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Jak korzystać  
z ulg podatkowych? cd.

Sebastian Pycia 
wyrusza na podbój 
siedmiotysięcznika

Konkurs fotografii 
cyfrowej w MBP –
pierwsze spotkanie

Sesje nadawać będzie CTv Jaworzno 
w sieciach kablowych UPC i Stream 
Communications oraz na portalu 
www.jaw.pl w czwartek od godziny 
10.00. Sygnał video oraz audio 
zostanie przekazany z kamer 
zamontowanych na sali obrad.
Jest to zatem eksperyment, po 
którym będziemy mogli ocenić 
możliwości tego nowego systemu.

REDAKCJA

I bezpośrednia transmisja z sesji RM w Jaworznie w telewizji oraz w internecie 

Mieszkańcy Jaworzna 
aktywnie włączyli się 
w walkę prowadzoną 
przez prezydenta 
Jaworzna o otwarcie węzła 
autostradowego w Jeleniu.

Od trzech dni funkcjonuje strona 
internetowa – www.autostradadla-
ludzi.pl – na której Sebastian Pycia, 
pomysłodawca akcji, namawia do pi-
sania listów do ministra infrastruk-
tury Cezarego Grabarczyka. W akcję 
włączyły się media lokalne popierając 
akcję.

Zdaniem pomysłodawców akcji, 
zdecydowana większość jaworznian 
popiera walkę prezydenta o urucho-
mienie węzła, ale niewielu ma po-
mysł na to, jak go w tym działaniu 
wesprzeć. Tym sposobem zrodził 
się pomysł inicjatywy obywatelskiej 
Autostrada dla ludzi.pl, która zachę-
ca, aby wysyłać listy do Ministerstwa 

Infrastruktury, aby zarzucić je wnio-
skami. To doskonała okazja, by poka-
zać siłę głosu stutysięcznego miasta.

– Nie możemy pozwolić na to, 
by prywatna firma decydowała o tym, 
jakie drogi mogą powstać w Jaworznie. 
Domagamy się od ministra infrastruk-
tury zmiany umowy koncesyjnej, 
bo powinien być w tej sprawie po na-
szej stronie i zadbać o nasze interesy 
– podkreśla Sebastian Pycia.

Na stronie internetowej www.
autostradadlaludzi.pl znajdują się 
już cztery wzory listów do ministra. 
Można je pobrać, wydrukować, pod-
pisać i wysłać do Warszawy

lub przynieść do naszej 
redakcji przy ul. św. Barbary 7. 

Na każdy list minister musi od-
pisać w ciągu miesiąca. To jego obo-
wiązek.

Wszystko wskazuje na to, że po-
mysł ten trafił na bardzo podatny 
grunt. Przez ostatni weekend pod 

listami do ministra podpisało się już 
ponad 300 osób. Inicjatorzy akcji za-
pewniają, że do końca tego tygodnia 
chcą tą liczbę potroić.

– Tak duży oddźwięk już w pierw-
szych dniach pokazuje, że jaworz-
nianie chcą się przyłączyć do akcji. 
Zamierzamy zbierać podpisy także 
na ulicach miasta, a kiedy już będzie 
ich przynajmniej 1000 osobiście za-
wieziemy je do ministra Grabarczyka 
do Warszawy – podsumowuje Pycia.

Chcesz wesprzeć akcję?
Wejdź na www.
autostradadlaludzi.pl lub 
skontaktuj się osobiście 
z Sebastianem Pycią:
mail: sebastian@pycia.pl; 
telefon: 662020866; 
gadu-gadu: 1138386; 
skype: art_seba

Prezydent Paweł Silbert 
codziennie od 18 grudnia 
wysyła pisma do ministerstwa 
infrastruktury w sprawie Węzła 
Jeleńskiego. 20 stycznia przyszła 
odpowiedź na pierwsze pismo 
prezydenta.

W imieniu ministra odpisał pod-
sekretarz stanu w ministerstwie in-
frastruktury, Radosław Stępień. Sil-
bert twierdzi, że pismo zostało wysto-
sowane jedynie w celu dotrzymania 
ustawowych terminów odpowiedzi.

– Radosław Stępień wogóle się 
nie odnosi do tematu. Pozwolił sobie 
na przykład odpowiedzieć, że nie 
ma uzasadnienia dla rozbudowy 
i uruchomienia węzła Jeleń. Dosko-
nale wiemy, że węzeł nie wymaga 
rozbudowy, ani uruchomienia, tylko 

Minister odpowiada na listy Silberta
odblokowania – wyjaśnia Silbert. – 
Muszę z bólem powiedzieć, że odpo-
wiedź jest napisana na okrągło, bez 
żadnych konkretów, z pomyleniem 
faktów. To nam daje powód, żeby żą-
dać tego, aby się co najmniej zapoznali 
ze stanem bieżącym i nie mylili faktów. 

Na odpowiedź czekają kolejne 
pisma, wysłane do ministra Cezare-
go Grabarczyka. Jest ich już ponad 
dwadzieścia. Prezydent nie zamierza 
się poddawać w walce o interesy Ja-
worzna i jego mieszkańców.

PJ

Jaworznianin 
zatrzymany 
przez celników
Funkcjonariusze Służby Celnej 
w Cieszynie zatrzymali jaworznianina, 
który miał przy sobie blisko 5.700 
sztuk tabletek leku, który nie jest 
dopuszczony do sprzedaży w naszym 
kraju.
W czwartek, 21 stycznia 
funkcjonariusze Służby Celnej, 
podczas kontroli drogowej 
samochodu osobowego w okolicach 
Cieszyna, znaleźli tabletki produktu 
leczniczego Adipex-retard. Kierowcą 
samochodu był mieszkaniec Jaworzna. 
Celnicy podejrzewają, że mężczyzna 
kupił tabletki w Czechach.
Adipex-retard nie jest dopuszczony 
do sprzedaży na polskim rynku. 
Specyfik jest rozprowadzany 
na czarnym rynku, jako preparat 
służący do odchudzania. Zdaniem 
lekarzy, stosowanie tego leku jest 
niebezpieczne, ponieważ zawiera 
pochodną amfetaminy.
Wartość zatrzymanego towaru celnicy 
oszacowali na kwotę blisko 18 tysięcy 
złotych. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności. PJ

 NEOKATECHUMENAT ZAPRASZA. 
W Parafii św. Elżbiety w Jaworz-
nie–Szczakowej rozpoczynają się 
Katechezy Drogi Neokatechume-
nalnej dla Dorosłych i Młodzieży, 
które będą prowadzić odpowie-
dzialni za wspólnoty w diecezji 
sosnowieckiej. Katechezy pro-
wadzone będą we wtorki i piątki 
o godz. 19.00 w kościele p.w. św. 
Elżbiety Węgierskiej. KS. JÓZEF GUT

65. rocznica zakończenia 
niemieckiej okupacji 
Jaworzna

czwartek, 28 stycznia, godz. 10.00  dzięki firmie

Najlepszą 
okazała się 
Marta Tesarczyk
Komisja konkursowa wyłoniła 
kandydata na stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. kultury MCKiS. 
Najlepszą okazała się Marta 
Tesarczyk.
Teraz zgodnie z procedurą, 
kandydatka zostanie przedstawiona 
do zatwierdzenia prezydentowi 
miasta. Wybrana przez komisję 
kandydatka jest mieszkanką Trzebini. 
Ukończyła Akademię Muzyczną 
i studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania. W życiu zawodowym 
przez 7 lat była dyrektorem Dworu 
Zieleniewskich – instytucji kultury, 
następnie kierownikiem referatu 
promocji i mediów gminnych 
w MOKSiR w Chrzanowie, a ostatnio 
pełniła funkcję dyrektora Rezydencji 
„Pod Zegarem” w Trzebini. – Jestem 
bardzo zadowolona z tego wyróżnienia. 
Kocham zajmować się kulturą. 
Myślę, że zwyciężyły kompetencje – 
powiedziała Marta Tesarczyk tuż 
po ogłoszeniu wyników konkursu.

(IW)
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Aktualności

W czwartek o godzinach 16 
i 18 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Jaworznie 
odbędzie się pierwsze 
spotkanie (po spotkaniu 
organizacyjnym) kursu 
fotografii cyfrowej.

Kurs, prowadzony przez Mate-
usza Długopolskiego i Pawła Jędru-
sika przyciągnął już sporą rzeszę 
uczestników, bo ponad 90 osób. 
W związku z tym, zostają zorgani-
zowane dwie grupy, jedna o godzinie 
16, druga o 18. Podczas pierwszego 
spotkania uczestnicy mogą pojawić 
się o dowolnej godzinie, natomiast 
na drugim zostaną przydzieleni 
do konkretnych grup. W czwartek 
będą poruszane kwestie teoretyczne 
w fotografii. Aktualnie trwa głoso-
wanie nad pracami konkursowymi 
„Zima w mieście”. 

Miło nam także poinformować, 
że dla uczestników kursu przygoto-
wana została nagroda specjalna, którą 
ufundowała firma Art-Com. Autor 

20 stycznia
 Zamiast „mama wpisz w komórce ICE. To inicjatywa ratowników me-

dycznych, którzy, aby porozumieć się za pośrednictwem telefonu ko-
mórkowego z najbliższymi poszkodowanego nie będą musieli szukać 
numeru w liście kontaktów. To może uratować ci życie, gdy lekarz bę-
dzie chciał się dowiedzieć na przykład jaką masz grupę krwi lub na co je-
steś uczulony.

21 stycznia
 Dzień babci! Dołączamy się do najlepszych życzeń dla babć, składa-

nych przez jaworznickie przedszkolaki. Z kamerą odwiedziliśmy przed-
szkola na Długoszynie i w Szczakowej.

 Przypominamy o obowiązku usuwania sopli. W miejscach dużego 
ruchu przechodniów, lodowe sople stanowią duże zagrożenie dla zdro-
wia, a nawet życia. W skrajnych przypadkach straż miejska może nałożyć 
na właściciela budynku mandat karny w wysokości 500 złotych.

 „Chrystus i Jego Apostołowie – pierwsze seminarium duchowne”, 
to temat wykładu ks. dr Lucjana Bielasa wygłoszonego w sali teatralnej 
MCKiS. Wykład zorganizował Klub Inteligencji Katolickiej.

22 stycznia
 Najlepsze życzenia dla dziadków. Nasza kamera zarejestrowała wystę-

py z okazji dnia dziadka składane przez uczniów SP nr 18 w Klubie „Wega”, 
w Ciężkowicach oraz przedszkolaków z PM nr 25 na osiedlu Cegielniana.

 Finaliści IX Miejskiego Przeglądu Humoru „Śmiej się pan z tego” wy-
stąpili w sali teatralnej MCKiS przy ul. Mickiewicza. Przegląd organizo-
wany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej „Centrum Edukacji Twórczej i Sportu”.

 W atmosferze świąt Bożego Narodzenia odbył się koncert zorganizowany 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących pod tytułem „Z kolędą przez świat”.

 65 lat temu, 22 stycznia 1945 roku Jaworzno spod okupacji niemiec-
kiej wyzwoliła Armia Radziecka. Dla upamiętnienia tej historycznej 
daty w Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie z udziałem mieszkań-
ców i gości. Tematem było założenie na Osiedlu Stałym w Jaworznie 
w czerwcu 1943 roku obozu hitlerowskiego „Dachs”, będącego filią obo-
zu oświęcimskiego.

23 stycznia
 Już od rana Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega-

ło o nadchodzących mrozach. Temperatura w nocy spadła nawet poni-
żej -20°C. Przy okazji apelujemy, aby zgłaszać straży miejskiej jeśli tylko 
zauważymy osoby bezdomne przebywające na mrozie.

 W sali teatralnej im. ks. dr Stefana Kowalczyka w kolegiacie pw. św. 
Wojciecha i św. Katarzyny odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe 
Klubu Inteligencji Katolickiej.

24 stycznia
 W sali teatralnej MCKiS odbyło się „Południowe Spotkanie z Muzyką”. 

Tym razem w głównej roli wystąpili dwaj gitarzyści, Arkadiusz Polewa-
czyk i Miłosz Mączyński. W repertuarze gitarzystów znalazły się utwory 
Mertza, Morreno-Torroby, Turiny, Gulianiego i Rodrigo.

 O godz. 12.00 została odprawiona uroczysta Msza św. w kolegiacie 
św. Wojciecha i św. Katarzyny, upamiętniająca 100. rocznicę urodzin ma-
jora, pilota Karola Pniaka, rodowitego jaworznianina, Kawalera Orderu 
Wojennego Virtuti Militari, dowódcy 308 Dywizjonu Myśliwskiego.

25 stycznia
 Kolejne mrozy. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinfor-

mowało nas znowu o możliwości spadku temperatury w nocy poniżej -20°C.

26 stycznia
 Trwa konkurs na zastępce dyrektora Miejskiego Centrum Kultury 

i Sportu. Nowy wicedyrektor zajmie się kulturą w mieście. O stanowisko 
ubiega się siedmioro kandydatów.

 W Bibliotece Miejskiej odbyło się podsumowanie konkursu „Mój 
przyjaciel policjant” organizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzy-
sowej w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”.

Więcej o wydarzeniach minionego tygodnia na Jaworznickim Portalu 
Społecznościowym – www.jaw.pl!

Kurs fotografii cyfrowej  
w MBP – pierwsze spotkanie

20 i
Poniższe informacje znajdziesz na www.jaw.pl w formie video

najlepszej fotografii z całego kursu 
otrzyma lustrzankę cyfrową, bądź, 
jeśli już takową posiada, wybrany 
przez siebie obiektyw. Spotkania będą 
odbywały się co tydzień, przez dwa 
miesiące, a podczas kursu uczestnicy 
będą mieli wyznaczane cotygodniowe 
tematy. Odbitki swoich prac uczestni-
cy będą przynosić na każde spotka-
nie, podczas którego poprowadzimy 
krótką dyskusję na ich temat. Kolejną 

niespodzianką jest drugi, po Marcinie 
Wasiołce gość specjalny, Michał Lich-
tański, student czeskiej ITF Opava 
oraz znakomity dokumentalista i re-
portażysta znany głównie ze swojej 
wystawy pt. „Bed Connection”. Za-
praszamy także na forum www.foto.
jaworzno.info.pl, gdzie uczestnicy 
kursu publikują swoje fotografie oraz 
poddają je ocenie.

PAWEŁ JĘDRUSIK

Kurs fotografii cyfrowej cieszy się dużym zainteresowaniem
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bardzo groźne wyzwanie – mówią 
zgodnie uczestnicy wyprawy

Sponsorem wyprawy została fir-
ma STOOR – producent odzieży 
termoaktywnej, która ufundowała 
dla uczestników wyprawy bieliznę 
termoaktywną, a także firma Yeti, 
która jako czołowy lider sprzętu alpi-
nistycznego zaproponowała uczestni-
kom duże zniżki na swój sprzęt. 

Finansowanie wyprawy oszacowane 
jest na ok. 13 tysięcy złotych. Uczestnicy 
pokrywają we własnym zakresie. Jak 
nam zdradził Sebastian Pycia – trwają 
jeszcze poszukiwania firm, które mo-
głyby wesprzeć wyprawę – jednak jak 
się dowiedzieliśmy do dnia dzisiejszego 
żadna z jaworznickich firm nie wyrazi-
ła chęci wsparcia wyprawy.

Patronat honorowy nad wyprawą 
objął prezydent miasta Jaworzna – 
Paweł Silbert oraz burmistrz Sanoka 
– Wojciech Blecharczyk. Patronat me-
dialny objęły media regionalne z kil-
ku miast Polski w tym nasza redakcja.

F. MATYSIK

Przed samym wyjazdem 
rozmawiamy z Sebastianem 
o planach, marzeniach, motywacji 
i potrzebnej sile do takiej wyprawy.

Wywiad na stronie 19

Aktualności

Rok założenia 1982
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Ul. Sienkiewicza 6 (Kocia) – parter
43-600 Jaworzno Tel 32 752 03 04
www.optykwojcik.pl

Nasza Oferta Specjalna:

Jednodniowe! Ekonomiczne!
Soczewki kontaktowe!

Super cena – pełne opakowanie 40,00 zł
Dla nowo aplikowanych soczewek 

10 sztuk gratis

Oprawy z segmentu 

Druga para gratis

Koniec stycznia to ostatnie 
dni przygotowań przed 
kolejną wyprawą, której 
uczestnikiem będzie 
Sebastian Pycia – zdobywca 
Mount Blanc i Kilimandżaro.

Na początku lutego wraz z dzie-
sięcioosobową grupą z kilku miast 
Polski podejmie się próby zdobycia 
należącego do Korony Ziemi szczytu 
Aconcagua (6962 m n.p.m.), najwyż-
szego szczytu znajdującego się poza 
Himalajami , a zarazem najwyższego 
szczytu Ameryki Południowej.

Polskie tradycje alpinistyczne 
na tej górze sięgają roku 1934 r., kiedy 
to wytyczono nową drogę od strony 
wschodniej, którą nazwano później 
na cześć jej zdobywców i do dzisiaj 
nosi nazwę Lodowca Polaków. Jako 
pierwsi „zrobili” ten wariant: Ste-
fan Daszyński, Konstanty Jodko-
Narkiewicz, Stefan Osiecki, Wiktor 
Ostrowski.

Wyprawa „Aconcagua 2010” wy-
rusza do Argentyny 3 lutego 2010 
z warszawskiego lotniska, gdzie 
spotyka się pierwsza część grupy – 
z resztą ekipy spotkają się na miejscu. 
Poprzez Madryt polecą do Santiago 
de Chile, a następnie autobusem 
do Mendozy w Argentynie.

– Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, 
w góry ruszymy 6 lutego, 
a o ile zdrowie i pogoda 
pozwoli, po około 
13 dniach staniemy 
na szczycie – zdradza 
Sebastian.

Pomimo okresu letniego panujące-
go na półkuli południowej wysokość 
sprawia, iż wiatr wiejący z prędko-
ścią 150 km/h czy też temperatury 
spadające do – 40 stopni Celsjusza 
są podczas wyprawy standardem, 
a uczestnicy muszą być przygotowani 
na takie warunki.

– Znaczna wysokość i zmienne wa-
runki atmosferyczne sprawiają, że jest 
to groźny przeciwnik, który mimo 
naszego grupowego doświadczenia 
i zdobytych umiejętności, rzuca nam 

Sebastian Pycia wyrusza
na podbój siedmiotysięcznika

29-letni Sebastian Pycia przygodę 
z górami rozpoczął jako mały chłopiec, 
kiedy to z rodzicami odwiedzał polskie 
Tatry. Od 2007 roku wspina się w górach 
wysokich. W lutym tego roku zamierza 
zdobyć Aconcaguę (6962 m n.p.m.), 
najwyższy szczyt świata poza Himalajami. 
Jeśli mu się uda, będzie to jego trzeci 
szczyt należący do Korony Ziemi. 
Aktualnie dobiegają końca przygotowania 
do wyprawy, a jej rozpoczęcie zaplanowano 
na 3 lutego.

Aconcagua – zdjęcie z samolotu

Firma PLANECO ma projekt kom-
pleksowego rozwiązania problemów 
związanych z psami w Jaworznie. 
Zacznie od psich odchodów.

Od wielu lat monitorujemy i opisuje-
my problemy czworonogów w naszym 
mieście. Planeco ma plan składający się 
z kilku etapów: rozwiązaniem problemu 
psich odchodów, utylizacją i usuwaniem 
martwych zwierząt, zabezpieczeniem 
sanitarnym placów zabaw dla dzieci, 
organizacją schroniska dla bezdomnych 
zwierząt.

Gazeta „Co tydzień” i portal jaw.pl 
ma zamiar włączyć się w kampanie eko-
logiczną, mająca na celu edukację właści-
cieli psów, że należy sprzątać po swoim 
pupilu. Planeco zamierza rozlokować 
specjalne pojemniki na psie odchody 

oraz zorganizować place, na których 
psy mogłyby być swobodnie wypusz-
czane bez smyczy i nie zagrażałyby 
przechodniom.

– Samo wystawienie kubłów i stwo-
rzenie możliwości sprzątania tych od-
chodów nie uda się bez udziału społe-
czeństwa, chcemy do nich trafić z akcją 
promocyjną, która ma celu pokazać jaki 
to jest problem – mówi Marek Szewczyk 
z Planeco.

Firma ma przemyślane i przygo-
towane rozwiązania, potrzebna jest 
jednak współpraca samych mieszkań-
ców, którzy pomogą np. wskazać, gdzie 
pojemniki na psie odchody powinny się 
znajdować. Po raz pierwszy sygnalizuje-
my ten temat i będziemy dalej aktywnie 
włączać się w kampanię. PJ

W minioną sobotę (23 stycznia br.) 
w sali teatralnej im. X. dr Stefana 
Kowalczyka w kolegiacie pw. św. 
Wojciecha i św. Katarzyny odbyło 
się tradycyjne spotkanie opłatkowe 
Klubu Inteligencji Katolickiej.

Tym razem oprócz członków i sym-
patyków klubu, w tym szczególnym 
wydarzeniu, uczestniczyły dzieci 
z ośrodka dla rodziny „Pod Kolegiatą” 
wraz z rodzicami. Zebranych gości, 
wśród których był również Paweł Sil-
bert prezydent miasta Jaworzna, powi-
tał wiceprezes KIKu Tadeusz Mercik, 
przypominając w skrócie historię 
stowarzyszenia oraz prowadzonego 
przez nie ośrodka dla rodziny „Pod 
Kolegiatą”, następnie X. Karol Banasik 
– kapelan jaworznickiego KIKu – po-
prowadził modlitwę.

Punktem kulminacyjnym spotka-
nia było piękne przedstawienie przy-
gotowane przez dzieci, podopiecznych 
ośrodka dla rodziny „Pod Kolegiatą”, 
pod czujnym okiem pań wychowaw-
czyń. Dla wielu tych młodych ludzi 
udział w takim programie artystycz-
nym był kolorową odskocznią od co-
dzienności nie rzadko szarej i smutnej.

Przypomnijmy: ośrodek dla rodzi-
ny „Pod Kolegiatą” rozpoczął swoją 
działalność w grudniu 2003 r.; do jego 
głównych zadań należy m.in.; wspiera-
nie rodzin dotkniętych bezrobociem, 
ubóstwem, uzależnieniem, życiową 
bezradnością, uczenie ich samodziel-
nego rozwiązywania trudności życio-
wych i radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych, a także promowanie po-

Opłatek w Klubie  
Inteligencji Katolickiej

Dzieci z ośrodka dla rodziny 
„Pod Kolegiatą” przygotowały 
przedstawienie

zytywnych wzorców życia rodzinnego 
i tworzenie warunków dzieciom i mło-
dzieży do wszechstronnego rozwoju.

Na zakończenie tej bożonarodzenio-
wej uroczystości wszystkie dzieci otrzy-
mały upominki. Tegoroczne spotkanie 
opłatkowe Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Jaworznie, w ocenie uczestników, 
miało charakter bardzo rodzinny, a sam 
klub po raz kolejny pokazał, że jego 
działalność nie ogranicza się jedynie 
do udziału w nabożeństwach, bardzo 
istotnych w życiu chrześcijanina, ale jest 
elementem doskonalenia i rozwoju we-
wnętrznego członków, a przede wszyst-
kim służy społeczeństwu swoją wiedzą 
i bezinteresownym zaangażowaniem.

