 godzinach i 40 minutach 
wylądować na olbrzymim lotnisku 
w Madrycie, pokonując po drodze 
Ocean Atlantycki. Przy wychodze-
niu „rękawem” z samolotu na lotni-
sku w Madrycie zauważyłem w od-
dali policjanta, który bacznie ob-
serwował pasażerów. Tłum powoli 
przemieszczał się w kierunku hali 
przylotów, kiedy niespodziewanie 
policjant wskazał na mnie, przywo-
łując mnie palcem do siebie. Nogi 
lekko ugięły się pode mną, ale nie 
dając poznać po sobie, niespiesz-
nie podszedłem do niego. O tym 
co wydarzyło się na lotnisku w Ma-
drycie i o dalszej obfitującej w nie-
samowite zwroty podróży do Polski 
w następnej relacji.

Ryszard Karkosz

Madryt, 22.03.2016 – przed hotelem Marrtott Tym samolotem pokonaliśmy Atlantyk, lecąc z Bogoty do Madrytu

Madryt, 22.04.2016 – bufet w hotelu Marriott Madryt, 22.05.2016 – jeden ze sklepów na lotnisku
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Wśród jaworznian 
pokutują różne 
przesądy. Jednym z nich 
jest to, że wakacje 
w Zakopanem są drogie. 
A jeśli ktoś zaoferuje 
taniej, to istnieje 
błędne przekonanie, 
że na pewno 
w kiepskich warunkach. 
Oferta „Szczakowca” 
zupełnie temu przeczy.

Urlop czy weekend w Zakopanem?
Czemu nie?

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

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

: 
693 363 581  lub  32 615 19 58

51/D/13

JAWORZNO
Ul. Sienkiewicza 15
Tel. 32 752 00 25

JAWORZNO
Ul. Grunwaldzka 74
Tel. 604 605 682

BADANIE OKULISTYCZNE

GRATIS
Rejestracja telefoniczna

OPTYK

 

 

 

Biblioteka
9 maja godz. 11.00 Mieszko, ty wi-
kingu. Warsztaty ilustratorskie Ar-
tura Nowickiego z okzji 1050 rocz-
nicy Chrztu Polski

10 maja godz.10.00 Całe Jaworzno 
czyta dzieciom. Ks. prałat Euge-
niusz Cebulski czyta swe ulubio-
ne bajki
godz. 17.00 Moje odkrycie – moje 
miłości. Spotkanie z Marcinem Ky-
dryńskim, dziennikarzem muzycz-
nym, kompozytorem, podróżnikiem.

MCKiS
Dom Kultury w Szczakowej
5 maja godz.16.00 Wieczorni-
ca 3-Majowa z udziałem zespołu 
„Szczakowianki”, chóru MCKiS 
„Sokół” i Harcerskiego Kręgu Se-
niorów

10 maja godz. 10.15 „Smerfet-
ka i przyjaciele” – przedstawie-
nie edukacyjne dla przedszkola-
ków w wykonaniu grupy teatral-
nej „Mina”

Klub Niko
4 maja godz. 17.00 Byczyńskie 
spotkania z historią połączone 
z występem zespołu Byczynianki

Klub Pod Skałką
10 maja godz. 9.45 „Plastyka dla 
Smyka” – Przedszkole Miejskie nr 
6 „Kwiaty dla mamy”

Klub Kasztan
6 maja godz.16.00 „Leki z leśnej 
apteki” – zbieranie ziół i roślin 
– spacer

10 maja godz.17.30 z cyklu „Pa-
sjonaci” – hafty, koronki wyszy-
wanki Zofii Miki – wystawa

Klub Wega
4 maja godz. 16.00 konstytucja 
3 Maja – wystawa z okazji 225. 
rocznicy jej uchwalenia
5 maja godz. 14.00 Nie wypalaj, 
nie zabijaj! – happening z okazji 
Dnia Strażaka

Klub Gigant
6 maja godz. 17.00 „Kolory wio-
sny” – wystawa powarsztatowa

Młodzieżowy Dom Kultury
5 maja godz. 11 00 – Podsumo-
wanie Konkursów dla kl. I – III 
– p. Beata Brzóska

7 maja godz. 8 00 – 16 00 – Warsz-
taty reżysersko – filmowe – prowa-

dzi reżyser Ena Kielska.

8 maja godz. 17 00 – Premie-
ra spektaklu muzycznego pt. 
„Na krawędzi” w wykonaniu Gru-
py Teatralnej „AKAD” /występ 
w „Archetti” Orkiestra Kameral-
na Miasta Jaworzna DK w Jeleniu/

Teatr Sztuk
6 maja o godz. 18.30 – finisaż ma-
larstwa Barbary Wójcik – Wiktoro-
wicz pod tytułem “Leśmianowe du-
chy”. Spotkanie uświetni piosenka 
aktorska w wykonaniu wokalistek 
sióstr Goławskich oraz aktora Da-
riusza Wiktorowicza. Wstęp wolny.

7 maja godz. 18.00 – w ramach 
XXIII Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Odnalezionej koncert 
kwartetu bandurzystek Filharmo-
nii Lwowskiej “Lwiowianki”.

Muzeum Miasta Jaworzna
7 maja 10.00 – Opowieść o sta-
rych drzewach, prow. Bartłomiej 
Cieszyński

10 maja godz. 18.00 – Rytuały 
w życiu żydowskiej rodziny – na-
rodziny, obrzezanie, barmicwa 
– cz I, prow. Jarosław Banyś 

Co, gdzie, kiedy? 4 – 10 maja
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Zawody Strzeleckie o Puchar Józefa Kota odbędą się 9 maja

23 kwietnia 2016 r. 
przeprowadzony 
został wojewódzki 
konkurs „Polska 
Marynarka 
Wojenna a Historia 
Wybrzeża 
Polskiego”, 
zorganizowany 
przez Śląski 
Zarząd 
Wojewódzki 
w Katowicach.

Komisja główna: – prze-
wodniczący – Ryszard Ka-
sprzyk, członkowie – Bar-
bara Karge, Jan Okoń. Ko-
misja testów – R Kasprzyk, 
E.Ryczek, K.Sokół. Ko-
misja węzłów – W.Gaw-
ryś. Komisja rzutu rzutką 
– A.Noszczyk-Murańska. 
Komisja strzelania – J.O-
koń, K.Michalik, sekre-
tariat – B.Karge. Komi-
sja wodna – Ryszard Ka-
sprzyk, A.Murańska-Nosz-
czyk, A.Bryła. Pomoc me-
dyczna – B.Karge. W/w ko-
misje stwierdziły, że zawo-
dy odbyły się zgodnie z re-
gulaminem.

Celem zawodów było:
• popularyzacja wiedzy 

morskiej, żeglarstwa 
i strzelectwa 
sportowego,

• krzewienie patriotyzmu,
• popularyzacja 

działalności LOK-u,
• pobudzenie aktyw ności 

twórczej młodzieży,
• sprawdzenie znajomości 

zagadnień z dziedzin 

będących w zakresie 
działań Ligi Obrony 
Kraju.

• eliminacje do zawodów 
ogólnopolskich LOK,

• zdobywanie punktów dla 
szkół w klasyfikacji szkół 
w sporcie prowadzonej 
przez ZW LOK K-ce.

Konkurs „Eureka LOK 
ja to wiem” im. Anny Sokół 
polegał na wypełnieniu te-
stu ułożonego przez Kapi-
tułę Konkursu Eureka LOK 
Ja To Wiem.

Natomiast w konkursie 
„Polska Marynarka Wojen-
na a Historia Wybrzeża Pol-
skiego” zawodnicy zmierzyli 
się w pięciu konkurencjach: 
• 1. test pisemny, 
• 2. strzelanie do tarczy 

z wiatrówki, 
• 3. umiejętność wiązania 

węzłów żeglarskich, 
• 4. rzut rzutką ratowni-

czą,
• 5. pływanie.

Po podsumowaniu punk-
tów ogłoszono wyniki.

Kategoria: eliminacje 
indywidualne, szkoły 
ponadgimnazjalne:
• I miejsce: Zatoński 

Patryk ZS nr 6 Tychy,
• II miejsce: Niedźwiecka 

Weronika ZS nr 2 Tychy,
• III miejsce: Nieckarz 

Sonia ZS nr 6 Tychy,
• IV miejsce: Kowalczyk 

Patryk ZS nr 2 Tychy,
• V miejsce: Jelonek 

Sebastian ZSP nr 2 
Jaworzno,

Kategoria: eliminacje 
indywidualne, szkoły 
gimnazjalne:
• I miejsce: Piecha 

Wawrzyniec Gim. nr 1 
Lędziny,

• II miejsce: Parzoch 
Martyna Gim. nr 5 
Jaworzno,

• III miejsce: Wojtala 
Justyna Gim. nr 1 
Lędziny,

• IV miejsce: Kliemt 
Michał Gim. nr 5 
Jaworzno,

• V miejsce: Kwadrans 

LIV Konkurs Wojewódzki: „Polska Marynarka 

Paulina Gim. nr 5 
Jaworzno,
Drużynowo szkoły po-

nadgimnazjalne: I miejsce 
ZS nr 6 Tychy, II miejsce ZS 
nr 2 Tychy, III miejsce ZSP 
nr 2 Jaworzno.

Drużynowo szkoły gim-
nazjalne: I miejsce Gimna-
zjum nr 1 Lędziny, II miej-

sce Gimnazjum nr 5 Ja-
worzno. Zwycięzcy otrzy-
mali dyplomy oraz puchary.

Na eliminacje centralne 
pojadą najlepsi tzn. zawod-
nicy, którzy zajęli pierwsze 
i drugie miejsca. Zwycięz-
com gratulujemy sukcesu 
i życzymy zajęcia czołowych 
miejsc w konkursie ogólno-
polskim, który odbędzie się 
10–12czerwca 2016 roku 
w Jastarni.

W naszym województwie 
dla zwycięzców eliminacji 
miejskich i powiatowych 
konkursu „Polska Marynar-
ka Wojenna a Historia Wy-
brzeża Polskiego” w Pszczy-
nie odbył się także konkurs 
imienia Anny Sokół „Eureka 
LOK ja to wiem” 2016r.

Wyniki konkursu:
• I miejsce: Nieckarz Sonia 

ZS nr 6 Tychy,
• II miejsce: Parzoch 

Martyna Gim. nr 5 
Jaworzno,

• III miejsce: Kliemt 

Michał Gim. nr 5 
Jaworzno, Niedźwiecka 
Weronika ZS nr 2 Tychy.
Zwycięzcy otrzymali dy-

plomy oraz książki Anny So-
kół. Na zakończenie dyrek-
tor Śląskiego Biura LOK Ka-
towice p.Ryszard Kasprzyk 
podziękował uczestnikom 
konkursu i życzył powodze-
nia w innych konkursach 
i zawodach lokowskich oraz 
satysfakcji w działalności 
w szkolnych kołach LOK-u. 
Swoje podziękowania złożył 
też na ręce opiekunom ze-
społów zgłoszonych na kon-
kurs oraz podziękował im 
za przygotowanie młodzie-
ży do konkursów.

Szczególne podziękowa-
nia przekazał dla dyrekcji 
Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 2 w Pszczynie oraz pra-
cownikom szkolnego inter-
natu w/w szkoły za wszech-
stronną pomoc przy zorgani-
zowaniu i realizacji konkursu. 

Krystyna Sokół prezes 
ZM LOK Jaworzno

LIGA OBRONY KRAJU W JAWORZNIE ZAPRASZA 
NA ZAWODY STRZELECKIE OTWARTE 

O PUCHAR PANA JÓZEFA KOTA

(zawody zorganizowane z okazji jubileuszu naszego kolegi, kierownika 
strzelnicy i instruktora strzelectwa sportowego, Józefa Kota)

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 9 MAJA 2016 O GODZ. 13.00 – 17.00 
NA STRZELNICY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE (ul. Szczakowska 83a)

KATEGORIE:
 – MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ
 – DOROŚLI
KONKURENCJE:
 – KARABIN SPORTOWY
 – KARABIN PNEUMATYCZNY 

ZAPRASZAMY
Ps. Opłata za uczestnictwo w zawodach – odpowiednio 5 zł. i 10 zł.

