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Jak korzystać  
z ulg podatkowych?

W środę, 13 stycznia 
kierowca cysterny wiozącej 
płynny gaz do stacji paliw, 
z powodu zaśnieżonego 
pobocza, nie zauważył rowu 
odwadniającego jezdni 
i cysterna, zsuwając się 
do rowu, niebezpiecznie 
przechyliła się na prawy bok.

Przybyli na miejsce strażacy, około 
trzech godzin przepompowywali gaz 
do cysterny zastępczej, żeby bezpiecz-
nie wyciągać samochód już z opróżnio-
ną cysterną. Mieszkańcy najbliższego 
domu zostali na ten czas ewakuowani.

– Nie ma żadnego zagrożenia wyni-
kającego z wycieku tej substancji. Nie 
chcemy tej cysterny wyciągać od razu, le-
piej jest jak przepompujemy ciecz do spe-
cjalnie podstawionej cysterny. Tak, żeby 
zminimalizować zagrożenie – wyjaśniał 
aspirant sztabowy Krzysztof Buliński 

z Państwowej Straży Pożarnej w Ja-
worznie podczas prowadzenia akcji.

Cała akcja była nadzorowana przez 
strażaków z Jaworzna oraz przez czło-
nów jednostki chemicznej z Katowic, 
a teren dodatkowo zabezpieczała po-
licja.

Dzięki przykładowej współpracy 
wszystkich służb biorących udział 
w tej akcji, żaden człowiek, jak również 
środowisko naturalne nie doznało żad-
nych szkód.

PJ

Cysterna z 19 tonami płynnego gazu zsunęła się do przydrożnego rowu 
w pobliżu ronda na Osiedlu Stałym

Zurbanizowany rejon Osiedla Stałego znalazł się przez kilka godzin w stanie zagrożenia

Prezydent Paweł Silbert podpisał w piątek z przedstawicielem 
firmy Eurovia S.A. umowę na wykonanie III Etapu projektu 
„Miasto Twarzą do Autostrady”. Za 12 miesięcy będziemy 
jeździć do Katowic nową drogą, omijając Dąbrowę Narodową.

c.d. na str. 2

 Klub Inteligencji Katolickiej 
zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych na kolejny wykład ks. 
dr. Lucjana Bielasa pt.: „Chrystus 
i Jego Apostołowie – pierwsze 
seminarium duchowne”, który 
odbędzie się we czwartek 21 
stycznia 2010 r. o godz. 18.00 
w budynku MCKiS przy ul. Mic-
kiewicza 2.

 2 lutego 2010 r. (we wtorek) 
o godzinie 18. 00 w Bibliotece 
Miejskiej w Jaworznie odbędzie 
się kolejna dyskusja z cyklu 
pt. „Bliżej Prawa”. Poprowadzi 
ją mgr Marek Niechwiej, praw-
nik, który przybliża podstawowe 
zagadnienia prawne, dotyczące 
każdego z nas. Na najbliższym 
spotkaniu podstawy obszernego 
tematu: „Alimenty – wysokość 
i egzekucja”. Serdecznie Zapra-
szamy.

 Towarzystwo Przyjaciół Mia-
sta Jaworzna, MCKiS i Muzeum 
Miasta Jaworzna zapraszają 
na kolejny koncert z cyklu: 
„Południowe spotkania z muzy-
ką”. Zapraszamy w niedzielę 24 
stycznia 2010 roku o godzinie 
12.00 do sali kameralnej MCKiS 
przy ul. Mickiewicza.

Wyzwolenie 
Jaworzna
Dział Regionalny Czytelni Naukowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie we współpracy 
z Muzeum Miasta Jaworzna uprzejmie 
informuje, że w dniu 22 stycznia 
2010 r. organizuje kolejne spotkanie 
z cyklu Wyzwolenie Miasta Jaworzna 
pt. „Obóz – historia – wspomnienia 
– prezentacja dokumentalna”. 
W spotkaniu uczestniczyć będzie 
ks. dr Lucjan Bielas. Spotkanie 
odbędzie się w audytorium biblioteki 
o godz.18.00.  MJ

Poseł na Sejm RP Wojciech Saługa 
serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte

Dwa lata Rządu Donalda Tuska

28 stycznia 2010 r. (czwartek), godz. 17.00
Sala Teatralna Miejskiego Centrum Kultury i Sportu

Jaworzno, ul. Mickiewicza 2

Zaproszenie
Rozpoczynając obchody 100. 
rocznicy urodzin mjr. pil. Karola Pniaka 
Kawalera Orderu Wojennego Virtuti 
Militari i.in., „ASA” Lotnictwa Polskiego 
d-cy 308 Dywizjonu Myśliwskiego-
Krakowskiego zapraszam 
mieszkańców Jaworzna na uroczystą 
Mszę św. w kolegiacie  
św. Wojciecha w dniu 24 stycznia  
2010 r. o godz. 11.50.

PREZES ZARZĄDU SLPP TADEUSZ ZEMUŁA

Saługa walczy o węzeł 
w Jeleniu

400 zł piechotą  
nie chodzi

Masz problem z PKM? 
Idź po odszkodowanie

Ct w...
ZKDP
Pragniemy Państwa poinformować, 
że nasza gazeta od 1 stycznia 2010 
roku uzyskała członkostwo w Związku 
Kontroli Dystrybucji Prasy. Od dziś 
na naszej stopce redakcyjnej będzie 
widniał pokazany wyżej znaczek.
A oto w skrócie założenia 
programowe Związku Kontroli 
Dystrybucji Prasy:
Jesteśmy organizacją typu non-
profit. Naszym głównym zadaniem 
jest współtworzenie etycznych 
i biznesowych standardów regulujących 
polski rynek prasowy, m.in. poprzez 
dostarczanie obiektywnych i starannie 
zweryfikowanych informacji 
o nakładach i rozpowszechnianiu 
tytułów prasowych.

REDAKCJA CT

Sesja Rady Miejskiej w Jaworznie 
odbędzie się 28 stycznia 2010 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie własnej przy 
ul. Grunwaldzkiej 33.
Rajcy, prócz zwyczajowych punktów, 
obradować będą nad planem pracy 
na 2010 r., wysłuchają sprawozdania 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2009 r. oraz uchwalą 
Politykę Oświatową na lata 2010-2015.

PRZEW. RM TADEUSZ KACZMAREK

Zdrowie najważniejsze – w środku bezpłatny dodatek
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Aktualności
Jaworznicki Portal 
Społecznościowy

Inwestycja będzie kosztowała miasto 
36 milionów złotych. W zamian otrzy-
mamy dwujezdniową drogę od ul. Orląt 
Lwowskich do ul. Wojska Polskiego, 
o długości 2,7 km. – Najbardziej korku-
jąca się część Drogi Krajowej DK 79, czyli 
Dąbrowa Narodowa, będzie miała swoją 
obwodnicę – powiedział Paweł Silbert.

Droga ma parametry trasy szyb-
kiego ruchu. Każda jezdnia będzie 
miała dwa 3,5 metrowe pasy ruchu 
i pas awaryjny, szerokości 2 metrów. 
Całość będzie oświetlona i ogrodzona. 

Dozwolona prędkość na tej drodze 
będzie wynosiła 100 km/h.

Dodatkowo droga będzie bardzo od-
porna na zniszczenie przez samochody 
ciężarowe. Konstrukcja drogi będzie 
miała metr grubości, a nawierzchnia 
ma być wykonana z mieszanki asfalto-
wo-grysowej, która ma podwyższoną 
odporność na powstawanie kolein.

Wykonawca drogi, firma Eurovia 
S.A. realizowała już w Jaworznie dwie 
inwestycje drogowe. – W mieście pracuje 
się bardzo dobrze. Urzędnicy chcą pomóc 

i wszelkie problemy są załatwiane na bie-
żąco. Życzyłbym sobie, żeby współpraca 
ze wszystkimi samorządami wyglądała 
podobnie – powiedział prezes Eurovii, 
Grzegorz Bukowski i dodał, że od razu 
przystępują do pracy.

Droga budowana jest w całości 
ze środków budżetu miasta, jednak 
gmina ubiega się o dofinansowanie 
z budżetu państwa oraz o wpisanie jej 
na listę projektów kluczowych unijnego 
programu operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. pj

dok. ze str. 1

15 stycznia 2010 roku, godz. 13.25. Prezes Eurovii podpisuje 
umowę na wykonanie nowej drogi. Od tego momentu liczymy 
czas do jej ukończenia

Wizualizacja nowej trasy 
od strony Łubowca

Między 2003 a 2006 rokiem 
urzędy pobierały 500 złotych 
za wydanie Karty Pojazdu dla 
samochodów sprowadzonych 
zza granicy. Po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego 
okazało się, że to zawyżona 
opłata. Teraz właściciele kart 
zwracają się do urzędów o zwrot 
części opłaty, jednak urzędnicy 
nie zawsze chcą oddawać 
pieniądze.

Pan Józef w 2004 roku kupił zagra-
nicznego Opla Astrę. W jaworznic-
kim magistracie uiścił opłatę w wy-
sokości 500 złotych, by móc legalnie 
używać samochodu.

Niedawno dowiedział się, że we-
dług Trybunału Konstytucyjnego 
urzędy pobierają zbyt wygórowaną 
opłatę. Sędziowie orzekli, że powinna 
wynosić 75 złotych. Pan Józef wyczy-
tał, że w Rudzie Śląskiej, na wniosek 
mieszkańca urząd zwraca 425 nad-
płaconych złotych. Wystosował pismo 
do naszego urzędu o zwrot takiej 
samej kwoty.

Okazało się, że nie jest to możli-
we. Urzędnik odpisał, że opłata była 
zgodna z ówczesnym rozporządze-
niem ministra infrastruktury i od-
mówił zwrotu. – Dla mnie to są duże 

400 zł piechotą nie chodzi

pieniądze, miałbym na lekarstwa, 
na które wydaję 100 złotych na mie-
siąc – mówi zaaferowany pan Józef.

Bożena Krzyżak, naczelnik wy-
działu komunikacji rudzkiego ma-
gistratu, wyjaśniła nam, że Trybunał 
Konstytucyjny wydając wyrok nie 
nakazał urzędom zwracania pienię-
dzy. – Nie ma żadnych przepisów, 
które by to regulowały. To jest decyzja 
indywidualna i zależy w dużej mierze 

od kondycji finansowej 
danej gminy. To rada 
miasta zabezpiecza te 
środki i prezydent mia-
sta podejmuje decyzję 
o tym czy ta kwota będzie 
wypłacana z powrotem – 
mówi Bożena Krzyżak.

Naczelnik wydzia-
łu spraw obywatelskich 
naszego urzędu powie-
działa, że w Jaworznie 
zostało wydanych 4.000 
kart z zawyżoną opłatą. 
Środki na zwrot nadpłat 
nie zostały zabudżeto-
wane i mogłyby spowo-
dować problemy finan-
sowe miasta. Aby zwró-
cić pieniądze wszystkim 
zainteresowanym trzeba 
by przeznaczyć 1,7 milio-
na złotych.

Osobom, które otrzy-
mały karty za zawyżoną 
stawkę pozostaje staranie 

się o odzyskanie pieniędzy od urzędu 
na drodze sądowej. Panu Józefowi się 
to nie podoba. – Jak to, przecież ży-
jemy w tym samym państwie, w tym 
samym województwie, to czemu u in-
nych się wypłaca, a u nas się tego nie 
robi? – pyta.

Urzędnicy zapewne liczą na to, 
że nie wszystkim będzie się chciało 
występować na drogę sądową.

PJ

Pan Józef prezentuje kartę pojazdu

13 stycznia
 Jaworznicki TBS zorganizował losowanie mieszkań przy ulicy 

Matejki. 32 osoby wyszły z uśmiechem na ustach, a blisko 70 osób 
odeszło z zapewnieniami, że na następnej liście będą pierwsi.

14 stycznia
 Dzięki internautom z Jaworzna, nasza choinka po raz drugi wy-

grała w konkursie „Wiadomości Zagłębia”. Aż 48% głosów przypadło 
właśnie drzewku stojącemu na jaworznickim rynku.

 Biskup Grzegorz Kaszak odwiedził Jaworzno. Najpierw podzie-
lił się opłatkiem z pracownikami urzędu miejskiego. Następnie 
kolędował ze Stowarzyszeniem Rodzin na Rzecz Dzieci „Sprawnych 
Inaczej”.

 Wizyta biskupa to także pierwsze oficjalne wydarzenie w odno-
wionej sali obrad w UM. Remont kosztował 1,3 mln zł. Sala wypo-
sażona jest między innymi w klimatyzację, system do głosowania 
i miejsca dla tłumaczy symultanicznych.

15 stycznia
 Miejska Biblioteka Publiczna zatrudniła do ściągania niezwróco-

nych książek firmę windykacyjną. Jeśli do końca lutego nie zwróci-
my zaległych książek zapukają do nas windykatorzy, a to kosztuje.

 W Agencji Rozwoju Lokalnego odbywały się kolejne warsztaty 
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z cyklu „Nowocze-
sna Gmina”. Tym razem dwudniowe spotkania poświęcone były 
zagadnieniu organizowania i koordynacji wolontariatu w środowi-
sku lokalnym.

 Zniesiono opłaty za wydawanie dowodów osobistych! Od tego 
roku jedyne koszty wyrobienia dokumentu, to usługa u fotografa. 
Dowody można za darmo nie tylko wyrabiać ale również wymieniać.

16 stycznia
 Od 19 stycznia do 5 lutego w Jaworznie będzie można po raz 

kolejny skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Chęć 
skorzystania z akcji można zgłaszać w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego.

 29 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się kolej-
ne spotkanie w ramach cyklu „Noc literaturą dla dorosłych”. Tym ra-
zem tematem przewodnim będzie motyw kota w literaturze i filmie.

 9 jaworznickich ludowych zespołów śpiewaczych spotkało się 
na tradycyjnym już „Biesiadnym kolędowaniu” w Klubie „Relaks” 
w Niedzieliskach.

17 stycznia
 Styczeń to czas bali studniówkowych. Przedstawiciele portalu 

jaw.pl odwiedzili w nocy z soboty na niedzielę uczniów II Liceum 
Ogólnokształcącego. Polonez wypadł naprawdę pięknie.

 Na rynku ukazał się zapowiadany singiel zespołu Blockheads. 
Płyta zawiera cztery utwory z czego 3 z nich to nowe produkcje 
zespołu i bonus w postaci klipu do utworu Metanoja. Singiel można 
kupić za pośrednictwem strony internetowej Blockheads.

 W kościele Świętego Krzyża w Jeleniu kolędy i pastorałki za-
śpiewali Alicja Majewska, Halina Frąckowiak i Zbigniew Wodecki. 
Proboszcz Janusz Glanowski planuje, aby takie świąteczno – nowo-
roczne koncerty stały się tradycją parafii.

 W Hali Widowiskowo Sportowej odbył się IX koncert Nowo-
roczny. Melomani wysłuchali fragmentów najpopularniejszych 
oper i operetek w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Zabrzańskiej i solistów.

18 stycznia
 Na konkurs plastyczny pt. „Mój przyjaciel policjant” wpłynęło 

ponad 160 prac dzieci. Jury, w skład którego wchodzili przedstawi-
ciele policji, biblioteki i Ośrodka Interwencji Kryzysowej wybrało 12 
najlepszych prac. Rozdanie nagród 26 stycznia w bibliotece.

 Zbliża się czas składania w urzędzie skarbowym PIT-ów. Jak 
co roku namawiamy naszych czytelników do przekazania 1% podat-
ku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego działających 
w Jaworznie. Bez naszej pomocy nie będą mogły normalnie działać.

 Odbierz przedmioty wylicytowane na aukcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać się do sie-
dziby „Co tydzień” w godzinach od 9.00 do 17.00.
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Miłości, szacunku, przyjaźni 
– życzył jaworznianom 
zgromadzonym na widowni 
MCKiS podczas IX Koncertu 
Noworocznego Anno Domini 
2010 prezydent miasta Paweł 
Silbert.

Jak przed laty Pana Prezydenta, za-
proszonych gości, licznie zgormadzoną 
publiczność przywitała w imieniu go-
spodarzy miejskiego ośrodka kultury 
Renata Gacek. Z wdziękiem pełnym 
elegancji życzyła przybyłym, by nad-
chodzący rok 2010 obfitował w dobro, 
radość, szczęście, był harmonijny i pięk-
ny jak muzyka.

A potem już popłynęły melodyjne 
dzwięki znanych walców, skocznych 
polek, J.Straussa w wykonaniu Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Zabrzań-
skiej, która w tym roku rozpoczęła 60. 
sezon artystyczny. Muzycy zaprezen-
towali swój kunszt, grając pod batutą 
wybitnego dyrygenta- Pana Sławomira 
Chrzanowskiego.

W niedzielny wieczór dyr. naczelny 
i artystyczny Filharmonii Zabrzańskiej 
– Sławomir Chrzanowski, stał się dla 
jaworznickich melomanów przewod-
nikiem wprowadzającym publiczność 
w krainę arii operetkowych, musicalo-
wych. Bawił także miłośników kultury 
wysokiej zręcznym słowem, żartem ję-
zykowym, tym razem staranniej dobra-
nym do nastroju i atmosfery panującej 
w czasie koncertu.

Widzowie gromkimi brawami na-
gradzali występujących na scenie soli 
stów: Wiolettę Białk-Kurzydlak – so-
pran, Anitę Maszczyk – sopran, Joannę 
Wolańską – sporan i tenora – Michała 
Musioła.

Sopranistki urzekły publiczność 
gracją, urodą i wytwornością. Znie-
walająca śpiewność arii E.Kallamana, 
J.Offenbacha, L. Bernsteina, A.L. Web-
bera i rozpoznawalna linia melodycz-
na, sprawiły, że odważniejsi widzowie 
z uśmiechem nucili: „.w rytm walczy-

To jest możliwe. W Sejmie 
jest projekt ustawy 
przewidujący powstanie 
na terenie całego kraju 
40 filii Wojewódzkich 
Ośrodków Ruchu 
Drogowego.

Nowa ustawa zakład, że egzamin 
na Prawo Jazdy kategorii A i B będzie 
można przeprowadzać w ośrodkach 
zorganizowanych na terenie miast, 
w których władzę wykonawczą sprawują 
prezydenci. O lokalizacji nowych filii 
WORD-ów będą decydowali marszał-
kowie województw.

Argumentów do przekonania Bo-
gusława Śmigielskiego, marszałka 
Województwa Śląskiego, mieszkańca 
naszego miasta, jest kilka. Po pierwsze, 
na Śląsku kolejki oczekujących na eg-
zamin na Prawo Jazdy są bardzo duże. 
Już w czerwcu wszedł w życie przepis 
mówiący, że pierwszy egzamin musi się 
odbyć do 30 dni od złożenia wniosku 
i tego samego dnia powinien odbyć się 
egzamin praktyczny i teoretyczny. – Ale 
to ciągle za mało – mówi Bartosz Mu-
siał szef Ośrodka Szkolenia kierowców 
„Masti”. – Bo jak wiemy, zdawalność 

Egzamin na „prawko” w Jaworznie?

Na stronie 
Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej 
znalazł się błąd 
w sylwestrowym 
rozkładzie jazdy. Z tego 
powodu pan Robert 
z żoną i przyjaciółmi 
nerwowo spędzili ostanie 
godziny mijającego roku.

Wybierając się na sy lwest ra 
do znajomych w Sosnowcu, spraw-
dził rozkład jazdy i punktualnie sta-
wił się na przystanku w oczekiwaniu 
na autobus linii „S”. Doczekał się, 
ale zaniepokoiła go tabliczka na au-
tobusie, która informowała, że kurs 
został skrócony i autobus jedzie tylko 
do Łubowca. Podenerwowany zapytał 
kierowcy o przyczyny zmiany kursu, 

ten jednak stwierdził, że jedzie zgod-
nie z instrukcjami i wszystko jest 
w porządku.

Zdenerwowany pan Robert zadzwo-
nił na dyspozytornię, od którego dowie-
dział się, że doszło do nieporozumienia 
i autobus jednak pojedzie do Sosnowca, 
a kierowcy przez pomyłkę dostali inne 
instrukcje. Wszystko okazało się za póź-
no, autobus odjechał z przystanku i aby 
dotrzeć na imprezę sylwestrową jaworz-
nianie musieli zamówić taksówkę.

Teraz Pan Robert domaga się 
odszkodowania od PKM-u. – Na-
sze przedsiębiorstwo jest ubezpie-
czone od odpowiedzialności. Proszę 
o kontakt z nami, podamy numer 
polisy i wszelkie potrzebne dane, 
do tego, aby szkody zostały wy-
równane. Do oceny ubezpieczyciela 
będzie należało czy i jak wysoką 
szkodę państwo ponieśli – wyjaśnia 
rzecznik przedsiębiorstwa, Marcin 
Chomitowski.

PJ

Masz problem z PKM? 
Idź po odszkodowanie

ka serce śpiewa kocham Cię” lub „weź 
mą miłość i wzajemnie kochaj mnie”. 
Maestria, z jaką wykonywały arie pa-
nie Anita Maszczyk i Wioletta Białk, 
pozwoliły zapomnieć nawet znawcom 
muzyki o paranteli operetki i opery 
mydlanej. Jaworznianie szczególnie 
gorąco przyjęli sopranistkę– Joannę 
Wolańską, która debiutując na scenie 
MCKiS-u w Jaworznie pięknie zaśpie-
wała waltz Musetty z opery Pucciniego 
„Cyganeria”.

Publiczność, dla osoby bliskiej ser-
cu – córki śpiewaka Jana Wolańskiego, 
nie szczedziła braw. Duch rodziców: 
prof. A. Słowakiewicz-Wolańskiej i J. 
Wolańskiego unosił się nad widow-
nią, kiedy znakomicie zaśpiewała 
arię „I feel pretty” L. Bernsteina. Tak 
naszym zdaniem, jak i dyrygenta , 
to debiut bardzo piękny i dobrze wróży 
na przyszłość solistce.

Ponieważ w 2010 r. będziemy ob-
chodzić dwusetną rocznicę urodzin 
Fryderyka Chopina, w repertuarze 
koncertowym nie zabrakło też utworu 
tego kompozytora. „Walz minutowy” 
fenomenalnie wykonała Anita Masz-
czyk Żeńskiej części publiczności po-
dobał się głos tenora Michała Musioła. 
W jego wykonaniu wysłuchano arii 
Tassla z operetki E. Kallmana „Hrabi-
na Marica” i piosenki Freda z „My fair 
Lady” F. Loevea.

W ten oto sposób, dzięki Honoro-
wemu Patronatowi prezydenta miasta 
Pawła Silberta, mecenasom Grupy 
PZU, Fundacji Energetyka na rzecz 
Polski Południowej Południowy 
Koncern Energetyczny i firmie Part-
ner 2, muzyczne święto jaworznickiej 
społeczności wpisuje się w europejską 
tradycję koncertów noworocznych 
zapoczątkowanych przez Filharmonię 
Wiedeńską.

MAŁGORZATA CICHY

Joanna Wolańska – sopran

na prawo jazdy jest mała, około 30 %, 
więc te kolejki dalej są bardzo długie, 
bo jest wielu zainteresowanych.

Po drugie skorzystaliby nie tylko 
mieszkańcy Jaworzna, ale również są-
siednich miast. Najbliższe ośrodki eg-
zaminacyjne są w Dąbrowie Górniczej 
i Katowicach. Kursanci muszą jeździć 
daleko by przygotować się do egzaminu.

Warto również wspomnieć o stresie 
towarzyszącym każdemu egzaminowi. 
Zdawanie w Jaworznie z pewnością 
ograniczyłoby niepotrzebne zdener-
wowanie.

– W Jaworznie jest ostatnio wiele 
zmian, jeśli chodzi o drogi. Miasto stało 
się ciekawsze pod tym względem – mówi 
Bartosz Musiał. Z pewnością miasta 
będą musiały spełniać pewne kryteria, 
aby stać się siedzibą ośrodków egzami-
nowania, ale jak mówi szef OSK „Ma-
sti”, skoro w niewielkim Nowym Sączu 
można zdawać, to w Jaworznie też nie 
będzie problemu.

Projekt ustawy jest obecnie w komi-
sjach sejmowych. Tą ciekawą inicjatywą 
zainteresowaliśmy prezydenta Pawła 
Silberta. pj

Po koniec grudnia MZDiM zmienił 
regulamin organizacyjny. 11 stycz-
nia w internecie pojawiło się ogło-
szenie o konkursie na stanowisko 
zastępcy dyrektora do spraw trans-
portu i organizacji ruchu.

Najbardziej pożądana jest osoba 
o umiejętnościach organizacyjnych 
i z doświadczeniem w zarządzaniu. 
Na dziennikarskiej giełdzie od jakie-
goś czasu krąży nazwisko Pawła Bed-
narka, byłego prezesa MPGK, który 

miałby objąć to stanowisko. Dyrektor 
MZDiM, Marek Sękiewicz zdemento-
wał te pogłoski. Powiedział, że nie zna 
Bednarka i nie doszły do niego wieści 
o jego starcie. – Jeżeli ten pan złoży 
aplikację, to obędzie rozpatrywana 
jak każda inna i przejdzie przez sito 
konkursowe – mówi Sękiewicz. PJ

Jak wynika z naszych poufnych informacji, 
Paweł Bednarek złożył dokumenty na 
stanowisko zastępcy dyrektora MZDiM-u.

Już w pierwszych zdaniach interpela-
cji poseł prosi Ministerstwo Infrastruk-
tury o wyjaśnienie, dlaczego wybudo-
wany za publiczne pieniądze pełny węzeł 
autostradowy Jaworzno-Jeleń jest tylko 
połowicznie otwarty.

– Od lat prezydent Jaworzna wnio-
skuje za jego pełnym udostępnieniem, 
niestety napotyka na nieuzasadniony 
opór ze strony koncesjonariusza au-
tostrady spółki Stalexport. Przez takie 
działania prywatna firma ogranicza 
możliwości rozwoju miast znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie autostra-
dy – tłumaczy Wojciech Saługa.

Poseł podkreśla, że jeszcze jako 
wiceprezydent Jaworzna, rozpoczął 
prace związane z uzbrojeniem terenów 
w Gminnej Strefie Aktywności Gospo-
darczej oraz tworzeniem Parku Przemy-
słowego w okolicach autostrady.

– Nie mogę zrozumieć tego, dlaczego 
prywatna spółka ogranicza możliwości 
rozwoju miast znajdujących się w bezpo-
średnim sąsiedztwie autostrady, a kolejni 
ministrowie wykazują szczególną niemoc 
w kwestii zmian umowy koncesyjnej – 
mówi Saługa. – Szczególnie boli mnie 
to, że z powodu uporu Stalexportu, z te-
renu miasta wycofał się duży inwestor. 
Na tej umowie tracimy wszyscy, także 
Stalexport.

Saługa chce także wyjaśnienia kwe-
stii dotyczących podpisanych aneksów 
do umowy koncesyjnej, w których rząd 
dobrowolnie zobowiązał się w do tego, 
że nie będzie budował ani modernizo-
wał, a także poprawiał standardu dróg, 
które znajdują się w odległości 30 km 
od płatnego odcinka autostrady A4 pod 
rygorem wypłacania koncesjonariuszo-
wi odszkodowań.

Poseł domaga się od ministra infra-
struktury, by podczas renegocjacji umo-
wy doprowadził do usunięcia zapisów 
dotyczących „dróg konkurencyjnych”, 

Saługa walczy 
o węzeł w Jeleniu

Poseł Wojciech Saługa złożył do ministra infrastruktury 
interpelację w sprawie umowy koncesyjnej na eksploatację 
autostrady A4 na odcinku Kraków – Katowice. 
Poseł wnioskuje do ministerstwa o pełne otwarcie węzła 
jeleńskiego oraz usunięcia z umowy zapisów dotyczących 
tzw. „dróg konkurencyjnych”

ponieważ stanowią one zagrożenie dla 
rozwoju Państwa Polskiego oraz samo-
rządów miast i gmin.

– W piśmie do ministra proszę także 
o informację czy to prawda, że koncesjo-
nariusz nie realizuje terminowo ustalo-
nego w 1997 r. programu inwestycyjnego 
na zarządzanym odcinku autostrady? 
Bulwersujące jest to, że kolejne rządy 
akceptują ten fakt – twierdzi poseł.

Jak tłumaczy Wojciech Saługa, chce 
by minister podjął w stosunku do kon-
cesjonariusza czynności dyscyplinujące, 
w związku z rekomendacją Najwyższej 
Izby Kontroli, która w raporcie z badania 
umowy koncesyjnej w 2006 r. stwierdza, 
że koncesjonariusz łamał prawo i nie 
wykonywał obowiązków wynikających 
z umowy.

– Może najwyższy czas doprowadzić 
do rozwiązania tej szkodliwej dla Polski 
umowy. Będę jeszcze raz przekonywał 
do tego osobiście ministra Grabarczyka 
– mówi Wojciech Saługa.

GH

Poseł na Sejm RP
Wojciech Saługa

Szukają zastępcy lub 
stanowiska dla Bednarka?
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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

15.01.10 r. Podsumowanie sezonu turystycznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
godzina 18.00.