DAWID DOMAGALSKI
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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

18 stycznia
KOLIZJA NA GRUN-
WALDZKIEJ. Parę minut 
po północy na ulicy 
Grunwaldzkiej w pobli-
żu stacji Candia doszło 
do kolizji samochodów 
Ford Focus i Nissan Pri-
mera. Sprawca kolizji, 
mieszkaniec naszego 
miasta, ukarany został 
mandatem karnym 
w wysokości 250 zło-
tych.

19 stycznia
ZDERZENIE NA INWA-
LIDÓW. Około południa 
w rejonie wjazdu na ba-
sen przy ulicy Inwali-
dów Wojennych doszło 
do zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. 
Sprawcą był mieszkaniec 
Katowic, który nie za-
panował nad pojazdem 
i doprowadził do zde-
rzenia. Ukarany został 
mandatem w wysokości 
250 złotych.

KREWKI CZTERDZIESTO-
LATEK. Policjanci Referatu 
Patrolowo Interwencyjne-
go, w trakcie interwencji 
domowej zatrzymali 
46-latka, który słownie 
znieważył interweniują-
cych policjantów. Sprawca 
awantury z uwagi na stan 
nietrzeźwości został 
umieszczony w izbie wy-
trzeźwień.

ZŁODZIEJ NA BOCZNEJ. 
Jak powiadomiła 78-letnia 
mieszkanka naszego mia-
sta, kilka minut po godzi-
nie 17.00 na ulicy Bocznej 
została przewrócona przez 
nieznanego sprawcę, któ-
ry dokonał na jej szkodę 
kradzieży torebki z zawar-
tością dokumentów oraz 
pieniędzy. Straty wynoszą 
40 złotych.

20 stycznia
KOLIZJA W CIĘŻKOWI-
CACH. Parę minut przed 
godziną 11.00 na ulicy 
Ciężkowickiej doszło 
do zderzenia dwóch 
pojazdów osobowych. 
Sprawca zdarzenia, 
mieszkaniec dzielnicy 
Ciężkowice, otrzymał 
mandat w wysokości 300 
złotych.

POTRĄCIŁ KOBIETĘ 
NA PASACH. Kwadrans 
po godzinie 12.00 
na przejściu dla pieszych 
przy DH „Merkury”, 
34-letni mieszkaniec 
Dąbrowy Górniczej, 
kierujący samochodem 
marki Volkswagen po-
trącił 67-letnią kobietę 
z Jaworzna. W wyniku 
zdarzenia piesza doznała 
złamania ręki i przebywa 
na obserwacji w Szpitalu 
Miejskim w Jaworznie. 
Postępowanie prowadzi 
Komenda Miejska Policji 
w Jaworznie.

PO PIJAKU KRADLI 
NA ALDI. Policjanci KMP 
Jaworzno w sklepie Aldi 
zatrzymali nietrzeźwego 
mężczyznę, który doko-
nał kradzieży alkoholu 
i chciał zbiec z miejsca 
zdarzenia. Mężczyzna 
przebywał w towarzy-
stwie dwóch nieznanych 
mężczyzn, którzy ucie-
kając zniszczyli drzwi 
automatyczne. Postę-
powanie w tej sprawie 
prowadzi jaworznicka 
policja.

ZNALEŹLI LEWY ALKO-
HOL. Policjanci Wydziału 
do Walki z Przestęp-
czością Gospodarczą 
w mieszkaniu 54-letniej 
kobiety przy ulicy Kole-
jarzy ujawnili i zabezpie-
czyli 7 litrów alkoholu 
nielegalnego pochodze-
nia, bez polskich znaków 
akcyzy skarbowej. Postę-
powanie prowadzi KMP 
w Jaworznie.

22 stycznia
NIEPRAWIDŁOWO WY-
PRZEDZAŁ. Na ulicy 
Promiennej doszło 
do kolizji dwóch pojaz-
dów osobowych VW Polo 
oraz Lanosa. Do zdarze-
nia doszło na prostym 
odcinku drogi w wyniku 
nieprawidłowego wy-
przedzania. Sprawca 
został ukarany manda-
tem 250 złotych.

23 stycznia
WANDALE PRZYŁAPANI 
NA GORĄCYM UCZYNKU. 
Kilka minut po godzinie 
15.00 na ulicy Warskiego 
policjanci Referatu Pa-
trolowo Interwencyjnego 
zatrzymali „na gorącym 
uczynku” trzech spraw-
ców, którzy dokonali 
uszkodzenia lusterka 
w samochodzie marki Opel 
Corsa. Poszkodowana, 
to mieszkanka naszego 
miasta, straty wynoszą 
600 złotych. Cała trójka 
z uwagi na stan nietrzeź-
wości i zaistniałe okolicz-
ności została umieszczona 
w izbie wytrzeźwień.

ZŁAPALI SNAJPERA 
NA OTK. Zaniepokojony 
mieszkaniec Osiedla Tade-
usza Kościuszki powiado-
mił, iż mężczyzna w wieku 
około 40 lat, krępej budo-
wy ciała, strzelając z broni 
pneumatycznej uszkodził 
jego pojazd. Policjanci, 
bezpośrednio po otrzyma-
niu zgłoszenia, zatrzymali 
35-latka z Jaworzna, który 
strzelając z broni pneuma-

tycznej uszkodził pojazd 
marki Hyundai (rozbicie 
dwóch szyb). Ponadto 
zranił w twarz 18-let-
niego mężczyznę, który 
wraz z poszkodowanym 
przebywał w pojeździe. 
Postępowanie w tej spra-
wie prowadzi jaworznicka 
policja.

PSYCHOTROPY NA FAŁ-
SZYWĄ RECEPTĘ. Funk-
cjonariusze Wydziału 
Kryminalnego zatrzymali 4 
mężczyzn, w wieku od 19 
do 21 lat, podejrzanych 
o usiłowanie realizacji 
w aptece sfałszowanych 
recept wystawionych 
na lek psychotropowy. 
Postępowanie w tej spra-
wie prowadzi Wydział Kry-
minalny. Mężczyźni zostali 
osadzeni w policyjnym 
areszcie.

TRZEŹWY TYDZIEŃ 
NA DROGACH

Nietrzeźwi – 0
Potrącenia – 1
Niegroźne kolizje (bez ran-
nych) – 17
Mandaty za wykrocze-
nia – 13

Zarząd oddziału zaprasza
19-27.02.10 r. Włochy – obóz narciarsko – snowboardo-

wy. Cena: 470, 490, 500 zł plus 400 Euro.
Komisja Turystyki Pieszej

6.02.10 r. 28 Rajd „Tropami Sarenek” – Zamki Juraj-
skie Zimą – Mirów i Bobolice. Cena: 24, 
26, 28 zł.

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
30.01.10 r. Zawoja – narty i wycieczka górska – Mo-

sorny 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.

Wielu drobnych 
przedsiębiorców 
boryka się z problemem 
pozyskania kredytów 
na działalność. 
Okazuje się, że Agencja 
Rozwoju Lokalnego SA. 
w Sosnowcu oferuje 
szereg instrumentów 
finansowych, po które 
mogą sięgnąć 
także jaworzniccy 
przedsiębiorcy.

Jedny m z przygotowanych 
udogodnień, z jakich mogą sko-
rzystać przedsiębiorcy, jest Fun-
dusz Poręczeń Kredytowych. Jego 
celem jest ułatwianie otrzymania 
kredytów w bankach, poprzez 
udzielanie poręczeń zabezpiecza-
jących ich spłatę.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać 
także z Lokalnego Funduszu Po-
życzkowego. Udzielane w ramach 
Funduszu pożyczki przeznaczone 
są na inwestycje oraz finansowanie 
zakupów o charakterze nie kon-
sumpcyjnym, w wyniku których 
powstaną nowe miejsca pracy, bądź 
utrzymany zostanie dotychczaso-
wy stan zatrudnienia. 

W ramach funduszu 
można sfinansować 
na przykład zakup 
gruntów, maszyn  
lub wyposażenia.

Więcej informacji o zasadach 
korzystania z funduszy, regula-
miny oraz wnioski można znaleźć 
na stronie internetowej ARL S.A. 
w Sosnowcu. A już niebawem w te-
lewizji Ctv Jaworzno ukaże się roz-
mowa z szefem Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Janem Szotem

PJ

Poręczenia kredytowe  
dla przedsiębiorców



5Aktualności
Z konferencji prasowej prezydenta

Wiceprezydent Jacek Nowak (z lewej)

Małgorzata Stokłosa

Od lewej: Przemysław Dudzik, ks. dr Lucjan Bielas, Maria Leś-Runicka i Stanisław Nowakowski

Wszystkich obecnych powitał 
dyrektor MBP Jacek Maro, 

z przypomnieniem bezmiaru tragicz-
nych wydarzeń w okresie okupacji 
niemieckiej, która wpłynęła na naszą 
cywilizację i historię miasta. Osoby 
starsze pamiętają jeszcze tamte czasy, 
ludzie młodzi znają tą historię tylko 
z przekazów, ze wspomnień od innych 
i lokalnej literatury dokumentalnej.

Organizatorami spotkania była 
Miejska Biblioteka Publiczna i Mu-

zeum m. Jaworzna. Program spotkania 
prowadziła Małgorzata Stokłosa, pra-
cownik MBP.

Podczas spotkania zaprezentowano 
wiele mało znanych dokumentów, 

epizodów, uzupełniających historię 
tamtego okresu.

Z zaproszonych gości, którzy relacjo-
nowali funkcjonowanie w okresie 

okupacji hitlerowskiej obozu KL Au-
schwitz – „Neu Dachs”, byli: ks. dr Lu-
cjan Bielas, wykładowca na Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, 
związany z historią miasta Jaworzna, 
dyrektor Muzeum m. Jaworzna – Prze-
mysław Dudzik, Maria Leś-Runicka 
– historyk, publicysta, autorka wielu 
książek z dziedziny historii miasta, 
por. Stanisław Nowakowski – prezes 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej – koła w Jaworznie.

Ks. dr Lucjan Bielas – jaworznicki 
podobóz był obozem zagłady, 

w którym ciężka, niewolnicza praca 
więźniów, sprzedawana była dla obo-
zu macierzystego, panowały nieludz-
kie warunki obozowe z bestialskim 
traktowaniem. To co ludzkie, stało się 
ekstremalne. Nawiązał także pokrótce 
do wielkiego Koncernu Chemiczno-Far-
maceutycznego w Niemczech, którego 
rola w latach 20-30 XX w. była znacząca 
niemal na całą Europę. Koncern ten 
podjął także kroki dla poparcia partii 
nazistowskiej na terenie Niemiec.

Później na rzecz koncernu pracowali 
więźniowie obozów koncentracyj-

nych. Zaprezentował unikatową książkę 
wydaną w roku 1942 „Historia Galicji 
w Generalnej Guberni”, którą w ¾ części 
finansowały sklepy chemiczne i składy 
farmaceutyczne.

Historię założonego obozu „Neu 
Dachs” przedstawił Przemysław 

Dudzik – zasoby naturalne miasta i oko-
lic, jego położenie, uprzemysłowienie, 
i postępujący rozwój w okresie między-
wojennym oraz wybuch wojny 1 wrze-
śnia 1939 roku z konsekwencjami tej 
wojny, wpłynęły na losy Jaworzna i jego 
mieszkańców. W okresie lat 1940/41 
Niemcy podjęli rozbudowę potencjału 
przemysłowego w Jaworznie, otwierając 
szeroki front rozbudowy kopalń, elek-
trowni i innych

Tragiczna historia zaczęła się 15 
czerwca 1943 roku, kiedy z inicja-

tywy niemieckiej spółki EVO (Energie 
Versorgung Oberschlesien) w Katowi-
cach powstał podobóz KL Auschwitz 
(Konzentrationslager) i był jednym z 28 
założonych przy zakładach przemysło-
wych. Głównym powodem usytuowania 
filii KL Auschwitz był fakt, że spółka 
EVO budowała w Jaworznie elektrow-
nię „Wilhelm” (w miejscu 
obecnej elektrowni Jaworz-
no II) i potrzebna była duża 
ilość taniej siły roboczej. Zlo-
kalizowany wówczas został 
w obszarze leśnym (dzisiejszy 
teren Os.Stałego) przy szosie 
wiodącej do Katowic przy 
skrzyżowaniu do Wysokiego 
Brzegu.

W chwili przybycia do Ja-
worzna pierwszej gru-

py 100 – osobowej więźniów 
z Oświęcimia, znajdował się 
jeden barak drewniany, dalsze baraki 
rozbudowywano w szybkim tempie, 
pod koniec 1943 roku wybudowano 
20 baraków mieszkalnych i gospodar-
czych, w tym szpital więzienny, łaźnie, 
magazyn odzieży, pralnię, kotłownię, 
ogrodzenie, wartownię, wieże strażni-
cze, bramę główną.

W lipcu przybyło ok. 2000 więź-
niów z Oświęcimia. Stan ogólny 

więźniów wynosił okresowo od 3600-
4000 osób. W każdym baraku zlokali-
zowanych było od 200-300 osób, w trzy-
piętrowych pryczach z wyposażeniem 
siennika i poduszki ze słomą, dwóch 
koców. Najcięższe warunki panowały 
w okresie zimy przy niedostatecznym 

ogrzewaniu przez piece tzw. „kozy”. Stan 
załogi SS wynosił od 200 – 300 osób, 
pochodzących głównie z Niemiec, Sło-
wacji, Rumunii. Obszar terenu wynosił 
ok. 6 ha.

Głównymi miejscami pracy więź-
niów był teren budowy elektrowni 

„Wilhelm” oraz jaworznickie kopalnie 
węgla. Wykonywana przez więźniów 
praca była ciężka, niebezpieczna, za któ-
rą nie otrzymywali wynagrodzenia, 
zakłady pracy pieniądze przekazywały 
na konto bankowe KL Auschwitz. Więź-
niów niezdolnych do pracy, chorych 
odsyłano do Oświęcimia, gdzie ginęli 
w komorach gazowych. Około 80 % sta-
nu osobowego więźniów stanowili Żydzi 
z różnych krajów Europy, Grecji, Jugo-
sławii, Węgier, Czechosłowacji, Francji, 
Niemiec oraz Polacy. Komendantem 
obozu „Neu Dachs” został Obersturm-
führer SS Bruno Pfütze.

Na ekranie zaprezento-
wane zostały zdjęcia 

dokumentalne wielu obiek-
tów obozu, topografię terenu 
z usytuowaniem obozu, ry-
sunki techniczne, ogrodzenie, 
osadzone słupy typowe dla 
obozów koncentracyjnych, 
druty kolczaste, baraki, wieże 
wartownicze, bramę główną.

Uzupełnieniem tego te-
matu była projekcja fil-

mu z fragmentami obiektów 
architektury miasta, rynku 
miasta z roku 1905 z kościo-

łem i kopułą wieży, fragmenty zakładów 
pracy kopalń „Dachsgrube” (Jan Kanty), 
„Rudolfgrube” (Kościuszko), „Friedrich-
Augustgrube”(Piłsudski), elektrowni 
przy Friedrich-Augustgrube z częściową 
infrastrukturą i wnętrzami niektórych 
zabudowań.

W drugiej swojej relacji ks. dr L.
Bielas nawiązał do osoby komen-

danta obozu „Neu-Dachs” Bruno Pfütze, 
którą przedstawimy w 2 cz. tego tematu 
następnego wydania gazety „Ct”. oraz 
dalsze relacje p. Marii Leś-Runickiej i p. 
Stanisława Nowakowskiego.

Sala wykładowa MBP była wypeł-
niona do ostatniego miejsca.

C.D.N. ZOFIA ŻAK

65. rocznica zakończenia 
niemieckiej okupacji Jaworzna

Część 1

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 22 stycznia odbyło się spotkanie 
z udziałem mieszkańców Jaworzna i zaproszonych gości związanych 
z historią naszego miasta, którego tematem było powstanie na terenie 
miasta w czerwcu 1943 roku obozu hitlerowskiego „Neu Dachs”, będącego 
filią obozu oświęcimskiego i jego funkcjonowania do czasu wyzwolenia 
przez Armię Radziecką w styczniu 1945 roku

Od listopada 2008 roku miasto 
uczestniczy w programie FOKS. 
Pozwoli on wykonać szczegółowe 
rozpoznanie lokalizacji wszystkich 
miejsc składowania odpadów po-
produkcyjnych Zakładów Chemicz-
nych „Organika Azot”, rozpoznanie 
ryzyka środowiskowego oraz wybór 
technologii powstrzymania emisji 
zanieczyszczenia. Podobny projekt 
z powodzeniem przeprowadzono już 
w Republice Czeskiej.

Przeprowadzone przez czeskich 
partnerów projektu testy, zarówno 
w skali laboratoryjnej, jak i warunkach 
polowych, umożliwiły oczyszczenie 
odpadów do formy neutralnej dla 
środowiska. Równolegle prowadzone 
były badania, na podstawie których 
wytypowano optymalną lokalizację 
obszarów, na których będą prowadzone 
prace wdrożeniowe. Badania terenowe 
prowadzone są na zanieczyszczonym 
obszarze o powierzchni 50 ha.

W listopadzie 2009 r. pobrano 
i przygotowano odpady do przetwo-
rzenia w czeskiej instalacji CMD (tech-
nologia unieszkodliwiania odpadów 
za pomocą katalizy miedzią).

– Nie opuściły one jednak kraju, 
ponieważ na transport tego typu wyma-
gane jest specjalne zezwolenie. Z uwagi 
na długą i skomplikowaną procedurę jego 
uzyskania zdecydowaliśmy się działać 
na dwóch frontach. Po pierwsze próbu-
jemy uzyskać pozwolenie na transport 

transgraniczny odpadów do Czech, 
a po drugie – zabiegamy o pozwolenie 
na zainstalowanie czeskiej instalacji 
na terenie Zakładów Chemicznych. 
W zależności od tego, która procedura 
zakończy się szybciej zostanie ustalony 
tryb dalszego postępowania – tłumaczy 
Agnieszka Bartyzel, Geolog Powiatowy. 
Projekt FOKS rozpoczął się w listopadzie 
2008 r. i potrwa do października 2011 r.

Polityka Oświatowa
Na najbliższej sesji radni pochylą 

się nad projektem uchwały w sprawie 
przyjęcia polityki oświatowej miasta 
na lata 2010-2015. Przygotowany doku-
ment przedstawia rozwiązania i działa-
nia samorządu zmierzające do zapew-
nienia rozwoju jaworznickiej oświaty.

– Prace nad dokumentem rozpoczęły 
się już w 2008 roku i były połączone z kon-
sultacjami z zainteresowanymi tematem 
środowiskami – wyjaśnia zastępca pre-
zydenta Jacek Nowak. – Głównym celem 
przygotowanego dokumentu jest określe-
nie lokalnych priorytetów oświatowych. 

Ankieta dot. sieci 
szerokopasmowej

Gmina przygotowuje się do złożenia 
wniosku o dofinansowanie budowy w Ja-
worznie sieci szerokopasmowego inter-

Postęp prac prowadzonych  
w ramach projektu FOKS

netu. W związku z tym chcemy zaprosić 
Państwa do wypełnienia ankiety, która 
pozwoli odzwierciedlić aktualne moż-
liwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu na terenie Jaworzna. Ankieta 
dostępna jest od dzisiaj na stronie inter-
netowej UM – www.jaworzno.pl.

– Prosimy przy wypełnianiu ankie-
ty wziąć pod uwagę podane przez nas 
przepustowości – mówi Jacek Nowak. 
– Zachęcamy Państwa również do od-
wiedzenia internetowego planu miasta, 
gdzie w zakładce Sieć Szerokopasmowa 
zostały przedstawione wszystkie punk-
ty końcowe, od których w przyszłości 
operatorzy usług telekomunikacyjnych 
będą mogli wykonać połączenia, tzw. 
„ostatnią milę” bezpośrednio do miesz-
kań i domów jaworznian.

Bezrobocie w Jaworznie
Mimo, że ubiegły rok był z powodu 

kryzysu gospodarczego ciężki dla całe-
go rynku pracy, z danych Powiatowego 
Urzędu Pracy wynika, że wzrost stopy 
bezrobocia był w Jaworznie jednym z naj-
niższych w całym województwie śląskim.

W porównaniu do grudnia roku 
2008, ubiegły zamknął się wzrostem 
stopy bezrobocia na poziomie 1,1 
proc. Mniejszy wskaźnik odnotowano 
tylko w dwóch miastach: w Jastrzębiu-
Zdroju (0,8%) oraz w Bielsku-Białej 
(0,9%), na takim samym poziomie jak 
Jaworzno znajduje się powiat mikołow-

ski. Najgorzej w zestawieniu wypadły 
Świętochłowice, gdzie wzrost stopy 
bezrobocia wyniósł 4,2%.

– Warto zauważyć, że wynik Jaworz-
na jest lepszy zarówno w porównaniu 
ze wzrostem stopy bezrobocia w woje-
wództwie śląskim (2%), jak i na terenie 
całego kraju (1,9%) – mówi prezydent 
Jacek Nowak. Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w Jaworznie w listopadzie 
2009 r. wynosiła 3120 osób i była o 426 
osób (15,8%) wyższa od grudnia 2008 r.

Podatniku poczekaj 
na decyzję

Doświadczenia z lat wcześniejszych 
pokazują, że część mieszkańców wpła-
cała podatki nie czekając na decyzję 
z urzędu miejskiego. Wtym roku ape-
lujemy, aby tego nie robić.

Od 1 stycznia 2010 r. obsługę ban-
kową budżetu miasta oraz jednostek 
organizacyjnych prowadzi GETIN Bank 
SA. W związku z tym zmianie uległy 
numery rachunków bankowych urzędu.

Poprzednie numery kont należące 
do ING Bank Śląski straciły ważność. 
Wpłaty dokonywane na te rachunki 
po 31.12.2009 r. nie będą przyjmowane 
i zostaną zwrócone na konto wpłacającego.

