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Uratowano komunikację
z... Chrzanowem

Wigilia dla 
potrzebujących

WOŚP w Jaworznie

Wybieramy sportowca 
roku 2009

Pamiętamy o śp. 
Mirosławie Stadlerze

Kalejdoskop dzielnicowy

Relacja z sesji  
Rady Miejskiej

Grudniowe refleksje

Drodzy Państwo,
Media lokalne, które współtworzycie 

są wspólnym dobrem autorów, redakto-
rów i czytelników.

Od lat Wasza praca jest szkołą praw-
dziwego uczestnictwa w życiu lokalnych 
społeczności. Szkołą bycia „tu i teraz”. 
Pełnicie rolę rzeczników i pośredników 
Waszej wspólnoty, otwieracie ważne dys-
kusje o wspólnych sprawach, po prostu: 
na co dzień praktykujecie samorządność.

Dziś chcę Wam za to wszystko ser-
decznie podziękować.

W ten szczególny świąteczny czas 
życzę Wam Wszystkim, by zawsze to-
warzyszyło Wam poczucie, że jesteście 
częścią wspólnoty obywatelskiej i ważną 
instytucją lokalnej demokracji. Życzę, 
by to przekonanie dyktowało Wam decy-
zje redakcyjne i było istotą Waszej misji 
publicznej.

Zdrowych i pogodnych Świąt Boże-
go Narodzenia, wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2010 roku!

Donald Tusk, Premier RP

Życzenia od Premiera Tuska

Na ręce naszej koleżanki Grażyny Haska premier osobiście przekazał 
życzenia nie tylko dla naszej gazety, lecz także dla wszystkich jaworznian

Poniżej treść życzeń przesłanych przez 
premiera Donalda Tuska. Publikujemy 
je dzisiaj, ponieważ dotarły do nas 
przed świętami Bożego Narodzenie, 
lecz gazeta już była wydrukowana.

Ordynator Oddziału Chorób 
Wewnętrznych jaworznickiego 
szpitala prof. Cezary Kucio Ofiara 

w Starym 
Testamencie
Klub Inteligencji Katolickiej 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na kolejny 
wykład dr Danuty Piekarz pt.: 
„Ofiara w Starym Testamencie, 
ofiara Chrystusa i ofiara Kościoła”, 
który odbędzie się w poniedziałek 
4 stycznia 2010 r. o godz. 17.00 
w Sali teatralnej im. ks.  
S. Kowalczyka w Kolegiacie  
św. Wojciecha i Katarzyny.

CZESŁAW BRANDYS

W poniedziałek dotarły 
do nas informacje, które 
wymagały sprawdzenia. 
Czytelnik zadzwonił 
do naszej redakcji 
twierdząc, że cztery osoby 
z potwierdzonym wirusem 
grypy typu AH1N1 zmarły 
w jaworznickim szpitalu, 
a jedna jest w stanie 
agonalnym.

Ordynator Oddziału Chorób We-
wnętrznych jaworznickiego szpitala 
prof. Cezary Kucio zdementował te 
informacje.

– To nieprawda. Na razie ok. ośmiu 
pacjentów było hospitalizowanych i po-
twierdzono u nich zakażenie wirusem 
AH1N1, natomiast dwie osoby były 
hospitalizowane na tutejszym OIOM-ie 
nie z powodu samej grypy, lecz z powodu 
współistniejącego ciężkiego zapalenia 
płuc. Jeden z hospitalizowanych był 
mieszkańcem Jaworzna, natomiast drugą 
osobą była kobieta z Rybnika – wyjaśnia 
ordynator.

– Niestety, w obydwu tych przypad-
kach doszło do kompletnej niewydolności 

oddechowej, pacjenci przez kilkanaście 
dni byli pod respiratorem i niestety 
zmarli z powodu tej niewydolności – 
kontynuuje.

– W przypadku pacjenta z Jaworz-
na, trafił on już do nas z powikłaniami 
i z zapaleniem płuc dosyć masywnym, 
potwierdzonym radiologicznie i z szyb-
ko postępującą niewydolnością odde-
chową wymagającą wspomagania od-
dychania respiratorem – kończy swoje 
wyjaśnienia prof. Kucio.

Przekazano nam również, że jedna 
z rodzin zmarłej osoby zgłosiła donie-
sienie do prokuratury o niedopełnie-
nie obowiązków lekarskich w szpitalu.

Prokurator Lilianna Sobańska 
potwierdza, że do jaworznickiej pro-
kuratury wpłynęło doniesienie od ro-
dziny kobiety, która zmarła ostatecznie 
w szpitalu w Katowicach. Rodzina 
uważa, że lekarze z jaworznickiego 
szpitala nie dopełnili swoich obo-
wiązków.

– Na dzień dzisiejszy o zarzutach 
w ogóle nie ma co mówić. Czekamy 
na wyniki sekcji zwłok – mówi proku-
rator Sobańska.

Z naszych nieoficjalnych informa-
cji wynika również, że osoba, której 
rodzina złożyła doniesienie do pro-
kuratury nie była chora na grypę typu 
AH1N1.

MT, GH

Dwie osoby zmarły w jaworznickim szpitalu 
na powikłania po grypie typu AH1N1

Stanisław Piskor 
zaprasza

Spotkanie  
z prawnikiem
5 stycznia 2010 r. o godzinie 
18.00 – w bibliotece miejskiej 
odbędzie się kolejna dyskusja 
z cyklu „Bliżej Prawa”. Poprowadzi 
ją mgr Marek Niechwiej, prawnik, 
który przybliża podstawowe 
zagadnienia prawne, dotyczące 
każdego z nas. Na najbliższym 
spotkaniu kontynuacja 
obszernego tematu: „Spadek 
i jego podział”. Serdecznie 
Zapraszamy.

RED

Nadchodzący Nowy 2010 Rok, 
to okazja do spełnienia marzeń 
i stawiania czoła nowym 
wyzwaniom. Niech więc ten Nowy 
Rok będzie dla Państwa czasem, 
który przeżyjecie w spokoju 
z wiarą w lepszy byt, a efekty 
każdego podjętego działania niech 
przyniosą Państwu satysfakcję nie 
tylko w końcu roku. Niech cieszą 
każdego dni, a także niech będą 
motorem działania na każdy 
następny dzień.

U progu Nowego Roku 
życzymy też Państwu wszelkiej 
pomyślności, wszelkiego dobra 
w życiu osobistym i wielu 
sukcesów na polu zawodowym. 
Niech ten rok da Państwu 
poczucie bezpieczeństwa i wiarę 
w lepsze jutro.

Szczególne życzenia pomyślności 
składamy naszym Czytelnikom 
i Telewidzom. Niech nasza gazeta 
i nasz telewizyjny program 
przynosi Państwu tylko dobre 
wieści.

Wielu sukcesów na polu 
zawodowym i biznesowej 
hossy życzymy także naszym 
reklamodawcom. To z Waszym 
sukcesem związany jest rozwój 
miasta, a także szansa na istnienie 
takich mediów jak nasze.

Zatem Do Siego Roku wszystkim 
mieszkańcom Jaworzna, 
naszym czytelnikom, klientom 
i reklamodawcom życzy redakcja 
gazety „Co tydzień”, telewizji CTV-
Jaworzno i portalu www.jaw.pl



2 Aktualności

To już 19. rok z rzędu, kiedy 
to najbardziej potrzebujący 
mogli zasiąść do wspólnej 
wieczerzy wigilijnej 
organizowanej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

O zmierzchu, 23 grudnia w Jadło-
dajni Miejskiej przy świątecznym stole 
zgromadziło się blisko 100 osób będą-
cych w trudnej sytuacji życiowej. Po-
śród nich zasiedli także z-ca prezydenta 
Dariusz Starzycki, kierownik Jadłodajni 
Miejskiej Barbara Fyda, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Czesław Smalcerz oraz ksiądz Jarosław 
Ciszek, który przewodniczył wspólnej 
modlitwie poprzedzającej wieczerzę 
wigilijną.

Wspólne kolędowanie swoim wystę-
pem zainicjował Chór Seniorów „Jawor” 
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
pod kierownictwem Ireny Dębickiej, 
a odrobinę poezji w ten świąteczny wie-
czór wniosła, jak co roku, Alicja Dudek.

Na wigilijnym stole tradycyjnie 
królował czerwony barszczyk z ręcznie 
lepionymi uszkami, karp w towarzy-
stwie ziemniaków i kapusty z grzybami. 
Na zakończenie domowe ciasto i kawa, 
przy której rozmowy jeszcze długo nie 
ustawały.

– Czasem zostaje 5 – 6 osób, które nie 
mają dokąd wrócić, nie mają bliskich, 
nie mają do kogo się spieszyć. Siedzą 
tu, a my siadamy z nimi i rozmawiamy 

długie godziny – z zamyśleniem kończy 
Władysława Kronenbach, czule zwana 
Szefcią przez współpracowników jadło-
dajni, w której widziała już niejedno, 
będąc jej pracownikiem od 28 lat.

 Na przedłużenie świętowania każdy 
z uczestników otrzymał paczkę, której 
sponsorami wraz z Wigilią byli MOPS 
Jaworzno i Fundacja „Energetyka na 
Rzecz Polski Południowej”.

MS

29 grudnia w Jaworznie 
podpisano umowę 
pomiędzy Południowym 
Koncernem Energetycznym 
SA (Grupa Tauron) 
a Polimexem-Mostostal SA 
na budowę nowego bloku 
ciepłowniczego.

Uchwałę o przystąpieniu do budowy 
podjęło 18 grudnia Nadzwyczajne Wal-
ne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKE 
SA. Szacowany koszt realizacji inwestycji 
wyniesie ok. 594 mln zł. Wykonawcę 
zadania wyłoniono w drodze przetargu.

W imieniu koncernu umowę pod-
pisali prezes Zarządu Jan Kurp oraz 
wiceprezes Piotr Mateja, natomiast 
Polimex reprezentowali prezes Zarządu 
Konrad Jaskóła oraz wiceprezes Zyg-
munt Artwik.

Nowa jednostka będzie wyposażona 
w kocioł fluidalny, turbinę przeciwpręż-
ną, dwa kotły szczytowe i akumulator 

Nowy blok 50 MWe i 106 MWt w PKE

Podpisano umowę z wykonawcą bielskiego bloku

ciepła. Blok o zakładanej sprawności 
87 proc., mocy 50 MWe oraz 106 MWt 
będzie pracował w skojarzeniu w ZEC 
Bielsko-Biała EC1. W pracach nad wy-
borem lokalizacji i technologii bloku 
ciepłowniczego opalanego węglem ka-
miennym wzięto pod uwagę politykę 
energetyczną Unii Europejskiej, promu-
jącą rozwój skojarzonego wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej (tzw. 
czerwone certyfikaty) oraz uwarunko-
wania lokalne. 

ZEC Bielsko-Biała pokrywa pra-
wie 100 proc. zapotrzebowania miasta 
i okolic na moc i ciepło ze swoich dwóch 
źródeł: EC1 – zlokalizowanej w centrum 
oraz EC2 – zlokalizowanej na granicy 
Bielska i Czechowic. D.WÓJCIK

Od lewej: Piotr Mateja, Jan Kurp i Konrad Jaskóła

W momencie przejęcia przez 
Miejski Zakład Dróg i Mostów roli 
zarządcy transportu zbiorowego 
uporz ąd kowa no spraw y z w ią-
zane z kursowaniem autobusów 
PKM-u poza obszarem Jaworzna. 
Między innymi podpisano porozu-
mienie ze Związkiem Komunikacji 
„Komunikacja Międzygminna” 
z Chrzanowa, który został zobo-
wiązany do udzia łu w kosztach 
transportu zbiorowego łączącego 
Jaworzno i obszar ZKKM.

Niestety, 24 sierpnia br. ZKKM zło-
żył wypowiedzenie podpisanego po-
rozumienia, czym zagroził dalszemu 
utrzymaniu linii „J” i „S” w kierunku 
Chrzanowa. Na szczęście, po rozmo-
wach z burmistrzem Chrzanowa, 
ZKKM 28 grudnia br. wycofał wypo-
wiedzenie porozumienia.

Dla pasażerów komunikacji ozna-
cza to, że kursy linii „J” i „S” relacji 
Jaworzno – Chrzanów zostaną utrzy-
mane w dotychczasowym kształcie.

NIKODEM MOTYKA, RZECZNIK PRASOWY

Rozkłady jazdy, częstotliwość kursowania 
oraz trasy autobusów linii „J” i „S” relacji  
Jaworzno – Chrzanów pozostają bez zmian

Uratowano komunikację
z... Chrzanowem

Biały opłatek na białym 
obrusie, palące się świece, 
z radia cicho płynące 
kolędy, z boku choinka oraz 
życzenia, które składali 
sobie w wigilijny wieczór 
podopieczni Stowarzyszenia 
„Semper Homo”.

Wieczerza wigilijna rozpoczęła 
się o godzinie szesnastej. Do stołu 
zasiadło trzydzieści osób. W tam-
tym roku potrawy wigilijne przy-

Wigilia w Domu Noclegowym 
gotowała Mega Pizza, natomiast 
tegoroczną Wigilię panowie przy-
gotowali sobie sami za pieniądze 
zarobione na przedświątecznym 
k iermaszu i  ot rzy mane przez 
sponsorów.

Przygotowania trwały kilka dni, 
sami piekli rybę, przygotowali sałat-
ki. Na stole wigilijnym był tradycyj-
ny barszcz z uszkami, pierogi, ryba, 
ciastka, owoce, kapusta z grochem. 
Były życzenia i klimat Świąt Bożego 
Narodzenia. To już druga Wigilia zor-
ganizowana w Domu Noclegowym na 
Osiedlu Stałym.

MIROSŁAWA MATYSIK

8 listopada br. Prezydent RP 
podpisał ustawę, dzięki której 
osoby niepełnosprawne i mają-

ce ponad 75 lat będą mogły głosować 
za pośrednictwem pełnomocnika.

Dotychczas, wg szacunków Pań-
stwowej Komisji Wyborczej, aż  
2 mln osób nie miało możliwości 
korzystania ze swoich konstytucyj-
nych praw do udziału w głosowaniu. 

Z dobrodziejstw ustawy obywatele 
będą mogli skorzystać już podczas 
przyszłorocznych wyborów prezy-
denckich i samorządowych.

O wprowadzenie zmian w ordy-
nacji zabiegała koalicja organizacji 
pozarządowych, która prowadzi 
działania na rzecz wzrostu frekwencji 
wyborczej w Polsce.

MAREK SOLON-LIPIŃSKI

Głosowanie przez pełnomocnika
już w przyszłym roku

To szczątki „świątecznych” karpi wrzucone do rowu przy nowo wybudowanej drodze w kierunku 
Szczakowej. Sprawca, prawdopodobnie sprzedawca karpi, na razie nie został schwytany



3WOŚP w Jaworznie

Automobilklub Jawor 10 stycznia 
2010 roku, po raz trzeci organizuje 
„Motoorkiestrę”. Wzorem ubie-
głego roku odbędą się przejazdy 
samochodami terenowymi. Bilety 
– cegiełki w cenie 20 PLN, będzie 
można nabyć w redakcji „Co Ty-
dzień” w limitowanej liczbie 250 
sztuk już od 4 stycznia oraz w dniu 
imprezy u wolontariuszy.

Dla spragnionych ekstremalnych 
przeżyć-niespodzianka! Możliwość 
przejażdżki na fotelu pilota rajdo-
wego. Każdy, kto odważy się usiąść 
na prawym fotelu przeżyje niesamo-
witą przygodę i zasmakuje jazdy pro-
fesjonalnie przygotowaną rajdówką.

Tereny „Motoorkiestry 2010” 
to malownicze rejony kamieniołomu 
w Pieczyskach, znane z poprzednich 
imprez klubowych. Zainteresowanie 
poprzednimi imprezami przerosło 
nasze oczekiwania, a ilość chętnych 
na przejazdy była większa, niż się spo-
dziewaliśmy, dlatego postanowiliśmy 
powtórzyć akcję.

Trasa jest tak zaplanowana, aby za-
pewnić uczestnikom bezpieczeństwo, 
zapewniając jednak ogromną dawkę 
emocji. Auta będą prowadzić do-
świadczeni kierowcy, mający za sobą 
wiele imprez i rajdów terenowych.

Wśród atrakcji między innymi 
niespodzianki kulinarne:

1. Ognisko. W ramach zakupio-
nego biletu – cegiełki, każdy otrzy-
muję kiełbaskę)

2. Kuchnia polowa Mega Pizzy 
(ciepłe posiłki, herbata i kawa)

3. ,,Orkiestrowy żurek” dla każ-

dego, kto wrzuci datek do puszki. 
Członkowie klubu: Sławomir Ta-
cakiewicz i Jacek Hacuś ugotują 
specjalnie na tę imprezę kocioł 
domowego żurku.

4. Odbędą się również specjalnie 
przygotowane na tę okazję pokazy 
pierwszej pomocy dla zgromadzo-
nej publiczności.

Na koniec niespodzianka dla 
mieszkańców Jaworzna! Tego jesz-
cze nie było, Jaworzno tak się jesz-
cze nie bawiło. O godz. 16.00 w baj-
kowej scenerii zagra dla Państwa 
koncert krakowski zespół – Who 
Knows?!, tegoroczny laureat prze-
glądu regionalnego FAMA 2009 
we Wrocławiu.

Zapowiada się zatem doskonała 
zabawa w leśnej scenerii, cały dochód 
z imprezy przeznaczony jest na Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Wszystkich chętnych zapraszamy 
do zabawy. Sie ma!

ANNA MROZIŃSKA

AUTOMOBILKLUB JAWOR

Punktualnie o godzinie 
20:00 w niedzielę 27 grudnia 
na stronie www.aukcja.
jaw.pl ruszyła jaworznicka 
licytacja XVIII finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Rondo na licytacji
Po raz pierwszy na licytację tra-

fił bardzo nietypowy i oryginalny 
przedmiot, którym jest nowo otwarte 
jaworznickie rondo przed Halą Wido-
wiskowo-Sportową. Rondo przekazane 
zostało na rzecz jaworznickiego sztabu 
WOŚP przez Prezydenta Miasta Ja-
worzna – Pawła Silberta. Zwycięzca 
licytacji będzie miał prawo do sym-
bolicznego nazwania ronda swoim 
imieniem lub nazwą firmy, które 
będzie obowiązywało do następ-
nego finału WOŚP.

Wystawienie ronda na licy-
tację wzbudziło wielkie zainte-

resowanie wśród mieszkańców 
Jaworzna. Od pierwszych godzin zna-
leźli się chętni na jego zakup. Jego cena 
szybko poszybowała od 100 zł do 900 
zł w poniedziałek wieczorem. Allegro 
doceniło naszą aukcję i co jakiś czas 
jesteśmy promowani na stronie głównej 
wosp.allegro.pl. Nasze rondo licytują 
już osoby z całej Polski.

Aktualnie na aukcji wystawio-
nych jest 37 przedmiotów, jednakże 

Zespół Who Knows powsta ł 
w marcu 2008 roku. Po kilku spotka-
niach w sali prób zespół zaprezentował 
się w chrzanowskim powiatowym 
przeglądzie zespołów rockowych, 
gdzie zajął trzecie miejsce. Miesiąc 
później Who Knows wystartował 
w kolejnym przeglądzie odbywającym 
się tym razem w Trzebini, zdobywając 
tam pierwsze miejsce, a wraz z nim na-
grodę w postaci realizacji nagrania de-
monstracyjnego. W połowie września 
ukazał się pierwszy materiał zespołu, 
który można usłyszeć na stronach ser-
wisów MySpace oraz Muzzo.pl.

Muzyka zespołu to mieszanka 
różnych stylów, takich jak muzyka 
alternatywna, progresywny rock czy 
tez hard rock.

Zespół ma na koncie sporą ilość 
zagranych koncertów oraz przeglą-
dów. Na początku 2009 roku grupa 
zajęła 3. miejsce w przeglądzie ze-
społów muzycznych w ramach FTS 
Katowice, 1. miejsce w przeglądzie 
regionalnym w Warszawie do Łódź-
stock 2009, w jury zasiadali miedzy 
innymi muzycy grupy l. Stadt i Cool 

Kids of Death. Występ w etapie tele-
wizyjnym Festiwalu Łódźstock.

Spośród 333 zespołów z całej 
Polski zakwalifikowani przez ko-
misję (Paweł Kostrzewa, Mariusz 
Owczarek i Romuald Jakubowski) 
do 30 walczących o występ na Festi-
walu w Węgorzewie 2009, 1. miejsce 

na przeglądzie regionalnym FAMA 
2009 we Wrocławiu.

www.myspace.com/whoknows.pl 
– polecam zwrócić szczególną uwagę 
na tegoroczne osiągnięcie zespołu, 
czyli festiwal FAMA !

ANNA MROZIŃSKA

SEKRETARZ AUTOMOBILKLUBU JAWOR

zachęcamy wszystkich mieszkańców 
Jaworzna do przekazania na licytację 
ciekawych i interesujących przed-
miotów.

Przedmioty do licytacji przyjmuje-
my w redakcji „Co tydzień” do czwart-
ku tj. 7 stycznia 2010 r. do godziny 
16:00. Nie przyjmujemy alkoholi, te 
które wystawiliśmy Allegro wycofało 
z aukcji, postaramy się aby wróciły, lecz 
to nie zależy od nas.

Uwaga!
Jeśli chcemy licytować na kwoty 

powyżej 1000 zł, Allegro wymaga 
od nas autoryzacji. Prosimy wcze-
śniej o nią zadbać, aby w dniu finału 
nie okazało się, że nie możecie już nic 
zakupić.

SIE MA!
MIROSŁAWA MATYSIK, JAWORZNICKI SZTAB WOŚP

Na dzień dzisiejszy ofiarodawcami 
są: prof. Jerzy Buzek – Przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego, 
Wojciech Saługa – Poseł na Sejm 
RP, Paweł Silbert – Prezydent Mia-
sta Jaworzna, Bogdan Biś – wice-
przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności”, Jacek Maro – Dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie, Jaworznickie Stowarzy-
szenie Piłkarskie „Szczakowianka”, 
Jerzy Ryba – Prezes klubu Górnik 
Jaworzno, Janusz Ciołczyk – Prezes 
klubu Ciężkowianka Jaworzno, Wło-
dzimierz Kromka – Prezes klubu 
Jawor Team, ART-COM Sp. z o.o., 
Stanisław Karżewicz, Oskar Kacz-
marczyk, Sebastian Pycia, Wioletta 
Kiermasz, Jerzy Tomkiewicz.