Z NASZEGO ARCHIWUM
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Lustracja dzielnicyOTK

 Wandale nie śpią

 Uszkodzony chodnik

 To są chyba schody

 Uszkodzona rynna

 Tu działali hejterzy „Górnika”?

 Niebezpieczny dojazd  Pogięty znak  Dziwny parking przed apteką

 Tor przeszkód czy chodnik?  Pułapka w chodniku

 Pokiereszowana droga i chodnik  „Wygięty” kanał  Czy ktoś to usunie?

 Śmieci za blokiem Niebezpieczna dziura w drodze

 Wątpliwej rangi twórczość  Zniszczony kanał i chodnik  Śmieci za garażami Kanał pułapka

 Zdezelowany chodnik
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Dzielnicowy Kalejdoskop
Od 
poniedziałku 
do piątku 
w godz. 
8.00 – 16.00 
Przyjedziemy  
na miejsce. 

Dla nas 
każda 
sprawa jest 
ważna.

albo wyślij e-mail na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Zadzwoń do nas
tel. 32 751 91 22

kom. 602 693 821

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

Wezwał nas mieszkaniec bloku przy ulicy Olszewskiego 2, tuż za magistratem. – Zamiast 
dbać o dzieci, które miały tu placyk zabaw, dbają przesadnie o samochody, obcinając gałęzie 
drzewa, widocznego na małym zdjęciu. Przyjedźcie zobaczyć.

Rubrykę tworzą mieszkańcy Jaworzna 35

GÓRA PIASKU interwencjainterwencje CENTRUM

„
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

„Zdecydowany sprzeciw 
narkomanii i alkoholizmowi 

Jaworznickiego Klubu...”.
Poważna sprawa, 

skoro miasto ogłasza 
to na wszystkich 

przystankach:).
Czyżby klub popadł 

w alkoholizm? Albo ktoś 
odpowiedzialny za wiaty 

przystankowe ma problem 
ze składnią:)?

Pozdrawiam, Mariusz

Teraz pytamy, kiedy roz-
poczną się prace naprawcze 
na tej ulicy? Chociaż miesz-
kańcy złożyli 1 kwietnia br. 
pismo do urzędu z proś-
bą o wskazanie konkret-
nego terminu oraz zakre-
su prac, na razie uzysku-
ją tylko odpowiedzi dro-
gą nieformalną. Prawdo-
podobnie prace rozpoczną 
się 10 maja i potrwają do 
31 maja. Jednak dla miesz-
kańców zapewnienie telefo-
niczne naczelnika Wydziału 
Inwestycji Miejskich nie jest 
oficjalną drogą korespon-
dencji z nimi.

W piątek, 29 kwietnia 
br., próbowaliśmy uzyskać 
informacje od kierownika 
referatu przygotowania i re-

alizacji inwestycji Andrzeja 
Buchacza. Jednak kierownik 
nie miał czasu na udziele-
nie odpowiedzi, tłumacząc 
to nawałem pracy. Miesz-
kańcy nadal nie wiedzą, jaki 
będzie zakres prac napraw-
czych. Na początku mar-
ca br. po spotkaniu przed-
stawicieli mieszkańców ul. 
Jaworznickiej z Grzego-
rzem Cyranem, zostali oni 
zapewnieni, że kostka bru-
kowa zostanie zastąpiona 
asfaltem. Natomiast o tym, 
czy na tej ulicy pozostanie 
czerwona cegła klinkiero-
wa miała zdecydować po-
wołana komisja, w czasie 
pracy której mieli być tak-
że obecni mieszkańcy. Jed-
nak, jak poinformowali nas 

mieszkańcy, nikt jeszcze 
nie zaprosił ich na takie 
spotkanie. Przypominamy 
także słowa naczelnika wy-
działu Inwestycji Miejskich 
z 19 stycznia, kiedy mówił 
do mieszkańców: Mam na-
dzieję, że mieszkańcy wy-
trzymają jeszcze ten krótki 
okres, gdzie ruszy na do-
bre sezon budowlany i wte-
dy będziemy już przygoto-
wani. A ja ten czas przesto-
ju zimowego wykorzystam 
na to, aby przygotować się 
do wykonania tam robót.

Mamy nadzieję, że w naj-
bliższym czasie zapracowa-
ni urzędnicy znajdą czas 
na udzieleni konkretnych 
odpowiedzi mieszkańcom.

MI

Ulica Jaworznicka, po przebudowie, zyskała niechlubne miano 
najbardziej rozpoznawalnej ulicy w mieście. W ubiegłym roku zakończyła 
się przebudowa tej drogi, która w efekcie przyniosła mieszkańcom 
więcej szkód i problemów niż pożytku. Po długiej batalii mieszkańców, 
urząd zapewnił, że na Jaworznickiej będą zmiany, które poprawią jakość 
ich życia. Chodzi głównie o usunięcie kostki granitowej. 

 To co miało być po przebudowie atutem dzielnicy, stało się istną udręką. A oto kolejny 
przykład tego chybionego pomysłu. Kameralizacja ulicy miała spowolnić ruch, a jak widać na załączonym 
zdjęciu, celu nie osiągnięto. Samochód po długim hamowaniu wpadł na barierkę u wylotu ulicy

Rzeczywiście, gałęzie 
drzewa, które wcze-
śniej zwisały nad sa-
mochodami, zosta-
ły obcięte. Obcięte 
i zgromadzone za blo-
kiem, stanowiąc ła-
twy żer dla ewentu-
alnego pożaru.
A żeby lepiej się pali-
ło, dołożono asfaltowy 
odpad. To daje dużą 
szansę na uzyskanie 
wysokiej temperatu-
ry ognia.
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16 uczniów wzięło udział w konkursie „Asy z pierwszej klasy”

28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 10 w Jaworznie odbył 
się XXIV Międzyszkolny Konkurs „Asy z pierwszej klasy”. Wzięło 
w nim udział 16 uzdolnionych pierwszoklasistów z jaworznickich 
szkół wyłonionych w drodze eliminacji międzyklasowych 
na terenie swojej placówki.

Gospodarz konkursu 
– Szkoła Podstawowa nr 10 
życzliwie przyjęła zaproszo-
nych gości i zadbała o to, aby 
wszyscy dobrze się czuli. Nie-
co onieśmielone małe „Asy” 
serdecznie powitali: dyrektor 
szkoły Zbigniew Kasperko-
wicz, który dowcipem i hu-
morem starał się rozłado-
wać towarzyszący im stres 
oraz doradca metodyczny 
Beata Brzóska, kierując 
do dzieci wiele ciepłych, 
optymistycznych słów. Nad 
prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja 
w składzie: Beata Brzó-
ska – doradca metodycz-
ny, Elżbieta Lemańska 
– nauczyciel SP 1, Ewa Ko-
walcze – nauczyciel SP 7, 
Marta Palka – nauczyciel 
SP 19.

Zadania konkursowe 
związane z tematyką „Je-
stem już uczniem” zawie-
rały zagadnienia o treści 
polonistycznej, matema-
tycznej, środowiskowej, 
a także odwoływały się 

do umiejętności artystycz-
nych dzieci. Uczniowie – jak 
przystało na wszechstronnie 
utalentowane „Asy” – mu-
sieli zatem wykazać się spo-
strzegawczością, pamięcią, 
umiejętnością kojarzenia, 
czytania, także ze zrozumie-
niem, układania i zapisywania 
zdań, dodawania i odejmowa-
nia. Brzmi dość poważnie, ale 
dodać należy, że wszystkie 
zadania, włączając w to za-
danie sprawnościowe i pracę 
plastyczną, utrzymane były 
w przyjaznym dziecku, zaba-
wowym charakterze, co prze-
łożyło się na sympatyczną 
i nieskrępowana atmosferę 
spotkania.

Koniec zmagań uwieńczy-
ło uroczyste wręczenie dyplo-
mów i upominków wszyst-
kim uczestnikom konkursu, 
po którym dzieci zostały za-
proszone na słodki poczęstu-
nek. Komisja konkursowa, 
po wnikliwej analizie wyni-
ków zadań, wyłoniła laure-
atów konkursu. Zaszczytny ty-
tuł „Asa” – najlepszego pierw-

szoklasisty spośród uczniów 
klas pierwszych miasta Ja-
worzna otrzymał Damian Fitał 
ze Szkoły Podstawowej nr 14, 
którego opiekunem była Ma-
riola Gładys. Drugie miejsce 
zajęła Zuzanna Szpilarewicz 
ze Szkoły Podstawowej nr 7, 
której opiekunami byli: Aldo-
na Cisowska i Agnieszka Wro-
na. Trzecie miejsce przypadło 
w udziale uczennicy ze Szkoły 
Podstawowej nr 15 – Natalii 
Gurgul, której opiekunem była 
Anna Martyka.

Zwycięzcom i ich nauczy-
cielom serdecznie gratulu-
jemy, a wszystkim uczestni-
kom konkursu życzymy dal-
szych sukcesów w osiąganiu 
wyznaczanych sobie celów, 
natomiast nauczycielom wie-
le satysfakcji i zadowolenia 
w ich twórczej pracy. Sponso-
rami konkursu „Asy z pierw-
szej klasy” byli nauczycie-
le edukacji wczesnoszkolnej 
SP nr 10, a o przygotowanie 
słodkiego poczęstunku za-
dbali rodzice uczniów kl. I-III.

D. P.
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Tygodnik Lokalny

Wpadły mi w ręce ciekawe 

informacje nt. emerytur 

przygotowane przez jeden 

z banków na potrzeby 

Dziennikarskiej Akademii 

Ubezpieczeniowej. Akademia 

zrzesza dziennikarzy prasy 

regionalnej i lokalnej, którzy 

co jakiś czas spotykają się na 

seminariach dotyczących 

wybranego problemu.
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Energetycy 
o kryzysie

czytaj na str. 5

Zakopane 
przejście 
podziemne

czytaj na str. 2

O inwestowaniu 
na emeryturęSermak strzela 

ślepakami

czytaj na str. 15

czytaj na str. 12
czytaj na str. 3

czytaj na str. 3

List 
z pogróżkami

Okienko dla 
przedsiębiorców

W środku czeka na Państwa bezpłatny dodatek edukacyjny

Krok do przyszłości

Do zakochania 
jeden krok...

czytaj na str. 24

By Jaworzno 
nam 
błyszczało, 
segregujmy 
śmieci śmiało

Za tydzień 
sesja
W czwartek, 26 lutego, w sali obrad 

urzędu miejskiego odbędzie się 

kolejna sesja Rady Miejskiej.

W porządku obrad jest 21 punktów. 

Radni pochylą się między innymi 

nad uchwałą w sprawie zmian 

w budżecie miasta, co podyktowane 

jest między innymi pozyskaniem 

środków zewnętrznych na projekt 

„Miasto Twarzą do Autostrady”. 

Podejmą decyzję o likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

nr 6 i Technikum dla Dorosłych 

nr 6 w Byczynie z powodu braku 

chętnych do nauki w tych szkołach. 

Podejmą uchwałę o przystąpieniu 

do zmiany planu zagospodarowania 

Pieczysk z powodu pojawienia 

się na tym terenie nowego 

inwestora. Podwyższą kapitał 

zakładowy dwóch spółek miejskich: 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji oraz 

Jaworznickiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego. 

Podejmą decyzję o przekazaniu 

firmie Enion na użytkowanie  

wieczyste nieruchomości 

gminnych zabudowanych stacjami 

transformatorowymi i zaliczeniu 

dróg na terenie Jaworzna 

do kategorii dróg gminnych. 

