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Uwaga smog! Jak wyglą-
da sytuacja w Jaworz-
nie? Bardzo interesu-

jący eksperyment na Osiedlu 
Stałym przeprowadził  pan 
Maciej Skałka, który założył 
prowizoryczny filtr z wacika 
kosmetycznego na rurę odku-
rzacza „inhalującego” powie-
trze zza okna przez kolejno
1, 2 i 5 minut.

Szokujący eksperyment

Oto efekty:
– Zrobiłem to z ciekawości, 

widziałem takie próby ostatnio 
w necie i chciałem sprawdzić jak 
wygląda to u nas. Wynik prze-
rósł moje oczekiwania, nie sądzi-
łem, że jest aż tak źle, szczególnie 
na osiedlu, gdzie jednak zabudo-
wa jednorodzinna, odpowiedzial-
na za niską emisję, jest w mniej-
szości – mówi pan Maciej.       PAJ

Tuban Bańki po raz trzeci! 

Ten prosty eksperyment pokazuje czym oddychamy Jaką nazwę będzie nosiło rondo w tym roku? Tego jeszcze nie wiemy

Wolontariuszu - poszukaj na stronach gazety serduszka ze swoim nazwiskiem i kwotą

Rekordowa 
wolontariuszka

Trzeci raz z rzędu Jakub 
Bochenek wygrał rondo 
w centrum miasta, licyto-

wane w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jego firma 
Tuban Bańki zaoferowała w tym 
roku 22 200 zł.

– Nie byłem pewien, czy się 
uda, bo myślałem, że będzie wyż-
sza kwota. Przede wszystkim chcia-
łem wesprzeć WOŚP, to szczytny cel 

– mówi zwycięzca licytacji. Co roku 
włącza się w licytację ronda i jak 
do tej pory jest bezkonkurencyjny. 
Jaworznickie rondo co roku trafia 
na aukcje WOŚP dzięki uprzejmości 
prezydenta Pawła Silberta. – Gratu-
luję serdecznie zwycięzcy licytacji 
ronda i pozdrawiam wszystkich wo-
lontariuszy i ofiarodawców – powie-
dział prezydent.

PAJ

3438,37 zł – to rekord pienię-
dzy zebranych do puszki 
przez wolontariusza pod-

czas 25. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Rekordową wolontariusz-
ką okazała się Martyna Paw-
lik. – Mieszkańcy byli bar-
dzo hojni  i  wrzucali  głów-
nie banknoty, a nie monety 
– mówi wolontariuszka.

Martynie gratulujemy, choć 
oczywiście dziękujemy każ-
demu wolontariuszowi, któ-
ry podczas 25. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy kwestował na ulicach mia-
sta. – To wspaniała inicjaty-
wa, która jednoczy wszystkich. 
To jest jeden wyjątkowy dzień 
w roku, kiedy każdy pomaga
– podkreśla Martyna.

Dzięki Wam w tym roku udało 
się pobić rekord pieniędzy zebra-
nych do puszek. Udało się zebrać 
90 874,18 zł. Dziękujemy!

PAJ

Martyna Pawlik

Wspólna kąpiel Morsów z Jaworzna i Chrzanowa, przy – 5 st. Celsjusza, okazała się największą atrakcją tegorocznego finału

Na konto WOŚP jaworznicki sztab 
przekazał 125 237,14 zł. Za każdy 
grosik wrzucony do puszki, za 

pracę i zaangażowanie w zbiórkę 
pieniędzy i przeprowadzenie 
finału serdecznie dziękuję Wielkim 

Czerwonym Orkiestrowym Sercem. 
My, jaworznianie możemy być 
z siebie dumni, że w ten dzień 

byliśmy razem. Byliśmy radośni, 
uśmiechnięci i chętni oddać 
kawałek swego serca. M.Matysik
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Blog: Reforma oświaty? Czas rozpocząć debatę

Folgowie w Qatarze

Do mojej skrzynki poczto-
wej ostatnio trafiła taka 
faktura – zaczyna miesz-

kanka naszego miasta – jest to do-
płata za użytkowanie wieczyste 
za rok 2016 na sumę 0,02 zł.

– Jestem zatem ciekawa, ile 
kosztują te dwie groszówki, czyli 
koszt papieru, wydruku, koszt do-
starczenia do skrzynki pocztowej, 

zaksięgowanie. Zastanawiam się 
też, skąd wzięła się taka różnica 
całych 2 groszy.

Dołączam zdjęcie – Wasza czy-
telniczka*.

Czy ktoś z Państwa również 
otrzymał taką fakturę za użytko-
wanie wieczyste za rok 2016?

*nazwisko do wiadomości re-
dakcji.         MI

List do redakcji: Ile kosztują dwa grosze?

Po nagłośnieniu przez por-
tal jaw.pl tematu odmów 
przyjęcia pacjentów w Za-

kładzie Lecznictwa Otwartego 
do naszej redakcji zgłaszają się 
kolejne osoby, które spotkał ten 
sam problem.

Pani Aldona wraz z 18-let-
nim synem Sławomirem udała 
się do ZLO 10 stycznia, ponie-
waż od niedzieli u syna utrzy-
mywała się najpierw tempera-
tura 37,5 stopnia, ale szybko 
wzrosła do 39,3 stopnia Celsju-
sza. – Nie pomagały leki prze-
ciwgorączkowe, a gorączka się 
wzmagała. Dlatego pojechaliśmy 
na dyżur. Wydawało mi się to lo-
giczne, aby uda się po pomoc – 
mówi pani Aldona.

Do tego dochodził kaszel, ból 
gardła, a jak mówi pan Sławomir 
– był tak osłabiony, że prawie 
nie był w stanie poruszać się 
o własnych siłach. Pani Aldo-
na udała się z synem do ZLO, 

Telefon w sprawie ZLO 

gdzie lekarz odmówił przyjęcia 
pacjenta. – Potrzebowałam, aby 
pani doktor udzieliła nam pomo-
cy, a pani doktor nawet nie wy-
szła z gabinetu – wyjaśnia pani 
Aldona.

Mieszkanka była więc zmu-
szona pojechać do Mysłowic – 
tam lekarz przyjął syna bez wa-

hania i przepisał odpowiednie 
leki. 

To kolejny przypadek, gdy le-
karz ZLO odmówił przyjęcia pa-
cjenta. Przykładów jest znacznie 
więcej, bowiem cały czas napływa-
ją do nas sygnały o podobnych sy-
tuacjach. Sprawie będziemy przy-
glądali się na bieżąco.       MI

Marian i Monika Folga pra-
cowali 7 stycznia podczas 
finału turnieju tenisa Qa-

tar Exxonmobil Open 2017 w Doha 
w Qatarze.

Marian razem z Moniką zorgani-
zowali show na finał. Przygotowywa-
li kostiumy, malowali muzyków oraz 
instrumenty orkiestry. Całe widowi-
sko było prezentowane w świetle uv, 
dlatego wszystkie stroje, oprócz ma-

Gdyby nie szybka reakcja 
mieszkańców, doszłoby 
do tragedii. Dwóch pi-

janych mężczyzn postanowiło 
sobie uciąć drzemkę na mrozie 
– jeden z nich na ławce na przy-
stanku autobusowym, drugi 
na chodniku.

Lekarz ZLO nie zbadał pacjenta. Pomógł lekarz z Mysłowic

Taką fakturę na dwa gorsze dopłaty otrzymała mieszkanka Jaworzna

Policjanci interweniowali 
11 stycznia ok. godz. 20.00 na ul. Ka-
towickiej – tam na przystanku spał 
nietrzeźwy mężczyzna. Kolejny, pod 
wpływem alkoholu, leżał na chodni-
ku. Jak podkreśla komisarz Tomasz 
Obarski z KMP Jaworzno – Miesz-
kańcy naszego miasta nie są obojęt-

ni wobec osób będące pod wpływem 
alkoholu, a także bezdomnych, któ-
rzy śpią na zewnątrz przy minusowej 
temperaturze. Informują policję o ta-
kich przypadkach. Czasem wystarczy 
tylko jeden telefon, by komuś urato-
wać życie. Funkcjonariusze przypo-
minają, że ofiarami mrozów są naj-

częściej bezdomne osoby pod wpły-
wem alkoholu. 

Przypominamy: Informacje 
o możliwościach pomocy w zakre-
sie noclegu i wyżywienia można uzy-
skać, dzwoniąc z telefonu stacjonar-
nego na całodobowy bezpłatny nu-
mer: 987.          MI

Policjanci codziennie patrolują miejsca, w których nocują bezdomni

Natalia 
Bera 

106,81 zł 

Bobowski 
Szymon
307,54 zł

lowania normalną farbą – malowane 
były również farbą uv.

– Pracowaliśmy po 16 godzin 
dziennie, od rana do 3-4 nad ranem. 
Przygotowania trwały ok. miesiąca 
– mówi Marian Folga.

Stroje akrobatów były tak przy-
gotowane, że przy odpowiednim 
ułożeniu układały się w zwierzę-
ta – Oryxa, wielbłąda, jastrzębia
i flaminga.        FM

Prezydent Silbert mocno 
wsparł PiS w wyborach. 
Zdecydowanie bardziej, 

niż wcześniej PO. Zasuwał 
po mieście z ulotkami kandy-
data partii Jarosława Kaczyń-
skiego, udzielał się na wiecach 
Andrzeja Dudy, pojechał nawet 
na konwencję partii, a w lokal-
nych publikatorach, w szczycie 
kampanii, chętnie krytykował 
Platformę.

Dziś wszystko wskazuje na to, 
że nie polityczni oponenci, ale 
partia, którą wspiera, pozbawi 
go władzy. Projekt nowej ordy-
nacji wyborczej PiS-u ma odebrać 
władzę rządzącym jednoosobowo 
więcej niż dwie kadencje. Jarosław 
Kaczyński, zapowiadając zmiany
w sposobie wyboru m.in. pre-
zydentów miast, tłumaczył: – 
Z drugiej strony to mają być za-
sady, które zabezpieczą te wy-
bory przed jakimiś nadużyciami, 

bo przypuszczenie, że te nad-
użycia miały miejsce, jest bardzo 
mocne i ma bardzo mocne pod-
stawy w różnych faktach, ana-
lizach statystycznych – mówił 
w wywiadach  Kaczyński. 

Trudno jednoznacznie wskazać 
te z samorządowych wyborów,
o których mówił prezes, ale 
jedno wydaje się pewne. Je-
śli ustami prezesa jego par-
tia deklaruje zmianę w sposo-
bie wyboru prezydentów miast, 
to mając większość w Sejmie 
i Senacie, taką zmianę może 
bez większych trudności prze-
prowadzić.  Pokazal i  to już 
m.in. przy próbie uchwalenia bu-
dżetu czy głosowaniem nad re-
formą edukacji. Trudno wierzyć, 
że przeszkodą będzie też Trybu-
nał Konstytucyjny w obecnym 
kształcie.

Co  zrobi  prezydent  S i l -
bert? Musi poczekać. Ale, je-
śli PiS postawi na swoim, z cza-

sem będzie coraz trudniej ho-
norowo pożegnać się z urzę-
dem. Trudniej będzie też uza-
sadnić rezygnację ze startu
w wyborach na rzecz osoby, któ-
rą prezydent „namaści”. Nawet, 
jeśli Paweł Silbert zasiliłby zaraz 
potem kadrowo którąś ze spółek 
skarbu państwa z nadania partii 
Jarosława Kaczyńskiego w ra-
mach tzw. politycznej rekompen-
saty, to i tak nie jest to dla niego 
komfortowy scenariusz.

Trudno mieć pretensje do Sil-
berta, że tak stanął za Jarosławem 
Kaczyńskim i jego ludźmi. Jako 
wytrawny polityk z pewnością do-
brze oszacował rachunek zysków
i strat. Okazuje się jednak, że w ży-
ciu nie da się wszystkiego przewi-
dzieć, a i nietrudno się politycznie 
zakiwać. Trzeba jednak przyznać, 
że gdyby stracił stołek dzięki par-
tii, którą tak żarliwie wsparł, była-
by to ironia losu.

FM

Monika i Marian Folga

Reforma edukacji jest 
przesądzona, od września znikają 
z mapy gimnazja i powstają 
8-klasowe podstawówki. Do dzisiaj 
nie wiemy, jak to będzie wyglądać 
w Jaworznie.

Do 14 lutego br. samorząd 
powinien ogłosić obowiązującą 
sieć szkół w mieście. To znaczy, 
że dowiemy się wówczas, 
jakie szkoły pójdą ewentualnie 
do „zamknięcia”. Ma to ogromne 
znaczenie nie tylko dla nauczycieli, 
ale również dla rodziców. 
Dlaczego na ten temat do tej pory 
samorząd milczy?

Na najbliższej sesji nie znalazł 

się nawet punkt dotyczący 
sieci szkół, a to właśnie radni 
muszą go zaakceptować? Czy 
zatem najważniejsza w tym roku 
wiadomość będzie chowana 
do ostatniej chwili? A kiedy 
rodzice się o niej dowiedzą, będzie 
już wszystko ustalone i zaklepane?

Z uporem namawiam 
do transparentnej i otwartej 
dyskusji na ten temat. Sytuacja 
nie jest prosta, ale dialog może 
uspokoić środowisko. Nie 
są to proste decyzje, ale nie mogą 
zapadać za zamkniętymi drzwiami 
gabinetu prezydenta.Nauczyciele 
teraz nie protestują, bo nie mają 

przeciwko czemu. Każdy z nich 
pewnie myśli, że jak szkoła 
nie będzie się „awanturować” 
o swoje miejsce w sieci, to może 
przychylnie na nią spojrzy 
prezydent.

To nie jest jednak dobre 
wyjście.

Ostanie wypowiedzi 
wiceprezydenta Kaczmarka nie 
przyniosły żadnych konkretów. 
Czekamy na oficjalne stanowisko 
włodarzy, bo ku temu najwyższa 
pora.

Czas rozpocząć publiczną 
debatę na ten temat.

Franciszek Matysik
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bezpłatna zimowa infolinia dla osób bezdomnych to 987

Z sejmowej ławy – Paweł Bańkowski
RUBRYKA PŁATNA

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

NA PRZEGLĄDY TECHNICZNE WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW

STACJA KONTROLI POJAZDÓW CARGO ZAPRASZA  

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

SPRAWDZAJĄC SWÓJ SAMOCHÓD - 
SPRAWDZISZ SIEBIE

DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU VOUCHER 
AKADEMII JAZDY CARGO GRATIS !!!

OGŁOSZENIE

Trzy jaworznickie szkoły: 
II Liceum Ogólnokształ-
cące, Technikum Ener-

getyczne  i  Techn ikum nr 
5 (obydwie wchodzące w skład 
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego) zostały 
sklasyfikowane w tegorocznym 
rankingu Perspektyw.

II Liceum Ogólnokształcą-
ce w stawce 500 liceów z całe-
go kraju uplasowało się na 308. 
miejscu i jest jedynym liceum 
z Jaworzna uwzględnionym 
w rankingu. „Dwójka” od lat 
znajduje się w stawce.

Powody do radości ma rów-
nież Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego, w któ-
rego skład wchodzą Technikum 
Energetyczne i Technikum nr 5. 

Koncert charytatywny oraz 
l i cytac ja  wyjątkowych 

przedmiotów, w tym przeka-
zanych przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę i premier Beatę 
Szydło – to wszystko dla Maksa 
Szendery.

To wyjątkowe wydarzenie zo-
stało zorganizowane, aby zebrać 
pieniądze na operację chłopca, 
która da mu możliwość samo-
dzielnego poruszania się.

Zaangażowanie wielu osób, 
które przekazały przedmioty na li-
cytację oraz wspierały organiza-
torów w przygotowaniach, wzru-
szają mamę Maksa. – W tej całej 
szarpaninie i całym stresie spo-
tkało nas wiele dobra. Dziękujemy 
za okazaną nam pomoc – mówi 
Aneta Szendera, mama Maksa.

Koncert został zorganizowany 
w Młodzieżowym Domu Kultury.

MI

Zobacz
film na 

Małgorzata Szafrańska - dyr II LO oraz Simona Smugowska - dyr CKZiU

W stawce 300 najlepszych kra-
jowych techników to pierwsze 
uplasowało się na bardzo wy-

sokim 42. miejscu. Natomiast 
to drugie na miejscu 53.

PAJ

Maks Szendera z mamą Anetą

Przedszkolaki z PM nr 2 w Jaworznie

Najpiękniejsze kolędy, pa-
storałki i utwory religijne, 

zarówno w wykonaniu tych naj-
młodszych oraz tych nieco star-
szych, wypełniły swoim magicz-
nym brzmieniem Sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
na Osiedlu Stałym.

Festiwal Kolęd i Pastorałek „Zło-
ta Kantyczka” to już prawdziwa tra-
dycja wspólnego kolędowania. Swo-

im zasięgiem zdecydowanie wy-
kracza poza diecezję. W konkursie 
od lat biorą udział uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, a także osoby 
dorosłe.