Zarząd oddziału zaprasza
19-27.02.10 r. Włochy – obóz narciarsko-snowboardowy. Cena: 470, 490, 500 zł plus 

400 Euro.
Komisja Turystyki Górskiej zaprasza

10.01.10 r. Wisła – narty i wycieczka górska – Soszów, Stożek. Cena: 30, 35, 38 zł.
23.01.10 r. Ustroń – Czantoria. Narty i wycieczka górska. Cena: 30, 35, 38 zł.
30.01.10 r. Zawoja – narty i wycieczka górska – Mosorny Groń, Babia Góra. Cena: 32, 

37, 40 zł.
Koło Miejskie nr 4 zaprasza

14.02.10 r. Teatr Rozrywki w Chorzowie – Sylwester Bis. Cena: 55, 60, 65 zł.

Składamy 
podziękowania za 

uczestnictwo podczas 
ostatniej drogi

Śp. Ireny 
Połeć-

Szymańskiej
Podziękowania składa rodzina i bliscy

12 stycznia
KOLIZJA NA GWARKÓW. 
Około godziny 5.30 
na ulicy Gwarków doszło 
do kolizji drogowej. Kie-
rujący samochodem oso-
bowym marki Opel nie 
zachował podczas jazdy 
należytej ostrożności 
i doprowadził do zderze-
nia z prawidłowo zapar-
kowanym samochodem. 
Sprawca – mieszkaniec 
naszego miasta ukarany 
został mandatem w wy-
sokości 300 złotych.

KOLEJNA KOLIZJA 
NA NIEMCEWICZA. 
Kwadrans przed godziną 
10.00 na ulicy Niemce-
wicza doszło do kolizji 
drogowej BMW z Oplem 
Vectra. Sprawca kolizji 
– mieszkaniec Trzebini 
– został ukarany manda-
tem karnym w wysokości 
500 złotych. Mężczyźnie 
policjanci zatrzymali 
dowód rejestracyjny.

TRZECIA KOLIZJA 
NA CHOPINA. Parę mi-

Życzę dziś Tobie, Babuniu miła, 
byś zawsze w życiu szczęśliwa była. 
Życzę Babuniu życia najdłuższe-
go, pociechy, szczęścia i zdrowia 
dobrego. 

Za Twe, dziadku, dobre czyny, 
zdrowia, szczęścia, siły, chwały. 
Dzisiaj w dniu tym uroczystym, 
szczerze życzy wnuczek mały!

Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
dla Elżbiety i Konrada Jachym-
czyk życzenia zdrowia, szczęścia, 
pomyślności oraz spełnienia ma-
rzeń składają wnukowie Bartek i 
Szymon.

Kochamy naszą babcię i Dziad-
ka też kochamy. W Dniu Babci i 
w Dniu Dziadka życzenia Wam 
składamy. Bez Was smutny byłby 
świat, żyj nam Babciu, żyj nam 
Dziadku 200 lat.

Dla Rozalii i Franciszka Kaszu-
ba życzą wnuczęta.

Z okazji 60-lecia ślubu wszyst-
kiego najlepszego dla Władysławy 
i Juliana Kotaś, dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności na następne 
lata życzy chrzestna córka Barbara 
z rodziną.

Babciu i Dziadziusiu ukochani, 
nie bądźcie nigdy zatroskani, nie-
chaj wdzięcznych wnucząt koło 
zawsze widzi Was wesoło.

Dla kochanej babci i dziadziusia 
Władysławy i Edwarda Palecznych 
w dniu ich święta najserdeczniejsze 
życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia 
samych pogodnych i wesołych dni 
składają pamiętające i kochające 
wnuczęta: Angelika, Wioletka, 
Kajetanek oraz Nikolka.

nut pogodzinie 12.00 
na ulicy Chopina miesz-
kaniec dzielnicy Jeleń, 
kierujący samochodem 
marki Opel Calibra, naje-
chał na Renault Escape. 
Sprawca został ukarany 
mandatem w wysokości 
500 złotych. Poszkodo-
wany to mieszkaniec 
Podłęża.

13 stycznia
PO SPOŻYCIU. O godzi-
nie 12.30 Policjanci Wy-
działu Ruchu Drogowego 
na ulicy Grunwaldzkiej 
zatrzymali do kontroli 
samochód osobowy mar-
ki Opel Corsa. Kierujący, 
25-letni mieszkaniec 
Jaworzna, znajdował 
się w stanie po użyciu 
alkoholu. Postępowanie 
prowadzi jaworznicka 
policja.

POTRĄCIŁ NA PRZEJ-
ŚCIU. Około godziny 
15.30 na oznakowanym 
przejściu dla pieszych 
przy ulicy Piłsudskiego 
kierujący samochodem 

marki KIA, 55-letnimiesz-
kaniec naszego miasta, 
potrącił nietrzeźwego 
51-latka. W wyniku 
zdarzenia pieszy doznał 
stłuczenia prawej dolnej 
kończyny. Po udzielo-
nej pomocy lekarskiej 
pokrzywdzony został 
umieszczony w szpitalu 
miejskim w Jaworznie, 
gdzie przebywa na le-
czeniu. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzi 
jaworznicka policja.

SPRYTNA KRADZIEŻ. 
Jak powiadomił 70-letni 
mieszkaniec naszego mia-
sta na parkingu przy hali 
MOSIR podeszło do niego 
dwóch nieznanych męż-
czyzn, którzy zasugero-
wali zgłaszającemu, iż 
posiada on ich pieniądze. 
W momencie okazania 
banknotów, sprawca wy-
rwał pieniądze w kwocie 
1.800 złotych z ręki i do-
konał ich kradzieży.

GROŹNY 18-LATEK. 
Kilka minut po godzinie 
19.00 41-letnia miesz-

kanka naszego miasta 
zgłosiła, że 18-letni 
jaworznianin, kieruje 
w stosunku do jej 16-let-
niej córki groźby uszko-
dzenia ciała. Zarówno 
zgłaszająca, jak i jej 
córka obawiają się speł-
nienia tych gróźb.

15 stycznia
WŁAMANIE DO MIESZ-
KANIA. Mieszkaniec 
Osiedla Stałego po-
wiadomił, że nieznany 
sprawca poprzez wyła-
manie wkładek zamków 
w drzwiach wejściowych 
wszedł do jego mieszka-
nia, po czym z wnętrza 
skradł sprzęt RTV oraz 
pieniądze. Suma strat 
to 7.000 złotych.

WŁAMANIE DO PUSTE-
GO MIESZKANIA. Parę 
minut przed północą 
dyżurny KMP w Jaworz-
nie otrzymał anonimowy 
telefon z informacją, 
iż przed chwilą młodzi 
mężczyźni, poprzez 
wyważenie drzwi wła-

mali się do pustostanu 
przy ulicy Kolejarzy. 
Policjanci bezpośred-
nio po otrzymaniu 
informacji o zdarzeniu 
w parku zatrzymali 
dwóch sprawców 19 
i 24-latka z Jaworz-
na, których osadzono 
w policyjnym areszcie. 
Sprawcy z mieszkania, 
do którego się włamali 
(własności mieszkańca 
naszego miasta) nic nie 
skradli z uwagi na brak 
wyposażenia.

16 stycznia
NIETRZEŹWY SPOWO-
DOWAŁ KOLIZJĘ. Kilka 
minut przed południem 
na ulicy Wojska Polskie-
go policjanci Wydziału 
Ruchu Drogowego 
zatrzymali 53-letniego 
mieszkańca dzielni-
cy OTK, który będąc 
w stanie nietrzeźwości 
– ponad promil alkoholu 
w organizmie spowo-
dował kolizję drogową. 
Mężczyźnie zatrzymano 
prawo jazdy.



5XVIII finał WOŚP – cd.

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy jest 
za nami. Byliśmy jednym 
z 1500 sztabów, które grały 
w Polsce i poza granicami 
naszego kraju.

Trzeci raz wolontariusze zbierali 
pieniądze dla dzieci z chorobami 
onkologicznymi. Dlaczego kolejny 
raz onkologia dziecięca? Bo lekarze 
praktycy sygnalizują, że brakuje 
sprzętu pozwalającego na wczesne 
wykrywanie nowotworów i z tego 
powodu aż 75% dzieci trafia do le-
czenia w 3. lub 4. stadium choroby. 
Wczesna diagnostyka jest niezwy-
kle istotna, gdyż decyduje o życiu.

Podczas trwania XVIII f inału 
WOŚP, w siedzibie jaworznickiego 
sztabu, rozmawialiśmy ze specja-
listami o tym, jak pomóc dzieciom 
z chorobą nowotworową. Na Śląsku 
są trzy (z osiemnastu w całej Pol-
sce) dziecięce ośrodki onkologiczne 
(Chorzów, Katowice, Zabrze).

Na sz goś ć ,  dok tor Wies ław 
Więckowski, ordynator Oddziału 
Pediatrii w naszym szpitalu zwrócił 
uwagę na rolę rodziców we wcze-
snym rozpoznaniu choroby nowo-
tworowej. Podkreślił, że nie po-
winny im umknąć objawy, których 
wcześniej nie obserwowali (brak 
apety tu, poranne w ymioty, go-
rączka, apatia, krwawienia z nosa, 
bóle brzucha ) i zwrócić się z nimi 
do lekarza pierwszego kontaktu, 
żeby rozpocząć diagnostykę.

Zdaniem profesora Aleksandro-
wicza za zdrowie ludzi i ich losy 
nie mogą odpowiadać tylko osoby 
w ykonujące zawody medyczne. 

10 stycznia – zima w pełni: 
śnieg, mróz i wiatr. Czyżby 
zapowiadała się leniwa 
niedziela w ciepłym łóżku? 
Nic z tych rzeczy! Dziś Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, która już po raz 
18-ty rozgrzewa serca 
wszystkich Polaków, gra dla 
chorych dzieciaków – w tym 
roku dla najmłodszych 
dotkniętych chorobami 
nowotworowymi.

Jaworzno również gra ło d la 
Owsiaka. Na przekór mało przyjaznej 
aurze ulice wypełniły się czerwonymi 
serduszkami, a to zasługa wolonta-
riuszy, którzy już od rana kwesto-
wali na rzecz WOŚP. W Długoszynie 
z Gimnazjum nr 6 aż 21 młodych 
ludzi o gorących sercach, postanowili 
spędzić niedzielę na zbiórce pieniąż-
ków dla Orkiestry. Nie straszny im 
był mróz, wiatr, śnieg sypiący prosto 
w oczy czy przemoczone rękawiczki. 

10 stycznia 2010 r. kolejny, już 
18. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Tradycyjnie, już osiem 
lat z rzędu, nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Niedzieliskach, pani Beata 
Hartman wraz z uczniami 
kwestowała w okolicy 
kościoła. 

W tym roku pomocnikami Pani 
Beaty byli: Karolina Zbylut, Maria 
Górska, Kacper Kasiński -uczniowie 
klasy Ia, uczeń kl. „0” Marcin Mulka 
oraz rodzice p. Ewa Mulka i Ewa Ka-
sińska. Mamy pomagały dzieciom 
rozdawać serduszka, aby nie tworzyły 
się „korki” do puszki. W tym roku 
skarbonka była pełna po brzegi i wa-
żyła 8 kg 30 dag.

Jak twierdzą wolontariusze i ich 
rodzice: – To wspaniała sprawa, 
że istnieje taka akcja, która pomaga 
chorym dzieciom i otwiera w tym 
dniu serca nawet najbardziej zatwar-
działych ludzi.  (IW)

Od kilku lat harcerze jaworznickie-
go hufca zajmują się obsługą wolon-
tariuszy odwiedzających Sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku mieli dużo roboty.

Za oknami śnieg i mróz. Zziębnię-
ci wolontariusze Orkiestry taplają się 

w błocie i ślizgają na lodzie zalegają-
cym chodniki. Jedynym miejscem, 
gdzie mogli się ogrzać i zjeść coś 
dobrego, była redakcja „Co tydzień”.

To harcerze z Hufca ZHP w Ja-
worznie obsługiwali sztab. Robili 
wszystko, począwszy od odśnieżania 
schodów wejściowych, przez poda-
wanie herbaty i bigosu, na odbieraniu 
telefonów skończywszy. Wykonali 
mrówczą pracę, bez której 18. finał 
by się nie udał.

Oto oni: Jakub Malik, Piotr Gu-
ziak, Michał Malik, Wojciech Szot z 8. 
Jaworznickiej Drużyny Harcerskiej 
„Tropiciele”, Dawid Jasiński, Karol 
Haraf, Ryszard Kurek z 1. Jaworznic-
kiej Drużyny Wędrowniczej „Szlak”, 
Marlena Stolecka, Wiktoria Dziaduła, 
Mirek Klepacki z 14. Jaworznickiej 
Drużyny Starszoharcerskiej „Leśni 
Ludzie”, Adam Zając i Justyna Chli-
pała z 16. Jaworznickiej Drużyny 
Starszoharcerskiej „Piorun”, Łukasz 
Dobosz z 5. Jaworznickiej Drużyny 
Wędrowniczej „Potok” i Darek Zając 
z Próbnej JDH „Ventus”.

PJ

Harcerze nakarmili wolontariuszy

Pracy było wiele

G 6 z WOŚP w Długoszynie

Kwestowaniu nie przeszkadzała brzydka pogoda

Dobrymi humorami i uśmiechami 
na twarzach witali każdego kto wrzu-
cał choćby grosik do puszki. Datków 
w Jaworznie nie brakowało, jednak 
najważniejsze były ciepłe słowa, które 
padały z ust mieszkańców dla po-
parcia akcji Owsiaka. Po godzinach 
kwestowania wolontariusze mogli 

ogrzać się w redakcji „Co Tydzień”, 
napić się gorącej herbaty, zjeść pyszny 
bigos lub coś słodkiego i wymienić się 
wrażeniami.

WOŚP jest fenomenem na skalę 
światową, w tym dniu Polacy zapomi-
nają o różnicach i wspólnie działają, 
jednocześnie czerpią ogromną ra-
dość z możliwości niesienia pomocy 
najmłodszym.

Gorące podziękowania dla naj-
wspanialszych wolontariuszy z Gim-
nazjum nr 6 – wiem, ze będziecie grać 
z Orkiestrą do końca świata i o jeden 
dzień dłużej!

Karolina Czech, Mateusz Kumala, 
Dominika Gawlik, Gabrysia Kasza, 
Dagmara Filipek, Ula Olszowska, 
Sebastian Szymiec, Ania Dym, Sara 
Waligóra, Patrycja Odrzywołek, Piotr 
i Paweł Baszak, Beata Głowacka, Ania 
Pasikowska, Kasia Nowak, Natalia 
Perończyk, Dawid Kmiecik, Klaudia 
Kocoń, Karolina Krasoń, Magda Kę-
droń, Patryk Woroniewski oraz nasz 
absolwent Krzysiek Chowaniec.

OLGA POLAK

Wierni WOŚP

Beata Hartman z wolontariuszami

Dlatego dla chorych dzieci podczas 
XVIII finału grały również panie 
pracujące w Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Jaworznie. 
Pedagog mgr Wioleta Kotrys wy-
jaśniła, dlaczego szkoła jest dru-
gim co do ważności środowiskiem 
aktywności dziecka po domu ro-
dzinnym. Poinformowała, dlaczego 
dzieci w trakcie leczenia korzy-
stają z nauczania indywidualnego 
w domu. Zwróciła uwagę na trud-
ności, z którymi może borykać 
się chore dziecko i przychodzący 
do niego nauczyciel.

Pedagog mgr Wioleta Sztukow-
ska podkreśli ła rolę sfery emo-
cjona lnej u chor ych dzieci . To, 
że dziecko nie chodzi do szkoły nie 
znaczy, że powinno być izolowane 
od rówieśników. Jednak zarówno 
dziecko chore, jak i zdrowe należy 
przygotować do spotkania, aby nie 
skończyło się ono traumatycznym 
przeżyciem dla jednego lub dru-
giego. Rola dorosłych jest tutaj 
niezwykle doniosła.

Pa niom mgr W. Kotr ys i  W. 
Sztukowskiej oraz panu doktoro-
wi W. Więckowskiemu serdecznie 
dziękuję za przyjęcie zaproszenia, 
poświęcony czas i podzielenie się 
z nami swoją wiedzą.

SIE MA

BARBARA KOMOROWSKA-CZERWONKA 
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Co tydzień: Objął pan 
stanowisko dopiero dwa 
miesiące temu, ale zapewne 
przyszedł pan z pewną 
koncepcją rozwoju MZDiM-u.

Marek Sękiewicz: – Kiedy obją-
łem tą funkcję w zasadzie zakończył 
się proces budowy MZDiM. I my-
ślę, że mamy już zamknięty zakres 
obowiązków, który nie będzie się 
powiększał. Firma ma dwa filary. 
Pierwszy, techniczno-wykonawczy, 
który jest dość rozbudowany i jest też 
osoba w kierownictwie, nadzorując go 
na bieżąco. A drugi filar, to organiza-
cja komunikacji miejskiej. Jest on w tej 
chwili trochę niedoceniony.

Co to znaczy?
– To znaczy, że brakuje zastępcy 

dyrektora, który by się tą działką 
zajmował. Dlatego regulamin orga-
nizacyjny MZDiM został zmieniony 
i ogłosiłem konkurs na to stanowisko. 
Poszukujemy osoby z doświadcze-
niem na stanowiskach kierowni-
czych, która zna przepisy potrzebne 
na to stanowisko. Dobrze, żeby miała 
także doświadczenie w organizacji 
komunikacji.

Będzie to osoba z branży 
organizacyjno ekonomicznej 
czy raczej specjalista 
techniczny?

– Myślę, że jest to pole dla osoby 
znającej się na ekonomii i organizacji 
pracy, bo do spraw technicznych wicedy-
rektor już jest. Zmiana, mam nadzieję, 
poprawi jakość naszej pracy i polepszy 
obsługę stron.

Czy wielkość nakładów 
finansowych na pańską 
jednostkę jest zadowalająca?

– Gospodarka komunalna, to dzie-
dzina, która wymaga dużych nakładów. 
Można powiedzieć, że w zasadzie jest 
to studnia bez dna. Mam nadzieję, 
że w ciągu roku uda nam się wynegocjo-
wać jakieś dofinansowanie dla gminy.

Będziemy także sprawdzać czy 
są środki pomocowe z zewnątrz, mogące 
wesprzeć nasze działania. No i będzie-
my starali się zmniejszyć nasze wydatki, 
bo być może są takie zadania, które bę-
dzie się dało wykonywać taniej.

Nie ukrywam, że liczę na tą osobę, 
która obejmie stanowisko mojego zastęp-
cy, zajmie się tymi sprawami. Oczywiście 
zarząd ma fachowców w wielu branżach 
i pracujemy jako zespół. Nie możemy 
wymagać, od tej jednej osoby, żeby 
była omnibusem i od razu to wszystko 
załatwiła.

Na dziennikarskiej giełdzie 
krąży nazwisko Pawła 
Bednarka, byłego dyrektora 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki komunalnej. 
Czy to on jest wskazywany 
na objęcie stanowiska 
wicedyrektora?

– Nie znam pana Bednarka. Nie 
doszły do mnie takie wiadomości. Jeśli 
ten pan złoży aplikację, to będzie ona 
rozpatrywana jak pozostałe. Przejdzie 
przez sito konkursowe. Bo konkurs nie 
składa się tylko z oceny dokumentów, 
ale także z rozmowy z kandydatami. 
Komisja ma swobodny wybór i trudno 
dziś powiedzieć, jaki kandydat będzie 
najlepszy.

Jak w tym momencie 
wygląda komunikacja 
z Chrzanowem?

– Na dzień dzisiejszy rzecz wyglą-
da pozytywnie. Związek Komunal-
ny „Komunikacja Międzygminna” 
w Chrzanowie wycofał wypowiedze-
nie i kursy do, i z Chrzanowa odby-
wają się po staremu. Finansowanie 
jest takie samo. ZKKM będzie chciał 
dokonać pewnych korekt w kursowa-
niu autobusów. Myślę, że jest tu pole 
do rozmów. Zapewniam mieszkań-
ców, że dojazdy do Chrzanowa nie 
są zagrożone.

Chcemy zapytać jeszcze 
o dwie najbardziej nurtujące 
w tej chwili mieszkańców 
sprawy: odśnieżanie ulic 
i drogi gruntowe.

– Nie jesteśmy do końca zadowoleni 
z usług firmy odśnieżającej miasto. Powo-
li ta nasza współpraca się dociera. Myślę, 
że powodem pewnych niedogodności jest 
to, że firma „Wieczorek” pierwszy raz 
pełni taką usługę dla Jaworzna. Niezna-
jomość topografii powoduje, że nie zawsze 
te osiem pługów zdąży odśnieżyć drogi 
pierwszej kategorii.

Może 8 pługów 
to za mało?

– Nie, osiem dobrze, logistycznie 
zagospodarowanych pługów powinno 
dawać radę.

Jeśli chodzi o remonty dróg grun-
towych, to będziemy kontynuować 
remonty metodą podwójnego skrapia-
nia, która jest skuteczna. Mieszkańcy 
sygnalizują też chęć ustalenia harmo-
nogramu remontów dróg gruntowych. 
Dzięki temu będzie wiadomo, kiedy 
która drogą będzie robiona. Musimy 
wypracować system kryteriów, gdzie 
jest najwięcej mieszkańców i stan 
drogi jest najgorszy itd. W ciągu naj-
bliższych miesięcy powinniśmy się 
z tym uporać.

Jaką widzi pan rolę 
minibusów w systemie 
komunikacji miejskiej?

– Minibusy to uzupełnienie komuni-
kacji realizowanej prze Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej. Problem polega 
na tym, że to właściciel wybiera linię, 
na której najlepiej zarobi i trudno będzie 
go przekonać do kursów na liniach mało 
opłacalnych.

Czekam na wzmocnienie PKM-u. 
Niebawem przedsiębiorstwo będzie 
miało przecież 30 fabrycznie nowych 
autobusów.

Przewiduje pan jakieś zmiany 
w cenach biletów?

– Raczej bez mian. Ceny, jeśli już 
miałyby się zmienić, to raczej poszłyby 
do góry, ale uspokajam, że nie planujemy 
żadnych podwyżek.

PJ

Kończymy proces budowy MZDiM
Rozmowa z nowym dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 
Markiem Sękiewiczem

Marek Sękiewicz – dyrektor MZDiM

W Urzędzie Miejskim trwa rutyno-
wa kontrola, przeprowadzana przez 
Najwyższą Izbę Kontroli, w zakresie 
powiązania budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego z budżetem 
państwa w 2009 r.

Oznacza to, że sprawdzany jest 
sposób wykonania budżetu przez 
miasto w ubiegłym roku. Poprzednia 
wizyta przedstawicieli NIK-u miała 

miejsce w styczniu 2007 r. i dotyczyła 
tego samego zakresu zagadnień.

Zakres działalności NIK-u obej-
muje kontrolę organów administra-
cji rządowej i samorządu, NBP oraz 
innych jednostek organizacyjnych 
państwa.

Tegoroczna kontrola w urzędzie 
miejskim potrwa do połowy marca.

PR/UM

Rutynowa kontrola NIK

Fotki z miasta

W Jeleniu kolędy zaśpiewali A. Majewska, H. Frąckowiak i Z. Wodecki

Biskup Grzegorz Kaszak podczas kolędy u „sprawnych inaczej” 

Biskup Grzegorz Kaszak podczas kolędy w urzędzie miejskim 

Losowanie mieszkań w nowo powstającym budynku jaworznickiego TBS
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SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR

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

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO
oraz karma dla psów i kotów

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

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 

„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

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

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

Tel. 605 442 905 
Cyklinowanie bezpyłowe

Stenrob 
Kompleksowe remonty i wykończenia mieszkań, biur itp. 

Tel. 609 410 549
Istniejemy dla Ciebie
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PRZEGRYWANIE VHS na DVD
cyfryzacja taśmy VHS – 30 zł brutto
cyfryzacja kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
cyfryzacja płyty winylowej – 20 zł brutto
usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

Wydawnictwo GM sp. z o.o.
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

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

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
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ul. Katowicka 15 A, Jaworzno 

tel. 0 662 451 231
• Lustra na wymiar!!! 
• Pomiary u klienta, 
• Dojazd do klienta na terenie 

Jaworzna GRATIS!!!
• Kabiny prysznicowe, 
• Ramki obrazkowe

� wzmacniają wszystkie grupy 
mięśni
��redukują tkankę tłuszczową 

i poziom cholesterolu
��kształtują sylwetkę 

i zwiększają jędrność ciała
��redukują nadwagę 

i poprawiają sylwetkę
��redukują cellulit

Plat for my w ibrac y jne
Studio

 Figura
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Prezydent Miasta Jaworzna 
informuje

od 20 stycznia do 10 lutego 2010 r., na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 wywieszony zostanie wykaz 
nieruchomości obejmujący działkę nr 163 o pow. 406 m² w obr. geod. 
200 m. Jaworzna, położoną przy ul. Królowej Jadwigi w Jaworznie, stano-
wiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do zbycia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Jaworzna 
informuje

od 20 stycznia do 10 lutego 2010 r., na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 wywieszony zo-
stanie wykaz nieruchomości obejmujący działki nr nr 433/8 o pow. 
721 m², 433/9 o pow. 748 m², 433/10 o pow. 868 m², 433/11 o pow. 
490 m², 433/12 o pow. 461 m², 433/13 o pow. 793 m², 433/15 o pow. 
1.037 m², 433/16 o pow. 927 m² i 433/17 o pow. 857 m² w obr. geod. 
107 m. Jaworzna, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna, poło-
żone w rejonie ul. Prostej w Jaworznie, wyznaczone do zbycia w drodze 
przetargów ustnych nieograniczonych.
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Kaczki krzyżówki

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

Szadź na sosnach

Lodowe stalagmity

BliZej prawa

Zaproszenie
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Zadatek a zaliczka
Często podpisuję rozmaite umo-

wy. Pojawia się przy nich pojęcie 
zaliczki lub zadatku. Bardzo proszę 
o wyjaśnienie, czym różnią się te dwa 
pojęcia i czy mogą one być traktowane 
zamiennie. Ilekroć podpisuję jakąś 
umowę, tylekroć nie jestem do końca 
pewien, jakie ona wywiera w tym 
zakresie skutki prawne, ewentualnie 
na co ja sam mogę liczyć. Co jest dla 
mnie korzystniejsze, zadatek czy 
zaliczka?

Zadatek i zaliczka to są dwa roz-
maite pojęcia i nigdy nie wolno ich 
traktować zamiennie. Zapisane 
w umowie – wywierają zupełnie 
odmienne skutki prawne. Zadatek 
jest instytucją prawa cywilnego 
materialnego. Został jednoznacznie 
określony w Art. 394 K.c. Pełni on 
m. in. funkcję odszkodowawczą. 
W przypadku niewykonania umowy 
przez jedną ze stron, druga strona 
może od tej umowy bez wyznacza-
nia dodatkowego terminu odstąpić 
i zadatek zachować dla siebie. Jeżeli 
sama go dała, wówczas może zażądać 
sumy dwukrotnie wyższej. W tym 

– Nikt nie mógł przewidzieć, 
że skazany za zabójstwo 
Krzysztof D. ucieknie – 
uważa rzecznik sądu 
okręgowego. Tymczasem 
rodzice zamordowanej 
Doroty uważają, że sąd 
powinien zabrać paszport 
oskarżonemu, kiedy ten 
został uznany za winnego. 
Wymiar sprawiedliwości 
zapewnia, że w tej sprawie 
nie doszło do uchybień.

Dorota K. wracała do domu póź-
nym wieczorem. Około godziny 
22 spotkała Krzysztofa D. z żoną. 
To byli jej dobrzy znajomi, dlatego 
nie było nic dziwnego w tym, że po-
prosiła mężczyznę, by odprowadził 
ją do domu. Krzysztof pożegnał się 
ze swoją żoną przed ich domem. 
Znajomej nie odprowadził jednak 
do domu. Wstąpił z Dorotą do klu-
bu. Z lokalu wyszli około godz. 1.00 
w nocy. Dwa dni później matka 
Doroty zgłosiła na policji zaginięcie 
córki. Jednym z pierwszych przesłu-
chiwanych był Krzysztof D., twier-
dził, że był kompletnie pijany i nic 
nie pamięta. Ocknął się dopiero nad 
ranem, na ławce w parku. Upierał się, 
że po wyjściu z lokalu pożegnał się 
z koleżanką na ulicy. Wiarygodność 
tego zeznania rozsypała się niespeł-
na miesiąc później, kiedy to, trzy 
kilometry od miasta, przypadkowi 

ludzie znaleźli obnażone zwłoki Do-
roty. W chuście, którą ofiara miała 
w ręce tkwiły kawałki cienkiego 
drutu, używanego przez szklarzy 
do mocowania szyb w ramach. Po-
licja skojarzyła, że ojciec Krzysztofa 
prowadzi zakład szklarski. – Usta-
lono, że feralnej nocy, około godziny 
1, z posesji ojca wyjeżdżał fiat 125 p. 
Kluczyki do samochodu miał Krzysz-
tof D. Ojciec podejrzanego nigdzie tej 
nocy z domu się nie ruszał – mówił 
rzecznik policji. Kropką nad „i” oka-
zały się wyniki badań laboratoryjnych 
znalezionych w chuście drucików. 
Wykazały, że były one cięte narzę-
dziem z warsztatu ojca Krzysztofa. 
Sprawa trafiła do sądu.