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje 

wnioski do Rady Miejskiej w ostatnim 

punkcie sesji.
P.JAMRÓZ

Do wypadku doszło we wtorek około 

godziny 10.00 na Leopoldzie, w okolicy 

targowiska Manhattan. 60-letni Jan K. 

wtargnął na jezdnię przed nadjeżdżają-

cego tira marki „Renault”. Samochód cię-

żarowy nie wyhamował i potrącił męż-

czyznę, który w wyniku odniesionych 

obrażeń poniósł śmierć na miejscu.

Jak wynika z ustaleń policjantów, 

samochód przejechał przez przejście dla 

pieszych obok Manhattanu prawidłowo, 

na zielonym świetle, a mężczyzna wszedł 

na jezdnię w miejscu niedozwolonym, 

kilka metrów za przejściem.
– Prokurator, który był obecny na 

miejscu zdarzenia, polecił zabezpieczyć 

ciało do przeprowadzenia sekcji. Kierow-

ca pojazdu był trzeźwy. Zbadamy także 

stan techniczny samochodu – relacjonuje 

młodszy aspirant Tomasz Obarski.

Nie są znane przyczyny wtargnię-

cia mieszkańca Podłęża na jezdnię, 

zaraz przed pędzącą ciężarówką. 

Policja bada różne hipotezy. Sekcja 

zwłok da odpowiedź na pytanie, czy 

cierpiał na jakąś chorobę, czy był 

trzeźwy. Funkcjonariusze udali się 

także do członków rodziny i znajo-

mych mężczyzny w celu sprawdze-

nia, czy nie cierpiał na jakąś chorobę 

psychiczną lub czy nie miał w ostat-

nim czasie innych problemów.
P.JAMRÓZ

60-letni mężczyzna wtargnął na jezdnię wprost pod koła pędzącej 

ciężarówki. Poniósł śmierć na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia

Prezentujemy fotografię zwłok z daleka ze względu na drastyczny widok. Głowa poszkodowanego 

została całkowicie zmiażdżona kołami ciężarówki, którą widać w oddali

Zaproszenie 
na „kolację”
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Jaworznie zaprasza na spotkanie 

z cyklu „Obrzędy i zwyczaje 

świata – Kolacja Szabatowa”, które 

poprowadzi pan Jarosław Banyś. 

Spotkanie odbędzie się 20 lutego 

2009 r. o godz. 18.00 w budynku 

Biblioteki Głównej przy ul. Rynek 

Główny 17. IW

czytaj na str. 3

czytaj na str. 3

Choć rzadko odnosimy się w gazecie 

do wypowiedzi na internetowym 

forum jaw.pl, to temat jest na tyle 

bulwersujący, a co trzeba podkreślić, 

wymaga należytego rozwiązania 

w najbliższym czasie, że rozpoczynamy 

jego publikację. Dziś publikujemy 

jedynie fragmenty wypowiedzi 

internautów. Sprawa dotyczy dopłat do 

wody w SM „Górnik”.

Oto fragment tego, co napisał in-

ternauta o nicku Kream: Taki sposób 

podwyżki opłat dla lokatorów to nie 

wymysł zarządu SM Górnik, tylko 

skopiowanie pomysłu jakiegoś prezesa-

cwaniaczka, który wpadł na taki wła-

śnie sposób „strzyżenia owieczek” czyt. 

„podwyższania czynszu dla lokatorów”. 

Skandaliczna decyzja rady nadzorczej 

nie jest pierwszą, uchwaloną przez nich, 

a która działa przeciw członkom. Tłu-

maczenie zastępcy prezesa pokazuje, że 

poza małymi fragmentami, kompletnie 

nie rozumie o czym mówi.

Temat będziemy kontynuować w ko-

lejnym numerze Ct, a całość wypo-

wiedzi możecie Państwo przeczytać 

na stronie: http://www.jaw.pl/site/

forum/replies/0/10580/1/1.

Z internetowego forum jaw.pl

Nierzetelny 
audyt 
mammografu

Idziemy 
do cywila

czytaj na str. 5
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Nowy rok 
szkolny 
rozpoczęty

Remonty  
wciąż trwają
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Koniec żniw

Leonard Bernstein, Andrew Lloyd Webber, Jerry Bock, Richard 
Rodgers, John Kander i Frederic Loewe gościć będą w niedzielny wieczór w Jaworznie. Fragmenty najsłynniejszych musicali: „West Side Story”, „Evita”, „Cats”, „Skrzypek na dachu”, „Cabaret”, „My Fair 
Lady” i in. złożą się na koncert 
inaugurujący sezon artystyczny 2008/2009 Miejskiego Centrum Kultury w Jaworznie. Artyści związani z Gliwickim Teatrem Muzycznym i innymi scenami muzycznymi Polski, po powrocie z tournee po Wielkiej Brytanii w niedzielę, 14 września zaprezentują publiczności program „Musicale, musicale”.

Inauguracja 
sezonu

Wykonawcy: Grażyna Bieniek – mezzosopran, Adam Żaak 
– baryton i komentarz (na zdj.), Katarzyna Rzeszutek – fortepian. Program wzbogacony udziałem pary baletowej.
Sponsorem jest Firma RISER, 
honorowy patronat: Prezydent Miasta Jaworzna, patronat medialny: „Co tydzień”, CTv jaworzno, jaw.pl; opieka medialna: www.imprezy.jaworzno.pl.

BEATA RADOMSKA

Sukces poprzedniej akcji bezpłatnych badań mammograficznych zaskoczył nawet samych jej organizatorów. Zachęcił ich także do zorganizowania kolejnej tury, która rozpocznie się już 22 września.
- Badania przeszły nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Anna Grelowska z Referatu Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego. Przebadane zostały  184 kobiety, czyli, jak stwierdza  – plan wykonano w 140%. 

Ten sukces zachęcił jego twórców do zorganizowania dodatkowych badań, tak aby te kobiety, które nie mogły poprzednim razem z nich skorzystać, miały taką możliwość teraz. Wspólne wysiłki Referatu Ochrony Zdrowia i Centrum 
Onkologii w Gliwicach sprawiły, że NFZ zgodził się na powtórną akcję. Rozpocznie się ona już 22 września i potrwa od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 18.00, a w piątek od 9.00 do 16.00.
Wszystkie kobiety, chcące przebadać swoje piersi i będące w wieku od 50 do 69 lat, mogą zgłaszać się pod numerem telefonu (032) 618-17-53.

PK

Będzie II tura

Prawie 12 tysięcy związkowców z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego So-lidarności, wśród nich jaworznianie z ZG Sobieski, wzięło udział w piątek,  29 sierpnia, w kilkudziesięciotysięcznej manifestacji w Warszawie. – A jeśli premier będzie nadal nas lekceważył, to dopiero początek – mówili.
W kampanii przedwyborczej Plat-forma Obywatelska wiele obiecywała. Niestety, z tych obietnic niewiele zostało zrealizowane. Po roku funkcjonowanie koalicji rządowej ze wszystkich stron kraju docierają informacji o rosnącym niezadowoleniu. Poszczególne grupy zawodowe zaczynają się upominać o obiecywaną poprawę, a liderem ogól-nopolskiej akcji stała się Solidarność.Wielka manifestacja zaplanowana została na 29 sierpnia w Warszawie. Stawili się na niej pracownicy wszyst-kich branż z całego kraju. Na piątkową manifestację Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność wystawił największą reprezentację. Wśród osób maszeru-jących ulicami Warszawy znaleźli się również jaworznianie z ZG Sobieski. Na manifestacji pełnili służbę porządkową. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, gór-nicy z Jaworzna cieszą się dobrą renomą wśród związkowców. Na podobnych akcjach potrafią surowo i skutecznie pilnować, by nie dochodziło do żadnych ekscesów. Już w autobusie jadącym do Warszawy, Dariusz Piechowicz z Soli-darności ZG Sobieski ostrzegał kolegów: – Żadnego alkoholu, ani piwa, nic! Mo-żemy być w Warszawie kontrolowani al-komatami. Jedziemy jako służby porząd-kowe, żebyście to wiedzieli, i będziemy na samym przodzie – mówił.

Przewodniczący NSZZ Solidarność Janusz Śniadek na placu Piłsudskiego powiedział, że tego dnia do Warszawy zjechała Solidarność w imieniu całego polskiego świata pracy upomnieć się o godność. – W tym wzroście gospo-darczym, w tym wzroście wynagrodzeń, który jest faktem, nie uczestniczą wszy-scy Polacy. Nasze postulaty dotyczą spraw najprostszych: obrony godności, podmiotowości pracowników, przestrze-gania prawa pracy, prawa do emerytur, uprawnień emerytalnych. Najprościej mówiąc, domagamy się, aby Polska szła drogą rozwoju, polegającą na inwestowa-niu w człowieka – powiedział naszemu dziennikarzowi.
Pomimo deszczu, wielotysięczny pochód solidarnościowców, po zebraniu się na placu Piłsudskiego ruszył ulicami Warszawy w kierunku budynku Rady Ministrów, aby przekazać swoje postu-laty premierowi. Po drodze manifestanci skandowali: „Nie ma cudu bez naszego trudu!”. Zbierali również pieniądze na emeryturę dla Donalda Tuska, któ-

Podczas manifestacji w Warszawie Górnicy z ZG Sobieski pełnili służbę porządkową

ry jak się później okazało, wyjechał z Warszawy i nie podjął rozmów ze związkowcami.
Były przewodniczący Solidarności, Marian Krzaklewski podsumował to 

krótko: – Ja oczekuję przede wszystkim szybkiego mądrego, merytorycznego spotkania premiera Tuska z przewod-niczącym Śniadkiem. Tak, żeby premier naprawdę dowiedział się z pierwszej ręki jakie są najważniejsze sprawy. Bo my je możemy w Polsce rozwiązać, mamy po-tencjał, mamy wzrost gospodarczy i teraz jest właśnie idealny czas, żeby poprawić te relacje pracownicy – pracodawcy, ale musi tutaj właśnie premier to zrozumieć, muszą się odbyć poważne rozmowy. Dosłownie, musi się tego nawet nauczyć – mówił Krzaklewski.
Choć Tusk zignorował manife-stantów, górnicy wracali do Jaworzna zadowoleni. Kolejny raz pokazali, jak wielką są siłą. – Myślę, że rząd przyj-dzie po rozum do głowy i coś zmieni na lepsze dla naszego środowiska – mówili. Oprócz górników, w mani-festacji uczestniczyli także jaworzniccy związkowcy z innych branż. P.JAMROZ

Rewelacyjnie prezentowały się chorągwie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w kształcie skrzydeł husarskich

Rezultaty zbiórki pieniędzy na emeryturę dla Tuska

Ostatnie ustalenia przed przybyciem manifestantów

Trójka trzynastolatków odpowie za głupią zabawę, jaką urządzili sobie w ubiegłym tygodniu na wiadukcie nad autostradą A4, w ciągu ulicy Korczyńskiego w Byczynie. Młodzi chłopcy rzucali do przejeżdżających pod wiaduktem samochodów kamieniami.
O całej sprawie policję poinformował kierowca, który zauważył chłopaków na wiadukcie i widział jak rzucają kamieniami do przejeżdżających samochodów. Patrol wysłany na miejsce szybko zatrzymał trzech  13-letnich mieszkańców Byczyny, którzy po krótkiej rozmowie przyznali, że rzucali kamieniami.