Wśród jaworznickich małych 
i dużych artystów, którzy zaprezen-
towali się podczas Koncertu Laure-
atów, I miejsce w swojej kategorii 
wiekował zajął zespół wok. – instr. 

z PM 2 w Jaworznie oraz zespół 
wok. G-8 z Gimnazjum nr. 8 w Ja-
worznie

Gościem honorowym koncer-
tu finałowego był ks. bp Piotr Sku-
cha, który wspiera „Złotą Kantycz-
kę” od samego początku i sprawuje 
nad konkursem honorowy patronat. 

Pełna lista nagrodzonych soli-
stów i zespołów jest dostępna na 
portalu www.jaw.pl.        MI

Bartos 
Kamila 

110,07 zł

Bartosik 
Patrycja 
274,13 zł

WOŚP znów wygrywa!

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy znów pokazała swoją moc, 
Polacy znów pokazali swoją moc. 
Mimo piętrzących się trudności, 
a trochę może właśnie też dzięki 
nim, po raz kolejny najprawdopo-
dobniej uda pobić się orkiestrowy 
rekord. Od dawna nikt nie potrafi 
tak jednoczyć Polaków – może poza 
sukcesami sportowców – jak Jurek 
Owsiak i jego akcja.

WOŚP w tym roku zagrała dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom. Od po-
czątku wiadomo było jednak, że nie 
będzie łatwo. Od Orkiestry odwró-
ciła się Telewizja Publiczna, nie 
można było liczyć na wsparcie rzą-
du, pod znakiem zapytania stanę-
ła współpraca m.in. z placówkami 
dyplomatycznymi i służbami mun-
durowymi, czy samorządowcami 
związanymi z PiS, Poczta Polska 
przestała wypuszczać okoliczno-
ściowe znaczki…itd. Poseł PiS Sta-
nisław Pięta mówił wprost: – „Jeżeli 
funkcjonariusz publiczny zaanga-
żuje się w hecę WOŚP, niech na-
zajutrz składa raport o zwolnienie 
ze służby”.

Do tego MON i Kancelaria Pre-
miera postanowiły przygotować 
w weekend konkurencyjną impre-
zę. Harcerze wspólnie z Ordyna-
riatem Polowym Wojska Polskiego 
i Caritasem Ordynariatu Polowe-
go przeprowadzili akcję charyta-

tywną, na wsparcie rodzin chrze-
ścijańskich w Syrii. Caritas wydał 
oświadczenie, że „Caritas Polowy 
jest niezależną, autonomiczną or-
ganizacją, prowadzącą działania 
charytatywne zgodnie ze swoim 
statutem”, a sam wsparł WOŚP. 
Z pewnością cała ta sytuacja mo-
gła budzić obawy o zasięg i siłę 
oddziaływania tegorocznego fina-
łu. Polacy jednak po raz kolejny po-
kazali swoją siłę!

Rok temu w dniu finału WOŚP 
zanotowała ok. 43 mln zł, a w su-
mie podczas 24. edycji udało się ze-
brać 72 mln zł. Wszystko wskazuje 
więc na to, że 25. finał WOŚP znów 
okaże się rekordowy. Wiele licytacji 
jeszcze trwa, niektóre skończą się 
dopiero w lutym, a w niedzielę licz-
nik wskazywał już ponad 62 mln zł. 
Znów pokazaliśmy, że razem potra-
fimy robić rzeczy niezwykłe. Jestem 
dumny, że mogłem być częścią tej 
niezwykłej orkiestry ludzkich serc. 

Paweł Bańkowski

Historia Romea i Julii inspirowała,
i do dziś inspiruje całe rzesze arty-
stów. Dzieła operowe na jej podsta-
wie stworzyli m.in. Vincenzo Bellini
i Charles Gounod. Jego na wskroś 
francuska wizja losów nieszczęśli-
wych kochanków, okraszona melo-
dyjną, bogato instrumentalizowaną
muzyką, spotkała się z entuzjastycz-
nym przyjęciem. Złośliwcy wpraw-
dzie mawiali, że ta opera to tylko 
4 duety miłosne z dodatkami, ale 
czyż nie to właśnie jest istotą opo-
wieści o zakochanych z Werony?

W nowej inscenizacji MET, w re-
żyserii Barletta Shera Julią będziea
niemiecka sopranista Diana Dam-
rau, partię Romea zaśpiewa tenor 
z Włoch Vittorio Grigolo.

– Jesteśmy nie-
słychanie wdzięczni 
wszystkim artystom
i całej obsłudze tech-
nicznej. Dziękuje-
my również widzom 
na całym świecie, którzy w soboty 
zasiadają w salach kinowych właśnie 
z powodu MET – powiedział Peter 
Gelb, dyrektor generalny MET i po-
mysłodawca cyklu.

– Nie może być tak,
żeby zwykli jaworznia-
nie mieli ograniczo-
ny dostęp do wysokiej
kultury – mówi prezes 
Jaworznickiej Izby Go-

spodarczej (JIG) Jerzy Zamarlik. 
– Dlatego jaworzniccy przedsiębior-
cy postanowili dofinansować bile-
ty na transmisje spektakli z nowo-
jorskiej opery, które są praktycznie 
trzy razy droższe od biletów na zwy-
kłe seanse kinowe. Wydaje mi się, 
że po naszym dofinansowaniu, bi-
let za 5 zł zachęci wielu mieszkań-
ców do posłuchania światowej sła-
wy operowych śpiewaków – kończy
prezes JIG.

Od czasu swej inauguracji
w 2006 roku „The Metropolitan Ope-
ra: Live in HD” jest najpopularniej-
szym na świecie cyklem transmisji
HD LIVE.

Dotychczas oglądaliśmyy g ą y
w Jaworznie następująceęp ją operyp y:
08.10.2016 „Tristan i Izolda” Wagnera
22.10.2016 „Don Giovanni” Mozarta
10.12.2016 „Miłowanie z daleka” Saariaho

Dzięki dofinansowaniu biletów przez 
Jaworznicką Izbę Gospodarczą, 
zobaczymy transmisje z MET oper:

07.01.2017 „Nabucco” Verdiego
21.01.2017 „Romeo i Julia” Gounoda
25.02.2017 „Rusałka” Dvorzáka
11.03.2017 „La traviata” Verdiego
25.03.2017 „Idomeneusz, król Krety” Mozarta
22.04.2017 „Oniegin” Czajkowskiego
13.05.2017 „Kawaler z różą” R. Straussa

Nowojorska opera w Jaworznie

Patronat 
medialny

21 stycznia br. w jaworznickim Multikinie zagości „Romeo i Julia” 
w reżyserii Barletta Shera w bezpośredniej transmisji z Nowego Jorku.
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I N F O R M A T O R
P O L I C J A

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

S T R A Ż  P O Ż A R N A

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

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

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

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski ul. Grunwaldzka 33 – centrala ..................................... tel. 32 618-15-00
strona internetowa:  .............................................................................www.jaworzno.pl
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .......................... tel. 32 61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ...............................................tel. 32 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ......................... tel. 32 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ............................................................tel. 32 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ..........................tel. 32 615-57-01
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 .................................................... tel. 32 758-62-00
ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 224 ...................................................tel. 32 616-23-41

Z D R O W I E
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 ....................... tel. 32 616-44-82, 32 317 45 11

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

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

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

Z notatnika policmajstra

Serwis informacyjny

OGŁOSZENIA

Numer zamknięto 17 stycznia 2017 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

(…) Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, 
a dużo od siebie (...)”

Władysław Biegański

Pragniemy z całego serca podziękować księdzu proboszczowi 
Stanisławowi Janickiemu za wzruszające i krzepiące słowa 

podczas pożegnalnej mszy świętej 

śp. Michała Matyasika

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej 
drodze naszego ukochanego Michała. 

Złożone podczas uroczystości datki wsparły zbiórkę 
publiczną na zakup sprzętu rehablilitacyjnego 

dla Bartusia Sarana.
Sensem życia śp. Michała była pomoc innym. 

Wiemy, że taka byłaby Jego wola.

Dziękujemy za słowa otuchy i wsparcie,
pogrążeni w żałobie: żona, rodzice, brat z żoną i dziećmi. 

 

 

 
 
 

Rodzinie 

śp. Michała Matyasika
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia 

Redakcja gazety Co Tydzień, jaw.pl 
i telewizji dlaCiebie.tv

Ci, którzy mieli zaszczyt Go poznać, 
mówią, że był serdeczny, ambitny, mądry, 
pracowity i bardzo dzielny. Pomimo cier-
pienia, z jakim zmagał się każdego dnia 
– myślał o innych. Miał w sobie upór i de-
terminację, miał zasady, których zawsze 
się trzymał. Radość sprawiała mu każda 
oznaka sympatii, która dodawała mu wia-
ry, że to, co robi dla niepełnosprawnych 
jest ważne i potrzebne. Michał Matyasik 
– jaworznicki społecznik odszedł, ale po-
stawił plany na przyszłość i mnóstwo po-
mysłów. Pozostawił grupę ludzi, których 
zaraził swoim entuzjazmem. Mamy na-
dzieję, że Jego projekty będą kontynu-
owane.

Wspomnienia przyjaciół i znajomych 
śp. Michała Matyasika zamieścimy 

w kolejnym wydaniu gazety

Bednarc-

zyk Karolina 

296,42 zł

9 stycznia
Na ulicy Promiennej 
kierująca samocho-
dem marki Nissan nie 
dostosowała prędko-
ści do panujących wa-
runków i wypadła z pa-
sa jezdni, po czym wje-
chała do rowu. W zda-
rzeniu nie ucierpiały 
żadne osoby.

15 stycznia
Nieznany sprawca 
w dzielnicy Cezarów-

ka po uprzednim wy-
biciu szyby bocznej 
w drzwiach tylnych 
w samochodzie oso-
bowym, z wnętrza do-
konał kradzieży waliz-
ki podróżnej z zawarto-
ścią dokumentów oraz 
ubrań.

16 stycznia
Na ulicy Jaworznickiej 
patrol WRD zatrzymał 
49-letniego mężczyznę 
(zam. Jaworzno), któ-

ry kierował pojazdem 
marki Opel Corsa znaj-
dując się w stanie nie-
trzeźwości (I – bada-
nie 0,37 mg/l, II- bada-
nie 0,37 mg/l) oraz spo-
wodował kolizję dro-
gową.

Zgłosiła 43-letnia ko-
bieta, że podczas zaku-
pu odzieży na portalu 
internetowym została 
oszukana na kwotę kil-
kuset złotych.

Apolonii 
Grzymek 

przesyłamy najlepsze 
życzenia 

z okazji 90. urodzin. 
Zdrowia, pomyślności, 

radości z dzieci, wnuków 
i prawnuków 

życzy
 chrześniak Józef 

z małżonką ZAPROSZENIE
Zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Jaworznie 

22.01.2017 r. o godz. 12.00 złoży kwiaty 
i zapali znicze pod pomnikiem Żołnierzy Armii Czerwonej 

na Pechniku, pragnąc w ten sposób uczcić pamięć 
Żołnierzy Armii Czerwonej poległych przy wyzwalaniu 

naszego miasta spod okupacji niemieckiej.
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Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia

OGŁOSZENIE

Szybka gotówka na pilne wydatki

Jaworzno, ul. Pocztowa 9A,

Prosto i wygodnie!

Prosto, szybko i na jasnych zasadach:

 www.pocztowy.pl

21 stycznia 
świętujemy Dzień 
Babci, 23 stycznia 
swoje święto 
obchodzą Dziadkowie. 
Serdeczne życzenia 
składają swoim 
ukochanym 
Babciom i Dziadkom 
przedszkolaki 
z Przedszkola 
Miejskiego nr 18 
w Byczynie.

Benio Dąbrowski 
l. 6, grupa Smerfy: 
Życzę babci 
dużo zdrowia, 
bo jest chora, 
A  dziadziusiowi, 
żeby nie palił już 
papierosów.

Kasia Drela l.6, gru-
pa Pszczółki: Dzisiaj 
jest dzień babci 
i święto dziadziusia 
O tym dniu pamię-
ta każdy wnuczek 
i wnusia. Babci 
słoneczka, dziadziu-
siowi uśmiechu.

Przedszkolaki z grupy Żabki  składają swoim Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej radości, pomyślności 
i długich lat życia w dobrym zdrowiu

Alicja Dwornicka l.6, 
grupa Smerfy: 
Kochana babciu, 
kochany dziadku 
pamiętajcie o swoich 
wnukach. Bardzo 
ich kochajcie 
i o nich dbajcie. 
Bo my kochamy Was 
całym sercem.

Hania Lebuda l.6, 
grupa Smerfy: 
W dniu święta babci 
i dziadziusia dużo 
zdrowia, moc życzeń, 
przytulań i buziaków 
od wnusi Hanusi.

Weronika Pytel l.6, 
grupa Pszczółki: 
Życzę babci 
i dziadziusiowi dużo 
prezentów i dużo 
wyjazdów nad morze.

Patryk 
Kwiatkowski l.6, 
grupa Pszczółki: 
Kochana babciu 
i dziadziusiu życzę 
Wam dużo całusków, 
prezentów, zdrowia, 
żebyście mogli jeździć 
często na rowerze.

Oskar Juruś l.5, 
grupa grupa Smerfy: 
Babciu, dziadku życzę 
Wam, żebyście pili 
sok pomidorowy, dużo 
cytryny, marchewki, 
bo chciałbym żebyście 
zawsze zdrowi byli 
i ze mną się bawili!

Franek Cieślik l.6, 
grupa Pszczółki: 
Kochani dziadkowie 
muszę to powiedzieć, 
chociaż jestem mały, 
że babcię bardzo 
kocham, a dziadziuś 
jest wspaniały. 

Kocham moją babcię 
za pyszne ciasteczka, 
a dziadka za wspólne 
spacery.

Witold 
Ciesielczyk l.6, 
grupa Smerfy: 
Kocham Was tak jak 
nikogo na świecie 
i żyjecie mi sto lat! 
Dziadku chciałbym, 
żebyś więcej czasu 
spędzał ze mną, a nie 
przy komputerze.

Ewa Gniłka l.6, 
grupa Smerfy: Życzę 
babci i dziadziusiowi 
samych radosnych 
dni i żyjcie mi 100 lat!

Jakub Janik l.6, 
grupa Smerfy: 
Kocham moją 
babcię i dziadziusia. 
Lubię z babcią robić 
w ogrodzie z wa-
rzywami. A z dzia-
dziusiem jeździć 
traktorem po lesie.

Bednarowicz Andrzej 98,83 zł

Bielicka 

Emilia 

129,94 zł
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P.P.U.H. „Sowosz” sp. z o.o.

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

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

36

44/d/11

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

Bochenek 
Krzysztof 

316,48 zł

Jeśli szukasz 
ciekawego pomysłu 
na prezent dla Babci 

i Dziadka pomyśl 
o pięknej sesji 

zdjęciowej Twojego 
dziecka.

Piękne zdjęcia
Prezent dla Babci i Dziadka

Sesja zdjęciowa wykonana w profesjonalnym studio www.fotoimage.pl, 
znajdującym się w centrum Jaworzna, przy ulicy Sienkiewicza 11, 

będzie cudownym prezentem dla dziadków oraz niezwykłą pamiątką dla rodziców.
Promocyjna cena to 75 zł za trzy obrobione zdjęcia studyjne.

Szczegóły oferty pod numerem tel . 32 7519123.

13/d/11

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

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

DIETETYK
Skuteczne odchudzanie 
i edukacja prozdrowotna

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

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

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

24/P/13
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niczego nie zmieni. Jeśli już mamy 
robić coś w tym kierunku, to przede 
wszystkim należy poprawić termo-
izolację budynków, także prywat-
nych. Wówczas łatwiej będzie się 
zdecydować na zmianę sposobu 
ogrzewania. A teraz do rzeczy. Aura 
ukazuje się od 1973 roku i od tego 
czasu niczym Don Kichot z wiatraka-
mi walczy o poprawę jakości środo-
wiska w naszym kraju. Niestety, efekt 
jest łudząco podobny. W pierwszym 
numerze z 1997 roku recenzowano 
książkę Paula Hawkena pt. Przez zie-
lone okulary. Autor, jak by nie było 
świadomy przedsiębiorca, odbie-
rając prestiżową nagrodę Dobrego 
Gospodarza Środowiska, uświado-
mił sobie, że na nią nie zasługuje. 

Do dziś pozostaje aktualne to stwier-
dzenie. Wszystko to, co do tej pory 
robi się na rzecz zatruwanego śro-
dowiska przypomina skrobanie pro-
blemu, i to niezależnie od wysoko-
ści nakładów. Czy to będzie milion, 

czy miliard dolarów efekt dla środo-
wiska będzie taki sam. Praktycznie 
nie zauważymy różnicy. I to wcale 
nie z powodu złych intencji. Tym 
niemniej ważne jest, aby produko-
wać jak najmniej śmieci, aby przy-
szłe pokolenia miały jeszcze co wy-
dobywać. Ostatecznie za te 10 bilio-
nów dolarów, które były ZSRR i USA 
wydały na zimną wojnę, można by-
łoby od nowa zbudować całą infra-
strukturę świata.

Dla koneserów
Dzień bez Opakowań Foliowych obchodzimy 23 stycznia

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

Pirotechnik amator

Chce złożyć wniosek 
o ubezwłasnowolnie-
nie całkowite własnej 
osoby. Czy mogę 
to zrobić?