Urzędnicy rozpoczną roznosze-
nie ok. 45 tys. decyzji podatkowych  
w lutym. PR/BP
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Lista przedmiotów licytowanych na aukcji
– Kurs prawa jazdy kat. B – ofiarodawca Ośrodek Kształ-

cenia Zawodowego Cargo – uzyskana kwota 1 004.00
– Rzeźba w węglu (Bogdan Biś – wiceprzewodniczący 

Śląsko – Dąbrowskiej „Solidarności” – 810.00
– Rękawice bokserskie z autografami (prezes Jawor Team 

– Włodzimierz Kromka) – 1 325.00
– Piłka siatkowa z autografami repr. Polski (Sebastian 

Pycia) – 790,00
– Oryginalna japońska porcelana (Jacek Maro – dyr. MBP) 

– 999.00
– Piłka nożna z autografami Orłów Kazimierza Górskiego 

(Jaworznickie Stowarzyszenie Piłkarskie „Szczakowian-
ka”) – 1 580.00

– Piłka nożna z Euro 2008 z autografem Jerzego Gorgonia 
(Jerzy Tomczyk dyr. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) 
– 213.50

– Odtwarzacz multimedialny LUXIO 2 GB (Art – Com)
– kalendarz poselski posła PO Wojciecha Saługi (poseł 

Wojciech Saługa) – 202.50
– Szczakowianka Jaworzno – koszulka I ligi – 325.00
– Zestaw gadżetów radia ESKA oraz 3 CD (Sebastian Pycia) 

– 142.50
– Droga do niepodległości. Solidarność 1980 – 2005 

(Bogdan Biś) -102.50
– Skórzany zestaw damski – portfel, wizytownik (Paweł 

Silbert – prezydent Miasta Jaworzna) – 200.00
– Skórzany zestaw męski – portfel, wizytownik (Paweł 

Silbert) – 76.00
– Trzy autorskie zdjęcia Prezydenta Jaworzna (Paweł 

Silbert) – 128.00
– Piłka Adidas – Ciężkowianka Jaworzno – autografami 

(Janusz Ciołczyk – prezes Ciężkowianki)- 78.00
– Obraz i płyta (Warsztat Terapii Zajęciowej) – 78.00
– Bluza polskiej drużyny siatkarzy Mistrzów Europy (Oskar 

Kaczmarczyk) – 643.00
– Koszulka reprezentacji Polski – Tomasz Hajto (Jerzy 

Ryba – prezes klubu Górnik Jaworzno) – 351.00
– Sesja zdjęciowa w studiu Mateusza Długopolskiego 

(Mateusz Długopolski- fotograf) – 306.00
– Koszulka Roberta Kubicy oraz bolid BMW miniaturka 

(Wiesław Więckowski – naczelny lekarz szpitala w Ja-
worznie) – 1 026.01

– Hełm strażacki wraz z toporkiem (OSP Osiedle Stałe) – 
315.00

– Moneta Pekin 2008 – Igrzyska XXIX Olimpiady – otwór 
( Wioletta Kiermasz) – 172.50

– Moneta Pekin 2008 – Igrzyska XXIX Olimpiady – kula 
(Wioletta Kiermasz) – 212.50

– Urządzenie wielofunkcyjne Epson (Art – Com) – 247.50
– Piłka siatkowa z podpisami II reprezentacji 2007 plus 

gazety sport. (Mirosław Ciołczyk p.o. dyr. MCKiS-u)  
– 163.50

– Terminarz Jerzego Buzka z abdykacją (prof. Jerzy Buzek 
– przewodniczący Parlamentu Europejskiego) – 316.00

– Zestaw gadżetów RMF FM (Stanisław Karżewicz)  
– 151.00

– Godzina jazdy na stymulatorze (Cargo) – 152.50
– Koszulka jaworznickiego WOŚP (jaworznicki sztab WOŚP) 

– 102.50
– Koszulka jaworznickiego WOŚP (jaworznicki sztab WOŚP) 

– 150.00
– Koszulka jaworznickiego WOŚP (jaworz. sztab WOŚP)  

– 2 010.00
– Piłka siatkowa z podpisami rep. Bułgarii plus gadżety 

(Mirosław Ciołczyk) – 101.00
– Piłka Szczakowianki z meczu o awans do I ligi (Dariusz 

Opyt) – 224.50
– Łyżwy z PRL -u (Stanisław Karżewicz) – 46.00
– Kalendarze książkowe PKE oraz Tauron – 57.00
– Plecak turystyczny FILA ( Stanisław Karżewicz) – 41.00
– Perły architektury województwa śląskiego (Bogusław 

Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego) – 46.00
– Zestaw do wina (Stanisław Karżewicz) – 31.00
– Szopka góralska ze Szczawnicy Aleksandra i Waldemar 

Sarlejowie) – 71.00
– Województwo Śląskie – album (Bogusław Śmigielski) 

– 51.00
– Szczęśliwy słonik (Janusz Ciołczyk) – 56.00
– Oryginalna japońska filiżanka Marek Niechwiej – praw-

nik) – 94.10
– Wisiorek ze srebra – gwiazda (Ania Płatek) – 42.00
– Pokrowiec na pióro (Paweł Silbert) – 121.00
– Skórzane etui na okulary (Paweł Silbert) – 73.00
– Plecak turystyczny Jarocin (Jerzy Tomkiewicz) – 46.00
– Wisiorek ze srebra z bursztynem (Ania Płatek) – 55.00
– Moneta 4 zwierzaki – 8 złotych (TOZ Warszawa) – 16.50
– Moneta 4 zwierzaki – 8 złotych (TOZ Warszawa) – 15.51
– Moneta 4 zwierzaki – 8 złotych (TOZ Warszawa). 20.00
– Moneta 4 zwierzaki – 8 złotych (TOZ Warszawa)– 20.50
– Rzeźba Chopin (Józefina Szkółka) – 41.00
– Kolczyki ze srebra (Ania Płatek) – 46.00
– Rękodzieło batik, gliniany domek – (Środowiskowy Dom 

Samopomocy) – 22.50
– Torba plus autograf Anny Szczotki (Anna Szczotka – 

mistrzyni Europy w BodyFitness) – 161.52
– Moneta 4 zwierzaki – 8 złotych (TOZ Warszawa) – 20.00
–  Minerał nietypowa odmiana krzemienia pasiastego 

(Paweł Silbert) – 76.00

Biżuteria zebrana w XVIII finale

132.232,54 zł wpłynęło na konto WOŚP
W XVIII finale WOŚP 
zbieraliśmy pieniądze 
dla dzieci z chorobami 
onkologicznymi oraz 
na doposażenie klinik 
onkologicznych w sprzęt 
wysokospecjalistyczny.

Rekordową kwotę, 132 232.54 zł 
zebraliśmy w Jaworznie dzięki wiel-
kiemu sercu i hojności wszystkich 
mieszkańców Jaworzna oraz firm, 
instytucji, klubów sportowych, par-
lamentarzystów i prezydenta miasta. 
W tym finale pieniądze zbierali wo-
lontariusze, odbyła się Moto-Orkiestra 
oraz licytacja na Allegro.

Wiele emocji wzbudziła licytacja 
jaworznickiego ronda. Licytację roz-
poczęliśmy od 1 zł, a kwota jaka tra-
fiła za nazwę ronda na konto WOŚP 
to 61.200 zł. To wielki sukces jaworznic-
kiej licytacji. Rondo wylicytowała Grupa 
Południowego Koncernu Energicznego 
po emocjonującej licytacji ze SKOK-
iem Jaworzno. Serdecznie dziękujemy 
szefom, pracownikom Grupy PKE 
za taki wielki dar serca. Nazwa dla ron-
da w centrum Jaworzna była świetnym 
pomysłem, który spodobał się nie tylko 
jaworznianom. Informacje podawały 
media ogólnopolskie i wojewódzkie.

Z licytacji przedmiotów ofiarowa-
nych przez jaworznian, która odbyła się 
na Allegro zebraliśmy kwotę 16 503,14. 
W licytacji uczestniczyli internauci 
z Wałbrzycha, Skierniewic, Krakowa, 
Warszawy, Nowego Sącza, Pyskowic, 
Skoczowa, Płocka, Czeladzi, Sierpc, Po-
miechówka, Bydgoszczy, Andrychowa, 
Torunia, Baniochy, Różycy, Mikołowa, 
Poznania i Piaseczna. Wszystkie te 
przedmioty zostały wysłane w Polskę. 

Miło nam, że naszą licytację śledzili 
także internauci za granicą. Koszulka 
reprezentanta Polski w piłce nożnej To-
masza Hajto trafiła do Nowego Jorku.

W dzień finału 800 złotych trafiło 
do puszki z ofiarowanych alkoholi. Pie-
niądze przekazano na rzecz WOŚP-u.

181 wolontariuszy zebrało w dzień 
finału 49 576.03 zł. W puszkach zna-

lazła się także obca waluta tj. 2 dolary, 
62,81 euro oraz dwie obrączki złote, trzy 
przypinki: z Matką Boską, serduszko 
i przypinka z łańcuszkiem. Przeliczono 
także zawartość butelki z Mega Pizzy, 
była to kwota 414.46 zł

Wszystkim w Jaworznie serdecznie 
dziękuję i do następnego finału.

MIROSŁAWA MATYSIK

Śnieg i mróz nie przeszkadzał wolontariuszom w zbiórce pieniędzy dla chorych kolegów

Za hojność jaworznianom dziękujemy wielkim sercem Orkiestry



7Zakłady usługowe

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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ogłasza dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” prze-
targ ustny nieograniczony dotyczący zbycia prawa użytkowania 
wieczystego działki nr 61/60 pow. 21m2 w obrębie 123 wraz z po-
sadowionym na tej działce garażem o numerze 12, pow. użytkowej 
18m2 i udziałem w prawie użytkowania wieczystego drogi dojaz-
dowej-działka nr 61/31 o pow 1653 m2, obręb 123. 
Cena wywoławcza garażu to 13.000,00 zł. Garaż znajduje się w ciągu 
garaży przy ul. Kalinowej Osiedle Stałe.

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy  
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 08.02.2010 r. o godz. 11.00
Istnieje możliwość obejrzenia garażu w dniu 02.02.2010 r. w godzinach 
10.00 do 11.00 oraz w dniu 03.02.2010 r. w godzinach 14.00 do 15.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 1300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych) w terminie do dnia 
05.02.2010 r. na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/ Tychy nr 61 1020 
2528 0000 0802 0014 5136.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania garażu z przetargu lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji udziela Dział Eksploatacji pokój nr 5 tel. 0-32 615-55-43.
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Widok z Przygonia

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

Wodospad na Płaziance

Ziarnopłon wiosenny

BliZej prawa

Zaproszenie
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Mamo! Mamo! – ten rozpaczliwy 
krzyk piętnastoletniej Małgosi 
musiało słyszeć wielu mieszkań-
ców okolicznych domów. Nikt nie 
zareagował. Skatowana i brutalnie 
zgwałcona dziewczynka umierała 
na mrozie. Czy przyjdzie taki czas, 
kiedy wszyscy winni tej zbrodni za-
siądą na ławie oskarżonych? Zmowa 
milczenia trwa już dziesięć lat.

Uśmiechnięta, skromna, w czar-
nej sukience. Tak Małgosia wygląda 
na ostatniej fotografii. Rodzice zro-
bili to zdjęcie tuż przed jej wyjaz-
dem na sylwestrową zabawę. Chcieli 
na zdjęciu utrwalić, jak pięknie wy-
gląda. Nawet nie przeczuwali, jak 
dużą wartość będzie miało dla nich 
to zdjęcie. Wtedy, 31 grudnia 1997 
roku, widzieli córkę ostatni raz żywą.

Bawiła się w małym klubie. Po pół-
nocy ktoś wyprowadził ją na zewnątrz. 
Chwilę później w towarzystwie kilku 
mężczyzn poszła w stronę pobliskiej 
posesji.To właśnie tu, za stodołą, zna-
leziono ją następnego dnia. Już nie 
żyła. – Leżała na śniegu nagusieńka, 
tylko w skarpetkach. Była zamarznięta, 
cała we krwi. To był straszny widok, 
do dziś nie mogę zapomnieć – opowia-
dała kobieta mieszkająca niedaleko po-
dwórka, na którym doszło do zbrodni.

Dziewczyna została brutalnie 
zgwałcona i pobita. Miała porozry-
wane narządy wewnętrzne i pogry-
zione jak przez zwierzę piersi. Ludzie 
słyszeli, jak błagała o pomoc. Ale nie 
zareagowali. Myśleli, że to awantura 
rodzinna. Tak przynajmniej tłumaczy-
li później w sądzie. Właściciel posesji 
odkrył zmasakrowane ciało dopiero 
następnego dnia w południe, chociaż 
rodzice Małgosi szukali dziewczynki 
w całej wsi od samego rana i wszyscy 
o tym wiedzieli.

To była wstrząsająca tragedia. 
Po wielu latach śledztwa prowadzo-
nego przez pięciu prokuratorów uda-
ło się złapać i skazać tylko jednego 
z oprawców dziewczynki. A było ich 
jeszcze co najmniej dwóch.- W tym 
śledztwie na początku popełniono 
sporo zaniedbań. A tu przecież cho-
dziło o zabójstwo. – Trzeba sprawdzić 
czy rzeczywiście nie ma możliwości 
wykrycia wszystkich sprawców zbrodni. 
Może są nowe dowody i okoliczności – 
mówił szef prokuratury apelacyjnej.

Pierwszego dnia po zabójstwie 
policja zatrzymała Krzysztofa K., 
mieszkańca miejscowości, w której 
odbywała się zabawa. To on miał wy-
prowadzić Małgosię z klubu. Podczas 
przesłuchania przyznał się do winy. 
Narysował nawet dokładny szkic miej-
sca zbrodni. Ale później wszystko od-
wołał, wszystkiego się wyparł. Badanie 
wykrywaczem kłamstw potwierdziło, 
że mógł brać udział w przestępstwie. 
Prowadzących śledztwo to nie prze-
konało. Puścili go wolno. Niedługo 
później śledztwo umorzyli.

Dopiero po kilku latach policja 
zatrzymała Tomasza K. Udało się 
udowodnić, że brał udział w gwałcie 
i morderstwie. Na ciele Małgosi zostały 
ślady jego zębów. Obok leżała też czapka. 
Policyjne psy rozpoznały na niej zapach 
Tomasza K. Jak wykazały badania DNA, 
był też na niej jego włos. Sąd skazał 
go na piętnaście lat więzienia. Później 
karę podwyższono do dwudziestu pię-
ciu lat. Tomasz K. nigdy nie przyznał 
się do winy. I nie wskazał pozostałych 
gwałcicieli. A nie był sam, bo na miejscu 
zbrodni i ciele ofiary znaleziono ślady 
innych mężczyzn. Kogo krył?

O sprawcach nie chcą rozmawiać 
także mieszkańcy domów przylega-
jących do miejsca zbrodni. – Wszyscy 

boją się zemsty. Są tacy, którzy coś 
wiedzieli, słyszeli, powiedzieli, a potem 
mieli problemy. Grożono im – mówiła 
ekspedientka z jednego ze sklepów.

Mieszkańcy wymieniają nazwi-
sko syna lokalnego przedsiębiorcy. 
Na jego udział w tragedii wskazywali 
też świadkowie incognito. – Ale jego ro-
dzina ma mocne plecy. Nikt mu nic nie 
zrobi – zapewniał starszy mężczyzna.

Wszyscy są zgodni, że wśród ban-
dytów musiał być ktoś z miejscowych. 
– Małgosia leżała przy ścieżce, o której 
mógł wiedzieć tylko ktoś od nas. Droga 
jest ukryta za podwórkiem – mówiła jed-
na z kobiet. – Wołanie o pomoc też wielu 
słyszało. Tylko teraz wolą zapomnieć.

Mecenas, która reprezentowała 
rodziców Małgosi, przyznała, że zmo-
wa milczenia utrudniła dotarcie 
do prawdy. Ale podkreśliła, że policja 
i prokuratorzy prowadzący śledztwo 
popełnili mnóstwo błędów. – Przy 
żadnej sprawie nie spotkałam się z tak 
wielkim oporem, złą wolą i niechęcią. 
Śledztwo od początku prowadzone było 
nieudolnie. Tak, by nie wykryć spraw-
ców – podsumowała działania policji.

Jednym ze śledczych był Stanisław 
O. Prokuratura niedawno wystąpiła 
o uchylenie jego immunitetu. Podejrze-
wa się, że brał łapówki m.in. od gang-
sterów i lokalnych przedsiębiorców. 
Przeciw Stanisławowi O. rozpoczęło 
się postępowanie dyscyplinarne m.in. 
za nieprawidłowości przy śledztwie 
dotyczącym śmierci Małgosi K.

– Ta tragedia cały czas we mnie żyje 
– mówiła Jadwiga K., mama Małgosi. – 
Liczę, że kiedyś wreszcie sprawiedliwości 
stanie się zadość. Nie chcę rzucać na ni-
kogo oskarżeń. Od tego jest prokuratura. 
Powinna złapać tych pozostałych. Może 
codziennie mijam ich na ulicy.

PITAWAL

Wszystko małżonkowi
Moi rodzice są starszymi ludźmi. 

Są małżeństwem od wielu lat i rzecz roz-
grywa się o majątek. Wygląda to w ten 
sposób, że mój ojciec nabył jeszcze 
przed zawarciem związku małżeńskie-
go w spadku dom z działką, który jest 
tylko jego własnością. Od początku ro-
dzice mieszkają tam razem. Aktualnie 
mama obawia się dlatego, że formalnie 
nie przysługuje jej prawo własności 
do tej nieruchomości, natomiast gdyby 
mąż zmarł, to ona podejrzewa problemy 
z dalszym zamieszkaniem. Chciałaby 
mieć pewność, że jest współwłaścicielem 
i po śmierci małżonka będzie miała pra-
wo do nieruchomości. Ponadto rodzice 
życzyliby sobie,żeby po śmierci jednego 
z nich – drugi z małżonków miał prawo 
wyłącznego dysponowania domem, 
np. darowania go jednemu z synów, 
ponieważ jest nas troje. Co w tej sytuacji 
najlepiej zrobić? Czy mama powinna 
obawiać się sytuacji, w której zostanie 
pozbawiona możliwości dalszego za-
mieszkania? Nadmieniam, że żadne 
z dzieci nie ma konfliktu z matką ani 

z ojcem. Nikt też nie wygania mamy 
z domu, w którym od lat mieszka.

W sytuacji, którą Pan przedstawia, 
nie ma powodu do niepokoju w przy-
padku mamy. W razie śmierci małżon-
ka i tak nabywa ona prawo do nieru-
chomości w trybie dziedziczenia. Jeżeli 
jest troje dzieci i małżonek, to wszyscy 
dziedziczą z Ustawy po ¼ części udziału 
w majątku spadkowym. Jeśli zaś mama 
chciałaby mieć prawo dysponowania 
nieruchomością w całości po ewentu-
alnej śmierci małżonka, to proponuję 
sporządzić po stronie ojca testament, 
w którym do całości spadku powoła 
on żonę. W razie śmierci żony mąż 
i tak ma prawo dysponować domem 
w całości, ponieważ jest jej właścicie-
lem. Testament w tym przypadku jest 

korzystny, ponieważ odpada koniecz-
ność podziału majątku spadkowego 
po śmierci ojca. Oznacza to, że spadek 
nabędzie np. tylko Pana matka w cało-
ści. W razie dziedziczenia ustawowego 
– w tym przypadku – działkę razem 
z domem wszyscy nabyliby w częściach 
równych. A zatem nie ma możliwości 
całkowitego pozbawienia Pana mamy 
udziału w prawie własności nierucho-
mości w przypadku dziedziczenia. 
Taka sytuacja miałaby miejsce tylko 
wówczas, gdyby małżonek sporządził 
testament, w którym pominąłby dru-
giego małżonka. Decyduje tu zatem 
sporządzenie skutecznego testamentu, 
który ma pierwszeństwo przed dzie-
dziczeniem ustawowym w częściach 
pomiędzy dziećmi i małżonkiem.

Ostatni atak mrozów na Europę, 
sporą część Azji oraz Ameryki Pół-
nocnej wielu prześmiewców uważa 
za przejaw skutecznej walki z efek-
tem cieplarnianym. Tym bardziej, 
że silny mróz oraz śnieg pojawia 
się tam, gdzie go od dawien dawna 
nie widziano. W tej sytuacji jest 
rzeczą zrozumiałą, że odczuwam 
pewną niechęć przed odwiedzaniem 
Jaworzna w celu pozyskiwania naj-
nowszych materiałów.

Totalne zaskoczenie
18 stycznia tego roku, czyli w pełni 

australijskiego lata zdarzyło się coś, cze-
go najstarsi Australijczycy nie pamiętają. 
Po prostu, w miesiącu, który jest odpo-
wiednikiem naszego lipca spadł śnieg. 
Tu i ówdzie temperatura spadła z prawie 

40 stopni C do 9 stopni C. Co prawda 
zdarzyło się to w górach, ale i to zjawi-
sko można uznać za przejaw zwycię-
skiej walki z efektem cieplarnianym. 
Na szczęście po paru dniach wszystko 
wróciło do normy, a ten i miniony rok 
uważane są za najcieplejsze w historii 
pogody tego kraju licząc od 1910 roku. 
W tej sytuacji to bardzo uspokajająca 
wiadomość. Wszak początkiem nowej 
epoki lodowcowej będzie ten, gdzie się 
nigdy nie zdarza opad śniegu w pełni 
lata i jego pozostanie do następnego. Eu-
ropy też to dotyczy. Na szczęście mamy 
trochę czasu. Wpierw musi się roztopić 
Arktyka.

Kiedy wyszedł ziarnopłon
Ponieważ nie było mnie w Jaworznie, 

postanowiłem pogrzebać po swoich 
foto archiwach. 28 stycznia 2008 roku 
z Chrzanowską Telewizją Lokalną od-
wiedzałem Płazę. Między innymi kręci-

liśmy obrazki z doliny rzeczki Płazianka. 
Wówczas było niewiele śniegu. Chociaż 
leżał on tu i ówdzie, ale w formie bardzo 
śladowych płatów. Jedną z osobliwości 
tej rzeczki jest fakt płynięcia po linii 
jednego z najstarszych uskoków tekto-
nicznych w regionie. Wszak powstał on 
już w erze paleozoicznej. Dziś na po-
wierzchni znajdują się skały triasowe, 

w tym pierwszy wapień falisty, który 
tworzy tutaj ciekawy wodospad. Ma on 
tylko metr wysokości, ale wygląda 
malowniczo. Tego stycznia na stokach 
doliny Płazianki sporo się zieleniło. Mię-
dzy innymi wyszedł z ziemi ziarnopłon 
wiosenny, którego liście przypominają 
miniaturowe kaczeńce. Nazwa „wio-
senny” w określeniu gatunku wskazuje, 
że nie powinien był tego robić w pełni 
zimy, a jednakowoż uczynił.

Widziane spod Przygonia
W styczniu ubiegłego roku śnieg 

również w Jaworznie był. Co więcej 
utrzymywał się jeszcze do połowy lute-
go, chociaż tamtego roku na Korzeńcu 
leszczyna już rozpuściła swoje kotki. 
Tym nie mniej zima ociągała się z odej-
ściem i co pewien czas jeszcze uderzała.

Na on czas wszystkie pola poza zwar-
tą zabudową miasta pokryte były śnie-
giem. Tym nie mniej tu i ówdzie w sa-
mym mieście też śniegu nie brakowało. 
Wyraźnie widać to spod Przygonia, skąd 
widok rozciąga się aż po Grodzisko. Fak-

tem jest, że śniegu nie było dużo, ważne 
było, że leżał sobie tak po prostu. Znaczy 
się, wszystko było w najlepszym porząd-
ku, czyli tak jak być powinno.

Dawno, dawno temu
Obecne spore opady śniegu i silny 

mróz wydają nam się być jakąś anomalią 
klimatyczną, a przecież o tej porze roku 
tak po prostu powinno być. Pamiętam 
z dzieciństwa, że śniegu zimą padało 
jeszcze więcej niż teraz i nikt nie uważał 
tego za katastrofę. Co prawda mniej było 
samochodów, większość i tak chodziła 
pieszo. Pamiętam jeszcze jeden epizod. 
Otóż po większych opadach śniegu jedne-
go roku w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku zamknięto szkoły. Ponieważ 
mieszkaliśmy na odludziu, nie mieliśmy 
radia, zostałem wyprawiony rzetelnie 
przez matkę na naukę, samodzielnie 
oczywiście i dopiero po dojściu do szkoły 
dowiedziałem się, że lekcje zostały odwo-
łane i to na dłużej. Oczywiście prądu też 
często nie mieliśmy, na szczęście zawsze 
był węgiel lub drewno z pobliskiego lasu 
oraz spory zapas świec tak na wszelki 
wypadek – a toaleta była na podwórku.



10 Aktualności

Krystyna Banasik – Miejski 
Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów wyjaśnia

Kolejki w urzędzie skarbowym nie są jeszcze duże

Jak korzystać z ulg podatkowych? (cd.)