Jak ustalili policjanci, uszkodzeniu uległy trzy samochody i jeden motor. Jedna z osób jadących motorem, w wyniku trafienia kamieniem, została ranna musiała i została jej udzielona pomoc w szpitalu. Rodzice małoletnich zostaną obciążeni kosztami naprawy uszkodzonych samochodów. – Dwójka, z tych trzech osób zatrzymanych, będzie odpowiadała przed sądem rodzinnym – zapowiedział młodszy aspirant Tomasz Obarski z jaworznickiej policji.
P.JAMROZ

Rzucali 
kamieniami  
w samochody

Z NASZEGO ARCHIWUM

I miejsce w konkursie zajął Damian Fitał z SP nr 14
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Stanisław 
Piskor zaprasza
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Inwestycja ZRE  
za 92 mln złotych

Za tydzień relacja z sesji

www.kostki.multita.com.pl; tel. 32 617-71-81

Nowootwarte 
ul. Olszewskiego 2a Jaworzno • prawdziwa giełda turystyczna • bilety lotnicze i autokarowe• gwarancja najniższej ceny• dla Ciebie porównujemy ceny

IX FESTYN 
ELŻBIETAŃSKI
Jaworzno Szczakowa, 12 czerwca br.
Program:
10.00 – 14.00
Festyn rodzinny
Konkursy, gry, zabawy i pokazy (plac przed Kościołem)

9.00 – 11.30
Zawody sportowe
Turniej piłki nożnej drużyn 
5-osobowych (boisko przy Zespole Szkół nr 3 ul. Koszarowa 20). Turniej tenisa stołowego (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Wolności 11)

14.00
Wręczenie nagród zwycięzcom konkursów i zawodów sportowych (plac przed Kościołem)

13.30 – 15.30
Mecz piłki nożnej o Puchar Festynu
Old Boye Szczakowianki i Old Boye Wolbromia (boisko Szczakowianki)

16.00 – 18.30
Występy na scenie przed 
Kościołem: (Schola z Niedzielisk, chór „Jawor”, „Szczakowianki”, Zespoły taneczne z Domu Kultury, Studio Poezji i Piosenki Domu Kultury Szczakowa oraz inne osoby)

18.40
Podziękowania dla organizatorów festynu, losowanie „super 
niespodzianki”

19.00
Koncert Mietka Szcześniaka

20.15
Podziękowania dla darczyńców, losowanie nagród wśród 
nabywców cegiełek

20.30
Msza święta z kazaniem  
ks. Władysława Palmowskiego, kapelana „Solidarności” z Nowej Huty

Obecnie Mieczysław Szcześniak kończy pracę nad pierwszą anglojęzyczną płytą, przy produkcji której zaangażowani są wybitni muzycy i producenci z Polski i USA, m.in. Wendy Waldman – zdobywczyni nagrody Grammy oraz H.B. Barnum, ceniony aranżer, znany ze współpracy z Arethą Franklin.

Ze zdwojoną siłą ma powrócić asfaltownia do Dąbrowy Narodowej

Pojawił się nowy 
inwestor, który 
chce dwukrotnie 
zwiększyć produkcję 
asfaltu w Dąbrowie 
Narodowej. Mieszkańcy 
nie wyobrażają sobie 
życia z takim sąsiadem 
za płotem.

Do tej pory przy ulicy Elektry-ków pracowała firma NCC. Nowy inwestor, f irma GC Investment z Katowic, chce zbudować większe maszyny, które będą produkowały więcej asfaltu.
Już dotychczasowa produkcja była nie do zniesienia dla mieszkańców. Narzekali na hałas i zanieczyszcze-nie powietrza. – W czasie produkcji nie można otworzyć okna, bo się nie da oddychać – mówią.

Po zwiększeniu produkcji, w cią-gu dnia będzie na zakład wjeżdżać i wyjeżdżać 140 ciężarówek dowo-żących kruszec i wywożących asfalt. Maszyny będą pracować 2.910 go-dzin rocznie, co po odliczeniu świąt i niedziel daje 12 godzin codziennego hałasu i emisji gazów.

Wśród emitowanych 
substancji będzie pył 
zawieszony – 6 kg 
na godzinę, tlenek 
węgla – 96 kg/h, benzen 
0,05 kg/h. Oprócz tego 
benzopiren, fenol, 
formaldehyd i inne.

Jaworznicki wydział ochrony środowiska może zakazać budowy tylko w przypadku niezgodności inwestycji z planem zagospodarowa-nia przestrzennego. W tym miejscu takiej sytuacji nie ma. Asfaltownia stoi na terenie przeznaczonym pod produkcję i przemysł.
Urząd miejski otrzymał wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji. Prywatne laboratorium w kwietniu przygotowało raport o oddziaływaniu zakładu po rozbudowie na środowi-sko. Od oceny tego raportu dokona-nej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zależy teraz, czy inwestycja otrzyma zielone światło.

– Dopiero jeśli RDOŚ nie wyda uzgodnienia dla tej inwestycji, bo bę-

dzie naruszała warunki środowiskowe poza swoim obszarem, my będziemy mogli wydać negatywną decyzję – wyjaśnia Bronisława Chechelska-Pa-liga, naczelniczka wydziału ochrony środowiska.
Inwestor bez decyzji środowi-skowej nie otrzyma pozwolenia na budowę. Do 7 czerwca miesz-kańcy mogą pisać wnioski i uwagi do tego postępowania. W urzędzie jest też do wglądu przygotowana dokumentacja.

Dąbrowianie twierdzą, 
że zostali o całej sprawie 
za późno poinformowani.

Chechelska-Pa l iga w y jaśnia , ż e  pocz y ni ła  wsz yst k ie  k rok i , by do nich dotrzeć i żeby mieli czas na wyrażenie swojego zdania.Według urzędników, już 12 maja br. zawisły w czterech miejscach obwiesz-czenia o postępowaniu. Informacja po-jawiła się też w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej miasta.
Rozpatrywanie sprawy przez Re-gionalną Dyrekcję Ochrony Środowi-ska może potrwać do dwóch miesięcy. Będziemy obserwowali dalszy rozwój wypadków w tej sprawie.

P.JAMRÓZ

Mieszkańcy zaprosili pod bramę przyszłego zakładu jaworznicką telewizję, licząc na skuteczną interwencję

Rokowania na 
„Kościuszkę” 
wznowione?
Firma GC Investment złożyła protest w sprawie rokowań na sprzedaż działki po szybie „Kościuszko”. Prezydent Paweł Silbert zastanawia się nad jego przyjęciem. Są szanse, że tym razem uda się sprzedać „Kościuszkę”. Norwedzy wycofali się w poprzedniej rundzie  

z rokowań z przyczyn formalnych. GC Investment jest gotów wrócić do negocjacji. Więcej informacji  na www.jaw.pl. FM

Tauron rozpoczyna 
ofertę publiczną

Cena wody bez zmian

Do Jaworzna trafią  
Scanie, MAN-y lub 
Solarisy

Dużo słońca oraz dobrej zabawy życzy wszystkim dzieciom z okazji ich święta
redakcja gazety

Aktualności
Dzień Gwiezdnych Wojen przypada 4 maja

Jakim to cudem 
młody człowiek 
się dowie czy 
ma tremę, czy też 
lubi występy przed 
publiką. Musi się 
udać na konkurs. 
Tam zajmie się 
nim dodatkowo 
szacowne jury, 
to i się dowie 
również czy 
ma talent. 

Konkursy są więc po-
trzebne. Oto kolejny jaworz-
nicki konkurs – właściwie 
regionalne eliminacje do 
21 Ogólnopolskiego Kon-
kursu Piosenki „Wygraj 
sukces”. Organizatorem 
konkursu jest Dom Kultury 
w Tarnobrzegu. Eliminacje 
po raz pierwszy w Jaworz-
nie, organizatorem był Mło-
dzieżowy Dom Kultury.

Na scenie MDK w elimi-
nacjach 26 kwietnia zapre-
zentowało się 35 dziewcząt 
i ledwie 4 chłopców, w czte-
rech kategoriach – kl. I – III, 
kl. IV – VI, gimnazja i szko-
ły ponadgimnazjalne. Repre-
zentowali całe województwo 
śląskie i na dokładkę Trze-
binię. Co zaskakujące, z Ja-
worzna nie było żadnego ar-
tysty, a z takiej np. Bestwiny 
(ok. 11 000 mieszkańców) 
był jeden. Artyści zaprezen-
towali repertuar dziecięcy 
i dla dorosłych. Była więc 
piosenka Sośnickiej „Julia 
i ja”, a „Piosenka na cztery 
kopyta i wiatr” szczególną 
się cieszyła popularnością. 
Wykonano ją pięć razy. Kon-
kurs – jak podkreślał organi-
zator – cieszy się niezwykłą 
popularnością, wobec czego 
młodzi artyści czegoś nie-
zwykłego się po owym kon-
kursie spodziewali. Karina 
Skwarczyńska (SP w Porąb-
ce) mówiła, że obiecuje sobie 
to, że spróbuje przejść do fi-
nału, a to przyniesie jej wie-
le miłych wspomnień i wiele 
radości. W podobnym tonie 

wypowiadała się Magdale-
na Szweter (Sp nr 9 Rybnik). 
– Chcę przejść dalej, ale jest 
tu taki poziom, że nigdy nie 
wiadomo, co się stanie.

Czy lepiej wiedzieć, 
że się talentu nie ma czy 
też śpiewać, bo się to lubi, 
nawet fałszując na potęgę? 
Trudne to pytanie. Odpo-
wiedzi szukało jury w skła-
dzie: Jarosław Piątkowski 
– organizator i pomysłodaw-
ca konkursu z DK w Tarno-
brzegu, jaworznicki MDK 
reprezentowały Barbara Ba-
nasik i Halina Darkowska.

– Śpiewanie dla bab-
ci – mówił juror Piątkow-
ski – jest nieobiektywne, 
bo babci się zawsze będzie 
podobało. Ktoś musi to oce-
nić, po to są konkursy, żeby 
spróbować się zmierzyć 
ze swoim talentem, poka-
zać światu, że mam talent. 
Jeżeli to trafi na fajnych ju-
rorów, ludzi, którzy się zna-

ją, którzy pracują z dzieć-
mi od wielu lat i znajda 
to coś, bo to nie o to cho-
dzi, żeby śpiewać czysto 
i równo, tak śpiewają dzie-
siątki tysięcy dzieci w ca-
łym kraju, chodzi o to, 
żeby na takim konkursie, 
wyłapać taka osobę, któ-
ra ma to coś, ma osobo-
wość. Nad warsztatem 
można pracować przez 
kilka lat i to nie jest pro-
blem, ale zbudować oso-
bowość jest dużo więk-
szym problemem. Osta-
tecznie jury do finału za-
kwalifikowało 10 osób, 
13 wyróżniło, wszyscy 
artyści dostali dyplomy.

Pewne jest jedno, 
najlepiej do śpiewania 
nie przymuszać, co uję-
to kiedyś w rym: jest 
człowieka zniszczyć 
w stanie nierozsądne 
wychowanie.

Ela Bigas

Adrianna Włodarczyk z Wielunia – zakwalifikowana do finału

„Wygraj sukces” – eliminacje

Kacper Smoliński, 
uczeń  I  L iceum 
Ogólnokształcące-

go im. Tadeusza Kościusz-
ki w Jaworznie, to niezwy-
kle ciekawa osobowość 
i człowiek wielu pasji. 
Wielbicielom sportu zna-
ny jest jako utalentowany 
siatkarz związany z druży-
ną MCKiS Jaworzno.

W „Jedynce” jest szano-
wany za osiąganie najwyż-
szych wyników w nauce oraz 
lubiany jako świetny kolega. 
Umiejętność łączenia spor-
towych treningów z syste-
matycznością przygotowań 
do zajęć szkolnych, pozwa-
la Kacprowi osiągać sukcesy 
w tych różnorodnych dziedzi-
nach.

Kolejnym sukcesem 
ucznia klasy 3c ILO jest zdo-
bycie tytułu laureata VII Ogól-
nopolskiego Konkursu Geo-
graficznego „Geo-Planeta”. 
Konkurs ten organizowany 
jest przy współpracy mery-
torycznej Wydziału Geografii 
Uniwersytetu Warszawskie-
go. Jego celem jest posze-
rzanie wiedzy z zakresu geo-
grafii oraz z dziedziny wiedzy 
o znaczeniu Polski w świecie 
w aspekcie gospodarczym 
i terytorialnym. Rozwiązy-

wanie zadań konkursowych 
doskonali umiejętności przy-
datne zarówno w czasie eg-
zaminu maturalnego, a także 
w trakcie studiów.