Zagadnienie to było do nie-
dawna kontrowersyjne. Jednak 
według uchwały Sądu Najwyższe-
go z dnia 28 września 2016 r., sy-
gnatura akt III CZP 38/16. Wnio-
sek o ubezwłasnowolnienie może 
złożyć także we własnym imieniu 
osoba, która ma być ubezwłasno-
wolniona. Czyli osoba taka ma le-

gitymację czynną do występowa-
nia we własnej sprawie. Innymi 
słowy złożenie przez nią wnio-
sku nie powinno skutkować żad-
nymi negatywnymi następstwami 
np. odrzuceniem wniosku. 

22-letni Jacek E. i jego 
45-letnia matka zginę-
li na skutek wybuchu 

metalowej rury wypełnionej pro-
chem. Cztery osoby, w tym dwo-
je dzieci, odniosło ciężkie rany. 
Do tragedii doszło w trakcie, 
kiedy domorosły „konstruktor” 
chciał pokazać własnoręcznie 
skonstruowaną rakietę.

Młody mężczyzna nie miał 
szans na przeżycie wybuchu. 
W chwili eksplozji prawdopodob-
nie siedział okrakiem na własno-
ręcznie wypełnionej prochem me-
talowej rurze. Wskazuje na to ro-
dzaj obrażeń, jakich doznał. Po-
zostałe ofiary wypadku miały pe-
cha – traf chciał, że w momencie 
wybuchu przebywały zbyt blisko 
konstruktora majstrującego przy 
tej domowej roboty „rakiecie”.

Posesja należąca do rodziny 
ofiar leży w środkowej części wsi. 
Zadbana, ogrodzona. Kiedyś była 
częścią gospodarstwa rolnego. Te-
raz pełni rolę działki letniskowej. 
Mieszkający w większości w mie-
ście członkowie rodziny przyjeż-
dżają tu, aby spotkać się, pooddy-
chać świeżym, wiejskim powie-
trzem.

Jest majowy poniedziałek, wie-
czór. Na terenie posesji przeby-
wa piętnaście osób – rozmawia-
ją, wchodzą i wychodzą z budyn-
ku. W szczycie domu 22-letni Ja-
cek E. majstruje przy metalowej 
rurze. Nikt specjalnie nie zwra-
ca na to uwagi. Zainteresowani 
są tylko najmłodsi członkowie ro-
dziny. To dla nich miał być ten po-
kaz. Rura ma ok. 50 cm długości, 
5–6 cm średnicy. Z obydwu stron 
jest zaślepiona, w środku, w ja-
kiejś części wypełniona prochem. 
Z jednej strony znajduje się nie-
wielki otwór, w którym tkwi śru-
ba. Zbliża się godz. 19.50. Nagle 
powietrzem wstrząsnął potężny 
wybuch. Eksplozja wykonane-
go przez Jacka E. domowej robo-
ty ładunku wybuchowego praw-
dopodobnie nastąpiła w chwili, 

gdy młody człowiek zatkał otwór 
i próbował dokręcić śrubę. Wte-
dy prawdopodobnie nastąpił sa-
mozapłon, coś zaiskrzyło w środ-
ku i uruchomiło niszczycielską siłę 
sprężoną w rurze. W tym momen-
cie na dworze znajduje się dwana-
ście osób, pozostałe trzy w domu. 
Jacek E. zginął na miejscu, dolna 
część jego ciała została dosłow-
nie rozerwana. Strzępy jego zwłok 
znajdowano potem nawet w od-
ległości pięćdziesięciu metrów 
od miejsca eksplozji. Śmiertelnie 
ranna została jego matka, 45-letnia 
Ewa E. Cztery inne osoby są ran-
ne. 19-letni Paweł E. – brat zmar-
łego ma rany szarpane dolnych 
części ciała (w szpitalu zostaną 
mu amputowane palce u prawej 
nogi), podobnie 29-letni kuzyn Da-
riusz T., któremu odłamki najbar-
dziej poraniły okolice pośladków. 
Ranne zostają także bawiące się 
w pobliżu dzieci: 2-letni Kacper 
E. (syn tragicznie zmarłego Jacka) 
i 9-letnia Marta S., jego siostrzeni-
ca. Dzieci mają poważne obraże-
nia nóg i tułowia. Do ofiar wybu-
chu można też zaliczyć 5-letniego 
chłopca, który ze stresu i strachu 
odgryzł sobie kawałek języka. Po-
zostałym uczestnikom spotkania 
nic się nie stało, przynajmniej fi-
zycznie. Kilkanaście minut później 
na miejscu zdarzenia pojawiają się 
samochody straży pożarnej i po-
licji oraz karetki pogotowia ra-
tunkowego. Gdy na posesji po-
jawił się lekarz, Ewa E. jeszcze 
żyła. Ale rany, które odniosła były 
na tyle ciężkie, że zmarła podczas 
reanimacji. Zginęła pięć metrów 
od swego syna – w pobliżu pompy 
wodnej, z której prawdopodobnie 
chciała nabrać wody. Nie można 
wykluczyć, że zabił ją właśnie ka-
wałek metalu odłupany z uszko-
dzonej przez wybuch pompy.

Ranne dzieci trafiły do szpitala. 
Przeszły skomplikowane operacje. 
Ich stan lekarze określali jako bar-
dzo poważny, ale stabilny. Począt-
kowo nie było wiadomo, co było 

przyczyną wybuchu. Początkowo 
przypuszczano bowiem, że wy-
buch jest skutkiem nieodpowie-
dzialnych zabaw z niewypałami. 
Ale na posesji znaleziono jedynie 
kilka łusek po pociskach i nabo-
jach od broni myśliwskiej.

Ekipa policyjnych detektywów 
przeszukała nie tylko posesję, ale 
także mieszkanie, w którym Ja-
cek E. mieszkał z żoną i synkiem. 
Zarówno w jednym jak i drugim 
miejscu znaleziono słoiki z pro-
chem. Łącznie w trzech słoikach 
o pojemności 0,3 litra zmarły męż-
czyzna posiadał kilkadziesiąt de-
kagramów prochu. Przechowy-
wał go w piwnicy bloku, w któ-
rym mieszkał. Policji szybko uda-
ło się ustalić, że Jacek E. (nie ka-
rany, nie notowany, pracownik bu-
dowlany) dzień wcześniej, czyli 
1 maja wysadził ładunek wybucho-
wy w dziupli olchy rosnącej jakieś 
sto metrów od domu letniskowe-
go. Już po tragedii policja znala-
zła w pobliżu wspomnianego drze-
wa kabel elektryczny i akumulator. 
Prawdopodobnie w ten sam spo-
sób młody mężczyzna miał zamiar 
gdzieś zdetonować ładunek, któ-
ry konstruował 2 maja. Niestety, 
w tym przypadku szczęście mu 
nie sprzyjało. Badający okolicz-
ności zdarzenia policyjni detekty-
wi próbują ustalić, skąd Jacek E., 
sprawca i jednocześnie ofiara wy-
buchu, miał proch. Bo proch uży-
wany przez młodego człowieka był 
nietypowy. Nie można wykluczyć, 
że przynajmniej w części pocho-
dził z naboi używanych do wbija-
nia przy użyciu specjalistyczne-
go pistoletu kołków w ścianę. Coś 
więcej na ten temat będzie można 
jednak powiedzieć po wykonaniu 
serii badań specjalistycznych w la-
boratorium. Policja sprawdza tak-
że, czy prawdą jest, o czym wspo-
minają niektórzy krewni Jacka E., 
iż konstruował on ładunki wybu-
chowe od dawna.

Pitawal

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
Piotr Grzegorzek – kustosz Muzeum w Chrzanowie

www.muzeum.chrzanow.pl

PS. Drugą tegoroczna wycieczka odbędzie się 
11 lutego. Zbiórka w Chrzanowie. Spotykamy 
się do godziny 9.00 w Muzeum przy ulicy Mic-
kiewicza 13. Cel i zasięg wędrówki ustali się 
na miejscu zbiórki. Obecni mają rację.

Kącik wypoczynkowy w Balinie – 7.06.2010 r.

ZGOK Chrzanów – 27.10.2009 r.

ZGOK Chrzanów – 12.04.2010 r.

Właśnie dopadła mnie 
grypa. Dlatego po raz 
trzeci w historii wędró-

wek musiałem odwołać planowany 
na 14 stycznia wypad do Katowic. 
Ale jak oto się powiada, nic stra-
conego, Katowice nie zając, nie 
uciekną. Ponieważ w związku 
z pewnym zastojem w atmosferze 
nad Polską dopadł nas smog, po-
myślałem, że dobrze byłoby spoj-
rzeć wstecz. Wybór padł na tekst 
„Śmiecić inaczej” opublikowany 
w 285 numerze naszego tygodni-
ka. Było to w okresie 27 marca 
– 9 kwietnia 1997 roku, zatem 
prawie 20 lat temu. Dobrze jest 
czasami spojrzeć za siebie, aby 
ze zdumieniem zauważyć, że pew-
ne sprawy wciąż są aktualne.

Reklamówki
W kalendarzu istnieje sporo dni, 

które są poświęcone rozpatrywaniu 
zagadnień ekologicznych. Jak dla 
mnie wszystkie one trącą hipokry-
zją, ale trudno. Niech tam już sobie 
będą. Przykładowo 23 stycznia bę-
dziemy obchodzić Dzień Bez Opa-
kowań Foliowych. Niewątpliwie te 
opakowania to samo zło, ale z dru-

giej strony w czymś trzeba zakupy 
nosić. Dlatego sam też ich używam. 
U mnie ostatecznym kresem więk-
szości reklamówek jest foliowy wo-
rek na opakowania plastikowe i inne. 
No chyba, że któraś jest tak zabru-
dzona, że nic się z nią nie da zrobić, 
wówczas ląduje w zwykłych śmie-
chach. Nigdy ich nie palę ani też nie 
porzucam byle gdzie. Pewną alterna-
tywą dla folii są torby z tkanin oraz 
torby z papieru. Zasadniczo global-
nie istotnej różnicy nie ma, Trzeba 
sobie tylko uświadomić, że na po-
czątku drogi, prowadzącej do torby 
foliowej, jest baryłka ropy naftowej. 
Torba papierowa, nawet jeśli jest 
zrobiona z makulatury, zaczyna się 
od drzewa. Historia torby tkanino-
wej zaczyna się gdzieś na plantacji 
bawełny lub polu lnu. Uprawa tych 
roślin, także bywa degradująca dla 
środowiska naturalnego. Po prostu 
nie mamy większego wyboru. Ja nie 
powiem, które z nich są mniej uciąż-
liwe dla środowiska.

Wyczytane w Aurze
A teraz coś z zupełnie innej becz-

ki. Temat jak najbardziej na czasie. 
W oparach smogu rodzą się koncep-
cje, w jaki sposób zakazać mieszkań-
com, nie tylko dużych miast, palenia 
byle czym, węglem, a nawet drew-
nem. Zasadniczo uważam, że zakazy 
niczego nie zmienią, wymiana pie-
ców na powiedzmy ekologiczne, też 

Boryś 

Bartłomiej 

1392,3 zł

Buczek
 Kinga

 774,1 zł



8 Co Tydzień nr 3/1321
18 stycznia 2017 roku

Miasto JaworznoOgłoszenia

RUBRYKA  KUPIECKA
W tym tygodniu polecamy Państwu produkty w atrakcyjnych cenach 

ze „Społem” PSS Jaworzno w sklepach Delikatesy Centrum 
oraz z Centrum Handlowo-Usługowego Manhattan

Delikatesy Centrum – oferta obowiązuje od 19 do 25 stycznia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów 87/04

1199zł/kg

35/d/11

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”

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

41/d/11

MAN z przyczepą taki jak na 
egzaminie

kat. A, B, C, D, E 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 

czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 32 616 33 55, 509 721 745

www.klakson.com.pl

CO TYDZIEŃ 
czytaj na komputerze, 
tablecie i smartfonie

Kup w eprasa.pl

399
zł/opak

Karkówka wieprzowa 1kg
Karkówka jest źródłem peł-

nowartościowego białka 
zwierzęcego oraz dobrze 

przyswajalnego żelaza. 

Pomidory śliwkowe 500 g 
Pomidory śliwkowe dosko-

nale nadają się na prze-
twory, w związku z czym 
często spotykamy je jako 

suszone albo krojone 
w puszkach.

Ogonówka z łopatki
Smaczna wędlina, która 

idealnie nadaje się do przy-
gotowania pełnowartościo-

wego śniadania.

129zł/100g
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Pod redakcją Pawła Jędrusika

W dniu 25. finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy został rozegrany Tur-
niej Bilardowy o Puchar Wielkiego Serca 

WOŚP. Organizatorem zawodów był Mistrz Świata 
w Trikach Bilardowych Bogdan Wołkowski oraz 
UKS Fair Play. Turniej odbył się dzięki uprzejmo-
ści właściciela lokalu Alibi – Mariusza Paściaka.

Aby zagrać w turnieju wystarczyło wesprzeć 
datkami Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na 
liście startowej znalazło się 40 osób: Dominik Ja-
strząb, Sambor Stachowiak, Paweł Kandzia, Przemy-
sław Cywiński., Beata Humańska, Łukasz Niedziel-
ski, Marek Żelazny, Mikołaj Żelazny, Maciej Iwan, 
Maciej Hartleb, Piotr Moszumański, Piotr Tomiczek, 
Daniel Koman, Jakub Fudali, Roman Banasik, Mar-
cin Ociepka, Aleksander Balcer, Piotr Skałka, Kamil 
Kapołka, Filip Kraupe, Karol Bujny, Piotr Michalik, 
Wojciech Fal, Piotr Cepil, Bartosz Ufnalski, Orest 
Stachowiak, Andrzej Janoska, Adam Janoska, An-
drzej Holeczek, Michał Iwanowicz, Marcin Obrzut, 
Arkadiusz Radomski, Radosław Lutecki, Angelika 
Guja, Filip Kołtowski, Jakub Cyba, Michał Cyba, 
Marcin Dudkowski, Przemysław Maciejewski i Mi-
chał Chudecki.

Dzięki wsparciu uczestników udało się zebrać 
1799,44 zł, które trafiły na konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Pierwsze miejsce zdobył Filip 
Kołtowski z Jaworzna, drugie Daniel Koman z Biel-
ska-Białej, a trzecie ax equo Maciej Iwan z Sosnow-
ca i Kamil Kapołka z Katowic.

Dziękujemy także sponsorom, którzy wsparli nas 
podczas turnieju: puchary dla zawodników ufundo-
wała Stacja Kontroli Pojazdów Wiesław Głowacz, 
dyplomy Studio Reklamy i Drukarnia Graphnet. 
Turniej, którego organizatorem jest gazeta „Co Ty-
dzień”, od pierwszej edycji wspiera Centrum Szkole-
nia Bilarda Fair Play. Dziękujemy również Katarzy-
nie i Piotrowi Skałka za pomoc w przeprowadzeniu 
imprezy.               PAJ

Sówka 

Paula

 579,35 zł

Stachańczyk 
Weronika 
1936,34 zł

Stańczak

 Aleksandra 

1245,67 zł

Surma

 Aleksandra 

279,84 zł

W alibi 

zebrano 

1799,44 zł

Szkółka
 Daria
 170 zł

Sopata Zu-
zanna  

164,14 zł
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6 punktów w dwóch meczach zainkasowały siatkarki MCKiS

W sobotę 7 stycznia 
zawodnicy Klubu 
Sportów Walki 
„Satori” Jaworzno, 
trenujący przy 
Gimnazjum nr 
3 w Jaworznie, 
z sukcesami 
rozpoczęli 
zmagania na macie 
w nowym roku. 
Młodzi wojownicy 
z Jaworzna, 
prowadzeni przez 
trenera Łukasza 
Proksę, zdobyli 
kilkanaście medali 
w Ogólnopolskiej 
Lidze Dzieci 
i Młodzieży w Ju-jitsu.

Pierwsza w nowym roku, 
a czwarta w tym sezonie edy-
cja ligi odbyła się w hali MOSiR 
w Mysłowicach pod Auspicjami 
Śląskiego Związku Ju-jitu. W tur-
nieju startowało dwustu sześćdzie-
sięciu zawodników reprezentują-
cych dwadzieścia klubów z całej 
Polski w konkurencjach fighting, 
newaza oraz duo-system.

Na macie wśród dziewcząt 
najlepiej zaprezentowały się 
Aleksandra Masternak w ka-
tegorii 44kg, która wygrywając 
sześć walk, zdobyła dwa złote 
oraz srebrny medal, a także Ha-

nia Kałuża w kategorii 36kg, któ-
ra po pokonaniu siedmiu rywalek 
wywalczyła złoty i srebrny krą-
żek. Równie zacięte walki stoczy-
ły Kinga Mlak w kategorii 24kg, 
zdobywając złoty i brązowy medal 
oraz Adela Niciarz, która zajęła 
drugą lokatę w kategorii 32kg. 
W klasie chłopców bardzo dobrze 
walczył Patryk Matusik w katego-
rii 45kg, który dzięki sześciu zwy-
cięskim pojedynkom zdobył złoty 
oraz dwa srebrne krążki. Równie 
dobrze spisali się Szymon Łąka 
zdobywając brązowy medal w ka-
tegorii 34kg oraz Kamil Gąsio-
rowski w kategorii 30kg, którzy 
nieznacznie przegrywając walki 
finałowe uplasował się na dru-
giej i trzeciej pozycji. W turnieju 
młodych mistrzów dwa złote me-
dale po zaciętych walkach zdobył 
Franek Gąsiorowski w kategorii 
20kg oraz 22kg, natomiast srebr-
ny krążek wywalczył Adam Łąka 
w kategorii 22kg. Tuż za podium 
uplasowali się Kamil Trelka w ka-
tegorii 27kg, zdobywając czwar-
tą lokatę oraz Dominika Gradziuk 
w kategorii 36kg, zajmując piąte 
miejsce.