Fotografia zespołu z własnego archiwum

Do naszej jaworznickiej licytacji 
przyłączył się sam Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. Je-
rzy Buzek, który przekazał osobisty 
terminarz Parlamentu Europejskie-
go ze swoją dedykacją. Tradycyjnie 
do aukcji przyłączył się Stanisław 

Karżewicz ofiarując zestaw gadże-
tów radia RMF FM, pani Wioletta 
Kiermasz, która jak co roku przeka-
zała swoje monety kolekcjonerskie. 
Licytujemy też pamiątkowy plecak 
z Jarocina przekazany przez pana 
Jurka Tomkiewicza.

Koszulki reprezentacji Polski - piłkarzy, czarna (Tomasz Hajto) 
unikatowa z eliminacji Mistrzostw Świata, czerwona, siatkarskich 
Mistrzów Europy od Oskara Kaczmarczyka

Kalendarz na 2010, z dedykacją przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego Jerzego Buzka

Nie zapomnieli o nas przedstawiciele jaworznickiego sportu, 
przekazując swe cenne sportowe pamiątki, o czym piszemy na 
stronach sportowych.
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I N F O R M A T O R

P O L I C J A

Komenda Miejska, ul Narutowicza 1 .....................................................tel. 997, 61-83-200

S T R A Ż  P O Ż A R N A

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

S T R A Ż  M I E J S K A
Straż Miejska – Plac Górników 5 ............................................................tel. (032) 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................. tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ......................................................... tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 ..................................... tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ....................................................tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7 .............................................................. tel. 993
Karetka „R” ...................................................................................................tel. 999, 615-11-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 tel. (032) 61-81-890

P R Z E W O Z Y ,  P O S T O J E  T A X I
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ...................................................... tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. Pocztowa, dojazd gratis ................................................. tel. 615 03 00,
Osiedle Stałe, dojazd gratis ............................................................................ tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ........................................................ tel. 801-80-93
Bezpłatne zamawianie z tel. stacjonarnych .............................................tel. 800 100 919
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis .......................................................tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis  ................................ tel. 0607-258-227, 801-84-55

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
 ..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa:  ..................................................................................www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):  ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5  ...............tel. (032) 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  .....................................tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 ...................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ..................................tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33..................tel. (032) 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b.................................tel. (032) 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ...................... tel. (032) 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ......................... tel. (032)61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............... tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20
                                                           616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ................................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ...................................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ................................. tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ...............................tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ............................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a .........................................tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ...............tel. 614-23-00, fax 614-23-10

I N F O R M A C J A  D L A  P O D R Ó Ż N Y C H
PKM Centrala ...................................................................................................... tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ................................................................. tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) .................................................................................................. tel. 623-24-58
PKP kasa biletowa ........................................................................... tel. 71 07 131, 71 07 395

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

C E N T R A L E  Z A K Ł A D Ó W  P R A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 .................................tel. 615-50-71
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 ......................................... tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa ........................................................................ tel. 758-47-11, 617-74-61
MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5 ........................................................tel. 752-52-93 do 5
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 ..........................................................................tel. 318-60-00
Netia Informacja ......................................................................................... tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9 ........................................................................................ tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena ............................tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ......................... tel. 618-50-00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 .................... tel. 032 616 35 51

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

K A S Y 

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

M I E J S K I E  I N S T Y T U C J E
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17 ...................................tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna................................................................................. tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27 ........................................... tel. 616-51-04
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 .......................... tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b .............. tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .........................tel. (032) 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 .......................................... tel. 614-11-95

S P O Ł E C Z N E  I N S T Y T U C J E
Hospicjum, ul. Górniczej 30, 8.00 - 16.00 .....................................................tel. 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę ..............................................................................tel. (0 601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ..........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ............................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ....................tel. 509 97 33 18

A P T E K I 
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 .............................. tel. 616-32-42
Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5a  ...........................................................tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ..............tel. 032 616 61 17, 751 25 08
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 ..................................................tel. 616 88 88

S P O T K A N I A  A A
Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00, 
czw. 17.00 (o/Mimoza)
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych 
ul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00
Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 
w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku.  ......................................................................tel. 513 404 941

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

Serwis informacyjny

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe) 
telefony całodobowe 032/ 752 60 75, 

616 85 67, 0 600 390 300
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Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

20 grudnia

21 grudnia

23 grudnia
26 grudnia

24 grudnia

Pani Teodorze Głuch
w tak bolesnych chwilach z powodu śmierci

Syna Piotra

Dyrekcja i Pracownicy 
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie 

pragną wyrazić współczucie 
i złożyć na Pani ręce szczere kondolencje.

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla Pani Teodory Głuch z powodu śmierci 

Syna 
składa Wojciech Saługa

Serdeczne podziękowania dla Rodziny, sąsiadów, znajomych  
oraz wszystkich uczestników pogrzebu za modlitwę,  

złożone wieńce i kwiaty oraz udział w ostatniej drodze 

śp. Stanisławy Michalik 
składa: córka i syn z rodzinami

ZŁODZIEJE BUSZUJĄ 
PO BARACH. Nieznany 
sprawca, w jednym z ja-
worznickich barów, wyko-
rzystując nieuwagę 29-let-
niego mieszkańca naszego 
miasta, skradł na jego 
szkodę telefon komórkowy 
marki Nokia. Jak podaje 
poszkodowany straty wy-
noszą 800 złotych.

W STANIE NIETRZEŹ-
WYM ZA KIEROWNICĄ. 
Jaworznicka drogówka 
kilka minut po godzinie 
4.00 zatrzymała do kon-
troli samochód m-ki Seat 
Cordoba, którego kierują-
cy, 30-letni mieszkaniec 
małopolski, znajdował 
się w stanie nietrzeźwym 
(0,44 mg/l). Kierującemu 
zatrzymano prawo jazdy 
kategorii „B”.
WŁAMAŁ SIĘ PRZEZ 
BALKON. Jak wynika 
ze zgłoszenia mieszkańca 
dzielnicy Podwale, nie-
znany sprawca poprzez 
wyważenie drzwi okna 
balkonowego w bloku 
mieszkalnym dokonał wła-

mania do mieszkania. Wła-
mywacz z wnętrza skradł 
biżuterię oraz pieniądze. 
Łączna suma strat to około 
800 złotych.

WANDAL NA CEGIELNIA-
NEJ. Nieznany sprawca 
na parkingu przy ulicy Ce-
gielnianej dokonał wybicia 
bocznej szyby w samo-
chodzie osobowym marki 
Skoda Octavia, z wnętrza 
pojazdu nic nie zginęło. 
Jak szacuje poszkodowana 
mieszkanka naszego mia-
sta, wysokość strat to oko-
ło 1.000 złotych.
SKRADŁ GPS. Nieznany 
sprawca poprzez wybicie 
szyby bocznej dokonał 
włamania do samochodu 
osobowego marki Nissan 
i skradł urządzenie GPS. 
Poszkodowany to miesz-
kaniec naszego miasta, 
a wartość strat wynosi 
2.500 złotych.

KOLEJNE WŁAMANIE. 
Jak powiadomił mieszka-
niec naszego miasta, nie-
znany sprawca poprzez 

wybicie szyby w oknie 
wszedł do jego miesz-
kania, po czym skradł 
pieniądze oraz biżuterię 
o łącznej wartości 10.000 
złotych.

Zaginiona
Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydzia-
łu Kryminalnego jaworznickiej policji prowadzi 
poszukiwania zaginionej w dniu 25 grudnia 
2009 roku na terenie Jaworzna

MAGDALENY 
KLIMOWIC Z, 

lat 28, ostatnio za-
mieszkałej w Jaworz-
nie przy 
ul. Głębokiej 2.

Rysopis zaginionej: 
wiek z wyglądu 25 lat, 
wzrost ok. 163 cm, 
waga ok. 50 kg, szczu-
pła budowa ciała, 
oczy niebieskie, nos 
duży, uszy średnie, włosy farbowane jasny brąz.

Znaki szczególne: liczne piegi na twarzy. 
Ubiór w chwili zaginięcia: kurtka 3/4 beżowa, dżinsy nie-
bieskie, buty typu „botki” za kostkę na obcasie.
Zaginiona w dniu 25.12.2009 około godz. 13.00 wyszła 
z domu w dzielnicy Długoszyn i miała jechać do rodziny 
na os. Stałe. Do chwili obecnej nie powróciła ani też nie 
nawiązała żadnego kontaktu z rodziną.

W przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji na 
temat miejsca pobytu zaginionej proszę o niezwłoczny 
kontakt z Zespołem Poszukiwań Wydziału Kryminalnego 
KMP Jaworzno, tel. (32) 618-33-84 lub oficerem dyżur-
nym KMP Jaworzno tel. 997

STRACIŁ PRAWO JAZDY. 
Patrol Wydziału Ruchu 
Drogowego w Jaworznie 
przy ulicy Świętego Woj-
ciecha zatrzymał do kon-
troli drogowej samochód 
BMW, którego kierujący 
był w stanie nietrzeźwości. 
25-letni mieszkaniec na-
szego miasta stracił prawo 
jazdy kategorii „B”.

BEZPIECZNY WEEKEND
Podczas akcji „Bezpiecz-
ny weekend” trwającej 
od 24 – 27 grudnia 2009 
roku, policjanci Wydzia-
łu Ruchu Drogowego 
26 grudnia zatrzymali 
jednego nietrzeźwego 
kierującego. Przez cały 
świąteczny okres doszło 
do 4 niegroźnych kolizji, 
w których nikt nie ucier-
piał. Tegoroczne Święta 
na jaworznickich drogach 
minęły spokojnie i bez 
tragicznych wydarzeń.
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Uczepili się przychodów,
narzekali na kredyty
Sesja budżetowa Rady MIejskiej w Jaworznie – 22 grudnia 2009 roku

nadwyżkę budżetową 
przeznaczono głównie 
na spłatę rat kredytów 
i odsetek w 2010 roku
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komisja kultury i sportu 
wyrażała niezadowolenie 
na ograniczenie wydatków 
na działalność MCKiS

miasto 
mogłoby 
wziąć jeszcze 
50 mln zł 
kredytów 
na rozwój 
i stabilnie 
funkcjonować, 
bo takie są 
dopuszczalne 
ustawą 
możliwości

miasto

WDJ
Na początku sesji harcerze jaworznickiego hufca 
wprowadzili radnych w dobry nastrój, przekazując im 
betlejemskie światełko pokoju oraz śpiewając kolędy

• Uchwała w sprawie 
uchwalenia planu pracy 
Rady Miejskiej w Jaworznie 
na 2009 r.

• Uchwała w sprawie zmian 
w budżecie miasta Jaworzna 
na 2009 rok.

• Uchwały w sprawie 
finansowania z budżetu 
miasta dodatkowych etatów 
w Komendzie Miejskiej Policji 
w Jaworznie oraz w sprawie 
finansowania z budżetu 
miasta godzin nadliczbowych 
policjantów na potrzeby 
programu „Tarcza” w 2010 r.

• Uchwała w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty 
targowej, zasad jej poboru, 
określenia inkasentów oraz 
ich wynagrodzenia.

• Uchwała w sprawie przyjęcie 
do realizacji projektu pn. 
„Jaworznickie Szkolne 
Kluby Przedsiębiorczości – 
Marzenia-Wiedza-Sukces”.

• Uchwała w sprawie nadania 
Statutu Muzeum Miasta 
Jaworzna.

• Uchwała w sprawie 
programu: „Wiem co potrafię, 
wiem kim będę”.

• Uchwały w sprawie 
powołania: Miejskiej 
Orkiestry Rozrywkowej 
„eMBand” oraz Orkiestry 
Kameralnej „Archetti”.

• Pilna uchwała w sprawie 
zmiany statutu szpitala.

• Uchwała w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek 
w Jaworznie.

• Uchwała w sprawie 
Ramowego Programu 
Promocji Zdrowia na rok 
2010.

• Uchwała w sprawie Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2010-2020.

• Uchwała w sprawie 
przyjmowania wniosków 
o wydawanie paszportów.

• Uchwała w sprawie 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii „Silesia”.

• Uchwały porządkujące pracę 
rady miejskiej.

• Informacja Prezydenta 
Miasta o międzysesyjnej 
działalności.

• Interpelacje i wnioski 
radnych.

• Wnioski mieszkańców.

Comiesięczna sesja rady miejskiej odbyła się 22 grudnia 2009 r. w siedzibie 
Agencji Rozwoju Lokalnego. Ze względu na przepisy, ta była sesją 
budżetową, na której ustalono dochody i wydatki w 2010 roku.

Oprócz uchwalenie budżetu na rok 2010 radni  
na sesji obradowali nad poniższymi sprawami:

Przedstawienia budżetu na rok 
2010 dokonał prezydent Silbert. Aby 
łatwiej zapamiętywać liczby posłużył 
się prezentacją multimedialną, która 
nie pozwala pozostawić niedomó-
wień, nawet dla osób słabiej liczących.

Zanim jednak prezydent wy-
szedł na mównicę, to radny An-

drzej Węglarz odczytał dwie opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

na temat projektu jaworznickiego 
budżetu na rok 2010, który prezydent 
ustawowo musiał przesłać do 15 listo-
pada 2009 roku.

Z opinii można było się dowie-
dzieć, że plan budżetu został przygo-
towany rzetelnie oraz stan finansów 
kasy gminnej jest bezpieczny, a mają-
tek gminny jest w należytym stanie.

Po wystąpieniu Węglarza przy-
szedł czas na prezydenta, który 

poruszał się wyjątkowo swo-
bodnie po temacie prezentu-
jąc budżet. Dochody gminnej 

kasy zaprojektowano na poziomie 
327,6 mln zł, co w porównaniu do bu-
dżetów sprzed kilku lat, jest prawie 
o 50% wyższym dokonaniem. Wy-
datki budżetowe wynoszą 314,2 mln 
złotych i skrojono na tyle ostrożnie, 
aby z powstałej nadwyżki spłacać raty 
i odsetki od zaciągniętych kredytów, 
których poziom na początek 2010 
roku wynosi 145,3 mln złotych.

O poziomie zaciągniętych przez 
miasto kredytów wcześniej wypowie-
działa się już Regionalna Izba Obra-
chunkowa, która stwierdziła, że po-
ziom zadłużenia Jaworzna wynosi 
43,1% w stosunku do sumy rocznych 
dochodów, co jest bardzo bezpieczne 
w porównaniu do możliwości zadłu-
żenia gmin, który może sięgać do 60% 
rocznych dochodów danej gminy. 
Silbert nadmienił także o podjęciu 
wysiłku w celu spłacania kredytów, 
zakładając, że poważne spłaty nastą-
pią już w roku 2010, zmniejszając po-
ziom zadłużenia do 39,9% w stosunku 
do dochodów. Spłatę kredytów za-
planowano generalnie do 2024 roku, 
co sprawia, że coroczne obciążenia 
z tego tytułu będą się zmniejszać.

Wszystkie wydatki jednak nie 
są jakoś drastycznie ograniczone, 
co sprawia, że będzie zapewnione 
normalne funkcjonowanie miasta. 
Symptomy ograniczeń wydatków 
objawiły się najbardziej w dziedzinie 
dotacji do MCKiS-u. To wzbudziło 
wśród radnych komisji kultury i spor-
tu pewne zaniepokojenie. Trudno się 
jednak dziwić ich reakcjom, skoro 
dotyczy to ich domeny działania.

Cała prezentacja Silberta była 
na tyle przejrzysta, że nie wymaga-
ła specjalnych wyjaśnień. Jednak 
po zakończeniu wystąpienia Silberta, 
swój benefis miała opozycja, która 
od początku odgrażała się, że tego 
budżetu nie poprze, argumentując 
na różne sposoby. A to, że dochody 
są przeszacowane, bo tyle pienię-
dzy, ile zaplanowano np. z podatku 
od nieruchomości, miasto nie ściągnie. 
Radni opozycji robili larum z powodu 
zaciągniętych kredytów. – To pierwszy 
rok, kiedy mamy takie zadłużenie – 
grzmiał radny Guja. – Mnie, kiedy 
byłem prezydentem, nie chcieliście po-
zwolić na wzięcie kredytu w wysokości 
15 mln złotych – wypominał radny 
Tarabuła, który zapomniał podstawo-
wą zasadę dobrego gospodarowania, 
która mów, że jeśli trwonimy pienią-

dze, to zaciągnięcie kredytu nawet na  
1 złotówkę jest głupotą.

Silbert wykazał swoim adwer-
sarzom, powołując się na fakty, 
że wszystkie pieniądze z kredytów 
zostały wykorzystane na inwestycje 
miejskie. Bez pieniędzy z kredytów 
nie moglibyśmy sięgać po środki 
unijne, których w roku 2009 wchłonę-
liśmy rekordową ilość. Jak stwierdził 
Silbert, obserwując różne miasta, 
odskoczyliśmy o kilka odległości 
do przodu w stosunku do wielu gmin, 
co będzie teraz procentowało w naj-
bliższej przyszłości.

Ostatecznie, za przyjęciem 
budżetu głosowało 14 
radnych, 3 było przeciw, a 3 się 
wstrzymało, co oznacza, że część 
radnych klubu WDJ milcząco 
(wstrzymując się) budżet 
zaakceptowało.

Na stronie prezentujemy 
Państwu syntetyczną info-
grafikę, która – mam taką 

nadzieję – pomoże stworzyć przy-
najmniej wyobrażenie o wielkości 
naszej kasy gminnej.

JÓZEF MATYSIK

– To pierwszy rok, kiedy 
mamy takie zadłużenie – 
grzmiał radny Guja



6 Grudniowe refleksje

Filiżanka, spodek i talerzyk z zestawu do kawy Rococo

Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta czeka na wolontariuszy

Światowy Dzień Wolontariusza
5 grudnia br. 
obchodziliśmy 
Światowy Dzień 
Wolontariusza. W tym 
szczególnym dla nich 
dniu warto wszystkim 
przybliżyć ideę 
wolontariatu.

Czym jest wolontariat?
Wolontariat to dobrowolna, bez-

płatna, świadoma praca na rzecz 
innych lub całego społeczeństwa, 
w ykraczająca poza związk i ro-
dzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 
Wolontariusz natomiast jest osobą, 
która taką dobrowolną i bezpłatną 
pomoc wykonuje.

Bycie wolontariuszem to przede 
wszystkim satysfakcja z wykony-
wanych zadań. Ale i duża odpo-
wiedzialność. To chęć czynienia 
dobra, niesienia pomocy innym. 
Wolontariat daje poczucie bycia 
potrzebnym, podnosi na duchu, 
a tym samym sprawia, że czujemy 
się szczęśliwsi. Często młodzież 
decyduje się na wolontariat, rów-
nież po to by poznać ciekaw ych 
ludzi oraz zdobyć doświadczenie 
w dziedzinie, która ich interesuje.

Kim są wolontariusze?
Przeważająca większość osób 

pracuje społecznie ze wzg lędu 
na swoje mora lne, rel ig ijne lub 
polityczne przekonania – 60% wo-
lontariuszy uważa, że „powinno 
się pomagać innym”. 36% angażuje 
się w wolontariat, licząc na odwza-
jemnienie pomocy w przyszłości. 
Innym często wskazywanym moty-
wem jest przyjemność, jaką sprawia 
taka „praca”, zainteresowanie nią 
– deklaruje to 33% wolontariuszy. 
22% wolontariuszy pomaga, bo daje 
im to możliwość bycia z ludźmi, 
nawiązania kontaktów, pozwala 
poż y tecznie w ykorzystać czas . 
Dla co dziesiątego wolontariusza, 
g łówną przyczy ną społecznego 
zaangażowania jest chęć zdobycia 
nowych umiejętności, nauczenia się 
czegoś nowego.

Być może dzięki temu entuzja-
zmowi i chęci uczenia się, wolon-
tariuszami najczęściej są ucznio-
wie i studenci, osoby z wyższym 
wykształceniem, ludzie młodzi – 
co piąta osoba w wieku 15 – 19 lat 
deklaruje, że poświęcała swój czas 
i pracę w ramach wolontariatu, 
mieszkańcy wsi lub dużych miast 
(pow. 200 tys. mieszkańców).

Korzyści z wolontariatu
Wolontariat to również moż-

liwość podniesienia kwalifikacji, 
dlatego jest bardzo ceniony przez 
pracodawców. Zaczynając pracę jako 
wolontariusz nic nie ryzykujemy, 
a możemy zyskać naprawdę wiele: 
satysfakcję, przyjaźń, szczęście oraz 
niezapomniane wspomnienia na całe 
życie. Jeżeli nie spodoba nam się 
służba w jednej organizacji lub czu-
jemy, że „to nie jest to” bez przeszkód 
możemy zmienić ją na inną. Jeśli 
masz choć trochę wolnego czasu, 
chcesz robić coś pożytecznego i po-
znać ciekawych ludzi, wolontariat 
to coś dla Ciebie.

Szeroki wybór
Wolontariuszem może być każda 

osoba, która chce podjąć wyzwa-
nie niesienia pomocy. Nie ma tutaj 
ograniczeń wiekowych, jednak wia-
domo, że każda organizacja opiera-
jąca swą działalność na wolontariacie 
ma określony profil wolontariusza. 
Pracować społecznie można w różno-
rakich organizacjach pozarządowych, 
które działają na polach pomocy spo-
łecznej, edukacji, zdrowia, jak rów-
nież w biznesie i innych dziedzinach 
życia. Tak naprawdę tylko od osoby 
chcącej zostać wolontariuszem zależy, 
którą ścieżkę obierze.

Formy wolontariatu
Form wolontariatu jest kilka, 

m.in: wolontariat krajowy, indy-

 Z kolei najczęściej wymienia-
ne powody nieangażowania się 
w wolontariat to niedostateczna 
ilość czasu (43,4%). Osoby, które 
nie zostały wolontariuszami tłu-
maczą też, że nie są tym zaintere-
sowane albo o takiej aktywności 
nigdy nie myślały (28,3%), muszą 
zatroszczyć się przede wszystkim 
o rodzinę (12,5%) czy też nikt ich 
o zostanie wolontariuszem nie 
prosił (12,3%).