Karty kredytowe i karty debetowe

Kto może mieć ulgę 
rehabilitacyjną?
Warunkiem odliczenia 
wydatków jest posiadanie 
przez osobę, której dotyczy 
wydatek:
1 orzeczenia o zakwalifikowaniu 

przez organy orzekające do jedne-
go z trzech stopni niepełnospraw-
ności, określonych w odrębnych 
przepisach lub

2 decyzji przyznającej rentę z tytułu 
całkowitej lub częściowej niezdol-
ności do pracy, rentę szkoleniową 
albo rentę socjalną, albo

3 orzeczenia o niepełnosprawności 
osoby, która nie ukończyła 16 roku 
życia, wydanego na podstawie od-
rębnych przepisów.

4 Z ulgi mogą skorzystać również 
podatnicy, na których utrzyma-
niu pozostają następujące osoby 
niepełnospraw ne: współma ł-
żonek, dzieci własne i przyspo-
sobione, dzieci obce przy jęte 
na w ychowanie, pasierbowie, 
rodzice, rodzice współmałżonka, 
rodzeństwo, ojczym, macocha, 
zięciowie i synowe – jeżeli w roku 
podatkowym dochody tych osób 
niepełnosprawnych nie przekra-
czają kwoty limitu 9120 zł.

Rodzaj Limit
Ulga rehabilitacyjna

Opłacenie
przewodników 2280 zł

Utrzymanie psa 
przewodnika 2280 zł

Leki zalecone 
przez
specjalistę

Nadwyżka
ponad
100 zł/m-c

Używanie
samochodu 
osobowego

2280 zł

Ulga dla
opiekuna
– limit dochodu 
niepełnospraw-
nego

9120 zł

Na co?
Odliczeniu podlegają 
wydatki na:
1 adaptację i wyposażenie miesz-

kań oraz budynków mieszkalnych 
stosownie do potrzeb wynikają-
cych z niepełnosprawności,

2 prz ys tosowa n ie  poja z dów 
mechanicznych do potrzeb 
w y n i k ając ych z n iepe ł no-
sprawności,

3 zakup i naprawę indywidualne-
go sprzętu, urządzeń i narzędzi 
technicznych niezbędnych w re-
habilitacji oraz ułatwiających wy-
konywanie czynności życiowych, 
stosownie do potrzeb wynikają-
cych z niepełnosprawności, z wy-
jątkiem sprzętu gospodarstwa 
domowego,

4 zakup wydawnictw i materiałów 
(pomocy) szkoleniowych, sto-
sownie do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności,

5 odpłatność za pobyt na turnusie 
rehabilitacyjnym,

6 odpłatność za pobyt na leczeniu 
w zakładzie lecznictwa uzdro-
wiskowego, za pobyt w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej, zakładach 
opiekuńczo-leczniczych i pie-
lęgnacyjno-opiekuńczych oraz 
odpłatność za zabiegi rehabilita-
cyjne,

7 opłacenie przewodników osób 
niewidomych I lub II grupy in-
walidztwa oraz osób z niepełno-
sprawnością narządu ruchu zali-
czonych do I grupy inwalidztwa,

8 utrzymanie przez osoby niewi-
dome I lub II grupy inwalidztwa 
oraz osób z niepełnosprawno-
ścią narządu ruchu zaliczonych 
do I grupy inwalidztwa, psa prze-
wodnika.

9 opiekę pielęgniarską w domu nad 
osobą niepełnosprawną w okresie 
przewlekłej choroby uniemoż-
liwiającej poruszanie się oraz 
usługi opiekuńcze świadczone dla 
osób niepełnosprawnych zaliczo-
nych do I grupy inwalidztwa,

10 opłacenie tłumacza języka migo-
wego,

11 kolonie i obozy dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej oraz 
dzieci osób niepełnosprawnych, 
które nie ukończyły 25 roku życia,

12 leki – w wysokości stanowiącej 
różnicę pomiędzy faktycznie po-
niesionymi wydatkami w danym 
miesiącu a kwotą limitu, jeśli le-
karz specjalista stwierdzi, że oso-
ba niepełnosprawna powinna 
stosować określone leki (stale lub 
czasowo),

13 odpłatny, konieczny przewóz 
na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne:

13.1. osoby niepełnosprawnej – ka-
retką transportu sanitarnego,

13.2. osoby niepełnosprawnej, zali-
czonej do I lub II grupy inwa-
lidztwa oraz dzieci niepełno-
sprawnych do lat 16 – również 
innymi środkami transportu 
niż wymienione w p. 13.1,

14 używanie samochodu osobowego, 
stanowiącego własność (współ-
własność) osoby niepełnospraw-
nej zaliczonej do I lub II grupy 
inwalidztwa, lub podatnika ma-
jącego na utrzymaniu osobę nie-
pełnosprawną zaliczoną do I, lub 
II grupy inwalidztwa albo dzieci 
niepełnosprawne, które nie ukoń-

Miejski Rzecznik 
Konsumentów 
wykonując swoje 
ustawowe zadania oraz 
spełniając oczekiwania 
osób starszych, 
kontynuuje kampanię 
edukacyjną skierowaną 
w szczególności 
do konsumentów  
w wieku 60+.

Pani Jadwiga niedawno przeszła 
na emeryturę i odczuwa pewien niepo-
kój związany z kosztami życia – miesz-
ka samotnie, a emerytura jest niższa niż 
jej dotychczasowa pensja. Tymczasem 
bank, w którym ma od wielu lat konto 
oszczędnościowe, przysłał właśnie ofer-
tę wydania karty kredytowej.

Korzystanie z karty kredytowej 
jest tak naprawdę formą kredytu 
konsumenckiego. Za pomocą, z póź-
niejszym (przesuniętym) terminem 
płatności. Przy zakupach na kartę 
kredytową nie jest konieczne posia-
danie funduszy na rachunku banko-
wym. Bank, przed podpisaniem umo-
wy o kartę, sprawdzi naszą zdolność 
kredytową i ustali wysokość limitu 
kredytowego. Niespłacenie w termi-
nie zadłużenia na karcie kredytowej 
jest zwykle bardzo kosztowne, dlatego 
jeśli chcemy korzystać z karty kredy-
towej, musimy szczególnie pilnować 
terminów spłaty zadłużenia.

Pani Jadwiga ma już jedną kartę 
i nie bardzo rozumie, dlaczego bank 

namawia ją na zamówienie drugiej. 
Po wizycie w banku okazało się, 
że dotychczasowa karta Pani Ja-
dwigi to inny rodzaj karty – karta 
debetowa.

Karta debetowa wydawana jest 
do rachunku bankowego i podobnie 
jak karta kredytowa umożliwia płace-
nie za zakupy, ale kwota transakcji nie 
może przekroczyć stanu środków do-
stępnych na koncie posiadacza karty. 
Do wypłacania pieniędzy w banko-
macie używamy właśnie takiej karty, 
a nie karty kredytowej, w przypadku 
której wypłata z bankomatu obciążo-
na jest na ogół wysoką prowizją.

Kiedy pani Jadwiga poprosiła 
w swoim banku o wzór umow y 
do karty debetowej, pracownik banku 
próbował ją namówić do natychmia-
stowego zawarcia umowy, przekonu-
jąc, że to świetna okazja. Na szczęście 
Pani Jadwiga nie uległa presji i po-
stanowiła zapoznać się z warunkami 
umowy w domu (zwłaszcza, że literki 
były bardzo małe, a tekstu – dużo).

Jeśli chcemy mieć kartę kredy-
tową, nie musimy korzystać z ofer-
ty banku, w którym mamy konto. 
Warto sprawdzić czy inne banki nie 
oferują lepszych warunków: niższego 
oprocentowania i dłuższych termi-
nów spłaty zadłużenia. Konsument 
ma prawo dokładnie zapoznać się 
z warunkami proponowanej umo-
wy. Poza tym w przypadku umów 
o kredyt konsumencki, konsument 
ma zapewniony czas do namysłu – 
w ciągu 10 dni od zawarcia umowy, 
może zmienić zdanie i od umowy 
odstąpić. Oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy należy złożyć na piśmie.

Po przeczytaniu umowy propo-
nowanej przez bank i konsultacjach 
z dziećmi, pani Jadwiga zawarła umo-
wę o kartę kredytową. Dzieci prze-
konały ją, że bezpieczniej jest mieć 
kartę kredytową niż w razie braku 
pieniędzy na jakiś nieprzewidziany 
zakup, korzystać z szybkiej pożyczki 
czy kredytu. Takie szybkie pożyczki 
są zwykle najdroższe. Pani Jadwiga 
musi tylko pamiętać, aby dobrze 
chronić swoją kartę i nie nosić przy 
sobie kartki z zapisanym numerem 
PIN. Musi także być ostrożna i nie 
podawać PINu nikomu, nawet jeśli 
osoba telefonująca przedstawia się 
jako pracownik banku i twierdzi, 
że musi zweryfikować dane pani Ja-
dwigi. Banki nigdy nie stosują takich 
praktyk!!! Podpisując umowę w ban-
ku, pani Jadwiga zwróciła uwagę 
na punkt mówiący o tym, że wyraża 
zgodę na przetwarzanie jej danych 
osobowych przez bank w celach mar-
ketingowych. Ponieważ uznała, iż nie 
chce otrzymywać kolejnych folderów, 
ulotek i informacji – nie złożyła pod-
pisu w tym miejscu.

CDN

czyły 16 roku życia, dla potrzeb 
związanych z koniecznym prze-
wozem na niezbędne zabiegi 
leczniczo-rehabilitacyjne,

15 odpłatne przejazdy środkami 
transportu publicznego zwią-
zane z pobytem:

15.1. na turnusie rehabilitacyjnym,
15.2. w zakładach, o których mowa 

w pkt. 6,
15.3. na koloniach i obozach dla dzie-

ci i młodzieży, o których mowa 
w pkt. 11.

Wydatki pow yższe podlegają 
odliczeniu od dochodu, jeżeli nie 
zostały sfinansowane (dofinanso-
wane) w całości ze środków zakła-
dowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych lub ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia, za-
kładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych, albo nie zostały zwrócone 
podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku, gdy wydatki były 
częściowo sfinansowane (dofinan-
sowane) z tych funduszy (środków), 
odliczeniu podlega różnica po-
między poniesionymi wydatkami 
a kwotą sfinansowaną (dofinanso-
waną) z tych funduszy (środków) lub 
zwróconą w jakiejkolwiek formie. 
Na przykład – jeżeli wydatek 2000 
zł dofinansowano w kwocie 1200 zł, 
wówczas odliczyć można 800 zł.

Dokumenty
Wysokość wydatków ustala się 

na podstawie dokumentów stwier-
dzających ich poniesienie, z wyjąt-
kiem wydatków, o których mowa 
w pkt 7, 8 i 14, na których poniesienie 
nie potrzeba żadnych dokumentów. 
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że przewodnicy osób niewidomych 
obowiązani są rozliczyć podatek 
dochodowy od wynagrodzeń, uzy-
skanych z tytułu usług świadczonych 
na rzecz osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawny może zostać 
poproszony o wskazanie osoby, którą 
zatrudniał jako przewodnika. Jeżeli 
przewodnik nie rozliczył podatku 
dochodowego i chcąc uniknąć od-
powiedzialności zezna w urzędzie 
skarbowym, że nie otrzymał żadnych 
pieniędzy, wówczas urząd skarbowy 
uzna najpewniej, że niepełnosprawny 
nie poniósł wydatku podlegającego 
odliczeniu i że odliczenie mu nie 
przysługiwało. Zatem może warto po-
bierać od przewodnika pokwitowania 
wypłaconych mu kwot?

Brak obowiązku 
dokumentowania wydatków 
podlegających odliczeniu 
nie oznacza, że podatnik 
może odliczyć kwotę, której 
faktycznie nie wydał.

CDN



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 
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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:
Do kiedy trwa karnawał?

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 Krupa Ewa

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

Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7 tel. (032) 751-91-30
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czytaj na str. 14

W numerze:
Horror z happy endem – str. 14
„Oczko” naszych III-ligowców – str. 15
Zwycięski sparing Victorii – str. 15
– Możemy wygrać z każdym – str. 16

Na zdjęciu: Krzysztof Janczak poprowadził MCKiS do sensacyjnego zwycięstwa



Grzegorz Remin – koszykówka, Anna Szczotka 
– body fitness, Radomir Jarzynka – piłka nożna, 
Marek Chwalibogowski – MMA, Kamil Młodziń-
ski – boks, Lucjan Fudała – armwrestling, Dawid 
Waloski – lekkoatletyka, biegi, Martyna Bieroń-
ska – ju-jitsu, Radosław Gabiga – piłka nożna, 
Andrzej Sermak – piłka nożna, Andrzej Śliwiński 

– piłka nożna, Tomasz Kijewski – piłka nożna, Ro-
bert Gortat – boks, Adam Janeczko – piłka nożna, 
Krzysztof Antosik – siatkówka, Piotr Szczotka 
– piłka nożna, Dominik Mocherek – lekkoatletyka, 
rzut dyskiem, Natan Kajdas – armwrestling, Anna 
Gogola – narciarstwo wodne, Robert Studziżba – 
podnoszenie ciężarów.

Sport14 15Sport
KOSZYKÓWKA SIATKÓWKA

SIATKÓWKALEKKOATLETYKA

PIŁKA NOŻNA 

PIŁKA NOŻNA 

KUPON 
KONKURSOWY

Moi kandydaci do tytułu sportowca 2009

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
KKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURSOWWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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• Każdy wypełniony kupon to jeden głos. 
• Kupony należy przesłać pocztą, bądź 

dostarczyć osobiście do redakcji „Co ty-
dzień” przy ul. Świętej Barbary 7.

• Uczestnicy głosowania powinni podać 
trzy nazwiska sportowców, najlepszych 
ich zdaniem w 2009 roku wg schematu: 
1. miejsce – trzy punkty, 2. miejsce – dwa 
punkty, 3. miejsce – jeden punkt.

• Głosowanie zostanie zakończone 8 lutego 
2010 roku.

• Zwycięzcą plebiscytu zostanie sportowiec, 
który uzyska największą ilość głosów.

• Wśród wszystkich głosujących zostaną 
rozlosowane atrakcyjne nagrody.

Z tej okazji zostanie zorganizowany tur-
niej bilardowy: 

Turniej odbędzie się 20 lutego (sobota) w klu-
bie Alibi.

Zapisy prowadzone są w Klubie Alibi oraz pod adre-
sem mailowym: biuro@ct.jaworzno.pl. Przy zapisach 
należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

W turnieju może wziąć udział każdy mieszkaniec 
naszego miasta, a udział w nim jest bezpłatny.

Lista uczestnictwa jest otwarta, maksymalna licz-
ba uczestników nie jest jeszcze ustalona, ale w razie 
nadmiernej liczby zawodników o udziale w turnieju 
decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zawodnicy rozegrają między sobą gry do 2 zwy-
cięstw, a 10 najlepszych zawodników zmierzy się 
później z 10 najlepszymi sportowcami roku 2009 wy-
branymi w plebiscycie naszej gazety.

Dla najlepszych zawodników przewidziano atrakcyj-
ne nagrody. PAWEŁ JĘDRUSIK

Wybieramy Sportowca Roku 2009

Drużynie gości zdecydowanie 
zabrakło farta, bowiem 
gospodarze, Energetyk Jaworzno 
nadspodziewanie łatwo uporał 
się z liderem ligi Fartem Kielce, 
pokonując go bez straty seta, 
wygrywając kolejno do 16, 19 
i 18. Cały mecz to jeden wielki 
popis całego zespołu, któremu 
wychodziło tego dnia dosłownie 
wszystko.

Od samego początku podopieczni Krzysz-
tofa Janczaka chcieli jak najszybciej osiągnąć 
w tym meczu inicjatywę. Od pierwszych 
minut meczu Energetyczni grali jak z nut, 
wypracowując sobie przewagi trzy, czte-
ropunktowe, której nie oddawali do końca 
seta. W pierwszej partii, jak i zresztą w całym 
meczu wyróżniał się grający trener drużyny, 
Janczak. Jego atomowe serwisy oraz skutecz-
ne ataki były zabójcze dla drużyny z Kielc. 
Pierwszy set to przede wszystkim zaskaku-
jące ataki z drugiej piłki rozgrywającego, 
Krzysztofa Antosika oraz bardzo skuteczna 
gra środkiem Jarosława Teplinga i Jakuba 
Kaźmierskiego. Doskonałe przyjęcie i szybkie 
rozegrania dawały pole do popisu atakującym 
naszego zespołu. W końcówce seta gospoda-
rze prowadzili nawet 8 punktami. Pierwszą 
partię zakończył skuteczny atak Kozła, a cały 
set miejscowi wygrali do 16. Ku zdziwieniu 
kibiców gości, druga partia miała równie 

Energetyk Jaworzno – Fart Kielce 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)

podobny przebieg jak pierwsza. Budowanie 
przewagi rozpoczął Janczak, który swoimi 
trzema zagrywkami z rzędu dał prowadzenie 
4:1. Potem jaworznianie nadal systematycz-
nie punktowali, tym samym „odjeżdżając” 

rywalom. Aktywny blok i szybka gra środ-
kiem dała zabójczy efekt. Fart nie wiedział 
po prostu co dzieje się na boisku. Drugą partię 
zakończył właśnie skuteczny blok Energety-
ka i na tablicy świetlnej widniał już wynik 

2:0, a tym razem partia ta zakończyła się 
wynikiem 25:19. Trzecia partia, teoretycznie 
zawsze najtrudniejsza, ale praktycznie wcale 
nie różniła się od pozostałych. Kielczanie 
po prostu tego dnia byli zbyt słabi, aby sta-

wić jakikolwiek opór gospodarzom. Błędy, 
błędy i jeszcze raz błędy z początku trzeciej 
partii sprawiły, że szybko zrobiło się 4:0. Ry-
wale co prawda próbowali gonić Energetyka, 
który momentami być może poczuł się już 
trochę zbyt pewnie, ale na nic się to zdało. 
W okolicach półmetka trzeciego seta trener 
zespołu zdecydował się na podwójną zmianę. 
Za Janczaka wszedł drugi rozgrywający Syg-
uła, a za Antosika kapitan zespołu Krzysztof 
Szopa. Zmiany szybko dały rezultat. Gra uspo-
koiła się, wynik znów zaczął rosnąć na korzyść 
Energetyka, a częściowo wypoczęci Antosik 
i Janczak w końcówce dobili zespół lidera. 
Trzy ostatnie punkty meczu zdobyte pod rząd: 
Najpierw po ataku z prawego skrzydła, potem 
z drugiej piłki Antosika oraz po uderzeniu 
w aut przyjmującego Farta, dały drużynie 
z Jaworzna zwycięstwo. Po bardzo łatwym, 
trwającym niewiele ponad godzinę meczu na-
sza drużyna mogła dopisać sobie trzy punkty 
do swego dorobku.

Energetyk Jaworzno sprawił niesamowitą 
niespodziankę swoim kibicom, pokonując 
na pełnym luzie lidera I ligi. W drużynie widać 
było ducha walki, waleczność i to, że naprawdę 
wierzą w siebie, we własne umiejętności i moż-
liwości. Widać tu wkład w drużynę, już na sa-
mym początku pracy nowego doświadczonego 
trenera. Martwić mogą jedynie wahania formy 
zespołu, który na wyjeździe przegrywa z teo-
retycznie słabszym Morzem Bałtyk Szczecin, 
po czym miażdży najlepszy obecnie zespół ligi. 
Zespół musi ustabilizować swoją formę, dzięki 
czemu nie będzie mieć problemów z wyjściem 
ze strefy barażowej i tym samym pewnym 
utrzymaniem się w lidze.

R. JARZĄBEK

Niezwykłe emocje zapewnili swoim kibi-
com koszykarze MCKiS-u JBL Termo-Rex 
Jaworzno w pierwszej kolejce drugiej run-
dy, II ligi koszykówki. Po niesamowitym 
finiszu, jaworznianie, którzy ostatecznie 
doprowadzili do dogrywki, wygrali po za-
ciętej walce 77:74. Gospodarze dzięki 
temu zwycięstwu przeskoczyli na trzecią 
pozycję w tabeli, właśnie kosztem Pogoni.

Początek meczu, a właściwie pierwsza kwar-
ta nie zapowiadała takich emocji. Co prawda, 
początkowo toczył się wyrównany bój, ale 
od stanu 7:7 to gospodarze zaczęli dyktować 
warunki. Dzięki między innymi skutecznej 
akcji 2+1 Rafała Motyla, a później punktom 
z rzutów osobistych Grzegorza Remina, miej-
scowi wygrali pierwszą kwartę 18:13. Niestety, 
w pierwszej kwarcie kontuzji skręcenia kostki 
doznał Środa, który nie mógł kontynuować 
gry. W drugiej kwarcie wyraźnie jednak coś 
w grze MCKiS-u się zacięło. Dwa rzuty za trzy 
punkty spowodowały to, że goście odrobili bar-
dzo szybko straty z pierwszej kwarty. Ponadto 
w oczy rzucały się niepotrzebne straty naszych 
zawodników, głównie dzięki którym nasza dru-
żyna przegrała drugą kwartę aż 13:21. Druga 
połowa meczu rozpoczęła się także od niepo-
radności i bezmyślnych zagrań, ale tym razem 
w wykonaniu obu drużyn. Cały chaos zakoń-
czyła „trójka” gości, po której nasi koszykarze 
wzięli się do roboty. Dobrze w tą kwartę wpro-
wadził się powracający po kontuzji Goldam-

mer. Jego aktywność w grze plus liczne punkty 
lidera zespołu, najlepiej punktującego zawodni-
ka ligi, Remina, dały remis w tej kwarcie 18:18. 
Czwarta kwarta to szalony pościg za drużyną 
z Rudy Śląskiej. Jeżeli chodzi o drużynę Pogoni 
to raziła strasznie nieskuteczność przy rzutach 
osobistych. Po stronie drużyny z Jaworzna 
deprymować mogła całkowita bezradność 
jeżeli chodzi o zbiórki podkoszowe, zarówno 
pod własnym koszem, jak i rywala. Pomimo 
tego, że MCKiS przegrywał nawet 51:59 nie 
spuścił głowy i grał ambitnie do końca. Częste 
rzuty osobiste Tokarskiego oraz Goldammera 
w końcówce, oraz ostatnie dwa punkty zdobyte 
przez „Goldiego” dały remis 69:69, co oznacza-
ło, że będziemy mieć dogrywkę. W dogrywce 
natomiast, podbudowani psychicznie jaworz-
nianie okazali się lepsi od swoich rywali. Na mi-
nutę przed końcem, po rzucie gości za trzy 
punkty było już tylko 75:74, ale ostatecznie, tak 
jak czwartą kwartę, tak i dogrywkę zakończył 
swoimi punktami Goldammer, dzięki którym 
MCKiS wygrał to spotkanie.