Po udanej inauguracji sporto-
wych zmagań w Ju-jitsu trenerzy 
oraz zawodnicy Klubu Sportów Wal-
ki „Satori” Jaworzno ciężko pracu-
ją przed zbliżającymi się Mistrzo-
stwami Polski Juniorów i Młodzie-
żowców w Ju-jitsu, które odbędą się 
już 28 stycznia w Katowicach.

Wszystkich chętnych zapra-
szamy do wspólnych treningów 
samoobrony i walki sportowej Ju-
-jitsu oraz Judo, które prowadzo-
ne są przez wykwalifikowaną ka-
drę trenerską w grupach wieko-
wych dla przedszkolaków, dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Więcej 
informacji: www.jujitsu.satori.jaw.
pl, www.facebook.com/jujitsu.sa-
tori.jaw, telefon 502 138 185.

IW

SIATKÓWKASIATKÓWKA

JU-JITSU

Dwa zwycięstwa 
w walce o fazę play off 
zanotowały drugoligowe 
siatkarki w ubiegły 
weekend. Jaworznianki 
w sobotę pokonały 
na wyjeździe TKS Tychy 
3:1, a w niedzielę, 
we własnej hali, 
w meczu rozegrywanym 
awansem, zainkasowały 
trzy punkty, pokonując 
Sandecję Nowy Sącz 3:0.

PAJ

14 stycznia w klubie 
„Square” w Krakowie, 
odbył się II turniej 
zawodów Grand Prix 
Juniorów. Na podium 
stanęli zawodnicy 
UKS Fair Play. 
Sambor Stachowiak 
wywalczył drugie 
miejsce, a Andrzej 
Janoska trzecie.

Na piątych miejscach uplaso-
wali się Dominik Jastrząb, Bartek 
Ufnalski i Oskar Widacha.

PAJ

BILARD

Drugoligowi siatkarze MCKiS 
nie mieli większych proble-

mów z pokonaniem przedostat-
niego w tabeli MKS’u Winner 
Czechowice-Dziedzice. 

Podopieczni trenera Mariusza Ło-
zińskiego wygrali 3:0 w setach do 23, 
20 i 15. Po szesnastu kolejkach ja-
worznianie zajmują 3. miejsce w ta-
beli. Do końca rundy zasadniczej po-
zostało jeszcze sześć kolejek.     PAJ Drugie miejsce zajął Sambor Stachowiak

Ściug 

Patrycja 

572,47 zł

Ściebur 

Aleksandra  

707,05 zł

Tomaszczyk Stanisław 
196,63 zł

Trela
 Mateusz 
255,19 zł

Tomaszczyk 
Anna 

380,92 zł

Śliwińska 

Weronika  

679,7 zł
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od 1906 roku

wolontariusze

SZTAB JAWORZNO

datki

aukcja

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, każda złotówka 
jest ważna! Przyczyniacie się do wielkiego dzieła społecz-
nego. Dzięki temu dzieci i seniorzy z roku na rok mają co-
raz lepszą opiekę medyczną. 

Dziękujemy również wszystkim wolontariu-
szom, bez Was finał nie miałby racji bytu! Zda-
jemy sobie sprawę, że jest to dla Was nie tyl-
ko radość, ale i dłuuugie godziny na mrozie. 
Dzięki, jesteście nieocenieni!  

 

Szczególne podziękowania kieruję do szefa naszego 
jaworznickiego sztabu - Mirosławy Matysik, za trud i od-
powiedzialność, jaki podejmuje od 24 lat działania sztabu 
w naszym mieście. Jeszcze tylko 24 finały i pozwolimy Ci 
odejść na WOŚP-ową emeryturę! :) 

Magdalena 

Dziękujemy!  

Czesak 
Dominik 
58,06 zł

Czarnik
 Kajetan  
222,43 zł

Byrczek 
Szymon 
816,52 zł

Cetera 
Damian 
462 zł

Cichoń 
Szymon 
960,25

Ciągwa 
Sebastian  
1265,51 zł

Chromy 
Roksana 
862,75 zł

Dąbek 
Dawid
 49,5 zł

Domielki 
Edyta 

188,22 zł

Drabik 
Zuzanna 
132,44 zł

Dubiel 
Sylwia 

750,33 zł

Dubiel 
Dominika 
580,32 zł

Dwornicki
Sebastian
130,16 zł

Franc 
Wiktoria 
377,76 zł

Donato
 Deborah 
632,2 zł

Drobisz 
Paulina 

387,58 zł

Dubiel
 Iga 

225,93 zł

Falkowska 
Nadia 

184,49 zł

Gajda 
Jakub  

650,05 zł

Gajda 
Tomasz 

566,29 zł



 Zespół Sociopathic: Dominik Chwalczyk - bas, Anna Poznańska - gitara 
prowadząca, Szymon Janus - git.solowa, Przemek Gancarczyk - perkusja

Kilogramy groszówek zostały skrupulatnie przeliczone

W pokazie brały udział osoby z Sekcji Arue Capoeira Jaworzno oraz okolicznych 
miast. Występowało dwóch trenerów: Graduado Carteiro (Tomasz Solarz)Graduado 
Boxexa (Sebastian Pontus),dwóch uczniów zaawansowanych:Veneno (Piotr Baran)
Elfo (Jakub Grzanka)i dwójka młodszych uczniów: Espoleta (Maciej Musialik)Gota 
de chuva (Aniela Załęska)Za stoisko MZNK odpowiedzialni byli Dominik Matusiak i Joanna Łaźnia. Dzieci z Zespołu Szkolno-Przeczkolnego nr 1 jak co roku byli najliczniejszą grupą wolontariuszy. Czekamy na Was za rok

Stoją od lewej Mateusz Sarek, Marcin  Kałuzny, Arkadiusz Filipczyk, Paweł 
Barański - zastępowy. Klęczą od lewej, Adam Lichota, Michał Masiarczyk 
Krzysztof Chechelski

Rycerze pilnowali porządku w galerii - Tomasz Karżewicz, Grzegorz Godek i Kacper 
Król, pomagaly dodatkowo Luiza Sierszecka, Katarzyna Machul i Dominika Żugaj

Pomoc harcerzy okazała się nieoceniona - bez Was nie dalibyśmy rady 

Zwyżka Risera pracowała cały dzień. Amatorów podziwiania widoków było wielu

"Malutkie Misie" zapewniały atrakcje dla najmłodszych

Panie z banku miały najbardziej odpowiedzialną pracę
Wolontariusz Czarek Moryń (6 lat)

Grzegorz Halama - gwiazda wieczoru

Agnieszka Jurkiewicz, dzięki której 
gościliśmy w GaleniePsy Meggi i Fido w pokazie sztuczek

Militarna Polska, SGR Events. zorganizowała strzelnicę LGR x Matteq - doskonały rap w autorskim wykonaniuBieg Morsów okazał się największą atrakcją finału, choć Morsy narzekały, że było za ciepło, bo tylko -5 stopniTeatrzyk "Lampa Alladyna"

Zbigniew Malik z psem Exonem Strażacy przygotowali pokaz ratownictwa

Strażacy z OSP Osiedle Stałe oraz OSP Byczyna pilnowali porządku, służyli pomocą oraz sprzętem

Dzieci z Przedszkola nr 26 wystąpiły w świątecznym repertuarze razem z morsującą panią dyrektor przedszkola
Pokazy owczarków niemieckich, szkolonych przez Szachty Libiąskie, przyciągnęły tłumy

Gałek
 Klaudia 
121,13 zł

Glistak 
Mikołaj 

1013,27 zł

Gołas
 Anna 

158,43 zł

Górka 
Emilia 

220,95 zł

Gondek 
Krzysztof  
361,19 zł

Gradziuk 
Natalia 

151,37 zł

Guzik 
Anna 

685,68 zł

Gromala 
Julia 

907,09 zł

Górska 
Maria 

241,67 zł

Golonek 
Joanna 

492,17 zł

Hacieja 
Martyna  
187,14 zł

Hartman 
Betata 

1765,15zł

Hebda
 Maciej 

274,37 zł

Jamrozik 
Bartłomiej  

518,5 zł

Jaromin 
Tomasz 

2a55,29 zł

Jedynak 
Radosław 
632,87 zł

Jarosińska
 Paulina 
532,95 zł

Kaczka 
Oskar 

373,91 zł

Kaliński 
Jakub

 68,4 zł

Kaletowska
 Julia 

1052,23 zł

Jóźwik 
Aleksander 
337,55 zł

Kaspr-
zyk Kacper  
747,52 zł

Kaszany  
Szymon 
46,14 zł

Kaszowska
 Kinga 

328,38 zł

Kaszuba
 Kacper 

254,22 zł

Kira 
Mateusz 
1003,5 zł

Konieczny 
Piotr

 517,57 zł

Konieczna Katarzyna 562,57 zł

Konieczny 

Andrzej 

535,14 zł
Koszowska 
Agnieszka 
126,76 zł

Kostecka Julita  500,22 zł

Kosecka Katarzyna 353,54 zł

Konieczny 
Maciej 

758,85 zł

Kiepura 

Patrycja  

182,43 zł



Kowalczyk 
Radosław 
541,47 zł

Kozub
 Dawid 

3102,22 zł

Kożuchow-
icz Karol 
241,91 zł

Krajewska 
Małgorzata 
188,91 zł

Kral 
Dominik 
73,43 zł

Lesiak 
Bartłomiej 
1129,27 zł

Lembowicz 
Natalia 

160,11 zł

Kożuchowicz 
Kacper  

154,76 zł

Lesiak 
Jakub 

1136,12 zł

Lipka 
Wiktor 

688,63 zł

Lis
 Elżbieta 

1619,55 zł

Liszka 
Weronika 
288,41 zł

Łysoń 
Hanna 

1947,77 zł

Majka
 Mariusz 
578,64 zł

Malczyk 
Edyta 

101,35 zł

Michael 
Emma 

685,57 zł 

Masternak 
Michał 

239,42 zł

Marchwicka 
Dominika 
337,96 zł

Malczyk 
Izabela 

121,09 zł

Łasaj 
Mateusz 
120,8 zł

Mierzejewska 
Magdalena 
154,51 zł

Mierzejewski 
Paweł 

873,6 zł

Milewska 
Klaudia  

334,47 zł

Kral 
Paweł 

507,78 zł

Kulawik 
Natalia 
98,85 zł

Kwaśniowski 
Piotr 

207,75 zł

Moroziński 
Piotr 

182,89 zł

Moroziński 
Łukasz  
84,06 zł

Moryń 
Czarek  

1065,93 zł

Mucha 
Karolina 
142,04 zł

Obrok
 Mateusz 
449,12 zł

Pasikowska 
Katarzyna 
567,07 zł

Palka 
Grzegorz 
908,27 zł

Palęga 
Nikola  

229,06 zł

Nikasa 
Marta  

173,08 zł

Patyk 
Paulina 

176,07 zł

Pawlik
 Martyna 

3438,37 zł

Paździor 
Arkadiusz  
145,2 zł

y Galeria Galena  - Agnieszka Jurkiewicz

y Martyna Pluta - konferansjer

y MZNK – Dominik Matusiak i Joanna 
Łaźnia 

y Fabryka Formy

y Cukiernia „Puchatek” z Osiedla Sta-
łego – doskonałe francuskie ciasteczka 
i rogaliki

y Pracownia Piekarnicza „Stefanka” 
z Byczyny – apetyczne muffiny z lukro-
wanymi sercami

y Zakład Ciastkarsko – Piekarski Janina 
Banasik z Ciężkowic – wyśmienite pączki 
z różą, a także pan Marek Banasik

y Piekarnia Bigaj z Długoszyna – bardzo 
smaczne bułeczki

y Pizzernia Club Corner – doskonały 
żurek

y Mega Pizza – pyszny bigos

y Galeriia Galena – bony do KFC, droż-
dżówki i gorąca herbata

y PSS Społem i pan prezes Marian Żu-
romski – arktykuły spożywcze

y Firma Biuro Land – naczynia jednora-
zowe na jedzonko i napoje

y Bractwo Ziemi Jaworznickiej – To-
masz Karżewicz, Grzegorz Godek i Kac-
per Król, Luiza Sierszecka, Katarzyna 
Machul i Dominika Żugaj

y Militarna Polska – Szymon Dulowski, 
Maksymilian Gaj, Mateusz Remin, Mar-
cin Remin, Maciej “Spajda”, Rafał Mal-
czyk

y Jazz Club – Zbigniew Woszczyna szef 
klubu, Damian Cetera koordynator i or-
ganizator występów oraz wolontariusz

y Zespoły: Zdrowica, Mantra, Acriss 
The Shade, LanGusta, Warhlack

y Morsy Jaworzno, Przedszkole Miej-
skie 26, Morsy Ziemi Chrzanowskiej, 
Team Jaworzno, Klub Biegacza MCKiS 
Jaworzno oraz firma Sprzedażmontaż.pl

y Harcerze: Justyna Chlipała 
IV Żółty Szczep Harcerski 14 JDSH „Leśni 
Ludzie” Jakub Leśniczek, Magdalena Śli-
wa, 5 JDW „Potok” Alicja Matusik, Krąg 
Instruktorski „Tu i teraz” Justyna Chlipała, 
Małgorzata Łysik, 6 JDH „Zodiak” Marta 
Gaj, Grzegorz Ciuła, Nikola Szewczyk, Julia 
Wściubiak, Emilia Wściubiak, Kinga Kaps, 

Wiktoria Krupa, Emilia Lenart, Nikola Szew-
czyk, Kinga Kaps, II Pogodny Szczep Har-
cerski Tormenta 16 JDSH „Piorun” Anna 
Błaś, Szymon Tarnowski, Zuzanna Cichow-
ska, 2JDH „Resplandor” Ewelina Ciuła, 
Ludmiła Marcinkowska, Angelika Nowak, 
11 JDH „Żar” Magdalena Okrzesik, Pau-
la Chrapek, Zuzanna Kulon, Julia Jussak, 
Paulina Jamróz, Wiktoria Kulińska, Oliwia 
Skrzypiciel, Oliwier Gajos, Maciej Gawłow-
ski, Kamil Pogoda, Maja Górka, Sebastian 
Kuzak, Dawid Krupiński, Patrycja Łukaw-
ska, Julia Prusek i Krzysztof Kasprzyk,

y Bank PEKAO SA: Lucyna Piotrowska, 
Barbara Gut, Anna Sołtysik, Maria Pępek, 
Renata Kalicińska, Magdalena Skubis, Bar-
bara Bachowska-Cabaj, Otylia Pierzgalska, 
Karolina Musiał, Małgorzata Bisanz, Da-
nuta Wąsowicz, Anna Kocoń-Warszawska, 
Karolina Dzierwa, Ewa Starowicz, Jolanta 
Mitas, Violetta Bednarczyk, Roman Czak, 
Monika Krajewska, Anna Domańska, Jolan-
ta Kulczyk.
Osoby towarzyszące: Grzegorz Gut, Mag-
dalena Gut, Przemysław Warszawski, Mar-
tyna Warszawska, Małgorzata Krajewska, 
Marta Krajewska, Aleksandra Domańska, 
Maciej Domański, Aleksandra Czak, Ka-
tarzyna Czak, Klaudia Sołtysik, Jakub Soł-
tysik, Anna Pieczara, Jakub Starowicz, 
Magdalena Starowicz, Justyna Bachow-
ska – Kural, Daria Kural, Maja Bednarczyk, 
Katarzyna Leśniak, Patrycja Bisanz, Amelia 
Gibas, Małgorzata Gibas, Iwona Leda, Zo-
fia Dzierwa, Antoni Dzierwa, Michał Pio-
trowski, Anna Mendakiewicz, Alicja Men-
dakiewicz

y Zespół teatralny “Lampa Aladyna” 
Studio Małych Form Teatralnych “Sztu-
ka” z Trzebini. Aktorzy biorący udział to: 
Elżbieta i Krzysztof Malikiewicz.