Proces, który miał charakter po-
szlakowy ciągnął się kilka miesięcy. 
Najpierw był wyrok uniewinniający, 
potem sprawę rozpoznawano jeszcze 
raz. W końcu D. został skazany na 15 
lat pozbawienia wolności, ale wtedy 
odpowiadał z wolnej stopy. Później 
złożył kasację od tego wyroku. Sąd 
Najwyższy ją oddalił. Dostał wezwa-
nie do odbycia kary. Jednak nie stawił 
się do więzienia. I słuch o nim zagi-
nął. Policja rozpoczęła poszukiwania. 
Okazało się, że miał paszport i że nie 
ma go już w kraju. Najprawdopodob-
niej uciekł za granicę.

Rodzice zamordowanej mają żal 
do sądu, że nie zapobiegł tej ucieczce 
– nie zabrał paszportu. Chcą znaleźć 
winnych, przez których morderca ich 
córki jest na wolności

– W tym przypadku trudno do-
szukać się czyjejś winy – mówił wi-
ceprezes Sądu Okręgowego. Środek 
zapobiegawczy nie jest obowiązkowy. 
Sprawa też nie była jednoznaczna, 

toczyła się przez kilka lat. Żeby zasto-
sować zakaz opuszczania kraju, mu-
szą być stosowne przesłanki. W tym 
przypadku takich nie było. Krzysztof 
D. cały czas stawiał się na sprawy, 
nie próbował uciekać, chociaż odpo-
wiadał z wolnej stopy. Nikt nie mógł 
przewidzieć, że oskarżony ucieknie. 
Zresztą po wejściu Polski do Unii, 
paszport nie jest już potrzebny, żeby 
wyjechać za granicę, a dowodu zabrać 
nie możemy. Ponad rok od wydania 
międzynarodowego listu gończego 
trwały poszukiwania mordercy. – 
Wiele razy jego wizerunek był poka-
zywany w mediach. Dostawaliśmy 
wtedy mnóstwo sygnałów dotyczących 
jego pobytu. Wreszcie jeden okazał 
się prawdziwy – powiedział rzecznik 
prasowy policji. Krzysztof D. został 
zatrzymany na terenie Stanów Zjed-
noczonych. W asyście polskich poli-
cjantów i straży granicznej wysiadł 
na Okęciu z samolotu z USA. Został 
przewieziony do aresztu. Najbliżsi 
jego ofiary – 26-letniej Doroty K. 
odetchnęli z ulgą, kiedy dowiedzieli 
się, że w końcu ktoś go rozpoznał 
za granicą i D. został ujęty. – Na-
reszcie. Tak długo na to czekałam. 
Przecież od dnia morderstwa minęło 
już dziesięć lat. Najpierw modliłam 
się o sprawiedliwy wyrok, potem, żeby 
odsiedział karę. – Kiedy dowiedziałam 
się, że bandytę przywiozą do Polski, 
że wreszcie odpowie za to co zro-
bił, poczułam ulgę. Po chwili jed-
nak wszystko sobie przypomniałam, 
wszystko wróciło. Poszłam na cmen-
tarz, zapaliłam znicze. W taki dzień 
tylko tyle mogłam zrobić – mówiła 
płacząc matka Doroty.

PITAWAL

przypadku zadatek stanowi formę od-
szkodowania. Istotne jest to, że strona, 
która poniosła szkodę, czyli uszczer-
bek majątkowy, nie musi udowadniać 
wysokości poniesionej szkody. Bierze 
się bowiem pod uwagę wysokość 
uprzednio ustalonego w umowie za-
datku. W razie prawidłowego wyko-
nania umowy zadatek ulega zaliczeniu 
na poczet strony, która go dała. Jeżeli 
zaliczenie nie jest możliwe, wówczas 
zadatek ulega zwrotowi. W razie roz-
wiązania umowy zadatek powinien 
zostać zwrócony, a obowiązek zapłaty 
sumy dwukrotnie wyższej odpada. 
To samo dotyczy sytuacji, w której 
wykonanie umowy nie jest możliwe 
na skutek okoliczności, za które żadna 
ze stron nie ponosi odpowiedzialności 
albo za które ponoszą odpowiedzial-

ność obydwie strony. Natomiast 
zaliczka nie pełni funkcji odszkodo-
wawczej. Podlega ona zwrotowi, jeżeli 
nie zostanie wykorzystana lub nie 
może zostać zaliczona na poczet sumy 
głównej. Instytucję zadatku często 
spotykamy np. przy umowie przed-
wstępnej. Natomiast zaliczkę wpłaca 
się np. na zakup materiałów, ko-
niecznych do wykonania umownego 
zobowiązania. A zatem: w przypadku 
strony odbierającej zadatek od strony 
przeciwnej, jest on dla niej korzystny 
ze względów odszkodowawczych. 
Pomija się wówczas konieczność 
dowodzenia wysokości poniesionej 
szkody w razie niewykonania lub nie-
należytego wykonania zobowiązania, 
bo bez względu na to o wysokości 
stanowi zadatek.

Zima, jak to zaznaczyłem w po-
przednich odcinkach, ma dwa obli-
cza. Z jednej strony radość dla miło-
śników sportów zimowych, z drugiej 
sądne dni dla służb odpowiedzial-
nych za utrzymanie infrastruktury 
bytowej. Ci drudzy poniekąd nie 
powinni narzekać, skoro formalnie 
rzecz biorąc powinni się do najbliż-
szego ataku śniegu przygotowywać.  
Dla mnie to dobra pora na dłuższe 
wędrówki w celu odkrywania cie-
kawych obiektów dla obiektywu 
mojego aparatu.

Już są
W widłach dróg Chrzanów – Za-

tor, Chrzanów – Bolęcin, od strony 
skrzyżowania z drogą do Źrebc 
ukrywa się niewielki kamieniołom. 
W jego północnej ścianie znajdują 
się dwa wyrobiska, lochy, które 
mylnie opisuje się jako jaskinie. 
Teraz po nastaniu pierwszych po-
ważnych mrozów można w nich po-
dziwiać lodowe stalagmity. O tym, 
że takie ciekawe formy powstają 
w tym miejscu, dowiedziałem się 
przypadkowo na początku ubie-
głego roku. Z początk iem roku 
postanowiłem sprawdzić, że w tym 
roku też się pojawią. W pierwszą 
sobotę stycznia jeszcze ich nie było, 

teraz już są, z tym, że w jednym 
z lochów jest ich znacznie więcej 
niż w drugim. Na razie najdłuż-
sze z nich mają do 80 cm wyso-
kości. Prawdopodobnie powstają 
one wskutek zamarzania kapiącej 
ze stropu w yrobiska wody oraz 
w wyniku sublimacji pary wodnej 
na lodow ym ośrodku. Sople ro-
snące z dołu do góry to naprawdę 
niesamowity widok.

Drzewa pod śniegiem
Jak się wydaje do obfitych opa-

dów śniegu najlepiej są przystoso-
wane drzewa iglaste oraz te z liścia-
stych, które odpowiednio szybko 
zrzucają liście jesienią. Oczywiście 
o tej porze roku nie tylko padający 
śnieg stanowi zagrożenie. Mamy 
przecież jeszcze marznącą wodę 

oblepiającą ga łęzie .  Lód ta k że 
zwiększa łamliwość koron. Nie tak 
dawno można było nabyć serię płyt 
pokazujących groźne w skutkach 
katastrofy. To, czego dzisiaj do-
świadczają mieszkańcy północnej 
części województwa śląskiego, po-
kazano tam na przykładzie pewne-
go kanadyjskiego miasta.

Innym ciekawym zjawiskiem, 
pięknym i niegroźnym jest szadź, 
czyl i  subl imująca para wodna. 
Na ga łą z k ach d rz ew ig la s t ych 
wygląda to bardzo interesująco. 

W trzecią sobotę stycznia więk-
szość sosen na otwartych prze-
strzeniach była odziana w ten ro-
dzaj wodnej biżuterii.

Pierwszy oddech kaczuchy
Zima to ciężka próba dla wszela-

kiej zwierzyny. Po prostu jest chłod-
no i głodno. Zdobycie pożywienia 
wymaga sporego wysiłku, a energia 
uzyskana tym sposobem z ledwością 
starcza na podjęcie następnej próby 
zdobycia pożywienia. Teoretycznie 
najlepiej mają się ptaki. Większość 
z nich odlatuje do ciepłych krajów, 
gdzie czeka na nie niezła wyżerka. 
Tym niemniej niektóre z nich zbała-
mucone globalnym ociepleniem nie 
odlatują, tak jak ten bocian, o którym 
głośno w telewizji.

Całk iem nieźle ma się nasze 
ptactwo wodne, szczególnie nad 
duży mi rzekami, k tóre rzad ko 
kiedy zamarzają. Wracając w tę so-
botę zauważyłem niewielkie stadko 
kaczek krzyżówek pł y wających 
po Chechle opodal mostu na ulicy 
Szpitalnej. Dokładnie było dwu pa-
nów o pięknych zielonych głowach 
oraz cztery panie. Panie głownie 
skubały zieloną trawkę na brzegu 
rzeki. Czasami zapewne trafiał im 

się kawałek mięsa. Panowie co pe-
wien czas w y pły wali na środek 
nurtu i wykonywali figury różnia-
ste. Znaczy się przygotowują się 
do rozrodu. Na razie oczywiście 
odbywa się pierwszy etap, czyli 
dobieranie się par.



10 Aktualności

Do obowiązków sprzedawcy należy 
zapewnienie w miejscu sprzedaży od-
powiednich warunków do sprawdzania 
jakości i kompletności towaru oraz jego 
funkcjonowania.Miejski Rzecznik Kon-
sumentów wykonując swoje ustawowe 
zadania oraz spełniając oczekiwania 
osób starszych, kontynuuje kampanię 
edukacyjną skierowaną w szczególności 
do konsumentów w wieku 60+.

Pamiętajcie Państwo, że jeśli kupicie 
towar od akwizytora podczas prezenta-
cji, która nie odbywa się w sklepie, macie 
prawo odstąpić od umowy (to znaczy 
zwrócić towar i odzyskać pieniądze) 
w ciągu 10 dni od daty zakupu. Po-
dobnie, kupując przez internet albo 

Krystyna Banasik – Miejski 
Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów wyjaśnia

Odliczenia 
od dochodu
Od dochodu odliczamy:
1) zapłacone przez podatnika 

lub potrącone przez płatnika 
kwoty składek na ubezpieczenie 
społeczne.

2) dokonane w roku podatkowym 
zwroty nienależnie pobranych 

świadczeń, które uprzednio zwiększyły 
dochód podlegający opodatkowaniu, 
w kwotach uwzględniających pobrany 
podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie 
zostały potrącone przez płatnika. Kwoty 
te mogą być odliczane w najbliższych 
kolejno po sobie następujących 5 latach 
podatkowych.

3) darowizny przekazane:

a) na cele zawierające się w sferze 
zadań publicznych określone w ustawie 
z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz 873 z poźn. 
zm.), organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego w sfe-
rze zadań publicznych (niekoniecznie 
posiadającym status organizacji po-
żytku publicznego) lub równoważnym 
organizacjom określonym w przepi-
sach regulujących działalność pożytku 
publicznego obowiązujących w innym 
niż RP państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, lub innym państwie na-
leżącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (poza krajami UE 
są to: Norwegia, Islandia i Lichtenste-
in) prowadzącym działalność pożytku 
publicznego, realizującym te cele. Sfera 
zadań publicznych wskazana w ustawie 
to przede wszystkim: ochrona i promo-
cja zdrowia, pomoc społeczna, działal-
ność charytatywna, działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych, promocja 
zatrudnienia, aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych, nauka, oświata, edukacja, 
wychowanie, kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji, ekologia, ochro-
na zwierząt, upowszechnianie sportu, 
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywio-
łowych, wsparcie organizacji pozarządo-
wych i innych instytucji prowadzących 
działalność pożytku publicznego,

b) na cele kultu religijnego,
c) na cele krwiodawstwa realizo-

wanego przez honorowych dawców 
krwi zgodnie z ustawą z dn. 22 sierp-
nia 1997 r. o publicznej służbie krwi 
(Dz. U. z 1997 r., Nr 106, poz. 681 
z późn. zm.) w wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego za pobraną krew 
w wysokości dokonanej darowizny, nie 
więcej jednak niż kwoty stanowiącej 
6% dochodu (łącznie na cele opisane 
w punktach a, b i c).

***   ***   ***
UWAGA: Nie można odliczać darowizn na rzecz 
osób fizycznych. Możemy natomiast odliczać kwoty 
wpłacone na rzecz stowarzyszeń, fundacji itd. (wg 
zasad opisanych powyżej). Jeśli jednak stowarzy-
szenie zbiera pieniądze na operację chorego dziec-
ka i mieści się to w ramach jego działalności statuto-
wej, to w ten sposób pomagamy konkretnej osobie. 
Darowizny muszą być potwierdzone dowodami wpłaty 
na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypad-
ku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego 
wynika wartość tej darowizny (przy czym w przypadku 
dawców krwi w dokumencie tym nie uwzględnia się war-
tości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny) 
oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

W zeznaniu podatkowym należy wskazać kwotę 
darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające 
na identyfikację obdarowanej instytucji, w szczegól-
ności – jej nazwę i adres.

Darowizn nie należy mylić z 1% podatku dla 
organizacji pożytku. O 1% piszemy w dalszej części 
opracowania.

***   ***   ***

4) faktycznie poniesione w roku 
podatkowym wydatki na spła-

tę odsetek od kredytu (pożyczki) 
udzielonego podatnikowi na sfinan-
sowanie inwestycji mającej na celu za-
spokojenie własnych potrzeb miesz-
kaniowych, związanej z:

a) budową budynku mieszkalne-
go albo

b) wniesieniem wkładu budow-
lanego lub mieszkaniowego do spół-
dzielni mieszkaniowej na nabycie 
prawa do nowo budowanego budynku 
mieszkalnego, albo lokalu mieszkal-
nego w takim budynku, albo

c) zakupem nowo wybudowanego 
budynku mieszkalnego, lub lokalu 
mieszkalnego w takim budynku 
od gminy, albo od osoby, która wybu-
dowała ten budynek w wykonywaniu 
działalności gospodarczej, albo

d) nadbudową, lub rozbudową 
budynku na cele mieszkalne, lub 
przebudową (przystosowaniem) bu-
dynku niemieszkalnego, jego części, 
lub pomieszczenia niemieszkalnego 
na cele mieszkalne, w wyniku których 
powstanie samodzielne mieszkanie 
spełniające wymagania określone 
w przepisach prawa budowlanego.

***   ***   ***
UWAGA: To odliczenie obowiązuje od 1 
stycznia 2002 r. i zastępuje wcześniejsze ulgi 
budowlane i mieszkaniowe. Dotyczy jednak wy-
łącznie kredytów zaciągniętych przed 1 stycznia 
2007 r. (umów o kredyt/ pożyczkę zawartych 
przed tym dniem). Odliczamy tylko odsetki, a nie 
kwotę kredytu (pożyczki). Odliczenie nie dotyczy 
kredytu (pożyczki) na zakup gruntu.

***   ***   ***
Z odliczenia mogą korzystać wy-

łącznie podatnicy, którzy nie korzy-
stali lub nie korzystają, na zasadzie 
praw nabytych, z wcześniejszych od-
liczeń mieszkaniowych/ budowlanych 
oraz z tytułu oszczędzania w kasach 
mieszkaniowych. Odliczenie obej-
muje wyłącznie odsetki od tej części 
kredytu, która nie przekracza kwoty 
odpowiadającej górnemu ogranicze-
niu dużej ulgi budowlanej, ustalonej 
w roku zakończenia inwestycji. Jest 
to kwota 189 tys. zł. Jeżeli więc, ktoś 
zaciągnie kredyt w wysokości 250 
tys. zł, to odlicza się odsetki od czę-
ści kredytu w wysokości 189 tys. zł. 
Od pozostałej kwoty kredytu nie 
może odliczać odsetek od dochodu.

5) wydatki ponoszone przez po-
datnika z tytułu użytkowania 

internetu w lokalu (budynku) będą-
cym miejscem zamieszkania podat-
nika w wysokości nie przekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 760 zł. 
Małżonkowie mogą odliczyć nawet 
dwa razy tyle, tzn. 1520 zł (2x760 zł). 
Konieczne jest jednak wystawienie 
faktury na ich oboje. W tym celu 

należy wystąpić do dostawcy usługi 
z odpowiednim wnioskiem.

6) wydatki na cele rehabilitacyjne 
oraz wydatki związane z uła-

twieniem wykonywania czynności 
życiowych, poniesione w roku po-
datkowym przez podatnika będącego 
osobą niepełnosprawną lub podatni-
ka, na którego utrzymaniu są osoby 
niepełnosprawne. Są one ważne dla 
osób niepełnosprawnych.

Podatkowa Ulga 
Rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna jest jednym 
z nielicznych przywilejów, które przy-
sługują podatnikom. Ta ulga związana 
jest z wydatkami rehabilitacyjnymi 
i mającymi na celu ułatwienie życia 
osobom niepełnosprawnym. Ulgi 
podatkowe i inne preferencje dla po-
datników są wyjątkiem od zasady, 
że wszyscy muszą płacić podatki. Z tego 
właśnie powodu ustawodawca szcze-
gółowo ustala warunki, jakie trzeba 
spełnić, aby móc korzystać z różnego 
rodzaju przywilejów. W przypadku 
ulgi rehabilitacyjnej warunków takich 
jest sporo. Aby móc skorzystać z ulgi, 
niepełnosprawny podatnik musi po-
siadać orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności. Orzeczenie ustalające 
stopień niepełnosprawności stanowi 
także podstawę do przyznania ulg 
i uprawnień na podstawie odrębnych 
przepisów – np. do korzystania z ulgo-
wych przejazdów środkami komunika-
cji publicznej. Odliczenia od dochodu 
i ulga rehabilitacyjna pozwala na od-
liczenie od podstawy opodatkowania, 
czyli od dochodu, wydatków na cele 
rehabilitacyjne oraz wydatków zwią-
zanych z ułatwieniem wykonywania 
czynności życiowych. Dotyczy to wy-
datków poniesionych w danym roku 
podatkowym.

Z ulgi rehabilitacyjnej 
mogą korzystać 
następujący podatnicy:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby, na których utrzymaniu są osoby nie-

pełnosprawne.
Jeżeli z odliczenia będzie ko-

rzystał podatnik, który jest osobą 
niepełnosprawną, konieczne jest po-
siadanie stosownych orzeczeń o nie-
pełnosprawności. Nie można o tym 
zapominać, bo brak stosownego 
dokumentu spowoduje konieczność 
zaprzestania odliczania i zwrot po-
czynionych bezprawnie odliczeń.

Osoba, której dotyczy 
wydatek, musi posiadać:
• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy 

orzekające do jednego z trzech stopni niepełno-
sprawności, określonych w odrębnych przepisach,

• decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do pracy, rentę szkolenio-
wą albo rentę socjalną,

• orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie 
ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie 
odrębnych przepisów,

• orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez 
właściwy organ na podstawie odrębnych przepi-
sów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r .

Odrębne przepisy stanowią, że usta-
la się trzy stopnie niepełnosprawności: 
znaczny, umiarkowany, lekki.

Uprawnienia opiekunów
Odliczeń z ty tułu w ydatków 

poniesionych na cele rehabilita-
cyjne mogą dokonywać również 
podatnicy, na których utrzymaniu 
znajdują się osoby niepełnospraw-
ne. Oznacza to, że sam podatnik, 
który będzie korzystał z odlicze-
nia, nie jest niepełnosprawny, ale 
utrzymuje i zajmuje się opieką osoby 

niepełnosprawnej. Nie w każdym 
przypadku możliwe będzie jednak 
odliczenie. Nie bez znaczenia będą 
tu przede wszystkim takie kwestie, 
jak to, kim dla podatnika jest osoba 
niepełnosprawna i jakiej wysokości 
dochód uzyskuje.

Podatnik ma prawo 
do skorzystania z ulgi tylko 
w przypadku, gdy opiekuje się:
• współmałżonkiem,
• dzieckiem własnym lub przysposobionym,
• dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie,
• pasierbem,
• rodzicem,
• teściem,
• rodzeństwem,
• ojczymem, macochą,
• zięciem, synową.

Zgodnie z przepisami podatkowymi 
określającymi podstawy do dokonywa-
nia odliczeń, osoba niepełnosprawna 
zaliczona do jednej z kategorii niepełno-
sprawności, pozostająca na utrzymaniu 
podatnika, nie może w roku podatko-
wym uzyskać dochodów większych niż 
9120 zł. W przeciwnym razie opiekuno-
wi nie przysługuje prawo do ulgi.

Ulga rehabilitacyjna
W roku 2009 możliwe jest dokonanie 

odliczenia wydatków na cele rehabi-
litacyjne oraz wydatków związanych 
z ułatwieniem wykonywania czynności 
życiowych, poniesionych w roku po-
datkowym przez podatnika będącego 
osobą niepełnosprawną lub podatnika, 
na którego utrzymaniu są osoby niepeł-
nosprawne.

Ulga ta nie jest dostępna do odli-
czenia w formularzu PIT-36L (podatek 
liniowy) oraz PIT-38 (podatek od do-
chodów kapitałowych).

PRZYGOTOWAŁA ELŻBIETA CELAREK, CDN.

Jak korzystać z ulg podatkowych?

Edyta Celarek – kierownik 
Referatu Podatku Dochodowego

Sprzedawca nie ma obowiązku 
przyjąć kupionej przez konsumenta 
rzeczy (bez względu na to czy jest 
używana, czy nie), jeśli nie posiada 
ona żadnej wady i jest zgodna z za-
wartą umową.

Nietrafione zakupy można zwró-
cić do sklepu, jeśli:
•  wcześniej umówiliśmy się ze 

sprzedawcą, że będzie taka moż-
liwość,

•  towar nie był używany.
Sprzedawca ma obowiązek udzielić 

Państwu jasnych, zrozumiałych i nie-
wprowadzających w błąd informacji. 
Obowiązkiem sprzedawcy jest także 
wydanie Państwu instrukcji obsługi w 
języku polskim oraz wszystkich elemen-
tów wyposażenia towaru.

Sprzedawca musi podać konsumen-
towi ostateczną cenę produktu, zawie-
rającą wszystkie podatki i obciążenia. 
Cena podana na towarze lub na półce 
nie może być podwyższana przy kasie.

Towary w sklepie muszą być odpo-
wiednio oznakowane nie tylko ceną. Na 
etykiecie muszą się znaleźć informacje 
w języku polskim. W przypadku arty-
kułów żywnościowych - konieczne jest 
wskazanie terminu ich przydatności do 
spożycia, a żaden produkt nie może być 
sprzedawany po upływie tego terminu. 
W przypadku zabawek - konieczne jest 
podanie informacji o wieku dzieci, dla 
których przeznaczona jest zabawka.

z katalogu wysyłkowego – konsument 
zyskuje czas do namysłu i w ciągu 10 dni 
od otrzymania towaru może się rozmy-
ślić i zrezygnować z zakupu. Od umowy 
odstępuje się poprzez złożenie przedsię-
biorcy takiego oświadczenia na piśmie. 
Wystarczy we wskazanym powyżej 
terminie wysłać oświadczenie do przed-
siębiorcy, najlepiej listem poleconym.

Po zawarciu umowy jej warunki obo-
wiązują obie strony. Zmiana warunków 
umowy proponowana przez przedsię-
biorcę wymaga zgody konsumenta. Dla-
tego, jeśli np. po wykupieniu wycieczki 
biuro podróży nagle podwyższa jej cenę, 
macie Państwo prawo nie zgodzić się 
na to, odstąpić od umowy i odzyskać 
wpłacone pieniądze. Najbezpieczniej 
od umowy odstąpić, kierując do przed-
siębiorcy oświadczenie na piśmie.

Konsument ma prawo żądać, aby 
wszystkie obietnice składane przez 
przedsiębiorcę przed zawarciem umo-
wy były spełnione. Jeśli więc okaże 
się, że pokazywany w folderze biura 
podróży hotel zmienił się w schroni-
sko, a droga nad morze jest kilkakrot-
nie dłuższa niż zapowiadał katalog, 
to znaczy, że biuro podróży nie wyko-
nuje umowy (w stosunku do jej treści, 
katalogu). Wyjeżdżając, warto zabrać 
umowę, a reklamację złożyć na piśmie 
w terminie wskazanym w umowie, naj-
lepiej do przedstawiciela danego biura 
podróży. CDN

Jakie obowiązki ma każdy sprzedawca?



Promocja trwa od 13 do 30 stycznia 2010 roku

Jaworzno ul. Sienkiewicza 10 (Kocia pasaż)
czynne pon. – pt. 8.00 – 18.00

soboty od 8.00 –14.00

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

RIMMEL
Mascary

RIMMEL
Mascary

DERMIKA
Krem na dzień/noc

RIMMEL
Błyszczyk

RIMMEL
Podkład

DERMIKA

L’OREAL
Farba do włosów

PALETTE
Szamponetki 
koloryzujące

GARNIER
Krem koloryzujący

HEAN
Cienie

HEAN
Mascara

HEAN
Mascary 3D

HEAN
Lakiery golden

HEAN
Brokat 

���
���

���
	



���
���

HHHHEHEA

���
���

���
����

����
����

NAIL CARE
Paznokcie

LA RIVE
Deo męskie
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LA RIVE
Deo for women
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DOVE
Spray

DOVE
SztyftDOVE

Kulka
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DAX
Samoopalacz 
w kremie

DAX
Chusteczka 
samoopalająca
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DAX
Samoopalacz 
w piance

DAX
Peeling do twarzy

DAX
Żel do twarzy

Perfecta
Oczyszczanie

DAX
Tonik, mleczko

DAAAAXXXXXXXXXXX
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DERMIKA
Baza 
pod makijaż

DERMIKA
Koncentrat 
na zmarszczki

����
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– 20% 
na wszystkie 

produkty 

RIMMEL

���
���

DERMIKA
Maseczki do twarzy
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BADANIA 
PSYCHOLOGICZNE 
DLA KIEROWCÓW!

U NAS ZROBISZ BADANIA SZYBKO I PROFESJONALNIE

• Odebrano ci prawo jazdy?
• Kończy się ważność  

Twoich badań  
psychologicznych?

• Chcesz podjąć pracę  
instruktora nauki jazdy?

Reklama
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Pytanie konkursowe:
Którego obchodzimy dzień 

babci?
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 finan-
sowej, zdecyduj się na LIDERA 

SPRZEDAŻY
ZAPRASZA: ELŻBIETA ŁUCZAK 
– lider sprzedaży tel. 504 300 
393 e-mail: elusialuczak@in-
teria.pl
Zwycięzcą ostatniego konkur-
su jest Fidyk Stanisława

N AG R O DĄ  S Ą 
KO S M E T Y K I 

F I R M Y  AVO N

RABA II – AUTORYZOWANY DEALER HYUNDAI
Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (32) 614 22 22, fax (32) 614 22 23
poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00
E-mail: salon@raba2.pl, www.raba2.pl
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43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7 tel. (032) 751-91-30

Prezydent Miasta Jaworzna 
informuje
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czytaj na str. 14

W numerze:
Po prostu niepokonani – str. 14
Górnik współpracuje ze Szczakowianką – str. 15
Victoria rozpoczęła treningi – str. 15
– Ciężką pracą mogę osignąć sukces – str. 16

Na zdjęciu: siatkarze Energetyka przegrywają w Szczecinie
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SIATKÓWKA PIŁKA NOŻNA 

W dalszym ciągu bez 
upragnionego wyjazdowego 
zwycięstwa pozostają siatkarze 
Energetyka Jaworzno, którzy 
w sobotę na terenie rywala 
nie sprostali wymaganiom 
postawionym przez  Morze 
Bałtyk Szczecin i ulegli nie 
„urywając” przeciwnikowi, 
choćby jednego seta.