 12,9%, a więc ok. 3,8 mln Pola-
ków, zadeklarowało w listopadzie 
2009 roku, że w ciągu ostatnich 12 
miesięcy poświęciło czas na pracę 
w organizacji społecznej lub gru-
pie nieformalnej – wynika z naj-
nowszych badań Stowarzyszenia 
Klon/Jawor. Jest to wynik zbliżony 
do odnotowanego rok oraz dwa 
lata temu; nie napawa optymi-
zmem i nadzieją, że nastąpi po-
wrót do sytuacji z lat 2005 – 2006, 
gdy w wolontariat angażowało się 
ponad 20% Polaków.

 Co czwarty wolontariusz (czyli 
ok. 2,5% Polaków) zadeklarował, 
iż poświęcił na pracę społeczną 
ponad 50 godzin w ciągu roku 
(w 2008 roku tak zaangażowany 
był co piąty wolontariusz). Ponad 
5 godzin rocznie pracowało spo-
łecznie 68,4% wolontariuszy (czy-
li ok. 7% Polaków, podczas gdy 
w 2008 było to ok. 6%). 23,7% wo-
lontariuszy (ok. 2% Polaków) po-
święca swój czas więcej niż jednej 
organizacji – to niemal dwa razy 
mniej niż w 2007, kiedy takie dzia-
łania deklarowało 40% wolonta-
riuszy, a więc niemal 6% Polaków. 
Nie ma różnic w zaangażowaniu 
między mężczyznami a kobietami.

widualny wolontariat zagraniczny, 
workcampy (to tzw. wolontariaty 
wyjazdowe, w ki lkunastoosobo-
w ych grupach – zw yk le młodzi 
ludzie w wieku 18 – 26 lat z róż-
nych narodowości, którzy razem 
pracują, mieszkają i wspólnie or-
ganizują sobie czas), wolontariat 
akcyjny (krótkoterminowy), wo-
lontariat sta ły (bezterminow y), 
wolontariat medyczny (dla osób, 
które ukończą kurs wolontariusza 
medycznego i będą pomagać przy 
łóżkach chorych).

Dlaczego powinno  
nam zależeć?

Nie tylko ze względu na te kilka 
czy kilkadziesiąt godzin, jakie oso-
by pracujące społecznie poświęcą 

organizacjom realizującym ważne 
społecznie cele. Może jeszcze istot-
niejsze jest to, że wolontariusze 
częściej ufają innym (odpowiednio 
53% i 41% pozostałych responden-
tów) i pewnie dlatego wierzą w sens 
wspólnego działania oraz w moż-
liwość porozumienia się z innymi, 
pomimo dzielących ich różnic (72% 
wolontariuszy przy 58%). Czy ob-
serwując dzisiaj sferę publiczną nie 
mamy wrażenia, że takich ludzi 
nam bardzo brakuje?

Życzyłbym sobie, aby każdy, 
kto usłyszy „wołanie o pomoc” bez 
wahania i strachu odpowiedział 
na to wezwanie. Nie ma nic pięk-
niejszego niż bezinteresowna pomoc 
drugiemu człowiekowi.

Do wolontariatu zachęcał:
MATEUSZ WRONA, WOLONTARIUSZ HOSPICJUM 

HOMO-HOMINI IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Święta są jak dzieło sztuki 
tworzone przez wielu. Dzieło 
sztuki kulinarnej dobrej 
gospodyni, sztuki trafnego 
wyboru i pakowania prezentów, 
sztuki grzecznego zachowania 
najmłodszych, sztuki rodzinnej 
konwersacji, sztuki wspomnień, 
kontemplacji i modlitwy… 
a także sztuki dekoracji 
wigilijnego stołu.

Z pewnością wie o tym wszyst-
kim i Elżbieta II – Królowa Bry-
tyjska, jedna z wielu znamienitych 
właścicielek tak powabnych dzieł 
sztuki, jakim są zestawy Rococo, 
tworzone przez najstarsze polskie 
Zak łady Porcelany z Ćmielowa. 
W tych świątecznych dniach po-
wrotu do tradycji, do rodzinnych 
spotkań i rozmowy, nie może nigdy 
zabraknąć elementów podnoszących 
rangę tych chwil, celebrujących 
i uświęcających ich niezwykłość 
oraz niepowtarzalność. Święta Bo-
żego Narodzenia, jak i każde inne 
święta, to czas oderwany od szarej 
i monotonnej rzeczywistości dnia 
codziennego. Dlatego właśnie wtedy 
na stole pojawiają się dania, których 

nie jadamy na co dzień. Spotykamy 
członków familii, których widujemy 
rzadko albo wcale. Wówczas rów-
nież nie posilamy się ze zwykłych, 
codziennych talerzy. Nie nalewamy 
barszczu z szarej, obdrapanej przez 
lata wazy. Nie delektujemy się zwy-
kłą kawą rozpuszczalną z kubka, 
a celebrujemy nasz codzienny kawo-
wy rytuał poprzez dodanie do niego 
szczypty luksusu, który kusi pod-
niebienie i cieszy oczy każdego.

Zestaw y Rococo z Zak ładów 
Porcelany w Ćmielowie to jeden 

z najwcześniej powstałych w fabry-
ce fasonów. Już od dziesięcioleci 
jest on nierozerwalnie związany 
z przebogatą historią Ćmielowa 
oraz Polski.

– To przykład historycznej ak-
tualności zawartej w niebywale 
pięknej, delikatnej i kunsztownie 
zdobionej formie – zauważa Inga Ka-
mińska, Prezes Zakładów Porcelany 
w Ćmielowie. – Rococo przywoła 
obrazy wytwornych, arystokratycz-
nych przyjęć oraz posiłków smako-
wanych w szlachetnym, rodzinnym 

Święta w klimacie „Rococo”
gronie. Porcelana z Ćmielowa jest 
więc symbolem rodzimego rzemio-
sła i sztuki jednocześnie, przeno-
szonych z pokolenia na pokolenie, 
przez co jest ona jednocześnie 
znakiem polskiej tradycji, rodziny 
i świąt! Jest to polska historia, której 
nie wolno zapomnieć.

Właśnie d latego ćmielowska 
porcelana, a w szczególności jej 
najwykwintniejszy fason Rococo, 
może, a nawet powinna, stać się 
eksk luzy wnym prezentem. Jest 
to jedyny taki dar, który sprezen-
towany bliskiej osobie, pozostanie 
z nią, a jednocześnie z całą rodziną, 
przez bardzo długie lata, goszcząc 
na świątecznym stole przez kolejne 
Boże Narodzenia, następne zmiany 
pokoleń miłujących naszą tradycję 
oraz wszelkie inne, niemniej uro-
czyste okazje.

Ćmielowska porcelana dostęp-
na jest w odpowiednich sklepach 
na terenie całego kraju. Szczegółowe 
informacje, dotyczące miejsc dys-
trybucji, można znaleźć na stronie 
www.porcelana-cmielow.pl.

– Porcelana tworzona w zakła-
dach z Ćmielowa to luksus, na który 
nas stać – trafnie kończy Inga Ka-
mińska – a którego sława głośna jest 
już na świecie od dziesiątków lat!

WWW.PORCELANA-CMIELOW.PL



7Zakłady usługowe

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

firm i ogrodów przydomowych

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

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO

Jaworzno ul. Dąbrowska 22a 
tel. 032/ 615 51 25, 0 502 687 330

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

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

Zakład krawiecki damsko-męski. 
Jaworzno, ul. Mickiewicza 2 b.

Czynne 9.00-17.00; sob. 9.00-13.00
skracanie spodni, wszywanie zamków do spódnic i spodni, 

wszywanie zamków do kurtek również skórzanych

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów, 

płaszczy damskich i męskich
KRÓTKIE TERMINY!!! Tel. 751 97 48

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

CENTROSZKŁO POGOTOWIE SZKLARSKIE 24h
tel./fax 623 66 34 od 8.00 – 17.00,

tel. 0 503 932 319 – 24h

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 696 545 772
032 660 10 57

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

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

Przegrywanie taśm VHS na płyty DVD i CD
Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min. 15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

tel. 032/ 751 91 30

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

HDS – załadunek, rozładunek, łyżka, hak, palety
piasek, ziemia, kamień, żwir, żużel

Kamienie ozdobne: grysy, muraki, otaczaki, skalniaki
Koparko-ładowarka: wyburzenia; 

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

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

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

WYRÓB ŻALUZJI i ROLET
MONTAŻ – SPRZEDAŻ  P.P.H.U. „PAT-DAM”

Biuro han.: ul. Słowackiego 1 (róg Jaworznianki), 
tel. 751 95 47, 0606 537 606

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

żaluzje poziome i pionowe, rolety zew. i wew. dekoracyjne, 
szycie firan i zasłon 

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

tel. 500 265 956, 508 294 140
fabrykakoloru@o2.pl

„EW-MAR” 
firany – zasłony, rolety – żaluzje, karnisze, 

dekoracyjne szycie, pomiar – montaż 
ul. Chopina 60, 43-600 Jaworzno 

tel. 032/ 616 34 46, 0 507 445 126

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

Tel. 032 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.

Serwis AGD Amica i inne
www.serwisagd.xt.pl

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12

ENDI-BUD
Usługi remontowo – budowlane, 

wykończenia wnętrz.
Tel. 0 793 663 193

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

                      Michtex Strus-Bud 
 tel. 0 504 136 250 tel. 0 504 191 981

www.strus-bud.pl

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Ułożenie 1m2 kostki już od 120 zł 

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

Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. 
Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.

Gładź. Malowanie.

Tel. 0 601 797 305

ALARMY – ANTENY RTV, SAT
domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 

montaż, naprawa.
Tel./fax 032 700 34 27, 0 502 86 34 71

Z.I.A. i A. „PREWEN”

Zakład elektroniczny ul. Mały Rynek 1
tel. 615 58 82, kom. 0 696 947 321

Pogotowie antenowe TV-SAT: domy prywatne, TBS-y, 
wspólnoty mieszkaniowe. Montaż, pomiar konserwacja. 

Tel. 0 602 627 046, 753 10 36 – „Bajkoland” 

Serwis RTV-VIDEO ul. Sławkowska 10 (centrum),
tel. 032 616 60 73, kom. 0 504-154 658, pn. – pt. 9-17, sob. 9-13 

www.servis-rtv.com

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

Tel. 0 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

ul. Matejki 59 
tel. 0 504 226 620, 032/ 753 08 51

SERWIS OPON Pompowanie kół azotem
Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, tel. 753 11 72;

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.

AUTOHOLOWANIE Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14,
tel. 0 603 121 798, 032 617 75 64, Szczakowa 

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065

„AUTO-RENOWA” blacharstwo, lakiernictwo 
Krzysztof&Rafał Wiernek, ul. Królewska Jaworzno
tel. 032 617 75 08, 0 698 176 638, 0 608 139 494
Pomoc drogowa e-mail: autorenowa@interia.eu

mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików

GAZ W BUTLACH
EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON

Propan-butan w butlach 11 i 33 kg. Gazy techniczne: tlen 
acetylen, CO2 i inne. „GRAFI” Sprzedaż butli i akcesorii 
gazowych, podłączenia i przeglądy kuchni gazowych

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33

MIR-GAZ
Czynne 7 dni w tygodniu 24h/dobę niedziele i święta

propan – butan do kuchenek gazowych 
w butlach 11 kg + gazy techniczne

032/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.pl

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

w butlach 11 kg 
tel. 032/ 615 55 85, 0 696 16 70 51 ul. Piaskowa 68

EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTAN 
bezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max  

1 h. Tel. 615 50 10, 615 62 79, do kierowcy 0 601 43 16 67
Napełnianie butli turystycznych od 0,5 do 5 kg, butli 33 kg gaz do 

wózków widłowych. CANDIA – ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN, 
parking KWK „Jan Kanty”

Próby szczelności instalacji gazowych
roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. Projektowanie 

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż 
wkładów kominowych kwasoodpornych i węglowych. 

Inst – Gaz ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

Firma Remontowo – Budowlana „POL-BER”
Wykonujemy usługi z zakresu: budowa domów, więźby, 

pokrycia dachowe (posiadamy zezwolenia na rozbiórkę pokryć 
z azbestu), wykończenia wnętrz, prace wodno-kanalizacyjne. 

www.polber.za.pl, tel. 0 600 707 175; 0 501 598 256

BLACKBUD – profesjonalne wykańczanie wnętrz:
tapety natryskowe, gładź, malowanie, sufity podwieszane, 
ścianki działowe, instalacje elektryczne, płytki, panele itp. 

Tel. 605 442 905 
Cyklinowanie bezpyłowe

Czyszczenie dywanów, 
wykładzin, tapicerek, kanap 

profesjonalnym sprzętem renomowanej firmy Kärcher. 
Tel. 0 604 243 332. 

Solidnie, tanio.

Producent Mebli „WOJTAS” 
oferuje meble na zamówienie: biurowe, sklepowe, pokojowe, 

meble na wymiar: kuchenne, garderoby, zabudowy z systemem 
drzwi przesuwnych oraz inne. Pomiar, transport, montaż gratis. 

www.meblewojas.pl Tel. 0 698 662 320

POMOC DROGOWA CAŁODOBOWA 
USŁUGI PRZEWOZOWE

TEL. 513 447 896; 507 021 731



8 Reklama

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

11.01 i 25.01.2010 r.
MOŻLIWOŚĆ ZDAWANIA 

EGZAMINU W NOWYM SĄCZU

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

czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 032 616 33 55, 0 509 721 745
www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl
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USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

Skład Opałowy
Jaworzno, ul. Wysoki Brzeg 4

oferuje:
» węgiel luzem,
» węgiel workowany
» orzech
» ekogroszek

Transport we własnym 
zakresie

tel. 0 32/ 223 68 00, 
0 664 430 664

Jolanta i Marek Nowak 
Jaworzno ul. Piłsudskiego 33 
(50 m od Poczty – ul. Wilcza) 

tel. 032/ 616 40 28, 0 501 496 323, 
0 506 585 128 

www.ubezpieczenie.jaworzno.pl

JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 11 LAT

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH

Po szkole podstawowej, gimnazjum i zawodowej 
w systemie zaocznym, eksternistycznym i korespondencyjnym.
Przyjmujemy zapisy na wszystkie semestry

U NAS ZA SZKOŁĘ NIC NIE ZAPŁACISZ!!!
NIE MA UKRYTYCH KOSZTÓW

Zapisy przyjmujemy w dwóch terminach:
– Na sesję jesienną – Wrzesień
– Na sesję wiosenną – Marzec

POSIADAMY UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ.
WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO WSZYSTKICH INSTYTUCJI

Nasze motto: Nauczyciel twoim przyjacielem!
Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę

Nie wierzysz? Sprawdź sam!

Zapraszamy do naszej placówki na ul. Olszewskiego 76 
(Gimnazjum nr 2) Stara Huta. Dojazd autobusem linii 303

Biuro czynne od 13.00 do 17.00
Od poniedziałku do czwartku

 Tel. 032 6166 333, 724 200 101 ,606 111 078
www.indeks.xo.pl\indeks.htm

Bądź dobrze 
poinformowany

Jeśli chcesz być na bieżąco infor-
mowany o prowadzonych inwesty-
cjach i remontach drogowych, chcesz 
wiedzieć gdzie występują utrudnienia 
drogowe, jakie zmiany w organizacji 
ruchu mogą nastąpić, dołącz do ser-
wisu internetowego MZDiM.

Aby otrzymywać aktualne infor-
macje o sytuacji na jaworznickich 
drogach wystarczy odwiedzić za-
kładkę SUBSKRYPCJA na stronie 
internetowej MZDiM: www.mzdim.
jaworzno.pl i wpisać swój adres e-
mail. Następnie należy zalogować 
się na swoje konto pocztowe – gdzie 

otrzymają Państwo informację o re-
jestracji w serwisie. W następnej 
kolejności należy potwierdzić chęć 
otrzymywania wiadomości z naszego 
serwisu informacyjnego.

Zmiana numerów 
rachunków bankowych

Od 1 stycznia 2010 r. obsługę 
bankową Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów w Jaworznie będzie prowa-
dzić GETIN Bank SA.

W związku z tym zmianie ule-
gną numery rachunków banko-
wych. Od 1 stycznia 2010 r. wpłat 
należy dokonywać na następujące 
rachunki:

Rachunek bieżący:
57 1560 0013 2382 1801 1779 0001

Rachunek dochodów:
30 1560 0013 2382 1801 1779 0002

Rachunek wadium:
03 1560 0013 2382 1801 1779 0003

Pamiętajmy o odśnieżaniu 
chodników

Pomimo, że dotychczas zima 
tylko kilkakrotnie dała o sobie znać 
to – jak można zaobserwować – nie 
wszyscy mieszkańcy pamiętają 
o dodatkowych obowiązkach, jakie 
w tym okresie na nich spoczywają. 
Zgodnie bowiem z uchwalonym 
przez radnych Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na tere-
nie miasta właściciele posesji muszą 
zadbać o usunięcie śniegu i lodu 
z chodnika bezpośrednio przylega-
jącego do nieruchomości.

Doświadczenia z ubiegłych lat 
pokazują, że duża grupa mieszkań-
ców nie dopełnia tego obowiązku. 
W wielu miejscach na terenie miasta 
chodniki pokryte są cienką warstwą 
lodu, który stwarza realne zagro-
żenie dla pieszych, zwłaszcza tych 
w podeszłym wieku.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
w Jaworznie apeluje do właścicieli 
nieruchomości, aby sprawdzili stan 
przyległych chodników i w razie 
potrzeby przeprowadzili stosowne 
prace.
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Droga do Piekła

Z szafy prokuratora P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
PIOTR GRZEGORZEK – KUSTOSZ MUZEUM W CHRZANOWIE

www.muzeum.chrzanow.pl

Mrówki

BliZej prawa

Zaproszenie
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Polacy zabijają z broni krótkiej, 
z bliska, niekiedy podkładają bom-
by. Rosjanie i Ukraińcy wolą serię 
z kałasznikowa albo strzał z kara-
binu snajperskiego. Byli żołnierze 
Specnazu stosują „betonowe buty” 
lub tzw. moskiewską zamrażarkę 
(metoda preferowana zimą): ofiara 
umiera w chłodni, a jej ciało podkła-
da się w publicznym miejscu.

Ryszard Niemczyk karierę zaczął 
od drobnych usług na zlecenie właścicieli 
agencji towarzyskich w okolicach Biel-
ska-Białej. Dzięki zdobytym kontaktom 
poznał Ryszarda Boguckiego, a przez 
niego ludzi Pruszkowa. Specjalizował się 
w torturowaniu osób, które nie chciały 
płacić haraczy. Z czasem stał się kilerem 
pruszkowskiego gangu. Aresztowano 
go w związku z wymuszeniami haraczy 
i napadami rabunkowymi. Z wadowic-
kiego aresztu uciekł w listopadzie 2000 r. 
Niemczyk i Bogucki są też podejrzewani 
o zabójstwo gen. Marka Papały, byłego 
komendanta głównego policji.

W pierwszej połowie lat 90. zabój-
stwa były dziełem zwykłych członków 
grup przestępczych. Potem zaczęto 
je zlecać zawodowcom. – Przestępcy 
wiedzą, że popełnienie zbrodni psuje in-
teresy. Często zabójca musi się ukrywać 
przez lata. Wynajmowanie do mokrej 
roboty osób z zewnątrz jest dla grupy 
opłacalne – mówi policjant specjali-
zujący się w walce z przestępczością 
zorganizowaną.

Na Ireneusza J., bossa łódzkiego pod-
ziemia, zabójca polował przez pół roku. 
Był nim Ukrainiec Paweł J., pseudonim 
Pasza, weteran wojny afgańskiej. Przez 
kilka miesięcy Pasza nie mógł zrealizo-
wać zlecenia, bo Gruby Irek, podejrze-

wając zamach, nigdzie nie pojawiał się 
bez ochrony i kamizelki kuloodpornej. 
Aby uśpić czujność Grubego Irka, zle-
ceniodawcy zaprosili go na gangsterską 
wigilię do pizzerii. Gruby Irek przyjechał 
bez ochroniarzy i kamizelki kuloodpor-
nej. Zginął od jednego strzału w głowę 
z karabinu snajperskiego, gdy wycho-
dził z pizzerii. Zamiast 60 tys. dolarów 
Jędrzej zapłacił zabójcy tylko 8 tys. do-
larów – za opóźnienie w wykonaniu wy-
roku. W drugiej połowie lat 90. w gangu 
Janusza T. (Krakowiaka) powstał pluton 
egzekucyjny. Jego członkowie wyko-
nywali zlecenia gangów z całej Polski. 
Najbardziej znani i najlepiej opłacani 
to: Zdzisław Ł. ps. Raptus., Robert K. 
ps. Ciolo, Siergiej S. ps. Sanitariusz. 
Członkiem plutonu egzekucyjnego Kra-
kowiaka był także Tadeusz M., zabójca 
Jacka Dębskiego, którego znaleziono 
powieszonego w celi aresztu przy Ra-
kowieckiej w Warszawie. Przypisuje 
się im co najmniej trzydziesci zabójstw. 
Jedną z ich ofiar był Wiktor Fiszman, 
rezydent rosyjskiej mafii. Zabójca Zdzi-
sław Ł. otrzymał 100 tys. zł. Fiszmana 
dopadł przed jego domem w Szczecinie. 
Oddał sześć strzałów. Robert Kwiek, 
pseudonim Ciolo. Na początku lat 90. 
został uznany przez Interpol za jednego 
z najgroźniejszych przestępców w Eu-
ropie. Odpowiadał za co najmniej sześć 
zabójstw na zlecenie w Polsce i Niem-
czech. Działał także we Francji, krajach 
Beneluksu oraz na Bałkanach. Ukrywał 
się w Dniepropietrowsku na Ukrainie. 
Tam w sierpniu 1994 r. został zatrzy-
many. W 2001 r. sąd w Lublinie skazał 
Kwieka na karę dożywotniego więzienia.