y ZSP nr 4: Danuta Kowalczyk – Cudak, 
Grażyna Michałek, Karina Gaj – Wożniak

y OSP Osiedla Stałe: Izabela Siwiec 
– Kłosowicz, Tomasz Stańczyk, Michał 
Nelec, Łukasz Jankowski, Patryk Kłosow-
ski, Kamil Bania, Maksymilian Oraczyń-
ski, Mikołaj Kłosowski, Rafał Bożek, Klau-
dia Musiał, Agnieszka Musiał, Patrycja 
Skwarek, Monika Piętak, Elena Piętak, 
Kamil Maciejewski, Maciej Nowak, Alicja 
Dumańska, Mateusz Zacharski

y OSP Byczyna: Tomasz Stec, Adrian 
Wylężek, Paweł Witkowski, Denis Cebu-
la, Szymon Mazgaj, Martyna Wylężek, 
Oliwia Ślaczyk, Kardina Wijaszka, Zofia 
Woszczyna, Kacper Czesak, Oliwier Ku-
biak, Jakub Staszewski, Kacper Pawlak, 
Szymon Patucha, Julia Bogusz

y DKMS: Olga Kilian, Paweł Kilian, Mo-
nika Szuryn, Hubert Kraczla, Sylwia Ba-
ranowicz, Barbara Komorowska – Czer-
wonka, Ryszard Czerwonka

y Centrum Promocji Zdrowia – Brojan: 
Bożena Ziemniak, Natalia Kotlarz, Michał 
Nawrot, Joanna Kwiatkowska, Bogumiła 
Kurkowska, Aneta Ciszewska, Marta No-
wak, Mariola Konopka, Ksenia Maziarz, 
Joanna Kulik, Joanna Maziak – Cnota, 
Stanisława Ślacan, Lucyna Rosiek, Józefa 
Krupa, Katarzyna Obtułowicz

y Stowarzyszenie Niezależni

y Lekarze: lek. Iga Kwiatek – Ptaszkie-
wicz, lek. Wojciech Komorowski, dr Wie-
sław Więckowski

y Nowinex: Tadeusz Jękosz i jego pra-
cownicy, którzy dbali o bezpieczeństwo 
wolontariuszy

y Ratownicy Tauron Wydobycie

y Riser – użyczenie i obsługa zwyżki

y UKS Fair Play, Bogdan Wołkowski, 
Agnieszka Koster-Dudkowska, Marcin 
Dudkowski – organizacja turnieju bilar-
dowego

y Barbara Guja, Dorota Grula, 
Olga Kania, Elżbieta Tura

y Lokal ALIBI – Mariusz Paściak

y Joanna Joachimiak oraz Oliwia No-
wak: pokazy sztuczek piesków Meggi 
i Fido

y LGR x Matteq: koncert w Galenie

y Zespół Sociopathic: Dominik Chwal-
czyk - bas, Anna Poznańska - gitara pro-
wadząca, Szymon Janus - git.solowa, 
Przemek Gancarczyk - perkusja, Martyna 
Pluta - wokal

y Pokaz Capoeira: Sekcji Arue Capoeira 
Jaworzno oraz okolicznych miast

y Policja: Wszystkim policjantom z Ja-
worzna, którzy pilnowali, by ten dzień był 
bezpieczny.

y Redakcja: Kazimierz Gruszowski, Mar-
cin Jamrozik, Ina Matusiak, Paweł Jędru-
sik, Bogdan Zborowski, Jurek Tomkiewicz, 
Piotrek Matusik, Piotr Mrożek,  Magda-
lena Matysik, Józef Matysik, Franciszek 
Matysik

y ART-COM - Joanna Macek Czuszek, 
Krzysztof Czuszek i Andrzej Kiermasz, 
pomoc w realizacji transmisji interneto-
wej

y Szachty Libiąskie, Mateusz Szumniak, 
pies Pedro – Paweł Zachariasz, pies Exon 
- Janusz Ćwik, pies Nika - Norbert Talki, 
pies Exon - Zbigniew Malik

25. Finał zorganizowali:

 Dobra robota!
Hity licytacji 

Przedszkole Miejskie nr 2 
z Osiedla Stałego w akcji Góra 
Grosza zasiliło Orkiestrę kwotą 
527,00.zł. Akcję od lat koordy-
nuje Krystyna Stachurska.

W akcję Góra Grosza włą-
czyło się też Przedszkole Miej-
skie nr 15. W tym roku przed-
szkolaki uzbierały 181,72 zł. 
Całą akcją w przedszkolu zaj-
muje się Monika Merc, perso-
nel przedszkola i dyr Małgorza-
ta Wąsowicz.

O Orkiestrze nie zapomniał 
Harcerski Krąg Seniora nr 1 
w Jaworznie. Na opłatku har-
cerze seniorzy zbierali 150 zł. 
Phm Sylwestra Bogusz w dzień 
finału przekazała te pieniądze 
sztabowi.

Agata Słupska przekazała 
około 35 złotych oraz obcą wa-
lutę, czeskie korony, węgier-

skie. Jak mówi pani Agata, zbie-
rała je w szklanej kuli.

Stenia Stec z mamą jak 
co roku grają w WOŚP. Od 10 
lat odwiedzają sztab i przyno-
szą pieniążki zbierane przez 
cały rok. W tym roku była 
to kwota 200 złotych. Sło-
iczek pieniążków różnych no-
minałów, w tym euro i mone-
ty kolekcjonerskie, przekaza-
ła Elżbieta Szulc. Do metalo-
wej puszki pieniądze na Orkie-
strę zbierał Jacek Jękosz, które 
przekazał je na ręce szefa szta-
bu. Poza tym Szymon Kaszany 
uzbierał 46,14 zł.OSP Osiedle 
Stałe 1495,94 zł oraz A. Stań-
czak i Elena Poznańska.

Poza tym do redakcji anoni-
mowi darczyńcy przynosili pie-
niądze uzbierane w słoiczkach 
czy puszkach.

Skatka 
Julia 

1129,06 zł

Skibińska 
Kesja 

1685,94 zł

Skwara
 Karolina 
164,14 zł

Słupecka 
Monika 

415,23 zł

Skwarczyński 
Bartek 

510,38 zł

Smółka
 Karolina 
752,42 zł

Sokołowska 
Julia  

435,96 zł

Sobanek 
Joanna 

149,35 zł

Smoleń 
Wiktoria 
802,25 zł

Skibiński 
Gabriel 

1875,49 zł

Ryter 
Mikołaj 

271,88 zł

Remin 
Marcin 

1892,39 zł

Rychłowski 
Mateusz  
168,06 zł

Sędor 
Tomasz 

1266,19 zł

Piesik 
Natalia 

1908,06 zł

Proksa
 Julia  

334,91 zł

Pieczara 
Nadia 

94,66 zł

Radko 
Karolina  
310,82 zł

Rafiq 
Alicja  

242,69 zł

Do zobaczenia 
na 26. finale 

WOŚP !
Sie ma !

Nazwa Ofiarodawca Kwota

1 Rondo w Jaworznie - 
nazwa na rok Paweł Silbert 22 200,00 zł

2 Autograf Skiba Krzysztof Likus 1 026,00 zł

3 BASIA – Vinyl + autograf Antoni Polak 710,00 zł

4 Atlas wielofunkcyjny 
– siłownia

Wiesław Mazur
 630,00 zł

5 Doskonalenie techniki 
jazdy – 3h

Grupa CARGO 520,00 zł

Pełka 
Oliwia 

336,51 zł

Kowalczyk 
Kamil 

254,6 zł

Kotulska 
Anna 

770,62 zł
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KOLARSTWO

w zawodach „Pokonujemy Granice” wystartowało 700 judoków

JIUJUTSU

Sport

Złoty, trzy srebrne i jeden 
brązowy medal wywalczyli 
podopieczni Tomasza Guji 

w największym, organizowanym 
w Polsce międzynarodowym tur-
nieju olimpijskiego judo.

Z uwagi na trudne warunki po-
godowe – silne mrozy – w tym roku 
do walk o miejsce na podium stanę-
ło przeszło 700 judoków i 10 przed-
stawicieli stylu walki Guja Jiujutsu. 
Sportowcy z 64 klubów reprezento-
wali siedem krajów – Niemcy, Łotwę, 
Słowację, Republikę Czech, Rosję, 
Ukrainę i Polskę. Była to już szósta 
edycja turnieju przeprowadzana pod 
hasłem „Pokonujemy Granice”. Za-
wodom towarzyszył 25. finał Wiel-
kiej Świątecznej Pomocy. Dla każde-
go uczestnika przewidziano atrakcyj-
ne nagrody. Choć naszym młodym 
zawodnikom nie udało się wyloso-
wać rowerów, tabletów i telefonów 
komórkowych, kilku z nich „obło-
wiło się” nawet kilkoma nagrodami. 
Były to piłki, plecaki, torby sportowe, 
zegarki, latarki, zegary ścienne, na-
szywki, długopisy, koszulki t-shirt, bi-
dony. Wszyscy startujący mieli także 
zapewniony ciepły posiłek i deser.

Dla kadrowiczów Jaworznickiej 
Szkoły Walki Wręcz Guja Jiujutsu 
był to już trzeci start w tej świet-
nie przygotowanej imprezie, której 
gospodarzem było Podbeskidzkie 
Towarzystwo Sportowe „Janosik” 
w Bielsku-Białej. Nie zdarzyło się, 
by przedstawiciele stylu walki Guja 
Jiujutsu wrócili z turnieju judo bez 
medalu. Podobnie było tym razem.

Najmłodszy z jaworznian – sied-
mioletni Martin „Moskito” Bernat 
– trenowany przez Dawida „Spi-
der” Pająka w Centrum Mistrzostwa 
Sportowego „GujaKan”, pokonał 
czterech kolejnych przeciwników, 
wygrywając z nimi przez trzymanie. 
Dopiero w finale dzielny „Moskito” 
w ostatnich sekundach walki uległ 
silniejszemu fizycznie i agresywnie 
walczącemu reprezentantowi „Polo-
nii” Rybnik. Drugie miejsce na po-
dium w tak silnie obsadzonej impre-
zie było wielkim sukcesem stawiają-
cego pierwsze kroki w judo zawod-
nika Guja Jiujutsu.

Znakomicie w Bielsku-Białej wal-
czył Wiktor „Dziki” Proksa, który 
w swojej kategorii wagowej (do 45kg) 

miał jedenastu przeciwników. Pod-
opieczny Tomasza Guji wygrał trzy 
pojedynki przed upływem regulami-
nowego czasu walki, rzucając rywali 
na ippon, bądź też unieruchamiając ich 
w parterze. „Dziki” zrobił wyraźne po-
stępy w technikach parterowych, które 
jeszcze rok temu były najsłabszym ele-
mentem przygotowania tego zawodni-
ka. Wszystkie zwycięstwa w bielskim 
turnieju kosztowały go dużo wysiłku. 
Ostatecznie Wiktor zdobył brązowy 
medal.

W wadze do 48kg Patryk „Gon-
zo” Ficoń nie miał sobie równych. 
Jaworznianin wygrał trzy walki przed 
czasem, rzucając rywali na matę i sto-
sując trzymanie opasujące kesa shiho 
gatame. Wyższość „Gonzo” musiał 
uznać Remigiusz Juraszek z „Jano-
sika” Bielsko-Biała, Włosiński z ZKJ 
„Yamabushi” Zakopane i Ladislav Pa-
stornicky z czeskiej Karviny. W finale 
Ficoń spotkał się z Kacprem Achte-
likiem z UKS „Dwójka” Rydułtowy, 
z którym kilkakrotnie wygrywał pod-
czas różnych turniejów. Od czerwca 
ubiegłego roku żaden judoka nie zdo-
łał wykonać choć jednej punktowanej 
techniki na wojowniku Guja Jiujutsu. 
Podobnie było w tegorocznym biel-
skim turnieju. Niestety wystarczyła 
chwila nieuwagi i w ferworze walki 
jaworznianin wyszedł poza wyzna-
czone pole walki, które podczas tur-
nieju w Bielsku-Białej było pomniej-
szone aż o 2 metry. Tym samym 
na kilka sekund przed końcem star-
cia Ficoń otrzymał karę chui i w re-
zultacie przegrał pojedynek pomimo 
wyraźnej przewagi podczas całej wal-
ki. Przeciwnik, który zawsze przegry-
wał z reprezentantem Jaworznickiej 
Szkoły Walki Wręcz Guja Jiujutsu był 
zaskoczony takim rozwojem sytuacji.

Wiktoria „Kosa” Ziober zdekla-
sowała przeciwniczki walczące w ka-
tegorii wagowej do 52kg. Podczas 
swoich pojedynków podopieczna To-
masza Guji stosowała się do wskazó-
wek trenera i realizowała plan wal-
ki. W Bielsku-Białej po raz pierwszy 
„Kosa” zademonstrowała całą serię 
różnorakich technik, które pozwalały 
jej zwyciężyć przed upływem regu-
laminowego czasu walki. Były mo-
menty, kiedy przedstawicielka Guja 
Jiujutsu musiała ratować się przed 
upadkiem na plecy, lecz po chwili 
to rywalki szybowały w powietrzu, 
by następnie wylądować na ple-
cach, na przykład po efektownym 
ura nage. W opinii trenera był to naj-
lepszy start „Kosy” we współzawod-
nictwie sportowym judo i w pełni za-
służone zwycięstwo.

Trzeci srebrny medal dla Jaworz-
na wywalczyła w kategorii młodzi-
ków Karolina „Karol” Wójcik, która 
ćwiczy sportowe Jiujutsu w Centrum 
Mistrzostwa Sportowego „GujaKan” 
w Jaworznie dopiero od września 
ubiegłego roku. Ambitna zawodnicz-
ka trenuje cztery razy w tygodniu 
i zdaniem trenera ma duże szanse, 
by kiedyś zostać zawodniczką elitar-
nej drużyny – Guja Jiujutsu Team.

Mniej szczęścia mieli: Kacper 
„Baca” Kadłuczka, Martyna „Żyle-
ta” Chudoba, Filip „Pirania” Mala-
dyn i Zuzanna „Lufa” Bujakiewicz. 
Pomimo niewielkiego doświadcze-
nia w judo niektórzy z nich odnieśli 
nawet zwycięstwa, lecz po przegra-
nej walce odpadli z turnieju. W wielu 
kategoriach było przeszło 20 zawod-
ników i zdarzało się, że jedna poraż-
ka decydowała o wykluczeniu z dal-
szych rozgrywek.

KM

Najlepsi kolarze 
ponownie zawitają 
do Jaworzna. I to nie 
tylko w tym, ale także 
w przyszłym roku. To 
z pewnością dobra 
wiadomość dla kibiców 
sportowych z naszego 
miasta.

Wiadomo już, że zarówno  
w tym roku, jak i przyszłym, Ja-
worzno zorganizuje starty etapów 
na rynku. Dokładny harmonogram 
74. Tour de Pologne jest jeszcze 
nieznany.       PAJ

Z kart historii Victorii

Co tydzień dzięki uprzejmości Victorii 1918 Jaworzno prezentujemy unikalne, 
archiwalne fotografie, które w wielu przypadkach nie były nigdzie publikowane. 
W tym numerze kolejne historyczne zdjęcie. Wykonane podczas zawodów 
lekkoatletycznych w Brzeszczach. Niestety, data wykonania fotografii oraz osoby 
widoczne na zdjęciu są nam nieznane.    PAJ

Po raz kolejny kolarze wystartują z jaworznickiego rynku          Fot. P. Jędrusik

Tour de Pologne w Jaworznie w 2017 i 2018 roku

5 medali zawodników Guja Jiujutsu

Po raz czwarty Cube Szok włączył się do akcji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym 
roku do puli wliczone zostały honorowe opłaty 
za uczestnictwo w Cube Szokowym maratonie 
Spinning, wyjątkowym wprowadzeniu nowego 
układu zajęć Bodypump. Dodatkowo 15 
stycznia klubowicze wykonywali pompki, za 
które klub wypłacał pieniądze do puszki WOŚP.