Mecz ten do najpiękniejszych w wyko-
naniu gospodarzy nie należał, o czym nawet 
wspomniał trener Marcin Lichtański. Dziwna 
nerwowość w poczynaniach jaworznian dały 
taki, a nie inny obraz tego meczu. Na szczęście 
jednak miejscowi utrzymali nerwy na wodzy 
i MCKiS z tego meczu wyszedł z tarczą, do-
pisując na swoje konto kolejne, jakże ważne 
punkty. R.JARZĄBEK

MCKiS JBL Termo-Rex Jaworzno- Pogoń Ruda Śląska 77:74 
(18:13, 13:21, 18:18, 20:16, po dogrywce 8:5)

Horror z happy endem

Victoria Jaworzno rozpoczęła serię spotkań kontrolnych od zwycięstwa z 
MKS Lędziny 3:2 (2:1) Na listę strzelców wpisali się dwaj testowani zawodnicy, 
Gruchalski oraz Zboralski, a dodatkowo bramkę dla Jaworznian zdobył Wojciech 
Struś. Wbrew pozorom V ligowy rywal nie był prostym przeciwnikiem. To 
właśnie Lędzinianie pierwsi w meczu trafili piłkę do siatki. Następny sparing 
Victoria rozegra w sobotę 30.01 z GKS Jastrzębie. ŁUKASZ PIOTROWSKI

Zwycięski sparing Victorii

Z dniem 12 stycznia piłkarze Szczako-
wianki Jaworzno wznowili treningi przy-
gotowawcze do rundy rewanżowej. Obecni 
liderzy V ligi za sobą mają już pierwszy 
mecz sparingowy.

Sparing rozgrywany w spartańskich wa-
runkach, przy temperaturze poniżej -120C, 
na płycie pokrytej blisko 10 cm warstwą 
śniegu zakończył się wynikiem korzystnym 
dla miejscowej drużyny. W jaworznickim 
składzie zaprezentowało się niestety tylko 
5 nowych piłkarzy, z czego jeden, Grzegorz 
Kantek wpisał się na listę strzelców. Bramkę 
na konto Jaworzna dorzucił również Kamil 
Głośny. Pojedynek z wadowickim V-ligowym 
zespołem zakończył się zwycięstwem na-
szych 2:1. Był to pierwszy z zaplanowanych 
test-meczy, który miał za zadanie wdrożyć 
drużynę w cykl aktywniejszych treningów 
przeplatanych właśnie spotkaniami z innymi 
drużynami. Zaplanowano, że następnym ry-
walem Szczakowianki w okresie przygotowań 
będzie Nadwiślanin Gromiec.

BARTEK DŁUGAJCZYK

Pierwsze koty za płoty

Niska temperatura nie wystraszyła 
piłkarzy Szczakowianki

Głosowanie przedłużone do 8 lutego 2010 r.
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Dopiero w dogrywce MCKiS przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść

Blok MCKiS-u był tego dnia nie do przejścia
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21 raz z rzędu w bieżącym sezonie trium-
fują na ligowych parkietach siatkarze 
drugiej drużyny MCKiS-u. Tym razem 
do zera została odprawiona przez jaworz-
nian trzecia drużyna rozgrywek– Winner 
Czechowice-Dziedzice.

Sobotni rywale w pierwszej konfrontacji 
2010 roku na własnej hali przegrali z zawodnika-
mi Błaszczaka 0:3. Równo po dwóch tygodniach 
od tego spotkania przyjechali na teren niepoko-
nanych jaworznian, aby tu... ulec po raz drugi. 
Zamiary czechowiczan, co do meczu w Jaworz-
nie były zapewne zupełnie inne, jednak pędzący 
przez ligę jaworznicki „czołg”, jest nie do zatrzy-
mania. Premierowe starcie z Winnerem bez 
większych problemów zostało zwyciężone przez 
MCKiS. Nic nie zapowiadało tarapatów w jakie 
z początku drugiego seta wpadli nasi siatkarze. 
– Zaczęło się dla nas bardzo niekorzystnie, prze-
grywaliśmy 0:5, na szczęście za chwilę udało się 
doprowadzić do remisu 7:7 – opowiada Bartosz 
Senderowski, zawodnik MCKiS-u. Jak widać 
po wyniku, skutecznie udało się wyjść z opre-
sji, a dalszy fragment tej partii został zupełnie 
zdominowany przez miejscowych. Na zakoń-
czenie goście postanowili jeszcze dać „w kość” 
gospodarzom, utrudniając im znacznie grę 
w części trzeciej. Waleczni, młodzi zawodnicy 
rywala nie zdołali jednak przedłużyć rywalizacji. 
W ostatniej części trener Jaworzna dał szansę 
zaprezentowania się na parkiecie większości 
zawodnikom. – Przeciwnik przyjechał w odmło-
dzonym składzie. W Czechowicach-Dziedzicach 
zespół jest dopiero budowany. Jeżeli chodzi o mecz 
to my ze swojej strony poprawnie zrealizowaliśmy 
wszystkie założenia – komentował Zbigniew 
Błaszczak. BARTEK DŁUGAJCZYK 

MCKiS Jaworzno II – MOSiR Winner Czechowice-Dziedzice 3:0 (25:20, 25:16, 25:20)

„Oczko” naszych III-ligowcówW dniach 15-16 stycznia w Brzeszczach 
i Spale odbywały się Halowe Mistrzostwa 
Śląska, w których nie zabrakło reprezen-
tantów naszego miasta z klubu lekkoatle-
tycznego Energetyk Jaworzno.

Dwójka nominowanych przez gazetę 
„Co tydzień” do tytułu sportowca roku, za-
wodników Energetyka, Dominik Mocherek 
i Dawid Waloski udowodniła, że nie przy-
padkowo znalazła się wśród grona najlep-
szych sportowców w mieście. Zeszłoroczny 
laureat tego plebiscytu, Dominik Mocherek 
został halowym mistrzem śląska juniorów 
w pchnięciu kulą. – Uzyskałem wynik 14,9 m. 
Rywal, który zajął drugie miejsce pchnął 6-ki-
lową kulą na odległość 14,06 m. Dzięki takiemu 
wynikowi mogłem powtórzyć swój sukces z roku 
2006 i 2008. Dawid Waloski, który w swojej 
dyscyplinie (bieg na 1000 metrów w kategorii 
junior) został wicemistrzem Śląska również 
nie ukrywał swojej radości. W rozmowie opo-
wiadał: – Z występu jestem zadowolony, choć 
wiem, że było w nim kilka technicznych niedo-
ciągnięć. Był to mój debiut w halowym turnie-
ju. Na ostatnim szczeblu podium znalazła się 
Emilia Stańkowska w biegu na 600 m juniorek 
oraz Krzysztof Smalcerz w pchnięciu kulą ju-
niorów młodszych. – Zawodnicy, którzy mnie 
wyprzedzili byli starsi ode mnie o rok. Wspo-
mnieć warto, że zwycięzca w mojej kategorii jest 
wicemistrzem świata kadetów – relacjonował 
„brązowy” Krzysztof Smalcerz. Trener „ener-
getycznych” lekkoatletów wspominał również, 
że na wyróżnienie zasługuje jednak cały zespół 
uczestników z Jaworzna, gdyż każdy z nich 
poprawił swój dotychczasowy rekord życiowy. 
Trener podkeślił, że jest to dla niego bardzo 
dobry znak, że praca młodych sportowców 
przynosi wyśmienite rezultaty. Punktowane 

miejsca w Halowych Mistrzostwach Śląska 
zajmowali również: Marta Głowacz w biegu 
na 200 m seniorek, Marta Mucha w biegu 
na 200 m juniorek młodszych, Paulina Gaj 
w biegu na 300 m juniorek młodszych, Karoli-
na Faron w pchnięciu kulą juniorek młodszych, 
Mateusz Męderak w biegu na 600 m mło-
dzików oraz Sławomir Lenartowicz w biegu 
na 200 m juniorów. Uczestników mistrzostw 
mieli również okazję przyglądnąć się jak trenu-
ją najlepszych polskich zawodnicy m.in Moni-
ka Pyrek, Szymon Ziółkowski i Artura Noga. 
Wyjazd ten możliwy był do zrealizowania 
dzięki przychylności pana prezesa Krzysztofa 
Lehnorta oraz komandora sekcji żeglarskiej, 
pana Włodzimierza Babiarza, który zawiózł 
zawodników na zawody i mocno dopingował.
Liczymy, że kolejne starty będą również uda-
ne i klub będzie godnie reprezentował miasto 
i sponsorów. BARTEK DŁUGAJCZYK

Dominik Mocherek

Winner okazał się zwycięzcą tylko z nazwy
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 FUTSALIŚCI BEZ SZANS. Drużyna 
Energetyka PKE Jaworzno przegra-
ła we własnej hali z Inpuls-Alpolem 
Siemianowice aż 0:4 (0:3). To druga 
porażka z rzędu zawodników pro-
wadzonych przez trenera Marcina 
Nowackiego. 

 SLALOM GIGANT 2010. 21 stycznia 
w Wiśle Malince odbyły się Mistrzo-
stwa Szkół Miasta Jaworzna w nar-
ciarstwie alpejskim o Puchar Prezy-
denta Miasta Jaworzna. W zawodach 
wystartowało aż 163 zawodników. 
Zwycięzcami zostali: kat. K1 – Jakóbik 
Zuzanna, kat. K2 – Tyrawska Anna, 
kat. K3 – Potoniec Katarzyna, kat. K4 – 
Sztukowska Paulina, kat. M1 – Dudek 
Karol, kat. M2 – Baca Szymon, kat. M3 
– Fidytek Szymon, kat. M4 – Pyzalski 
Wojciech, kat. N/K – Skiba Alicja.

PAWEŁ JĘDRUSIK

KRÓTKO O SPORCIE

PIŁKA NOŻNA SIATKÓWKA

Sport
KOSZYKÓWKA

TABELE

– Możemy wygrać z każdym
wywiad z trenerem MCKiS JBL Termo-Rex Jaworzno, Marcinem Lichtańskim
MCKiS JBL Termo–Rex Jaworzno 
po bardzo emocjonującym meczu po-
konał Pogoń Rudę Śląską 77:74 (18:13, 
13:22, 18:18, 20:16, po dogrywce: 8:5). 
Mecz ten trzymał kibiców w napięciu 
do ostatniej syreny, kończącej zawody. 
Po spotkaniu mieliśmy okazję prze-
prowadzić krótką rozmowę ze szkole-
niowcem naszego zespołu, Marcinem 
Lichtańskim:

R. Jarząbek: MCKiS odniósł 
szczęśliwe zwycięstwo nad Po-
gonią i tym samym zrewanżował 
się za porażkę w pierwszej run-
dzie. Co pan sądzi o dzisiejszym 
meczu?

M. Lichtański: – Przede wszystkim 
bardzo cieszymy się ze zwycięstwa. Tak 
jak przewidywałem, doskonały mecz 
zagrał zespół z Rudy Śląskiej. Bardzo 
dobrze bronią, są zdyscyplinowani, grają 
konsekwentnie w ataku. Bardzo ciężko się 
z nimi gra, a nam dzisiaj praktycznie nie 
wychodziło nic. Mieliśmy troszkę szczę-
ścia w końcówce, wygraliśmy parę, jak 
się później okazało, kluczowych piłek i to, 
powiedzmy sobie szczerze- szczęśliwie 
pozwoliło nam doprowadzić do dogryw-
ki i ostatecznie wygrać w dodatkowym 
czasie gry.

MCKiS radzi sobie w tym sezonie 
bardzo dobrze. Drużyna przegra-
ła zaledwie cztery mecze, jednak-
że są to porażki z drużynami z czo-
łówki. Co jest tego przyczyną? Czy 
drużyny z górnej części tabeli od-
stają jednak poziomem od naszej 
drużyny?

– Ja bym określił to inaczej. Zaczę-
liśmy sezon bardzo słabo, stosunkiem 
jednej wygranej do trzech porażek, ale 
od tego momentu wygraliśmy dziesięć 
spotkań, przegraliśmy tylko jedno. To jest 
taka liga, że z każdym można wygrać 
i przegrać. Po tych kilku porażkach 
na początku, wygraliśmy praktycznie 
wszystko, za wyjątkiem tej jednej porażki 
w Tarnowie, po bardzo słabym meczu. 
Myślę, że taka seria zwycięstw jest nie-
zła, a dziś zmartwiła mnie organizacja 
w ataku, która była słaba. Ruda Śląska 
grała dobrze w obronie, dobrze wspierała 

się na zasłonach i to nas wybiło z rytmu. 
Na ten sposób obrony mamy wiedzę, ale 
niestety niezrealizowaną. Pozostała ona 
tylko w naszych głowach, nie pokazali-
śmy tego na parkiecie.

Zespół z Jaworzna świetnie za-
prezentował się w pucharach. Czy 
sądzi pan, że dzięki temu drużyna 
nabiera pewności i jest już na tyle 
dojrzała, aby rywalizować z dru-
żynami z wyższej półki?

– Jeśli chodzi o naszą ligę, uważam, 
że możemy walczyć z każdym i z każ-
dym możemy wygrać, nawet z Rosa- 

Sport Radom. Jeżeli chodzi o wyższą 
ligę, ciężko powiedzieć, musielibyśmy 
rozegrać kilka sparingów, ale graliśmy 
na przykład z Siarką Tarnobrzeg, która 
była wtedy liderem I ligi i udało namsię 
wygrać. Część meczu z AZS-em Koszalin 
też była niezła, potem odpadliśmy, ale 
nie graliśmy tam też w pełnym składzie. 
Ponadto bardzo dobry mecz z Astorią 
Bydgoszcz, liderem grupy A w I lidze, 
także ciężko powiedzieć. Mam zespół 
młody, który w takim meczu jak dziś, gdy 
ma miejsce agresywna obrona, potrafi 
się „zagotować”. Nie wiem dokładnie 
od czego to zależało, że dzisiaj miał 

miejsce taki mecz. Są mecze też z dobry-
mi przeciwnikami, którzy z Rudą Śląską 
wygrywają, a łatwiej nam się z nimi 
gra niż z naszym dzisiejszym rywalem. 
Może dlatego, że są to derby i naprawdę 
gra się z nimi bardzo ciężko.

Nie dla wszystkich są jasne za-
sady awansu czołowych drużyn 
do I ligi. Czy mógł pan je pokrótce 
objaśnić?

– Dokładnie tego nie wiem. Pierwszy 
zespół na pewno awansuje bezpośrednio, 
a drugi z tego co wiem gra w barażach. 
Nie jest to potwierdzona informacja. 
Ja generalnie liczę, że będziemy w pierw-
szej czwórce i uda nam się wygrywać 
z każdym zespołem.

Gdyby udało się awansować, 
co na pewno nie jest niemożliwe, 
to na jaką pozycję pana zdaniem 
ewentualnie drużyna wymaga-
łaby wzmocnień, co jest jeszcze 
do poprawy?

– Do poprawy jest praktycznie każ-
dy element. Gdybyśmy grali dobrze 
we wszystkich elementach gry ofensywnej 
i defensywnej, to dzisiaj nie męczylibyśmy 
się z Pogonią, lecz ze wszystkimi byśmy 
wygrywali. Jeżeli chodzi o budowanie 
drużyny na I ligę to trzeba mieć bardzo 
mocnych zawodników podkoszowych, 
zdobywających przede wszystkim dużo 
punktów. Należy mieć też doświadczo-
nych zawodników na pozycji „jeden”. 
Uważam, że graczy obwodowych mamy, 
ale nie mówmy o awansie przedwcześnie. 
Jest to dopiero pierwszy mecz drugiej 
rundy i może być w przyszłości różnie. 
W tamtym sezonie, podobnie byłem py-
tany o to co będzie jak awansujemy czy 
mamy szansę i po równie imponującej 
serii zwycięstw, później zaczęły się same 
porażki, także nie chciałbym mówić nic 
na ten temat. Powiem szczerze, że dla 
mnie nie jest to najistotniejsze. Ja chcę 
tylko, aby chłopcy grali coraz lepiej, żeby 
w każdym elemencie gry robili postępy, 
aby mieli okazję się pokazać i zostać do-
cenionymi w zespołach I ligowych, jeżeli 
nam nie uda się awansować.

Z MARCINEM LICHTAŃSKIM

ROZMAWIAŁ RAFAŁ JARZĄBEK

Siatkówka kobiet III liga II etap
1. STS Victoria Lubliniec 33 7
2. MCKiS Jaworzno 28 7
3. AZS US Katowice 22 7
4. MOSM Tychy 22 7
5. UKS Dębowianka Dębowiec 17 7
6. AZS ATH Bielsko-Biała 16 6
7. MKS II Dąbrowa Górnicza 8 6
8. MKS Sokół Rojca Radzionków 7 7

Siatkówka mężczyzn III liga II etap
1. MCKiS Jaworzno II 34 13
2. AZS Politechnika Śl. Gliwice 34 13
3. MOSiR Winner Czechowice Dziedzice 22 13
4. SV MOSiR Zabrze  17 12
5. MLKS Pilica Koniecpol 15 12
6. UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec  14 13
7. SK Górnik Radlin  11 13
8. Delic-Pol Norwid Częstochowa 6 13

Siatkówka mężczyzn I liga
1. Fart Kielce 34 15
2. Trefl Gdańsk 33 14
3. Avia Świdnik 32 15
4. Joker Piła 27 15
5. GTPS Gorzów Wlkp. 25 15
6. Orzeł Międzyrzecz 25 15
7. BBTS Bielsko-Biała 21 14
8. Energetyk Jaworzno 17 15
9. Pronar Parkiet Hajnówka 17 15
10. Morze Bałtyk Szczecin 16 15
11. AZS Nysa 15 15
12. SMS PZPS Spała 15 15
13. Ślepsk Suwałki 11 14

Koszykówka mężczyzn II LIGA GRUPA C
1. Rosa-Sport Radom 30 15
2. Unia Tarnów 30 16
3. AZS Politechnika Częstochowa 27 16
4. MCKiS Termo-Rex Jaworzno 26 15
5. Pogoń Ruda Śląska 26 16
6. UMKS Kielce 25 15
7 Cracovia Kraków 24 16
8. AZS Politechnika Radomska 24 16
9. Alba Chorzów 22 15
10. KK Komtek Bytom 22 16
11. MKS Limblach Limanowa 22 16
12. Mickiewicz Katowice 21 16
13. MKKS Staco Niepołomice 19 15
15. OSSM PZKosz Stalowa Wola 17 16
15. Wisła Kraków 16 15

BARTEK DŁUGAJCZYK

Turniej Fan Clubów drużyn europejskich

W ślady jaworznickich siatkarzy, 
koszykarzy i piłkarzy poszły również 
zawodniczki MCKiS-u Jaworzno, 
które w bardzo ważnym pojedynku 
ligowym nie dały szans swoim rywal-
kom z Katowic i zwyciężyły je, tracąc 
przy tym tylko jednego seta. 

Z katowickimi akademiczkami 
nasz zespół miał do czynienia stosun-
kowo niedawno, bo 8 stycznia. Wtedy 
to we własnej hali szybko i pewnie 
MCKiS Jaworzno rozprawił się z prze-
ciwnikiem. – Zagraliśmy wtedy dobry 
mecz. – Graliśmy równo całe spotkanie 
i nie pozwoliliśmy odebrać sobie inicja-
tywy – komentował pierwszy pojedynek 
z Katowicami, Mariusz Łoziński. Wia-
domym było jednak, że teraz, gdy etap 
II zbliża się ku końcowi, a AZS piastuje 
miejsce w tabeli tuż za jaworzniankami 
z szansą na objęcie wicelidera, to star-
cie obu drużyn do najłatwiejszych nie 
będzie należeć. Nasz zespół do meczu 
przystąpił jak już wcześniej zapowiada-

AZS UŚ Katowice – MCKiS Jaworzno 1:3 (18:25, 17:25, 25:18, 23:25)

Kolejny etap (prawie) zakończony

Trener Marcin Lichtański zawsze żywiołowo reaguje na poczynania 
swoich zawodników
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no bez Karoliny Sawaniewicz i Jagody 
Pstraś. Nieobecność tych zawodniczek 
nie przeszkodziła jednak w odniesieniu 

kolejnego zwycięstwa. Dwa pierwsze 
starcia, choć miały zawiły przebieg, 
ostatecznie zostały pewnie zwyciężone 
przez jaworznianki różnicą kolejno 7 
i 8 punktów. Na drodze do szybkiego 
0:3 stanęły miejscowe siatkarki, które 
wykorzystały chwilę dekoncentracji 
w naszej ekipie i urwały podopiecznym 
Mariusza Łozińskiego seta. Na szczę-
ście, na nic więcej nie pozwoliły już 
rywalkom nasze dziewczyny, które 
ostatnie starcie wygrały do 23. Tym 
samym dopisane do ogólnego dorobku 
punktowe 3 „oczka” zagwarantowały 
drużynie z Jaworzna prawo organizacji 
jednego z finałowych turniejów. Drugi 
odbędzie się w Lublińcu, gdzie właśnie 
z niepokonaną miejscową Victorią 
zmierzą się nasze zawodniczki. Spotka-
nie to nie będzie miało już znaczenia dla 
górnego układu tabeli, gdyż wszystko 
w tej kwestii zostało rozstrzygnięte 
w minionej kolejce.

BARTEK DŁUGAJCZYK
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Siatkarki mogą czekać na 4. etap

Starcie Valencii z West Ham United 

Hala Widowiskowo-Sportowa przy 
ul. Grunwaldzkiej była w niedzielę 
miejscem niecodziennego turnieju 
piłkarskiego. Do Jaworzna bowiem 
zjechali się kibice drużyn europej-
skich, takich jak Manchester Uni-
ted, Inter Mediolan czy Valencia, 
aby rywalizować w pięcioosobo-
wych drużynach.

Był to pierwszy tego typu turniej 
w naszym mieście, a jego organizator, 
Łukasz Bąk zapewnia, że zamierza 
w przyszłości organizować takie zawo-
dy częściej. Po rozegraniu serii spotkań 
wyłoniono zwycięzców, którymi zostali: 
1. miejsce Ajax Amsterdam, 2. miejsce 
West Ham United, 3. miejsce Inter 
Mediolan. PAWEŁ JĘDRUSIK
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Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Władysław 
M. Iwaniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 
kpc, że w dniu 25 lutego 2010r. o godz. 9:00 w sali Sądu Rejonowego 
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
lokalu mieszkalnego nr 51 położonego na II – gim piętrze budynku mieszkalne-
go przy ul. Urzędniczej nr 1 w Jaworznie, składającego się z 3 – ch pokoi, kuchni, 
łazienki, przedpokoju o powierzchni użytkowej 51 m2, do którego przynależy 
piwnica o powierzchni 3,40 m2 oraz balkon. Każdoczesny właściciel tego lokalu 
jest współużytkownikiem wieczystym działki 170/8 w obr. 266 w 1545/100000 
częściach objętej KW nr 21562 oraz współwłaścicielem w 1545/100000 części 
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właści-
cieli poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych.
stanowiącej własność dłużnika:

Owsiak Anna reprezentowana przez matkę Ewę Owsiak
ul. Urzędnicza 1/51
43-600 Jaworzno

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 22653.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 140.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania 
tj. kwotę: 105.000,00 zł.
Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji zobo-
wiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nierucho-
mości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachu-
nek bankowy komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również w postaci książeczki 
oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej 
wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego 
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu 
licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać 
w ciągu 14 dni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z ko-
mornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu 
w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przepro-
wadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, 
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły 
powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przed-
miotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzy-
mujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie 
są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy 
dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku 
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przy-
sądzeniu własności. Termin licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony 
bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Władysław 
M. Iwaniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 
kpc, że w dniu 25 lutego 2010r. o godz. 9:30 w sali Sądu Rejonowego 
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału w 19/20 części nieruchomości w postaci:
parceli budowlanej w użytkowaniu wieczystym do dnia 17 lutego 2076 r., 
ozn. nr 107, w obr. 90, o pow. 601 m2 oraz budynku mieszkalnego o kuba-
turze 535 m3 – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, 
położonej w Jaworznie przy ul. Dembowskiego 6,
będącego w użytkowaniu wieczystym dłużnika:

Szmyrgałło Jakub
ul. Dembowskiego 6

43-600 Jaworzno
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego w Jaworznie KW nr 11915.
Udział dłużnika w 19/20 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 
416.100,00 zł.
Cena wywoławcza udziału w 19/20 części nieruchomości w powyższej 
licytacji wynosi 2/3wartości oszacowania tj. kwotę: 277.400,00 zł.
Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji zobo-
wiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nierucho-
mości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachu-
nek bankowy komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również w postaci książeczki 
oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej 
wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego 
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu 
licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać 
w ciągu 14 dni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z ko-
mornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu 
w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przepro-
wadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, 
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły 
powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przed-
miotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzy-
mujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie 
są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy 
dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku 
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przy-
sądzeniu własności. Termin licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony 
bez podania przyczyny.