W styczniu 1999 r. 350 policjantów 
z Centralnego Biura Śledczego uczest-

niczyło w obławie, podczas której za-
trzymano członków plutonu. – Jedyną 
rzeczą, jaką umiem robić, jest zabijanie 
– mówił po zatrzymaniu 35-letni Ukra-
iniec Siergiej Sienkiv, pseudonim Sani-
tariusz, były żołnierz Specnazu w Afga-
nistanie. W Polsce pojawił się w 1990 r. 
Zaczynał jako ochroniarz w agencjach 
towarzyskich i egzekutor długów. Jest 
oskarżony o wykonanie siedmiu za-
bójstw na zlecenie, w tym zastrzelenie 
szefa gangu działającego w Trójmieście 
o ps. Szwarceneger. Sienkiva podejrzewa 
się także o zabicie Ryszarda G., pseudo-
nim Tato z gangu pruszkowskiego. – Dla 
mnie ludzkie życie jest warte tylko 10 tys. 
dolarów, bo tyle mi płacą za jego odebra-
nie – oświadczył Sienkiv prokuratorowi.

Coraz częściej „usługę” zabójstwa 
na zlecenie „zamawiają” przeciętni lu-
dzie. Halina D. zleciła zabójstwo męża, 
by przejąć szacowany na 7,2 mln zł mają-
tek. Janusz D. zginął od sześciu strzałów 
z broni krótkiej. Zabójca został zatrzy-
many i skazany na 25 lat więzienia. Hali-
nie D. sąd w Poznaniu wymierzył karę 15 
lat pozbawienia wolności. Nie powiodło 
się planowane przez Aleksandrę S. i jej 
syna zabójstwo męża. Zabójca uprowa-
dził Jana S. Ten zaproponował 4,5 tys. 
zł za uwolnienie, czym przelicytował 
propozycję żony. Oferta została przyję-
ta. Kobietę skazano na 4 lata więzienia.

– Skoro jest popyt na usługi płatnych 
zabójców, to będą oni w Polsce działać. 
A popyt rośnie. Mamy nawet do czynie-
nia z dumpingiem. Amatorzy przyjmują 
zlecenia już za kilkaset złotych. Na szczę-
ście amatora łatwo złapać. Zawodowiec 
jest praktycznie nieuchwytny – mówią 
policjanci.

PITAWAL

Skończył się szczyt hipokryzji w Ko-
penhadze. Nie było to tanie przed-
sięwzięcie. Podobno wydano na ten 
cel nieco ponad 200mln dolarów 
i zapewne nie doliczono do tego 
strat, które mieszkańcy stolicy 
Danii ponieśli w związku z pewną 
blokadą miasta. Przecież VIP-om 
należało zapewnić bezpieczeństwo 
za wszelka cenę.

Atak zimna i ciepła
Jeszcze nie podjęto konkretnych 

postanowień, kiedy niemalże cała pół-
kula północna została skuta potężnym 
atakiem zimna. Oczywiście 15 stopni 
to nie mróz, ale dla nowoczesnej tech-

niki aż zanadto. Kompletny paraliż 
komunikacyjny poniekąd ucieszył tych 
wszystkich, którzy uważają, że nie ist-
nieje coś takiego jak efekt cieplarniany. 
W każdym bądź razie, jak donoszą me-
dia, brak na to naukowych dowodów.

Oczywiście wszyscy dla odmiany 
są zgodni, że faktem niezaprzeczalnym 
jest globalne ocieplenie – pisałem już 
o tym wielokrotnie. A jednym ze skut-
ków tego zjawiska są raptowne zmia-
ny pogody, czego doświadczyliśmy 
w grudniu. To właśnie jest najlepszą 
ilustracją przeniesienia się pola konfliktu 
ze wschodu z zachodem na północ – po-
łudnie. Wciąż mroźne tereny podbiegu-
nowe i bojler z ciepłą wodą na południu. 
Większość zna go jako Morze Śródziem-
ne. Kontrasty się przyciągają – to zrozu-
miałe, chociaż na przeszkodzie stoi im 
ten wysoki płot pośrodku od Pirenejów 
przez Alpy po Karpaty

Odwieczne zmiany
Nic nie może wiecznie trwać. Góry 

wyrastają i rozsypują się, ludzie żyją 
i umierają, imperia rodzą się i rozpa-
dają, Bogowie przychodzą i odchodzą, 
a Ziemia kołysząc się na boki krąży wo-
kół Słońca mając to wszystko, mówiąc 
oględnie … w głębokim poważaniu. Dla 
funkcjonowania Układu Słonecznego, 
los człowieka zamieszkującego Ziemię 
nie stanowi istotnego problemu. Osta-
tecznie nie takie katastrofy dotknęły 
powierzchnię naszej planety na długo 
przed pojawieniem się naszego gatun-
ku i nie takie dotkną, kiedy nas już nie 
będzie. Co więcej, większość z nich już 
jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

Co robić
Dlatego w pewnym sensie powin-

niśmy mimo wszystko coś dla siebie 
zrobić, ale rozważywszy to wszystko 
na chłodno. Na początek zapomnijmy 
o protokole z Kioto i wszystkim co z nie-
go wynika. Zamiast walczyć z efektem 

cieplarnianym pomyślmy w jaki sposób 
pomóc tym regionom, które ucierpią 
z powodu globalnego ocieplenia, o ile 
oczywiście wszelkie klęski nie dotknęły 
ich na własne życzenie.

Obecnie skazuje się producentów 
energii na ograniczanie emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery, zapomina-
jąc, że podwyższona temperatura musi 
skutkować zwiększeniem aktywności 
biologicznej ściółki, gdzie fauna glebo-
wa wraz z grzybami oraz bakteriami 
produkują spore ilości tego gazu poza 
wszelką kontrolą.

A przecież zamiast zmniejszać ilość 
emitowanego gazu można by rozwinąć 
szereg sposobów przechwytywania go 
między innymi do produkcji paliwa od-

nawialnego. Ze zrozumiałych względów 
odrzucam rośliny oleiste, skoro produk-
cja 1 litra biodiesla wymaga zużycia 1,5 
litra paliwa konwencjonalnego. Polecam 
między innymi powrócić do idei „Zie-
lonych Pasów” Stalina. Prawdę powie-
dziawszy i tak na początku był Dezydery 
Chłapowski, który dla poprawy warun-
ków klimatycznych sadził śródpolne 
pasy zadrzewień. Teraz takie pasowe 
drzewostany można by upowszechnić 
wzdłuż dróg, gdzie niedawno dokona-
no hekatomb starych drzew. Poniekąd 
same sobie były winne powodując wiele 
wypadków drogowych. Tym nie mniej 
wskazane jest, aby wzdłuż drogi znajdo-
wało się coś zielonego i to mogłyby być 
różne gatunki drzew, którym nie pozwa-
lanoby przekroczyć określonej średnicy 
pnia. Wyprodukowane tutaj drewno 
nie musiałoby trafiać do elektrowni, ale 
być zużywane przez miejscową ludność, 
która miałaby zarazem obowiązek dosa-
dzania nowych drzew. Innym miejscem, 
gdzie takie uprawy drewna opałowego 
powinny być prowadzone są tereny pod 
liniami energetycznymi. A jeśli dodamy 
do tego inne nieużytki, to pojawia się 

spore pole do popisu. Nawet, jeśli w skali 
kraju udałoby się tym sposobem uzyskać 
5% energii to byłoby nieźle.

A kiedy pierwszego grudnia od-
wiedziłem znajdujące się opodal Dębu 
Piekło, nic nie wskazywało na nadcho-
dzącą zimę. Nawet mrówki krzątały się 
intensywnie.

Termin
Bardzo proszę przybliżyć mi poję-

cie upływu terminu, np. do składa-
nia pism procesowych, ewentualnie 
w przypadku przedawnienia. Kiedy 
właściwie upływa termin czy liczą 
się jedynie dni robocze, jak traktować 
soboty i w jakich sytuacjach można 
przywrócić utracony termin?

Kwest ia przedawnienia była 
tematem ostatniego artykułu. Nie 
sposób w tym zakresie wyczerpać 
tematu, dlatego w tym zakresie na-
leżałoby się indywidualnie poradzić. 
Jeżeli chodzi o terminy np. składania 
pism w postępowaniu procesowym 
lub nieprocesowym, jak również 
np. terminy w kwestiach skarbo-
wych, to zasada jest jedna: liczą się 
zarówno dni robocze, jak i wolne 
od pracy. Jedynie w sytuacji, gdy 
upływ terminu przypada na dzień 
wolny, wówczas upłynie on wraz 
z końcem kolejnego dnia roboczego. 
Dlatego de facto termin może się 
wydłużyć. Dla przykładu: termin 
zapłaty podatku VAT za miesiąc 
grudzień upływa nie 25 grudnia, lecz 
27 grudnia, ponieważ mamy święta. 
Lecz w tym roku będzie to dzień 28, 

a w zeszłym roku upływ terminu 
przypadał na 29 grudnia, ponieważ 
bezpośrednio po świętach następo-
wały sobota oraz niedziela. Soboty 
liczymy jak dni wolne, ponieważ 
urzędy takie jak sąd, fiskus, ZUS czy 
urząd miejski – nie pracują. Dlatego 
w postępowaniu zarówno cywilnym, 
karnym, jak i administracyjnym 
terminy liczymy z uwzględnieniem 
wszystkich dni, za wyjątkiem sy-
tuacji, gdy ostatni dzień przypada 
w dniu wolnym od pracy. Upływ 
terminu liczy się od momentu dorę-
czenia pisma, wezwania, orzeczenia, 
decyzji, etc. Doręczenie może nastą-
pić albo poprzez osobiste zgłoszenie 
się po pismo i potwierdzenie jego 
odbioru, albo za pośrednictwem 
Poczty Polskiej. Jeżeli przesyłka była 
awizowana, początek terminu bie-

gnie od momentu jej podjęcia. Jeżeli 
zatem pismo doręczono we wtorek, 
to termin 7 dni również upłynie 
we wtorek, podobnie jak termin 14 
dni. Chodzi o moment możliwo-
ści zapoznania się z treścią pisma, 
oświadczenia, etc. Natomiast jeżeli 
chodzi o przywrócenie terminu, 
to muszą nastąpić okoliczności 
szczególne, a ich dowiedzenie spo-
czywa na tym, która składa wniosek 
o przywrócenie. Terminy tzw. zawite 
de facto nie podlegają przywróceniu. 
Natomiast w pewnych sytuacjach 
termin zwykły można przywrócić 
po uwzględnieniu tego, że strona 
obiektywnie nie była w stanie speł-
nić wezwania w określonym czasie. 
Oczywiście przypadek niewłaściwe-
go doręczenia wezwania jest argu-
mentem istotnym.
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1. Sprawa oczywista
W nawiązaniu do ostatniego 

artykułu pragnę zatem ostatecznie 
usta lić, że nie budzi zastrzeżeń 
kwestia dotycząca faktu, iż od mo-
mentu połączenia komórki jajowej 
z plemnikiem, czyli od chwili za-
płodnienia, zarodek jest ludzką 
istotą i należy mu się ochrona oraz 
szacunek tak, jak każdemu czło-
wiekowi. Przeciwnicy In vitro nie 
są – jak uważają – jedynymi po-
siadaczami tej prawdy i w tym za-
kresie nie ma żadnego sporu. Nikt 
tutaj żadnej Ameryki nie odkrywa. 
Nie budzi zatem wątpliwości, kiedy 
rozpoczyna się życie ludzkiej istoty 
jako odrębnego organizmu. A za-
tem w tej kwestii powoływanie się 
na konieczność dowodzenia przez 
przeciwników metody In vitro fak-
tów typu: „księżyc świeci w nocy, 
a słońce w dzień” albo: „trawa jest 
zielona, a nie czerwona” – pozo-
staje zbędne. Nikt nie kwestionuje 
fa k tów powszechnie uzna nych 
prawnie i medycznie, jak również 
nikt nie spiera się, co do rzeczy 
oczywistych, nawet dla ludzi spoza 
kręgu specjalistów.

2. Contra In vitro
Uważam, że należałoby przejść 

do kolejnych argumentów na etapie 
tej dyskusji: mianowicie do pro-
blemu podnoszonego przez kręgi 
katolickie, których opinia w kwestii 
In vitro nie może zostać pominięta. 
Kościół w swojej doktrynie cał-
kowicie neguje procedurę In vitro 
i ma do tego prawo. Społeczeństwo 
i ustawodawca natomiast – ze wzglę-
dów nie tylko religijnych, ale i przez 
szacunek do światopoglądu katolic-
kiego – zmuszeni są głos tego więk-
szościowego wyznania uwzględnić 
i moralnie rozpatrzyć. O ile szaleń-
stwem byłoby umniejszanie albo 
wręcz kwestionowanie roli Stwórcy 
w powstawaniu stworzenia – i po-
dobne niedorzeczności nie stanowią 
sporu nawet w kręgach zagorzałych 
zwolenników stosowania metody In 
vitro – to jednak argumentacja teo-
logiczno-moralna w tym zakresie nie 
odbywa się bez wątpliwości.

Zważmy bowiem na to, że o ile 
nikt nie dyskutuje na temat tajemni-
cy poczęcia, to jednak powoływanie 
się na argumenty w stylu „zabawy 
w Pana Boga” – mające podważyć 
moralny wymiar In vitro – pojawia-
ją się chyba nie do końca na miejscu 
i nie bardzo pasują do kontekstu. 
Nikt przecież nie uzurpuje sobie roli 
Stwórcy, który i tak decyduje o tym 
czy zarodek się rozwinie.

W nadziei na weryfikację tego 
typu argumentacji – rzekomo bijącej 
w zwolenników In vitro – moralnie 
nie znajduję jednak wystarczających 
argumentów na jej podtrzymanie 
i z etycznego punktu widzenia nie 
dostrzegam żadnego konf l ik tu 
pomiędzy Stwórcą a człowiekiem. 
W ludzkich rękach pozostaje sztuka 
medyczna. Mówiąc o sztuce, mam 
na myśl i coś pozy ty wnego, coś 
dobrego. Moim zdaniem – w tym 
w ymiarze na leży też rozpatr y-
wać kwestię In vitro – jako jeden 
z aspektów medycznych i zarazem 
szczególnych – bo i w szczególnej 
mierze nawiązujących do zagadnień 
filozoficznych, etycznych, prawnych 
oraz religijnych.

– wymiar etyczny

3. Ostatnia szansa
W tym miejscu pojawia się ko-

lejny problem, którego rozpatrzenie 
wynika nie tylko ze względów reli-
gijnych, ale właśnie z racji etycznych. 
Istnieje możliwość powstawania tzw. 
zarodków nadliczbowych, którym 
należy zapewnić medyczne bezpie-
czeństwo i prawną ochronę. Wydaje 
się, że wątpliwości w tym zakresie 
nie są do końca bezpodstawne i musi 
się pojawić dyskusja na ten temat. 
Z jednej strony zagrożenie dla za-
rodków, z drugiej widmo „pustego 
pokoju dziecinnego”, niespełnionego 
rodzicielstwa.

Obie te kwestie żywo poruszają 
nasze emocje i wołają o odpowie-
dzialność w działaniu. Tu dyskusja 
nie staje się prostsza, ale wręcz prze-
ciwnie: rodzi kontrowersje, jeżeli 
nie religijne, to na pewno moralne. 
Zarodki mają tę wadę, że nie po-
trafią mówić: nie wypowiadają się 
na temat swoich praw ani oczekiwań. 
Milczą, licząc na naszą rozwagę. 
Warto jednak zadać sobie pytanie 
czy przy zastosowaniu In vitro cho-
dzi raczej o nowe życie, czy o jego 
zaprzeczenie?

Czy powinniśmy najpierw wi-
dzieć dobre strony metody, czy 
za wszelką cenę wyszukiwać prze-
ciwwskazań? W tym miejscu Kościół 
katolicki staje na wysokości zadania 
i głosi, że wszystkie dzieci, zarówno 
te istniejące dzięki stosowaniu In 
vitro, jak i poczęte In vivo – są tak 
samo pełnowartościowe, żadne nie 
są gorsze. Wszyscy przecież jesteśmy 
częścią planu Bożego. Czy zatem 
dzieciaki, przychodzące na świat 
w wyniku sztucznego zapłodnienia 
mają mniejszą wolę życia?

Pytanie wydaje się retoryczne, 
lecz nadal nie ma „odpowiedzi” 
od zarodków: czy one nie chcą żyć? 
Czy mamy uniemożliwić stosowanie 
wspomaganego zapłodnienia tyl-
ko dlatego, że rodzi ono naturalne 
ryzyko śmiertelności i powikłań, 
porównywalne z In vivo? Nie sądzę, 
aby realizacja miłości bliźniego 
w osobie dziecka – fałszywie inter-
pretowana przez niektóre kręgi jako 
chęć posiadania – była grzeszna albo 
moralnie wątpliwa. To nie jest praw-
da, że trzeba wszystko mieć. Tu nie 

chodzi o relację człowiek – własność, 
lecz o relacje człowiek – człowiek. 
Chodzi o nowe życie.

Czy zatem z etycznego punktu 
widzenia powinna nas gorszyć wizja 
sztucznego zapłodnienia, czy raczej 
ustawodawca powinien skupić się 
na opracowaniu skutecznej metody 
ochrony prawnej, zapewniającej nie-
tykalność życiu od samego momentu 
jego poczęcia? Metody dla wszyst-
kich bezpiecznej, w obrębie której 
nie byłoby miejsca na nadużycia ani 
eksperymenty, a embrion spokojnie 
oczekiwałby swoich narodzin. „Być 
albo nie być” – oto jest pytanie za-
rodka, który jeszcze nie czytał dzieł 
Shakespeare’a.

4. Za dużo zarodków?
Przy rozważaniu nad wątpliwym 

losem nadliczbowych zarodków 
warto zapytać o kolejną kwestię: czy 
rzeczywiście jest ich aż tak wiele? 
Przecież faktycznie nie dochodzi 
do masowej „produkcji” zarodków, 
biorąc pod uwagę to, że metodzie In 
vitro – jako ostatecznej – poddają się 
kobiety mające trudności w zajściu 
w ciążę, przez długie lata leczące nie-
płodność. Czy ich organizm obfituje 
w tak wielką liczbę zarodków, czy też 
zarodki te – w najlepszym przypad-
ku – można policzyć na palcach jed-
nej ręki, bo może nie ma ich wcale?

Na zastosowanie In vitro nie de-
cydują się wielodzietne matki, lecz 
raczej osoby, które nie dostrzegają 
już innej możliwości zapłodnienia. 
Ich organizmy de facto nie są zdolne 
do naturalnego rozrodu, niejedno-
krotnie pozostając na granicy bez-
płodności? Wówczas każdy zarodek 
jest błogosławieństwem, mimo że nie 
wszyscy „eksperci” w tym temacie 
do tego błogosławieństwa są prze-
konani.

Czy fa kt yczny m problemem 
są rzeczywiście nadliczbowe zarod-
ki? Przecież metoda In vitro oscyluje 
w granicach 30 procent skutecz-
ności – co niektórym złośliwcom 
nawet się podoba – a zatem w ilu 
przypadkach możemy mówić o tzw. 
wolnych zarodkach? Zakładając, 
że nie dochodzi do zapłodnienia 
za pierwszym razem, rozważyć na-
leży możliwość powtórzenia zabie-

gu, a do tego potrzebne są kolejne 
zarodki.

Z tego, co mi wiadomo, w Niem-
czech wszczepia się jedynie dwa 
zarodki, w Polsce jest możliwość 
wszczepienia trzech zapłodnionych 
komórek jajowych. Lecz w wielu 
przypadkach kończy się na możli-
wości wszczepienia jednej. 

5. Miłość bezwarunkowa
Selekcja naturalna bynajmniej 

nie jest pomysłem zwolenników ani 
specjalistów metody In vitro. Do-
chodzę do przykrego przekonania, 
że spór o In vitro nie sprowadza się 
do ochrony życia i troski o życie, lecz 
do tego, żeby za wszelką cenę do-
wieść swoich przekonań? A przecież 
dzieci, które rozwiną się z pielęgno-
wanych zarodków są w najwyższym 
stopniu oczekiwane. Są kochane, 
zanim jeszcze się narodzą. Nie bie-
rzemy pod uwagę tysięcy niechcia-
nych maluchów, poczętych naturalną 
metodą, tułających się po domach 
dziecka, a kwestionujemy niezby-
walne prawo do bycia rodzicem 
tych, którzy nie zawsze – w drodze 
naturalnego zapłodnienia – mogą 
nimi zostać.

Co jest złego w In vitro? Odpo-
wiedź jest prosta: budzi wątpliwości 

moralne. Nad czym zatem powin-
niśmy debatować: nad rozwiąza-
niem kontrowersji i uregulowaniem 
prawnym tego, co uregulowane 
zostać musi. Nie możemy prze-
cież przyjąć logiki rozumowania 
w stylu „zawracania kijem Wisły”, 
bo na dzień dzisiejszy tego typu 
myślenie nie stanie się powszechnie 
obowiązujące.

6. Anonimowe 
rodzicielstwo?

Nawiążę do tematu kolejnej wąt-
pliwości, a mianowicie podnoszo-
nego przez przeciwników In vitro 
niebezpieczeństwa anonimowego 
ojcostwa. Właściwie nie bardzo rozu-
miem, co ma wspólnego anonimowe 
ojcostwo z metodą In vitro. Z tego, 
co mi wiadomo, do zabiegów sztucz-
nego zapłodnienia przygotowują się 
pary małżeńskie do końca zdeklaro-
wane w zakresie swoich personaliów. 
Oczywiście wątpliwość może zrodzić 
się znów wokół nadliczbowych zarod-
ków. W ich istnieniu przeciwnicy In 
vitro chcą widzieć milionowe rzesze 
zabijanych noworodków i tego dantej-
skiego obrazu usiłują użyć przeciwko 
zwolennikom metody.

Lecz i tutaj problem szybko znika. 
Ustawodawca przecież jest w stanie 
tak uregulować procedurę adopcyjną 
ewentualnych niechcianych zarod-
ków, ażeby wyeliminować nieznane 
ojcostwo, podobnie jak i nieznane 
macierzyństwo. Wystarczy zatem 
chcieć w pełni odpowiedzia lnie 
ustosunkować się do tego zagad-
nienia – a racjonalna odpowiedź 
nasuwa się samoistnie. Oczywiście 
tu pojawia się kolejne zagadnienie: 
czy prawodawca stanie na wysokości 
swojego zadania oraz kiedy to realnie 
nastąpi?