Przed spotkaniem w Szczecinie czuć 
było presję, jaka wywierana była na na-
szej ekipie. Uważano, że jest to najlepszy 
moment i miejsce, aby odnieść pierwsze 
zwycięstwo na wyjeździe w tym sezonie. 
Morze zajmowało niższą pozycję od na-
szej drużyny, która wydawało się, zaczyna 
łapać „wiatr w żagle”. Sam szkoleniowiec 
Krzysztof Janczak do spotkania z Morzem 
Bałtyk podchodził z wielkim dystansem 
mówiąc: – Szanujemy każdego przeciw-
nika i biorąc pod uwagę, że jest to sport, 
różnie może być. Niestety, słowa trenera 
znalazły potwierdzenie w rzeczywiści. 
„Twierdza” Szczecin okazała się nie 
do zdobycia dla jaworznian, którzy wra-
cali po bitwie o punkty, na przysłowiowej 
tarczy. W każdym z 3 setów, wszystko 
zmierzało ku dobremu dla naszej druży-
ny, jednak tylko do czasu. „Energetycz-
ni” pomimo prowadzenia nie potrafili 
skutecznie oddalić się od rywala na tyle, 
aby ten nie był w stanie już ich dogonić. 
W secie pierwszym wygrywaliśmy już 

Morze Bałtyk Szczecin – Energetyk Jaworzno 3:0 (28:26, 25:21, 25:20)

Wyjazdowo-standardowo, czyli bez p

19:22. Na przeszkodzie stanęła nam sku-
teczna gra gospodarzy i własne błędy, 
co w konsekwencji stworzyło mieszankę, 
której skutkiem był remis. Rozpędzeni 

szczecinianie mogli seta na swoją korzyść 
rozstrzygnąć bez nerwowej końcówki, 
jednak naszym udało się doprowadzić 
do wyrównania. Z „gry nerwów” obronną 
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Wyjątkowo pracowity weekend mają za sobą 
siatkarki trzecioligowego MCKiS-u Jaworz-
no, które w przeciągu dwóch dni rozegrały 2 
spotkania. Rywalizowano z drużynami zaj-
mującymi dwa ostatnie miejsca w tabeli, stąd 
nikogo nie dziwi fakt, że jedyny scenariusz, 
jaki przyjmowano do wiadomości, to dwu-
krotne zwycięstwo za 3 punkty.

Zawodniczki z Jaworzna swoich fanów nie 
zawiodły i odprawiły rywali kolejno 1:3 i 3:0. 
Pierwszy mecz odbył się w Radzionkowie. 
Z tamtejszą drużyną rywalizowaliśmy już 
w grudniu i pokonaliśmy ją wtedy w identycz-
nym stosunku setowym, jak w sobotę. Co cie-
kawe, w obu przypadkach nie udawało się na-

MKS Sokół Rojca Radzionków - MCKiS Jaworzno 1:3 (16:25, 17:25, 25:22, 17:25)
MCKiS Jaworzno - MKS II Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:13, 25:17, 25:21)

szym dziewczynom wygrywać trzeciego seta, 
w którym u siebie i na wyjeździe ulegały do 22. 
Niedzielnym rankiem, tym razem już „w domu” 
odbyła się konfrontacja w ramach 6. kolejki II 
etapu rozgrywek, w której skonfrontowaliśmy 
siły z MKS II Dąbrowa Górnicza. Siatkarki 
z niedaleko położonego od Jaworzna miasta, 
po zakończeniu I fazy rozgrywek, w premie-
rowym spotkaniu przed własną publicznością 
przegrały z teamem Mariusza Łozińskiego 1:3. 
Kontrolę nad odbywającym się w niedzielne 
przedpołudnie spotkaniem już od samego po-
czątku objęły nasze dziewczyny, które szybko 
wypracowały sobie przewagę prowadząc 10:5. 
Przyjezdne odrabiając 4 punkty zniwelowały 

Wyników uzyskiwanych przez ten zespól 
pozazdrościłaby niejedna siatkarska 
ekipa w Polsce. Druga drużyna MCKiS
-u Jaworzno w dalszym ciągu kontynuuje 
niesamowitą passę zwycięskich meczy, 
których w tym sezonie w I i II etapie III 
ligowych rozgrywek było aż 20!

Nie można zapomnieć, że magiczna „20” 
oznacza również liczbę wszystkich rozegra-
nych meczy w lidze, tak że jaworznianie nie 
zaznali smaku porażki od września 2008 
roku. Na dodatek za sobą mają już wydaję 
się jeden z dwóch najtrudniejszych meczy, 
z Akademikami Politechniki Śląskiej Gliwi-
ce. Gliwiczanie tak samo jak jaworzanie byli 
niepokonanymi, aż do momentu spotkania 
się właśnie z III ligową reprezentacją naszego 
miasta. Wtedy po 5-setowym pojedynku górą 
byli miejscowi. Do zakończenia II etapu pod-
opieczni Zbigniewa Błaszczaka mają do roze-
grania jeszcze tylko 2 spotkania, jedno u siebie 
i na wyjeździe. U siebie (23 stycznia) siatkarze 
MCKiS-u podejmą Winner Czechowice-
Dziedzice. Natomiast „wisienką na torcie” 
będzie ostatni pojedynek ze wspomnianym 
już w artykule AZS-em Politechnika Śląska 
Gliwice. W meczu rozpoczynającym serię 
rewanżową, MCKiS Jaworzno II na własnym 
parkiecie (III ligowcy rozgrywają swoje mecze 
w hali przy ul. Wojska Polskiego), spotkał się 
z Górnikiem Radlin. Pierwszy set pomimo 
sporej przewagi miejscowych (10:5, 17:11), 
w końcówce zrobił się niezwykle nerwowy, 
gdyż goście odrobili znaczną stratę i dopro-
wadzili do remisu 22:22. Było to wszystko, 
na co pozwolili im nasi zawodnicy, do któ-
rych należały 3 kolejne piłki. Kluczowym 
momentem kolejnej partii było zdobycie przez 

MCKiS Jaworzno II – SK Górnik Radlin 3:1 (25:22, 22:25, 25:17, 25:13)
SV MOSiR Zabrze – MCKiS Jaworzno II 0:3 (18:25, 23:25, 14:25)

Pozycja wicelidera zobowiązuje

Górnika przy stanie 5:5, 4 z rzędu punktów. 
Skrupulatnie powiększana przewaga okazała 
się już do nie odrobienia i po niewiele 30 mi-
nutach meczu mieliśmy remis 1:1. Swoją siłę 
Jaworzno zademonstrowało w przedostatniej 
i ostatniej części. Rywal został odprawiony 
kolejno do 17 i 13. Dzień po tym spotkaniu 
lider spotkał się z przeciętnie spisującą się 
drużyną – MOSiR-em Zabrze. Gospodarzo-
wi najwięcej udało się ugrać w secie drugim, 
bo 23 punkty. W pierwszym przegrał do 18, 
a na zakończenie do 14. Jak widać zespoły 
Jaworzna i Gliwic pozostawiły daleko za sobą 
resztę ligi. Jeżeli żadna z obu ekip nie po-
tknie się w następnej kolejce, to rywalizacja 
o I miejsce rozstrzygnie się w ostatnim meczu, 
pomiędzy zainteresowanymi team-ami.

BARTEK DŁUGAJCZYK

To już 20. zwycięstwo z rzędu

Po pierwszym wygranym meczu trener Janczak musiał tym razem przełknąć gory
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Siatkarki odnotowały kolejne dwa zwycięstwa

Prezes Jerzy Ryba jest zadowolony z takiego rozwiązania

Jak już oficjalnie wiadomo, Górnik 
Jaworzno wycofał się  
9 stycznia z rozgrywek V ligi. Jak 
dowiedzieliśmy się od prezesa  
J. Ryby, klub nawiązał współpracę 
ze Szczakowianką Jaworzno.

Na chwilę obecną w klubie testowani są: 
Kantek, P. Sierczyński, Nawrocki, Ślusar-
czyk, Koralik, Byrski i kilku innych zawod-
ników. Współpraca z klubem z ul. Kościusz-

ki będzie polegała na tym, że Górnik będzie 
kształcił młodzież, a najlepsi piłkarze będą 
trafiać do Szczakowianki. Dotychczasowy 
trener, Tomasz Kijewski objął funkcję tre-
nera juniorów w wieku 14-18 lat. – Uważam, 
że rozłożenie kosztów na dwa kluby jest 
korzystne. Zawsze słynęliśmy ze szkolenia 
młodzieży, a kuleliśmy finansowo. Dlatego 
wystosowaliśmy taką propozycję dla Szcza-
kowianki. Nasze rozmowy trwały bardzo 
krótko i wszystko zakończyło się pomyślnie 
– mówi prezes J. Ryba.

PAWEŁ JĘDRUSIK

Górnik współpracuje ze Szczakowianką
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stratę, jednak było to wszystko na co było je stać 
w tej części. Jaworzno z każdą następną piłką 
coraz bardziej dobijało bezradne dąbrowianki. 
Atak Justyny Kamińskiej ustalił wynik koń-
cowy partii pierwszej na 25:13. Fantastyczną 
zagrywką drugi set rozpoczęła Karolina Kuryło, 
która z rzędu zdobyła 6 punktów. Tak wysokie 
prowadzenie ledwo po początkowym gwizdku 
podłamało wyraźnie rywalki, które długo nie 
mogły złapać właściwego rytmu przegrywając 
nawet różnicą 10 punktów (19:9). Przebudzenie 
albo lęk przed pogromem pozwolił zebrać siły 
przyjezdnym siatkarkom i zbliżyć się do na-
szych na różnicę 4 punktów (21:17). Już nic 
niepożądanego nie wydarzyło się w tej części, 
którą po ataku Jagody Pstraś, wygraliśmy do 17. 
Ochota do gry przeciwniczkom wróciła wraz 
z rozpoczęciem trzeciego seta, przez co najbar-
dziej wyrównaną partią była właśnie ta ostatnia. 
Wtedy to, po raz pierwszy w całym spotkaniu 
zawodniczki MKS-u wyszły na prowadzenie 
i to od razu na 3 punktowe (0:3, 5:8, 6:9). Dąbro-
wianki nie rezygnowały nawet po odrabianych 
przez nasze dziewczyny stratach. Wszystko 
do „normy” przywrócił atak Jagody Pstraś 
z prawej strony, po którym znów odzyskaliśmy 
prowadzenie (13:12), nie oddając go do końca 
i zwyciężając w całym spotkaniu 3:0. Podwój-
ne zwycięstwo pozwoliło utrzymać drużynie 
pozycję wicelidera. Zapewni to pewien komfort 
przed bardzo ważnym sobotnim spotkaniem 
z AZS US Katowice, który znajduję się w tabeli 
tuż za nami. To właśnie między tymi dwoma 
drużynami toczy się walka o miejsce wicelidera. 
W spotkaniu w Jaworznie, katowiczanki „gład-
ko” przegrały 3:0 (25:11, 25:16, 25:11).

BARTEK DŁUGAJCZYK



Kto i jak w urzędzie 
dba o nasze zdrowie
Rozmowa z Małgorzatą Helbin-Więcek, Naczelniczką Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
Co tydzień: Urząd Miasta 
ma dbać o dostępność miesz-
kańców do służby zdrowia. 
Czy Jaworzno mieszkańcom 
oferuje wszechstronną usługę 
w tym zakresie?

Małgorzata Helbin-Więcek : – 
Ja myślę, że miasto spełnia zadanie 
zapewnienia świadczeń podstawo-
wej opieki zdrowotnej. Nie tylko 
mamy wiele zakładów, które te 
usługi świadczą, ale również wie-
lospecjalistyczny szpital, który stale 
się rozwija. Dostępność lekarzy, 
w porównaniu z innymi miastami, 
jest większa. Kolejki do specjalistów 
są krótsze. Oczywiście czas oczeki-
wania jest długi, np. do kardiologa 
do 4 miesięcy, ale w porównaniu 
z innymi miastami, gdzie wynosi 
np. 6 – 9 miesięcy, sytuacja jest 
u nas lepsza. Jaworzno dotuje za-
kłady opieki zdrowotnej podległe 
gminie i przeznacza większe środki 
finansowe w porównaniu z innymi 
miastami. Od 2004 do 2008 roku 
przeznaczono dla szpitala prawie 24 
miliony zł. W zeszłym roku 2 miliony 
na inwestycje oraz 60 tys. zł na do-
finansowanie kosztów kształcenia 
pielęgniarek i położnych. W związku 
z trudną sytuacją finansową gminy 
w tym roku, przeznaczono 40 tys. zł 
na dofinansowanie kształcenia pie-
lęgniarek i położnych. Jeżeli sytuacja 
finansowa gminy ulegnie poprawie, 
kwoty dotacji mogą ulec zmianie.

A jeśli chodzi o Zakład Lecz-
nictwa Otwartego?

– ZLO i „Elvita” same występują 
o kontrakty do Narodowego Fundu-
szu Zdrowia i my, jako gmina, nie 
możemy ich dotować. Możemy tylko 
dotować Ośrodek Rehabilitacyjny, 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Ciężkowicach i Szpital Wielospe-
cjalistyczny. Są to 3 podległe nam 
zakłady.

ZLO i „Elvita” są inaczej trak-
towane?

– To spółki prawa handlowego 
i tam obowiązuje kodeks spółek 
handlowych, a nas obowiązuje usta-
wa o zakładach opieki zdrowotnej.

Czy gmina finansuje pro-
gramy badań, gdy dostęp 
do określonych specjalistów 
jest ograniczony?

– Staramy się w miarę możliwo-
ści organizować programy związane 
z usługami zdrowotnymi, na które 
jaworznickie placówki nie mają 

kontraktu. W tym roku realizujemy 
dwa wielkie programy.

„Program wielospecjalistycznej re-
habilitacji dzieci niepełnosprawnych”, 
realizowany przez Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Wychowawczy. Miasto wykłada 
na niego 500 tysięcy złotych. W ra-
mach programu dzieci z Jaworzna 
mogą korzystać ze świadczeń rehabili-
tacyjnych oraz konsultacji z lekarzami 
specjalistami np. z neurologiem dzie-
cięcym oraz rehablitantami.

Drugi, to program organizowany 
przez Zakład Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczy za kwotę 200 tysięcy złotych. 
Przeznaczony jest dla pacjentów 
starszych, niepełnosprawnych ludzi 
wymagających rehabilitacji.

Przeznaczyliśmy także 38 tysięcy 
na zadania, które będą organizowa-
ne przez organizacje pozarządowe.

Jakie to są programy?
„Prog ram rehabi l i tac j i  osób 

z upośledzeniem umysłowym”, któ-
ry będzie realizowało Polskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym na Chopina. 
Skierowany jest do dzieci od urodze-
nia do siódmego roku życia, które 
zostaną objęte opieką neurologiczną 
i rehabilitacyjną w placówce przy 
ul. Chopina 19.

„Holistyczne wsparcie w chorobie 
nowotworowej” realizowane przez 
Stowarzyszenie Hospicjum Homo 
Homini. Będzie to wsparcie na leki 
przeciwbólowe, materiały opatrun-
kowe i sprzęt medyczny dla osób 
w stanie terminalnym.

Polski Związek Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów okręg w Jaworz-
nie będzie realizował program pod 
nazwą „Aktywizacja i integracja 
społeczna w celu poprawy zdrowia 
i jakości życia wśród mieszkańców 
miasta”. W planach jest rekreacja 
i integracja starszych ludzi. Podob-
ne zadanie realizuje Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów „Wigor”.

Zrzeszenie Amazonek „Szansa” 
realizuje program „Optymalne doj-
ście do równowagi psychofizycznej 
po mastektomii”. Nastawiony na re-
habilitację i wsparcie terapeutyczne 
po zabiegach mastektomii.

Polski Związek Niewidomych 
koło w Jaworznie. „Wspólnie ła-
twiej, damy radę”. Ten program 
ma na celu zbliżenie i integrację 
osób niewidomych ze środowiskiem 
ludzi, którzy są pełnosprawni. Ba-
dania, szkolenia, nauka poruszania 
dla osób słabowidzących i niewido-
mych po naszym mieście.

Kwota na programy jest 
mniejsza ze względów proble-
mów finansowych?

– Z powodu mniejszych środ-
ków finansowych z budżetu miasta 
zmniejszyliśmy środki na niektóre 
zadania dla organizacji pozarządo-
wych z wyjątkiem zadań z zakresu 
zdrowia. Na nie przeznaczamy wię-
cej funduszy niż w ubiegłym roku.

Czy wspieracie organizacje 
w sięganiu po pieniądze unij-
ne?

– Możemy służyć radą i namawia-
my organizacje by sięgały po środki 
f inansowe spoza terenu miasta. 
W zeszłym roku rozpoczęliśmy pro-
gram szkoleń dla organizacji poza-
rządowych. Szkoliliśmy członków 
organizacji w księgowości, pisaniu 

ofert, sięganiu po środki unijne. Te 
szkolenia cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. W tym roku prowadzony 
jest program szkoleń „Nowoczesna 
gmina”, na który również zapraszamy 
przedstawicieli organizacji.

Dysponuje pani danymi o tym, 
jakich specjalistów brakuje 
w Jaworznie?

– W naszym szpitalu brakuje nam 
trzech grup lekarzy: onkologów, neona-
tologów i gastrologów. Dyrektor czyni 
starania, żeby tych lekarzy pozyskać. 
Problemem jest strasznie mała grupa 
tych specjalistów w województwie.

W innych jednostkach nie bra-
kuje konkretnych lekarzy. Tam zbyt 
niski jest kontrakt z NFZ na świad-
czenia specjalistyczne.

Jakie jeszcze działania w tym 
roku podejmie pani wydział?

– Będziemy co 2 – 3 miesiące or-
ganizować akcje profilaktyczne dla 
mieszkańców miasta. Mieszkańcy 
będą mogli zrobić podstawowe ba-
dania na zakupionym przez nasz 
wydział sprzęcie. Jeśli te akcje będą 
cieszyły się dużą popularnością, 
to będziemy wnioskować o dalsze 
środki i będą się odbywały częściej.

Czy zapraszaliście do współ-
pracy przy organizacji badań 
firmy farmaceutyczne?

– Firmy farmaceutyczne nie wspo-
mogłyby nas przy organizacji akcji 
profilaktycznych zatrudniając lekarza 
do badania konkretnej grupy chorych. 
Przykładem pomocy mógłby być zakup 
tańszych szczepionek. Jeden z pracow-
ników naszego wydziału zajmuje się 
współpracą w tym zakresie i utrzymuje 
kontakty z takimi firmami. Udało się 
porozumieć z jedną z firm, która na wła-
snym sprzęcie przeprowadziła bezpłatne 
badanie słuchu dla mieszkańców miasta.

Służba zdrowia to także po-
gotowie. Doszły nas słuchy, 
że ma być w Jaworznie likwido-
wana cała służba dyspozytor-
ska, ma zostać tylko jedna ka-
retka, a pogotowie być podle-
głe sosnowieckiemu szpitalowi.

– Chciałam uspokoić, że nie mamy in-
formacji o takich decyzjach. Ale jeśli tylko 
byłyby takie plany, to na pewno będziemy 
interweniować u Wojewody, który jest 
organem odpowiedzialnym za pogotowie 
ratunkowe i poczynimy wszelkie starania 
związane z dobrze pojętym interesem 
mieszkańców naszego miasta.

(IW)

Zdrowie 
najważniejsze

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego – Małgorzata Helbin-Więcek
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Rozmowa z dr. n. med. Krzysztofem Świderskim, chirurgiem z Zespołu Poradni Chirurgicznych Zakładu Lecznictwa Otwartego

Administracja/Siedziba 
Zarządu Spółki

ul. Grunwaldzka 235
032-616-34-79, 032-616-36-55, 
032-616-40-63, fax (032) 616-57-51; 
e-mail: zlo@zlo.jaw.pl
NIP: 632-18-02-999
REGON: 277479976, KRS: 0000079264

MCM „Zacisze”
ul. Boczna 3, tel. 032-616-32-61
– Poradnia Ogólna
– Poradnia Okulistyczna
– Poradnia Stomatologiczna
– Poradnia Diabetologiczna
– Poradnia Alergologiczna
– Poradnia Neurologiczna
– Poradnia Ginekologiczna
– Poradnia Otolaryngologiczna
– Poradnia Pulmonologiczna
– Medycyna Pracy
– Pracownia EEG

MCM „Osiedle Stałe”
ul. Tysiąclecia 85, 
tel. 032-615-59-09

– Poradnia Ogólna

MCM „Szczakowa”
ul. Koszarowa 1, 

tel. 032-617-78-07

– Poradnia Ogólna
– Poradnia Stomatologiczna
– Poradnia Ginekologiczna

MCM „Ciężkowice”
ul. Zawiszy Czarnego 11, 

tel. 032-616-11-79
– Poradnia Ogólna
– Poradnia Stomatologiczna

MCM „Podwale”
ul. Nosala 5

tel. 032-616-36-88, 
032-616-35-63

– Poradnia Ogólna
– Poradnia Stomatologiczna
– Poradnia Ortodontyczna
– Poradnia Ginekologiczna
– Poradnia Urologiczna
– Poradnia Reumatologiczna
– Pracownia USG

MCM „Jeleń”
ul. Wygoda 60, 

tel. 032-616-71-89
– Poradnia Ogólna
– Poradnia Stomatologiczna
– Poradnia Ginekologiczna

MCM „Byczyna”
ul. Nauczycielska 4

tel. 032-616-16-70
– Poradnia Ogólna
– Poradnia Stomatologiczna

MCM „Podłęże”
al. Piłsudskiego 70
tel. 032-616-61-89

– Poradnia Ogólna
– Poradnia Dermatologiczna
– Poradnia Ginekologiczna
– Poradnia Stomatologiczna
– Poradnia Protetyki Stomatolo-
gicznej
– Poradnia Rehabilitacyjna
– Poradnia Okulistyczna
– Pracownia USG

MCM „Łubowiec”
ul. Katowicka 59, 

tel. 032-615-58-63
– Poradnia Ogólna
– Poradnia Stomatologiczna

MCM „Leopold”
ul. Grunwaldzka 235

tel. 032-616-40-63 
wew. 38

– Pracownia Fizjoterapii
– Poradnia Terapii Uzależnienia 
O d  A l ko h o l u  i  Ws p ó ł u z a l e ż -
nienia

Centrum Medycyny 
Rodzinnej

ul. Grunwaldzka 82
tel. 032-616-56-05, 

032-614-14-18
– Poradnia Ogólna

Poradnia Gruźlicy i Chorób 
Płuc

ul. Grunwaldzka 30
tel. 032-616-35-79

Poradnia Chirurgiczna
ul. Grunwaldzka 30
tel. 032-616-32-88

– Poradnia Chirurgii Ogólnej
– Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla 
Dzieci
– Poradnia Chirurgii Urazowo-Or-
topedycznej
– Pracownia USG

Pracownia RTG
ul. Grunwaldzka 30
tel. 032-616-38-77

– Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Poradnia Zdrowia Psychicz-
nego

ul. Koszarowa 1
tel. 032-617-76-77

„Dbaliśmy o Twoje zdrowie wczoraj, chronimy Cię dzisiaj, będziemy Ci służyć jutro”

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o od poniedziałku 18 stycznia br. 
uruchamia jedyną w mieście pracownie dla kobiet, 

w której mogą poddać się badaniu zwanym biocenozą pochwy.
Badanie biocenozy z definicji dotyczy oceny populacji drobnoustrojów bytujących w okre-
ślonym środowisku. Występowanie lub brak objawów dyskomfortu w obrębie narządów 
płciowych kobiety jest związane z naturalną osobniczą odpornością i występowaniem flory fizjolo-
gicznej. Rozwój mikroflory pochwy stymulowany jest przez hormony, a więc zależny od fazy cyklu 
miesiączkowego, wieku i wielu innych czynników. Ciąża, antykoncepcja hormonalna, antybiotyko-
terapia, irygacje, stosowanie środków higieny intymnej, częste zmiany partnerów mogą prowadzić 
do zaburzenia równowagi pomiędzy prawidłowym pH a jakością i ilością flory fizjologicznej. W tym 
celu zlecane jest badanie biocenozy pochwy. Badanie wykonywane jest obligatoryjnie u pań w bez 
względu na wiek. Obowiązkowo na biocenozę kierowane są kobiety w ciąży, także korzystające z za-
biegów leczniczych w sanatoriach. Wiele z pań decyduje się na wykonanie tego badania na własne 
życzenie. Informację jak przygotować się do badania można uzyskać u każdej położnej.
Biocenozę można wykonać bezpłatnie, konieczne jest jednak skierowanie z placówek ZLO lub od-
płatnie bez skierowania w każdy poniedziałek w Poradni dla Kobiet w MCM Podłęże w godzinach 
16.30-18.00.

Serdecznie zapraszamy.

Podstawowe informacje o ZLO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie kontynuuje 
najstarsze tradycje jaworznickiej służby zdrowia, sięgające Zespołu Opieki Zdrowotnej. Obecnie ZLO 
świadczy usługi dla ok. 40 tys. mieszkańców naszego miasta. Niezaprzeczalnym atutem jest dociera-
nie do pacjenta poprzez Miejskie Centra Medyczne znajdujące się we wszystkich dzielnicach naszego 
miasta. Spółką za nadrzędny cel stawia sobie dobro swoich pacjentów. Dlatego w swoich szeregach 
posiada wysoko wykwalifikowany personel medyczny, jak również dba o nowoczesne wyposażenie 
każdej placówki. Z uwagi na kontraktowanie dużej ilości usług Zespół Lecznictwa Otwartego jest 
ważnym partnerem Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
W celu ciągłej poprawy świadczonych usług medycznych oraz obsługi pacjentów korzystających 
z naszych Centrów Medycznych w 2007 Zarząd Spółki podął decyzję o wdrożeniu w NZOZ ZLO systemu 
zarządzania jakością opartego o wymagania PN-EN ISO 9001:2001.

Dane teleadresowe podległych placówek:

Czym zajmuje się poradnia chi-
rurgiczna Zespołu Lecznictwa 
Otwartego?

– Poradnia chirurgiczna to wą-
skie określenie miejsca, w którym się 
znajdujemy.

W tutejszym budynku mieści 
się Zespół Poradni Chirurgicznych, 
w którego skład wchodzi poradnia 
chirurgiczna ogólna, dziecięca oraz 
urazowo-ortopedyczna. Ponadto po-
niżej mamy do dyspozycji pracownię 
rentgenodiagnostyki.

Pacjenci trafiają tutaj z różnymi 
schorzeniami, które wymagają inter-
wencji lekarza chirurga. Moja osoba 
zalicza się do grona tak zwanych 
chirurgów miękkich. Trafiają do mnie 
pacjenci, których stan chorobowy 
mieści się w zakresie małej chirurgi, 
czyli tacy, którzy mogą być leczeni 
ambulatoryjnie i nie wymagają wa-
runków dużej sali operacyjnej. Porad-
nia urazowo-ortopedyczna zajmuję 
się oczywiście wszelkiego rodzaju 
złamaniami, zwichnięciami itd.

Natomiast pacjentom ze schorze-
niami klasyfikowanym do grupy chi-
rurgii dużej, kierowanymi do naszej 

poradni przez lekarzy rodzinnych, 
udzielamy wszelkiego typu konsulta-
cji. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, 
zalecamy udanie się na dalsze lecze-
nie do szpitala. Bardzo często pa-
cjencji po operacjach wracają do nas 
do kontroli, zdjęcia szwów i ewentu-
alnie podejmujemy dalsze leczenie.

Teraz z powodu panującej aury 
większość pacjentów stanową 
osoby z różnego rodzaju ura-
zami spowodowanego upad-
kami

– To prawda. W okresie zimo-
wym, kiedy warunki na drogach 
i chodnikach sprzyjają poślizgom, 
upadkom odnotowujemy wzrost 
liczby pacjentów w Poradni. Jesteśmy 
jednak w tej komfortowej sytuacji, 
że na miejscu dysponujemy apara-
turą rtg, dlatego szybko jesteśmy 

w staniezdiagnozować uraz danej 
osoby. Pacjent, załóżmy z urazem 
kończyny, nie jest odsyłany po zdję-
cie rentgenowskie, tylko ma je wyko-
nywane na miejscu. Szybkie rozpo-
znanie schorzenia a następnie proces 
leczniczy jak np. nastawienie kości 
i zagipsowanie pozwala skrócić czas 
pobytu na oddziale. W tym budyn-
ku zapewniamy naszym pacjentom 
kompleksową obsługę i dostęp do do-
brej jakości sprzętu medycznego.

Czym zespół poradni chirur-
gicznych ZLO wyróżnia się 
na tle innych poradni tego 
typu

– Dużą zaletą naszej placówki 
są godziny pracy poradni. Pacjenci 
przyjmowani są codziennie od po-
niedziałku do czwartku od godz. 
7.00 do 14.35 oraz w piątki od 10.25 

do 18.00. To duży plus, zwłaszcza 
dla pacjentów którzy rozpoczynają 
pracę o godz. 8.00, gdyż mają szan-
sę na konsultację z lekarzami bez 
konieczności zwalniania się w go-
dzinach pracy.

Po drugie, placówka czynna jest 
przez pięć dni w tygodniu, co skutkuje 
brakiem kolejek przed gabinetami. 
Pacjenci, którzy przychodzą do nas 
po raz pierwszy są mile zaskoczeni, 
że mogą zostać przyjęci na miejscu, 
bez konieczności wcześniejszej rezer-
wacji terminów. W obecnych czasach, 
kiedy człowiek jest zabiegany i ciągle 
brakuje mu czasu, to duży komfort.

Chciałem zapytać o sprzęt po-
radni

– Poradnia jest bardzo dobrze 
wyposażona. Począwszy od nowocze-
snego aparatu do badania ultrasono-
graficznego(usg). Poprzez ten drobny 
sprzęt chirurgiczny bardzo dobrej 
jakości i bardzo sprawny. Na miej-
scu dysponujemy autoklawem, czyli 
urządzeniem do sterylizacji, kolejny 
plus dla oddziału.

Przede wszystkim liczy sie dla nas 
bezpieczeństwo pacjenta. Mamy peł-
ne wyposażenie wymagane przy ma-
łej chirurgii, stół operacyjny i pełne 
oświetlenie. Wszystkie zabiegi są wy-
konywane sprzętem jednorazowym, 
w komfortowych zarówno dla pa-
cjenta, jak i dla lekarza warunkach.