Kacper Smoliński poradził 
sobie z rozwiązaniem wielu 
trudnych zagadnień dotyczą-
cych różnorodnej problematy-
ki. Wykazał się wiedzą o kon-
fliktach międzynarodowych, 
mniejszościach etnicznych 
w Polsce i Europie, zasadach 
funkcjonowania stref ekono-
micznych; bezbłędnie rozpo-
znawał różnorodność form 
powierzchniowych, którymi 

charakteryzują się poszcze-
gólne strefy klimatyczne.

Wysoka lokata uzyskana 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Geograficznym jest potwier-
dzeniem, że w życiu można 
realizować z sukcesem wie-
le pasji , nierzadko od siebie 
bardzo odległych. Cieszymy 
się, że tak świetny sporto-
wiec może pochwalić się tak-
że wspaniałymi osiągnięciami 
w dziedzinie nauki.

Kacper Smoliński – na par-
kiecie świetny jako Libero, 
a w nauce świetny w ataku!

P.D.
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List otwarty
w sprawie budowy 

kopalni Mariola

KONIEC KORKÓW
14 grudnia 2011

N
IE

CH ŻYJE NAM GÓRNICZY STAN

Do masowej akcji 

ratowania lasu wokół 

rezerwatu doliny Żabnika 

jaworznian wciągnął 

mgr inż. leśnik, pan 

Władysław Rak, który 

27 lipca br. opublikował 

w naszej gazecie 

obszerny list w tej 

sprawie.

Było to już jego kolejne 

pismo skierowane do pre-

zydenta z apelem o ratunek 

dla kilkuset hektarów lasu, 

w którym występuje cała 

gama roślin chronionych 

prawem. Władysław Rak 

podjął się tej walki w 2009 

roku, po uzyskaniu informa-

cji, że DB Schenker zamie-

rza eksploatować tu piasek 

podsadzkowy, wycinając 

wcześniej las.
Do akcji włączyło się sto-

warzyszenie EkoFan i już 

w tydzień po publikacji zre-

dagowano treść projek-

tu obywatelskiej uchwały 

oraz zebrano pod nią ponad 

1200 podpisów. 11 sierpnia 

br. prezes stowarzyszenia 

Adam Bisztyga wręczył prze-

wodniczącemu RM Pawłowi 

Bańkowskiemu komplet do-

kumentów przygotowanych 

do stworzenia ustawowej 

ochrony zagrożonego lasu 

jako tzw. użytek ekologiczny.

Prawnicy urzędu dwu-

krotnie wnosili uwagi 

do projektu i te zostały na-

tychmiast przyjęte. Pozo-

stało uzgodnienie treści 

uchwały przez Regionalne-

go Dyrektora Ochrony Śro-

dowiska (RDOŚ). Ten, wg 

naszych prawników, nie 

uzgodnił projektu... a jako-

by uzgodnił. Dziwne, co? 

Dyrektor RDOŚ bowiem, 

zamiast wydać w tej spra-

wie postanowienie, na które 

służy prawo poskarżenia się, 

napisał coś przypominające-

go list. W nim, prześlizgując 

się po temacie, wyraził dez-

aprobatę dla pomysłu miesz-

kańców. Szczególnie zaś 

co do wybranej przez nich 

formy ochrony jako „użytku 

ekologicznego”.

Radni, zamiast domagać 

się od RDOŚ formy posta-

nowienia, przyjęli od niego 

list, uznając jego treść za ne-

gatywne stanowisko wobec 

uchwały. Na sesji 27 wrze-

śnia br. większość radnych 

się wystraszyła, że uchwała 

jest jakoby prawnie wadli-

wa i głosowała przeciw. Był 

to swoisty policzek dla inicja-

tywy mieszkańców, a także 

potencjalny zamach na las 

wokół Żabnika.
Prawnicy wspierający 

mieszkańców uznali, że wła-

dze miasta naruszyły prawo 

i wezwały 19 października 

br. radę miejską do usunięcia 

naruszenia prawa. Ta, 24 li-

stopada br., nie bacząc na in-

teres mieszkańców, a także 

błędnie interpretując prze-

pisy prawa, pismo miesz-

kańców odrzuciła, uznając 

je za bezzasadne. Wymie-

rzyła zatem mieszkańcom 

drugi policzek.
Jak wyjaśnić takie zacho-

wanie rady? Zła wola, nie-

kompetencja, arogancja? 

Czytelnicy sami mogą to osą-

dzić. Na szczęście mieszkań-

ców w tej sprawie będzie re-

prezentował młody jaworz-

nicki adwokat – Maciej Zwie-

rzycki, który jest przekona-

ny, że mieszkańcy w sądzie 

powinni sprawę wygrać. 

Na co z nadzieją będziemy 

cierpliwie czekać.
Józef Matysik

Zła wola, niekompetencja, arogancja?

12 grudnia mają 

się zakończyć 

prace przy budowie 

nowych dróg 
na Osiedlu Stałym 

i Leopoldzie, 
aby 14 grudnia 

w pełni oddać 

drogę do dyspozycji 

kierowców.

– Przepięliśmy ostatnie 

odcinki ciepłociągu, wo-

dociągu, w tej chwili trwa 

przepisanie kanału wód do-

łowych. Dwa i pół tygodnia 

i droga będzie dostępna dla 

ruchu. Na początku dla ko-

munikacji publicznej, kilka 

dni później dla wszystkich 

kierowców – mówi Tomasz 

Tosza z wydziału inwestycji 

miejskich na placu budowa-

nej drogi na Osiedlu.

Dobiega końca III etap 

projektu Miasto Twarzą 

do Autostrady. Zniknęło 

rondo i teraz, jadąc w stro-

nę Katowic, będziemy płyn-

nie wjeżdżać w dwujezdnio-

wą drogę o szerokości 20 

metrów omijającą Dąbrowę 

Narodową.

Kończą się także prace bu-

dowlane na Leopoldzie. Z wy-

konaniem nawierzchni trze-

ba było czekać do momentu, 

aż będzie gotowa konstrukcja 

nowego przejścia podziemne-

go na wysokości targowiska. 

Przejście już zostało zrobio-

ne i asfalt zostanie położony 

do końca tego tygodnia.„
Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy 
się, że wykończone 
przejście podziemne 
i przebudowane 
skrzyżowanie ulicy 
Grunwaldzkiej 
z aleją Piłsudskiego 
mają być oddane 
do użytku 
mieszkańców 
w drugim tygodniu 
grudnia.

Tym samym kończą się 

dwie największe i najważ-

niejsze inwestycje drogowe 

w mieście. Jednak kierowcom 

nie będzie dane długo cieszyć 

się z dróg bez objazdów. Już 

w styczniu rozpocznie się 

przebudowa kolejnego, 1,5-ki-

lometrowego odcinka ulicy 

Grunwaldzkiej, w tym skrzy-

żowania ze Szczakowską.
j.grzesik/p.jamróz

Najlepsze Życzenia

dla Górniczej Braci oraz dla ich Rodzin

z okazji święta ich Patronki – Barbary

składają redakcje gazety CT, 

portalu jaw.pl oraz CTv

Asfaltowanie ostatniego odcinka 

ulicy Wojska Polskiego.

Po wielu miesiącach, kiedy rozwieje się ostatni 

dym gorącego asfaltu, ukaże się – niczym 

Afrodyta powstająca z piany – nowa szeroka 

droga, której parametry wytrzymałościowe 

pozwolą korzystać z niej zarówno nam, jak 

i naszym dzieciom i wnukom

Z NASZEGO ARCHIWUM
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5 maja – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Klasy mundurowe zaprosiły na pokaz samoobrony

Kolejną placówką edukacyjną z terenu miasta, która 
postanowiła zaprezentować swoją ofertę kształcenia 
gimnazjalistom jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2. We wtorek, 26 kwietnia, szkoła zorganizowała dzień 
otwarty skierowany do potencjalnych kandydatów. 

– Staramy się zaprezen-
tować naszą ofertę uczniom 
gimnazjów z Jaworzna, ale 
także z miast ościennych. 
Mamy już wielu uczniów 
i absolwentów, którzy przy-
jeżdżają do nas z Chrzano-
wa, z Mysłowic, z Sosnow-
ca. Chcemy pokazać im, 
czym się zajmujemy, cze-
go uczymy, w jakich wa-
runkach pracujemy – mówi 
Piotr Jania

W ramach dnia otwar-
tego przygotowano szereg 
atrakcji. Tuż przed wej-
ściem można było obej-
rzeć pokaz samoobrony 
w wykonaniu klas mun-
durowych. Zajęcia dla 
uczniów prowadzi mistrz 
Łukasz Proksa, który 
przygotowuje ich do pra-
cy w wojsku czy choćby 
policji. Po obejrzeniu po-
kazu można było być pod 
wrażeniem umiejętności 
uczniów. – Zajmuję się 
przede wszystkim sporta-
mi walki, dlatego zmody-
fikowałem ten program 
szkolenia pod techni-
ki wojskowe, pod tech-
niki interwencji, które 
w przyszłości będą mo-
gli wykorzystać w służ-
bach mundurowych 
– mówi Łukasz Proksa

W budynku przy-
gotowano kilka stacji. 

Obecni byli aktualni ucznio-
wie szkoły oraz absolwenci. 
W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 często kształ-
cą się całe rodziny. – Szkoła 
dobrze przygotowała mnie 
do matury. Wszystko zali-
czyłem bez problemu. Teraz 
studiuję w Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Kato-
wicach. Wiążę swoje pasje 
i zainteresowania z ratow-
nictwem oraz z jednostkami 
mundurowymi – mówi absol-
went ZSP nr 2 Maciej Olejnik.

Kandydaci mogli skorzy-
stać również ze strzelnicy 
i sprawdzić, czy mają „soko-
le oko”. Dostępne były tak-
że pracownie. Jedna z naj-
ciekawszych to ta, w której 
uczniowie uczą się obsługi 
drukarki 3D. Sami projektu-
ją elementy, które drukarka 
ma przygotować. – W związ-
ku z tym, że rozwijamy się 
cały czas, infrastruktura in-
formatyczna idzie do przo-
du, poszliśmy w takim kie-
runku, aby nasi uczniowie 
zwrócili uwagę, co jest dzi-
siaj na rynku, na nowe tech-
nologie i na nowoczesność 
– mówi Marcin Gut.

W kolejnej sali gimnazja-
liści mogli dowiedzieć się, 
czym jest Młodzieżowa Służ-
ba Ruchu Drogowego i jakie 
sukcesy posiada. – Współ-
pracujemy z Komendą Miej-

ską Policji, z wydziałem ru-
chu drogowego – tutaj bar-
dzo serdeczne podziękowania 
dla pana komendanta i pana 
komisarza, którzy sprawu-
ją nad nami nadzór meryto-
ryczny. Młodzież w ramach 
tych zajęć, uczestniczy w za-
jęciach praktycznych i teore-
tycznych z policją na terenie 
szkoły i poza szkołą. Mamy 
bardzo duże sukcesy, miano-
wicie mistrzostwo młodzieżo-
wych służb ruchu drogowe-
go na terenie województwa 
śląskiego. I miejsce indywi-
dualnie, jeżeli chodzi o kie-
rowanie ruchem i I miejsce 
ze znajmości przepisów ru-
chu drogowego – mówi Bar-
tłomiej Nocoń.

Oferta edukacyjna Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 jest bardzo szeroka. Po-
cząwszy od klas policyjno-
-mundurowych w IV Liceum 
Ogólnokształcącym, przez 
kierunki: technik informatyk, 
technik handlowiec i tech-
nik logistyk w Technikum nr 
2 oraz mechanik monter ma-
szyn i urządzeń, sprzedaw-
ca i klasy wielozawodowej 
w ZSZ nr 2.