Temat ten również budzić może 
zarówno osobiste nadzieje, jak 
i uzasadnione kontrowersje. Obie-
całem jednak polityczne aspek-
ty tej dyskusji pozostawić raczej 
na drugim planie, bo nie zawsze 
widzę dla nich miejsce w kontek-
ście moralnym. Bezpieczniej będzie 
zatem pozostać w kręgu rozważań 
etycznych, żeby dyskusja nie prowa-
dziła nas na manowce nie związane 
z tematem.

MGR MAREK NIECHWIEJ (FILOZOF, PRAWNIK)
KANCELARIALEGIS@INTERIA.EU

C. D. N.

11 grudnia 2009 r. (piątek) 
w godzinach przedpołudniowych 
zaginęła pięciomiesięczna kotka. 
Kotek ma sierść w kolorach: 
biało-szaro-czarny. Znakiem 
charakterystycznym jest blizna 
nad przednią, prawą łapą, białe 
przednie łapki oraz łzawiące oczy.
Prawdopodobnie w dniu 
zaginięcia była widziana 
na ławce, na głównym przystanku 
w Byczynie, tuż przed godziną 10. 
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, 
gdzie znajduje się Zuzia PROSZONY 
JEST O PILNY KONTAKT.

Zaginął kotek - pilne! 

 Dla znalazcy przewidziana jest nagroda!
Telefon kontaktowy: 509-017-010.

Zuzia
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Pod koniec listopada, uczniowie klas 
drugich III LO Grzegorz Wawryn, 
Krystian Kot, Paulina Siewniak, 
Sylwia Walerian i Dominika Dutka 
wraz z nauczycielami mgr Barbarą 
Badowską i mgr Celiną Jadamus 
spędzili tydzień w Arhus, drugim 
co do wielkości mieście Danii. Wy-
jazd odbył się w ramach prowadzo-
nego w szkole od roku programu 
Comenius. Po warsztatach w Ja-
worznie, w listopadzie 2008 roku 
rozpoczynających program oraz 
po wizycie w Hiszpanii w kwietniu 
2009 roku, przyszła kolej na wyjazd 
do Danii.

Tematem spotkania szkół part-
nerskich były migracje. Każda szkoła 
przygotowała interesujące prezentacje 
komputerowe na ten temat, oczywi-
ście w języku angielskim. Dzięki temu, 
że uczniowie mieszkali u rodzin swoich 
duńskich kolegów szlifowanie języka 
odbywało się nie tylko podczas spotkań 
w szkole. Integracja grupy przebiegała 
bardzo szybko, zwłaszcza, że niektórzy 
z uczniów znali się już z poprzednich 
warsztatów. W ramach realizowanego 

projektu pt. „Spójrz w lustro” polscy 
uczniowie wraz z kolegami z Włoch, 
Hiszpanii, Niemiec, Estonii i oczywi-
ście Danii odwiedzili wiele instytucji, 
które problemami emigrantów zajmu-
ją się na co dzień. Zebrane informacji 
przekazano następnie całej grupie 
biorącej udział w warsztatach w Ar-
hus. Największym zainteresowaniem 
cieszyła się prezentacja grupy, która 
odwiedziła duńskie przedszkole, w któ-
rym przebywa wiele dzieci emigrantów.

Bardzo duże wrażenie zrobiła 
na wszystkich szkoła duńska. Już przy 
wejściu do szkoły zaskoczył nas widok 
ogromnej ilości rowerów, na których 
do szkoły przybywają codziennie za-
równo uczniowie, jak i nauczyciele, 
niezależnie od pogody. Kolejne zdzi-
wienie wzbudził w nas brak trady-
cyjnych dzwonków oraz czas trwania 
lekcji, 90 minut. Bardzo podobały się 
nam przerwy, które trwają 30 minut. 
Prawdziwy podziw wzbudziło w nas 
wyposażenie szkolnych pracowni i sali 
teatralnej, w której obejrzeliśmy musi-
kal, przygotowany przez uczniów i na-
uczycieli naszej szkoły partnerskiej.

Wprawdzie typowo listopadowa 
pogoda nie zachęcała do spacerów 
brzegiem morza, ale mimo to zwie-
dziliśmy najważniejsze miejsca w do-
stojnym Arhus. Dużo wrażeń dostar-
czyła nam wizyta na starym mieście, 
czyli Den Gamle By.

Pracowity tydzień w Arhus szybko 
minął, pozostały ciekawe wspomnie-
nia, które doskonale motywują nie tyl-
ko do nauki języka angielskiego, lecz 
także do gruntownego przygotowania 
się do kolejnych warsztatów w ramach 
programu Comenius, na które III LO 
wyjeżdża do Włoch w kwietniu 2010 
roku. Więcej na temat realizowanego 
w szkole projektu można przeczytać 
na: www.comenius-lookingglass.dk.

BARBARA BADOWSKA, KOORDYNATOR PROJEKTU

Wsparcie finansowe uzyskano z Ko-
misji Europejskiej w ramach progra-
mu „Uczenie się przez całe życie”. 
Wyłączną odpowiedzialność za treść 
publikacji ponosi wydawca. Komisja 
Europejska nie odpowiada za wyko-
rzystanie tych informacji w jakikol-
wiek sposób.

III LO na warsztatach Comenius w Danii
W bibliotece szkolnej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, w dniach 17 
i 18 grudnia 2009 r. odbył się wykład 
mgr Barbary Stanek pt. „Historia 
Żydów w Jaworznie”. Trwa również 
wystawa „Macewy mówią”.

Nasze dzieci dorastają, kształcą się 
i rozjeżdżają po świecie. Ważne jest, 
by pamiętały o swojej „małej ojczyźnie”, 
jej historii, kulturze i mieszkańcach.

Tej problematyce poświęcone są cy-
kliczne wystawy oraz zajęcia edukacyjne 
organizowane dla młodzieży w Biblio-
tece Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Jaworznie we współpracy z pracowni-
kami Muzeum Miasta Jaworzna.

Kontakty z muzeum utrzymujemy 
od ośmiu lat i zaowocowały one cyklem 
zajęć. Na kolejnych wykładach pracow-
nicy muzeum przybliżają młodzieży 
początki miasta, jego herbu, sztuki 
sakralnej, przemysłu, architektury, hi-
storii obozów oraz geografię i przyrodę 
naszego regionu. Poziom zajęć i zakres 
przekazywanej wiedzy zawsze jest do-
brany i dostosowany do wieku i potrzeb 

Pamiętać o swojej 
małej ojczyźnie

Przyszli adepci budownictwa – 
młodzież z Zespołu Szkól Ponad-
gimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Jaworznie – mieli nie-
powtarzalną szansę zajrzenia pod 
konstrukcję dachu zabytkowego 
kościoła parafii pw św. Elżbiety Wę-
gierskiej w Jaworznie-Szczakowej.

Na nietypową lekcję architek-
tury zabrała swoich wychowanków 
mgr inż. Dorota Jońca, nauczyciel przed-
miotów budowlanych ZSP 1. W ramach 
zajęć z podstaw projektowania (w dzia-
le historii architektury) postanowiła 
skorzystać z gościnności parafii św. 
Elżbiety Węgierskiej, organizującej tzw. 
dni otwarte, i pokazać uczniom „żywą 
konstrukcję, z którą zazwyczaj zaznaja-
miają się tylko na papierze.

– Oglądaliśmy „od góry” sklepie-
nia krzyżowo-żebrowe i gwiaździste 
oraz konstrukcję więźby dachowej. 
– To niesamowite uczucie, znaleźć 
się w sercu takiej budowli, być pod 
dachem i jednocześnie nad sufitem 
kościoła – gdzie nikt z wiernych nie 
ma szans zajrzeć – powiedziała Jońca.

Przy okazji uczniowie wysłuchali 
prelekcji muzealnej, prowadzonej 
przez panią Iwonę Brandys, która 
przybliżyła historię kościoła oraz 
omówiła charakter stylu architekto-
nicznego świątyni i symbolikę obra-
zów i płaskorzeźb.

– Dowiedziałam się, że kościół 
utrzymany jest w stylu neogotyckim, 
zbudowany z cegieł i kamienia wa-
piennego na planie krzyża. We wnę-
trzu zachwyca szczególnie ambona 
z sylwetkami i atrybutami czterech 
ewangelistów – informowała uczen-
nica z kl. IIIa TB.

Młodzi budowlańcy wysłuchali 
też wykładu „Neogotyk – neostyle” 
Szymona Wrońskiego z Uniwersytetu 
im. Jana Pawła II.

– Sądzę, że taka forma zajęć jest 
atrakcyjna dla uczniów i mam na-
dzieję ją kontynuować. Szczególne 
podziękowania za zaproszenie i go-
ścinę należą się z naszej strony dla 
proboszcza szczakowskiej parafii, ks. 
Józefa Guta – podsumowała Jońca.

ANETA BERGIEŁ

Tajemnice sklepienia

Gościem radia Eska, była 
uczennica SP 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Jaworznie 
– Gabrysia Michaj, 
zdobywczyni I miejsca 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Recytatorskim.

Pierwszego grudnia – w 200. 
rocznicę urodzin Ludwika Brail-
lea w Dąbrowie Górniczej odbył 
się I Ogólnopolski Integracyjny Kon-
kurs Recytatorski, którego otwarcia 
dokonał prezydent tego miasta. 
Do konkursu przystąpili uczniowie 
szkoły podstawowej i  gimnazjum, 
którzy podjęli się tematu pt. „Zmy-
słami postrzegam świat”.

W świątecznej scenerii, ucznio-
wie przenieśli nas w świat metafor, 
rymów i piękna. Komisja konkur-
sowa miała niemały problem, gdyż 
recytacja odbywała się na wysokim 
poziomie. Przewodniczący jury, 
dyrektor Teatru Zagłębia ogłosił 

wynik konkursu. Najlepsza okazała 
się uczennica klasy IV SP 3 Gabry-
sia Michaj, która recytowała wiersz 
Marii Konopnickiej „Kim jesteś”. 
Swoimi przeżyciami związanymi 
z konkursem, uczennica podzieliła 
się z panią redaktor i wszystkimi 

słuchaczami radia Eska. Laureatka 
została już zaproszona na konkurs 
w przyszłym roku. Nam pozostało 
pogratulować i życzyć kolejnych 
sukcesów w dalszej drodze arty-
stycznej.

ANNA BURKAT, ELŻBIETA SMOLIŁO

– M. Konopnicka

Uczestnicy konkursu

Tydzień w Arhus szybko minął, ale pozostały ciekawe wspomnienia

Sklepienie kościoła widziane z góry

edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej.

Zajęcia niezmiennie cieszą się dużym 
zainteresowaniem naszych uczniów, 
którzy czynnie biorą w nich udział zada-
jąc często pytania na temat tych zagad-
nień, które są im najbliższe, bo związane 
z dzielnicami, w których mieszkają.

MARIA KOŚCIUK, GRAŻYNA ZAJĄC

Macewa
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BADANIA 
PSYCHOLOGICZNE 
DLA KIEROWCÓW!

• Odebrano ci prawo jazdy?
• Kończy się ważność Twoich badań psychologicznych?
• Chcesz podjąć pracę instruktora nauki jazdy?
• U nas zrobisz badania psychologiczne 
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Tomasz Majchrzak tel. 793 793 941
Sławomir Bolek tel. 608 013 050

B&M TOMASZ MAJCHRZAK
ul. LASKOWIEC 9 43-607 JAWORZNO
E-mail: biuro@bm-ppoz.pl
www.bm-ppoz.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA P. POŻ. OBIEKTÓW I FIRM

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– GAŚNICE (również SAMOCHODOWE)
– SIECI HYDRANTOWE
– SYSTEMY ODDYMIANIA
– KONSERWACJA REMONTY POMIARY
– SPRZEDAŻ SPRZĘTU
– DOKUMENTACJA
– SYGNALIZACJA POŻARU

A u t o r y z o w a n y  P u n k t  S p r z e d a ż y 

ul. Grunwaldzka 164 (Pechnik obok hali Manhattan)
43-600 Jaworzno tel. 32 616 35 71, 606 406 435

�

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

tel. (032) 751-91-30
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Na zdjęciu Dominik Mocherek, zwycięzca Plebiscytu na Sportowca Roku 2008 
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Wielkimi krokami zbliża się 
18. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jak 
co roku, na stronie 
http://aukcja.
jaw.pl czekają 
na Państwa bardzo 
interesujące 
przedmioty.

Szczególna gratka cze-
ka na wszystkich kibiców 
sportowych, którzy mogą tam 
nabyć bardzo ciekawe pamiątki. 
A jest się o co bić. Na licytujących 
czeka bluza Polski z Mistrzostw Eu-
ropy w Izmirze, przekazana na ten 
szczytny cel przez statystyka kadry, 
Oskara Kaczmarczyka. Jest także 
ofiarowana przez prezesa Górnika 
Jaworzno, Jerzego Rybę koszulka 
Tomasza Hajty, w której zawodnik 

wystąpił w 1998 r. w wygranym me-
czu z Luksemburgiem. Do równie 
ciekawych należą aukcje piłki Orłów 

Górskiego 

z au-
tografa- mi Gór-
skiego, Laty, Domarskie-
go, Iwana, Gadochy, Nawałki i wielu 

Sportowe aukcje WOŚP
innych, przekazanej przez JSP Szcza-
kowiankę Jaworzno. Piłkę przekazał 
także prezes Ciężkowianki Jaworz-
no, Janusz Ciołczyk, a znajdzie-

my na niej autografy piłkarzy 
pierwszej drużyny. Jest także 

miniaturka piłki siatkowej 
z podpisami siatkarzy re-
prezentacji Polski oraz 
trenera Raula Lozano, 
którą przekazał na aukcję 
Sebastian Pycia. Znajdzie 
się także coś dla kibiców 

boksu. Prezes Jawor Te-
amu, Włodzimierz Kromka 

podarował sztabowi WOŚP 
rękawice klubowe z podpisami 

Mistrzów; Jerzego Kuleja, Ma-
riana Kasprzyka, Pawła Skrzecza, 

Henryka Średnickiego oraz Grze-
gorza Skrzecza. Wszystkich kibiców 
sportowych i nie tylko zapraszamy 
do licytacji w tym jakże szczytnym 
celu.

SIE MA!
PAWEŁ JĘDRUSIK

Ze wszystkich 
jaworznickich 
zespołów, jako ostatni 
do korzystania ze 
świąteczno-noworocznej 
przerwy przystąpili 
koszykarze II-ligowego 
MCKiS-u Termo-Rex 
Jaworzno, którzy we 
wtorek, na 2 dni przed 
wigilijną wieczerzą, 
rozgrywali jeszcze ligowe 
spotkanie.

Przeciwnikiem podejmowanym 
we własnej hali była teoretycznie 
lepsza drużyna AZS Politechnika 
Radomska, która przed meczem 
zajmowała dogodniejszą pozycję 
niż nasz zespół w ogólnej k la-
sy f ikacji . Po mającej miejsce 2 
tygodnie temu l igowej porażce 
z wiceliderem rozgrywek- Unią 
Tarnów (57:63), wszyscy, którzy 
liczyli na rehabilitację jaworznian 
w ostatniej w roku konfrontacji nie 
zawiedli się. Wtorkowe spotkanie 
n ie było jed na k por y wając y m 
w idow isk iem, a ze wsz yst k ich 
pozytywnych aspektów tego spor-
towego wydarzenia praktycznie 
jedynym, a zarazem najważniej-
szym był fakt zwycięstwa miej-
scowych. Oba teamy popełniały 
przynajmniej przez pierwszą część 
dużą ilość błędów. Kilkukrotnie 
dochodziło do kuriozalnych sy-
tuacji, k iedy to po stracie piłk i 
jednej ze stron, druga wychodziła 
z kontratakiem, mając l iczebną 
przewagę zawodników, a mimo 
tego nie potra f i ła w ykończyć , 
w ydawałoby się 100% sy tuacji. 
I tak, po nienajlepszej dla oka fana 
pierwszej kwarcie prowadziliśmy 
minimalnie jednym „oczkiem”. 
Początek partii drugiej niejedne-
go obecnego na hali przyprawiał 

o sen. Pierwszy celny rzut i od razu 
za 3 punkty oddał po 2 minutach 
i 4 sekundach gry Mirosław Fran-
kowski. Przy stanie 20:15 nasz ze-
spół popełnił szereg błędów i nie-
wymuszonych strat, czego efektem 
była utrata prowadzenia (20:24). 
Gra bardzo wyraźnie nie „kleiła” 
się jaworznianom, co uwidacz-
niało się w problemach z punkto-
waniem choćby doświadczonych 

Remina czy Frankowskiego, którzy 
w kluczowym momencie (22:24) 
zostali w dwóch kolejnych akcjach 
zablokowani. To w konsekwencji 
pozwoliło przyjezdnym powięk-
sz yć swój dorobek pu n k tow y. 
„Owocna” końcówka, w której 
aktywny Marcin Środa wziął dwu-
krotnie na siebie odpowiedzial-
ność i skutecznie trafiał do kosza, 
pozwoliła naszym ponownie objąć 

prowadzenie 28:27 i gdy wydawało 
się, że zostanie ono „dowiezione” 
do przerwy, na 0.3 sekundy przed 
końcem trafili goście ustalając wy-
nik na 28:29. Radomianie głównie 
dzięki rzutom za „3”, w przed-
ostatniej kwarcie ugrali 5- punkto-
wą przewagę (37:42). Fatalny błąd 
przytrafił się jednak zawodnikowi 
AZS-u, który mając przed sobą je-
dynie kosz jaworznickiej drużyny, 

MCKiS Termo-Rex Jaworzno – AZS Politechnika Radomska 69:59 (14:13, 14:16, 23:16, 18:14)

W pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia 2004 r. odszedł od nas 
wspaniały człowiek, długoletni za-
wodnik Victorii i Szczakowianki 
Jaworzno, Mirosław Stadler. W tym 
roku przypadła 5. rocznica śmierci 
„Ojca sukcesu” zespołu prowadzone-
go obecnie przez Andrzeja Sermaka. 

Po zawieszeniu korków na kołku, 
zajmował się trenowaniem jaworznic-
kiej Szczakowianki. Wraz z obecnym 
trenerem „biało-czerwonych” stanowili 
duet, który po raz pierwszy i póki co, 
jedyny w historii jaworznickiego sportu 
wprowadził drużynę z naszego miasta 
do piłkarskiej Ekstraklasy. Przez zna-
jomych wspominany jest jako człowiek 
bardzo skromny, zawsze uśmiechnięty, 
mający wielkie serce. Poza pełnieniem 
stanowiska trenera, zajmował się rów-
nież nauczaniem wychowania fizyczne-
go. – Do dziś pamiętam WF-y z panem 
Stadlerem. Zawsze był wyrozumiały 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Pamiętamy  
o Śp. Mirosławie Stadlerze

dla każdego ucznia i potrafił sprawić, 
że każdy z uczestników zajęć świetnie się 
bawił – wspomina swojego nauczyciela 
jeden z uczniów. 

BARTEK DŁUGAJCZYK

KOSZYKÓWKA

a za sobą wracającego zawodnika 
Termo-Rexu, nie zdobył kolej-
nych punktów dla swojej druży-
ny, na dodatek zfaulował w ataku, 
przez co Jaworzno otrzymało rzuty 
wolne, skutecznie w yegzekwo-
wane przez Remina. Zawodnicy 
miejscowych sytuację tą odebrali 
najwyraźniej jako ostatni sygnał 
na przebudzenie i w końcu ruszy-
li „pełną parą”. Zaskoczeni takim 
obrotem sprawy przyjezdni coraz 
częściej gubi l i się i dostarcza li 
nam „za darmo” piłki, które nie 
były już marnowane. Przed ostat-
nimi 10 minutami gry wygrywali-
śmy 51:46. Warte odnotowania jest 
niecodzienne zajście z 3. kwarty, 
gdy przy wyniku 48:42, radomia-
nie nie wykończyli bardzo dobrej 
okazji, umożliwiając naszym wy-
prowadzenie kontrataku. W geście 
rozpaczy jeden z zawodników Po-
litechniki położył się na parkiecie, 
co spotkało się z natychmiastową 
reakcją pani sędziny, która naj-
widoczniej zmartwiła się stanem 
zdrowia zawodnika. Przerwanie 
gry wiązało się z wstrzymaniem 
akcji naszej drużyny. Na szczęście 
sprawiedliwości stało się zadość 
i po wznowieniu gry Adamczyk 
traf i ł za 3 punkty. W 4. części 
w grę zespołu gości wkradły się 
ogromne nerwy, co tylko skom-
plikowało im sytuację. Skupili się 
oni głównie na wytykaniu błędów 
prowadzącym spotkanie, którzy 
faktycznie momentami popełniali 
je. Taki stan rzeczy ułatwił tylko 
naszym zawodnikom powiększe-
nie przewagi i w konsekwencji od-
niesienie zwycięstwa. MCKiS Ter-
mo-Rex Jaworzno ma szansę uda-
nie rozpocząć nowy rok, z racji, iż 
kolejne spotkanie, jakie przyjdzie 
mu rozegrać, będzie pojedynkiem 
z OSSM PZKosz Sta lowa Wola, 
czyli przedostatnią drużyną ligi. 
Z drużyną ze Stalowej Woli ry-
walizowaliśmy już w tym roku 
w Pucharze Polski i zwyciężyliśmy 
bardzo wyraźnie 115:38.

BARTEK DŁUGAJCZYK

Trener Lichtański rozpracował rywali w ostatnim meczu w tym roku
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W sobotnie popołudnie 12 
grudnia odbyło się doroczne 
spotkanie opłatkowe 
członków Związku 
„Jaworzniacy” w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 5 
na Osiedlu Stałym.

Zgodnie z polską tradycją w okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia i przed 
zbliżającym się Nowym Rokiem, 
kultywowany jest zwyczaj łamania 
się opłatkiem z przekazywaniem ży-
czeń świątecznych i noworocznych. 
Na spotkanie z tej okazji przybyli 
członkowie Związku Młodocianych 
Więźniów Politycznych „Jaworz-
niacy” z wielu miast woj. Śląskiego, 
by wspólnie w koleżeńskim gronie 
przekazać sobie wzajemnie najlepsze 
życzenia.