Dodatkowo dysponujemy pełną 
dokumentacją sprzętu medyczne-
go. To jest pewna ciekawostka, ale 
bardzo ważna. Sprzęt przeznaczony 
do sterylizacji jest dokładnie ozna-
kowany, następnie wraca opatrzony 
informacją kiedy i przez kogo był 
sterylizowany oraz w jakich warun-
kach. Pasek z tymi danymi umiesz-
czany jest ponadto w karcie choroby 
osoby leczonej. Oczywiście wszystko 
jest do wglądu pacjenta. Dbałość 
o jego bezpieczeństwo to nadrzędny 
cel jaki sobie stawiamy.

Dr n. med. Krzysztof Świderski
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Pan doktor jest spoza jaworz-
na

–Dokładnie j  mów iąc je s tem 
z Katowic. Karierę chirurgiczną 
zaczynałem w Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Transplantologii na ul. 
Francuskie j  w Katowicach . Ale 
prawie całe moje życie zawodowe 
pracowałem w Szpitalu św. Barba-
ry w Sosnowcu. Następnie kilka lat 
przepracowałem poza wojewódz-
twem śląskim. Jednak wróciłem. 
Mam do Jaworzna pewien senty-
ment, to po pierwsze, po wtóre z Ka-
towic jest bardzo blisko, jest dobry 
dojazd, co sobie bardzo chwalę.

Ale moja osoba jest tu najmniej 
ważna. Ważne, że ta poradnia do-
brze funkcjonuje i pacjenci są za-
dowoleni, co potwierdza brak skarg 
na lekarzy czy personel średni (pie-
lęgniarki).

Są pacjenci, mieszkańcy Jaworz-
na, którzy przychodzą tu po raz 
pierwszy i są zdziwieni , że taka 
poradnia tutaj jest. A jest i warto 
pacjentom to uświadomić.Aparat rentgenowski 

wewnątrzustny

Nowoczesna 
aparatura do badania 
ultrasonograficznego(usg)
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ELVITA NZOZ 
Centrum Medyczne „Trójka”
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno,
Rejestracja tel.: 032 715 10 96

ELVITA NZOZ 
Centrum Medyczne „Trójka”
ul. Partyzantów 9, 43-603 Jaworzno,
Rejestracja tel.: 032 715 13 91, 032 715 13 93

ELVITA NZOZ 
Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno,
Rejestracja tel.: 032 754 93 92, 032 754 93 91

ELVITA NZOZ 
Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Plac Górników 5a, 43-600 Jaworzno,
Rejestracja tel.: 032 754 93 73, 032 754 93 90

ELVITA NZOZ
Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Bogusławskiego 5, 43-600 Jaworzno, (Osiedle Gigant)
Rejestracja tel.: 032 751 00 08

ELVITA NZOZ 
Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Poradnia ginekologiczno-położnicza
ul. Chrzanowska 8, 43-600 Jaworzno
Rejestracja tel.: 032 616 47 37 

PLACÓWKI MEDYCZNE NA TERENIE MIASTA JAWORZNA

ELVITA NZOZ Górniczy Zakład 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Libiążu
ul. Górnicza 5, 32-590 Libiąż,
Rejestracja tel.: 032 627 04 51

ELVITA NZOZ Altermed Plus
ul. Lubuska 23, 40-219 Katowice,
Rejestracja tel.: 032 258 36 34

ELVITA NZOZ Altermed Plus
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice,
Rejestracja tel.: 032 603 04 24

PLACÓWKI MEDYCZNE W INNYCH MIASTACH

Bezpłatna opieka medyczna w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

GRUPA KAPITAŁOWA 
ELVITA-JAWORZNO III
Przedsiębiorstwo Usług Medycznych 
Proelmed Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
tel.: 032 324 32 80, fax: 032 324 38 24
Rodzaj działalności: świadczenia medyczne

Poradnia wielospecjalistyczna nr 1
Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30

Poradnia wielospecjalistyczna nr 2
Łaziska Górne, ul. Chopina 17

Poradnia wielospecjalistyczna nr 3
Łaziska Górne, ul. Staszica 4a

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
SEVEN Sp. z o.o.
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
tel.: 032 715 11 99, fax: 032 715 11 85
Rodzaj działalności: świadczenia medyczne

EL-SERWIS Sp. z o.o.
ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
tel.: 032 267 11 44, fax: 032 267 11 44
Rodzaj działalności: świadczenia medyczne

NZOZ EŁ-MED
Wojkowice Kościelne, ul. Dąbrowska 4

NZOZ EŁ-MED
Będzin, ul. Pokoju 14

Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych
i Promocji Zdrowia Elvita Jaworzno III Sp. z o.o.
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno,
tel. 032 715 11 99, faks 32 715 11 85, e-mail: elvita@elvita.pl

Laureat eliminacji regionalnych
„PRACODAWCA ORGANIZATOR 

PRACY  BEZPIECZNEJ”

2 0 0 7

Rejestracja internetowa: www.rejestracja.elvita.pl
www.elvita.pl

Możliwość komercyjnych wizyt u lekarzy specjalistów - minimalny okres oczekiwania.

Promocyjne ceny wizyt komercyjnych u lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych 
i zabiegów fizjoterapeutycznych w pierwszym kwartale 2010 roku.
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Sklep Medyczny
PETRUS 

ul. Sokoła 10, Chrzanów 

czynny po-pt 8.00-16.00, sob 9.00-13.00, 
tel/fax 32/623 42 73, 
tel. 32/623 23 43, 32/624 03 03 
e-mail: petrus_med@poczta.onet.pl. 

Refundacja wniosków NFZ 

Doktora n. med. 
Narcyza 

WojtowiczaZAPRASZAMY DO PORADNI PRYWATNYCH:

➢ laryngolog dla dzieci 
i dorosłych (USG zatok)

➢ chirurg (dla dzieci i dorosłych)
➢ proktolog
➢ poradnia schorzeń piersi
➢ chirurg naczyniowy
➢ neurochirurg
➢ neurolog (dla dzieci 

i dorosłych)
➢ dermatolog – wenerolog
➢ okulista
➢ pediatra
➢ kardiolog
➢ stomatolog
➢ ginekolog
➢ lekarz internista
➢ lekarz medycyny pracy, 

badania kierowców

➢ psychoterapeuta
➢ logopeda
➢ chirurg
➢ stomatolog

PORADNIE NFZ:
➢ lekarz rodzinny
➢ pielęgniarka i położna 

środowiskowo-rodzinna
➢ okulista
➢ ginekolog – położnik
➢ chirurg
➢ schorzeń piersi
➢ proktolog
➢ stomatolog
➢ reumatolog

Zapraszamy do gabinetu 
akupunktury

Nowość!!!
Badania 

stopnia złośliwości 
znamion skórnych 

przy pomocy 
dermatoskopu 

komputerowego przez 
specjaliste 

lekarza dermatologa

NZOZ SilesiaMED 
opieka pielęgniarska

kontakt: Mysłowice, Gen.Ziętka 74c
tel. +48 (32) 223-02-34 

Bezpłatna opieka w domu 
pacjenta w ramach POZ i opieki 

długoterminowej.
Mysłowice – Brzęczkowice ul. Gen. J. Ziętka 74 c

tel. 032 223 12 34, 032 316 00 70; www.mini-klinika.com.pl

Studio Kosmetologiczne, 
to instytut, którego 
działanie opiera 
się na najnowszych 
osiągnięciach medycyny 
estetycznej. Utworzony 
jest w służbie poprawy 
i pielęgnacji urody kobiet 
i mężczyzn, dla których 
dbanie o swój wygląd 
ma istotne znaczenie.

Do takiego zaprasza Mini Klinika 
w Mysłowicach, gdzie wszystkie wyko-
nywane zabiegi są bezpieczne!

Klinika wykonuje wszelkie do-
stępne zabiegi jak: mezoterapię, wy-
pełnianie zmarszczek, powiększanie 
ust, botox, mikrodermabrazację 
diamentową, mezoterapię bezigłową, 
eksfoliację kwasem migdałowym, 
peeling kawitacyjny, a jej pracowni-
cy udzielają kompletnej informacji 
związanej z określonym zabiegiem.

– Zawsze należy zasięgać opinii 
naszych ekspertów w celu uzyskania 
szczegółów dotyczących możliwości 
pojawienia się negatywnych skutków. 
Tu bowiem mamy do czynienia z de-
likatną materią – mówi dr Narcyz 
Wojtowicz.

W Mini-Klinice pracuje tylko 
doświadczona i wykształcona kadra, 

stąd zabiegi przeprowadzają lekarze 
i kosmetolodzy posiadający najwyż-
sze kwalifikacje.

Nie mniej jednak Studio Kosme-
tologiczne to działalność dodatkowa 
– aczkolwiek bardzo powiązana z na-
szym zdrowiem.

Podstawowym natomiast 
celem kliniki jest leczenie 
ludzi i profilaktyka 
zdrowotna! – Naszymi 
pacjentami są osoby, 
które stawiają wysokie 
wymagania związane 
z wizytą w klinice.

– Każdy nasz klient wie, że jego 
oczekiwania odnośnie poziomu świad-
czonych w klinice usług zostaną zaspo-
kojone, a lekarze dołożą odpowiednich 
starań w celu zapewnienia profesjo-
nalnej opieki – mówi dr Wojtowicz.

Na wysoką jakość usług mogą też 
liczyć klienci nowo rozwijającego się 
działu kosmetologii

– U nas na pewno nie będzie naj-
niższych cen, ponieważ stawiamy 
na jakość, aczkolwiek dla stałych 
klientów przewidujemy „bonusy” – 
usłyszeliśmy.

Studio kosmetologiczne zaprasza 
codziennie od pn -pt w godz. 10-18, 
sobota do uzgodnienia!
Tel. 0 32 318 12 94 
ZAPRASZAMY!!!

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

O bezpieczeństwie podczas 
bodypiercingu, z Joanną 
Chałas, kosmetyczką z salonu 
METAMORFOSIS, rozmawiała 
Paulina Długajczyk.

Jakie zabiegi można wykonać 
w METAMORFOSIS?

– W naszej ofercie można znaleźć 
zabiegi zarówno dla młodych, jak 
i dojrzałych kobiet i mężczyzn. Naszym 
celem jest sprostanie wymaganiom oraz 
oczekiwaniom każdego klienta.

Które usługi cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem?

– Najczęściej wykonujemy zabiegi 
pielęgnacyjne twarzy (mikroderma-
brazja, peelingi, masaże i pielęgnacje 
odpowiednio dobranymi do skóry 
kosmetykami), dłoni (manicure lub 
paznokcie metodą żelową) oraz stóp 
(peeling, pedicure).

Bodypiercing dla odważnych

Czy piercing jest bezpiecznym 
zabiegiem?

– Piercing to sposób ozdabiania 
ciała przeznaczony dla osób odważ-
nych i zdecydowanych. Zabieg piercin-
gu jest bezpieczny i polega na przekłu-
ciu ciała w specyficznych miejscach. 

Wybór miejsca zależy od wyobraźni. 
Do najczęściej przekłuwanych części 
ciała należą: uszy, wargi, nos, brwi, 
język, pępek. Zabieg przeprowadzamy 
w sterylnych warunkach i trwa około 2 
minut. Osoba przekłuwająca posiada 
bezwzględnie jednorazowe sterylne 
rękawiczki. Używa się wyłącznie jed-
norazowych igieł. Zakładany kolczyk 
jest również sterylnie zapakowany, 
a to oznacza, że nikt wcześniej nie 
miał z nim styczności.

Czy przed wykonaniem zabiegu 
bodypiercing należy wykonać 
jakieś badania?

– Wystarczą ogólne badania okre-
sowe by wykonać zabieg przekłuwania 
ciała.

Jak należy dbać o przekłute 
miejsce?

– Nie należy wyciągać ozdoby, kol-
czyka podczas gojenia. Przekłuwane 

miejsca należy oczyszczać, najlepiej 
kilka razy dziennie.

Salon Kosmetyczny 
METAMORFOSIS

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek – Piątek 9.00 – 19.00 

Sobota 9.00 – 14.00
www.metamorfisis.xt.pl
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je marzenie – dostałeś powoła-
nie do kadry U-18 prowadzonej 
przez Michała Globisza. Jak za-
reagowałeś na tą wiadomość?

– Tak zgadza się, jest to jedno 
z moich marzeń. Ucieszyłem się, bar-
dzo na tą wiadomość i to mnie zmo-
bilizowało jeszcze bardziej do cięższej 
pracy, bo chcę wypaść jak najlepiej 

na konsultacjach i grać w polskiej 
reprezentacji.

Obecnie grasz w GKS Katowice, 
ale zagrałeś dopiero 1 mecz w 1. 
drużynie. Jakie są prognozy na to, 
abyś pojawił się na stałe w 1. dru-
żynie i regularnie występowałw 
I lidze?

– Jestem jednym z najmłodszych 
zawodników z kadry i jeszcze mało 
doświadczonym. Na każdym treningu 
daję z siebie 100% i myślę, że ciężką 
pracą mogę osiągnąć sukces, którym 
będzie występowanie na stałe w pierw-
szym składzie.

Moim marzeniem jest występo-
wać w i grać jak...no właśnie- 
gdzie i jak kto?

– Na pewno chciałbym grać w pol-
skiej reprezentacji. A klub... chciałbym 
wyjechać za granicę i grać w jak naj-
lepszym klubie europejskim.

Swoją opinię na temat 
zawodnika wyraził tak-
że trener Zgody Byczy-
na, Andrzej Śliwiński, 
który szkolił Bartka 
za czasów juniora.

– Bartka trenowałem jeszcze przed pra-
cą w klubie. Wtedy uczęszczał na zajęcia 
OPPS, bo w żadnym klubie nie organizo-
wano jeszcze takich grup młodzieżowych. 
Bartek i kilku innych zawodników, jak 
np. Gędłek, który obecnie gra w Górniku 
Zabrze był postacią wyróżniającą się. Pa-
miętam turniej Mlekołaki Cup, gdy udało 
nam się dostać do ścisłego finału i w War-
szawie wywalczyliśmy trzecie miejsce. 
Dobra gra tych zawodników przełożyła 
się na wynik i niewątpliwy sukces. Jedyne 
obawy, które wysnuwałem dotyczyły tego 
czy ze względu na swoje kalectwo będzie 
w stanie poradzić sobie w rywalizacji 
z innymi zawodnikami. Jak widać, moje 
obawy na szczęście nie spełniły się i teraz 
miło mi słyszeć o jego sukcesach.

Z BARTŁOMIEJEM KĘDZIERSKIM

ROZMAWIAŁ PAWEŁ JĘDRUSIK

KRÓTKO O SPORCIEPIŁKA NOŻNA
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Bartłomiej Kędzierski ma zaledwie 
18 lat, a już zaczyna święcić piłkar-
skie sukcesy. Mało tego, piłkarz, 
który jest osobą niepełnosprawną 
rywalizuje na równi z zawodni-
kami z najlepszych lig w Polsce. 
Na co dzień jest zawodnikiem GKS 
Katowice, a na dniach otrzymał 
powołanie do kadry Reprezentacji 
Polski prowadzonej przez Michała 
Globisza.

Paweł Jędrusik: Jesteś wycho-
wankiem Victorii Jaworzno. Jak 
zaczęła się Twoja kariera 
sportowa?

Bartłomiej Kędzierski: – Tak jestem 
wychowankiem Victorii Jaworzno. Moja 
kariera sportowa zaczęła się od trenin-
gów prowadzonych przed Andrzeja 
Śliwińskiego. Zespół nazywał się wtedy 
OPPS (Ognisko Prac Poza Szkolnych). 
Następnie trafiłem do Victorii Jaworzno, 
gdzie grałem około 5 lat. Później chciałem 
przejść do Zagłębia Sosnowiec, ale kluby 
się nie dogadały i trafiłem do Gieksy, 
w której gram już około 1,5 roku.

Jesteś osobą niepełnospraw-
ną, a doskonale radzisz sobie 
ze sportem i z pewnością prze-
wyższasz umiejętnościami wie-
lu zawodników z najwyższych 
lig w Polsce- jaka jest Twoja re-
cepta na sukces?

– Od małego zaraziłem się piłką 
i postawiłem sobie cel, że chcę zostać 
piłkarzem, a to mogę osiągnąć jedynie 
ciężką pracą na treningach.

Kilka dni temu, można powie-
dzieć, że chyba spełniło się Two-

Bartek Długajczyk: Mamy już 
za sobą 3/4 II etapu rozgrywek III 
ligi. Pańska drużyna na 6 roze-
granych spotkań, zwyciężyła w 5, 
przegrywając jedynie z liderem, 
Victorią Lubliniec. Czy jest pan za-
dowolony z postawy dziewczyn? 
Tego pan od nich oczekiwał?

Mariusz Łoziński: – Nigdy nie jest 
tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. 
Przyznam szczerze, że ja już myślę o na-
stępnych meczach. Pamiętajmy jednak, 
że teraz byliśmy wzmocnieni – Jagoda 
Pstraś to jest siła ataku w naszym zespole 
i bez niej będzie dużo gorzej. Musimy się 
bardzo dobrze przygotować do meczu 
z Katowicami.

Wspomniana już Jagoda Pstraś 
oraz Karolina Sawaniewicz zagra-
ły z Dąbrową Górniczą swój ostat-
ni mecz w drużynie MCKiS-u.

– Tak, dzisiaj już próbowaliśmy 
zastąpić je innymi zawodniczkami. 
Asia Borończyk zagrała za Karolinę 
Sawaniewicz, Ania Łozińska za Karo-
linę Kuryło. Na przyjęciu za tydzień 
będą na pewno grały Magda Zawiślak 
i Kasia Stolarczyk.

Co pozytywnego do gry wnosiły 
zawodniczki, które opuszczają ze-
spół? Czego może zabraknąć wraz 
z ich odejściem?

– Mam nadzieję, że nie zabraknie 
niczego, ale trzeba przyznać, że Jagoda 

– Ciężką pracą mogę osiągnąć sukces 
Wywiad ze świeżo upieczonym reprezentantem Polski U-18, Bartłomiejem Kędzierskim

– Podstawowym warunkiem sukcesu jest zespół w komplecie
Wywiad z Mariuszem Łozińskim, trenerem MCKiS Jaworzno

na poziom III ligi gra jak profesor. Potrafi 
ona wybić po bloku, mocno zaatakować, 
startować w środek i nie zepsuć, ma do-
brą zagrywkę, przyjęcie. Jest to taka 
ostoja zespołu, która by nam się bardzo 
przydała.

Proszę jeszcze powiedzieć, jak 
znalazły się one w jaworznickim 
składzie?

– Nasze wychowanki Jagoda i Karo-
lina wróciły z USA do kraju na święta. 
Teraz wracają na swoje uczelnie.

Na początku wspomniałem 
o meczu z Lublińcem, czyli z do-
tychczas niepokonaną drużyną 

II etapu. W konfrontacji z Victo-
rią przegrywaliśmy sety w nie-
wielkim stosunku (25:21, 25:22, 
15:12), natomiast, gdy już zwycię-
żaliśmy to do 16 i 13. Jak widać nie 
oznacza to, że Victoria jest na tyle 
mocna, że nie można jej pokonać, 
jak mówiono.

– Zespół z Lublińca tworzą doświad-
czone zawodniczki. W tym samym 
składzie grają drugi sezon, ponadto 
w poprzednich rozgrywkach walczyły już 
o awans do II ligi. Żeby wygrać rywali-
zację z takim zespołem, musimy zagrać 
na 100% naszych możliwości.

Na rewanż za porażkę nie trzeba 
było długo czekać, bo już na drugi 
dzień w ładnym stylu i efektownie 
pokonaliśmy 3. drużynę tabeli III 
ligi – AZS UŚ Katowice.

– Faktycznie zagraliśmy wtedy dobry 
mecz. Graliśmy równo całe spotkanie i nie 
pozwoliliśmy odebrać sobie inicjatywy. 
Dziewczęta zrehabilitowały się za mecz 
w Lublińcu.

Pocieszające jest, że do gry 
po kontuzjach powróciły Anna 
Łozińska, Justyna Kamińska oraz 
Joanna Borończyk. Wyzdrowiała 
również Katarzyna Stolarczyk, 
czyli dysponujemy już pełnym 
składem?

– Tak, mamy pełny skład. Dołączy 
do nas jeszcze Skiba Aleksandra od tre-

nera Gryca i w takim zespole będziemy 
przygotowywać się do następnego me-
czu. Należy pamiętać, że podstawo-
wym warunkiem sukcesu jest zespół 
w komplecie.

Teraz pytanie na zakończenie. 
Jaki cel stawia pan przed swoją 
drużyną w dalszej grze? Gracie 
o awans? Czy zespół jeszcze nie 
jest na to gotowy, bo wiadomo 
II liga to zupełnie inna gra i mło-
de zawodniczki mogłyby się 
pogubić.

– Każdy zespół, który zagra w finale 
będzie chciał wygrywać i walczyć o awans 
do II ligi kobiet. Póki co stawiamy sobie 
cele etapami. Najpierw awans do finało-
wej czwórki, następnie zajęcie drugiego 
miejsca dającego nam prawo organizacji 
jednego z dwóch finałów w Jaworznie. Je-
żeli to osiągniemy zrobimy plan działania 
na następne tygodnie.

Od trenera Mariusza Łozińskiego 
dowiedzieliśmy się również, że druży-
nę MCKiS Jaworzno zasilić ma Monika 
Pielecka, wychowanka klubu. 27-letnia 
zawodniczka licząca 178 cm wzrostu 
reprezentowała barwy m.in. PLK-
S-u Pszczyna (3 liga), MOSiR-u Rema-
gum Mysłowice (1 liga). W jaworznic-
kim MCKiS-ie występowała, gdy zespół 
grał w 3 lidze.

Z MARIUSZEM ŁOZIŃSKIM ROZMAWIAŁ

BARTEK DŁUGAJCZYK

Trener Mariusz Łoziński

 ŚNIEG W KADRZE POLSKI. 24 stycz-
nia w Hali Stulecia we Wrocławiu 
odbędzie się mecz pomiędzy Re-
prezentacją Polski Koszykarzy, 
a zagranicznymi gwiazdami PLK. 
W kadrze Polski zagra wycho-
wanek MCKiS Jaworzno, Tomasz 
Śnieg.

 TURNIEJ FAN CLUBÓW. 24 stycznia 
w Hali Widowiskowo- Sportowej 
przy ul. Grunwaldzkiej 80 odbę-
dzie się turniej piłki nożnej halo-
wej Oficjalnych Fan Clubów eu-
ropejskich drużyn piłki nożnej. 
W turnieju wezmą fani Manche-
steru United, Interu Mediolan 
i innych znanych zespołów. Tur-
niej rozpocznie się o godz. 9:00.

 ENERGETYK JAWORZNO ROZPOCZĄŁ 
OD PORAŻKI. W pierwszym meczu 
rundy rewanżowej I ligi futsalu, 
Energetyk Jaworzno przegrał 
w Chorzowie z tamtejszym Ma-
rexem Pressing. Mimo prowa-
dzenia do przerwy 2:3 Jaworz-
nianie ulegli rywalowi aż 8:4. 
Bramki dla Energetyka zdobyli: 
dwie Kaźmierczyk, Zając oraz Ja-
romin.

PAWEŁ JĘDRUSIK

Siatkówka kobiet
III liga II etap

1. STS Victoria Lubliniec 28 5
2. MCKiS Jaworzno 25 6
3. AZS US Katowice 22 6
4. MOSM Tychy 18 5
5. AZS ATH Bielsko Biała 15 4
6. UKS Dębowianka Dębowiec 15 6
7. MKS II Dąbrowa Górnicza 7 5
8. MKS Sokół Rojca Radzionków 5 5

Siatkówka mężczyzn
I liga

1. Fart Kielce 32 13
2. Trafl Gdańsk 32 13
3. Avia Świdnik 30 14
4. Orzeł Międzyrzecz 25 14
5. Joker Piła 24 14
6. GTPS Gorzów Wlkp. 22 14
7. BBTS Bielsko-Biała. 21 14
8. Pronar Parkiet Hajnówka 17 14
9. Morze Bałtyk Szczecin 15 14
10. AZS Nysa 14 13
11. Energetyk Jaworzno 14 14
12. SMS PZPS Spała 12 14
13. Ślepsk Suwałki 9 13

Siatkówka mężczyzn
III liga II etap

1. MCKiS Jaworzno II 31 12
2. AZS Politechnika Śl. Gliwice 31 12
3. MOSiR Czechowice Dziedzice 19 11
4. SV MOSiR Zabrze  14 11
5. UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec  14 11
6. MLKS Pilica Koniecpol  14 11
7. SK Górnik Radlin  9 12
8. Delic-Pol Norwid Częstochowa 6 12

Koszykówka mężczyzn
II LIGA GRUPA C

1. Rosa-Sport Radom 30 15
2. Unia Tarnów 26 14
3. Pogoń Ruda Śląska 25 15
4. AZS Politechnika Częstochowa 25 15
5. UMKS Kielce 23 14
6. AZS Politechnika Radomska 23 15
7 MCKiS Termo-Rex Jaworzno 22 13
8. Alba Chorzów 22 15
9. Cracovia Kraków 21 14
10. MKS Limblach Limanowa 21 15
11. Mickiewicz Katowice 20 15
12. KK Komtek Bytom 19 14
13. MKKS Staco Niepołomice 18 14
15. Wisła Kraków 16 15
15. OSSM PZKosz Stalowa Wola 16 15

BARTEK DŁUGAJCZYK

Bartłomiej Kędzierski



17Co tam panie w kulturze?

Jak powinno wyglądać 
upowszechnianie kultury 
w naszym mieście i jaką rolę 
w tym procesie odgrywa 
Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu to temat, który pojawia 
się w mediach i w rozmowach 
mieszkańców Jaworzna. 
Postanowiłem wypowiedzieć 
się w tej sprawie. Dla mnie 
podstawowym zagadnieniem 
w tej kwestii jest odpowiedź 
na pytania: jaka jest, a jaka 
powinna być misja MCKiS 
oraz jaką politykę kulturalną 
powinna prowadzić gmina 
Jaworzno?

Swój głos w sprawie kultury w Jaworz-
nie pragnę rozpocząć od zacytowania Jana 
Szomburga, ekonomisty, założyciela i prezesa 
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 
inicjatora Polskiego Forum Obywatelskiego. 
W latach 80. doradzał on „Solidarności”. 
Wspólnie z Januszem Lewandowskim 
opracował pierwszy w Europie Wschodniej 
program powszechnej prywatyzacji: Czas 
więc zastanowić się nad stanem naszych 
fundamentów kulturowych, bo to tam tkwi 
przyczyna słabości demokracji, państwa 
i społeczeństwa oraz niepewnych perspektyw 
poprawy konkurencyjności naszej gospodar-
ki w przyszłości. Po 20 latach priorytetu dla 
gospodarki potrzebujemy 20 lat priorytetu 
dla edukacji i kultury.

Potrzebujemy wielkiego programu roz-
woju kulturowego naszego społeczeństwa 
(obejmującego m.in. szkoły, media, domy 
kultury, biblioteki, inicjatywy obywatelskie 
itp.).

Wprowadzeniem będzie 
kontekst legislacyjny 
prowadzenia działalności 
kulturalnej w Polsce bardzo 
istotny, ale często pomijany 
podczas prowadzenia 
dyskusji na temat kultury

Polska jest niestety w czołówce krajów (3. 
miejsce) UE w największym wskaźniku nie-
uczestniczenia w kulturze. (ponad 60% Po-
laków nie uczestniczy aktywnie w kulturze).

W Konstytucji RP jest zapisane prawo 
obywateli do tworzenia i uczestniczenia 
w kulturze. Rzeczpospolita Polska stwa-
rza warunki upowszechniania i równego 
dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem 
tożsamości narodu polskiego, jego trwania 
i rozwoju (Art. 6.1.). Każdemu zapewnia 
się wolność twórczości artystycznej, badań 
naukowych oraz ogłaszania ich wyników, 
wolność nauczania, a także wolność korzy-
stania z dóbr kultury (Art. 73).

Bardzo ważną rolę w umożliwieniu oby-
watelom realizowania tego prawa spełniają 
podstawowe jednostki organizacyjne jaką 
są gminy. Działalność gmin w zakresie kultu-
ry, jako zadanie własne jednostek samorządu 
terytorialnego o charakterze obowiązko-
wym, została uregulowana Ustawą z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sto-
sownie do art. 9 ust. 1 tej ustawy jednostki 
samorządu terytorialnego organizują dzia-
łalność kulturalną, tworząc samorządowe 
instytucje kultury, dla których prowadze-
nie takiej działalności jest podstawowym 

celem statutowym. Jednostka samorządu 
terytorialnego będąca organizatorem insty-
tucji kultury zapewnia tej instytucji środki 
niezbędne do prowadzenia działalności 
kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, 
w którym ta działalność jest prowadzona 
(art. 12). Z chwilą wpisu do odpowiedniego 
rejestru prowadzonego przez organizatora 
instytucja kultury uzyskuje osobowość praw-
ną. W świetle tych uregulowań ustawy uznać 
należy, że instytucja kultury, jako osoba 
prawna jest całkowicie odrębnym w stosunku 
do gminy podmiotem prawa, z własnym ma-
jątkiem, środkami trwałymi, przychodami 
oraz kosztami, samodzielnie gospodarującą 
w ramach posiadanych środków (art. 27 ust. 
1 i art. 28 ust. 1 ustawy).