Ze szczegółową ofertą 
kształcenia placówki moż-
na zapoznać się na stronie 
internetowej www.zsp2.ja-
worzno.pl.

PAJ

Przed świętem 3 Maja 
odbył się w Gimna-
zjum nr 1 Międzysz-
kolny Konkurs Pocz-
tów Sztandarowych 
oraz konkurs Wiedzy 
o Polskich Symbolach 
i Barwach Narodo-
wych. Konkurs skie-
rowano do uczniów 
jaworznickich szkół.

Pierwsze miejsce w kon-
kursie Pocztów Sztandaro-
wych zdobyło Gimnazjum 
nr 1, drugie Szkoła Podsta-
wowa nr 15 a trzecie Gim-
nazjum nr 4.

W konkursie Wiedzy 
o Polskich Symbolach i Bar-
wach Narodowych naj-
lepszym okazał się zespół 
uczniów ze Szkoły Podsta-

wowej nr 5, na drugim miej-
scu uplasowali się ucznio-
wie Szkoły Podstawowej 
nr 16, a trzecie miejsce 
przypadło uczniom Szkoły 
Podstawowej nr 14.

Wręczenie nagród odby-
ło się podczas uroczysto-
ści uchwalenia konstytucji 
3 Maja na rynku.
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Iliga w Jaworznie

Jaworzniccy policjanci 

rozpoczynają działania 

pod nazwą „Bezpiecz-

ny weekend”. Akcja reali-

zowana będzie na naszych 

ulicach w dniach od 30 

kwietnia do 5 maja br.

Celem prowadzonych 

dzia łań będzie dążenie 

do zapewnienia bezpieczeń-

stwa uczestnikom ruchu 

drogowego. Funkcjonariu-

sze nasilą kontrole związa-

ne z trzeźwością kierowców, 

przestrzeganiem ograniczeń 

prędkości, stanem technicz-

nym aut czy sposobami prze-

wożenia dzieci.

Okres długiego majowego 

weekendu to czas wzmożo-

nego ruchu pojazdów na na-

szych drogach. Sytuacja taka 

generuje wzrost liczby pojaz-

dów poruszających się po nich 

– w konsekwencji może prowa-

dzić do wzrostu liczby wypad-

ków i kolizji. Celem prowadzo-

nych działań będzie dążenie 

do zapewnienia bezpieczeń-

stwa uczestnikom ruchu dro-

gowego, m.in. poprzez ujaw-

nianie i eliminowanie nega-

tywnych zachowań.

Policjanci będą reagować 

na każde wykroczenie. Będą 

też eliminować z dalszej jazdy 

nietrzeźwych użytkowników 

dróg. Z konsekwencją będą 

karani piraci drogowi, któ-

rzy poruszają się po jaworz-

nickich drogach z nadmierną 

prędkością.
Apelujemy do kierow-

ców o zachowanie rozwa-

gi i ostrożności podczas po-

dróży. Pamiętajcie Państwo 

o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa, w tym o za-

pinaniu pasów oraz właści-

wym zabezpieczeniu przewo-

żonych dzieci. Życie i zdrowie, 

które w ten sposób chronimy, 

jest rzeczą bezcenną.
podkom. T. Obarski

Bezpieczny weekend
2 maja przypada 

92. rocznica wy-

buchu III powsta-

nia śląskiego, jest to 

data ważna nie tylko 

dla Ślązaków, ale dla 

każdego Polaka i pa-

trioty także dla miesz-

kańców Jaworzna.

Dla uczczenia roczni-

cy bojów o polski Śląsk 

zorganizowano Marsz 

Powstańców Śląskich, 

który odbywa się po raz 

trzeci. Nie jest on wyda-

rzeniem zamkniętym, 

dla grupy osób o okre-

ślonych poglądach czy 

też przynależności do 

takiej czy innej organi-

zacji. Każdy, komu spra-

wy naszego kraju zarów-

no historyczne, jak i bie-

żące nie są obojętne, jest 

na Marszu Powstańców 

mile widziany.
Mateusz Musiał 

Marsz Powstańców Śląskich

O tym historycznym wydarzeniu 

dla jaworznickiej koszykówki 

piszemy obszernie w dodatku 

sportowym gazety

Czy 
Jaworznem 
rządzi sitwa?

Z okazji Dnia Strażaka dziękujemy Wam za bezinteresowną, trudną 

i odpowiedzialną służbę pełną poświęceń dla ratowania ludzkiego życia, 

zdrowia i mienia. W tym dniu kierujemy do Was najserdeczniejsze 

życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, życząc 

szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych. 

Niech św. Florian nieustannie czuwa nad Wami!
Redakcja „Co Tydzień”

Irena Maryla Ślusarczyk 
o pseudonimie artystycz-

nym ,,Maryla” jest akwa-
relistką i poetką. Od wcze-
snych lat dziecinnych lubiła 
malować, ale na poważnie 
malarstwem zajęła się kilka-
naście lat temu, kiedy przy-
stąpiła do grupy plastycznej 
,,Plastusie”, którego zało-
życielem był prof. Czesław 
Kempiński.

Obecnie należy do Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury 
w Jaworznie. Na co dzień zaj-
muje się domem i wychowy-
waniem dzieci. Wolny czas 
poświęca swojej pasji, malu-
jąc obrazy i pisząc wiersze. Jak 
powiedziała: ,,Dużym wspar-
ciem dla mnie jest rodzina, 
która również jest pierwszym 
recenzentem moich prac.” Ob-
razy maluje farbami akwarelo-
wymi: ,,jest to moja ulubiona 
technika malarska. Polega ona 
na malowaniu rozcieńczonymi 
w wodzie pigmentami, na po-
rowatym papierze, który szyb-
ko wchłania wodę. Na efekt 
końcowy bardzo duży wpływ 
ma barwa i faktura samego 
papieru. Jest to jedna z trud-
niejszych technik malarskich, 
gdyż nie daje prawie żadnej 
możliwości dokonywania po-
prawek i retuszy. Nie można 

Natalia Jankowska Urant Pasją 
nakręceni 

K O N K U R S
Pytania konkursowe i odpowiedzi znajdą Państwo w odcinkach programu "Pasją nakręceni"
Do wygrania: podkoszulek Bractwa Rycerskiego, obrazek ręcznie haftowany 
autorstwa Anny Kłosowicz, Irmina czapki płyty Ghost of Trance, dwie

yg p y g ę

podwójne wejściówki do miasteczka westernowskiego w Żorach, akwarelę
autorstwa Anny Kłosowicz, Irmina czapki płyty Ghost of Trance, dwietorstwa Anny Kłosowicz, Irmina czapki płyty Ghost of Trance, dwie

autorstwa Ireny Slusarczyk,firmowe kubki programu.
p j jj j

Program można obejrzeć w telewizji od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.30 i 20.30
Prawidłowe odpowiedzi należy przesłać na adres:

konkursy.jaw@gmail.com  z dopiskiem ,,Pasją nakręceni”.

usunąć namalowanego frag-
mentu, a jedynie przerobić 
go i to też w niewielkim stop-
niu. Jest to tzw. technika wra-
żeniowa”. Obecnie korzysta 
z porad uznanego akwareli-
sty jaworznickiego Zbignie-
wa Kramarza, doskonaląc 
swój warsztat pod jego facho-
wym okiem. Na swoim koncie 
ma liczne wystawy zbiorowe. 
Jej twórczość została już do-
strzeżona i nagrodzona. Obraz 
pt. ,,W locie” został wyróżnio-
ny na I Ogólnopolski konkur-
sie malarskim ,,Pędzlem i nit-

ką malowane – pokaż co potra-
fisz”, a jeden z jej wierszy pt. 
,,Świadomość” został wyróż-
niony na konkursie poetycki 
,,O złotą lirę”. Marzeniem Ma-
ryli jest namalowanie obrazu 
do jednego ze swoich wierszy. 
Plany na przyszłość: ,,dojrza-
łam do swojej indywidualne 
wystawy, która odbędzie się 
w Bibliotece Miejskiej w Ja-
worznie w 2017r”.

Natalia Jankowska Urant
O wizerunek prowadzących 

zadbał: Karolina Salon Fryzjerski, 
Salon kosmetyczny EMonroe
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Złodziej na gościnnych występach

Pojawiają się nieoficjalne in-formacje mówiące, że całe za-mieszanie rozpoczęło się, gdy zarząd postanowił podzięko-wać za współpracę trenerowi Andrzejowi Sermakowi. Dowie-dzieliśmy się, że z tą decyzją nie zgadzał się prezes Sojka, który chciał, aby Sermak nadal pro-wadził drużynę.
W oświadczeniu opubliko-wanym w serwisie szczako-wianka.pl czytamy o tajemni-czych wpisach internetowych, które na portalu jaworznianin.pl uderzały bezpośrednio w Ro-berta Śmierciaka oraz kierowni-ka klubu Piotra Przeniosło. Z na-szych informacji wynika, że au-torem wpisów był prezes Sojka. – W sieci nikt nie jest anonimo-wy. Autora każdego komentarza da się określić, z czego wielu nie zdaje sobie sprawy – komentu-je właściciel serwisu jaworznia-nin.pl Marek Iwaniszyn.

Podobno zostało to potwier-dzone już w klubie, a sami po-krzywdzeni nie wykluczają wejścia na drogę sądową z pre-zesem klubu o zniesławienie.  – Do końca nie wiem, o co cho-dzi z wpisami w internecie. Nie wiem, co to były za wpisy, nie umiem sobie przypomnieć. Była złość, ale nie będę tego drążył. Kończę temat, nie mam zamiaru komentować i tłuma-

czyć, czemu mi się nie podo-bało to lub tamto – komentuje Andrzej Sojka.
Prezes Sojka zapewnił jed-nak, że nie mówi się o całko-witym rozwiązaniu klubu, ale o jego wycofaniu z rozgrywek. Start na wiosnę będzie możli-wy tylko wtedy, jeśli pojawią się środki finansowe. Na to jed-nak ciężko liczyć, szczególnie gdy z członkostwa w zarządzie zrezygnowali sponsorzy, którzy do tej pory wnosili ogromne pie-niądze do klubu z ul. Kościuszki.

Wycofanie się członków za-rządu może oznaczać duże pro-blemy finansowe dla klubu. Na-dal nie wiemy, co będzie dalej ze Szczakowianką. Runda wio-senna zbliża się nieubłaganie, a większość zawodników jest już testowana w innych klubach, między innymi Dawid Szwarga (testy w Koronie Kielce).
*   *   *

Kilka dni temu portal szcza-kowianka.pl przytoczył wy-powiedź Roberta Śmierciaka: – Od chwili, gdy założyliśmy nową Szczakowiankę, zawsze podkreślaliśmy, że najważniej-sza będzie solidność i wiary-godność. Nie będziemy budo-wać zamków na piasku. Oszu-kiwać piłkarzy. To się udawało przede wszystkim dzięki grupce zapaleńców. Niestety, z każdym 

Kto następny?

rokiem jest nas coraz mniej. 
Jednych dopadł kryzys. Inni 
– jak nieodżałowany Bo-
guś Pluta (zmarł w mar-
cu tego roku – przyp. red.)  
– odeszli od nas na zawsze. 
Nasza przyszłość wciąż 
jest niewiadomą. Właśnie 
jadę na spotkanie z piłka-
rzami, żeby wypłacić im 
część zaległych pieniędzy. 

Na tę chwilę nie mamy bu-
dżetu. Miasto zapropono-
wało nam na przyszły rok 
wsparcie na poziomie 120 
tysięcy złotych. To starczy 
może na dwa miesiące? Szu-
kamy jeszcze pomocy w fir-
mach związanych z bran-
żą energetyczną. Zaczy-
namy okradać własne ro-
dziny, żeby klub nadal ist-

niał, ale dłużej tak się nie 
da. Jeżeli sytuacja nie ule-
gnie diametralnej poprawie, 
to może być tak, że wiosną 
pod szyldem Szczakowianki 
zagrają juniorzy. Tylko jaki 
to ma sens?