PAJ

Cube Szok 



16 Co Tydzień nr 3/1321
18 stycznia 2017 roku

Miasto Jaworzno

28 lutego – od tego dnia trwa głosowanie w plebiscycie

TABELE

Sport

II LIGA SIATKÓWKI MĘŻCZYZN, GR. 5
1. MKS Andrychów 16 45
2. TS Volley Rybnik 16 39
3. MCKiS Jaworzno 16 35
4. TKS Tychy 16 33
5. SMS PZPS III Spała 16 29
6. UKS Strzelce Opolskie 16 20
7. Juve Wakmet Głuchołazy 16 18
8. AZS Politechnika Opolska Cementownia Odra 16 18
9. Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 16 16
10. SK Górnik Radlin 16 15
11. MKS Winner Czechowice-Dziedzice 16 12
12. KS AZS Rafako Racibórz 16 8
16. kolejka: 14.01.2017
Juve Głuchołazy – AT Żory Jastrzębski Węgiel 3:0
Volley Rybnik – TKS Tychy 3:2
MCKiS Jaworzno – Winner Czechowice-Dziedzice 3:0
MKS Andrychów – UKS Strzelce Opolskie 3:1
AZS Rafako Racibórz – SMS PZPS III Spała 3:1
AZS Politechnika Opolska – Górnik Radlin 3:1
17. kolejka: 18.01.2017
AZS Politechnika Opolska – Juve Głuchołazy
Górnik Radlin – AZS Rafako Racibórz
SMS PZPS III Spała – MKS Andrychów
UKS Strzelce Opolskie – MCKiS Jaworzno
Winner Czechowice-Dziedzice – Volley Rybnik
TKS Tychy – AT Żory Jastrzębski Węgiel

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET, GR. 4
1. PLKS Pszczyna 13 33
2. SMS PZPS II Szczyrk 12 30
3. Silesia Volley MSK Mysłowice 14 29
4. AGH Kraków 13 27
5. MCKiS Jaworzno 12 21
6. STS Sandecja Nowy Sącz 13 20
7. UKS Jedynka Siewierz 13 8
8. TKS Tychy 13 6
9. UKS Sokół Zator 13 0
15. kolejka: 14.01.2017
AGH Kraków – SMS PZPS II Szczyrk (24 stycznia)

UKS Jedynka Siewierz – Silesia Volley Mysłowice 1:3
Sokół Zator – PLKS Pszczyna
Sandecja Nowy Sącz – pauzuje
16. kolejka: 21.01.2017
SMS PZPS II Szczyrk – TKS Tychy
MCKiS Jaworzno – Sokół Zator
PLKS Pszczyna – UKS Jedynka Siewierz
Silesia Volley Mysłowice – Sandecja Nowy Sącz
AGH Kraków – pauzuje

II LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN, GR. C
1. R8 Basket AZS Politechnika Kraków 31 16
2. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 31 17
3. KK Polonia Bytom 30 17
4. MCKiS Termo-Rex Jaworzno 27 16
5. ASZ PWSW MCS Daniel Przemyśl 26 17
6. Weegree AZS Politechnika Opolska 26 16
7. MKKS Rybnik 25 16
8. KS Pogoń Ruda Śląska 22 16
9. KS AZS PŚ Gliwice 21 17
10. Zagłębie Sosnowiec 21 16
11. TS Wisła Kraków 21 17
12. MKS II Dąbrowa Górnicza 20 16
13. AZS Politechnika Częstochowa 20 17
18. kolejka – 14-15.01.2017
MCKiS Termo-Rex Jaworzno – AZS Politechnika Częstochowa 103:72 (roze-
grany 21 grudnia)
MKS II Dąbrowa Górnicza – AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 78:97
KS Pogoń Ruda Śląska – TS Wisła Kraków 67:85
AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl – KS AZS PŚ Gliwice 60:55
R8 Basket AZS Politechnika Kraków – KK Polonia Bytom 73:51
Zagłębie Sosnowiec – Weegree AZS Politechnika Opolska 57:88
19. kolejka – 18.01.2017
TS Wisła Kraków – MCKiS Termo-Rex Jaworzno
R8 Basket AZS Politechnika Kraków – AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl
KK Polonia Bytom – KS Pogoń Ruda Śląska
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice – MKKS Rybnik
AZS Politechnika Częstochowa – Weegree AZS Politechnika Opolska
Zagłębie Sosnowiec – MKS II Dąbrowa Górnicza

PAJ

LISTA NOMINOWANYCH SPORTOWCÓW:
1 ADAMAJTIS PAWEŁ (AZS Częstochowa) – siatkówka

2 ALEKSANDRÓW MATEUSZ (Zgoda Byczyna) – piłka nożna

3 BALNER SEBASTIAN (EuroGym) – wyciskanie sztangi

4 BĄK BARTŁOMIEJ strongman

5 BIAŁAS EWA (Akademia Boksu Roberta Gortata) – boks

6 BIAŁAS KONRAD (Akademia Boksu Roberta Gortata) – boks

7 BISKUP MICHAŁ (Szczakowianka) – piłka nożna

8 BOROŃCZYK KAROL (MCKiS) – siatkówka

9 BRYZEK TOMASZ (MCKiS Termo-Rex) – koszykówka

10 CHRAPEK MICHAŁ (Lechia Gdańsk) – piłka nożna

11 CIUPEK SEBASTIAN (Victoria 1918 Jaworzno) – piłka nożna

12 DRABIŃSKI MARIUSZ (KB MCKiS) – triathlon

13 FUDAŁA LUCJAN (MCKiS Tytan) – armwrestling

14 GĄSIOROWSKI FRANCISZEK (KSW Satori) – sztuki walki

15 GLINKA PRZEMYSŁAW (KS Sparta Jaworzno) – mma

16 GORGOŃ PRZEMYSŁAW (JKB Jawor Team) – boks

17 GROCHOWSKI DAWID (MCKiS Termo-Rex) – koszykówka

18 GROCHOWSKI MARIUSZ (MCKiS Tytan) – armwrestling

19 GUZIK JOLANTA (MCKiS) – szachy

20 HARĘZA PATRYCJA (Ratownik Górniczy) – szermierka

21 HARWANKOWSKI DOMINIK (JKB Jawor Team) – boks

22 JASTRZĄB DOMINIK (UKS Fair Play) – bilard

23 KĘDZIERSKI BARTŁOMIEJ (Salos/PSV Podłęże/Victoria) – piłka nożna

24 KOTYZA DANIEL (Ciężkowianka Jaworzno) – piłka nożna

25 KOMPERT SARA (Klub Nart Wodnych) – narciarstwo wodne

26 KRAWCZYŃSKI KAROL (KS Górnik Bytom) – tenis ziemny

27 KUCHARSKI MICHAł (Ciężkowianka Jaworzno) – piłka nożna

28 KURZAWA MACIEJ (Szczakowianka) – piłka nożna

29 LIPIŃSKI KACPER (KS Sparta Jaworzno) – ju-jitsu/bjj

30 MAJEWSKI MIŁOSZ (Akademia Boksu Roberta Gortata) – boks

31 MARTYKA TOMASZ (KS Sparta Jaworzno) – ju-jitsu/bjj

32 MASTERNAK ALEKSANDRA (KSW Satori) – ju-jitsu

33 MAŁEK ARKADIUSZ (KSW Satori) – ju-jitsu

34 MIZIOŁEK DAWID (JKB Jawor Team) – boks

35 MŁODZIŃSKI KAMIL boks

36 MOĆKO SONIA (Szkoła Tańca Elite Dance) – taniec

37 MUSIAŁ IGOR (MCKiS) – szachy

38 MUSIAŁ NIKOLA (Akademia Boksu Roberta Gortata) – boks

39 NOWAK DARIA I KUŹMA WOJCIECH (UKS Sukces Jaworzno) – taniec towarzyski

40 OPATRZYK DARIUSZ I LESIUK EWA (KS Wolant) – badminton

41 PIECH MARZENA (Fitness Olimpia) – bieganie

42 PIETRAS MATEUSZ (MCKiS) – siatkówka

43 PIÓRO ZUZANNA (MCKiS) – gimnastyka artystyczna

44 RYŁKO ZOFIA (MCKiS) – gimnastyka artystyczna

45 SABUDA WOJCIECH (Zgoda Byczyna) – piłka nożna

46 SOBCZAK MATEUSZ (Salos/PSV Podłęże) – piłka nożna

47 SOBIECH MARCIN I INEZ KIELIBA (Mega Rally Team) – rajdy samochodowe

48 SOROKA BARTŁOMIEJ (MCKiS) – siatkówka

49 STACHOWIAK SAMBOR (UKS Fair Play) – bilard

Kto Sportowcem Roku 2016?

• Każdy uczestnik konkursu może nade-
słać do redakcji dowolną liczbę kupo-
nów oraz SMS’ów.

• Pod uwagę brane będą tylko oryginal-
ne kupony drukowane w gazecie.

• Wypełnione kupony oraz SMS’y muszą 
być kompletne.

• Kupony będą wydrukowane w następu-
jących wydaniach gazety: 18 i 25 stycz-
nia, 1, 8, 15 i 22 lutego.

• Kupony można nadsyłać, bądź przyno-
sić osobiście do redakcji do 28 lutego 
do godziny 16.00. Po tym terminie ku-
pony nie będą przyjmowane. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za opóź-
nienia wynikłe z pracy poczty.

• Po zliczeniu punktów oddanych na po-
szczególnych sportowców redakcje ga-
zet „Co Tydzień” oraz „Tydzień w Ja-
worznie” wyłonią 10 Najpopularniej-

szych Sportowców Roku 2016.
• Głosowanie jest także możliwe za po-

mocą bramki SMS. Wystarczy wysłać
SMS’a na nr 7248 o treści ct.imieina-
zwiskosportowca.imieinazwiskogłosu-
jącego. Przykład: Jan Kowalski głosuje 
na Jana Nowaka, wówczas SMS wyglą-
da następująco: ct.JanNowak.JanKo-
walski. Nazwiska sportowców mogą 
zostać zastąpione przypisanym im nu-
merom, które widać poniżej.

• Koszt SMS’a wynosi 2 zł plus Vat.
• Głosowanie dobiega końca 28 lute-

go o godzinie 16:00. SMS’y nadesła-
ne po tym terminie nie będą brane pod 
uwagę.

• O miejscu, terminie i przebiegu wrę-
czenia nagród dla Najpopularniejszych
Sportowców Roku 2016 poinformuje-
my wkrótce.

Tak jak w latach ubiegłych rozpoczynamy Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2016. Organizato-
rem Plebiscytu są gazety „Co Tydzień” oraz „Tydzień w Jaworznie”. Miniony rok był pełen sukcesów w różnych 
dyscyplinach sportu. Prezentujemy Państwu listę 60 sportowców nominowanych do tytułu Najpopularniejszego 
Sportowca Roku 2016. W najbliższych sześciu wydaniach gazety „Co Tydzień” znajdą Państwo kupony do gło-
sowania. Wypełnione kupony prosimy przynosić osobiście do redakcji gazety, bądź wysyłać pocztą pod adres: 
„Gazeta Co Tydzień, ul. św. Barbary 7, 43-600 Jaworzno”. Głosować można także za pomocą SMS’ów.

50 STAŃCZAK ALEKSANDRA (Klub Nart Wodnych Jaworzno) – narty wodne

51 STOLARCZYK EMILIA (MCKiS) – gimnastyka artystycznal

52 TOMASIEWICZ GRZEGORZ (Arka Gdynia/Pogoń Siedlce) – piłka nożna

53 TREBERT MARTA (MCKiS) – siatkówka

54 WŁODARCZYK PATRYCJA (JKLA Jawor) – lekkoatletyka

55 WOŁKOWSKI BOGDAN (UKS Fair Play) – bilard

56 WOŹNIAK IGOR (Husaria Kraków) – ampfutbol

57 WRÓBLEWSKI JACEK (MCKiS) – koszykówka

58 WYLĘŻEK KRYSTIAN (Szczakowianka) – piłka nożna

59 ZAWADZKA WERONIKA (MCKiS) – siatkówka

60 ZIOMEK DAWID (R-Style) – freestyle football
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Gabinet stomatologiczny IWONA BYSTRY-SMAGA
CHIRURG STOMATOLOG

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

Rejestracja telefoniczna 32 753-16-16

5/i/16

Lek. med. Arkadiusz BARYŁKA
Specjalista chirurgii urazowo–ortopedycznej

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

INNE

Zdrowie

INFORMATOR 
ZDROWIA i URODY

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

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

Rejestracja telefoniczna 616 32 30
46/d/11

49/d/11

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

50/d/11

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

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

STOMATOLODZY

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

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

47/d/11

1842/d/10

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

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

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

INNE

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

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

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

Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.

52/d/11

Chirurgia Jednego Dnia
Zabiegi operac. żylaków kończyn, hemoroidów, guzków piersi, 
przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii. Chir. kosmet.

NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10. 
Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00, 0 509 530 881. Umowa z NFZ.

52/d/11

Dr Andrzej Maj 
specjalista chirurg

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

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

CHIRURDZY

PEDIATRZY

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

56/d/1125/I/13

NEURO-PLUS Jaworzno ul. Katowicka 19D

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

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

NEUROLOG

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

IMPLANTOLOGIA 
dr n. med. Justyna Witalińska-Łabuzek

REJESTRACJE: 32 700 38 87    drlabuzek.pl

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

JAWORZNO UL. KRAKUSA 1 

211

212

KARDIOLOG

96/i/15

SPECJALISTA KARDIOLOG 
specjalista chorób wewnętrznych lek. Tomasz Szady 

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

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

HOLTER EKG

Co daje 
człowiek?

Tydzień temu w naszej ru-
bryce ukazał się artykuł o Re-
nacie Talarczyk – prezes Fun-
dacji „Mój czas dla Senio-
ra” im. Wandy i Józefa. To je-
den z dwóch artykułów o nas. 
W dzisiejszym przeczytają Pań-
stwo i dowiedzą się czegoś wię-
cej o ludziach, którzy wspólnie 
z panią Renią tworzą to wspa-
niałe miejsce. Pierwszą osobą, 
o której należy wspomnieć, jest 
pani Elżbieta Helbin – oligofre-
nopedagog z Miejskiego Przed-
szkola nr 12 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi, czołowy wolonta-
riusz fundacji. To osoba o ży-
wiołowym temperamencie, nie-
wyczerpanej ilości pomysłów 
oraz, jak mówi jeden z naszych 
seniorów pan Wiesław: „Niepo-
prawna Idealistka”. Wspólnie 
z panią Renatą podejmuje wie-
le działań i inicjatyw, które od-
noszą się do pozytywnych po-
staw względem drugiego czło-
wieka, promowania idei „Czło-
wiek dla Człowieka” oraz „Po-
daruj swój czas innym”. Chętnie 
prowadzi warsztaty i spotkania 
z seniorami, dba o to, by w na-
szym MCI zawsze gościła miła 
i domowa atmosfera, a jej deko-
racje koncertów i spotkań do-
pełniają obraz jej kreatywno-
ści i pomysłowości. Drugą oso-
bą jest młodziutka dziewczyna, 
aktualnie ucząca się w Gimna-
zjum nr 4 w Jaworznie – Julia 
Talarczyk. Córka pani Renaty 
również jest wolontariuszem 
w fundacji, ponieważ jak sama 
mówi: „To, co robimy jest fajne, 
a starsi ludzie życzliwi i bardzo 
mili dla nas młodych osób.” Ju-
lia udziela się w różnoraki spo-

sób, ale jej głównym sposobem 
na pomoc jest wokalno – instru-
mentalna oprawa spotkań, kon-
certów, wieczornic, spektakli te-
atralnych i wielu innych przed-
sięwzięć w naszej fundacji. Julia 
jest przykładem – jednym z nie-
wielu – osoby, która w tak mło-
dym wieku chce zrobić coś bezin-
teresownie dla kogoś wiele star-
szego i niejednokrotnie obcego. 
Przyszedł czas na nieco pokręco-
nych i zwariowanych wolontariu-
szy – studentów, którzy również 
działają w naszej fundacji. Nie-
zwykle zgraną parą (nie tylko 
w działaniach fundacyjnych, ale 
również w życiu codziennym) 
są Szymon Kuligowski i Pauli-
na Pacyniak. To dwoje wyjątko-
wych młodych ludzi, którzy swo-
imi zainteresowaniami i pasjami 
zaskakują seniorów. W naszej 
fundacji Paulina i Szymon są jak 
„dobre wnuczęta” zawsze poroz-
mawiają, wysłuchają, często do-
radzą naszym seniorom w wielu 
sprawach. To nasi „wycieczkowi 
fani” , którzy wspólnie z seniora-
mi jeżdżą na wszelkie wypady, 
by zabawiać ich swoją niezwykłą 
obecnością. Kolejną osobą, która 
nie jest widoczna, ale w znaczący 
sposób pomaga naszym działa-
niom, jest Przemysław Wróbel. 
Jako wolontariusz jest niewidocz-
ny, za to jako osoba kształcąca 
się w kierunku dziennikarskim 
to istny mistrz. Wiele razy po-
magał mi i wyciągał z opresji za-
wiłych sformułowań, dlatego też 
jako cała fundacja jesteśmy mu 

wdzięczni za pomoc przy reda-
gowaniu pism i wielu innych do-
kumentów oraz za to, że zawsze 
możemy na niego liczyć. Ciężko 
przedstawiać samego siebie, ale 
jak wszyscy to wszyscy. Na deser 
zostałem ja, człowiek orkiestra, 
pan dobra rada, Mr Damy radę – 
w skrócie Piotr Helbin. Jak moi 
poprzednio opisani koledzy, je-
stem studentem i również jak oni 
angażuję się w działania Fundacji 
„Mój Czas dla Seniora” im. Wan-
dy i Józefa. Nieprzerwanie od po-
nad 2 lat piszę artykuły, dzieląc 
się z Państwem informacjami 
o naszych poczynaniach. Prowa-
dzę różnego rodzaju warsztaty 
z naszymi seniorami podnoszą-
ce ich świadomość o tym, co jest 
ważne i istotne dla młodych ludzi. 
Jak Państwo widzą, jest nas spo-
ro, jednak chcielibyśmy, by było 
nas więcej. Oczywiście nie za-
pominamy o współpracy z LO 
I i Szkole Muzycznej, ponieważ 
z tych środowisk mamy grono 
osób nieformalnie zrzeszonych, 
które wspierają i propagują nasze 

działania. Mówiąc w skrócie, 
czasu dla Seniora nie tworzy się 
dzięki biznesplanom, ale dzięki 
inicjatywom płynącym z serca. 
To właśnie ludzie, wspomnia-
ni w tym artykule, są podstawą 
do tworzenia tak wielkich rze-
czy jak fundacja. Jeżeli podo-
ba się Państwu to, co robimy, 
zapraszamy do nas, pomóżcie, 
wesprzyjcie nas jako wolonta-
riusze, finansowo, czy w jakiś 
inny sposób, by idea „Człowiek 
dla Człowiek rosła w siłę i szła 
w świat.