Uczestnicy rynku kultury 
w Jaworznie

W Jaworznie zadania związane z kultu-
rą, gmina realizuje min. poprzez MCKiS, 
bibliotekę i muzeum (od 2010 roku również 
poprzez dwie nowo powstałe, dodatkowe 
instytucje kultury). Wszystkie te podmioty 
są instytucjami kultury i mają prawo, a nawet 
obowiązek prowadzić działalność kulturalną. 
Pojawiła się opinia, jakoby inicjatywy kultu-
ralne prowadzone przez te jednostki się po-
wielały. Zgodnie twierdzimy z dyrektorami 
biblioteki i muzeum, że ta działalność się nie 
powiela, ale uzupełnia.

Dzięki temu mieszkańcy Jaworzna mają 
ofertę pełniejszą i bardziej urozmaiconą. 
Błędny jest jednak pogląd, że tylko te pod-
mioty zajmują się obecnie działalnością 
kulturalną w naszym mieście. A już pogląd, 
że MCKiS odpowiada za wszystko co się 
w kulturze Jaworzna dzieje i odpowiada 
za to co się nie dzieje, jest absolutnie nie-
prawdziwy.

Oczywiście zgadzam się, że MCKiS jest 
w obecnej chwili podmiotem w tym zakresie 
wiodącym, mającym w tym temacie najwię-
cej zadań i obowiązków. Zwracam jednak 
uwagę na zapisy ustawy (Art. 3. 1.) z których 
wynika, że działalność kulturalną mogą 
prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne 
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej.

W zgodzie z tym zapisem wszelaką dzia-
łalność kulturalną w Jaworznie prowadzą 
oprócz instytucji kultury również: wydziały 
urzędu, placówki oświatowe, stowarzysze-
nia, fundacje, media, parafie, firmy, kluby 
sportowe, spółki, agencje menadżerskie, 
związki zawodowe, związki rolnicze, osoby 
prywatne, a nawet placówki handlowe i ga-
stronomiczne.

W tym aspekcie widzę konieczność 
określenia i sprecyzowania polityki kultu-
ralnej dla Jaworzna. Niezbędne jest również 
opracowanie strategii rozwoju kultury dla 
naszego miasta.

Strategia kulturalna  
dla Jaworzna

Czy takie dokumenty powinny być przy-
gotowane przez jedną z instytucji kultury? 
Moim zdaniem nie. Powinniśmy iść drogą 
sprawdzoną przez inne miasta. W Krakowie, 
w mieście o którym nie można powiedzieć, 
że nie liczy się z kulturą, tworzy strategię 
firma w tym zakresie wyspecjalizowana. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby w Jaworznie też 
taki dokument powstał w podobny sposób. 

Oczywiście w tworzeniu strategii dla 
całego Jaworzna wszystkie wyżej wymie-
nione podmioty zajmujące się kulturą z radą 
miasta i władzami miasta na czele powinny 
mieć swój udział.

Strategia powinna zawierać min. nastę-
pujące elementy: analizę stanu obecnego 
(audyt startowy) zawierający diagnozę sytu-
acji kulturalno-społeczno-ekonomicznej Ja-
worzna, oczekiwania mieszkańców, ochronę 

i umacnianie poczucia identyfikowania się 
mieszkańców z Jaworznem, sposoby upo-
wszechniania kultury i stwarzania warun-
ków dla rozwoju kultury, w tym wspierania 
wartościowych inicjatyw artystycznych, 
umożliwienia działania, współdziałania 
różnych podmiotów zajmujących się kulturą, 
plan utrzymania i rozwoju infrastruktury 
kulturalnej, system pokazywania, promocji, 
osiągnięć i integracji jaworznickiego środo-
wiska kulturalnego w tym artystycznego.

W strategii kulturalnej dla Jaworzna mu-
szą być określone zadania i obszary działania, 
które powinny być objęte szczególną opieką 
gminy. Działalność kulturalna powinna być 
rozumiana jako tworzenie, upowszechnianie 
i ochrona kultury. W dokumencie muszą 
więc zostać określone sposoby realizacji usta-
wowego obowiązku jakim jest sprawowanie 
mecenatu nad działalnością kulturalną, po-
legającego na wspieraniu twórczości, edukacji 
i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kul-
turalnych oraz opieki nad zabytkami.

Właściwie skonstruowana strategia dla 
Jaworzna powinna zapewnić dobrą współ-
pracę wszystkich „uczestników rynku kultu-
ry”. W jednym czasie powinno się wyznaczyć 
ich kierunki rozwoju, określić misję jaka 
ma być realizowana w ustalonym przedziale 
czasu, wyznaczyć formy i metody działania.

I jeszcze cytat, który można uogólnić 
i odnieść zarówno do zadań menedżera, 
jak i instytucji kultury, a nawet gminy: 
” Funkcją dyrektora wykonawczego w insty-
tucji opartej na twórczości jest stworzenie 
przestrzeni, w której ludzie realizują progra-
my telewizyjne, spektakle teatralne, wyko-
nują muzykę, malują, itd. Istotą zarządzania 
jest rozważne i umiejętne dysponowanie 
środkami, by umożliwić takie działania. Nie 
możesz zapewnić inspiracji, geniuszu, talen-
tu, to wszystko pochodzi od ludzi, z którymi 
współpracujesz, ale możesz zapewnić prze-
strzeń. (...) Funkcją zarządzania w kulturze 
nie jest wcale uszczęśliwienie artystów; jest 
nią zadowolenie publiczności. (...) Artyści, 
którzy nie biorą pod uwagę tego, iż zwracają 
się do swych odbiorców, powinni pracować 
w samotności i nie oczekiwać, że udzieli im 
się wsparcia” (Jeremy Isaacs, dyrektor Roy-
al Opera House w Londynie – wypowiedź 
w wywiadzie opublikowanym w książce 
„From Maestro to Manager”, red. M Fitzgib-
bon, A. Kelly, 1997)

Czy MCKiS stwarza przestrzeń dla 
działań kulturalnych ? Przestrzeń, którą 
wypełniają artyści, pasjonaci, animatorzy 
i inni organizatorzy rynku kultury. W jakiej 
części sam wypełnia tą przestrzeń?

MCKiS w zmieniającej
się rzeczywistości

Nowy rok prawdopodobnie przyniesie 
nową ustawę o kulturze. Z założeń do no-
wej ustawy wynika, że nie będzie rewolucji 
legislacyjnej, dalej „wiodącą” rolę w realizo-
waniu polskiej polityki kulturalnej będzie 
sprawowało państwo i samorząd, ale pewne 
nowe rozwiązania mogą mieć duży wpływ 
na działalność podmiotów działających 
w obszarze kultury w Jaworznie.

Nowa ustawa stworzy możliwość (w na-
szych warunkach raczej mało prawdopo-
dobnego) połączenia MCKiS z biblioteką, 
a nawet z muzeum. Proponuje się również 
wprowadzenie ustawowego podziału in-
stytucji kultury na: instytucje artystyczne 
(tu znalazłyby się dwie nowe jaworznickie 
instytucje-orkiestry) oraz instytucje upo-
wszechniania kultury (muzea, biblioteki, 
domy i ośrodki kultury).

Ubiegłoroczny Kongres Kultury w Kra-
kowie był wydarzeniem ważnym, ale niestety 
nie bardzo mocno zauważonym przez pol-
skie media. Po raz pierwszy jednak pozwolił 
na tak inspirującą wymianę poglądów przez 
środowiska: polityczne i kulturalne. Z per-

spektywy kilku miesięcy można stwierdzić, 
że nie wywarł może wielkiego wpływu 
na środowisko polityczne, ale prawdopodob-
nie wpłynie na dużo większą aktywność or-
ganizacji społecznych, które powstają w śro-
dowisku artystów i animatorów kultury.

Kongres pokazał również fakt, jak trud-
no doprowadzić, aby środowisko zajmujące 
się kulturą wypracowało jednolity pogląd 
na sprawy dla kultury istotne. Ujawniło się 
to min. w trakcie dyskusji na temat, dość 
często poruszany w mediach, a dotyczącego 
podziału kultury na tzw. kulturę wysoką 
przez niektórych nazywaną wartościową 
i kulturę masową inaczej popularną. Podczas 
Kongresu Kultury w Krakowie ujawnił się 
na tym tle ogromny podział nawet w środo-
wisku animatorów i twórców kultury.

Mogę jedynie zaznaczyć, że MCKiS swoją 
rolę widzi zarówno w upowszechnianiu kul-
tury, edukacji kulturalnej, animacji (to u nas 
osoby w różnym wieku stawiają pierwsze kro-
ki w aktywnym uczestnictwie w kulturze), 
wspieraniu tzw. kultury wysokiej, jak i za-
spokajaniu potrzeb mieszkańców Jaworzna 
związanych z tzw. kulturą popularną. Często 
trudno zaklasyfikować dane wydarzenie 
do nakreślonego wyżej podziału.

Powtórzę za Przemysławem Czaplińskim 
– krytykiem literackim, profesorem w Insty-
tucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, 
który w artykule zatytułowanym „Nie tylko 
gospodarka, głupcy!” napisał: „Dorosły 
człowiek skorzysta z takich form kultury, 
z których nauczył się korzystać, zanim został 
dorosły. Dojrzały człowiek będzie chodził 
do teatru, jeśli jako dziecko chodził do te-
atrzyku i sam go współtworzył. Będzie czytał 
książki, jeśli jako dziecko słuchał czytanych 
mu książeczek i sam je czytał. Będzie chodził 
do muzeum, jeśli wcześniej został wciągnięty 
w przygodę z malarstwem czy rzeźbą i sam 
obrazki, czy rzeźby tworzył.

Oczekiwanie, że dorosły wybierać będzie 
z całej kultury, jest przejawem traktowania 
człowieka jako „czystego konsumenta”, któ-
ry po przejściu procesów uspołeczniających 
przystępuje – z niezapisaną tablicą wraż-
liwości – do wyboru najodpowiedniejszej 
oferty.” Dlatego upowszechnianie kultury 
i stworzenie możliwości podstawowej, ale 
wszechstronnej edukacji kulturalnej jest dla 
nas bardzo ważne. Ogromne znaczenie przy-
wiązujemy do pracy z dziećmi i młodzieżą, 
ale przedstawiamy również ofertę dla ludzi 
dorosłych. Kształcimy postawy aktywnego 
uczestnictwa w kulturze (kultura tworzenia).

Ważnym zadaniem naszej instytucji jest 
angażowanie lokalnych artystów w życie kul-
turalne społeczności poprzez prowadzenie 
przez nich otwartych zajęć, warsztatów czy 
kursów. Promujemy również naszych rodzi-
mych artystów przy okazji różnych dużych 
imprez kulturalnych.

Nie rozwijam tu tematu zadań MCKiS 
z zakresu zarządzania majątkiem gminy. 
Wspomnę tylko, że aż 61% kosztów zwią-
zanych jest z tym zadaniem, a tylko 22,8% 
z kulturalną działalnością merytoryczną.

Pewnie niewiele jest instytucji kultury 
(pomijając instytucje artystyczne), które 
mogą jak jaworznicki MCKiS pochwalić 
się pozyskaniem środków, poza dotacją 
z gminy, w wysokości 1 miliona 700 tysięcy 
złotych (w roku 2009). Tegoroczny wzrost 
przychodów własnych, oprócz bardzo dużej 
aktywności ludzi pracujących w MCKiS 
przy pozyskiwaniu środków min. z umów 
najmu, z odpłatnych imprez, od sponsorów, 
z wniosków, w pewnej części jest spowodo-
wany również „urynkowieniem” pomocy 
wszelkim podmiotom zajmującym się kul-
turą w mieście.

Jeszcze do niedawna bardzo mało było 
jakichkolwiek inicjatyw kulturalnych, 
w których MCKiS nie brał by udziału jako 
współorganizator ponosząc koszty, nie 
osiągając przychodu i często występując 
w „cieniu” głównego organizatora. Prze-

strzeń kulturalna stwarzana przez MCKiS 
była bardzo duża.

W ostatnim czasie działania te uległy 
pewnemu ograniczeniu. Obecna sytuacja 
ma swoje dobre strony, ponieważ pojawiła 
się jasna i klarowna informacja o prawdzi-
wych kosztach organizacji projektów reali-
zowanych min. przez placówki oświatowe 
i stowarzyszenia społeczne. Minusem jest 
utrudnienie realizacji niektórych projektów 
społecznych, często bardzo wartościowych.

Wspólnota 
poprzez kulturę

Bardzo ważnym zagadnieniem re-
alizowanym przez MCKiS jest, poprzez 
inicjatywy kulturalne, umacnianie po-
czucia identyfikowania się mieszkańców 
z Jaworznem. Nasze miasto zajmuje 152,7 
km2. Nie tworzy zwartej struktury osad-
niczej. Dzielnice położone są promieniście 
w stosunku do centrum. Powstało w wy-
niku połączenia odrębnych miejscowości. 
W tym rozproszonym konglomeracie 
funkcjonuje MCKiS i posiada w większości 
dzielnic placówkę kulturalną, sportową 
lub mieszaną, którymi zarządza w oparciu 
o posiadany stan własności, trwały zarząd, 
umowy najmu i umowy użyczenia.

Należy również pamiętać, że w Jaworznie 
mieszka dużo osób, które przyjechało do na-
szego miasta z innych miejscowości i z innych 
obszarów kulturowych. Z tych powodów, 
działania MCKiS mają ogromne znaczenie 
dla kształtowania tożsamości lokalnej oby-
wateli Jaworzna i integracji społeczności 
naszego miasta.

Misja MCKiS
Misja firmy jest wyrażeniem (w miarę 

precyzyjnym i prostym ) zamierzeń i aspiracji 
firmy. Rozważania przedstawione powyżej 
skłoniły mnie do sformułowania następu-
jąco misji MCKiS: Tworząc i wypełniając 
przestrzeń kulturalną i sportową budujemy 
wspólnotę jaworznian.

W rozwinięciu tej myśli znajdujemy wy-
jaśnienie czym powinniśmy się zajmować: 
MCKiS upowszechnia, rozwija i zaspokaja 
potrzeby społeczeństwa w zakresie kultury, 
sportu, kultury fizycznej i rekreacji. Wspie-
ra kulturotwórcze inicjatywy, propaguje 
nowe trendy w kulturze, sztuce, sporcie 
oraz niestandardowe zjawiska artystyczne. 
Podtrzymuje tradycję regionalną, narodową 
i państwową. Promuje polskie dziedzictwo 
narodowe.

W przedstawionej wypowiedzi, pomi-
mo sporej objętości, nie mogłem się odnieść 
do wielu spraw związanych z kulturą. Pró-
bowałem odpowiedzieć tylko na pierwsze 
pytanie zawarte we wstępie, jaka jest, a jaka 
powinna być misja MCKiS?

Podkreślę jednak, że sprawę rozwija-
nia kultury w Jaworznie należy potrak-
tować z właściwą uwagą jako zadanie 
o ogromnym znaczeniu dla naszego mia-
sta, a rok 2010 powinien dać odpowiedź 
na drugie pytanie, jaką politykę kultural-
ną powinna prowadzić gmina Jaworzno? 
Mam nadzieję, że będzie to rok przełomo-
wy w określeniu miejskiej polityki kul-
turalnej i okres przygotowania strategii 
kulturalnej dla Jaworzna. Mam wrażenie, 
że będzie również rokiem przełomowym 
w podejściu do tematu realizowania przez 
MCKiS zadań z zakresu kultury i… spor-
tu. Ale to już zupełnie inna historia.

Z okazji nowego roku życzę wszystkim 
mieszkańcom Jaworzna dużej aktywności 
kulturalnej nie tylko w charakterze widza, 
ale również w aktywnym uczestnictwie 
w tworzeniu kultury, odkrycia w sobie ar-
tystycznej duszy i odwagi w realizowaniu 
swoich marzeń.

MIROSŁAW CIOCZYK

Mirosław Ciołczyk, od 1 września 2009 pełni obowiązki dyrektora Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, przez 7 lat był zastępcą dyrektora, wcześniej 

pracował jako nauczyciel oraz przez trzy lata w kuratorium oświaty na stanowisku 
wizytatora. Był radnym, przewodniczącym komisji kultury i sportu. Absolwent 

Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach o specjalności nauczyciel, następnie 
ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: Informatyka 

i Technologie Informacyjne oraz Studia Podyplomowe prowadzone przez Polską 
Korporację Menedżerów Sportu w Warszawie: Menedżer sportu, a następnie II stopień 
uzyskując tytuł Mistrza Zarządzania Sportem, w czerwcu kończy studia podyplomowe: 

Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Od roku trwa dyskusja na te-
mat przyszłości jaworznickiej 
kultury. Wypowiadali się już 
twórcy oraz politycy. Ostat-
nie tygodnie przyniosły kilka 
decyzji, które będą istotne dla 
jaworznickiej kultury. Takie 
jak np. utworzenie dwóch 
niezależnych orkiestr jako 
podmiotów sfery budżetowej 

gminy Jaworzno, a muzeum 
zmieniło swój statut. Sta-
ło się to przy powszechnej 
akceptacji, choć nikt nie za-
gwarantuje, że mogła to być 
niedźwiedzia przysługa dla 
zainteresowanych muzyków 
i pracowników muzeum.
Czemu? Bo nie wiemy jak 
ma wyglądać w przyszłości 

jaworznicka kultura. Nie wie-
my zatem dokąd zmierzamy. 
Truno zatem odpowiedzieć 
na pytanie czy konkretne 
pociągnięcia są dobre, czy złe.
Dziś w sprawie kultury wypo-
wiada się na naszych łamach 
kolejna osoba – Mirosław 
Ciołczyk.

REDAKCJA
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Tel. 032 751 56 65 
www.cargo.edu.pl; www.oskcargo.pl

25.01.10 r. – Szkolenie okresowe kierowców
25.01.10 r. – Przewóz osób i rzeczy
27.01.10 r. – Instruktor nauki jazdy
01.02.10 r. – Kwalifikacja wstępna kierowców
01.02.10 r. – ADR

Reklama
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W klubie „Relaks” w Niedzieliskach 
13 stycznia od godzin popołudnio-
wych rozlegał się nastrojowy śpiew 
i muzyka, podczas przeglądu kolęd 
i pastorałek w wykonaniu dziewię-
ciu zespołów ludowych, działających 
przy kołach gospodyń wiejskich 
w dzielnicach miasta.

W okresie świąteczno-noworocz-
nym biesiadne przeglądy kolęd i pa-
storałek zespołów folklorystycznych 
od kilkunastu lat są trwałą pozycją pro-
gramową, organizowaną przez Miejski 
Związek Rolników, kół i organizacji rol-
niczych, MCKiS i środowiskowy klub 
„Relaks”. Bogaty program kultywujący 
wyjątkowość i urok staropolskiej trady-
cji, zwyczajów, obrzędów świątecznych, 
tworzyły niepowtarzalny nastrój i nad-
zwyczajny klimat tego wieczoru.

Oficjalnego otwarcia z powita-
niem zaproszonych gości, wszystkich 
członków zespołów i przekazaniem 
najlepszych życzeń noworocznych 
dokonała kierownik klubu Graży-
na Kieszek. Z zaproszonych gości 
uczestniczyli: przewodniczący rady 
miejskiej Tadeusz Kaczmarek, ks. 
prałat kolegiaty św. Wojciecha i Ka-
tarzyny Eugeniusz Cebulski, organi-
sta Ludwik Wisiorek, ks. proboszcz 
kościoła w Pieczyskach Mariusz 
Lizończyk, przedstawiciele zarządu 
MCKiS Marta Grzybowska, Urszu-
la Warszawska-Adamczyk, urzędu 
miejskiego Wanda Bachowska, pre-
zes Miejskiego Związku Rolników 
Tadeusz Brzózka, wiceprezes Jan 
Rożnowski, sekretarz Maria Koczur, 
prezes PSL-u Stanisław Adamek, 
przedstawiciel Muzeum m.Jaworzna 
Iwona Brandys.

Program artystyczny prowadziła 
Anna Jachimczyk – instruktor mu-
zyczny zespołów, które wystąpiły wg 
ustalonej kolejności:

„Dąbrowianki” – w strojach ludo-
wych z kolorowymi chustami, w ich 
wykonaniu w stylu muzyki gospel, 
na dwa głosy znalazły się nastrojowe 
oraz radosne utwory: „Zaśnij dziecino”, 
„Narodził się Jezus Chrystus bądźmy 
weseli”, „Być tam, gdzie się śpiewa glo-
ria”. Na akordeonie Dariusz Fec.

„Dobrzanki” – w repertuarze melo-
dyjnych kolęd i pastorałek w układzie 
na dwa głosy „Przystąpmy do szopy”, 
„Tryumfy króla niebieskiego”, „Nie 
było miejsca dla ciebie”. Na akordeonie 
Wiesław Grzywa.

„Jaworznianki” – w inscenizacji 
jasełek z rodziną świętą, ubogą stajen-
ką, pastuszkami, przybyciem trzech 
mędrców z darami, w układzie kolęd 
i pastorałek z partiami solo: „Mizer-
na cicha, stajenka licha”, „Gdy śliczna 

panna”, „Lulaj mi lulaj”, „Przybieżeli 
do Betlejem pasterze”,” Do szopy hej 
pasterze”, „Podnieś rękę Boże Dziecię”, 
„Nie płacz dziecino mała”, „Nie było 
miejsca dla ciebie”, „Mędrcy świata 
monarchowie”, „Dzisiaj w Betlejem”. 
W rolach męskich Stanisław Kokosz, 
Wirginiusz Łaźnia. Na akordeonie 
Anna Jachimczyk.

„Byczynianki” – w układzie na dwa 
głosy nastrojowe „Chrystus się nam 
narodził”, „Lulaj go matko lulaj”, 
„Przy żłobku Maryja nuci melodię tę”, 
na akordeonie Dariusz Fec.

„Borowiacy” – w strojach krakow-
skich i jaworznicko-chrzanowskich, 
w roli męskiej i w partiach solo Tadeusz 
Tura, w ich wykonaniu pastorałki „Je-
zus tak ubogo leży, nie w drogiej odzie-
ży” oraz „Żyń że wołki żyń” z refrenem 

„łaski przynosi temu, kto o to prosi”. 
Na akordeonie Wilhelm Stós.

„Ciężkowianki” – w melodyjnych 
pastorałkach „Na kopie siana”, „Hej ko-
lędo, kolędo leć po chmury do samego 
nieba”, „Gwiazda na wysokim niebie” 
z refrenem „śpij maleńki Jezu, bądź ra-
dością moją, jeśli nie masz poduszeczki, 
chętnie dam ci swoją”. Na akordeonie 
A. Jachimczyk.

„Szczakowianki” – w ich wykona-
niu „Narodził się Jezus syn Najwyż-
szego”, wiersz „Kolęda uralska” recy-
towała Maria Jarzynka napisany przez 
polskiego zesłańca na Ural oraz „We-
soło śpiewajmy, Bogu chwałę dajmy” 
i „My pastuszkowie jedziemy z kapelą 
na mrozie”. Na akordeonie Dariusz Fec.

„Jeziorczanki” – w repertuarze ra-
dosnych, nastrojowych „Weselmy się, 

radujmy się, Bogu chwałę dajmy”, „Gdy 
śliczna panna, „A wczora z wieczora 
przyszła nam nowina”. Na akordeonie 
Janusz Sołtysek.

W finale przeglądu wystąpiły „Jele-
nianki” – jako jedyny zespół z 10-letnią 
Olą Wotygocką, która uatrakcyjniła 
grą na flecie kolędy „Lulajże Jezuniu”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Jezus malu-
sieńki” wraz z zespołem. Wiersz „Jadą 
trzej królowie” recytowała Genowefa 
Głowacz. Po wiodącej melodii solo 
w wykonaniu Oli „Gwiazda świeci” 
każdą strofę powtarzała cała sala roz-
śpiewanych biesiadników. Na akorde-
onie Anna Jachimczyk.

Przegląd ukazał dużą różnorodność 
prezentowanych utworów oraz wiele 
innowacyjnych form przekazu, wpro-
wadzający w klimat bożonarodzenio-
wej atmosfery.

Zespoły zaprezentowały urozma-
icony program nie tylko śpiewaczy, 
lecz z partiami solowymi, recytacjami, 
przebierańcami, rekwizytami i wpro-
wadzeniem nowego pokolenia, bardzo 
dobrze przygotowany pod względem 
organizacyjnym i wykonawczym.

Po zakończeniu części artystycznej 
przewodniczący RM Tadeusz Kaczmarek 
podziękował za piękny przegląd, odniósł 
się z wielkim uznaniem dla wszystkich 
zespołów, których występy wnoszą dużo 
kolorytu, pogratulował za gospel, życzył 
także młodych następców.

Ks. proboszcz Mariusz Lizończyk 
w podsumowaniu podkreślił wyjąt-
kowość tego wieczoru, piękno pol-
skich kolęd i pastorałek, jako wyraz 
patriotyzmu. Złożył podziękowania 
wszystkim zespołom, przyznając im 
wysoką lokatę.

Przy słodkościach własnych wypie-
ków gospodyń, kawie, herbacie upływał 
czas biesiadnego kolędowania.

ZOFIA ŻAK

Na stołówce szybu „Piłsudski” 
przy ul. Krakowskiej, 9 stycznia 
2010 r. odbyło się spotkanie 
emerytów i rencistów, 
byłych pracowników 
Przedsiębiorstwa Robót 
Górniczych „Mysłowice”.

W spotkaniu pod nazwą „Biesiada 
Piwna” wzięło udział 60 osób. Było 
to już czwarte spotkanie, z które-
go wszyscy byli bardzo zadowoleni 
i życzyli sobie wzajemnie spotkania 
za rok.

Niestety, czas mija nieubłaganie 
i z grona ubiegłorocznych uczestni-
ków odeszli na wieczny spoczynek 
Władysław Datoń – organizator 

poprzednich spotkań oraz Stanisław 
Szczurek – emerytowany nadsztygar 
elektryczny PRG Metro.

Na spotkanie przybyli koledzy, 
którzy nie widzieli się 5, 10, 15, a nie-
kiedy nawet 20 lat.

Dumą przedsiębiorstwa są bu-
dowane przez nas kopalnie: „Weso-
ła”, „Ziemowit”, „Piast”, „Czeczot”, 
„Bogdanka”, Elektrownia Szczyto-

wo-Pompowa „Porąbka-Żar”, Metro 
w Warszawie oraz rozbudowa kopalń 
w byłym Zjednoczeniu Jaworznicko-
Mikołowskim oraz Katowickim.

Do dziś istnieją szyby w Południo-
wym Koncernie Węglowym. Szyb 
„Piłsudski”, „Karol”, „Kazimierz”, 
KWK „Janina”, szyby „Janina” IV, 
V, VI oraz upadowa udostępniająca 
POZ. 500 „Janina II”.

Organizatorami spotkania byli: 
Zdzisław Jasieczko, Wiesław Kawec-
ki, Tadeusz Wnęczak, Stanisław Wę-
drzycho, Edward Tarka, Bronisław 
Kocańda.

Oprawę muzyczną i spiew prowa-
dził Marek Koszowski przy współ-
udziale Zdzisława Jasieczki.

Organizatorzy

Noworoczne spotkanie emerytów

Zespół Dobrzanki
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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 Rejestracja tel. Pn., 

Czw.,Pt., od 16.00 do 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.

LEK. MED. EWA SKINDEROWICZ
Specjalista endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych

USG, choroby tarczycy, cukrzyca, nadciśnienie, EKG,
Jaworzno ul. św. Wojciecha 50 w poniedziałki, wtorki, czwartki

Rejestracja codziennie godz.10 – 17. Tel. 752 04 21

ENDOKRYNOLOG

STOMATOLODZY

ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

wyprzedaż już od 300 zł, szycie na miarę, usługi krawieckie, 
konkurencyjne ceny. Obuwie ślubne – tanio! 

Jaworzno ul. Padarewskiego 11 obok DH Złocień 
www.annabel.jaworzno.pl tel. 032/726 77 67,0503 153 679

SUKNIE ŚLUBNE

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

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

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
REHABILITACJA

GABINET REHABILITACJI mgr. Ewa Baczyńska – Lorenc
Jaworzno, ul. Nosala 5, rej. Tel. 606 191 808

• terapia skolioz i wad postawy
• usprawnianie w chorobach neurologicznych i ortopedycznych
• fizykoterapia, masaż leczniczym
• wizyty domowe www.rehabilitacja.jaworzno.pl

URODA

Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin zaprasza na jedyną okazję 
Skuteczne odchudzanie na bieżni podciśnieniowej Vacu Well , 

likwidacja celulitu, utrata wagi potwierdzona badaniami lekarskimi 
oraz jedyną platforme wibracyjną z atestem medycznym . Pierwsze 
wejście na bieżnię i platformę gratis celem wypróbowania działania. 