W Szczakowiance zawrzało. W poniedziałek rezygnację złożyli członkowie zarządu klubu: Robert Śmierciak, Bogdan Paluch, Wiesław Koralik, Piotr Miś i Henryk Grabowski. W kuluarach mówi się o animozjach, do jakich doszło pomiędzy prezesem klubu, Andrzejem Sojką, a pozostałymi członkami zarządu.

?
Mysłowicka dro-

gówka zatrzyma-
ła 20-letniego ja-worznianina, który ukradł paliwo na jednej ze stacji benzynowych. Brawuro-wa ucieczka mężczyzny przed stróżami prawa za-kończyła się dachowa-niem. Nic mu się nie stało. Grozi mu 5 lat więzienia.

Policjanci z Mysłowic zwrócili uwagę na granato-wego forda, gdy z niebez-pieczną prędkością wyprze-

dzał samochody. Kierujący nie zareagował na sygnały wzywające do zatrzymania.
Na ulicy Nowochrzanow-skiej w Mysłowicach kieru-jący stracił panowanie nad samochodem. Ford wypadł z drogi, dachował na skarpie i zatrzymał się na drzewie.

Uciekającemu mężczyź-nie nic się jednak nie sta-ło. Wydostał się z samocho-du i zaczął pieszą ucieczkę. Po chwili dopadli go poli-cjanci.

Okazało się, że 20-latek z Jaworzna chwilę wcze-śniej dokonał kradzieży pa-liwa na jednej ze stacji w cen-trum Mysłowic.
W czasie dalszych czyn-ności policjanci odkryli, że nie była to pierwsza kra-dzież paliwa dokonana na te-renie Mysłowic przez tego złodzieja, a tablice rejestra-cyjne, którymi się posługi-wał, ukradł w Sosnowcu.

Ponadto 20-latek nie po-siada uprawnień do kierowa-

nia pojazdem. Za popeł-
nione przestępstwa i wy-
kroczenia odpowie przed 

sądem. Grozi mu do 5 lat 
więzienia.

p.jamróz
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II LO znalazło się w rankingu „Perspektyw” na 268. miejscu

Jaworznickie szkoły 
ponadgimnazjalne 
zapoznają 
gimnazjalistów 
ze swoją ofertą. 
Gimnazjalistom 
zostało już niewiele 
czasu na podjęcie 
tej trudnej decyzji 
– gdzie będą 
kontynuować naukę 
i jak ma wyglądać 
ich przyszłość. 
Ze swoją ofertą 
edukacyjną uczniów 
zapoznało II Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Czesława Miłosza. 

– Mogą zobaczyć prezen-
tacje dotyczące poszczegól-
nych profili, które będzie-
my otwierali od 1 września. 
Są to: klasa biomedyczna, 
prawniczo-medialna, bizne-
sowa i inżynierska. – mówi 
Małgorzata Szafrańska, dy-
rektor II LO.

II LO, zdaniem wie-
lu osób, to jedna z najlep-
szych szkół na terenie mia-
sta. Co roku jest klasyfiko-
wana w prestiżowym ran-
kingu „Perspektyw”. W tym 
roku „Dwójka” została skla-
syfikowana na 268. miejscu 

na 300 uwzględnionych 
w rankingu liceów z całe-
go kraju. – W tym rankingu 
znajdują się nie tylko szkoły, 
które mają wysokie wyniki 
z matury, ale mają również 
olimpijczyków i my spełnia-
my te kryteria, i dlatego mo-
żemy być w tym rankingu. 
Zachęcamy wszystkim gim-
nazjalistów, którzy chcieli-
by również zdać wysoko 
maturę lub też uczestniczyć 
w olimpiadach przedmioto-
wych, bo szkoła rzeczywi-
ście ich przygotować zarów-
no do matury, jak i do wy-

stępu w tych przedmioto-
wych olimpiadach ministe-
rialnych – dodaje dyrektor 
szkoły.

Gimnazjaliści, którzy od-
wiedzili w czwartek placów-
kę, mieli okazję zapoznać 
się z ofertą edukacyjną oraz 
porozmawiać z nauczycie-
lami. Ciekawą lekcję chemii 
przygotowała Bożena Pa-
lian. Było nieco wybucho-
wo, kolorowo i magicznie. 
– Dzisiejsze pokazy pod-
porządkowane hasłu ogól-
nemu, jakie mamy w tym 
roku „Smaki świata”, ale 

jak wiadomo, w pracow-
ni chemicznej nic jeść nie 
można, ale można patrzeć, 
słuchać i dotykać. W takim 
razie dobraliśmy doświad-
czenia, aby było co oglądać 
i dotykać. Chemia jest ma-
giczna. Jest trudna, ale też 
magiczna. Przynosi wiele 
satysfakcji, a po maturze 
można wybierać wiele róż-
nych kierunków, w których 
chemia znajduje zastosowa-
nie – mówi Bożena Palian.

O tym, że matematyka da 
się lubić przekonywała Da-
nuta Mazur, która przyczy-
niła się do wielu wojewódz-
kich i ogólnopolskich suk-
cesów uczniów w tej dzie-
dzinie. – To, co było kie-
dyś dla nas ogromnym za-
skoczeniem, że udało nam 
się, że mieliśmy laureata 
olimpiady matematycznej. 
To była pierwsza taka osoba 
w Jaworznie, a potem suk-
ces się powtórzył, ponieważ 
uczeń dwukrotnie zdobywał 
uprawnienia do zwolnienia 
z matury, czyli był finalistą 
olimpiady matematycznej. 
Będąc tutaj, w takiej szko-
le, też można rozwijać swoje 
zainteresowania na bardzo 
wysokim poziomie – dodaje 
Danuta Mazur

Aktualnie II Liceum 
Ogólnokształcące oferuje 
cztery profile kształcenia: 
klasę biomedyczną, w któ-
rej nacisk położony jest 
na biologię, chemię, ma-
tematykę, język angielski 
i wiedzę o społeczeństwie, 
klasę prawniczo-medialną, 
w której stawia się na język 
polski, język angielski, hi-
storię i wiedzę o społeczeń-
stwie, klasę biznesową, któ-
ra uczy głównie matematy-

ki, angielskiego, geografii, 
fizyki i biologii, a także kla-
sę inżynierską, w której gó-
rują przedmioty ścisłe: ma-
tematyka, fizyka i informa-
tyka.

Oprócz tych zajęć każ-
da klasa będzie kształcić 
się w zakresie przedmio-
tów uzupełniających, od-
powiadających poszczegól-
nym profilom. – Za wyso-
kim poziomem nauczania 
przemawiają tzw. wskaź-
niki EWD, które pokazu-
ją, że w naszej szkole wy-
stępuje przyrost wiedzy, 
czyli uczniowie badani 
są na wejściu do szko-
ły i wyjściu, którym jest 
właśnie matura, a porów-
nywane jest to z egzami-
nem gimnazjalnym. Widać 
wyraźnie przyrost wie-
dzy uczniów, a to znaczy, 
że szkoła pomaga uczniom 
zdobywać tę wiedzę i roz-
wijać się w bardzo różnych 
kierunkach – podsumowu-
je Małgorzata Szafrańska.

Szczegółowe informacje 
na temat rekrutacji do II Li-
ceum Ogólnokształcącego 
można znaleźć na stronie 
internetowej www.lo2.ja-
worzno.edu.pl.

PAJ

Na pokazie lekcji chemii było wybuchowo, kolorowo i nieco magicznie

Już po raz czwarty 
w Zespole Szkół Po-
nadgimnazja lnych 

nr 3 odbyła się Konferen-
cja Bezpieczeństwa, która 
ma na celu edukowanie 
młodzieży. Tym razem 
konferencja przebiegała 
pod hasłem „Bądź bez-
pieczny w tłumie” i doty-
czyła przede wszystkim 
imprez masowych.

– Temat dotyczący orga-
nizacji imprez masowych, 
zachowania podczas imprez, 
reagowania na komunikaty 
służb – myślę, że jest to te-
mat jak najbardziej na cza-
sie, potrzebny młodym lu-
dziom, którzy często uczest-
niczą w takich imprezach 
masowych – mówi Halina 
Jarczyk, dyrektor ZSP nr 3.

Temat konferencji nie jest 
przypadkowy – ma zwią-
zek między innymi ze zbli-
żającymi się Światowymi 
Dniami Młodzieży, które 
obchodzić będziemy także 
w Jaworznie. Uroczystego 
otwarcia konferencji doko-
nała dyrektor szkoły Hali-
na Jarczyk, która nawiązała 
również do ostatnich wyda-
rzeń w Europie.

Bezpieczeństwo młodych 
ludzi podczas imprez maso-
wych jest nader istotne. Dla-

tego rozmawiano również 
o koncertach oraz meczach 
sportowych. – Chcemy, aby 
młodzi ludzie czuli się jak 
najlepiej i bezpiecznie w tłu-
mie, czyli na imprezach ma-
sowych, koncertach, widowi-
skach, w których biorą udział. 
Żeby wiedzieli, co mogą 
i w jaki sposób mogą pora-
dzić sobie z sytuacją paniki, 
kiedy staną się świadkami 
lub ofiarami takiej sytuacji, 
w której będą mieli do czy-
nienia z kimś, kto im zagraża 
– mówi nadkom. Anna Kubic-
ka-Tomczyk.

W konferencji wzięli 
udział przedstawiciele po-
licji i straży miejskiej z ko-
mendantami Grzegorzem 
Baczyńskim i Arturem Ziębą. 
Obecny był również doradca 
prezydenta ds. bezpieczeń-
stwa gen. Janusz Skulich.

Do akcji przyłączy-
ła się także grupa Car-
go, która przygotowa-
ła symulator dachowa-
nia. – Zawsze staramy 
się wspierać tego typu 
działania. Dla nas mło-
dzież i edukowanie 
jest bardzo ważne, 
dlatego przywieźli-
śmy symulator da-
chowania, w którym 
każdy młody uczest-
nik ruchu będzie 
mógł spróbować, jak 
zachowuje się nasz 
ciało w trakcie rolo-
wania pojazdu – do-
daje Marcin Chomi-
towski 

Kolejna edycja 
Konferencji Bezpie-
czeństwa będzie ju-
bileuszową, piątą.

PAJ

Jaworzno – prawa miejskie 1901 r.

Tytuł pojawił się w roku 1798

aby nasze miasto było lepsze

Tygodnik 
Lokalny

cena 2,00 zł w tym 8% VAT
nr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.plCO TYDZIEŃ
29 lipca– 4 sierpnia 2015 r.nr 30/1244 rok XXV

Jaworzno – prawa miejskie 1901 r.

Tytuł pojawił się w roku 1798

aby nasze miasto było lepsze

Tygodnik 
Lokalny

cena 2,00 zł w tym 8% VAT
nr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.plCO TYDZIEŃ
29 lipca– 4 sierpnia 2015 r.nr 30/1244 rok XXV

• Jaworzno – mapa etapu 
• Jaworznicki mistrz: 

Ryszard Piechówka
• 

• 
Zawsze dajesz z siebie wszystko

• VI sekcja kolarska w Jaworznie
• 

Start IV etapu w  Jaworznie

Jaworzno – prawa miejskie 1901 r.