Wszystkich przybyłych powitał 
wiceprezes Zw. Mł. Więzniów Poli-
tycznych „Jaworzniacy” O/Śląskiego 
w Jaworznie Longin Rosicki. Prezes 
Związku Mieczysław Wieła z powodu 
choroby nie mógł uczestniczyć w spo-
tkaniu. W chwili szczególnej, przy 
rozwiniętym sztandarze związku 
dzieląc się opłatkiem przekazywano 
sobie słowa wzajemnej życzliwości, 
przyjaźni.

W spotkaniu uczestniczyli: 
Andrzej i Krzysztofa 
Kozłowscy z Zawiercia, 
Tadeusz Gojawiczyński 
z Gliwic, Stefan Staszowski 
z Chorzowa, Ryszard Dymek, 
Marian Zięba z Katowic 
w wojskowych mundurach 
oraz z Jaworzna Longin 
i Maria Rosiccy, Józefina 
Szkółka, Wincenty i Julia 
Pykowie.

Przy lampce szampana, kawie, 
herbacie, upłynęła dalsza część spo-
tkania przy wspólnych koleżeńskich 
rozmowach, wspomnieniach z przed 

Spotkania po latach

lat w jaworznickim więzieniu w latach 
1950-56. Niezwykłą dokumentalną, 
osobistą pamiątkę przywiózł ze sobą 
p. Andrzej Kozłowski, kartkę papieru 
formatu A 4 z wpisanymi życzeniami 
na przypadające jego imieniny od ko-
legów, z którymi przebywał w celi 
z datą Jaworzno, 30.11.1952 r. i pod-
pisami 19 kolegów – współwięźniów. 
Z kilkoma utrzymuje nadał kontakty, 
wielu z nich już nie żyje, a o innych 
czas zatarł pamięć, dzisiaj pozo-
stał cenny dokument, skłaniający 
do wspomnień sprzed 57 lat.

W imieniu „Jaworzniaków” O/ 
Katowice Tadeusz Gojawiczyński 
przekazał najlepsze życzenia wszyst-
kim kolegom oraz jaworznickiej Re-
dakcji „Co tydzień” i telewizji CTv, 
która od kilkunastu lat jest bliska 
organizacji i członków Związku „Ja-
worzniacy”.

ZOFIA ŻAK 

Jaworzniacy pod swoim sztandarem

Członkowie Związku „Jaworzniacy” przy wspólnym stole podczas spotkania opłatkowego

Foto: Stefan Staszowski

Foto: Stefan Staszowski

Foto: Stefan Staszowski

Podczas spotkania – 12 grudnia 2009 roku
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Tel. 032 751 56 65 
www.cargo.edu.pl; www.oskcargo.pl

11.01.10 – Kwalifikacja wstępna kierowców
11.01.10 – ADR
18.01.10 – Kurs dokształcający kierowców (przewóz 

osób lub rzeczy)
25.01.10 – Szkolenie okresowe kierowców

Reklama
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Na konkursowe odpowiedzi czekamy od czwartku od godziny 8.00 do piątku do godziny 12.00 pod adresem mailowym gazeta_konkursy@o2.pl.  
W mailu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu z dopiskiem „Konkurs Jaworzno” . Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie. 

Ziemia krakowska jest 
miejscem szczególnym, 
ze względu na położenie 
geograficzne, początki 
polskiej historii, 
wielowiekową tradycję 
oraz kolebkę Lotnictwa 
Polskiego.

Podczas uroczystości jubi le-
uszowych 90-lecia Lotnictwa Pol-
skiego (1918-2008), które odbyło 
się w lipcu 2008 roku w Krakowie 
– Balicach, został odsłonięty Po-
mnik Chwały Polskich Skrzydeł, 
który jest monumentem jedynym 
w swej wymowie i przesłaniu, po-
wstał na ziemi krakowskiej u źró-
deł Lotnictwa Polskiego. W swym 
wnętrzu gromadzi ziemię z miejsc 
poległych polskich lotników, roz-
sianych w świecie, gdzie przelali 
krew, oddali swoje życie dla nie-
podległej ojczyzny.

Odsłonięcie i poświęcenie pomni-
ka połączone zostało z ceremonią 
nadania dla Stowarzyszenia Lotników 
Polski Południowej sztandaru, które 
od samego początku działa na terenie 
ziemi krakowskiej i śląskiej, a w dal-
szej perspektywie planuje powiększyć 
obszar swojej działalności.

Sztandar ten został przekazany 
w 10. rocznicę działalności SLPP. 
Wręczenia sztandaru w wojskowej 
oprawie dokonał Marszałek woj. 
Małopolskiego na ręce prezesa SLPP 
Tadeusza Zemuły. Finał 3-etapo-
wych uroczystości jubileuszowych 
zakończył się we wrześniu 2008 r. 
w Jaworznie.

Powołanie Stowarzyszenia w roku 
1997, którego inicjatorem był Tadeusz 
Zemuła, postawiło sobie za cel wy-
łonienie i uhonorowanie jaworznic-
kiego asa lotnictwa, znanego jeszcze 
sprzed II wojny w 2 pułku lotniczym 

w Krakowie mjr. pil. Karola Pniaka. 
Do zorganizowania stowarzyszenia 
przychylnie ustosunkowali się i zara-
zem zaangażowali weterani lotnictwa 
dowódcy eskadr „A” i „B” 308. Dywi-
zjonu płk. pil. Edward Jaworski i płk. 
pil. Stanisław Bochniak.

W roku 1998, podczas obchodów 
80-lecia Lotnictwa Polskiego w Ja-
worznie, nastąpiło uroczyste odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej mjr. pil. 
Karola Pniaka. Tablica umieszczona 
została na zabytkowym gmachu TG 
„Sokół” przy ul. Mickiewicza. Od-
słonięcia tablicy w hołdzie synowi ja-

worznickiej ziemi dokonał gen. bryg. 
pil. Stanisław Skalski – legendarny 
as lotnictwa polskiego. Replika tej 
tablicy zabudowana została w Kapli-
cy Pamięci Narodu na Jasnej Górze.

Staraniem SLPP w roku 1999 zo-
stała otwarta i poświęcona Kaplica 
Lotników pw. M.B. Loretańskiej, 
patronki lotników w sanktuarium 
na Osiedlu Stałym, jedyna tej rangi 
w Polsce i na świecie, i jako nekro-
polia otrzymała dekretem miano 
Kaplicy Pamięci Narodu.

Każdego roku w Kaplicy Lot-
ników odbywają się uroczystości 
organizowane przez Zarząd SLPP 
z ceremoniałem wojskowym składa-
nia urn z ziemią z mogił poległych 
lotników na obczyźnie Anglii, Fran-
cji, Belgii, Holandii, Danii, cmenta-
rza Orląt Lwowskich, mogił Kresów 
Wschodnich oraz wody Kanału La 
Manche.

Walny Zjazd Delegatów, który 
odbył się 7 listopada 2009 roku w Kra-
kowie, w wyniku wyborów, ustanowił 
nowe przedstawicielstwo organów 
stowarzyszenia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Lotników Polski Południowej:

Tadeusz Zemuła – Prezes Zarządu 
Głównego,
Józef Skulich – Wiceprezes Zarządu 
– I Zast. Prezesa,

Jan Szymik – Wiceprezes Zarządu 
ds. lotnictwa,
Franciszek Zalewski – Wiceprezes 
Zarządu ds. członkowskich,
Stanisław Nowakowski – Sekretarz,
Janusz Starowicz – Skarbnik,
Andrzej Pierścionek – Członek Za-
rządu,
Jan Zemła – Członek Zarządu,
Adam Wróblewski – Członek Za-
stępca.

Główna Komisja Rewizyjna:
Janusz Czechowski – Przewodniczący,
Krzysztof Gałązka – Zast. Przewod-
niczącego,
Piotr Gajecki – Sekretarz,
Czesław Proszek – Członek,
Karol Pniak (mjr) – Członek.

Główny Honorowy
Sąd Koleżeński:

Marek Stęborowski – Przewodniczący,
Jarosław Szołtysek – Zast. Przewod-
niczącego,
Leszek Kurek – Sekretarz,
Dariusz Stachura-Michalski – Członek,
Andrzej Pyzocha – Członek.

Walny Zjazd Delegatów uchwalił 
także obchody 100. rocznicy uro-
dzin Patrona SLPP mjr. pil. Karola 
Pniaka, przypadające 26 stycznia 
2010 roku.

W IMIENIU STOWARZYSZENIA

HONOROWY WICEPREZES DS. WETERANÓW

MJR PIL. W ST. SPOCZYNKU ANTONI TOMICZEK

ZOFIA ŻAK

Kaplica Lotników pw. M.B. Loretańskiej na Osiedlu Stałym

Sylwester w „Heliosie”
W tym tygodniu kino Helios 

w Katowicach zaprasza na premierę 
filmu „Raj dla par”. Jest to kome-
dia, a zarazem opowieść o czterech 
parach, które udają się na wakacje 
do luksusowego kurortu położo-
nego na tropikalnej wyspie. Jedno 
z małżeństw zamierza w ten sposób 
naprawić wzajemne relacje, co z tego 
wyniknie zobaczycie Państwo sami. 
Ponadto dla tych, którzy nie zaplano-
wali jeszcze jak spędzą ostatni dzień 
roku przypominamy, że kino Helios 
w Katowicach przygotowało na ten 
dzień ciekawą propozycję „Filmowy 
Sylwester”, w którym przewidziano 
pokazy przedpremierowych hitów: 
„Sherlock Holmes” oraz „Raj dla par” 
a także „Avatar” oraz „Templariusze. 
Miłość i krew.” Dodatkowo tuż przed 
północą każdy z uczestników otrzy-
ma lampkę szampana i powita Nowy 
Rok z wodzirejem. A oto jak prezentu-
ją się dwa sylwestrowe zestawy:

Zestaw nr 1: Start: 21:15, „Sherlock 
Holmes” (pokaz przedpremierowy). 
W przerwie lampka szampana oraz 
powitanie Nowego Roku z wodzirejem, 
„Raj dla Par” (pokaz przedpremierowy). 
Zakończenie około godziny 2:15.

Zestaw nr 2: Start: 21:00, „Tem-
plariusze. Miłość i krew”. W przerwie 
lampka szampana oraz powitanie 
Nowego Roku z wodzirejem, „Avatar” 
(wersja analogowa). Zakończenie około 
godziny 3:00.

Bilety w cenie 50 zł od osoby na je-
den z wybranych zestawów już do na-
bycia w kasach kina! Brak możliwości 
rezerwacji miejsc!

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na wybrane 
seanse. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Kim byli Templariusze? 
Szczegółowy repertuar kina na stronie 
www.heliosnet.pl.

Radiostacja Gliwicka
W tym tygodniu po raz kolejny 

wspólnie ze Śląską Organizacją Tury-
styczną zapraszamy do odwiedzenia 
kolejnego obiektu na śląskim Szlaku 
Zabytków Techniki, tym razem czas 
na Radiostację Gliwicką. Jest to słynne 
miejsce niemieckiej prowokacji z 31 
sierpnia 1939 roku poprzedzające wy-
buch II wojny światowej i jest to rów-

nież najwyższa na świecie budowla 
drewniana zbudowana z modrzewia, 
która liczy sobie 111 metrów. Obecnie 
mieści się tu Muzeum Historii Radia 
i Sztuki Mediów, które jest oddziałem 
Muzeum w Gliwicach. Warto przy-
pomnieć, że w Gliwicach mieszczą się 
też inne zabytki techniki jak: Muzeum 
Odlewnictwa Artystycznego oraz Mu-
zeum Techniki Sanitarnej.

A dla naszych czytelników mamy 
atrakcyjny, liczący ponad 300 stron 
przewodnik turystyczny po wojewódz-
twie „Śląskie. Przewodnik pozytywny” 
wydany przez Śląską Organizację Tu-
rystyczną. Wystarczy tylko odpowie-
dzieć na pytanie: Co w języku śląskim 
oznacza wyraz „lachać się”? Więcej 
informacji o atrakcjach województwa 
śląskiego na stronie: www.gosilesia.pl.

Kinoteatr „Rialto” zaprasza
Również Kinoteatr „Rialto” pro-

ponuje filmowego Sylwestra. W tym 
roku dwa niezwykłe filmy: zwario-
waną komedię Sama Mendesa „Para 
na życie” oraz węgierski musical „Pa-
pryka, sex i rock n roll”. W przerwie 
pomiędzy seansami poczęstunek oraz 
liczne konkursy. Ponadto na dużym 
ekranie będzie można zobaczyć sceny 
z najsłynniejszych musicali filmowych, 
a imprezę, ze swadą i dowcipem, popro-
wadzi, jak zwykle pełen czaru Mirosław 
Kotowicz. A dla kinomanów, którzy 
planują nadrobić filmowe zaległości 
proponujemy w okresie przed i po-syl-

westrowym czeską komedię „Do Czech 
razy sztuka” oraz „Serafinę”. A po No-
wym Roku będzie można zobaczyć 
jeden z lepszych polskich filmów 2009 
roku „Dom zły” a także „Tybetańską 
księgę umarłych”. Ponadto w Rialcie 
dwa warte obejrzenia filmy: głośny 
„Zapaśnik” oraz „Kropka.com”.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na film do Rialta. 
Wystarczy tylko odpowiedzieć na pyta-
nie: Jak się nazywa reżyser filmu „Dom 
zły”? Szczegółowy repertuar kinoteatru 
na stronie www.rialto.katowice.pl.

„Kosmita” książka o autyźmie
Na prośbę Banku Śląskiego skie-

rowaną do autorki dla dzieci Roksany 
Jędrzejowskiej – Wróbel powstała 
książka o problemie dotyczącym wielu 
rodzin, czyli o autyźmie. „Kosmita” 
to opowieść o niezwykłej rodzinie, 
w której pojawia się Ktoś – nowy, dziw-
ny... jakby z innej planety. Pojawienie 
się Ktosia pociąga za sobą niezwykłe 
zmiany i przewraca życie rodziny 
do góry nogami. Zmienia on wszyst-
kich: mamę, tatę, siostrę. W konse-
kwencji zmienia się również Ktoś, 
czyli tytułowy „Kosmita”. Książka 
ta została napisana z myślą o dzieciach 
mających autystyczne rodzeństwo, 
ale także może służyć wszystkim, 
którzy z problemem autyzmu stykają 
się na co dzień. Książka, która jest do-
stępna bezpłatnie w oddziałach Banku 
Śląskiego rozeszła się już bez żadnej 

reklamy w ponad 8 tysiącach egzem-
plarzy i posłużyła obecnie za kanwę 
spektaklu realizowanego w Teatrze 
Dzieci Zagłębia w Będzinie pod tytu-
łem „Kosmita”.

Dla naszych czytelników mamy 
aż dwie książki dla dzieci autorstwa 
Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel 
„Kosmita” a także „Lucjan, lew ja-
kiego nie było”.

Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Czym jest autyzm? Zain-
teresowanych spektaklem i książką 
odsyłamy do stron internetowych: 
www.teatr.bedzin.pl oraz www.ing.pl.

A oto nazwiska zwycięzców minio-
nego tygodnia: bilety do „Heliosa” wy-
grał Dariusz Kowalczuk, bilety do Rialta 
Małgorzata Piwowarczyk, a przewodnik 
Andrzej Zych. Gratulujemy!



EUROPA MEBEL
Jaworzno 
ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 58 (Skałka)
Tel./fax 32 751 38 87; 751 78 45

EUROPA MEBEL
wietrzenie ekspozycji!!!
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Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

Lek. stom. Piotr Lorenc
Szeroki zakres usług protetycznych, plomby światłoutwardzalne, 

usuwanie kamienia, korony i mosty porcelanowe, protezy akrylowe, 
szkieletowe, wybielanie zębów. Umowa z NFZ.

ul. Tylna 32 os. Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). Sob. prywatnie.
Czynny codziennie. Rejestracja telefoniczna 616 32 30

Protezy, korony, mosty
Wykonuje ekspresowo Gabriela Kwaśniewska

Tel. 751-12-41, 0-694-245-071
ul. Grunwaldzka 225/54 (Leopold)

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. 

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
– radiowizjografia (RTG)

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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. 032/ 615 07 89
rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

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.

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw., pt. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

CEZ CARGO ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 032/751 56 65
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

czynna: pon. 11-19, sob. 8-12
Badania psychologiczne kierowców oraz kandydatów na kierowców
kat. ABCDET, operatorów wózków jezdniowych, suwnic, dźwigów itp.

STOMATOLODZY

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

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

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. grzecz. 032 616 37 41

CHIRURDZY

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

Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708 
lub 032/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy, 

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

GABINET USG

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

Specjalista chorób dzieci
Tel. (032) 616 25 06, tel. kom. 0 601 897 470

PEDIATRZY

OPTYCY INNE

Prywatny Gabinet Stomatologiczny 
chir. stom. Iwona Bystry.

Jaworzno, ul. Zegadłowicza 45
tel. 0 32/ 753 16 16; 0 32/ 616 39 72

Leczenie, protetyka, kosmetyka, IMPLANTY, RESEKCJA

URODA

Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej „Anna”
Zapraszam na: zabiegi na twarz, ciało, pedicure, stylizacja paznokci, 

przekłuwanie uszu, henna, depilacja. Godziny otwarcia dostosowane 
do potrzeb klienta. www.kosmetykaanna.pl tel. 604 751 832

ul. Gen. Sikorskiego 26 Jaworzno-Pieczyska

Klasyczny masaż leczniczy mięśni pleców, kręgosłupa 
i kończyn

Stefan Koźbielak Tel. 032 615 64 60; 0 784 091 773
Wykonuję masaż także w domu klienta Zlecony przez lekarza powoduje: ustąpienie 

bóli mięśni powstałe w wyniku nadmiernego wysiłku, relaksuje, usuwa naprężenie 
mięśni, poprawia kondycję mięśni i jędrność skóry, eliminuje tkankę tłuszczową

Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin 
zaprasza na promocje świąteczne makijaż sylwestrowy tylko 50 zł, 

przedłużanie rzęs na stałe 180 zł , zabiegi regenerujące twarz  
i ciało, oraz wiele innych profesjonalnych zabiegów kosmetycznych 

Szczakowska 2b tel. 032 6155250

Badanie wzroku
okulary

soczewki kontaktowe
Prywatny Gabinet Optometrii

Jaworzno ul. Kolbego 11 Os. Stałe 
Tel. 32 615 57 30

Przegrywanie taśm VHS 
i magnetofonowych

na płyty DVD oraz CD
Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min. 15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

Chcesz zachować nagranie dla potomnych skorzystaj z okazji usuwanie 
szumu z nagrania z płyt winylowych cena negocjowana. tel. 032/ 751 91 30

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.

Psychoterapeuta, mediator – Danuta Chwirut 
www.psychoterapia-dch.pl; tel. 603 248 940

Praktyka Stomatologiczna dr. n. med. Tatiana Jamróz-Szłapa 
43-603 J-no, ul. Promienna 51 (w firmie „ELVITA przy El. J-no III) przyjmuje: 

sobota rejestracja tel. codziennie 0 609 956 057
pełny zakres usług: protetyka estetyczna: korony, mosty, licówki 

pełnoceramiczne, protezy, leczenie i profilaktyka: materiały najnowszej generacji, 
scaling ultradźwiękowy, wybielanie zębów, chirurgia

1% podatku
dla Świetlicy „Mapet 

w Jaworznie
www.mapet.prv.pl

nazwa organizacji:
Caritas Diecezji Sosnowieckiej

numer wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego:
KRS nr 0000222993

rubryka „informacje uzupełniające”:
dla Świetlicy „Mapet” w Jaworznie
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Miasto Jaworzno222 Dzielnicowy kalejdoskop

Na tym zdjęciu wykonanym w lecie, bloku nie będzie widać Zdjęcie stanu śmietników przesłane przez naszą czytelniczkę

Ten zakład chyba wszyscy znają. Jest to szyb „Sobieski” w ZG „Sobieski”

Na Langego 3 liczą na zarządcę

Poznaj jaworznickiezakłady pracy z lotu ptaka

Witam,
Przesyłam Państwu widok z mieszkania przy ulicy Paderewskiego 
w dni świąteczne, nie jest to stan nagromadzonych śmieci podczas dni 
wolnych, tak to wyglądało od 24 grudnia rano.
Jeżeli dojazd do kontenerów blokowały samochody, to jestem jak 
najbardziej za tym, aby w takim przypadku wzywać policję, zresztą 
zdjęcia mówią same za siebie. Coś okropnego!

Pozdrawiam,
Mieszkanka Jaworzna

Ktoś zaniedbuje 
swoje obowiązkiMieszkańcy ulicy Langego 3 

mają szczególną przyjemność 
mieszkać wokół zieleni. 
Nieopodal są także ogródki 
działkowe. Postronny 
obserwator mógłby przyznać, 
że tylko żyć – nie umierać.
Jest jednak druga strona 
medalu. Każdy z mieszkańców 
chce mieć w ciągu dnia 
światło słoneczne 
w mieszkaniu z dwóch 
powodów: dla zdrowia oraz 
dla oszczędzania energii 
elektrycznej.
W zimie nagie gałęzie 
przepuszczają światło, 
lecz latem liście zasłaniają 
całkowicie dostęp do światła 
dziennego.
Okres zimowy jest jednak 
okazją do zrobienia 
porządków z gałęziami drzew 
lub nawet z całymi drzewami.
Wydaje się, że człowiek 
– mieszkaniec bloku jest 
ważniejszy niż bujne gałęzie 
drzew.
Mamy nadzieję, że zarządca 
tego budynku skorzysta 
z okazji i „prześwietli” 
okoliczne drzewa ku radości 
i zdrowiu mieszkańców bloku 
przy ul. Langego 3.

PODWALEOSIEDLE STAŁE

SOBIESKI
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Od 
poniedziałku 

do piątku 
w godz. 