Karnet na 10 wejść w cenie 120 zł w karnecie 30 minut na bieżni 
Vacu Well i 10 minut gratis na platformie wibracyjnej Standingmate. 

przyjdź spróbuj warto Jaworzno Szczakowska 2b tel. 032 6155250 

DERMATOLOG

LEKARSKI GABINET DERMATOLOGICZNY 
i MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Kompleksowe leczenie chorób skóry oraz zabiegi Anti-Aging
Gabinety na terenie Jaworzna i Katowic

Rejestracja telefoniczna: 604 699 963

Stowarzyszenie Hospicjum 
Homo – Homini im. św. Brata 
Alberta pragnie poinformo-
wać, że w budynku przy ul. 
Górniczej 30 mieści się Ho-
spicjum Stacjonarne, Hospi-
cjum Domowe oraz Poradnia 
Opieki Paliatywnej. Od 11 
stycznia przyjmujemy cho-
rych do opieki stacjonarnej.

Drogi Przyjacielu, 
Twój 1% to Twoja pomoc dla chorych u kresu życia

Dziękujemy tym, którzy 
nas wspierają od wielu lat. 
Dzięki takiemu wsparciu mo-

żemy polepszać jakość opieki 
nad pacjentami, rozszerzać 
opiekę hospicyjną, a także 
prowadzić edukację społecz-
ną na ostatnim etapie życia.

Stowarzyszenie Hospi-
c ju m Homo-Hom i n i  i m. 
św. Brata Alber ta zwraca 
s i ę  z  a p e l e m  d o  w s z y s t-
kich mieszkańców Jaworz-

na o wsparcie i przekazanie 
swojego 1% podatku.

Nr KRS 000 000 8274

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 235, 43 -600 
Jaworzno tel. 032 616 28 47

Zaprasza na

Dzień Bezpłatnej 
Diagnozy Logopedycznej

Który odbędzie się w dniu 30 stycznia 
2010 roku (sobota)
Konsultacji będą udzielać: 
• mgr Maria Kaszuba – pedagog-logopeda, 
• mgr Urszula Pazdan – pedagog-

neurologopeda, 
• mgr Katarzyna Witośińska – surdopeda-

gog-logopeda

Wszystkich zainteresowanych konsulta-
cją i badaniem logopedycznym prosimy 
o zgłoszenia telefoniczne do sekreta-
riatu poradni w dniach od 18.01.2010 
do 29.01.2010, w godzinach od 8:00 
do 15:00, tel. 032 616 28 47

Gdzie i kiedy 
w Jaworznie można 

oddać krew w 2010 r.

Gdzie: Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu, ul. Grunwaldzka 80
Kiedy: każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 10.00 – 16.00
Gdzie: Plac Górników 5
Kiedy: każda trzecia sobota mie-
siąca w godz. 10.00 – 14.00
Gdzie: Dom Kultury w Jaworznie 
Szczakowa 
Kiedy: 16.02, 18.05, 21.09, 16.11 
w godz. 8.30 – 11.30 

WAŻNE: aby oddać krew trzeba 
mieć 18 lat, ważyć min. 50 kg, 
być zdrowym, zjeść lekki posiłek 
przed oddaniem krwi, mieć przy 
sobie dokument tożsamości ze 
zdjęciem i numerem PESEL, wię-
cej www.rckik-katowice.com.pl.
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Jak wnioskujemy do nadanie lub zmianę
nazwy ulicy czy placu?

Wnioski w sprawie nadania/zmiany nazwy ulic mogą być także zgłaszane 
indywidualnie przez mieszkańców. Kierujemy je do Prezydenta Miasta 
Jaworzna (Urząd Miejski w Ja worznie, ul. Grunwaldzka 33)

Wniosek powinien zawierać:
a) wskazanie obiektu,
b) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu miejskiego do nazwania,
c) uzasadnienie wniosku,
d) ewentualnie propozycję nazwy wraz z informacją o charakterze 
encyklopedycznym,
tj. charakterystykę, ważniejsze fakty z biografii lub historii, 
ze wskazaniem źródła informacji
– w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu 
zbiorowego,
e) pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu (w przypadku, gdy 
nadanie nazwy dotyczy drogi wewnętrznej).
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Kolejna budka do naprawy
GÓRA PIASKU

MIASTO

Z początkiem nowego roku 
przy Urzędzie Miejskim 
rozpoczął prace Miejski 
Zespół Nazewnictwa 
Obiektów Publicznych. Brak 
odgórnych wytycznych 
w zakresie nadawania nazw 
ulicom i placom zmobilizował 
władze naszego miasta 
do stworzenia własnej 
procedury, która usprawni 
i uporządkuje nazewnictwo 
obiektów publicznych 
w Jaworznie.

Decyzje w tym zakresie zapadły 
pod koniec 2009 r., kiedy to prezydent 
Silbert powołał do życia Miejski Zespół 
Nazewnictwa Obiektów Publicznych 
oraz przyjął zasady postępowania przy 
rozpatrywaniu wniosków w sprawie 
nadawania czy zmiany nazw ulic. Je-

dyny akt prawny (Zarządzenie Mini-
stra Gospodarki Komunalnej), który 
przez lata regulował kwestie nazew-
nictwa pochodził z 1968 roku. W jego 
miejsce nie pojawiło się nic nowego.
– Chcemy stworzyć warunki do upo-
rządkowanego i racjonalnego kształ-
towania nazewnictwa ulic, placów 
i innych terenowych obiektów publicz-
nych w Jaworznie. W tym celu opraco-
waliśmy własną ścieżkę postępowania 
i zaprosiliśmy do współpracy lokalne 
autorytety – wyjaśnia Ewa Sidełko-
Paleczny, Sekretarz Miasta odpowie-
dzialna za pracę Zespołu.

Teraz wszystkie kwestie zwią-
zane z nazewnictwem ulic i placów 
będą opiniowane przez specjalnie 
powołany Zespół. W skład Zespołu 
wchodzą nie tylko pracownicy ma-
gistratu ale także historycy, poloni-
ści, radni Jaworzna, przedstawiciele 
instytucji i organizacji związanych 
z naszym miastem. Do zadań ze-
społu będzie należało opiniowanie 
wniosków o nadanie lub zmianę 
nazw ulic ale także uporządkowanie 

samej pisowni ulic. Zweryfikowania 
wymagają uchwały Rady Miejskiej, 
wpisy do dokumentów tożsamości 
mieszkańców oraz oznakowanie 
pionowe ulic.

Koszty związane 
ze zmianą nazwy ulicy 
 lub placu

Wymiana dokumentów – bez 
opłat (zastrzeżenie: mieszkaniec 
na własny koszt wykonuje zdjęcia). 
Od 1 stycznia 2010 r. wymiana do-
wodu osobistego nie podlega opłacie. 
Jeśli wymiana prawa jazdy lub do-
wodu rejestracyjnego dotyczy zmian 
administracyjnych Rada Miejska 
może podjąć uchwałę zwalniającą 
mieszkańców z opłat.

Poinformowanie innych instytu-
cji (US, ZUS, banki, pracodawcy itp.)

Wymiana pieczątek, druków in-
formacyjno-reklamowych (w przy-
padku firm)

Będzie porządek  
z nazwami ulic

W kwietniu do użytku oddana zostanie nowa 
kanalizacja na ul. Towarowej

Termin oddania 
kanalizacji na 

Towarowej przedłużony

Oto kolejny wyczyn wandali 
z Góry Piasku.

Budka telefoniczna Tepsy, która 
powinna zapewnić odrobinę 

komfortu dzwoniącemu, 
takiej funkcji nie może spełnić. 

Niezrównoważone emocjonalnie 
osoby prawdopodobnie nie 

miały się na czym lub na kimś 
wyżyć poważnie ją uszkodziły.

Ciekawe, czy Tepsa w Jaworznie 
jeszcze funkcjonuje, bo nie 

widzimy reakcji na nasze 
doniesienia?Stan budki telefonicznej

Materiałów nie brakło, zawiniła pogoda

Do trzydziestego kwietnia 
został przedłużony termin 
zakończenia budowy 
kanalizacji na ulicy 
Towarowej. Po tym terminie 
Szkoła Podstawowa nr.2., 
mieszkańcy Al. Piłsudskiego 
30 oraz mieszkańcy bloków 
przy ulicy Towarowej 
od numeru 67 do 42 
będą odprowadzać ścieki 
odnowioną instalacją.

– Termin zakończenia został prze-
dłużony z racji pozostałych do wyko-
nania prac odtworzeniowych, które 
na skutek utrzymujących się obec-
nie warunków pogodowych zostały 
wstrzymane. W większości chodzi 
tu o prace polegające na położeniu 
nawierzchni asfaltowych, posadowie-
niu krawężników oraz na odnowieniu 
pasów zieleni – wyjaśnia Sławomir 
Grucel z MPWiK.

Sama kanalizacja jest już prak-
tycznie wybudowana na całym, za-

planowanym 700 metrowym odcin-
ku. Gotowe są także przyłącza do bu-
dynków wielorodzinnych w ilości 34 
sztuk, które czekają na sam moment 
przełączenia.

– Jak wielokrotnie podkreślano, 
powodem wymiany tego odcinka 
sieci był ogólny, nie najlepszy stan 
techniczny urządzeń kanalizacyj-
nych. W tym przypadku pogorszony 
na skutek byłej eksploatacji górni-
czej, ale także z powodu odkształceń, 
wywołanych przez rosnące korzenie 
drzew – dodaje Grucel.

Budowa kanalizacji na ulicy To-
warowej to nie jedyne działania Miej-
skiego Przedsiebiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji na osiedlu Podłęże, jakie 
zaplanowano na rok 2010. W nowym 
roku przebudowie podlegać będzie 
m.in. kanalizacja sanitarna w rejonie 
Al. Piłsudskiego 31 – 35. Przygotowa-
ne zostaną także pełne dokumentacje 
dotyczące modernizacji kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulicy Towarowej 
75. W zapisach planu inwestycyjne-
go znajduje się także opracowanie 
projektowe i wykonawcze polegające 
na modernizacji rurociągu magistral-
nego, który doprowadza wodę zimną 
do os. Podłęże II.

PODŁĘŻE
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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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Na Gigancie jest około 2 tys. mieszkań, lecz nie brakuje też wolnych terenów na parkingi, co stwarza możliwość ich powstawania

Sprawdziliśmy. Rzeczywiście dekle studzienek stukają, choć takiego zjawiska nie zarejestrowaliśmy na 
lichszych drogach. W dzień stukot ten gubi się w miejskim hałasie. Gorzej jest nocą

Mieszkanka widocznego na zdjęciu bloku jest zawiedziona również tym, że po remoncie usunięto tablicę 
ogłoszeń. Jej lokalizacji była chyba w mieście najefektywniejsza, bo przechodzi tędy wiele osób

Gratulujemy Panu Darkowi i zapraszamy po odbiór kuponu na 
pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka. 
Zapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim 
czasie udało się sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy 
wysyłać na adres dzielnice@ct.jaworzno.pl

Bystry kotek

Czy to „Pizzeria”? Zamawiam myszki na śniadanie.
Zdjęcie przysłał nam Pan Dariusz Kopciak

Uzasadnione żale mieszkańców Grunwaldzkiej

Gigant znajduje się w komfor-
towej sytuacji, ponieważ wo-
kół bloków jest wiele wolnego 

terenu gminnego, wystarczy tylko 
dogadać się z Urzędem Miejskim 
by powstały nowe parkingi.

Sprawą braku miejsc parkingowych 
w Gigancie zainteresowała nas miesz-
kanka osiedla. Brak miejsc parkingo-
wych, to problem całego miasta, jed-

nak jak podkreśliła, po wybudowaniu 
bloków Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego sytuacja w osiedlu stała 
się tragiczna.

– Wykonując tą inwestycję mieliśmy 
ograniczenia z powodu wielkości działki. 
Nie pozwalała na wybudowanie dodat-
kowych miejsc parkingowych a nawet 
placu zabaw. Dlatego złożyliśmy wniosek 
do Wydziału Architektury na budowę 

dodatkowych 52 miejsc parkingowych 
na gruncie użyczonym przez miasto – 
tłumaczy Janusz Łach, prezes TBS.

TBS prowadził rozmowy nie tylko 
z Urzędem Miejskim ale i z Międzyza-
kładową Górniczą Spółdzielnią Miesz-
kaniową, która jest administratorem 
wszystkich budynków w osiedlu Gigant. 
Spółdzielnia planuje wybudować około 
300 miejsc parkingowych. W dużej mie-

rze jest to zasługa Grupy Inicjatywnej 
Budowy Miejsc Parkingowych, która 
związała się na początku listopada ubie-
głego roku i składa się z 60 mieszkańców 
osiedla.

Ponad 300 nowych miejsc par-
kingowych powinno rozwiązać pro-
blem mieszkańców osiedla z parkowa-
niem samochodów. Według obietnic 
ma to nastąpić już latem tego roku. PJ

Jest szansa na 300 nowych miejsc parkingowych

– Nie da się w nocy spać, kiedy samochody, a szczególnie ciężkie jadą ulicą. Dekle studzienek 
tak stukają, że umarłego by w środku nocy obudziły – żali się mieszkanka bloku przy ulicy 
Grunwaldzkiej. Sytuacja ta ma miejsce po remoncie Grunwaldzkiej w Centrum miasta.

CENTRUM

GIGANT
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EKO GROSZEK 
paczkowany lub luzem
Eko brykiet węglowy. 

Lepszy od węgla. 
Dostawa gratis. 

Tel. 504 47 45 45

�

KONTAKT: POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE

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

Powiatowy Urząd Pracy  
w Jaworznie, przekazuje oferty 
pracy trudne do zrealizowania:

• 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,   

ul. Piłsudskiego 27 
tel. 616 64 20, 
788 490 965

Organizujemy 
imprezy okolicznościowe 
www.restauracjahabanero.pl

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

tel. (032) 751-91-30
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25Rozmaitości

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. 

W czwartek, 28 stycznia 
2010 r. w Teatrze Dzieci 
Zagłębia w Będzinie 
odbędzie się szczególny 
Noworoczny Koncert 
Charytatywny z udziałem 
zespołów Feel, Helou! 
i jaworznickiego LiteMotiv! 
Całkowity dochód z koncertu 
zostanie przekazany 
na operację 3-letniej 
Karolinki Żebrak.

Dziewczynka cierpi od urodzenia 
na poważną chorobę – spastycz-
ny niedowład kończyn dolnych. 
Jedynym ratunkiem dla niej jest 
przeprowadzenie skompliko-
wanego i kosztownego zabiegu 
neurochirurgicznego.

Podjęli się go lekarze specjaliści 
z kliniki St. Louis Children s Ho-
spital w Stanach Zjednoczonych. 
Karolinka jest jednym z kilkorga 
dzieci z Polski, które zostały 
zakwalifikowane do tej operacji. 
Niestety koszt operacji wynosi 50 

tys. dolarów i znacznie przewyż-
sza możliwości finansowe jej 
rodziców.

Karolince pomaga Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”.

Wstęp na koncert, który rozpocz-
nie się o godz. 18.00, po wyku-
pieniu cegiełki w cenie 50 zł. 
Cegiełki do nabycia w Starostwie 
Powiatowym w Będzinie, ul. 
Sączewskiego 6, pok. nr 2, tel. 32 
368 07 08.

Otwórzmy nasze serca na potrze-
by innych i podzielmy się z nimi 
naszym szczęściem!

Polecamy również „Muzyczny 
mikser” Radia Piekary. W ponie-
działek, 25 stycznia od godz. 
19.10 specjalnym gościem audycji 
będzie właśnie wywodząca się 
z naszego miasta grupa LiteMo-
tiv. Ponadto w programie będzie 
miała miejsce premiera nowego 
utworu zespołu – „Jealous Guy” 
z repertuaru Johna Lennona.

Więcej informacji na:
www.litemotiv.pl

zapraszają na

Premiera „Nine” w „Heliosie”!
Wyjście do kina wcale nie musi być aż tak 

drogie jak się wydaje przekonuje kino „Helios” 
w Katowicach. Z myślą o prawdziwych kinoma-
nach i miłośnikach oglądania filmów na dużym 
ekranie przygotowano specjalną promocję: 
„Tanie wtorki i szczęśliwa 15-stka”. W ramach 
promocji w każdy wtorek bilety na wszystkie 
filmy analogowe przez cały dzień są dostępne w 
cenie 14 zł a na wszystkie filmy trójwymiarowe 
w cenie 18 zł. Dodatkową ulgą jest promocja na 
filmy 3D. Przez cały tydzień do godziny 14-stej 
można je nabywać za jedyne 15 zł!

Ponadto w tym tygodniu w „Heliosie” pre-
miera głośnego już musicalu „Nine”(„Dziewięć”) 
w reżyserii Roba Marshalla. Reżyser obsypanego 
nagrodami „Chicago” powraca z imponującą 
obsadą  w niezwykłym musicalu „Dziewięć”. 
Tego filmu nie można przegapić!

A dla naszych czytelników mamy podwójne 
zaproszenie na wybrane seanse. Wystarczy tylko 
odpowiedzieć na pytanie: Kto zagrał dwie głów-
ne role kobiece w musicalu „Chicago”?

Szczegółowy repertuar kina na stronie 
www.heliosnet.pl.

Zabytkowa Stacja Kolei 
Wąskotorowej

W tym tygodniu po raz kolejny zapraszamy 
wraz ze Śląską Organizacją Turystyczną do od-
wiedzenia kolejnego obiektu na śląskim Szlaku 
Zabytków Techniki. Zabytkowa Stacja Kolei 
Wąskotorowej to obiekt,  który powstał w latach 
1897-1903 jako linia kolei na trasie Gliwice Try-
nek – Racibórz Płonia. Po likwidacji kolei w 1991 
roku pozostała stacja Rudy z trzytorową halą 
lokomotywowni, którą przekształcono w skan-
sen kolei wąskotorowej. Co ciekawe do zespołu 

stacyjnego należy także wodna wieża ciśnień, 
parterowe budynki gospodarcze i drewniana 
wiata a wśród eksponatów skansenu znajduje się 
m.in. 8 lokomotyw i kilkanaście wagonów. Zwie-
dzający mogą wykupić przejazdy turystyczną 
kolejką na dwóch trasach: Rudy – Paproć – Rudy 
lub Rudy – Stanica – Rudy.

A dla naszych czytelników mamy gadżety 
Śląskiej Organizacji Turystycznej. Wystarczy 
tylko odpowiedzieć na pytanie: Gdzie mieści 
się szyb „Maciej”?

Więcej informacji o atrakcjach wojewódz-
twa śląskiego na stronie: www.gosilesia.pl.

Medycyna w „Rialcie”
W nadchodzący weekend w Kinoteatrze 

„Rialto” upłynie pod znakiem medycyny. Już w 
najbliższy piątek pod hasłem „Ekran i medycyna” 
będzie można zobaczyć jak szeroko rozumiany 
świat filmowy odnosi się do tej dziedziny nauki. 
Podobnie w sobotę poznamy związki medycyny 
z kulturą popularną. A na niedzielę zaplanowano 
kolejną projekcję w ramach Klubu Seniora. Tym 
razem seniorzy w promocyjnej cenie 5 zł będą 
mogli zobaczyć film „Ostatnia akcja”. W tym 
tygodniu także w „Rialcie” dwa ciekawe filmy 
„Millenium. Mężczyźni, którzy nienawidzą ko-

biet” a także „Zdobyć Woodstock”. 
A dla naszych czytelników mamy podwójne 

zaproszenie na film do „Rialta”.  Wystarczy tylko 
odpowiedzieć na pytanie: Kto jest reżyserem 
filmu „Zdobyć Woodstock”?

Szczegółowy repertuar kinoteatru na stronie 
www.rialto.katowice.pl. 

Weekend z filharmonikami
W najbliższy piątek (22 stycznia, godz. 

19) na estradzie Filharmonii Śląskiej wystąpi 
amerykański pianista Brian Ganz, zdobywca 
pierwszej z dwóch nagród specjalnych na 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 
im. Marguerite Long i Jacquesa Thibaud (Paryż, 
1989) i Srebrnego Medalu Konkursu im. Królowej 
Elżbiety w Brukseli (1991). W dorobku płytowym 
ma m.in. wszystkie utwory Fryderyka Chopina. 
Od jego Preludiówrozpoczął też w 2005 roku 
współpracę redaktorsko - edytorską z wydaw-
niczą firma Schrimer Performance Editions. W 
Katowicach wykona solowa partie w Koncercie 
fortepianowym a-moll Griega. Po przerwie 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod 
batutą Mirosława Jacka Błaszczyka wykona 
Święto wiosny Strawińskiego – balet, którego 
premiera stała się obyczajowym skandalem. 
Dla dalszego rozwoju muzyki w XX wieku stał 
się on rewolucja estetyczną, choć kompozytor 
zamierzał jedynie napisać coś odmiennego od 
tego, co dotąd przyniosła muzyka europejska. 
Do dziś utwór pozostaje dla wykonawców 
ogromnym wyzwaniem.

W niedzielę (24 stycznia, godz. 17 i 19.30) 
filharmonia przygotowała coś dla zwolenników 
lżejszej nuty i muzycznego humoru. W Pod-
wieczorku muzycznymwystąpi znany i lubiany 
kabaret muzyczny, czyli Grupa MoCarta. Zespół 

tworzą skrzypek Filip Jaślar, drugi skrzypek Mi-
chał Sikorski, altowiolista Paweł Kowaluk i wio-
lonczelista Bolek Błaszczyk. występ poprzedza 
ich lutowe, całomiesięczne tournépo Belgii; w 
kwietniu będą w Bawarii a w maju na Tajwanie. 
Gospodarzem podwieczorku będzie gwiazda 
Teatru Rozrywki, Jacenty Jędrusik.

Tej samej niedzieli (24 stycznia, godz. 19) 
z programem dobrym na karnawał (Johann 
Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin 
Dvořák w aranżacjach Dariusza Zbocha) w 
koncercie Filharmonia Śląska dla Giszowca w 
katowickim domu kultury na Giszowcu (pl. Pod 
Lipami 1) wystąpi Śląska Orkiestra Kameralna. 
Koncert z dyrygenckiego podium poprowadzi 
Massimiliano Caldi. 

Szczegółowy repertuar znajdą Państwo na 
stronie www.filharmoniaslaska.art.pl. A dla 
naszych czytelników mamy podwójne zapro-
szenie na wybrany koncert. Czekamy na maile 
z hasłem Filharmonia. 

„Kosmita” –  książka i spektakl 
o autyźmie

Na prośbę Banku Śląskiego skierowaną do 
autorki dla dzieci Roksany Jędrzejowskiej – Wró-
bel powstała książka o problemie dotyczącym 
wielu rodzin czyli o autyźmie. „Kosmita” to 
opowieść o niezwykłej rodzinie, w której pojawia 
się KTOŚ – nowy, dziwny... jakby z innej planety. 
Pojawienie się KTOSIA pociąga za sobą niezwykłe 
zmiany i przewraca życie rodziny do góry noga-
mi. Zmienia on wszystkich: mamę, tatę, siostrę. 
W konsekwencji zmienia się również KTOŚ czyli 
tytułowy KOSMITA. Książka ta została napisa-
na z myślą o dzieciach mających autystyczne 
rodzeństwo ale także może służyć wszystkim, 
którzy z problemem autyzmu stykają się na co 

dzień. Książka, która jest dostępna bezpłatnie 
w oddziałach Banku Śląskiego rozeszła się już 
bez żadnej reklamy w ponad 8 tysiącach egzem-
plarzy i posłużyła obecnie za kanwę spektaklu 
zrealizowanego w Teatrze Dzieci Zagłębia w 
Będzinie pod tytułem „Kosmita”.  

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

Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie: 
Czym jest autyzm?

Zainteresowanych spektaklem i książką 
odsyłamy do stron internetowych: www.teatr.
bedzin.pl oraz  www.ing.pl. 

Laureaci konkursu z ubiegłego tygodnia:  
Helios – Sebastian Karaś, Rialto – Kazimiera 
Piróg, Filharmonia – Agnieszka Waniek, Śląska 
Organizacja Turystyczna – Bogumiła Sopata.
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Zespół „Lajkonik” po raz 
VII stara się prezentować 
i próbuje ocalić przed 
zapomnieniem zanikającą 
niestety sztukę 
kolędowania.

Galowym koncertem w Sank-
tuarium im. Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w Osiedlu Stałym 
zakończył się VII Diecezjalny 
Festiwal Kolęd i Pastorałek „Złota 
Kantyczka”. W świątecznie przy-
strojonym kościele dwudziestu 
trzech wykonawców – solistów 
i zespołów zaprezentowało naj-
piękniejsze kolędy – wśród nich 
szkolny folklorystyczny zespół 
Lajkonik.

Dużym uznaniem cieszył się 
występ zespołu Lajkonik, który 
przedstawił na scenie teatralną 
kompozycję „Idzie kolęda, polska 
kolęda...” Wielkie zaangażowanie 
i udział dzieci zespołu Lajkonik 
uwieczniono na płycie festiwa-
lowej i licznych fotografiach pre-
zentowanych na łamach stron 
internetowych i prasowych.

War to wspomnieć ,  że pod 
względem zasięgu, jak i pozio-
mu artystycznego Diecezjalny 
Festiwal Kolęd i Pastorałek Złota 
Kantyczka, należy do unikalnego 
i prestiżowego przedsięwzięcia 
na kulturalnej mapie. Wzrasta 
zasięg festiwalu, przybywa wy-
konawców, zainteresowanie jest 
coraz większe. Licznie zgroma-
dzona publiczność miała przy-
jemność wysłuchać najpiękniej-
szych polskich kolęd, w różnych 
wykonaniach i aranżacjach, śpie-
wanych przez wszystkie pokole-
nia artystyczne naszego regionu 
– od uczniów początkowych klas 
szkoły podstawowej, po uzna-
nych i zasłużonych dla krzewie-
nia kultury polskiej artystach . 

Na twarzach zebranych widać 
było wzruszenie i świąteczny 
klimat. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy koncertu odebra l i 
nagrody.

Szczególnie ucieszone i szczę-
śliwe „Lajkonikowe dzieciaki” 
odebra ł y nagrodę z rą k zna-
mienitych osobistości. W tym 
roku byli nimi Jego ekscelen-
cja , ksiądz biskup Piotr Sku-
cha, poseł na Sejm RP Pan Woj-
ciech Saługa i  prezydent mia-
sta Jaworzna Pan Paweł Silbert. 
W kościelnych ławach zasiedli: 
Pose ł Na Sejm Pan Wojciech 
Saługa, wiceprezydent miasta 
Jaworzna, Pan Dariusz Starzycki, 
przewodniczący rady miejskiej, 
Pan Tadusz Kaczmarek, sekretarz 
miasta, Pani Ewa Sidełko oraz 
przedstawiciele urzędu miej-
skiego oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych a także przed-
stawiciele duchowieństwa.

Przy pomnę, zespół zdobył 
w tegorocznej edycji I miejsce 
w kategorii szkoły podstawowe 

30 stycznia 2010 r. 
w siedzibie Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej 
przy ul. Inwalidów 
Wojennych 2 
w Jaworznie, zostanie 
otwarta szkoła tańca 
„Tito Dance Studio”, 
gdzie odbywać się będą 
kursy różnych rodzajów 
tańca np. salsy, electro 
czy break dance.

To już druga szkoła Rafała 
„Tito” Kryli, f inalisty I edycji 
„You Can Dance”. Po opusz-
czeniu programu postanowił 
on założyć własną szkołę tańca. 
Pragnął rozwijać swoje umiejęt-
ności, a także pomóc utalento-

klasy I-III i zakwalifikował się 
do f inału XVI Ogólnopolskie-
go Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie.

W of icja lnych podziękowa-
niach podkreślano wysoki po-
ziom występu zespołu w festiwalu 
oraz to, że Lajkonik  co roku za-
chwyca swoimi pomysłowymi wy-
stępami. Podkreślano, że występy 
charakteryzują się perfekcyjnym 
przygotowaniem oraz wyjątko-
wą atmosferą, która sprawia , iż 
ludzie przypominają sobie jakim 
szczególnym czasem jest Boże 
Narodzenie oraz czują potrzebę 
pielęgnowania polskich tradycji .

Opiekunowie zespołu Lajko-
nik Beata Kuśnierczyk-Łaźnia 
oraz Monika Goławska w raz 
z Lajkonikami pragniemy, aby 
choćby cząstkę tego magicznego, 
świątecznego klimatu, który wy-
czarowali dla nas artyści ze sceny, 
każdy zabrał ze sobą do domu 
i obdarował nim rodzinę, przyja-
ciół i wszystkich znajomych.

BEATA KUŚNIERCZYK-ŁAŹNIA

wanej młodzieży w realizowaniu 
własnych pragnień. To co kiedyś 
wydawało się odległe i nierze-
czywiste stało się rzeczywisto-
ścią.

Pod czujnym okiem 
instruktorów będą odbywać 
się zajęcia i warsztaty 
z najpopularniejszych 
rodzajów tańca. 
Zainteresowani będą 
mogli spróbować swoich 
sił w wielu technikach 
tanecznych. Sale, w których 
będą prowadzone lekcje 
są doskonale oświetlone, 
a także wyposażone 
w wielkie lustra, doskonały 
do tańca parkiet, a także 
szatnie z zamykanymi 
na klucz szafkami.