STUDIO 
KOSMETOLOGICZNE

Mys ł ow ice –  Br z ę c z kow i ce ul .  G e n .  J .  Zię t k a 74 c ,  w w w. m ini - k l inik a . com . p l

➢ MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Jeśli chcesz zachwycać idealną skórą. Gładką, promienną i 
wygładzoną. Zastosuj nowoczesny zabieg mechanicznego 
złuszczania warstwy rogowej naskórka przez urządzenie wypo-
sażone w głowice pokryte kryształkami diamentu. Luksusowa 
terapia dla wszystkich. W każdym wieku. Dla poprawy kon-
dycji skóry. Aby skutecznie walczyć z rozszerzonymi porami, 
zaskórnikami, przebarwieniami, trądzikiem, rozstępami czy 
cellulitem.

➢ PEELING KAWITACYJNY
Aby mieć nadzw yczajnie odmłodzoną, odświeżoną  
i zregenerowaną skórę. Oczyścimy Twoją cerę za pomocą fal ultra-
dźwiękowych. Jeśli masz bardzo wrażliwą, delikatną oraz cienką 
skórę skłonną do podrażnień. Jeśli masz dość przetłuszczającej się 
i trądzikowej cery – ten zabieg jest dla Ciebie!

➢ EKSFOLIACJA KWASEM MIGDAŁOWYM
Jeśli Twoim celem jest osiągnięcie efektu młodo wyglądającej skóry 
z wygładzonymi zmarszczkami, rozjaśnionymi przebarwieniami, 
bez krost i zaskórników. Wybierz doskonały peeling kwasem mig-
dałowym. Zaufaj sile gorzkich migdałów w skutecznym starciu 

przeciw fotostarzeniu, nieregularnym przebarwieniom, zmianom 
trądzikowym.

➢ MEZOTERAPIA IGŁOWA i BEZIGŁOWA
Dla pozyskania młodej i jędrnej skóry! Doskonały efekt liftingu, 
redukcji cellulitu, tkanki tłuszczowej i rozstępów. Zapobieganie 
wypadaniu włosów, leczenie łysienia. Zapraszamy na innowacyjny 
zabieg odmładzania skóry za pomocą fal elektromagnetycznych 
w postaci impulsów (mezoterapia bezigłowa) oraz na niechirur-
giczną, naturalną metodę regeneracji i poprawy wyglądu skóry 
poprzez bezpośrednie wstrzykiwanie w miejsca zmienione choro-
bowo odpowiednich substancji leczniczych (mezoterapia igłowa). 
Szczupłe, jędrne i młode ciało w zasięgu ręki!

➢ BOTOX
Sposób na wygładzenie zmarszczek! Stosowany w medycynie 
i dermatologii estetycznej. Jeśli chcesz pozbyć się zmarszczek mi-
micznych: między brwiami, poprzecznych czoła, wokół oczu (kurze 
łapki), powieki dolnej, wokół ust, na brodzie czy nawet szyi – jest 
to zabieg dla Ciebie!

➢ POWIĘKSZANIE UST
A także: manicure, pedicure, henna, depilacja woskiem itp.

„Uroda to weksel honorowany na całym świecie za okazaniem” 
Giovanni Giacomo Casanova.

Zainwestuj w siebie mądrze!
Przyjdź do nas i dowiedz się, jak zwiększyć swój kapitał urody:

Pamiętaj! Sam krem nie wystarczy.
Wspieraj urodę dawką efektywnych zabiegów!

Zapraszamy do nowoczesnego Studia Kosmetologicznego! Zadzwoń po poradę, umów się!!!  Telefon 32-318-12-94

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

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

Wyświetl swoją reklamę w 35 000 komputerów 
w Jaworznie

Wyświetl swoją reklamę  
na 12 000 telewizorów w Jaworznie

tel. 32 751 91 30
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Tel. 032 751 56 65 
www.cargo.edu.pl; www.oskcargo.pl

27.01.10 r. – Instruktor nauki jazdy
01.02.10 r. – Kwalifikacja wstępna kierowców
01.02.10 r. – ADR

Reklama



19Wielkie wyprawy jaworznian

Przed samym wyjazdem 
rozmawiamy z Sebastianem 
Pycią o planach, marzeniach, 
motywacji i potrzebnej sile do 
takiej wyprawy

Co spowodowało, że tym 
razem wybierasz się 
do Ameryki Południowej?

– Po udanym zdobyciu Kilimandża-
ro zapragnąłem stanąć jeszcze wyżej, 
przygotowałem stronę www poświęconą 
kolejnej wyprawie i tak znalazł mnie 
Łukasz z Sanoka, który zebrał grupę lu-
dzi zainteresowanych zdobyciem szczytu 
Aconcagua.

Co to za ludzie?
– Jest to grupa pasjonatów wspinaczki 

górskiej z całej Polski. Od Sanoka przez 
Kraków, Jaworzno, Sosnowiec, Pabia-
nice po Łódź. Łączy nas pasja górskiej 
wspinaczki, to ludzie którzy kochają góry 
i uwielbiają się wspinać. Uczestnikami 
wyprawy jest dziesięć osób, które mają 
na swoim koncie już szczyty powyżej 
5000 metrów.

Dlaczego Aconcagua?
– Jest to jedyny siedmiotysięcznik 

poza Azją, ale panują tam nieco lepsze 
warunki pogodowe aniżeli w Himalajach. 
Sprawdzenie swojego organizmu na wy-
sokości 7000 metrów to duże wyzwanie.

To zapewne największe 
z Twoich dotychczasowych 
górskich wyzwań?

– Tak, znaczna wysokość i zmien-
ne warunki atmosferyczne sprawiają, 
że jest to groźny przeciwnik, który mimo 
naszego grupowego doświadczenia i zdo-
bytych umiejętności, rzuca nam bardzo 
groźne wyzwanie. Różnica temperatur 
na poziome 70 stopni Celsjusza oraz 
wiejący z prędkością ponad 150 km/h 
wiatr mogą skutecznie uniemożliwić 
zdobycie szczytu.

Czy można porównać 
Aconcaguę do zdobytych 
przez Ciebie szczytów?

– Każda góra jest inna i w zależności 
od warunków mniej lub bardziej dostęp-
na. Na pewno ze względu na zmienne 
warunki atmosferyczne to porównałbym 
ją do Mount Blanc, natomiast ze względu 
na wysokość to Kilimandżaro. Jednakże 
w Argentynie będzie dwa razy zimniej 
i kilometr wyżej. Więcej na ten temat 
będę mógł powiedzieć za miesiąc, jak 
spotkamy się po powrocie.

Powiedziałeś, że każda 
góra jest inna. Możesz 
cos powiedzieć o miejscu 
z którym się zmierzycie?

Sebastian Pycia
wyrusza na podbój siedmiotysięcznika

– Mamy zaplanowane kilka warian-
tów trasy, którą wybierzemy zadecydują 
warunki atmosferyczne. Najważniejsze, 
aby jak najszybciej ruszyć w góry i roz-
począć proces aklimatyzacyjny, gdyż bez 
niego nie ma co podejmować się ataku 
szczytowego. Cały czas zapoznajemy się 
z literaturą, mapami, jak i zasięgamy 
doświadczeń ekip, które już zmierzyły się 
z tym szczytem.

Więcej o miejscu z którym będzie 
dane mi się zmierzyć będę mógł opowie-
dzieć jednak dopiero po powrocie.

Podczas wspinaczki 
górskiej przytrafiają się 
wypadki. Wielokrotnie 
słyszymy w mediach, 
że najczęstszym powodem 
wypadków w górach 
jest nieodpowiedzialność 
wspinaczy. Co o tym 
myślisz?

– Podczas wspinaczki na Mount 
Blanc rzeczywiście widziałem nieod-
powiedzialne podejście do wspinaczki. 
Atakowanie szczytu bez raków, bez lin 
czy tez bez zabezpieczenia, ale zdarzają 
się też inne przypadki jak silny wiatr, na-
gle załamanie pogody, czy też zwyczajne 
zmęczenie. Wydaje mi się, że góry są dla 
ludzi i to ludzie decydują, czy iść danym 
szlakiem, czy też nie oraz w jaki sposób 
go pokonać. Wiele zatem zależy od czło-
wieka, który chce zdobyć dany szczyt 
mimo wszystko i jak najmniejszym 
nakładem sił. Każdy z nas decyduje czy 
podejdzie do tego rozsądnie i, czy będzie 
umiał zrezygnować w przypadku, kiedy 
zda sobie sprawę, że już nie daje rady.

Zgodzisz się 
ze stwierdzeniem, 
że Aconcagua jest

popularna wśród polskich 
alpinistów?

– Tak, Polacy zajmują 11. miej-
sce na świecie pod względem liczby 
odwiedzających park Aconcagua, ale 
roczna liczba uczestników osiąga za-
ledwie 200 osób z czego pewnie tylko 
1/3 osiąga szczyt. Wiec można uznać 
ze Aconcagua jest popularna, ale dużo 
więcej polaków zdobywa w okresie wa-
kacyjnym alpejskie szczyty niż wybiera 
sie do Ameryki Południowej – zapewne 
ze względów wysokich kosztów organi-
zacji takich wypraw.

Ile więc kosztuje taki 
wyjazd, jak wygląda jego 
finansowanie.

– Koszty obecnej wyprawy szacuję 
na ok 13 tysięcy złotych, z czego jed-
na trzecia to bilet lotniczy, pozostałe 
koszty to permit, czyli wejście do parku 
narodowego, lokalne transfery, zaku-
py, a także sprzęt. Tutaj powinienem 
wymienić teraz sponsorów, jednakże 
poza firmą STOOR, która ufundowa-
ła bieliznę termoaktywną oraz firmą 
Yeti od której otrzymaliśmy zniżki 
na sprzęt, finansowanie wyprawy po-
krywam z własnych środków.

Czy na takiej wyprawie 
potrzebny jest jakiś 
specjalistyczny sprzęt?

– Teoretycznie nie, wszystko co potrze-
bujemy dostępne jest w dobrych sklepach 
alpinistycznych. Tak naprawdę najważ-
niejszą częścią ekwipunku jest odzież, 
dobry namiot i śpiwór.

To znaczy, że uczestnikiem 
wyprawy może zostać 
każdy?

– Można powiedzieć, że tak, ale 
nie wiem czy ktoś odważyłby się 
zabrać do grupy osobę bez żadnego 
doświadczenia. W warunkach pa-
nujących podczas takiej wyprawy 
liczy się współpraca, a doświadczenie 
uczestników przyspiesza osiągniecie 
celu, co jest bardzo ważne, gdyż prze-
bywanie dłużej na wysokości ponad 
5000 m grozi obrzękiem płuc czy też 
mózgu. Choroby te są następstwem 
choroby wysokościowej, która zaczy-
na doskwierać po osiągnięciu 4000 
m n.p.m., wiec lepiej sprawdzić jak 
zachowa się nasz organizm na niż-
szych wysokościach, aby w przyszłości 
atakować coraz to wyższe góry.

Co takiego szczególnego 
jest w tym szczycie, 
że ludzie pragną akurat 
stamtąd spojrzeć 
na wszystkie strony 
świata?

– Uważam że wysokość z jaką można 
się zmierzyć w Andach powoduje, że wie-
le osób przed wyruszeniem w Himalaje 
próbuje swoich sił na tym właśnie sied-
miotysięczniku. Dodatkowo Aconcagua 
jest jednym z siedmiu szczytów Korony 
Ziemi, więc aby ją skompletować trzeba 
tam po prostu stanąć.

Alpinizm jest zajęciem 
ryzykownym, trzeba 
wykazywać się 
odpornością fizyczną 
i psychiczną, nieraz 
zdobywać się na decyzje 
heroiczne, co bywa trudne. 
Jak ty do tego

podchodzisz? Jak twoja 
kondycja psychiczna, 
fizyczna?

– Ważne jest, aby w góry wyruszyć 
dobrze zorganizowaną grupą. Czło-
wieka po drugiej stronie liny musimy 
znać i wiedzieć, co zrobi w sytuacji 
ekstremalnej. Nie możemy przewi-
dzieć wszystkiego, ale musimy ufać 
sobie nawzajem podczas wspinania. 
Nasze życie cały czas zależy od ase-
kurującego nas partnera. Jestem 
na razie w dobrej kondycji psychicz-
nej, ale siedzi też we mnie lekki strach 
i niepewność…

Co stanowić będzie 
największe zagrożenie? 
Przecież to prawie 
siedmiotysięcznik!

– Poza wysokością i minusowymi 
temperaturami legendarne już Viento 
Bianco, a więc przede wszystkim pogoda. 
To bardzo istotne, jeżeli nie będzie jej za-
łamania, to powinno być dobrze.

Co to jest Viento Bianco?
– Biały wiatr, który ze szczytów pory-

wa śnieg i tworzy na niebie białe, pionowe 
chmury. Jest niebezpieczny.

Czy po Twoim powrocie 
zobaczymy zdjęcia 
z wyprawy, jak to miało 
miejsce po twoich 
poprzednich wyprawach?

– To się okaże. Zabieram ze sobą 
jeszcze więcej sprzętu foto/video niż 
do Afryki, jednakże bezpieczne zdobycie 
szczytu liczy się dla mnie bardziej aniżeli 
zrobienie dobrego zdjęcia.

W takim razie podzielisz 
się relacjami i zdjęciami 
z naszą redakcją?

– Jak najbardziej. Już dzisiaj mogę 
zaprosić na spotkanie do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej na spotkanie z miesz-
kańcami Jaworzna, a czytelników jaw.
pl na strony portalu, natomiast widzów 
CTV przed telewizory. A relacje? Jeśli 
warunki pozwolą to codziennie będzie 
relacja w portalu jaw.pl.

Życzę wiec powodzenia 
i do zobaczenia już 
po powrocie – redakcja 
jaw.pl będzie z Wami 
w stałym kontakcie.

– Tak jak wspomniałem, wszystkie 
informacje będę przekazywał na bieżąco 
do redakcji.

Z Sebastianem Pycią rozmawiał 
Franciszek Matysik

Na horyzoncie góruje szczyt Aconcagua
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Przegrywanie taśm VHS i magnetofonowych 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

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

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.

STOMATOLODZY

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

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

Dr Andrzej Maj 
specjalista chirurg

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

a Towarową). Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 032 616 37 41

CHIRURDZY

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

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

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

GABINET USG

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

PEDIATRZY

OPTYCY

INNE

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

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 poinformować, że w bu-
dynku przy ul. Górniczej 30 mieści 
się Hospicjum Stacjonarne, Ho-
spicjum Domowe oraz Poradnia 
Opieki Paliatywnej. Od 11 stycznia 
przyjmujemy chorych do opieki 
stacjonarnej.

D z i ę k u j e my  t y m ,  k t ó r z y  n a s 
wspierają od wielu lat. Dzięki takiemu 

wsparciu możemy polepszać jakość 
opieki nad pacjentami, rozszerzać 
opiekę hospicyjną, a także prowa-
dzić edukację społeczną o ostatnim 
etapie życia.

Stowarzyszenie Hospicjum Ho-
mo-Homini im. św. Brata Alberta 
zwraca się z apelem do wszystkich 
mieszkańców Jaworzna o wsparcie 
i przekazanie swojego 1% podatku.

Nr KRS 000 000 8274

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

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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WYPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ul. Piaszczysta 5. Prawdopodobnie właścicielka posesji obcięła zwisające nad jezdnią gałęzie,  
a my – poruszając się pomiędzy strażą miejską a MZDiM-em, próbowaliśmy ustalić: Kto i kiedy 
powinien to zrobić?

Przy nr. 1 na Piaszczystej gałęzie dalej nie obcięte

Na podstawie art. 144 k.c. wła-
ściciel nieruchomości powinien 
przy wykonywaniu swojego prawa 
powstrzymywać się od działań, które 
by zakłócały korzystanie z nierucho-
mości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-go-
spodarczego przeznaczenia nieru-
chomości i stosunków miejscowych. 

Z tego jednoznacznie wynika, 
że jeżeli właściciel posesji ewidentnie 
nie respektuje miejscowych zwy-
czajów i wiedząc, że zwisające poza 
granicami jego działki gałęzie prze-
szkadzają innym sąsiadom nie usuwa 
ich, to w tym przypadku w oczywisty 
sposób nadużywa on swojego prawa. 

Art. 5 k.c. stanowi, że nie można 
czynić ze swojego prawa użytku, 

który by był sprzeczny ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego 
prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego.

Takie działanie lub zaniechanie 
uprawnionego nie jest uważane 
za wykonywania prawa i nie korzysta 
z ochrony. Straż miejska jest zobo-
wiązana do tego, ażeby zdyscyplino-
wać niesfornego właściciela do nie-
zwłocznego usunięcia zwisających 
gałęzi pod sankcją grzywny.

Umywanie rąk w tym zakresie jest 
ewidentnym przykładem bezczynno-
ści straży, która nie jest uprawniona 
do oceniania stopnia zagrożenia, 
tylko do przywracania okoliczności 
zgodnych z prawem – zakończył 
prawnik Marek Niechwiej.

Kto winien? Kto płaci za awarię?

Wedle planów ul. Storczyków nie będzie dochodziła do ul. 
Syrokomli. Jest w planach przewidziana ul. Nowodługoszyńska, 
jako droga zbiorcza dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej

Ul. Storczyków, widok w stronę Długoszyńskiej. Wąska i oblodzona

Oto stan jezdni drogi dojazdowej na stację benzynową na Os. Stałym

OS. STAŁE
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Rozporządzenie Ministra 
Transportu I Gospodarki 
Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 
z dnia 14 maja 1999 r.)

Rozdział 12
Skrajnia drogi

§ 54. 1. Nad drogą powinna być zachowana 
wolna przestrzeń, zwana dalej „skrajnią drogi”, 
o wymiarach określonych w załączniku nr 1.
2. Wysokość skrajni drogi, o której mowa 
w załączniku nr 1, powinna być, z zastrzeżeniem 
ust. 3, nie mniejsza niż:
1) 4,70 m – nad drogą klasy A, S lub GP,
2) 4,60 m – nad drogą klasy G lub Z,
3) 4,50 m – nad drogą klasy L lub D.
3. Wysokość skrajni drogi może być zmniejszona 
do:
1) 4,50 m – jeżeli jest przebudowywana albo 
remontowana droga klasy A, S lub GP, natomiast 
obiekty nad tymi drogami nie są objęte tymi 
robotami,
2) 4,20 m – jeżeli jest przebudowywana albo 
remontowana droga klasy G lub Z, natomiast 
obiekty nad tymi drogami nie są objęte tymi 
robotami,
3) 3,50 m – nad drogą klasy L lub D, za zgodą 
zarządcy tych dróg.
4. Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką 
rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 
m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu 
może być zmniejszona do 2,20 m.
5. Wymiary skrajni torowiska tramwajowego 
określają Polskie Normy.
6. Wymiary skrajni drogi na obiekcie inżynierskim 
określają przepisy dotyczące warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

W walce o respektowanie 
obowiązujących standardów

W ubiegłym numerze bardzo ostro 
potraktowaliśmy straż miejską, 
która przygotowała się do spotka-
nia z dziennikarzem i wytknęła 
mu prosto w oczy obowiązujące  
w Jaworznie regulacje prawne.

Pokazano nam oficjalny materiał 
przygotowany przez ówczesnego 
rzecznika prasowego MZDiM, z któ-
rego jasno wynika, że:
Zgodnie z zapisami ustawy o dro-
gach publicznych i kodeksu cy-

wilnego MZDiM ma prawo ściąć 
konary wchodzące w obręb pasa 
drogowego, nawet jeśli samo drzewo 
rośnie na prywatnej posesji.

Mamy nadzieję, że od dziś bę-
dziemy się tego trzymać w Jaworznie.

DŁUGOSZYN

Niebezpiecznie na Storczyków

Nowodługoszyńska

Interwencja mieszkańca w spra-
wie stanu ul. Storczyków po-
dyktowana była groźnym wy-

padkiem, do którego doszło w ub. 
tygodniu. Na szczęście uszkodzeniu 
uległo ogrodzenie i maska samo-
chodu ciężarowego.

Mieszkańca, jak i jego żonę zmobili-
zowało jednak to, że drogą tą prowadzą 
dzieci do szkoły. Gdyby wtedy – pod-
czas wypadku – szły dzieci, to pewna 
tragedia, bo nie ma gdzie uskoczyć.

Mieszkańcy zatem liczą na lepsze 
utrzymanie zimowe tej drogi – trzeba 

czymś sypać – a w przyszłości na jej 
poszerzenie.

Z zebranych przez nas informacji 
wynika, że takie plany istnieją, są jed-
nak na wstępnym etapie. Trudno zatem 
określić czas, kiedy się ziszczą.

Ważne jest, że ul. Storczyków zo-
stanie skrócona i nie będą nią jeździć 
mieszkańcy ul. Syrokomli, co poprawi 
bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie 
nasilenia ruchu.

Nieopodal zostanie wybudowana 
droga zbiorcza, która ułatwi mieszkań-
com komunikację w dzielnicy.

DĄBROWA NARODOWA

W ubiegłym tygodniu pisa-
liśmy na pierwszej stro-
nie o zagrożeniu, jakie 

powstało na Os. Stałym z powodu 
cysterny z płynnym gazem, która – 
jak pisaliśmy – zsunęła się do rowu. 

Kierowca cysterny odczytał to 
jako sugestię, że to on był winien. 
Zwrócił nam zatem uwagę, że przy-
czyny tego zdarzenia były dwie: oblo-
dzona jezdnia oraz zapadnięta droga.

Potwierdzamy, właściciel stacji 
benzynowej, jak i drogi dojazdowej 
jest świadomy jej stanu, lecz winę 
zrzuca na parkujące tu ciężarówki.

Trzeba zatem zadać fundamen-
talne pytanie: Kto powinien pokryć 
koszty awarii sprzed tygodnia? Czy 
my – podatnicy? W ramach finanso-
wania służb ratowniczych z naszych 
podatków. A może właściciel drogi 
lub jego firma ubezpieczeniowa?
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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.

23

Zapraszamy do naszego 
konkursu fotograficznego. 