8.00 – 16.00

Przyjedziemy  
na miejsce! 
Dla nas każda  

sprawa
jest ważna

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

�
Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22
0 602 693 821

Problemy, z którymi nie wiesz, 
gdzie się zwrócić, uwagi na temat 

dzielnicy, w której mieszkasz.
Widzisz coś, czego nie widzą inni.
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To nie jedyna dziura przy wjeździe na parking „Biedronki” Zdjęcie wykonane kilka sekund później potwierdza obawy naszej czytelniczki

Tarcza znaku skutecznie zasłania nadjeżdżające samochody

Ujawniono stan zagrożenia dla pojazdów i ludzi

Kłopoty nie tylko dla klientów

Witam,
Zauważyłam dwa miejsca, które trzeba poprawić. Przede wszystkim 
zbyt nisko są umieszczone znaki przy wyjeździe z Carrefoura przy 
rondzie. Znaki zasłaniają widok drogi, co jest bardzo groźne (nie tylko  
w tym miejscu znaki zasłaniają widok i zagrażają bezpieczeństwu).

Drugie miejsce to wjazd na parking, między „Biedronką” a kioskiem 
lotto, jest mega-dziura. Żeby tam wjechać, trzeba pokonać ogromną 
dziurę, przecież przez to można uszkodzić samochód lub złamać nogę, 
jeśli chodzi o pieszych. 

DZIĘKUJĘ, Z POWAŻANIEM

(NAZWISKO DO WIADOMOŚCI REDAKCJI)

OSIEDLE STAŁE

Tuż, tuż do otwarcia

Trzyma się tylko na „włosku”
Sklepy wielkopowierzchniowe są chętnie odwiedzane 
przez klientów, bo można tu dokonać kompleksowych 
zakupów, można również podjechać samochodem.

Okazuje się jednak, że kiedy minie trochę czasu od otwarcia 
sklepu, nawierzchnia dróg dojazdowych, wjazdy na parkingi 
ulegają zniszczeniu. Ktoś musi zatem przypomnieć 
o wykonaniu niezbędnych napraw zniszczonych dróg.

Dziś ujawniamy dziury na drodze dojazdowej do „Spara” 
na Podłężu. Mieszkańcy zwracają także uwagę 
na gałęzie okolicznych drzew, które niszczą karoserie 
samochodów.

To zdjęcie chyba nie wymaga interpretacji przez ekspertów

Dziura przy wjeździe na parking „Spara”

Już od kilku miesięcy obserwujemy 
postępy prac przy budowie jaworznic-
kiego McDonalds’a. W ubiegłym tygo-
dniu uzyskaliśmy informację, że otwar-
cie miało odbyć się 27 grudnia. 27 grud-
nia powiedziano nam, że 30 grudnia 
będziemy mogli korzystać z usług tej 

placówki. Zaś 28 grudnia kierownicz-
ka powiedziała, że nie wie kiedy będzie 
otwarcie i odesłała nas do rzecznika 
prasowego w Warszawie. Krztysztof 
Kłapa, rzecznik prasowy McDonaldsa 
oświadczył, że wszelkie prace na obiek-
cie zakończono i decyzja pozostaje w rę-

kach nadzoru budowlanego, który musi 
dopuścić obiekt do użytkowania, co nie 
zależy już od przedsiębiorcy.

Kilka numerów temu pisaliśmy 
o opieszałości inspektora nadzoru bu-
dowlanego. Ciekawe czy i tym razem 
potwierdzi się nasza opinia?

Skrzyżowanie 
ulicy Zubrzyckiego 
i Sucharskiego na Łubowcu 
jest chyba niebezpieczne, 
zwłaszcza dla kiepskich 
kierowców.

Prawdopodobnie przy skręcie 
w ulicę Sucharskiego jakiś kierowca 
uderzył w słup energetyczny. Moż-

liwe, że takich zdarzeń było więcej. 
Faktem jest, że słup wisi na przysło-
wiowym włosku.

Trudno się zatem dziwić, że miesz-
kańcy, chcąc uchronić się przed 
przypadkowym przewróceniem się 
słupa, poinformowali nas o istnieją-
cym stanie rzeczy, mając nadzieję, że 
publikacja uruchomi energetyków do 
wymiany uszkodzonego słupa.

Nie mamy wątpliwości, że nim 
dojdzie tu do tragedii, energetycy 
zdążą uporać się z naprawą.

PODŁĘŻE

OSIEDLE STAŁE

ŁUBOWIEC



24 Ogłoszenia drobne

EKO GROSZEK 
paczkowany lub luzem
Eko brykiet węglowy. 

Lepszy od węgla. 
Dostawa gratis. 

Tel. 504 47 45 45

18 lutego 16.00 – Wyjazd. Msza św., przejazd do Budapesztu, odprawa bagażowo-
biletowa (bagaż max 23 kg), przelot do Tel Aviv.

19 lutego TEL AVIV – EILAT. Przejazd w stronę Eilatu, odpoczynek nad Morzem 
Martwym; Timna (kopalnie Salomona) Msza na pustyni; biblijny namiot 
spotkania; kolacja i nocleg w Eilacie.

20 lutego EILAT – SYNAJ. Zwiedzanie obserwatorium fauny i flory w Eilat; przekro-
czenie granicy z Egiptem w Tabie; przejazd przez półwysep Synaj, kolacja 
i nocleg w Morgenlandzie.

21 lutego SYNAJ – EILAT – JERYCHO. Ok. 02.00 – nocne wejście na Górę Mojżesza 
– Synaj (zabrać latarki i odpowiednie obuwie); o wschodzie słońca Msza 
św. dziękczynna za dar Dekalogu; śniadanie; zwiedzanie Klasztoru św. 
Katarzyny (krzak Mojżesza), przejazd w stronę granicy w Taba, transfer 
nad M. Martwe (panorama Masady i Qumran), Jerycho (Góra Kuszenia, 
Sykomora Zaucheusza); kolacja i nocleg Jerycho.

22 lutego GALILEA – Ojczyzna Jezusa. Śniadanie; Kana Galilejska (odnowienie sa-
kramentu małżeństwa); przejazd na górę Tabor (Przemienienie), Nazaret 
(dom Świętej Rodziny) – msza św. w Bazylice Zwiastowania, kolacja, 
nocleg w Tyberiadzie.

23 lutego GALILEA – Ojczyzna Jezusa. Śniadanie, Góra Błogosławieństw; 
przejazd nad Jezioro Galilejskie: wizyta w Tabgha (cud rozmnożenia 
chleba); skała prymatu Piotra; Msza św. w Kafarnaum (dom rodzinny 
św. Piotra); rejs Łodzią Piotrową po jeziorze (ryba św. Piotra), przejazd 
na Jordan (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) kolacja i nocleg 
w Tyberiadzie.

24 lutego KARMEL – CEZAREA – JAFFA. Śniadanie; Msza św. w Klasztorze Stella 
Maris na górze Karmel (Eliasz); panorama Karmelu; przejazd do Ceza-
rei Nadmorskiej (akwedukt, ruiny miasta); krótki postój nad morzem; 
Jaffa – kościół św. Piotra, stare miasto; Emaus Latrum; kolacja i nocleg 
w Jerozolimie.

25 lutego EIN KARIM – BETLEJEM. Śniadanie; przejazd do Ain Karim: (nawiedzenie 
św. Elżbiety), zwiedzanie kościoła Narodzenia św. Jana Chrzciciela; w miarę 
możliwości czasowej – wizyta w Yad Vashem (martyrologia żydów); prze-
jazd do Betlejem: Bazylika Narodzenia Pańskiego, Grota Mleczna, Msza św. 
w Bazylice św. Katarzyny, Pole Pasterzy, kolacja na Polu Pasterzy, nocleg 
w Jerozolimie.

26 lutego JEROZOLIMA. Śniadanie, Góra Oliwną: panorama Jerozolimy, Kościół 
Wniebowstąpienia i Pater Noster (Ojcze Nasz), Dominus Flevit, Getsemani 
(ogród oliwny) grota zdrady, kościół grobu Matki Bożej, po południu 
za Bramą Lwów: kościół św. Anny, sadzawka Betesda, Antonia, przeżycie 
Drogi Krzyżowej, nawiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego i Zmartwych-
wstania Pańskiego – Msza św., kolacja, nocleg.

27 lutego JEROZOLIMA. Śniadanie, przejazd do Jerozolimy – wzgórze Syjon: kościół 
św. Piotra „In Gallicantu”, Wieczernik (miejsce ustanowienia sakramentów 
– Msza św.), Bazylika Zaśnięcia NMP, dzielnica żydowska: Cardo, Ściana 
Zachodnia (tzw. ściana płaczu), nawiedzenie Bazyliki Bożego Grobu, 
kolacja, nocleg.

28 lutego JEROZOLIMA – TEL AVIV – wyjazd z Jerozolimy Ok. 2.00. Odprawa bileto-
wo-bagażowa, 6.05 – Wylot do Budapesztu, powrót do Katowic ok. 15.00.

Świadczenia: transfer Katowice – Budapeszt i z powrotem, przelot samolotem, 
transport komfortowym autobusem na terenie Izraela i Egiptu (lotnicze siedzenia), 
9 noclegów – Hotele 3*** w pok. 2, 3 – os. (jedynki za dopłatą na miejscu – 180 
USD), śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, koszty zwiedzania 
wg programu, koszty wizowe, opłaty graniczne, podatki wjazdowe, opieka ducho-
wa Kapłana i Przewodnika z jęz. polskim, cena 4.200 zł.

Zgłoszenia proszę kierować do ks. W. Jarząbka pod telefonem 32 615 18 73 
lub bezpośrednio do biura tel. 508 987 670, 32 296 3333

Ks. Wiesław Jarząbek, proboszcz parafii św. 
Józefa Rzemieślnika w Jeziorkach organizuje 
wraz z biurem podróży Silesia 

Miejsce narodzenia Jezusa w Betlejem

Pielgrzymkę szlakiem biblijnym 
Izrael – Egipt 

w dniach od 18 do 28 lutego 2010 r.
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� Powiatowy Urząd Pracy  
w Jaworznie, przekazuje oferty 
pracy trudne do zrealizowania:

KONTAKT: POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE

UL. PÓŁNOCNA 9B, POKÓJ 118 TEL. 032 618-19-18

• LEKARZ SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - wykształcenie wyższe medyczne, 
aplikacje mogą składać lekarze będący w trakcie specjalizacji

• LEKARZ SPECJALISTA GASTROENTEROLOG- wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA KARDIOLOG- wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ- wykształcenie wyższe medyczne,  
• LEKARZ SPECJALISTA PEDIATRA- wykształcenie wyższe medyczne,    
• LEKARZ SPECJALISTA ANESTEZJOLOG - wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA GINEKOLOG I POŁOŻNIK - wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA CHIRURGIA DZIECIĘCA - wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZY CHCĄCYCH SPECJALIZOWAĆ SIĘ W DZIEDZINIE NEUROLOGII  W SYSTEMIE 

REZYDENCKIM LUB ETATOWYM  - wykształcenie wyższe medyczne, 
• LEKARZ DO PRACY W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - wykształcenie wyższe 

medyczne,   
• KIEROWNIKA PORADNI REHABILITACYJNEJ - wykształcenie wyższe medyczne,   
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Zapraszamy 
ul. Powstańców Śląskich 10

Tylko w grudniu 
przy koloryzacji, pasemkach, 
baleyage, kupon na następną 

wizytę 30% taniej

Odkryj przyjemność pielęgnacji 
w nowo otwartym 

saloniku kosmetycznym

Pytanie konkursowe:

J a k i e  ś w i ę t o  o b c h o d z i m y  6  s t y c z n i a?
Odpowiedzi należy dostarczyć do redakcji 

„Co tydzień” ul. św. Barbary 7 lub e-mailem biuro@ct.jaworzno.pl 
do godz. 15.00 w każdy poniedziałek. 

Na zwycięzcę czeka nagroda w biurze AVON ul. Pocztowa 9 
w każdy wtorek od 15.00 do 17.00, tel 504 300 393

Zarabiaj, zdobywaj prezenty, czyli zostań KONSULTANTKĄ AVON 
Pragniesz niezależności finansowej, 
zdecyduj się na LIDERA SPRZEDAŻY

ZAPRASZA: 
ELŻBIETA ŁUCZAK – lider sprzedaży tel. 504 300 393 

e-mail: elusialuczak@interia.pl

N AG R O DĄ  S Ą  KO S M E T Y K I 
F I R M Y  AVO N
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D o b r e 
j e d z e n i e 

n a 
  z a m ó w i e n i e

ul. Staszica 17, tel. 753 05 05
ul. Łukasiewicza 2, tel. 752 50 02
ul. Grunwaldzka 80, tel. 616 60 90 

ul. Gliniana 12,
tel. 752 10 00
www.pizzeria-giovani.pl

Obiady domowe
ul. Paderewskiego 8,
tel. 753 22 22

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU 
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH 

W JAWORZNIE
na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.  
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

 podaje do publicznej wiadomości informację o pomieszczeniu oraz części 
dachu budynku przy ul. Północnej 9b, oddanym w trwały zarząd Miejskiemu 
Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, przeznaczonym do 
najmu w drodze bezprzetargowej. 
Nieruchomość obejmuje zabudowaną działkę nr 71/1 o pow. 56 m2 i 144/13 
o pow. 1562 m2 w obrębie geodezyjnym nr 190 miasta Jaworzna. Przed-
miotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr 23637 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Jaworznie – Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Pomieszczenie przeznaczone pod najem znajduje się na 4 piętrze budyn-
ku zabudowanego na przedmiotowej nieruchomości. Umowa zostanie 
zawarta na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej z przeznacze-
niem pod instalację urządzeń wchodzących w skład stacji bazowej telefo-
nii komórkowej. Czynsz będzie płatny z góry w okresach miesięcznych na 
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wynajmującego. Cena czynszu 
miesięcznego wynosi 1804,00 zł netto. Stawka czynszu będzie podlegała 
waloryzacji rocznej, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego, za poprzedni rok.

JAWORZNO, GRUDZIEŃ 2009 R.
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Laureaci konkursu wraz z wychowawcami

Dzięki warsztatom w ciągu trzech dni mogliśmy choć na godzinę przenieść się do każdego z tych 
miejsc – Szkocji, Walii i Stanów Zjednoczonych

Picie herbaty kultem czystości

Nauka Bez Granic – pod takim ty-
tułem jesienią dzięki Europejskie-
mu Programowi Edukacyjnemu 
zorganizowano cykl warsztatów 
dla młodzieży, która pragnie 
wzbogacać swoją wiedzę o świecie, 
a szczególnie o krajach angloję-
zycznych. Z takiej okazji nie mo-
gli nie skorzystać uczniowie klas 
dwujęzycznych Gimnazjum nr 4.

We wrześniu klasa trzecia dwu-
języczna miała okazję uczestni-
czyć w prawdziwym święcie tańca 
celtyckiego Ceilidh (czyt. kejli), 
podczas spotkania pt. „Scotland 
Day” prowadzonego przez Davi-
da Vivanco. Ten młody, energiczny 
Szkot porwał do żywiołowego tań-
ca i śpiewu wszystkich uczestników 
warsztatów. David interesująco 
opowiadał o celebrowaniu Ceilidh, 
tradycyjnym szkockim stroju, 
a także o zwyczajach pielęgnowa-
nych w jego rodzinnych stronach. 
Ponadto David grał na gitarze 
i recytował poezję Roberta Burnsa, 
dzięki czemu udało mu się stworzyć 
taką atmosferę, która pozwoliła 
nam się przenieść do samego serca 
pięknej Szkocji.

Początkiem listopada k lasa 
druga miała okazję poznać Ame-
rykanina polskiego pochodze-
nia – John’a Cudaka, pasjonata 
histori i, teatru i promowania 
tolerancji. Spotkanie zatytuło-
wane „Krótka historia Stanów 
Zjed nocz onych ” u moż l iw i ło 
uczestnikom zdobycie głębszej 
wiedzy na temat początków ist-
nienia Ameryki. Bardzo cieka-
wa prelekcja urozmaicona licz-
nymi anegdotami, piosenkami 
i obrazami ukazywała historię 
Stanów nie z punktu widzenia 
Europejczyka zdoby wcy, lecz 
jego ofiary – Indianina, którego 
pozbawiono wolności, godności 
i ziemi. Poruszające opowieści 
John’a pomogły zrozumieć, skąd 
tak naprawdę wywodzi się wielo-
narodowościowe społeczeństwo 
Ameryki i wywarły duże wraże-
nie na młodzieży i nauczycielach 
zgromadzonych w kameralnej 
sali Teatru Korez w Katowicach.

Klasa pierwsza dwujęzyczna 
w ramach modyfikacji programu 
nauczania przez cały rok zdoby-
wa wiedzę o kulturze i historii 

Wielkiej Brytanii, dlatego nie 
było wątpliwości, że to uczniowie 
właśnie tej klasy wezmą udział 
w warsztatach „Wielka Brytania 
i Walia – edycja świąteczna” pro-
wadzonych przez Walijkę, Gwen 
Rowland. Interaktywna poga-
danka została oparta na porów-
naniu elementów kulturowych 
Anglii, Szkocji, Irlandii Północ-
nej oraz Walii, ze szczególnym 
uwzględnieniem tej ostatniej 
krainy. Podczas spotkania de-
likatny i ciepły głos Gwen za-
chwycił zebranych przepięknym 
br y t y jsk i m a kcentem, k iedy 
opow iada ła ona o t radycjach 
świątecznych na Wyspach.

Nauka nie ma granic. Dzię-
ki warsztatom w ciągu trzech 
dni mogliśmy choć na godzinę 
przenieść się do każdego z tych 
miejsc – Szkocji, Walii i Stanów 
Zjednoczonych. Nauka nie musi 
ograniczać się do budynku, jakim 
jest szkoła, wiedzę możemy zdoby-
wać w rozmaity sposób, wystarczy 
tylko korzystać z nadarzających się 
okazji i chcieć!

KSYMENA KRUPIŃSKA-PLUTA

8 grudnia br. 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5 
przy ulicy Darwina odbył 
się II Konkurs Wiedzy 
o AIDS dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, 
zorganizowany przez 
Annę Żurowską, 
pedagoga szkolnego 
i Małgorzatę Świerkosz 
– Hołysz, uczącą języka 
niemieckiego i polskiego.

W tym roku do konkursu przy-
stąpiło siedem szkół z naszego 
miasta: Licea Ogólnokształcące 
numer 2 i 3, Zespoły Szkół Ponad-
gimnazjalnych numer 1, 3, 4, 5 oraz 
Zespół Szkół Zawodowych PKE SA 
Elektrowni Jaworzno III.

Patronat nad konkursem, po-
dobnie jak w ubiegłym roku, objął 
Zespół Lecznictwa Otwartego, 

Środowiskowy Hufiec Pracy 
działający w strukturach 
Ochotniczych Hufców Pracy, 
zorganizował wspaniałą 
wigilię, na którą uczestnicy 
zaprosili: swoich pracodawców, 
bliskich, przedstawicieli 
władz miasta oraz dyrekcję 
i grono pedagogiczne 
współpracujących szkół.

W pierwszej kolejności wy-
stąpiła Pani Komendant Bożena 
Banasik, która w kilku słowach 
podsumowała mijający rok oraz 
złożyła na ręce zgromadzonych go-
ści podziękowania za trud wycho-
wawczy oraz pomoc merytoryczną 
i finansową. Następnie odczytano 
życzenia świąteczno-noworoczne 
Pana Prezydenta Pawła Silberta 
i list od Pana Komendanta Wo-
jewódzkiego Mariusza Pawelca, 
który bardzo trafnie oddał klimat 
i cele pracy jakim rządzi się hufiec.

Po okolicznościowych wystąpie-
niach zaprezentowali się uczestnicy 
hufca: Anna Ocetek, Dagmara Prok-
sa, Agnieszka i Katarzyna Kaczka, 
Roksana Wybraniec, Daniel Kamiń-
ski i Sebastian Małdażys. Program 
artystyczny wprowadził wszystkich 
w nastrój zadumy i refleksji. Na za-
kończenie uczestnicy wręczyli za-
proszonym gościom własnoręcznie 

wykonane świąteczne pamiątki. 
Następnie ksiądz proboszcz Józef 
Gut przygotował całą zgromadzoną 
społeczność do wigilijnej wiecze-
rzy. Każdy miał okazję połamać się 
opłatkiem (Dziękujemy ks. Józefowi 
Gutowi za ofiarowane opłatki).

Przy okazji kończącego roku, 
Komendant Hufca, kadra i uczest-
nicy pragną złożyć podziękowa-
nia za pomoc finansową na ręce 
ludzi,  bez k tór ych prawidło-
we funkcjonowanie hufca było-
by utrudnione. Są to pracodaw-
cy: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Górnik”, a w szczególności: Pan 
Prezes Ireneusz Guja oraz kadra 
k ierownicza w osobach: Jana 
Żółtego, Zbigniewa Chmielarza, 
Andrzeja Tukaja, Kingi Karpik 
i Ewy Salwach. Piekarnia Pana 
Stanisława Bigaja, firma Partner 
II oraz Radna Rady Miasta Renata 
Chmielewska, Firma Cargo oraz 
Fundacja „Energetyka” na Rzecz 
Polski Południowej. Bardzo go-
rąco dziękujemy.

SŁAWOMIR NOWAK

15 grudnia br. w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej odbył się po-
kaz wspaniałej i wyrafinowanej 
sztuki parzenia i picia herbaty. 
Przygotowali go pracownicy Mu-
zeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
w Krakowie.

Herbata – zwykły napój, który 
przygotowywany jest w niezwykły 
sposób. Napój, który napełnia życie. 
Dlaczego tak ważny w Japonii? Picie 
herbaty stało się kultem czystości 
i wyrafinowania, uświęconą czynno-
ścią dla mieszkańców Japonii. Łączy 
gościa oraz gospodarza, którzy tworzą 
najwyższe piękno z tego, co doczesne. 
Herbatę sprowadzili do Japonii bud-
dyjscy mnisi pochodzenia Chińskie-
go, uważający ją za środek leczniczy. 
Rozpowszechniona została dzięki jej 
popularności.