Szkoła będzie organizowa-
ła obozy taneczne i warsztaty 
tańca z udziałem gwiazd oraz 

1. Organizatorami konkursu są bi-
blioteka szkolna oraz zespół re-
dakcyjny książki pamiątkowej.

2. Adresatami konkursu są ucznio-
wie i absolwenci szkoły.

3. Konkurs rozpoczyna się 10 
stycznia 2010 roku i trwać bę-
dzie do 10 lutego 2010 roku.

4. Kategorie konkursowe:
– anegdota
– wspomnienie
– krótkie humorystyczne opowia-

danie (do 250 znaków ) ,w któ-
rych należy rozwinąć jeden 
z podanych cytatów:

1. „Pamiętam, wszystkiego przy-
pomnieć nie zdołam...” (B. Le-
śmian)

2. „Chciałbym [te dni] ocalić 
od zapomnienia...” (K. I. Gał-
czyński)

3. „Oto chwila, która łączy nas 
i zmienia...” (A. Sikorowski)

5. Do konkursu można zgłosić 
maksymalnie 1 anegdotę lub 
jedno opowiadanie, lub jedno 
wspomnienie. Uczestnik może 
wziąć udział w dwóch katego-
riach konkursowych.

6. Utwory nadesłane na konkurs 
muszą stanowić w całości ory-

ginalną twórczość, nie mogą 
być kopią lub fragmentem ja-
kichkolwiek innych utworów. 
Utworami konkursowymi nie 
mogą być teksty, które były już 
publikowane w jakiejkolwiek 
formie.

7. Prace w postaci dokumentów 
elektronicznych należy przesy-
łać na adres:
ksiazka_o_szkole@interia.pl 

w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 10 lutego 2010 roku. W ty-
tule maila należy wpisać: „Konkurs 
literacki”, załączyć prace w for-
macie Word. W treści listu należy 
podać dane autora: imię, nazwisko, 
adres zamieszkania lub klasę (obec-
ni uczniowie), telefon kontaktowy, 
adres e-mail oraz poniższy tekst:

Oświadczam, iż wyrażam zgo-
dę na nieodpłatne przekazanie 
na rzecz Organizatora Szkolnego 
Konkursu Literackiego „Wspomi-
nam, pamiętam...” autorskich praw 
majątkowych do przesłanych prac, 
na wszystkich polach eksploata-
cji, określonych Ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 
ze zm.).

Oświadczam, że moja praca jest 
wynikiem oryginalnej twórczości 
i że nie narusza praw osób trzecich.
8. Nadesłane prace oceniać będzie 

komisja konkursowa, w skład któ-
rej wejdą zaproszeni literaci oraz 
przedstawiciele organizatorów. De-
cyzje podjęte przez komisję są osta-
teczne i nie podlegają zmianie.

9. Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi do dnia 1 marca 2010 
roku, a wyniki opublikowane 
na stronie internetowej szkoły. 
Zwycięzcy zostaną o tym poin-
formowani także w korespon-
dencji mailowej.

10. Laureaci i osoby wyróżnione 
otrzymają nagrody rzeczowe, 
a wyróżnione prace zostaną 
opublikowane na stronie inter-
netowej szkoły, w miesięczniku 
„Podgląd” oraz w powstającej 
publikacji książkowej.

11. O szczegółach osoby nagrodzo-
ne i wyróżnione zostaną powia-
domione indywidualnie.

12. Biorąc udzia ł w konkursie 
uczestnik wyraża tym samym 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych.

najlepszych tancerzy w Polsce. 
Podopieczni mogą liczyć na pro-
fesjonalizm kadry prowadzącej 
oraz znakomitą zabawę. Lekcji 
tańca będzie udzielał również 
sam „Tito”, który zdradzi taj-
niki kulis programu „You Can 
Dance”. Nie będzie brakowało 
znakomitych gości i dobrej cho-
reografii.

Zapisy pod numerem tele-
fonu: kom. 794 203 601 (16.00 
– 20.00)

e-mail: szkola@rafal-tito.pl
Harmonogram maratonu ta-

necznego, który odbędzie z oka-
zji otwarcia „Tito Dance Studio” 
w klubie „Opera” przy ul. Pocz-
towej 13 dnia 30.01.2010 r.:

10.00 – 10.45: warsztaty – 
Videoclip – Rafał „Tito” Kryla 
(„You Can Dance” )

10.45 – 11.30: warsztaty – Hip 
hop – Grzegorz „Molob” Moczko 
(„Mam Talent”)

11.30 – 12.15: warsztaty – 
Break dance – Marcin „Frodo” 
Kowalski („Mam Talent”)

13.00 – 13.45: warsztaty – Hip 
hop\electro – Tomek Nieradzik

13.45 – 14.30: warsztaty – Sal-
sa – Magdalena Trefon

14.30 – 15.15: warsztaty – Jazz 
– Dominika Cybulska

15.15 – 16.00: warsztaty – Hip 
hop – Izi

16.00 – 16.45: warsztaty – Ta-
niec irlandzki – Emil

16.45 – 17.30: warsztaty – Ta-
niec brzucha – Thasis

17.30 – 18.15: warsztaty – Ta-
niec Latynoamerykański – Mar-
tyna Pierz

18.15 – 19.00: warsztaty – 
Dancehall – Daria Nędza

19.00 – 19.45: warsztaty – Mo-
dern Jazz – Jurij Żurajew („You 
Can Dance”), przerwa, wieczor-
na impreza w klubie Opera,

23.30: pokaz Taniec Brzucha, 
pokaz Tito Show, pokaz Molo 
& Frodo, pokaz Dancehall, po-
kaz Jazz

Na i mprez ie  będ ą obecni 
wszyscy instruktorzy „Tito Dan-
ce Studio” oraz gwiazdy „You 
Can Dance”

PAWEŁ ŻBIK, OPP W LO1.

Zespół Lajkonik podczas występu

Rafał „Tito” Kryla 
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Konkurs Wiedzy Biblijnej
Kilkuset widzów, ponad 
stu występujących, 
wielka loteria fantowa, 
pachnąca kawiarenka, 
niezwykłe zwierzaki, 
studio tatuażu i wiele 
innych atrakcji. W Zespole 
Szkół nr 1 w Byczynie 
tradycji stało się zadość – 8 
stycznia zorganizowano 
tam tradycyjny Koncert 
Charytatywny.

VII Koncert Charytatywny 
przyciągnął tłumy mieszkańców 
dzielnicy i nie tylko. Przyszły 
całe rodziny i wielu znajomych. 
Chętnie przybyli również absol-

7 stycznia 2010 r. w szkole podstawo-
wej odbył się finał XV Diecezjalnego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół 
podstawowych z Ewangelii św. Mate-
usza pod hasłem „Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię.”

Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów klas IV – VI, składał się 
z trzech etapów: szkolnego, dekanal-
nego i diecezjalnego. Do pierwszego 
etapu przystąpiło 1216 uczniów ze 120 
szkół podstawowych naszej diecezji. 
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 
320 uczniów. W finale wzięło udział 64 
uczniów z 22 dekanatów.

Celem konkursu było poznanie 
Ewangelii według św. Mateusza, uka-
zanie wartości Pisma św. w życiu czło-
wieka oraz pogłębienie wiary i kształ-
towanie postaw w oparciu o poznane 
Słowo Boże.

W etapie szkolnym lekturą obo-
wiązkową była Ewangelia wg św. 
Mateusza, w drugim etapie deka-
nalnym Ewangelia wg św. Mateusza 
i wstęp do Ewangelii, w ostatnim etapie 
Ewangelia wg św. Mateusza, i wstęp 
do Ewangelii, przypisy do Ewangelii, 
słownik z Biblii Tysiąclecia oraz Słow-
nik Wiedzy Biblijnej.

Po napisaniu testu składającego się 
z 30 pytań największą wiedzą z tego 
tematu wykazali się:

1. Joanna Mazur ze szkoły podsta-
wowej z Jerzmanowic, uczennica klasy 
IV otrzymała microwieżę i nagrodę 
książkową.

2. Maja Kabus ze szkoły podstawo-
wej w Tąpkowicach uczennica klasy 
VI, otrzymała radiomagnetofon z od-
twarzaczem CD i nagrodę książkową.

3. Marek Kiełtyka ze szkoły pod-
stawowej z Olkusza uczeń klasy V, 
otrzymał odtwarzacz MP 4 i nagrodę 
książkową.

Pozostali uczniowie otrzymali 
nagrody książkowe. Serdecznie gra-
tulujemy.

W czasie sprawdzania prac przez 
komisję, uczniowie obejrzeli film pt. 

„Historia św. Franciszka”, a następnie 
przedstawienie „Jasełkowe” wykonane 
przez uczniów naszej szkoły. Stanowiło 
ono niezwykłe połączenie tego co zna-
ne, współczesne z tym, co odległe. Wy-
stęp młodych aktorów był prawdziwą 
artystyczną ucztą. Dostarczył widzom 
nie tylko wrażeń estetycznych, ale – 
co najważniejsze – dał okazję, by przez 
moment zatrzymać się nad tym, co na-
prawdę ważne. Poruszał problemy, któ-
re dotknąć mogą każdego człowieka.

Występ był owocem wielogodzin-
nych prób i ogromnej pracy dzieci oraz 
nauczycieli, którzy nie szczędzili swego 
czasu i sił, by przybliżyć niezwykłą 
prawdę o miłości współczesnemu 
człowiekowi.

Przygotowanie konkursu dla tylu 
osób, nie mogłoby się odbyć bez po-
mocy osób i instytucji, które rozumieją 
potrzeby szkoły i dzieci.

Dzięki sponsorom zakupiono 
nagrody dla wszystkich uczestników 
konkursu i poczęstunek. Gorące po-
dziękowania składamy Wydziałowi 
Katechetycznemu Kurii Diecezjalnej 
w Sosnowcu za ufundowanie głów-
nych nagród, Zarządowi Południo-
wego Koncernu Węglowego za na-

grody książkowe oraz poczęstunek 
dla wszystkich uczestników konkursu 
i opiekunów.

Dzięki życzliwości radnej naszej 
dzielnicy pani Renacie Chmielewskiej, 
laureaci otrzymali także nagrody 
książkowe. Słowa podziękowania kie-
rujemy także do pana Adriana Żura-
wika właściciela firmy FHU A & A.A. 
Żurawik oraz rady rodziców naszej 
szkoły. Dzięki tym instytucjom, ich 
ofiarności i zaangażowaniu przygo-
towanie i przeprowadzenie konkursu 
było udanym przedsięwzięciem.

A. PALUCH

„Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń, jest 
niezbędna,
czyjaś obecność jest ratunkiem,
wybawieniem, otuchą, pokrzepieniem.
Jak dobrze, że jest ktoś,
do kogo możesz zwrócić się o pomoc.
Jak dobrze, że Ty jesteś”
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 22 w Jaworznie składają gorące 
podziękowania Zarządowi PKW w Jaworznie, 
Radnej Pani Renacie Chmielewskiej i Dyrektorowi 
MCKiS Panu Mirosławowi Ciołczykowi za pomoc 
w organizacji Finału XV Diecezjalnego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej dla dzieci szkół podstawowych.

Wywiad z Marcelem Ziębą, uczniem 
klasy matematyczno-informatycz-
nej II Liceum Ogólnokształcącego 
w Jaworznie

Marcel jest jednym z najbardziej 
uzdolnionych uczniów w naszym mie-
ście. Jest absolwentem Gimnazjum nr 
1 w Jaworznie. Jako jedyny uczeń z na-
szego miasta w zeszłym roku odniósł 
sukces na olimpiadzie informatycznej. 
Ma na swoim koncie wiele znaczących 
osiągnięć z informatyki.
Jakie są Twoje zainteresowania?

– Interesuję się głównie matematyką 
i informatyką, a szczególnie progra-
mowaniem, które łączy w sobie te dwie 
dziedziny. Programy piszę najczęściej 
w C++. Sądzę, że nigdy to mi się nie 
znudzi, gdyż jest to bardzo obszerna, 
trudna i ciekawa nauka.
Skąd zainteresowanie progra-
mowaniem? Od czego się to za-
częło? Jak długo się już tym zaj-
mujesz?

– Programuję już ponad trzy lata. 
Z programowaniem spotkałem się 
pierwszy raz w gimnazjum, na lekcjach 
informatyki prowadzonych przez pana 
Tomasza Marca. Zaczęło się od prostych 
programów. Gdy już opanowałem sam 
język na wystarczającym poziomie, za-
interesowałem się algorytmiką. Pierw-
szą lekturą była książka pt. „Wpro-

wadzenie do algorytmów” autorstwa 
Thomasa Cormena. Później pisałem 
coraz bardziej skomplikowane aplikacje.
Jakie są Twoje najbardziej zna-
czące osiągnięcia?

– Największym moim osiągnięciem 
jest trzecie miejsce w III Olimpiadzie 
Informatycznej Gimnazjalistów, wtedy 
również udało mi się przejść do II etapu 
Olimpiady Informatycznej dla szkół 
ponadgimnazjalnych. W tym roku 
przygotowuję się do II etapu, ponieważ 
jest to najważniejszy ogólnopolski kon-
kurs tego rodzaju.
Jakie są Twoje plany na przy-
szłość?

– Jeszcze nie wiem, ale raczej będą 
one związane z moimi zainteresowania-

mi. Moim marzeniem jest studiowanie 
informatyki na Uniwersytecie War-
szawskim wśród najlepszych. Z pewno-
ścią będę dalej poszerzał swoją wiedzę.
Dlaczego wybór szkoły padł 
akurat na II Liceum Ogólno-
kształcące?

– Wybrałem tę szkołę ze względu 
na wysoki poziom matematyki i infor-
matyki. Uważam, że dokonałem dobre-
go wyboru. Słyszałem też, że w szkole 
jest świetna atmosfera, co również się 
potwierdziło.
Czy interesujesz się czymś in-
nym poza naukami ścisłymi?

– W wolnym czasie gram na gitarze 
elektrycznej oraz słucham muzyki roc-
kowej. Moimi ulubionymi zespołami są: 
Nirvana, Offspinny, Evanence, Green 
Day. Chętnie też słucham Apocalypticy.
Osiągasz dobre wyniki nie tylko 
w ramach przedmiotów ścisłych. 
Czy mógłbyś doradzić swoim ko-
legom, w jaki sposób efektywnie 
radzić sobie z nauką?

– Ważną cechą jest pracowitość 
i systematyczność. Ja wytyczam sobie 
pewne cele i staram się je realizować. 
Nigdy się nie poddaję – może to jest 
droga do sukcesu.
Dziękujemy Ci za rozmowę i ży-
czymy powodzenia w osiąganiu 
dalszych sukcesów. (IW)

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody

wenci z poprzednich lat. Koncert 
przyciągnął dużych i małych. 
W niezwykłej scenografii, jakiej 
nie powstydziłaby się niejedna 
sala balowa, wystąpili uczniowie 
i zaproszeni goście. Ponad stu 
młodych ludzi zaprezentowało 
się w tańcu, piosence, kabareto-
wych scenkach. Chór, gra naj-
młodszych na f letach i dzwon-
kach chromatycznych czy pokazy 
tańca towarzyskiego zapierały 
dech i wzruszały najbliższych.

Cała szkoła tętniła od atrak-
cji przygotowanych przez na-
uczycieli i uczniów. Na stoisku 
prac plastycznych padły kolejne 
rekordy sprzedawalności prac 
uczniowskich. Stoisko fotogra-

f iczne oferowało pamiątkowe 
zdjęcia, można było „wpasować” 
s ię  w postać k a r nawa łowego 
klauna. Na stoisku z zapiekan-
kami i popcornem nie nadążano 
z serwowaniem gorących zamó-
wień. Nie brakowało chętnych 
na karykaturę. W mini zoo naj-
młodsi nie odstępowali pucha-
stych, długowłosych świnek mor-
skich. Ciasta z kącika z wróżbą 
wykupiono w pierwszej połowie 
koncertu.

Tłumy jak co roku opanowa-
ły wielką loterię fantową. Wiele 
atrakcyjnych nagród przyciągało 
dużych i małych uczestników. 
Główną nagrodą w loterii fan-
towej był aparat cyfrowy, ufun-
dowany przez f irmę Promap. 
Ponadto wiele cennych nagród 
ufundowały: Urząd Miasta Ja-
worzna, Tauron Polska Energia, 

wydawnictwo „Nowa Era”, So-
dexo Pass, indywidualne osoby 
takie jak: Jan Bożek z PZU SA, 
A nna Jurk iew icz z Jurkpolu , 
Paweł Odrzywołek, Piotr Bolek, 
Elżbieta Banasik, Dorota Cieplik 
i wielu innych indywidualnych 
sponsorów i darczyńców, którzy 
pragną pozostać anonimowymi.

Dyrekcja, grono pedagogicz-
ne, rodzice i młodzież Zespołu 
Szkół nr 1 w Jaworznie przeka-
zują serdeczne wyrazy wdzięcz-
ności za pomoc w organizacji 
i wsparcie f inansowe VII No-
worocznego Koncertu Charyta-
tywnego.

KATARZYNA GNIADEK

Marcel Zięba
Ponad stu uczniów wystąpiło w koncercie



Pierw
szy lightow

y tygodnik dla spragnionych śm
iechu
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N
iedziela, 17 stycznia 2010 r. godz. 19.40. Spotkanie op

łatkow
e grupy „Spotkań M

ałżeńskich” prow
adzi Julian Faron, który napisał 

oryginalny scenariusz uw
spółcześnionych Jasełek, którego fragm

ent publikujem
y poniżej. M

am
y nad

zieję, że przedstaw
ione w

 nim
 

osoby z telew
izji CTv Jaw

orzno się nie obraziły
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N
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ziela,17
stycznia

2010
r.goddz..119.9.4040.Spotkanie

op
ałatktkow

e
grupy

„Spotkań
M

ałżeżńskich”
prow

adaddziJulian
Faron,który

napisał
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Brat Beethovena, Jan, przyw
iązyw

ał w
ielką 

w
agę do m

ajątku. N
a now

y rok 1823 przysłał 
kom

pozytorow
i życzenia na sw

ojej karcie 
w
izytow

ej, gdzie w
ydrukow

ane było:
Johann Beethoven
w

łaściciel ziem
ski

Ludw
ig napisał na odw

rocie:
Ludw

ig van Beethoven
w

łaściciel rozum
u

i zw
rócił kartę sw

em
u bratu.
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Fragm
ent scenariusza, w

g 
którego odbyło się spotkanie 
opłatkow

e grupy „Spotkań 
M

ałżeńskich” z Jaw
orzna

Podszedłem
 pod stajnię. M

oją uwagę zw
róciła ekipa techniczna telew

izji CT, 
która właśnie rozkładała się przed szopą. Był tam

 czcigodny Jusuf z synem
 

Franczesko. Bardzo m
ajętny. M

iał tylko jedną żoną, ale sam
 H

erod co środę 
czytał czy Jusuf pod nim

 nie ryje.
Franczesko rozstaw

ił kam
erę a Jusuf (czcigodny zresztą) nadawał 

na żywo na całą Palestynę: „M
izerna Cicha” (śpiewa chór). Bardzo m

i się 
to spodobało. Pow

iedziałem
 Jusufow

i, że m
ogę pom

agać. I nie chcę żadnej 
drachm

y. Jusuf (czcigodny zresztą) pozwolił m
i nosić statyw.

W
eszliśm

y do środka, Jusuf kazał m
i ustaw

ić statyw pom
iędzy św

iniam
i, 

sam
 stanął odważnie wśród w

ieprzy i bardzo przekonująco zawołał 
do kam

ery: „W
 żłobie leży” (śpiewa chór).

Zauważyłem
, że Jusuf jest w

yraźnie zły, ponieważ jego relację przerywało 
radosne kw

iczenie św
iń. Pow

iedział, że idziem
y na dach. Tam

 skadrował 
całe śpiące Betlejem

 i uroczyście zapow
iedział do kam

ery: „G
dy się Chrystus 

rodzi” (śpiewa chór). N
iestety, jak skończył, okazało się, że wśród św

iń 
rozłożyła się konkurencyjna ekipa CT Biznes i ogłosiła św

iatu, że „Jezus 
m

alusieńki” (śpiewa chór).
Jusuf się wściekł. M

iał na piśm
ie od H

eroda prom
esę, że na w

ydarzenia 
biblijne m

a w
yłączność. – Pójdę do Sanhedrynu – zagroził. Franczesko 

był bardziej ugodow
y. – Padre, w

rzuć na luz – idziem
y do nich i nadam

y 
na paśm

ie wspólnym
: „Pójdźm

y wszyscy do stajenki” (śpiewa chór).
JULIAN FARON

Zatrzym
ał policjant sam

ochód 
do kontroli.
K

ierowca zdziw
iony pyta:

– D
laczego zostałem

 zatrzym
any, 

skoro jechałem
 z w

łaściw
ą 

prędkością, pasy bezpieczeństw
a 

zapięte?!
– A

le przew
ożąc z tyłu psa 

pow
inien pan m

ieć specjalną 
siatkę!
– Panie w

ładzo przecież 
to pluszak!
– Ja tam

 w
szystkich ras nie 

znam
... płaci pan 100 PLN

!... albo 
kolegium

?

Żona w
yjechała w

 delegację. M
ąż 

rankiem
 bierze dzieciaka i w

iezie 
do przedszkola.
– To nie nasze dziecko – m

ów
i 

przedszkolanka.
Jadą do drugiego.
– N

ie znam
y pana synka – słyszy 

w
 drugim

.
Jadą do trzeciego, czw

artego... w
szędzie 

tak sam
o. N

ie znają dzieciaka. W
 końcu 

m
łody nie w

ytrzym
ał:

– Tato, zaliczm
y jeszcze tylko jedno 

przedszkole, bo się w
 końcu na lekcję 

spóźnię.

Spotykają się d
w
aj kibice piłkarscy.

– Jak tam
 w
czorajszy m

ecz?
– Eee, nie m

a co m
ów

ić. Sęd
zia nam

 
uciekł...

– C
o to jest Porsche 911?

– W
ypasiony zaporożec.

M
ężczyznom

 w
 w

ieku od 18 do 26 lat 
oferujem

y bezpłatne bilety do każdego 
rejonu kraju i udział w

 niecodziennych 
rozryw

kach. Zapew
niam

y w
yżyw

ienie 
i ubiór. Pytać w

 najbliższym
 W

K
U

.

D
o apteki wchodzi starsza, 

dystyngow
ana dam

a i od progu pyta się:
– Czy szanow

ny pan aby na pew
no jest 

farm
aceutą?

– A
leż oczyw

iście.
– W

ykształcenie?
– W

yższe.
– Studia bez żadnych trójek?
– D

yplom
 z w

yróżnieniem
.

– O
ch, to dobrze – uspokoił m

nie pan... 
Poproszę aspirynę.

W
siada m

atem
atyk do tram

waju 
i spogląda na swój zegarek. Jest 10:00. 
Jadąc w

idzi zegar na w
ieży, który wskazuje 

9:58. Po chw
ili m

ija kolejny m
iejski zegar, 

który wskazuje godzinę 9:55.
– Kurde, jadę w

 złą stronę.
I w

ysiada.

Panow
ie rozm

aw
iają przy 

herbatce w
 klubie seniora. Jeden 

nagle pyta:
– M

ietek, a czy w
 tym

 tygodniu 
nie przypada w

asza pięćdziesiąta 
rocznica ślubu?
– O

w
szem

.
– I co planujesz?
– N

o... pam
iętam

, jak 
na dw

udziestą piątą rocznicę 
zaw

iozłem
 żonę do Francji...

– Serio? A
 co zrobisz 

w
 tę pięćdziesiątą?

– H
m

... N
o m

oże bym
 po nią 

pojechał...

Kow
alskiem

u zepsuł 
się telew

izor. Czekając 
na przybycie m

echanika 
rozejrzał się po pokoju 
i spojrzaw

szy na syna 
pow

iedział:
– Jezu! Jasiek! A

le ty urosłeś!

W
 czasach agroturystyki, 

pew
ien m

ieszczanin w
ybrał 

się na wczasy – na w
ieś. 

W
 niedzielę, nudziło m

u 
się nieco, w

ięc przeszedł 
się po w

si. N
atknął się 

na gospodarstw
o, w

 którym
 

zobaczył w
 zagrodzie 

św
inkę z drew

nianą nogą. 
Zaintrygow

ało go to do tego 
stopnia, że odszukał 
gospodarza i pyta:
– G

ospodarzu a dlaczego 
ta św

inka m
a jedna nogę 

drew
nianą?

– A
aa, ja panu zaraz w

szystko 
opow

iem
 jak to było. To było 

dw
a lata tem

u. N
ie! Trzy lata 

tem
u. U

 nas była pow
ódź, 

w
szystko zaczęło pływ

ać, 
a m

yśm
y spali. A

le św
inka, 

św
inka proszę pana w

iedziała, 
co nam

 grozi. Przeskoczyła 
sw

oją zagródkę, podpłynęła 
do chaty, obudziła nas 
i m

yśm
y się uratow

ali, gdyby 
n ie ona...
– D

obrze, dobrze, ale dlaczego 
ona m

a nogę drew
nianą?

– A
aa, ja jeszcze nie 

skończyłem
, zaraz panu 

w
szystko opow

iem
 jak 

to było. To było chyba 2 lata 
tem

u. Ktoś podłożył ogień 
w

 gospodarstw
ie i m

y byśm
y 

się popalili w
szyscy, ale 

św
inka, św

inka w
iedziała, 

co nam
 grozi. Przeskoczyła 

sw
oja zagródkę i w

yciągnęła 
m

nie spod palącej się belki. 
Ja w

yciągnąłem
 rodzinę, 

inw
entarz....

– N
no, dobrze, ale dlaczego 

ta św
inka m

a nogę jedną 
drew

nianą?
– A

aa, ja już panu w
szystko 

opow
iem

 jak to było. To było 
chyba zeszłego lata. N

as 
napadli zbójcy. Zw

iązali nas, 
pieniędzy chcieli. A

 przecież 
m

y pieniędzy nie m
am

y. A
le 

św
inka, św

inka w
iedziała 

co nam
 grozi. Przeskoczyła 

sw
oją zagrodę, spłoszyła 

zbójców....
– Proooszę pana... O

pow
iada 

m
i pan trzecią historię, 

a ja chciałem
 tylko w

iedzieć 
dlaczego ona m

a jedną nogę 
drew

nianą?
– A

 pan by zjadł taką kochaną 
św

inkę od razu??

N
a biurku Saddam

a 
H

. oddzyw
a się 

telefon:
– Słucham

 – m
ów

i 
Saddam

 .
– Saddam

? – 
odzyw

a się 
bełkotliw

y glos 
z silnym

 akcentem
 

– słuchaj
jestem

 Paddy, 
czyli rozum

iesz, 
Irlandczyk. 
Strasznie m

nie 
w

kurzasz i dlatego 
w

ypow
iadam

 ci 
w

ojnę .
– Tak? – zam

yślił 
się Saddam

 – a ile 
ty m

asz żołnierzy?
– N

ooo... jestem
 ja, 

m
ój szw

agier i nasi 
koledzy od rzutek 
z pubu, w

 sum
ie 

osiem
 osób!

– A
le ja m

am
 1.600 

tys. w
ojska!

– Tak? To ja jeszcze 
zadzw

onię, tylko się 

naradzę .
Za tydzień 
na biurku Saddam

a 
znów

 dzw
oni 

telefon
– Saddam

? znow
u 

m
ów

i Paddy, 
pam

iętasz. 
ja w

 spraw
ie tej 

w
ojny, cośm

y ci 
w

ypow
iedzieli. 

Poczyniliśm
y pew

ne 
przygotow

ania 
i m

am
y sprzęt.

– Tak? A
 jaki m

ożna 
w

iedzieć?
– K

osiarkę 
do traw

y, traktor 
ogrodow

y i dw
a kije 

do bejsbola!
– N

o... ale ja m
am

 
20 tys. czołgów

 i 30 
tys. transporterów

 
opancerzonych, 
a od ostatniej 
naszej rozm

ow
y 

zm
obilizow

ałem
 

dodatkow
e pół 

m
iliona żołnierzy.

– To w
iesz co? 

Ja jeszcze m
uszę 

parę rzeczy 
spraw

dzić i ci 
oddzw

oni .
Za kolejny tydzień 
Paddy dzw

oni 
znów

:
– Saddam

? W
iesz, 

ja jeszcze raz 
w

 spraw
ie tej 

w
ojny, cośm

y ci 
ją w

ypow
iedzieli. 

W
iesz co, zapom

nij 
o tym

 .
– O

! A
 cóż 

to skłoniło cię 
do zm

iany decyzji?
– Bo w

iesz, 
poczytaliśm

y 
ze szw

agrem
 

K
onw

encję 
G

enew
ską 

i doszliśm
y 

do w
niosku, że nie 

dam
y rady w

yżyw
ić 

dw
óch m

ilionów
 

jenów
.

Przychodzi baba 
do lekarza.
– Panie doktorze, 
w

yrostek m
i dokucza.

– Kopnij Pani gów
niarza, 

to się odczepi!