Piotr Helbin
MCI Fundacji ul. 11 Listopada 4c
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 



Dzielnicowy Kalejdoskop
Co Tydzień nr 3/1321

18 stycznia 2017 roku
Miasto Jaworzno18 Rubrykę tworzą mieszkańcy Jaworzna

BAL STUDNIÓWKOWY zdjęcia

Trela 
Łukasz 380,55 zł

Studniówka Technikum Energetycznego
Jak nakazuje tradycja, uczniowie 
Technikum Energetycznego bawili się 
na 100 dni przed maturą.

Materiały wideo i galerie zdjęć dostępne są na portalu www.jaw.pl

Klasy maturalne III LO bawiły się 
wspólnie podczas balu studniówkowego. 
Swój pierwszy dorosły bal rozpoczęli 
od tradycyjnego poloneza. Jako pierwsi 
zaprezentowali się uczniowie klasy 3a 
wraz z osobami towarzyszącymi.

Tukaj 
Klaudia 

320,94 zł

Tucznio 
Patrycja 
158,61 zł

Trojanowska 

Patrycja 

310,38 zł
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Dzielnicowy Kalejdoskop

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Napisz do nas
albo wyślij e-mail lub SMS

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

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

Rubrykę tworzą mieszkańcy Jaworzna 19

Sponsorem 
konkursu jest

www.pizzeria2-ka.pl

„Zrób zdjęcie” – konkurs

WOŚP

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

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

dzielnice@ct.jaworzno.pl

WOŚP WOŚP

WOŚP

WOŚP

To chyba brama do Hogwartu, bo innego zastosowania nie widzę!
Pozdrawiam Andrzej 

Kolejny raz uczniowie 
ZSP nr 2 zaangażo-

wali się w kwestowanie 
na rzecz WOŚP.

Wolontariusze z klas mun-
durowych grali w 25. WOŚP 
na rzecz dzieci i seniorów. 
Pomimo trudnych warunków 
atmosferycznych od rana 
15 stycznia wyruszyli z pusz-
kami WOŚP na spotkanie 
z mieszkańcami Osiedla Sta-
łego. Młodzi wolontariusze 
doświadczyli ogromnej życz-
liwości i hojności mieszkań-
ców Osiedla Stałego.

Ludmiła Warszawska

Górę Grosza zebrały 
przedszkolaki z Przed-

szkola Miejskiego nr 2 
na Osiedlu Stałym na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Akcja integruje całą spo-
łeczność przedszkolną. Włą-
czeni są w nią nie tylko naj-
młodsi, ale także ich rodzi-
ce i społeczność lokalna. 
W tym roku dzieci w zbie-
raniu groszówek wspierała 

także Administracja Domów 
Spółdzielczych nr 3 na Pod-
łężu. Dzieci za każdy wrzu-
cony pieniążek do pusz-
ki otrzymywała serduszka 
WOŚP. Doskonale wiedzą 
także, czym jest Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy 
i komu pomagają. – W takiej 
akcji liczy się każdy grosz. 
Nasz cel został zrealizowa-
ny, ponieważ uczymy dzie-
ci, żeby wzrastać w człowie-

czeństwie – mówi Krystyna 
Stachurska.

Dzięki wspólnemu za-
angażowaniu udało się ze-
brać kilka pokaźnych wo-
reczków jednogroszówek, 
które zostały przekazane 
na WOŚP. Dzieci uzbiera-
ły kwotę 527 zł. Dziękuje-
my malcom, ich rodzicom 
oraz nauczycielom za pięk-
ny dar serca.

MI

Uczniowie Gimnazjum nr 6 jak co roku kwestowali dla Orkiestry

W Przedszkolu Miej-
skim nr 15 po raz 

kolejny dzieci, rodzice 
i personelem przedszkola 
brali udział w akcji „Góra 
Grosza”, która trwała do fi-
nału WOŚP.

Wystartowaliśmy w ak-
cji z potrzeby serca, po-
p r z e z  c o  c h c i e l i ś m y 
uwrażliwić młodego czło-

wieka na niesienie bezin-
teresownej pomocy. Ak-
cja „Góra Grosza” ma wy-
miar edukacyjny, wycho-
wawczy, a także społeczny 
– mówi koordynator inicja-
tywy Monika Merc.

Wychowankowie przed-
szkola zebrali w tym roku 
181,72 zł.  Prowadzona 
akcja sprawiła wiele ra-

dości dzieciom, gdyż mia-
ły świadomość, że nawet 
w tak niewielkim stopniu 
przyczynią się do pomocy 
najbardziej potrzebniej-
szym.

Przedszkolaki potwier-
dzą, że będą grać do koń-
ca świata i o jeden dzień 
dłużnej SIE MA!

Monika M.

To już 16 lat...
Właśnie tyle Beata Hart-

man ze SP nr 3 z Oddziała-
mi Integracyjnymi kwestu-
je ze swoimi uczniami i ich 
rodzicami. Nie straszny im 
mróz i śnieg. Dzielnie trwali 
na posterunku przy koście-
le w Niedzieliskach. W tym 
roku pomagali rodzice: Iza-
bela Dzierwa, Marzena Za-
jąc i Agata Lamont oraz 
uczniowie kl. IIa: Weronika 
Górska, Julia Musiał, Oli-
wier Smalec, Anna Guzik, 
Emilia Zając i Dawid Dzier-
wa. W tym roku mieszkań-
cy Niedzielisk, Os. Gigant 

i Jana Kantego byli bar-
dzo, bardzo, bardzo hojni. 

Wszystkim darczyńcom ser-
decznie dziękujemy. Sie ma!

Urbaniec-Fik 
Beata 

890,88 zł

Wala 
Justyna 

121,01 zł

Wasilewska 

Kinga 

498,5 zł

Wacławek Oliwia 230,84 zł

Wąsacz 
Szymon 
175,34 zł
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SKUP 
AUT

Najlepsze ceny
Tel. 500 349 500

95

Ogłoszenia drobne

342/D/15

Profesjonalne usługi wykończenia wnętrz 

Tel. 735 938 959

PARCELA 
Biuro Nieruchomości

Wiedza i 17-letnie 
doświadczenie

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

tel. 32 751 91 51
Atrakcyjne warunki 

współpracy

NIERUCHOMOŚCI 
RĘBIELAK

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 67
Profesjonalna obsługa zakresie 

obrotu nieruchomościami, 
scalania i podział gruntów.

Zapraszamy
Renata Rębialak tel. 796 500 086

Kamil Cebula tel. 535 858 520 

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

Wyznaczamy nowe standardy
biuro@lagunanieruchomosci.pl

tel. 533 362 062

PARTNER NIERUCHOMOŚCI 
Jaworzno, ul. Sławkowska 5 

tel. 32 726 78 54. Pomoc przy sprzedaży, 
kupnie, wynajmie, najmie nieruchomości 

w Jaworznie, Chrzanowie i okolicach. 
SKUP ZA GOTÓWKĘ, 

DARMOWE DORADZTWO!

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Atrakcyjny dom w Jeleniu 
– Sprzedam

171/d/16

Energetyków
171/d/16

K o m f o r t o w y  d o m -
sprzedam-Pszczelnik

171/d/16

171/d/16

171/d/16

Sprzedam dom 

171/d/16

–Centrum
171/d/16

171/d/16

do sprzedania
171/d/16

Mieszkanie na Podwalu 
sprzedam

COLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-

COLUMBUS NIERUCHO-

Mieszkanie, Jaworzno, 

kanie, Jaworzno, Osiedle 

GENERALNYM REMONCIE 

PARCELA sprzedam teren 

PARCELA sprzedam dom 

PA R C E L A  s p r z e d a m 

PARCELA sprzedam dom 

PARCELA nowe mieszkania 

mieszkanie po remoncie, 

PARTNER NIERUCHOMO-

PARTNER NIERUCHOMO-

KUPIĘ

681/D

WYNAJEM

Poszuk ujemy kawalerki, 

ES

8/d/17

Rodzina poszukuje dwóch 

ES

Dwupokoleniowa rodzina 
poszukuje trzech pokojów 

ES

Dwupokoleniowa rodzina 

sprawowania opieki nad 

ES

6/d/17

8/d/17

wany, samodzielny pokój 

18/d/17

PRACA
DAM PRACĘ

trownie Jaworzno,Opole 

16/d/17

SZUKAM PRACY
Dyspozycyjna, sol idna, 

kuje pracy w charakterze 

wszystkie prace domowe, 
gospodarcze,  zakupy, 

pomocy nauczyciela w przed-

Opiekunka z wieloletnim 

Dyspozycyjna z kwalifika-

O p i e k a  i  n a u k a  d l a 

domow yc h ,  p r z ygo to -
wanie do sprawdzianów 
ze wszystkich przedmiotów 

stawowej i gimnazjalnej, 
nauczyciel dyplomowany 

USŁUGI

1100

nie, mycie okien 

Wojtas Dominika 363,95 zł

Wicher 
Aleksandra 

492 zł
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Za p r a s z a m y  W a s 
do udziału w naszym 

konkursie kulinarnym, 
w którym do wygrania jest 
bon o wartości 50 zł do Bo-
rowej Chaty.

Co tydzień nagradzamy 
Wasze przepisy oraz je pu-
blikujemy. Jedynym z naj-
częstszych postanowień 

noworocznych jest rozpo-
częcie diety. Podzielcie się 
swoimi fit przepisami na da-
nia i przekąski.

Na Wasze zdjęcia czeka-
my do 23 stycznia. Zachęca-

my do dołączania zdjęć.
*Po odbiór kuponu zapraszamy 
do redakcji gazety „Co Tydzień”.
** Wysyłając zgłoszenie na konkurs 
uczestnik oświadcza, że jest auto-
rem przepisu oraz zdjęcia.

„Balerina” i „Monster Trucks” 
w kinach sieci Multikino

Od 20 stycznia w kinach sieci Multikino 
można zobaczyć premierowo roztańczo-
ną animację „Balerina” oraz film przygo-
dowy dla całej rodziny „Monster Trucks”. 
Na ten film oraz inne produkcje familij-
ne od poniedziałku do niedzieli rodzice 
z dziećmi mogą kupować bilety rodzinne 
płacąc za swoje tyle, co dziecko.
„Balerina” to pierwszy pełnometrażowy 
film animowany o potędze marzeń, któ-
re spełniają się na tanecznym parkiecie. 
11-letnia Felicie od zawsze marzy o tym, 
by zostać baleriną w  paryskiej ope-
rze. Razem z najlepszym przyjacielem, 
spryciarzem Victorem ucieka z sierociń-

ca, by spróbować swych sił w paryskiej 
szkole baletu. Dzięki swej pasji, urokowi 
i talentowi trafia pod opiekuńcze skrzydła 
dawnej gwiazdy baletu Madame Odet-
ty, która otworzy przed Felicie magiczny 
świat tańca i muzyki. Wielkie plany małej 
Felicie może pokrzyżować jej największa 
rywalka – podstępna Camille, której mat-
ka nie cofnie się przed niczym, by utoro-
wać córce drogę do kariery. Na szczęście 
Felicie zawsze może polegać na Victorze 
i Madame Odetcie, którzy nie pozwolą 
jej zwątpić w siebie i w swoje marzenia. 
Reżyser „Epoki lodowcowej” Chris Wedge 
przedstawia „Monster Trucks”, czyli pełną 

Wronka 

Bartosz 

133,55 zł

akcji komedię przygodową dla całej rodziny 
o nietypowej przyjaźni pewnego chłopaka
i niezwykłego stworzenia pochodzącego 
z morskich głębin. Jedynym marzeniem 
Trippa (Lucas Till) jest ucieczka od co-
dzienności i trudnych warunków, w ja-
kich przyszło mu dorastać. Zafascynowa-
ny motoryzacją chłopak z części złomowa-
nych aut konstruuje swoją własną wersję 
popularnego Monster Trucka. Tymczasem 
w pobliskiej rafinerii dochodzi do wypad-
ku; z podziemnych głębin na powierzch-
nię ziemi wydostaje się niezwykłe stwo-
rzenie. Silne, szybkie i inteligentne. Dzięki 
niemu Tripp znajduje sposób wydostania 
się z miasta w towarzystwie niezwykłego 
nowego przyjaciela…

„La La Land” oraz „Dlaczego on?”
premierowo w kinach sieci 

Multikino
20 stycznia 2017 r. w kinach sieci Multikino 
będzie można zobaczyć premierowo dwa 
filmy – obsypany nagrodami musical „La 
La Land” z Ryanem Goslingiem i Emmą 
Stone w rolach głównych oaz komedię 
„Dlaczego on?”.
„La La Land”, najnowsza romantyczny mu-
sical Damiena Chazelle („Whiplash”) opo-
wiada o trudnej miłości dwojga aspirują-
cych artystów. Mia (Emma Stone) chcia-
łaby zostać aktorką, ale na razie musi za-

dowolić się podawaniem kawy gwiaz-
dom podczas przerw na planie. Seba-
stian (Ryan Gosling) to utalentowany 
jazzman, który rozmienia się na drobne 
grając do kotleta w podrzędnych spelu-
nach. Tych dwoje poznaje się i zakochu-
je w sobie. Wraz z nadejściem sukcesów 
na polu zawodowym ich miłość zostaje 
wystawiona na próbę.
W komedii „Dlaczego on?” Ned (Bryan 
Cranston) – nadopiekuńczy, lecz sym-
patyczny ojciec rodziny z małego ame-
rykańskiego miasteczka – przyjeżdża 
wraz z żoną i kilkunastoletnim synem 
ze świąteczną wizytą do córki, która stu-

diuje w Kalifornii. Na miejscu musi sta-
wić czoło swemu największemu koszma-
rowi – poznaje bowiem chłopaka córki, 
Lairda (James Franco) – serdecznego, ale 
szalonego milionera z Krzemowej Doliny, 
który nie uznaje żadnych zasad i szokuje 
otoczenie na każdym kroku. Konserwa-
tywny Ned uważa, że nieprzewidywalny 
Laird nie pasuje do jego córki i nie powi-
nien się z nią wiązać. Robi wszystko aby 
nie doszło do ślubu, a sytuacja szybko 
wymyka się spod kontroli…
Bilety na pierwsze premierowe poka-
zy można nabyć w kinach sieci Multiki-
no, przez stronę www.multikino.pl oraz 
przez aplikację Multikino dostępną dla 
telefonów komórkowych z systemem 
Android, Windows Phone oraz iOS.

Tresura psów 
608 639 352

Kompleksowe brukarstwo-
-ogrody najtaniej 
tel. 501 988 116

245/d/15

Transport 502 150 710
420/d

Transport, przeprowadzki, 
zakupy wielkogabarytowe, 
510 211 464

384/d/14

Dywanopranie 501 848 200
264/d/16

malowanie,sufity podwie-
szane, zabudowy GK 
508 516 800

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

10/D/2011

Sprzedam Hyundai Getz 
2004 r tel. 502 89 33 23

12/d/17

KUPIĘ

10/D/2011

10/D/2011

310/d/14

cimy najlepiej, 
tel. 730 690 923

232/d/16

rozbitych, skorodowanych 
880 084 653

Mercedes Sprinter W124, 

533 009 672
310/d/14

USŁUGI MOTORYZACYJNE

czenia,  do jazd grat is , 

482 571, 32 623 91 52
92/d/15

JARMARK
SPRZEDAM

Drewno 502 150 710
420/d

NAUKA
Nauczyciel muzyki udzieli 
lekcji gry na pianinie i syn-
tezatorze, udziela korepe-
tycji z przedmiotów muzycz-
nych i gry na instrumen-

do klienta tel. 880 850 200

KREDYTY

293/d/16

15/d/17

TAXI
TAXI – tel. 601 431 749

1098/D

INNE
Noclegownia przyjmie: 

swetry, buty, bielizna, kurtki), 

komputerowy dla 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

Oddam pieski 32 616 33 41
18/d/17

Z OSTATNIEJ CHWILI
SALON KOSMETYCZNY 
ATRAKCYJNY, NOWOCZE-

Wrona Mateusz 2428,39 zł

Zadęcki Jakub 52,52 zł

Jest uczennicą Techni-
kum nr 5 w Jaworznie 

(Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego 
w Jaworznie) klasy o profi-
lu Technik Cyfrowych Pro-
cesów Graficznych

W przyszłości planuje za-
mieszkać w Australii, ponie-
waż fascynuje ją jej niezwy-
kły krajobraz oraz niespo-
tykana nigdzie indziej fau-
na i flora. Chciałaby miesz-
kać w dużym mieście, które 
umożliwi jej w przyszłości 
rozwój zawodowy.

– Czasem przeszkadza jej 
– jak mówi – to, że ludzie nie 
potrafią ze sobą rozmawiać 
i nie zdają sobie sprawy z błę-
dów, które popełniają, komu-

nikując się ze sobą. Codzien-
nie zauważam, że na brak 
wzajemnego zrozumienia 
cierpi coraz więcej osób w na-
szym kraju. To jest dość irytu-
jące. Magda bardzo nie lubi 
poświęcania swojego czasu 
na negatywne emocje, bo wy-
chodzi z założenia, że w życiu 
powinno się unikać niepo-
trzebnych zmartwień.