Wszystkie osoby, którym 
w ostatnim czasie udało 
się sfotografować jakieś 

ciekawe zjawisko.
Zdjęcia prosimy wysyłać  

na adres:
dzielnice@ct.jaworzno.pl

Stan budynku przy ul. Koszarowej 9 sprawił, że Inspektor Nadzoru Budowlanego Małgorzata 
Chrobok nakazała wysiedlenie mieszkańców. MZNiK próbuje realizować nakaz

Skrzynki pocztowe

Rozdzielnie elektryczne

Bałagan przed wejściem do piwnicy to przedsmak tego, co jest w środku

Ślady włamania do mieszkania

Skradzione grzejniki i wyrwane kable

Kabel na klatce przygotowany do kradzieży

Ślady włamania do mieszkania

Więcej informacji w kolejnym nr. „Ct” oraz w telewizji CTv

SZCZAKOWA

Modernizacja 
zbiorników 
wody pitnej 

„Warpie”
Spółka wodociągowa rozpoczęła 
prace remontowe zbiorników i komór 
służących do gromadzenia i przecho-
wywania wody pitnej. W pierwszym, 
zaplanowanym na ten rok etapie 
prac, renowacji poddane zostaną 
żelbetowe konstrukcje budowli wraz 
z armaturą. Koszt rozpoczętych 
robót szacowany jest na 3,5 mln. zł.

Jaworznickie zbiorniki wody pitnej 
pracują w układzie pięciu zbiorników 
– dwa „nowe” oraz trzy „stare”. Ich 
średnica wynosi od 21 do 25 metrów. 
Jako obiekty technologiczne zapew-
niają ciągłość w dostawie wody pitnej 
dla miasta – szczególnie dla central-
nych oraz południowych dzielnic. 
W swych wnętrzach nowe zbiorniki 
potrafią zgromadzić po 2500 m3, 
natomiast starsze podziemne obiekty 
po 1700 m3 każdy.

WARPIE

W budynku znajduje się 
19 lokali mieszkalnych. 
Kapitalny remont 
i przebudowa poddasza 
pozwoli na pozyskanie 9 
dodatkowych mieszkań.
Przygotowano już pełną doku-
mentację niezbędną przed przystą-
pieniem do kapitalnego remontu,  
tj.: projekt budowlany termomo-
dernizacji, ekspertyzę budowla-
ną stanu technicznego budynku, 
projekt modernizacji instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, projekt bu-
dowlano-wykonawczy modernizacji 
instalacji elektrycznych, projekt bu-
dowlano-konstrukcyjny dachu oraz 
otrzymano pozwolenie na budowę 
wydane przez Wydział Architektu-
ry i Urbanistyki.

Remont przewiduje m. in.:
– docieplenie ścian zewnętrznych 

budynku,
– docieplenie i wymianę pokrycia 

dachowego (usunięcie eternitu),
– wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej,
– adaptację poddasza na 9 

dodatkowych mieszkań,
– przebudowę istniejących mieszkań 

wraz z wydzieleniem pomieszczeń 
sanitarnych,

– modernizację instalacji: wodno-
kanalizacyjnej i elektrycznej

Zjawiliśmy się natychmiast po telefonie. 
Była wtedy godzina 15.30 i szabrowników 
już nie było. Rozmawialiśmy z przedostat-
nim lokatorem tego budynku, który jest 
w trakcie przeprowadzki. Zdarzyło się już 
włamanie do niego i kradzieże obrazów 
i wyposażenia.

Generalnie, budynek to jedna wielka ru-
ina, która zagrażała nie tylko mieszkańcom, 
lecz zagraża szabrownikom. Właścicielem 
jest gmina, a administratorem Miejski Za-
rząd Nieruchomości Komunalnych, który 
powienien zabezpieczyć budynek na czas 
remontu przed osobami postronnymi. Jak 
twierdzą przedstawiciele MZNK nie mogą 
tego zrobić, ponieważ jeden z mieszkańców 
nie chce opuścić mieszkania.

Sytuacja się mocno skomplikowała, 
bo pieniądze na remont z ub. roku nie zostały 
zatem wykorzystane, a na ten rok pieniędzy 
na budynek nie przeznaczono.

Sytuacja stała się zatem nie tylko groźna, 
lecz spowodowała dla gminy duże perturba-
cje. Bo przecież już w tym roku mielibyśmy 
po remoncie 28 komfortowych mieszkań.

– Panowie, zainteresujcie sie budynkiem przy Koszraowej 9. Szabrownicy wyrywają kable ze ściany.  
Czy on nie ma właściciela? Przecież to prawie zabytkowy budynek – mówił do telefonu zbulwersowany 
mieszkaniec Szczakowej.
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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:

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

tel. (032) 751-91-30
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Szanowni Państwo
Wszystkim Wam, którzy w 2009 roku przekazaliście 1% po-
datku dla mojego ciężko chorego synka Emila , w imieniu syna 
i mojej rodziny – DZIĘKUJĘ !!!

Zebrane środki choć w czę-
ści ale pozwolą pokryć wydatki 
związane z ciągłym leczeniem 
i rehabilitacją 12 letniego syna 
Emila. Dla mnie i mojej rodziny 
to znacząca pomoc bez której 
całoroczny zakup choćby drogich 
leków czy środków pielęgnacyjnych byłby bardzo utrudniony – 
czasem niemożliwy.

Przed Emilem kolejny rok zmagań z postępującą ciężką cho-
robą a przede mną i moją rodziną troska o sprostanie wyzwaniu 
. Zbliżający się okres rozliczeń podatkowych to niepowtarzalna 
szansa zwrócenia się do Was wszystkich ponownie o przekazy-
wanie 1 % podatku na rzecz mojego syna -Emila Dziamskiego. 
Podzielcie się moją prośbą z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi.

DZIĘKUJĘ, ARTUR DZIAMSKI Z RODZINĄ

Jeżeli zechcecie Państwo przeznaczyć 1% dla Emila, 
poniżej znajduje się sposób postępowania przy wypełnianiu 

odpowiednich rubryk w PIT.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

0000186434

Emil Dziamski, 24/D

24/D

xx zł

• FRYZJER – wykształcenie zawodowe, mile widziany staż pracy,
• PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY –  wykształcenie średnie, wymagany własny samo-

chód, mile widziany staż pracy,
• KIEROWNIK ROBÓT – wykształcenie średnie, staż pracy 3 lata, uprawnienia niż-

szego lub średniego dozoru ruchu specjalność prowadzenia ruchu kopalnianej kolei 
powierzchniowej lub równoważne.



25Rocznica

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 niedzielę 24 stycznia 
o godz. 12.00 w kolegiacie św. 
Wojciecha i Katarzyny, została 
odprawiona uroczysta Msza św. 
z ceremoniałem wojskowym, 
upamiętniająca 100. rocznicę 
urodzin Śp. mjr. pil. Karola Pniaka- 
rodowitego jaworznianina, asa 
lotnictwa polskiego, trzykrotnego 
mistrza Polski 1936, 1937, 1938 
roku, Kawalera Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, weterana II 
wojny światowej, dowódcy 
308 Dywizjonu Myśliwskiego 
Krakowskiego R.A.F. w Wielkiej 
Brytanii.

Na widocznym miejscu w kole-
giacie ustawiony został portret mjr. 
pi l. Karola Pniaka. Uroczystość 
rozpoczęła się mocnym akcentem 
wojskowego szyku, odegraniem 
hymnu państwowego przez orkiestrę 
garnizonową, wejściem kompanii 
honorowej i pocztów sztandarowych.

Mszę św. celebrował i homilię 
wygłosił kapelan Stowarzyszenia Lot-
ników Polski Południowej ks. dr Lu-
cjan Bielas, w której podkreślił cenę 
zdobytej wolności, niepodległości 
Ojczyzny oraz o powadze i świętości 
składanej przysięgi, jej znaczenia 
i odpowiedzialności.

Prezes Zarządu Głównego SLPP 
Tadeusz Zemuła, organizator nie-
dzielnej uroczystości, powitał władze 
miasta przewodniczącego rady miasta. 
Tadeusza Kaczmarka, wiceprezydenta 
Jacka Nowaka, przedstawicieli Pol-

skich Sił Powietrznych gen. I Bryga-
dy Rakietowej Obrony Powietrznej 
Andrzeja Łosińskiego, Szefa Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Katowicach płk. Zbigniewa Piątka, 
płk. Mirosława Jemielniczaka 8 Bazy 
Lotniczej w Krakowie, kadrę oficerską, 
konsula Słowenii, żołnierzy, gości, du-
chowieństwo, rodzinę majora Karola 
Pniaka oraz mieszkańców miasta.

Podkreślił ważność tej okolicz-
ności oraz fundamentalne wartości 
narodowe i patriotyczne. W imię 
tych wartości Bóg-Honor-Ojczyzna 
walczył nasz rodowity mieszkaniec 
miasta, nakreślając Jego trudną drogę 
życia, bohaterstwo, sukcesy, osiągnię-
cia. Kapelanowi SLPP podziękował 
za modlitwę za Śp. mjr. pil. Karola 
Pniaka, zamordowanych i poległych.

Uroczystość uświetniła gra orkie-
stry garnizonowej Sił Powietrznych 
oraz kompania honorowa wojska III 
Brygady Rakietowej z Bytomia.

„Możemy być dumni” – na zakoń-
czenie wypowiedział ks. prałat kole-
giaty Eugeniusz Cebulski z wybitnego 
jaworznickiego lotnika . W tutejszej 
świątyni był ochrzczony 9 lutego 1910 
roku. Za upamiętnienie Jego 100 – 
rocznicy urodzin i zorganizowanie 
pięknej oprawy tej uroczystości po-
dziękował Tadeuszowi Zemule, ks. 
kapelanowi za przewodzenie i słowo 
Boże z pozdrowieniami dla rodziny 
i błogosławieństwem dla wszystkich.

Po zakończeniu Mszy św. kolum-
na uczestników na czele z orkiestrą, 
kompanią honorową, w takt marszów, 
przeszła ulicą Mickiewicza pod budy-
nek MCKiS „Sokół”, gdzie pod tablicą 
pamiątkową mjr. pil. Karola Pniaka 
zostały złożone wiązanki kwiatów 
od przedstawicieli Polskich Sił Po-
wietrznych, Urzędu Miasta Jaworzno, 
SLPP, Aeroklubu Gliwice, rodziny 
Jego syna Karola (jr), bratanków, sio-
strzenic i sympatyków.

Pod tablicą posterunek honorowy 
ze sztandarami pełnili przedstawi-
ciele urzędu miasta, Stowarzyszenie 
Lotników oraz kadra oficerska PSP 
z Bytomia, Gliwic, Katowic, Krakowa.

Z tego miejsca o doniosłej roli uro-
czystości, odpowiedzialności w służbie 
lotnictwa, znaczeniu obronności po-
wietrznej, głos zabrał dowódca I Brygady 
Rakietowej gen. bryg. pil. Andrzej Łosiń-
ski oraz gospodarze miasta – wiceprezy-
dent Jacek Nowak i przewodniczący rady 
miejskiej – Tadeusz Kaczmarek.

ZOFIA ŻAK

Nagrodzone i wyróżnione 
prace będą opublikowane 
w wydawnictwie 
książkowym „Laureaci”, 
prace nagrodzone 
„Złotym Piórem” 
zostaną opublikowane 
w „Co tydzień”.
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Zapraszamy młodzież wszystkich typów szkół 

do udziału w konkursie.

Odkryj swój talent literacki – napisz opowiadanie lub wiersz
Termin składania prac: do 26 marca 2010 r.

Za najlepsze teksty przyznawane są prestiżowe nagrody 
Prezydenta Miasta Jaworzna – patrona konkursu.

Mecenat nad konkursem sprawują ważne dla kultury miasta 
instytucje i stowarzyszenia, patronat medialny „Co tydzień”, 

CTv, Polskie Radio Katowice, portal internetowy 
www.imprezy.jaworzno.pl .

Regulamin konkursu dostępny jest w szkołach, placówkach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i na stronie internetowej: 

www.biblioteka.jaw.pl

ZBIGNIEW MIKA NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU UM W JAWORZNIE

JACEK MARO, DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZNIE

Dowódca I Brygady Rakietowej 
gen. bryg. pil. Andrzej Łosiński

Dwie premiery w „Heliosie”
W nadchodzącym tygodniu kino Helios, w Kato-

wicach przygotowało aż dwie premiery. Na początek 
najnowszy film Jima Jarmusha „The Limits of Control”, 
który opowiada o tajemniczym samotniku (granym 
przez Isaacha De Bankolé), cudzoziemcu, który dokła-
da wszelkich starań, żeby jego działania pozostawały 
poza prawem. Jego podróż, z jednej strony celowa, 
a z drugiej paradoksalnie odrealniona, zabiera go 
nie tylko w najdalsze zakątki Hiszpanii, ale też jego 
własnego umysłu.

Kolejna propozycja Heliosa, to polski f ilm 
obyczajowy „Moja krew”. Bohaterem filmu jest 
Igor – samotny, zawodowy bokser, którego plany 
na odniesienie sukcesu niweczą ciężkie obrażenia 
jakie odnosi w ostatniej walce. Nie mogąc pogodzić 
się z końcem kariery, Igor początkowo pogrąża się 
w nocnym życiu. Później dojrzewa w nim myśl, 
żeby zostawić po sobie „coś” – dziecko. Po wielu 
próbach znalezienia odpowiedniej kobiety spotyka 
w końcu na Stadionie X-lecia Wietnamkę, która 

zgadza się urodzić mu dziecko, w zamian za polskie 
obywatelstwo.

A dla naszych czytelników mamy podwójne 
zaproszenie na wybrane seanse. Wystarczy tylko 
odpowiedzieć na pytanie: Jaki tytuł nosi poprzedni 
film Jima Jarmusha? Szczegółowy repertuar kina 
na stronie www.heliosnet.pl.

III Przegląd Filmów 
Górskich w „Rialcie”

Jeśli jesteś kinomanem, a do tego kochasz góry 
koniecznie odwiedź Kinoteatr Rialto w Katowicach, 
gdzie w dniach 29 stycznia do 2 lutego odbędzie się 
III Przegląd Filmów Górskich.

A wśród zaprezentowanych w tych dniach 
filmów znajdą się m.in. „Krzyk kamienia” Herzoga, 
„Rosyjska ściana K2” Bykowa, „White-out. Wyprawa 
poza cień” Szumowskiego czy filmy o Jerzym Kukucz-
ce. Gościem przeglądu będzie też znany podróżnik 
Krzysztof Wielicki.

Ponadto w nadchodzącym tygodniu w Kinote-
atrze zagoszczą jeszcze dwa ciekawe tytuły znanych 
skandalistów jednego z Europy, a drugiego zza 
oceanu: ostatni film Pedro Almodovara „Przerwane 
objęcia” a także najnowszy film Kevina Smitha „Zack 
i Miri kręcą porno”. A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na film do „Rialta”. Wystarczy 
tylko odpowiedzieć na pytanie: Kto jest odtwórcą kul-
towej roli Cichego Boba w filmach w reżyserii Kevina 
Smitha? Szczegółowy repertuar kinoteatru na stronie 
www.rialto.katowice.pl.

Zabytkowa kopalnia 
„Ignacy” w Rybniku

W tym tygodniu po raz kolejny zapraszamy wraz 
ze Śląską Organizacją Turystyczną do odwiedzenia 
kolejnego obiektu na śląskim Szlaku Zabytków 
Techniki. Tym razem zachęcamy do złożenia wizyty 
w mieszczącej się w Rybniku zabytkowej kopalni 

„Ignacy”. Warto przypomnieć, iż tradycje przemy-
słowe Rybnika sięgają aż XVII wieku, kiedy to cystersi 
z pobliskich Rud uruchomili wzdłuż rzeki Rudy kilka 
zakładów hutniczych. Jednakże gwałtowny rozwój 
przemysłu na tych terenach to wiek XIX, kiedy 
w okolicy powstało kilka kopalń węgla kamiennego,  
a do miasta doprowadzono linię kolejową. O trady-
cjach przemysłowych w tym rejonie świadczą liczne 
obiekty, a jedną z pozostałości jest zabytkowa ko-
palnia „Ignacy”. W dzielnicy Rybnika Niewiadom za-
chował się do dziś zespół zabudowań dawnej kopalni 
„Hoym”, uruchomionej w 1792 roku, a która od 1936 
roku nosi właśnie miano „Ignacy”, z szybami „Opp-
burg” („Głowacki”) i „Grundmann” („Kościuszko”), 
dwiema parowymi maszynami wyciągowymi z 1900 
i 1920 roku wraz z budynkami pomocniczymi. Atrak-
cją dla zwiedzających jest możliwość wejścia na punkt 
widokowy w dawnej wieży ciśnień o wysokości 46 
metrów, z którego widać rozległą panoramę ziemi 
rybnickiej, a w pogodne dni nawet góry.

A dla naszych czytelników mamy gadżety 
Śląskiej Organizacji Turystycznej. Wystarczy tylko 
odpowiedzieć na pytanie: Gdzie mieści się Muzeum 
Energetyki? Więcej informacji o atrakcjach woje-
wództwa śląskiego na stronie: www.gosilesia.pl.

Najnowsza płyta 
filharmoników śląskich!

Od śmierci prof. Karola Stryji 31 stycznia minie 
już 12 lat. Po raz jedenasty w piątek 29 stycznia 
o godz. 19 w Filharmonii Śląskiej odbędzie się 

koncert poświęcony Jego pamięci. Orkiestrę Sym-
foniczną i przygotowany przez Jarosława Wolanina, 
Chór Filharmonii Śląskiej poprowadzi w nim Jan 
Wincenty Hawel. Wykonają: Toccatę z Suity op. 
10. Bolesława Szabelskiego, Koncert na fortepian 
i orkiestrę Michała Spisaka oraz Requiem c-moll 
Luigiego Cherubiniego. Solistką będzie znakomita 
pianistka śląska Monika Sikorska-Wojtacha. Klasyka 
i współczesna muzyka ze Śląska – tak jak lubił i pro-
pagował Karol Stryja. Z tego też względu ten koncert 
wybrano do oficjalnej promocji najnowszej płyty 
filharmoników śląskich „Szabelski. Górecki. Knapik”. 
Tylko w tym jednym dniu i tylko w filharmonii naj-
nowszy krążek będzie można nabyć po promocyjnej 
cenie i z autografami Henryka Mikołaja Góreckiego 
i Eugeniusza Knapika.

Na krążku wydanym przez DUX symfonicy pod 
batutą Mirosława Jacka Błaszczyka nagrali Toccatę 
i Concerto grosso B. Szabelskiego, Trzy tańce H.M. 
Góreckiego i La flûte de jade na sopran i orkiestrę E. 
Knapika. Partie solowe w ostatnim dziele kreowali 
Bożena Harasimowicz (sopran), Zbigniew Raubo 
(fortepian) i Andrzej Staciwa (piccolo). Znakomicie 
zrealizowana, to ze wszech stron interesująca płyta.

W niedzielę 31 stycznia można przewidzieć 
kolejne oblężenie Filharmonii Śląskiej. Powtórzone 
bowiem zostaną grudniowe zimowe koncerty orga-
nizowanej z katowicką Szkołą Yamahy Filharmonii 
Malucha. Wystąpi Śląskie Trio Perkusyjne w składzie: 
Anna Famuła-Galwas, Franciszek Osadzin i Zbigniew 
Bąk, którzy na instrumentach perkusyjnych (m.in. 
marimba, ksylofon, wibrafon, kotły, dzwonki, werbel, 
talerz, kastaniety), w towarzystwie Antoniego Brożka 
(fortepian) wykonają utwory takich kompozytorów, 
jak: R. Schumann, A. Chaczaturian, F. Liszt, W.A. Mo-
zart, D. Szostakowicz, A. Corelli, D. Palier i H. Berlioz. 
Bilety wyłącznie przez rezerwację na internetowej 
stronie: www.yamahakatowice.pl, ale z tego, co wie-
my – już ich nie ma.

A już 2 lutego o godzinie 19-stej w studiu 
koncertowym Radia Katowice Filharmonia Śląska 
rozpoczyna serię koncertów „Młodzi Grają Chopina” 
przygotowanych z okazji trwającego Roku Chopinow-

skiego 2010. Koncerty fortepianowe nie z orkiestrą 
symfoniczną, a kameralną to mniejsze koszty. Śląska 
Orkiestra Kameralna gwarantuje, że z obniżką kosz-
tów nie obniży się poziom prezentacji. Szczególnie 
cenną w tej propozycji jest młodość zapraszanych 
solistów, często rówieśników kompozytora w chwili, 
gdy swe arcydzieła komponował. Niektórzy z nich być 
może będą uczestnikami tegorocznego warszawskie-
go Konkursu Chopinowskiego. Może zatem usłyszymy 
przyszłych Zimermanów i Blechaczy i to zanim nimi 
się staną? Radio Katowice zapowiada retransmisje 
tego koncertu na 21 i 22 lutego. Wtorkowy koncert 
Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Massimilia-
na Caldiego oraz obiecujących studentów katowickiej 
Akademii Muzycznej – Mateusza Borowiaka i Arnolda 
Gniwka zapowiada ofertę Filharmonii Śląskiej dla 
ośrodków kultury spoza Katowic. Informacji udziela: 
Biuro koncertowe Filharmonii Śląskiej, tel. 32 351 17 
04, mail: biurokoncertowe@filharmoniaslaska.pl.

A dla dwójki naszych czytelników mamy nagro-
dy. Na jedną z osób czeka płyta „Szabelski. Górecki. 
Knapik”, a na drugą podwójne zaproszenie na piąt-
kowy koncert. Na zgłoszenia czekamy pod adresem 
mailowym z dopiskiem: FILHARMONIA PŁYTA lub 
FILHARMONIA KONCERT.

Laureci z ubiegłego tygodnia: „Helios” – Marta 
Oska, „Rialto” – Edyta Kasprzyk, Filharmonia – Sta-
nisława Fidyk, gadżety ŚOT – Wojciech Kasprzyk, 
„Kosmita” – Beata Gąska.
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Patrząc na udekorowaną i rozświe-
tloną choinkę stojącą na jaworznic-
kim rynku zadajemy sobie pytanie: 
skąd przywędrowała do nas taka 
tradycja?

Zainteresowanym śpieszymy 
z odpowiedzią: pierwsza choinka 
oświetlona lampkami elektrycz-
nymi pojawiła się w Białym Domu 
w 1895 r. za prezydentury Gro-
vera Clevelanda. Należy dodać, 
że do roku 1930 takie dekoracje 
były mało popularne, ze wzglę-
du na wysoką cenę. Prawdziwy 
boom efektów świetlnych nastą-
pił w 1958 r. w Las Vegas. W tym 
właśnie mieście powstawały ple-
jady neonowych rzeźb, a turystów 
fascynowały kaskady różowego 
i niebieskiego światła oraz jarzą-
ce się reklamy mierzące nawet 38 
metrów. To właśnie Amerykanie 
poprzez ogromne i barwne ilumi-
nacje uczyli odwiedzających ich 
kraj sztuki marketingu połączonej 
ze sprzedażą marzeń.

Dzisiaj, nas Polaków w XXI w. 
nie dziwią już fantastycznie oświe-
tlane reprezentacyjne ulice, domy, 
a nawet bezlistne drzewa ozdobio-
ne girlandami światełek. Do miast, 
które mogą poszczycić się najpięk-
niejszymi świetlnymi dekoracjami, 
należy Warszawa. Włodarze miasta 
za świąteczną iluminację stolicy 
w bieżącym roku zapłacili 4 mln zł. 
We Wrocławiu- 1,4 mln zł. W Kra-
kowie- około 1 mln zł, a w Katowi-
cach tylko 60 tys. zł.