Tytuł pojawił się w roku 1798

aby nasze miasto było lepsze

Tygodnik 
Lokalny

24 – 30 września 2014 r.

nr 38/1200 rok XXIV

cena 2,00 zł w tym 8% VAT

nr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.plCO TYDZIEŃ

OGŁOSZENIE

finansowany przez KW Platformy Obywatelskiej RP

Odkurzacz do liści
Grizzly els3014E

2824

OSZCZ DZASZ
OSZCZĘDZASZ

Pilarka spalinowa
HANDY RG 4600-16Pilarka elektryczna

LIDER YP 2040 QT

Chełm, ul. Rampa Brzeska 14 A

Suszarka do grzybów,

owoców, warzyw i ziół

OSZCZ DZASZ
OSZCZ DZASZ

napięcie 230 V, 2000W,
prowadnica 40 cm,

automatyczne
smarowanie łańcucha

silnik 2T,
poj. 41 cm3,

moc 2,0 kW/2,71 KM,
prowadnica 40 cm

Jaworzno ul. Grunwaldzka 263; Trzebinia ul. Długa 34a

18 września br. na terenie 

budowy bloku energetycznego 

o mocy 910 MW 
w Elektrowni Jaworzno III

miało miejsce symbolicznie 

wbicie pierwszej łopaty.

Prace przy realizacji projektu po-

trwają do 2019 r. Roczna produk-

cja netto energii elektrycznej z tego 

bloku  około 6,4 TWh, co odpowia-

da zużyciu energii elektrycznej 

przez ponad 2,5 mln gospodarstw 

domowych w ciągu roku.

Wszystkie formalności związane 

z inwestycją – w tym z pozwoleniem 

na budowę – zostały już zakończo-

ne. Teren budowy jeszcze w 2014 r.

zostanie przekazany głównemu wy-

konawcy. 

–  Dz ięk i  i nwes t yc j i 

w Jaworznie powstanie jeden 

z największych w kraju blo-

ków energetycznych, który za-

pewni energię dla 2,5 mln go-

spodarstw domowych i będzie 

w stanie zaspokoić 5 proc. kra-

jowego zapotrzebowania na 

energię elektryczną rocznie.  – 

mówi Zdzisław Gawlik, wice-

minister Skarbu Państwa.

Blok energetyczny o mocy 

910 MW w Elektrowni Jaworz-

no III będzie spalał węgiel 

z polskich kopalń. Ta inwesty-

cja to pewne miejsca pracy nie 

tylko w energetyce, ale i w gór-

nictwie węgla kamiennego. Pa-

liwo z ZG Sobieski i ZG Janina 

ma stanowić 80 proc. zapotrze-

bowania bloku – Daje to szansę 

dla jaworznickich kopalń. Sta-

bilizuje nasze bezpieczeństwo 

i sytuację ekonomiczną dla Ja-

worzna. Daje również dodatko-

we dochody mieszkańcom Ja-

worzna – mówi senator Bogu-

sław Śmigielski. 

Pierwsze koncepcje budo-

wy bloku sięgają 2000 roku, 

a przetarg został ogłoszony 

w 2010 roku. Został rozstrzy-

gnięty w czerwcu 2013 roku. 

Wtedy to szukano  gwarancji 

bankowych na zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy. 

W tym procesie uczestniczyli 

również parlamentarzyści. – 

Te działania które były podej-

mowane na różnych szczeblach 

były skuteczne. Rozmawiali-

śmy z ministrami wspierając 

ten proces na wszystkich szcze-

blach. Największa rolę odegra-

li jednak pracownicy Tauronu 

– dodaje Bogusław Śmigielski. 

Powstający w Jaworznie 

blok energetyczny o mocy 910 

MW to jedna z najnowocze-

śniejszych tego typu jedno-

stek w Europie. Jego spraw-

ność netto wyniesie blisko 46 

proc. Jaworznicki blok spełni 

też surowe unijne wymagania 

z zakresu ochrony środowiska. 

Ponadto będzie przystosowa-

ny do ewentualnego dobudo-

wania w przyszłości instalacji 

do wychwytywania dwutlen-

ku węgla (CCS), co jest zgodne 

z wymaganiami Komisji Euro-

pejskiej. Ten nowoczesny, wy-

sokosprawny blok energetycz-

ny na nadkrytyczne parametry 

pary pozwoli zastąpić nam sta-

re, wyeksploatowane jednost-

ki, które wycofywane będą po 

2016 r.
iw/fm

2011 – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

2012 – podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE

2013 – wybór Generalnego Wykonawcy

2014 – podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą

IV kwartał 2014 – przekazanie terenu budowy 

wykonawcy
IV kwartał 2016 – dostawa generatora

I kwartał 2017 – dostawa turbiny

III kwartał 2018 – pierwsze rozpalenie kotła

IV kwartał 2018 – synchronizacja bloku z krajową 

siecią elektroenergetyczną

I kwartał 2019 – rozpoczęcie ruchu próbnego

I kwartał 2019 – przekazanie bloku do eksploatacji

II kwartał 2019 – rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej  

Ludzie, którzy oddali dla sportu swe serce oraz swój czas organizują 30 września 

br. debatę pn. „Sport w Jaworznie – miniona dekada, teraźniejszość i przyszłość”. 

Duchem sprawczym tego przedsięwzięcia jest prezes KS Energety Krzysztof Lehnort.

W debacie zaproponowa-

no następującą tematykę:

• Strategia rozwoju 
jaworznickiego sportu;

• Finansowanie sportu 

w Jaworznie;
• Inwestycje sportowe, 

a rozwój sportu;
• Promowanie poprzez 

sport dobrego wizerunku 

Jaworzna;
Mamy nadzieję, że ustale-

nia z odbytej debaty, na którą 

zaproszono władze miejskie 

oraz działaczy sportowych, 

popchnie jaworznicki sport 

przyjemnej o oczko wyżej.
iw
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Jakub D
ąbek

perm
anentna pow

ieść satyryczna 
pisana przez życie – odc. 259

Kątem
 oka

Jan Ryszard D
rąg – Fraszki

Jaworznianki:
Jena Polak

W
 latach 60. W

iesław
 M

ichnikow
ski śpiew

ał 
sentym

entalną piosenkę pt. „Addio pom
idory”. 

A w
 kw

ietniu 2016 roku, po czterech latach 
dłubania przy tram

w
aju, jaw

orznicki prezydent 
rzew

nie zaw
odzi w

 reżim
ow

ych m
ediach „Addio 

Straßenbahn”. Chodzi o spraw
ę budow

y linii 
tram

w
ajow

ej w
 Jaw

orznie, którą w
ałkow

ał 
od 2012 roku i po czterech latach zdecydow

ał, 
że tram

w
aju nie będzie. Jedni odetchnęli 

z ulgą, inni uw
ażają, że to błąd, a w

iększości 
m

ieszkańcom
 to po prostu lotto, bo bez 

tram
w

aju przeżyją.

W
 kw

ietniu każdy m
ieszkaniec O

siedla Stałego 
otrzym

ał list od prezydenta m
iasta. List w

ygląda 
na bardzo w

ażny, bo napisany jest na kredow
ym

 
urzędow

ym
 papierze, z herbem

 i podpisem
 

prezydenta. A co w
 treści m

ożna w
yczytać? 

O
tóż treści jest dużo, bo list obszerny. Aby go 

przeczytać, trzeba sobie zrobić kaw
ę lub herbatę. 

Prezydent pisze o św
ietlanej przyszłości osiedla, 

czyli co do tej pory zrobiono i co zrobić zam
ierza. 

N
o to o czym

 tak napraw
dę? O

 zasługach 
prezydenta, czyli o niczym

.

D
ziś kom

iniarzy jest jak na lekarstw
o. Gdy 

pojaw
ią się na ulicy, to od razu w

szyscy łapiem
y 

się za guzik. Bo jak niesie stary zw
yczaj i tradycja, 

to w
łaśnie kom

iniarz szczęście przynosi. 
Co praw

da m
arząc o szczęściu, m

yślim
y także 

o grosiku, czterolistnej koniczynce czy podkow
ie, 

ale zaw
sze w

 głow
ie kom

iniarz w
ygryw

a. W
arto 

pam
iętać, że 4 m

aja kom
iniarze m

ają sw
e św

ięto, 
ale czego im

 życzyć. Szczęścia? Ponoć m
ają 

je na co dzień.

W
 m

ieście w
ielkim

 echem
 odbiła się 

um
ow

a podpisana pom
iędzy jaw

orznickim
i 

przedsiębiorcam
i a prezydentem

. Biznesm
eni 

z naszego m
iasta cieszą się, że po tylu latach 

starań, w
puszczono ich w

reszcie na prezydenckie 
salony. Ale prezydent też się cieszy, bo jak niesie 
urzędnicza plotka, gdy banki odm

ów
ią m

iastu 
udzielenia kredytu, to jaw

orzniccy biznesm
eni 

rzucą kasą i m
iasto od kłopotów

 finansow
ych 

uratują. Ile w
 tym

 praw
dy, tego nie w

iem
y.

W
 redakcji w

szystkich częstujem
y cukierkam

i 
od królow

ej angielskiej, która obchodziła 90. 
rocznicę urodzin. Landrynki, bo o nich m

ow
a, 

w
 eleganckim

 m
etalow

ym
 pudełeczku, 

na w
ieczku którego jest podobizna królow

ej 
Elżbiety II w

 stroju koronacyjnym
. Cukierki 

w
zbudzają dużo pozytyw

nych reakcji. Kto 
chce spróbow

ać cukierków
 od koronow

anej 
głow

y, zapraszam
y do redakcji. A sw

oją drogą, 
dobrze jest podpatrzyć innych i zrobić podobne 
pudełeczko z pozdrow

ieniam
i z Jaw

orzna. 
M

ożna by je ofiarow
ać jako prezent, a poza tym

 
m

ielibyśm
y w

 m
ieście trochę lokalnej słodkości.

– Co z nam
i będzie!? Co z nam

i 
będzie, Paulek!?
– A

 co m
a być, Tedi? Jak zaw

sze, 
czyli duża kasa i do przodu.
– Paulek, ale przecież jak nam

 
się dobiorą do skóry za ten 
feralny rynek, to gdzie m

y robotę 
znajdziem

y? Przecież nas 
w

yrzucą na zbity pysk z m
iasta.

– N
ie w

iedziałem
, Tedi, że z ciebie 

taki panikarz? Przecież ja m
am

 
sw

ojego pryw
atnego posła. N

ie 
boj się tak!
– Pow

iem
 ci Paulek, że na posła 

to bym
 raczej nie liczył. 

D
ochodzą m

nie słuchy, że on 
bardziej chrzanow

ski poseł niż 
jaw

orznicki.
– C

zem
uż to?

– A
no tem

u, że sam
 m

usi 
przypodobać się sw

ojej krajance, 
która na praw

o i lew
o rozdaje 

intratne posady. N
aw

et tw
oja 

pensja, to m
ały pikuś przy 

w
ypłatach ludzi, co im

 posady 
ekspresow

o załatw
ia, Paulek.

– N
o to m

oże i nam
 załatw

i, Tedi? 
N

iepraw
daż?

– A
 co z m

iastem
, Paulek?

– Pow
iem

 ci szczerze, Tedi. 
Ja tego m

iasta i tak nie 
lub

ię. I jak by m
i na p

rzykład 
krajanka naszego p

osła dała 
stanow

isko am
b

asadora 
w

 Tajlandii, to bym
 się naw

et 
nie zastanaw

iał.
– Ty m

nie chyb
a Paulek nie 

zrozum
iałeś.

– Ja? Ja? Ja nie zrozum
iałem

, 
Tedi? Ino licz się ze słow

am
i.

– Paulek, ja w
ierzę w

 tw
ój 

geniusz, ale tu chodzi 
o najśw

ieższe inform
acje. 

W
łaśnie chcę ci p

ow
iedzieć, 

że tw
ój p

oseł nam
 nie p

om
oże. 

A
 kied

y się jeszcze dow
ie, 

że sp
raw

a m
oże być oko

ło 
krym

inalna, to se m
yślę, 

że odw
róci się od nas na p

ięcie.
– M

yślisz, Tedi?
– Tak se m

yślę, Paulek.
– A

le ja jeszcze w
 życiu żadnej 

w
ojny nie p

rzegrałem
, Tedi. N

o 
to i tej nie p

rzegram
.

– A
dolf do p

ew
nego czasu też 

tak m
ów

ił.