W dzisiejszych czasach nie tylko 
w Japonii jest to ceniony napój. W Pol-
sce, a dokładniej w Krakowie zostało 
założone Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej „Mangha”. Jego pracow-
nicy uczą m. in. japońskiego rytuału 
parzenia i spożywania herbaty. Cere-
moniał ten niewielu osobom znany 
jest pod nazwą „Chanoyu”, co dosłow-

nie oznacza „gorącą wodę na herbatę”. 
Pewnie ciekawi was jak to się robi? 
To bardzo proste. Wystarczy zasłonić 
okna bambusowymi parawanami, 
dokładnie wyczyścić półmiski oraz 
zjeść ciepły posiłek. Po tych czynno-
ściach należy zaparzyć drobne kawał-
ki herbaty mieszając je do uzyskania 
piany. Prawda, że proste?

Miejmy nadzieję, że niedługo 
znów odbędzie się u nas taki pokaz, 
ponieważ pewnie nie wszyscy mieli 
czas, by zajrzeć do biblioteki. Zachę-
camy do spróbowania zaparzenia 
herbatki tym cudownym sposobem 
– będzie to nie lada wyzwanie. Po-
wodzenia!

BARTOSZ KOCZUR, OPP W I LO

który był również głównym fun-
datorem nagród. Oprócz ZLO 
naszą szkołę wsparły zarówno me-
rytorycznie, jak i rzeczowo Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna oraz 
jaworznicki oddział Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

W jury konkursu zasiadły pa-
nie: Regina Naftyńska (ZLO), 
Urszula Rokicka (Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna) oraz Anna 
Grelowska (prezes zarządu PCK 
w Jaworznie).

Podobnie jak w ubiegłym roku, 
uczestnicy byli bardzo dobrze 
przygotowani. O zw ycięstwie 
zdecydowała dogrywka, ponieważ 
dwie uczennice zdobyły taką samą 
liczbę punktów – 21 na 22 możli-

wych. Ostatecznie I miejsce zajęła 
Paulina Bryl z LO III, II miejsce 
Klaudia Starzycka z LO II, III 
miejsce Martyna Mazela również 
z LO II.

Tym samym spełniło się ma-
rzenie organizatorek, by konkurs 
wpisał się w stały kalendarz imprez 
organizowanych w ich szkole.
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18 grudnia 2009 r. 
w Środowiskowym Hufcu 
Pracy odbyło się uroczyste 
rozdanie zaświadczeń 
i certyfikatów uczestnikom 
projektu: „Szkolenie – 
Praktyka – Zatrudnienie – 
Rozwój II Edycja”.

Na to spotkanie przybyli Prze-
wodniczący Rady Miasta Tadeusz 
Kaczmarek, Radni Rady Miasta: 
Renata Chmielewska, Grzegorz 
Piętak, ksiądz proboszcz parafii 
pod wezw. św. Elżbiety Węgierskiej 
w Jaworznie – Józef Gut, Bogusława 
Śledzińska- Dyrektor Miejskiego 
Zespołu Obsługi Placówek Oświa-
towo- Wychowawczych, Grażyna 
Bąba -Z-ca Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Jaworznie, lokalni 
pracodawcy: Kadra Kierownicza 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gór-
nik”, Stanisław Bigaj – właściciel 
piekarni, Maria Bryl – właściciel sa-
lonu fryzjerskiego, Halina Jarczyk 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1, Grażyna Barska-
Bakowicz – Dyrektor Zespołu Szkół 
nr 2 wraz z Gronem Pedagogicz-
nym oraz kadra i uczestnicy ŚHP.

Komendant Bożena Banasik 
po wprowadzeniu odczytała list 
od Pana Mariusza Pawelca – Ko-
mendanta Wojewódzkiego Śląskiej 
Wojewódzkiej Komendy OHP w Ka-
towicach. Poniżej fragment listu:

Członkostwo w Unii Europej-
skiej oraz możliwość korzystania 
ze środków funduszu Unii stwo-
rzyło niepowtarzalną szansę wzbo-
gacenia oferty statutowych działań, 
które są kierowane do uczestników 
OHP. Głównym celem tej oferty jest 
zapewnienie odpowiednich warun-
ków dla młodzieży, aby zdobyła wie-
dzę i kwalifikacje, które umożliwią 
jej lepszy start w dorosłe życie. Spo-
tykamy się, aby wręczyć młodym 
uczestnikom projektu „Szkolenie – 
Praktyka – Zatrudnienie –Rozwój II 
Edycja” zaświadczenia i certyfikaty, 
które potwierdzają zdobytą przez 
nich wiedzę oraz pozwolą im zna-
leźć swoje miejsce na rynku pracy.

Następnie Pani Komendant 
Bożena Banasik wręczyła uczest-
nikom zaświadczenia i certyfikaty 
wszystkich ukończonych szkoleń 
i kursów oraz materiały promocyj-
ne projektu.

Ten bezpłatny projekt realizo-
wany był w dwóch grupach wie-
kowych: 16-18 lat oraz 18-25 lat. 
Cztery 10-osobowe grupy młodzie-
ży skorzystały ze szkoleń kompute-
rowych, językowych oraz warszta-
tów edukacyjnych. Przygotowano 
je do poruszania się na r ynku 
pracy. Grupa 20 pełnoletnich osób, 
wzięła udział w kursach zawodo-
wych: spawanie metodą „MAG 135” 
– mężczyźni oraz kosmetyczka – 
wizażystka z elementami paznokci 
akrylowych i żelowych – kobiety.

10 spośród w/w osób umożli-
wiono uczestnictwo w kursie pra-
wa jazdy.

Kontakt: 12-17 Środowiskowych 
Hufiec Pracy, ul. Batorego 82, 43-
602 Jaworzno; e-mail: shp.jaworz-
no@interia.eu; strona internetowa: 
ohpjaworzno.cba.pl. Zapraszamy.

SŁAWOMIR NOWAK

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, 
tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia odbył się Konkurs Kolęd 
i Pastorałek.

21 grudnia uczniowie wszystkich 
klas zaprezentowali swoje możli-
wości i umiejętności wokalne oraz 
artystyczne. Jako pierwsi wystąpili 
wychowankowie klas starszych, 
a następnie zaprezentowały się klasy 
I – III. Za część przeznaczoną dla 
klas młodszych odpowiedzialne 
były B. Tokarczyk i K. Szpak. Jury 
po burzliwej naradzie wyłoniło 
zwycięzców: klasę I a, II b oraz III 
b. Uroczystość uświetnił szkolny ze-
spół „Lajkonik”, który znakomitym 
wykonaniem kolęd wprowadził nas 
w świąteczną atmosferę.

W tym dniu zostały także wrę-
czone nagrody i wyróżnienia, które 
uczniowie zdobyli w konkursie 
na najpiękniejszą ozdobę choinkową 
oraz na kartkę świąteczną. Pierwszy 
z konkursów wygrał uczeń z klasy 
III a Adam Kopera. Drugie miejsce 
zajęła Martyna Kuśmierczyk z klasy 
II d, natomiast trzecie przypadło Ma-
rii Migas z klasy II a. Najpiękniejsza 
kartka świąteczna została wykona-
na przez Małgorzatę Babiuch z kl. 
I a, drugie miejsce zajęła Agnieszka 
Gulik z klasy II b, a trzecie Karolina 
Zawisza – klasa I a.

Konkurs Kolęd i Pastorałek 
to nie jedyna Bożonarodzeniowa 
uroczystość organizowana na tere-
nie naszej szkoły. 22 grudnia klasa II 
d i I a wraz z wychowawczyniami K. 
Szpak i B. Dubiel przygotowały uro-
czyste jasełka. Uczniowie w krót-
kich scenach przybliżyli nam to, 
co wydarzyło się ponad dwa tysiące 
lat temu oraz opowiedzieli o trady-
cjach i zwyczajach świątecznych. 
Mali aktorzy wprowadzili wszyst-
kich zebranych w niepowtarzalny, 
cudowny nastrój. Pewnie dlatego 
co roku, w okresie przedświątecz-
nym z ochotą i radością spotyka-
my się w naszym szkolnym gronie 
by wspólnie kolędować, łamać się 
opłatkiem i przeżywać nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia.

W tym wyjątkowym, pełnym 
miłości czasie w naszej szkole zorga-
nizowano także akcję „Gwiazdka dla 
Klaudii”. Uczniowie wszystkich klas 
zbierali fundusze, aby sprawić miłą nie-
spodziankę tym dzieciom, które z po-
wodu choroby są objęte nauczaniem 
w domu. Każdy bez zastanowienia 
rzucał grosik, dzięki czemu mogliśmy 
obdarować paczkami: Klaudię S. oraz 
Michała M. Nad jej przeprowadzeniem 
czuwała G. Sionkowska. Mamy nadzie-
ję, że i ta pełna serca akcja pozostanie 
tradycją naszej szkoły. K. SZPAK

Życie jest jak lustro – jeśli pokażesz 
mu niezadowoloną minę, odpowie 
tym samym – kiedy się uśmiech-
niesz, pozdrowi cię serdecznie.

Tymi słowami uczniowie klasy 
pierwszej dwujęzycznej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Gimnazjum 4 
z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
Oddziałami Dwujęzycznymi powi-
tali publiczność zgromadzoną w sali 
audiowizualnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

To właśnie tu w dniach 9 i 10 grud-
nia odbył się Regionalny Przegląd Te-
atrzyków Obcojęzycznych i Krótkich 
Form teatralnych.

Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Jego głównym celem jest wspoma-
ganie rozwoju umiejętności językowych 
młodzieży poprzez prezentację w formie 
interpretacji scenicznych. „Przegląd Te-
atrzyków Obcojęzycznych” przyczynia 
się nie tylko do propagowania nauki ję-
zyków obcych, ale pomaga także uwraż-
liwić młodych ludzi na kulturę słowa 
oraz jest doskonałą okazją do przybli-
żenia obyczajów i kultury literackiej 
krajów Europy i nie tylko.

Grupa teatralna z klasy pierw-
szej dwujęzycznej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Gimnazjum 4 
z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
Oddziałami Dwujęzycznymi zajęła 
I miejsce w „Przeglądzie Teatrzyków” 
przedstawiając „Drei Scenen aus dem 
Leben”, czyli „Trzy sceny z życia” w ję-
zyku niemieckim, a uczennica Dorota 
Kuster otrzymała nagrodę za wybitne 
umiejętności językowe.

Poziom konkursu był bardzo wy-
soki. Młodzi aktorzy z Gimnazjum 
nr 4 konkurowali z rówieśnikami 
przedstawiającymi sztuki w języku 
hiszpańskim, francuskim, niemieckim 
i angielskim. Udało im się jednak ująć 
serca jurorów trzema humorystyczny-
mi scenkami obyczajowymi. Warto 
wspomnieć, że to już kolejny sukces 
uczniów naszej szkoły w „Przeglądzie 
Teatrzyków Obcojęzycznych”. Poprzed-
nią edycję wygrali uczniowie obecnej 
trzeciej klasy dwujęzycznej z przedsta-
wieniem w języku angielskim „The Sto-
ry of Cinderella” (Bajka o Kopciuszku).

Oczekujemy na kolejną edycje kon-
kursu, mając nadzieję, że ponownie 
uda nam się odnieść sukces.

Pozostałe zdjęcia z imprezy moż-
na zobaczyć w galerii zdjęć na stronie 
internetowej naszej szkoły www.zso.
jaworzno.edu.pl. A.I. 

„Jakaż cicha i bezchmurna 
ta noc, gwiazdy, jak 
zapalone ognie na niebie” 
– tymi słowami i dźwiękami 
płynącymi z saksofonu, 
uczniowie klas czwartych 
wraz z wychowawczyniami 
J. Popowicz, A. Wierzycką 
w obecności dyrektor 
szkoły powitali gości 
ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Jaworznie, 
którzy przybyli do naszej 
szkoły, aby wspólnie 
kolędować i przygotować 
się do Bożego Narodzenia.

Na si  ma l i  a k tor z y  s t a nę l i 
na wysokości zadania i wspaniale 
wcielili się w swoje role. Pastusz-
kowie powitali narodzonego, ma-
leńkiego Jezuska, wręczając mu 
dary. Maryja z Józefem i aniołka-

mi stworzyli Dzieciątku przytulny 
dom, a szkolny chór pod opieką 
pani H. Darkowskiej uraczył na-
szych gości wspaniale zaśpiewa-
nymi kolędami.

Boże Narodzenie to cudowny 
czas, pamiętajmy o tym przez cały 
następny rok i dzielmy się Jezusem, 

Jego miłością i pokojem ofiarowa-
nym przez Bożą Dziecinę.

Niech Gwiazda Betlejemska, 
która wskazała pasterzom drogę 
do groty, w której narodził się Je-
zus, będzie również dla nas drogo-
wskazem. 

JOANNA POPOWICZ

Mali aktorzy doskonale wcielili się w swoje role

Nagrodzeni uczniowie

Na spotkaniu wręczono uczestnikom zaświadczenia i certyfikaty ukończonych szkoleń i kursów



28 Nie tylko dla młodzieży

Pierw
szy lightow

y tygodnik dla spragnionych śm
iechu

�
��

�
��

	
�

���


�
�
	�����	��

��

Jaw
orzno, 16 grudnia 2009 r., god

z. 14.25.   O
tw

arcie now
ej pracow

ni EEG
 w

 przychodni ZLO
 na Zaciszu. G

ośćm
i byli: 

M
arszałek Śląski B

ogusław
 Śm

igielski i prezydent Paw
eł Silbert. Po praw

ej prezes ZLO
 Zofia O

rzechow
ska

Jaw
orzno,16

grudnia
2009

r.,godz.14.25.
O

tw
araraarararcicicicicieeeee

nononononow
e

w
e

w
e

w
e

w
ejjjjjprprprprpracacacacacowowoowoowowwwwwww

nniEEG
w

przychodniZLO
na

Zaciszu....GG
oooośśśćm

ibyli:

�
��

�
	�

��
�

Stoi dziennikarz pod budką Lotto 
i robi w

yw
iady.

Podjeżdża facet trabantem
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Facet m
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o to w
iększe m

ieszkanie, M
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– A
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– Reszta na konto.
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 600 SL. 
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ia pytanie.
– Taaak, no to spłaciłbym

 skarbów
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potem
 ZU
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– A

 reszta?
– A

 reszta niech poczeka!
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, żeś zarobił 
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nglii sporo kasy?
– Ponad 50 tysięcy funtów

!
– Jak to m
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ąż.

– Za kogo?
– Za popa.
– Zw

ariow
ałaś?

– M
iłość tato... Serce, nie sługa.

– N
o dobrze, przyprow

adź go jutro.
C

órka przyprow
adza m

łodego diakona. Jedzą, piją. 
O

jciec m
ów

i:
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iesz, że m
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iesiąc m
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ieć inną 
kreację za 10.000 dolców

?
Jak w

y będziecie żyć? Jak ty ją utrzym
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– Bóg pom
oże...
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– O

na jeździ tylko Ferrari i Porsche, i m
usi m

ieć 
zaw

sze najnow
szy m

odel. Jak ty sobie  
w

yobrażasz życie z nią?
– Bóg pom

oże...
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.
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 jak 
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surrealizm

?
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ysiadł ksiądz, z drugiego rabin. 

Patrzą na sam
ochody- m

asakra, najlepszy 
blacharz z toną szpachli nic nie pom

oże. 
Spojrzeli na siebie i m

ów
ią:

– To cud.
– Tak, to cud. To znaczy, że nasi Bogow

ie 
chcą, żebyśm

y się zbliżyli do siebie.
N

a to rabin w
yciąga m

ałą piersiów
kę 

i podając ją księdzu m
ów

i:
– To w

ypijm
y na zgodę

K
siądz bierze, pociąga łyczek i oddaje 

rabinow
i, który chow

a ją pod ubranie. 
Zdziw

iony ksiądz pyta:
– A

 ty nie w
ypijesz za to?

– N
ie, ja poczekam

 na przyjazd policji.
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żonę Bernarda Shaw
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– 2 kg 80 dkg panie doktorze.

Blondynka już dłuższy czas stoi 
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. 
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ięta.

– N
o, to m

am
 w

ielkie szczęście, 
bo dzisiaj są m

oje im
ieniny...

Spotykają się trzy bociany, 
stary, średni i bardzo 
m

łody i rozm
aw

iają o tym
 

jak spędzały ostatni 
tydzień.
– Ja uszczęśliw

iałem
 

staruszków
 w

 Krakow
ie – 

m
ów

i stary.
– Ja uszczęśliw

iałem
 

trzydziestolatków
 

w
 W

arszaw
ie – m

ów
i 

średni.
A

 najm
łodszy:

A
 ja straszyłem

 studentów
 

w
 Poznaniu.

Idzie niedźw
iedź przez 

las i w
idzi na drodze jeża, 

który coś sobie zajada:
– C

o jesz? – pyta 
niedźw

iedź.
– C

o niedźw
iedź? – 

odpow
iada jeż.

N
iedźw

iedziow
i zrobiło 

się trochę głupio, w
ięc 

postanow
ił zapytać 

inaczej:
– C

o jesz jeżyku?
– C

o niedźw
iedź m

isiu?

W
 1968 r., po słynnym

 
w

ystaw
ieniu „D

ziadów
”, delegacja 

polska baw
iła w

 M
oskw

ie. 
C

hruszczow
 zw

raca się 
do G

om
ułki:

– Podobno u w
as w

 teatrze 
w

ystaw
iono antyradziecką 

sztukę?
– N

o, tak, „D
ziady” – z pokorą 

potw
ierdza G

om
ułka.

– I coście zrobili?
– Zdjęliśm

y sztukę.
– D

obrze. A
 co z reżyserem

?
– Został zw

olniony z pracy.
– D

obrze. A
 autor?

– N
ie żyje.

– A
 toście chyba przesadzili...

D
w

aj dziennikarze 
rozm

aw
iają na tem

at 
sytuacji w

 kraju:
– Ja zupełnie nie 
rozum

iem
 obecnej sytuacji 

ekonom
icznej.

– Ja ci zaraz w
ytłum

aczę.
– W

ytłum
aczyć ja też 

potrafię, tylko że nie 
rozum

iem
...

Przyszedł facet 
do sklepu zoologicznego 
i prosi o ośm

iornicę. 
Sprzedawca podaje m

u 
zapakow

aną ośm
iornicę 

i łyżeczkę do herbaty. 
M

ocno zdziw
iony 

klient pyta, po co m
u 

ta łyżeczka.
– N

ależy jej użyć, jak 
się ośm

iornica do czego 
przyssie.
Facet zabrał ośm

iornicę 
do dom

u. Przychodzi 
następnego dnia 
z pracy, a tu ośm

iornica 

nic – do niczego nie 
przyssana. To sam

o 2. 
i 3. dnia. 4. dnia facet 
przychodzi do dom

u, 
a tu ośm

iornica 
obejm

uje w
szystkim

i 
ośm

iom
a kończynam

i 
krzesło i nie zam

ierza 
się odessać. W

ziął w
ięc 

łyżeczkę i próbuje... 
N

ajpierw
 jedną 

kończynę... Z trudem
 

udaje m
u się odczepić, 

potem
 drugą, trzecią, 

ale w
 m

iędzyczasie 
ośm

iornica znów
 

przysysa się pierw
szą 

łapą. M
ocno w

kurzony 
gość próbuje raz 
po raz, ale zaw

sze 
ośm

iornica jest szybsza. 
Zdenerw

ow
any 

przychodzi do sklepu 
z reklam

acją:
– Panie, ta łyżeczka 
do niczego się nie nadaje! 
żądam

 zw
rotu pieniędzy!

A
 sprzedawca:

– Jak to? N
iem

ożliw
e! 

N
iech pan przyniesie 

ją razem
 z krzesłem

, 
to spróbujem

y razem
.

N
iezbyt przekonany 

facet przychodzi 
następnego dnia 
do sklepu z ośm

iornicą 
przyssaną do krzesła. 
Bierze łyżeczkę i zaczyna 
odklejać kończyny, ale 
sprzedawca na to:
– Eee, nie tak! N

iech 
m

i pan poda tą łyżeczkę!
W

ziął łyżeczkę i pac 
ośm

iornicę w
 łeb. 

A
 ośm

iornica (łapiąc się 
w

szystkim
i ośm

iom
a 

kończynam
i za głow

ę):
– A

uć!! M
oja głow

a!

N
a sejm

ow
ym

 parkingu 
zatrzym

uje się sam
ochód. 

W
ysiada facet. Podchodzi 

do niego ochroniarz:
– Tu nie w

olno parkow
ać!

– D
laczego?!

– Tu jest Sejm
 – sam

i 
m

inistrow
ie, politycy, posłow

ie.
– N

ie szkodzi, w
łączyłem

 alarm
.

D
w

aj Rosjanie jadą pociągiem
 

transsyberyjskim
. W

yszli 
na korytarz zapalić.
– Zdrastw

uj, kuda jedjosz?
– Ja jedu iz M

askw
y 

w
 N

ow
ysybirsk.

– C
haraszo, a ja jedu iz 

N
ow

ow
osybirska w

 M
askw

u.
Palą dalej i po pew

nej chw
ili 

jeden z nich m
ów

i z zachw
ytem

 
w

 głosie:
– W

ot kakaja tiechnika!

Spotkanie przedstaw
icieli firm

 tytoniow
ych. Szef średniej firm

y pyta 
w

iodącego potentata:
– Jak w

y to robicie, że w
asze papierosy tak się sprzedają? Jaki m

acie przepis?
– To proste. Bierzem

y 7 w
agonów

 siana, dodajem
y 1 w

agon tytoniu i gotow
e...

– To jednak dodajecie do nich tytoń?!

– Jasiu, słyszałem
, 

że dostałeś jedynkę 
z historii! – krzyczy ojciec 
na Jasia.
– To w

szystko przez 
łokietka! – broni się Jaś.
– To po co się 
z gów

niarzem
 zadajesz?!

W
 arm

ii rosyjskiej 
postanow

iono w
prow

adzić 
zm

iany:
– Teraz będziecie – m

ów
i 

dow
ódca – zm

ieniać 
codziennie koszule. Tak jak 
w

 arm
ii am

erykańskiej.
– N

o to trzeba będzie ustalać 
kto z kim

...

– K
iedy się kończy 

m
iesiąc m

iodow
y?

– K
iedy m

ąż przestaje 
pom

agać żonie m
yć 

naczynia i robi to sam
.

– Jakie kroki należy 
podjąć, gdy spotka się 
w

ściekłego psa?
– Jak najdłuższe.

Jak przekonać

przyszłego teścia?