– Zwykle przykładam bar-
dzo dużą uwagę do moje-
go otoczenia – mówi – oraz 
do ludzi, którymi się otaczam. 
Uwielbiam pomagać innym 
ludziom, chociaż mam wraże-
nie, że nie jestem zbyt dobra
w rozwiązywaniu cudzych 
problemów, ponieważ nie 
potrafię się zaangażować 

w nie emocjonalnie. Magda 
regularnie wciela się w rolę 
wolontariusza i dokłada – jak 
mówi – kawałek swojej pra-
cy zwykle do jakiejś większej 
inicjatywy. Pomaganie uza-
leżnia – podsumowuje.

Od dłuższego czasu Mag-
da jest także zaangażowana 
w pracę w 14. Jaworznickiej 
Drużynie Starszoharcerskiej 
„Leśni Ludzie”. – Harcer-
stwo wymaga ciągłej pracy, 
ale dzięki niemu poznałam 
naprawdę fantastycznych 
ludzi – opowiada – Polecam 
każdemu wyjść poza własną 
strefę komfortu i otworzyć 
się na nowe kontakty. Życie 
bez przygód byłoby strasz-
nie nudne.

STANOWISKO / 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY
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MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGINAUKA

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

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

57/d/11

5/d/11

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

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

SERWIS OPON 
Pompowanie kół azotem

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

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

GAZY TECHNICZNE
Z DOSTAWĄ DO KLIENTA 

Tlen, acetylen, dwutlenek węgla, argon i inne

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

29/d/11

65/d/11

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

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

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

36/d/11

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

1299/d/11

BEK-POL  I
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 12 m3 
tel. 696 170 356

61/d/11

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Najtańsze usługi brukarskie

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

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

Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

4/i/14

ALARMOWE SYSTEMY 
– ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

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

2/l/13

DANKAN 
wywóz nieczystości ciekłych, beczka poj 10 i 16 m3 

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

28/I

Wywóz ścieków 
samochody 8 i 14 m3, czyszczenie 

przydomowych oczyszczalni 
tel. 501 22 33 51

12/D/11

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

Google.pl
Woźniak Henryk 

Jaworzno
VY73!

BAJKOLAND JAWORZNO

7/I/14

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
wystawiamy zaświadczenia
płacimy za każdy samochód

Tel. 732 732 731
Mysłowice ul. Mikołowska 52

13/i/14

AKUMULATORY
CENTRA, BOSCH, VARTA, EXIDE

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

tel. 32 75-29-555

1448/D

NAGROBKI
Parapety, schody, blaty kuchenne, kominki

www.konach.pl
Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2

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

14/i/14

SKUTERY, MOTOCYKLE 
na prawo jazdy kat. B

ROMET
www.andexmoto.eu

ANDEX ul. Katowicka 34A 
Jaworzno

tel. 32 75-29-555

29/d/15

SPECJALISTYCZNE PODŁĄCZENIA 
I NAPRAWY 

kuchenek i piecyków gazowych 
tel. 601-149-372

2/i/16

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

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

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

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

1/i/16

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

www.azotbiznespark.pl
1/i/16

1/i/16

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

www.azotbiznespark.pl 

94/d/15

ROLETY ZEWNĘTRZNE
170zł/m2 brutto

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

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

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

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

Zawada 

Maciej  

1534,58 zł
Zarzeczny 

Zofia 

208,55 zł

Okres zimowy jest dla naszych 
organizmów okresem obni-
żonej odporności ze względu 

m.in. na braki minerałów i witamin 
szczególnie wit. C i cynku, których 
to w tym czasie posiadamy o wie-
le mniej niż w pozostałych porach 
roku. Dodatkowo brak dostatecznej 
podaży światła dziennego występu-
jący niestety w naszej szerokości 
geograficznej, a więc braki wit. D3, 
która to również wpływa znacząco 
na odporność.

Szereg preparatów i suplementów 
może nas wspomóc w tym trudnym dla 
nas okresie. Niemniej jednak jednym 
z ważniejszych jest właśnie wit. C naj-
korzystniej w konfiguracji tzw. lewo-
skrętnej ( kwas L-askorbinowy), połą-
czona dodatkowo z bioflawonoidami, 
tj naturalnymi związkami występują-
cymi w roślinach, a mającymi znaczą-
cy wpływ na szybkość wchłaniania wit. 
C i jej okres półtrwania w organizmie.

Witaminę C możemy uzupełniać 
przyjmując np. naturalne zioła i suple-
menty z acerolą, dziką różą, owocem 

bzu czarnego, owocem aronii, owocem 
jeżyny, owocem rokitnika, kwiatem hi-
biskusa.

Odporność wzmocnimy i skrócimy 
okres przeziębienia ekstraktem z gra-
pefruita z bioflawonoidami np. kon-
centratem w kroplach CITRUS PARA-
DIS FIRMY VIRDE , CITROCAP firmy 

FLOS czy też GREPOFIT FIRMY ENER-
GY GROUP w kapsułkach.

Godnymi polecenia są również pre-
paraty firmy BONIMED, m.in. API-
BON zawierający bakteriobójczy eks-
trakt z propolisu, PULMOBON wspo-
magający układ oddechowy ze wzglę-
du na tymianek i działający osłonowo 
pokrywając śluzem drogi oddechowe 
ekstraktem z lipy i babki lancetowatej, 
IMMUNOBON – wzmacniający odpor-
ność ze względu na zawartość ziela je-
żówki purpurowej.

Na uwagę zasługuje również czy-
stek występujący łącznie z cynkiem, 
acerolą w preparacie CZYSTEK PLUS 
firmy SANBIOS, jak również czystek 
w ekstrakcie w kroplach wspomnianej 
wcześniej firmy BONIMED.

Nie zapominajmy jednak o ruchu 
na świeżym powietrzu i właściwym 
odżywianiu. Ma to również kluczowe 
znaczenia w budowaniu odporności 
organizmu.

Polecała Monika Kubik
Sklep Zielarsko-Medyczny

Zioła dla Zdrowia
Jaworzno, ul Słowackiego 1
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Dzień Pisma Ręcznego przypada 23 stycznia

Z zakamarków jaworznickiej historii   odc. 90.

Prześlij lub przynieś do 
nas swoje wiersze, a my 

je opublikujemy! 
biuro@ct.jaworzno.pl

JESTEM Z WAMI CZ. II

Rok 2006. Uroczyste wejście  do jasnogórskiego klasztoru 210. Pieszej Jaworznickiej Pielgrzymki na Jasną Górę

Tradycją pielgrzymki jest odprawienie Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach (zdjęcie po odprawieniu Drogi Krzyżowej)

Od wieków wiadomo, że pomysłowość ludzka 
nie zna granic. Ta maksyma doskonale była 
znana mieszkańcom okolic Jaworzna. Przez 
to funkcjonariusze patrolujący granicę mieli ręce 
pełne roboty. Musieli też wykazywać się dużą 
kreatywnością i cierpliwością.

Praca na granicy

Sąsiedztwo granicy państwa 
niemieckiego, z którym sąsiado-
wało Jaworzno, w pierwszych la-
tach istnienia Odrodzonej Rze-
czypospolitej było bardzo do-
godnym punktem działania róż-
nego rodzaju przemytników 
i paskarzy czy też pokątnych 
handlarzy. Natomiast w czasach 
powszechnego kryzysu gospo-
darczego, który wystąpił zaraz 
po zakończeniu Wielkiej Woj-
ny z lat 1914 – 1918, przemyt 
i paskarstwo przybrało na sile. 
Granicę państwową przekra-
czali różnego rodzaju ludzie, 
mając często różne zamiary czy 
też interesy do załatwienia. War-
to podkreślić, że w latach 1918 
– 1922 nasza okolica stanowiła 
granicę polsko-niemiecką.

Najczęściej podawanym po-
wodem wyjazdu za granicę była 
konieczność załatwienia spraw 
handlowych. Bywało też często, 
że osoby zatrzymane na grani-
cy tłumaczyły, że przekraczają 
ją celem zdobycia zatrudnienia.

O możliwość swobodnego 
przekraczania polsko–niemiec-
kiej granicy starały się też różne 
podejrzane osoby. Byli to mię-
dzy innymi szpiedzy. Nie próż-
nowali też bolszewiccy agitato-
rzy. Wroga działalność antypol-
ska tych osób trwała w najlepsze 
w latach 1918 – 1922. W Jaworz-
nie też w tym okresie prowadzili 
swą agitacje bolszewiccy działa-
cze. Osoby siejące dezinforma-
cję przechodziły bez przeszkód 
dawną granicę byłego Królestwa 
Polskiego, która biegła nieopo-
dal Szczakowej. Kierowały się 
następnie na Górny Śląsk.

Podobną drogą przybywali 
komunistyczni agitatorzy do Ja-
worzna. Działalność ich wzmo-
gła się znacznie między 1918 

a 1921 rokiem. W tym czasie bo-
wiem toczyły się działania wo-
jenne na froncie wojny polsko-
-sowieckiej. Szerzyli antypolską 
propagandę i rozrzucali ulotki. 
Następnie udawali się w stro-
nę Krakowa i dalej do central-
nej Polski.

Często też powodem przekra-
czania granicy były sprawy ro-
dzinne. Świadczą o tym słowa 
raportu straży granicznej. No-
tatki te zachowały się w zbio-
rach archiwów państwowych. 
Oto kilka z nich (treść cytowa-
na za oryginałem):

„Dnia 18–go grudnia 1919 
roku około godziny 11-ej wie-
czorem podczas służby napotkał 
Posterunkowy Alojzy Tracz oraz 
Władysław Garncarczyk na Wy-
sokim Brzegu Urbana Abrahama 
kupca z Chrzanowa. Miał on le-
gitymację uprawniającą do przy-
wożenia skór z Prus. Po dokład-
nym sprawdzeniu, że legityma-
cja była ważna do dnia 13–go 
grudnia 1919 roku została mu 
ta legitymacja odebrana i przed-
łożona urzędnikom Starostwa 
Powiatowego w Chrzanowie.

„Dnia 31 marca 1919 roku 
Żandarm Bryjak Wojciech wraz 
z Inspektorem Policji ekspozytu-
ry krakowskiej oboje przydybali 
Antona Ulbrichta jak ten usiło-
wał jechać z Czech do Katowic 
nie mając na to żadnych doku-
mentów. Nie miał tenże wskaza-
ny Anton Ulbricht wizy Konsula-
tu polskiego uprawniającego Go 
do wjazdu do Polski. Zapytany 
w jakom celu jedzie do Polski 
odparł, że chce dostać posadę. 
Nadmienia się że Anton Ulbricht 
jest Niemcem Śląskim. Spisane 
w Szczakowej 31 marca 1919 
roku.

Przemysław Maciejewski

Lata 1919-1922 , Granica polsko-niemiecka w Gorzowie Śląskim. Na zdjęciu 
widoczny most podzielony na polską i niemiecką część. Ciekawe, po której stronie 
na tym zdjęciu była Polska?

Zawodnik 

Zofia  

213,25 zł

Zemła 
Bartosz 

222,88 zł

Zelech
 Bartosz  
362,74 zł

Alicja Dudek 12 stycznia świętowała swoje 
85 urodziny. Z tej okazji pani Alicji szczerze 
życzymy „szczęścia beztroskiego”, zdrowia, 

wszelkiej pomyślności, mnóstwa serdecznych 
przyjaciół, przychylności weny i niewyczerpanych 

poetyckich pomysłów.

Alicja Dudek – swoje życie poświęciła pracy 
w kulturze i oświacie. Od ponad 30 lat jest 
członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Jaworznie. Swe wiersze publikowała 
w czasopismach, kilkunastu tomikach poezji. 
Twórczość pani Alicji prezentowano też na antenie 
Polskiego Radia w Katowicach. Do kilkunastu 
wierszy napisano muzykę. Twórczość pani Alicji 
nagrodzono m.in. w konkursach „O Jaworowy 
Wawrzyn” czy „Moje miasto”. Ostatnio ukazał się 
tomik „Szkatuła Pamięci”.

Szukam mojej Mlecznej Drogi, 
księżyca srebrnego, 
w chmurze niepewności losu
wiecznie spowitego. 

Szukam serca drugiego, 
jednej myśli  w zrozumieniu
a znajduję pustkę nocy, 
płynną magmę – nic trwałego. 

Szukam szczęścia:
małego, 
cichego, 
nieśmiałego, 
jak szelestu traw w przewiewach, 
jak nocy zstępującej w liliowy świat, 
jak listków brzozy lepkich wczesną wiosną, 
szczęścia beztroskiego,
lekkiego, zwiewnego, 
jak śmiech małego dziecka,    
jak tańce motyli nad kwiatem, 
jak smugi akacjowych zapachów, 
miodowych woni lip.

Takiego szczęścia szukam. 
Alicja Dudek 
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iasta pługam
i czy-

ściły ulice, zgarniając go na pobocze, a czasem
 

na chodnik. I ta bezkrw
aw

a, ale śnieżna w
ojna

trw
a, dopóki nie przyjdzie odw

ilż. Z chodnika
na ulice, z ulicy na chodnik.

Jak czytam
y na stronach m

iejskich, ostatnio
gościliśm

y w
 naszym

 m
ieście gości z A

nglii.
Przybył sam

 burm
istrz m

iejscow
ości H

ere-
ford. D

la niew
tajem

niczonych podajem
y, 

że to m
iasto rolnicze, liczące około 50 tys. 

m
ieszkańców

, w
 tym

 w
ielu Polaków

. G
ościom

 
pokazaliśm

y to, co najlepsze w
 m

ieście.
N

a koniec dostali pam
iątkow

e upom
inki, 

co m
a być zaczątkiem

 przyszłej partnerskiej 
w

spółpracy. Kiedy rew
izyta, nie w

iem
y. A

 kto 
będzie reprezentow

ał Jaw
orzno w

 A
nglii? 

D
okładnie nie w

iem
y, ale pew

nie ten, co lubi 
podróżow

ać za darm
ochę.

O
statnio jeden z w

icedyrektorów
 od dróg 

i m
ostów

 przedstaw
ił sw

ą w
izję rozw

oju 
m

iasta. N
ajogólniej w

izja ta jest na m
odłę 

N
ow

ego Jorku. A
 w

ięc m
am

y być m
iastem

 
zielonym

 – parki, zieleńce, drogi row
erow

e. 
Jednym

 słow
em

 nastaw
iam

y się na rekreację. 
M

oże to i dobrze, bo jak braknie now
ych firm

, 
to m

oże w
ypoczynek będzie dobrym

 pom
y-

słem
 na spędzenie w

olnego czasu. Choć nie 
w

iem
y, kto nam

 ten w
ypoczynek sfinansuje. 

A
le co ze sm

ogiem
, który ostatnio nas atakuje? 

N
a to pytanie odpow

iedzi nie znam
y, ale to nie 

najw
ażniejsze. W

ażne, że kierunek rozw
oju 

m
iasta został w

yznaczony.

Ziętek 
 

Adam
  

2667,08 zł

Ziarko 
G

abriela 
463,3 zł

Żak

 N
atalia 

184,15 zł

Żelichow
ska 

N
ikola

 637,15 zł

Zypser
 Julia 

717,46 zł

– Tu Kaziu m
ów

i, od W
ackow

ego
w

ujka szw
agier. Jak tam

 spraw
a

z tym
 naszym

 urzędnikiem
, 

co to kierow
com

 na szyby
przyklejał „ch...ow

o parkujesz”,
panie D

ąbek?
– Podw

ójny sąd się odbył nad jego 
głow

ą, bo za naklejki oraz o napaść 
i naruszenie nietykalności cielesnej,
panie Kaziu.
– O

 napaść też? M
yślałem

, że tylko
o te naklejki na szybie m

iał być 
sądzony.
– O

d tego się zaczęło, panie Kaziu. 
Ale w

 trakcie jego naklejkow
ej akcji 

doszło do szarpaniny i Tom
uś nie 

w
ytrzym

ał.
– I co? Poszedł siedzieć za napaść?
– Panie Kaziu, sąd w

praw
dzie uznał, 

że Tom
uś przekroczył granice 

dobrego w
ychow

ania i dopuścił 
się przem

ocy, jednak ze w
zględu 

na znikom
ą szkodliw

ość czynu,
Tom

uś do w
ięzienia nie pójdzie.

– Panie D
ąbek! N

iesam
ow

ite, czyli 
uszło m

u płazem
? M

ożna sobie
zatem

 szarpać kogo się tylko
chce, naklejkam

i niszczyć szyby 
sam

ochodów
?

– N
o tak, jak się jest pod skrzydłam

i
m

agistratu. Bo ten przynajm
niej 

pow
inien go w

yrzucić z pracy
na zbity pysk, a tak Tom

uś dostał
aw

ans na dyrektorskie stanow
isko.

– I co? I to już koniec, panie 
detektyw

ie?
– N

o m
oże nie koniec, bo sąd 

nakazał zapłatę kosztów
 sądow

ych,
a to niem

ała kw
ota, panie Kaziu.

– Phiii…
 Teraz na dyrektorskiej 

pensji to będzie go stać na niejedną 
taką karę.
– Chyba, że się rozochoci i straci
nad sobą m

agistracki parasol, panie 
Kaziu.
– Panie D

ąbek, w
 to akurat nie 

w
ierzę. Raczej pow

inniśm
y się teraz 

zacząć bać.