Wyścig na światełka; kto pięk-
niej udekoruje dzielnicę, dom, 
ogród i przydrożne drzewa, mo-
żemy również obserwować we wła-

Młodzi aktorzy z Jaworzna udo-
wadniają, że angielska literatura 
w oryginale nie jest im straszna. 
9 i 10 grudnia ub. r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dąbro-
wie Górniczej odbył się II Re-
gionalny Przegląd Teatrzyków 
Obcojęzycznych i Krótkich Form 
Teatralnych. Przedsięwzięcie 
to, zrealizowane przez miejską 
bibliotekę i I Liceum Ogólno-
kształcące im. W. Łukasińskiego 
w Dąbrowie Górniczej już drugi 
raz przyciągnęło rzesze fanów 
dobrej rozrywki.

Widzowie nie mogli być zawie-
dzeni, ponieważ każdy spośród 28 
zespołów z szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych zachwycił wspa-
niałą grą aktorską. Jury jednak musiało 
wybrać: najlepsze zespoły, najlepszych 
aktorów i docenić najlepszy scenariusz 
oraz umiejętności językowe.

My, jaworznianie możemy być 
dumni z ich werdyktu. Grupa te-
atralna z klasy pierwszej dwujęzycz-
nej Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Gimnazjum 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Jaworznie zajęła 
I miejsce w kategorii szkół gimna-
zjalnych. Trzyosobowy zespół z I LO 
im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie 
pod opieką mgr Estery Palian-Sucha-
nek i mgr Doroty Bialik zajął drugie 
miejsce w kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych.

Warto też zaznaczyć, że ucznio-
wie I LO: Igor Niedziela i Robert Za-
leski zostali wyróżnieni nagrodami 

Tak zatytułowany koncert 
odbył się w niedzielny 
wieczór (17 stycznia br.) 
w kościele parafialnym 
pod Wezwaniem Świętego 
Krzyża w Jeleniu. Wzięli 
w nim udział znani i cenieni 
artyści: Halina Frąckowiak, 
Alicja Majewska oraz 
Zbigniew Wodecki.

Pojawienie się tak podziwianych 
piosenkarzy sprawiło, że kościół 
został zapełniony po brzegi pu-
blicznością. Tak w bieżącym roku, 
jak i w ubiegłym, gdy gościła Eleni, 
cała publiczność była zachwycona 
tym wydarzeniem artystycznym.

Znane i mniej znane kolędy i pa-
storałki cieszyły ucho i serce mło-
dych, jak i dorosłych. Obecność 
znakomitych ludzi sceny, którzy 
przyjęli zaproszenie tak małego śro-
dowiska jak Jeleń, zawdzięczamy wi-
kariuszowi ks. Adrianowi Piętce oraz 
proboszczowi parafii w Jeleniu – ks. 
Januszowi Glanowskiemu. W imie-
niu wszystkich widzów składam po-
dziękowania za wspaniałe przeżycie.

– Wielu z nas dało sobie wmówić, 
że największą wartością piosenki 
jest jej obecność na wielu listach 
przebojów. To takie utwory, które 

Pomimo mrozu na dworze, 21 stycz-
nia w Przedszkolu nr 1 panowała 
gorąca atmosfera. Przedszkolacy 
od rana przygotowywali się na przy-
jęcie gości. Z okazji Dnia Babci 
i Dziadka odbyła się bowiem uro-
czystość seniorów rodu naszych 
przedszkolaków.

Babciom i dziadkom siedzącym 
przy stole zastawionym smakołykami 
wnuczęta zaprezentowały program 
artystyczny, który wywołał wiele wzru-
szeń i emocji. Słowa wiersza „Babcia 
jest jak dobra wróżka” czy też „Mój 
dziadek wie prawie wszystko” w peł-
ni oddają uczucie miłości i szczerego 
przywiązania wnuków do dziadków 

dla najlepszych aktorów przeglądu, 
a uczennica Dorota Kuster z Gim-
nazjum nr 4 otrzymała nagrodę 
za wybitne umiejętności językowe. 
Ci młodzi ludzie poprzez swoją 

grę pokazali, że są na „T” z obcymi 
językami i kulturą. Każdy z nich 
z niecierpliwością czeka na kolejną 
edycję tego wspaniałego konkursu.

IGOR NIEDZIELA, OPP W I LO

nawet przez kilka miesięcy potrafią 
utrzymać się na tzw. topie. Wówczas 
rzekomo możemy mówić o dużym 
sukcesie. Oto jeden z największych 
hitów ostatnich stu lat – tymi mą-
drymi i dosadnymi słowami opisał 
jedną z kolęd Zbigniew Wodecki. 
Doskonałym przykładem nigdy nie-
przemijającego piękna tych pieśni 
był koncert w Jeleniu.

IGOR NIEDZIELA, OPP I LO

Alicja Majewska, Zbigniew 
Wodecki i Halina Frąckowiak

snym mieście. Zdaniem jaworz-
nia n,  najba rd ziej  pomysłowo 
ozdobione są domy w Ciężkowi-
cach. Okazuje się, że z roku na rok 
na świąteczne dekoracje wydajemy 
coraz więcej pieniędzy, bo zgodnie 
z obowiązującymi trendami, nie 
wystarczy już obchodzić świąt, 
trzeba jeszcze pokazać innym, 
że się je obchodzi.

ADAM OKRAJEK OPP LO I

21 stycznia 2010 r. w klubie śro-
dowiskowym „Wega” MCKiS dla 
swoich antenatów wystąpili młodzi 
artyści z klasy I a Szkoły Podsta-
wowej nr 18 w Cieżkowicach.

Babcie i dziadkowie przy kawie 
i ciastku wzruszeni obejrzeli prawie 
godzinny przepiękny spektakl – mon-
taż słowno-muzyczno-taneczny w iście 
wirtuozerskim stylu wyreżyserowa-
nym przez wychowawczynię Nataszę 
Chochorowską.

Nastrojowe światła i świece harmo-
nijnie współgrały z uśmiechniętymi 
twarzyczkami siedmiolatków, które 
roztopiły cały śnieg na dworze. Pod-
niosłe tony mieszały się z beztroskimi 
dźwiękami wesołych piosenek, tańce 
przeplatały się z poetyckimi strofami 
ku czci jubilatów, tworząc feerię kolo-

rów ustępującą miejsca eksplozji żywio-
łowej radości, do której zdolne są tylko 
dzieci. O słodką oprawę zadbali Pań-

stwo Janina i Marek Banasikowie oraz 
cudowni rodzice. Konsolę mikserską 
obsługiwał Artur Kępka. W.

Fo
to

: M
ar

ta 
Gó

rn
y „

Bu
bu

”

i vice versa. Piosenkami „Wiwat słod-
ka Babciu, wiwat słodki Dziadku” 
rozbrzmiewały sale przedszkolaków, 

tańce oklaskiwane były gromkimi 
brawami. Dziadkowie starszych grup 
obejrzeli też jasełka. W konkursach 
wykazali się dziadkowie dmuchając 
w balony oraz babcie, które rozplą-
tywały supełki. Wspólne zabawy 
i taniec z wnuczętami przy piosence 
„Kaczuszki” rozbawił wszystkich gości 
i przedszkolaków.

W podziękowaniu za okazane serce 
wnuczęta obdarowały kochane babcie 
i dziadków laurkami, kwiatkami i pre-
zentami przez siebie wykonanymi.

Życzymy wszystkim babciom 
i dziadkom na cały rok zdrowia, po-
gody ducha i nieustannej pociechy 
z wnucząt. GRAZIA

Trzyosobowy zespół z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie zajął 
drugie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Najbardziej pomysłowo 
ozdobione są domy 
w Ciężkowicach

Dzieci przygotowały spektakl – montaż słowno-muzyczno-taneczny

Przedszkolaki z PM nr 1
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Misie lubią dzieci, dzieci lubią misie
Jak co roku w naszej 
szkole w miesiącu 
listopadzie odbywa się 
szereg różnorodnych 
imprez, które mają na celu 
uświetnić Światowy Dzień 
Pluszowego Misia.

Do tej ogólnoświatowej akcji 
przystąpiliśmy już po raz czwarty. 
Tym razem postanowiliśmy z na-
szymi działaniami wyjść poza teren 
naszej szkoły. Panie mgr Halina Frą-
czek, mgr Anita Biela i mgr Patrycja 
Sitek zorganizowały Międzyszkolny 
Konkurs Plastyczny.

Celem działań organizatorek 
było uwrażliwienie młodych ludzi 
na problemy społeczne ich rówie-
śników, zwrócenie uwagi na rów-
ne szanse dla każdego ucznia, 
bez względu na status majątkowy 
czy też problemy: alkoholizmu, 
rodziny niepełnej czy dotkniętej 
problemem przemocy f izycznej 
i psychicznej. Maskotka to symbol 
harmonijnego i bezpiecznego roz-
woju młodego człowieka i o takie 
dzieciństwo warto zabiegać.

Uczniowie jaworznickich szkół 
ba rd zo a k t y w nie prz ystąpi ł y 
do konkursu. Zainteresowanie kon-
kursem przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania, do konkursu zgłosiło 
się 8 szkół podstawowych. Licznie 
składano zarówno prace plastyczne 
„Portret misia”, który kierowany 
był dla uczniów klas I-III, jak i ma-
skotki uszyte własnoręcznie, które 
brały udział w konkursie „Pluszowa 
zabawka” kierowanym do uczniów 
klas IV-VI.

Prace uczniów okaza ł y się 
bardzo zróżnicowane, zarówno 
pod względem sposobu czy też 
technik wykonania. Uczniowie 
wykazali się dużą inwencją twór-
czą, co sprawiło nie lada problem 

komisji konkursowej. Każda praca 
była bardzo ciekawa i wykonana 
bardzo estetycznie.

Niestety nie wszystkie spełniały 
warunki regulaminowe. Na wyróż-
nianie zasługują uczniowie klasy „0” 
w Szkole Podstawowej nr 3, którzy 
nadesłali 12 pięknie wykonanych 
portretów misiów, mimo iż konkurs 
obejmował uczniów klas I-III. Dlatego 
organizatorzy postanowili przyznać 
tej grupie uczniów nagrodę specjalną 
(każdy uczeń otrzymał książeczkę 
dydaktyczną „Umiem liczyć”)

3 grudnia 2009 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 22 w Jaworznie odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród 
laureatom Międzyszkolnego Kon-
kursu Plastycznego. Na uroczyste 
wręczenie nagród zostali zaproszeni 
uczniowie, którzy zajęli miejsca I –
III oraz uczniowie, którzy otrzymali 
wyróżnienia wraz z opiekunami. Or-
ganizatorzy przygotowali dla zapro-
szonych gości: program artystyczny, 
prezentację multimedialną i słodki 
poczęstunek.

Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy sprawili, 

Już w marcu wspinacze 
z Jaworzna będą mogli 
korzystać z nowej sztucznej 
ścianki wspinaczkowej 
w Osiedlu Stałym.

Nowa ściana wspinaczkowa 
będzie miała 220 metrów kwa-
dratowych. Przykryje całą ścianę 
boczną sali gimnastycznej przy 
dawnej szkole społecznej, obecnie 
zarządzaną przez Ognisko Pra-
cy Pozaszkolnej. Koszt budowy, 
to 250 tysięcy złotych. – W prze-
targu na wykonanie wygrała firma 
z Jeleniej Góry. Plac budowy został 
przekazany końcem roku. Termin 
zakończenia umowy, to koniec 
lutego – mówi Andrzej Buchacz 
z wydziału inwestycji miejskich 
urzędu miejskiego.

Jednak prace postępują szybko 
i przedstawiciele firmy zapewnia-
ją, że zakończą się przed termi-
nem. Obecnie prawie w całości 
została wykonana metalowa kon-
strukcja nośna ściany.

Pomysłodawcą zbudowania no-
wej ściany wspinaczkowej i osobą, 
która od wielu lat o nią walczyła 
jest Grzegorz Tucki, szef uczniow-

Szymon Łabuz – uczeń 
klasy II d II Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Czesława Miłosza 
w Jaworznie zajął 
pierwsze miejsce w woj. 
śląskim w XVI edycji 
ogólnopolskiego konkursu 
„Alfik Matematyczny”.

25 listopada 2009 roku uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich przystąpili do kon-
kursu „Alfik Matematyczny”. Wzię-
ło w nim udział także siedmioro 
uczniów z II LO. Szymon Łabuz, 
uczeń klasy II o profilu matema-
tyczno-informatycznym, otrzymał 
tytuł laureata, zajął pierwsze miejsce 
w woj. śląskim i piąte miejsce w kra-
ju. Bardzo dobrze poradzili sobie też 
inni uczniowie: Aleksandra Godyń 
z kl. III o profilu biologiczno-che-
micznym oraz Jan Chrapek z klasy 
II o profilu matematyczno-infor-
matycznym i otrzymali dyplomy 
za bardzo dobry wynik.

Jest to ogromny sukces, zwłasz-
cza, że w tym konkursie o zasięgu 

Od kilku lat Gimnazjum 
nr 5 nosi imię Polskich 
Noblistów. Co roku pod 
koniec pierwszego semestru 
podejmujemy szereg 
działań, których celem 
jest propagowanie wiedzy 
o polskich laureatach 
tej najzaszczytniejszej 
z nagród.

W tym roku szkolnym w ramach 
obchodów Dni Patrona Szkoły re-
alizowano zadania zespołowe i in-
dywidualne. Każda klasa wykonała 
album i plakat związany z postacią 
wybranego noblisty oraz uczest-
niczyła w konkursie wiedzy o ich 
dokonaniach. W tej rywalizacji 
zwyciężyła klasa IIIa.

Niezwykłe emocje wywołał kon-
kurs indywidualny „Szkolny Nobel 
2009”. Uczestniczący w nim ucznio-
wie wykazali się umiejętnością nie-
konwencjonalnego myślenia i kre-
atywnego wykorzystania wiedzy.

że konkurs przebiegał tak sprawnie 
a i nagrody, które otrzymali nagro-
dzeni były bardzo wartościowe. Przede 
wszystkim Pani Dyrektor mgr Marii 
Świat, która czuwała nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu oraz Pani wi-
cedyrektor mgr Danucie Juruś, radzie 
rodziców Szkoły Podstawowej nr 22 
za przekazanie środków finansowych 
na zakup nagród dla laureatów ser-
decznie dziękujemy. Podziękowania 
kierujemy również do Pani Naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Małgorzaty Helbin-Więcek oraz 
Pani Kierownik Referatu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych Pani Krystyny Bojęś, za przeka-
zanie nagród rzeczowych na rzecz Mię-
dzyszkolnego Konkursu Plastycznego.

Słowa podziękowania kierujemy 
również do Państwa Ewy i Danie-
la Majcherczyk, którzy przekazali 
na rzecz konkursu dużą ilość słodyczy. 
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, 
którzy z takim zaangażowaniem włą-
czyli się w uczestnictwo w konkursie, 
życzymy wszystkim sukcesów w dal-
szej pracy zawodowej. IW

„Szkolny Nobel 2009” w dziedzi-
nie fizyki zdobyła Żaneta Nowak 
(3d)za pracę „Magiczna skarbon-
ka”, w dziedzinie biologii – Klaudia 
Gawryś i Sylwia Niedziałkowska 
(3b) za projekt „Poszukiwanie śla-
dów natury w ludzkich działa-
niach”, w dziedzinie chemii – Ka-
tarzyna Osowska (3e) za pracę „Ob-
rotowa tablica Mendelejewa” oraz 
Angelika Rozmus (3d) za model 
„Kolejowa podróż z pierwiastkami”.

Niektórzy laureaci są wszech-
stronni, o czym świadczy fakt, iż 
„Szkolnego Nobla 2009” w dziedzi-
nie literatury przyznano Katarzynie 
Osowskiej za powieść „Z diabłem 
do Eldorado”.

Ceremonii wręczania medali, 
dyplomów i wyróżnień towarzy-
szyła recytacja wierszy Cz. Miłosza 
i W. Szymborskiej w wykonaniu 
uczniów kl. I a oraz mini recital 
poezji śpiewanej Klaudii Pałki  
– uczennicy klasy I b.

Oby takich pasjonatów nauki jak 
tegoroczni zwycięzcy z roku na rok 
objawiało się coraz więcej!

IW

krajowym wystartowało kilka-
dziesiąt tysięcy uczniów. Laureaci 
w nagrodę pojadą na obozy lub 
otrzymają nagrody rzeczowe. Nasz 
zwycięzca zapytany o specyfikę za-
dań, stwierdził, że przypominają te 
z popularnego konkursu „Kangur 
Matematyczny”. Powiedział rów-
nież, że bardzo chętnie bierze udział 
w konkursach o takiej formule.

Test dla szkół średnich skła-
dał się z 28 zadań wielokrotnego 

wyboru, natomiast w pozostałych 
kategoriach było to 30 zadań jed-
nokrotnego wyboru. Jak twierdzą 
organizatorzy, takie przedsięwzię-
cie to znakomita okazja do pobu-
dzania zainteresowań uczniów. 
Jest to prawdą, bo nic tak nie 
motywuje, jak odniesiony sukces, 
budzący apetyt na więcej. Tego 
też życzmy naszym wyróżnionym 
kolegom.

AGNIESZKA MICHAŁEK

Od lewej: Szymon Łabuz, Ola Godyń i Jan Chrapek

Dyr. Anna Pasternak wręcza dyplomy i medale laureatom

skiego klubu sportowego „K2”. 
To on i inni specjaliści z zakresu 
wspinaczki sportowej proponowali 
kształt nowego obiektu, więc mo-
żemy być pewni, że będzie spełniał 
wszystkie wymogi wspinaczy z Ja-
worzna i okolic. PJ

Nowa ścianka wspinaczkowa 
powstaje w dawnej szkole 
społecznej

Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
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Sobota, 23 stycznia 2010 r. godz. 16.50. II trener I-ligow
ej drużyny siatków

ki M
CK
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Sierżant tłum
aczy zasady 

m
etrycznego układu 

jednostek:
– W

 układzie m
etrycznym

 
w

oda w
rze przy 90 stopniach.

N
a to szeregow

iec:
– N

ajm
ocniej przepraszam

, 
panie sierżancie, w

oda w
rze 

w
 tem

peraturze 100 stopni.
– O

czyw
iście, co za głupia 

pom
yłka! To kąt prosty w

rze 
przy 90 stopniach.

N
a uroczystość odsłonięcia 

pom
nika Ludw

ika van 
Beethovena w

 Bonn 
zjechali się różni goście 
dw

oru austriackiego. 
Przypadek zrządził, że przez 
niedopatrzenie ustaw

iono 
trybunę dla dostojnych gości 
tak niefortunnie, że statua 
Beethovena zw

rócona 
była tyłem

 do trybuny, 
co zauw

ażono dopiero 
po odsłonięciu pom

nika. 
N

astąpiła konsternacja, 
a w

tedy m
istrz cerem

onii, nie 
tracąc głow

y, rzekł:
– Ekscelencje w

ybaczą! 
Za życia był gburem

 i takim
 

pozostał po śm
ierci.
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Stary Żyd daw
ał do gazety nekrolog po sw

ojej żonie i spytał o cenę.
– D

o pięciu w
yrazów

 za darm
o.

– N
ooo... to niech będzie: „Zm

arła Zelda G
oldm

an”.
– M

a pan do dyspozycji jeszcze dw
a w

yrazy.
– To niech będzie: „Zm

arła Zelda G
oldm

an, sprzedam
 O

pla”.

Podoficer do rekrutów
:

– M
usicie zaw

sze patrzeć w
rogow

i 
prosto w

 oczy. Kow
alski! C

o się 
tak na m

nie gapisz!?

Egzam
in na W

ydział Praw
a 

i A
dm

inistracji na U
niw

ersytecie 
G

dańskim
. Egzam

inator 
do starającego się o przyjęcie:
– D

laczego chce Pan studiow
ać 

w
łaśnie praw

o? I to u nas?
– Tato... nie w

ygłupiaj się.

W
 stołów

ce, w
 kolejce po zupę 

rozm
aw

iają dw
aj studenci:

– M
asz jakieś w

ieści z dom
u?

– N
iestety. A

ni złotów
ki.

Piękny lipcow
y dzień. Las, 

ćw
ierkanie ptaszków, gdzieniegdzie 

przebiega sarenka, w tle słychać 
stukanie dzięcioła. N

agle z głębi 
lasu w

yłania się potężna chm
ura 

kurzu, która w szaleńczym
 

pedzie przem
ierza las. Zw

ierzęta 
w popłochu uciekają. Tum

ult, hałas, 
nic nie w

idać. A
ż w

reszcie chm
ura 

zatrzym
uje się na leśnej polanie. 

Kurz powoli opada. N
a polance 

dziesiątki i setki... jeży. Sapią, 
dyszą, łapią dech. Tylko jeden, ten 
który prow

adził tabun, błogo się 
uśm

iecha i z zachw
ytem

 zw
raca się 

do pozostałych:
– C

o! Jak m
ustangi, nie...

Zatrzym
uje gliniarz sam

ochód, 
spraw

dza dokum
enty gościa 

i m
ów

i:
– Pan pow

inien nosić okulary
– A

le ja m
am

 kontakty
– Proszę pana nie interesuje m

nie 
kogo pan zna.

Sędzia na rozpraw
ie rozw

odow
ej.

– Postanow
iłem

 przyznać 
pańskiej żonie 2 tys. zł 
m

iesięcznie.
– Św

ietnie, W
ysoki Sądzie – 

odpow
iada m

ąż. – Ja też od czasu 
do czasu dorzucę jej parę złotych 
od siebie.

Przychodzi facet do dentysty:
– D

zień dobry, m
am

 pew
ien 

problem
.

– Jaki?
– W

ydaje m
i się, że jestem

 ćm
ą...

– H
m

, to panu jest potrzebny 
psychiatra a nie dentysta!
– W

iem
, ale u pana paliło się 

św
iatło.

Problem
:

Jak złapać krokodyla?
Składniki:
składany stołeczek, nudna książka, hulajnoga, jabłko, luneta,
pinceta i pudełko od zapałek
Przepis:
Siadam

y na stołeczku na brzegu rzeki, w
 której jest krokodyl.

Zaczynam
y czytać nudną książkę, aż nad nią zasypiam

y.
Po chw

ili z rzeki w
yjdzie krokodyl, a że to ciekaw

e zw
ierzę, w

ięc 
też zacznie czytać książkę i też po chw

ili nad nią zaśnie.
A

le, że m
y zaczęliśm

y czytać książkę w
cześniej i w

cześniej nad 
nią zasnęliśm

y, tak w
iec budzim

y się pierw
si i zaczynam

y uciekać.
K

rokodyl też się obudzi, w
ięc w

siadam
y na hulajnogę i jesteśm

y 
szybsi.
Teraz w

yciągam
y jabłko, a że jabłko nie pada daleko od jabłoni, 

tak w
ięc w

chodzim
y na tą jabłoń.

K
iedy krokodyl jest już pod jabłonią, w

yciągam
y lunetę 

i zgrabnym
 ruchem

 obracam
y ją tak, aby krokodyl  

był jak najm
niejszy.

Teraz bierzem
y pincetę i delikatnie w

sadzam
y 

krokodyla do pudelka od zapałek.
W

 ten sposób złapaliśm
y krokodyla!

Baca w
lecze do lasu ścierw

o psa. 
Sąsiad zagaduje:
– A

 co to się stało, kum
ie?

– A
aaa... m

usiołek go zastrzelić!
– To pew

nie był w
ściekły, co?

– N
o, zachw

ycony to nie był.

Leci sobie m
łoda sroka 

przejęta tym
, że nauczyła się 

krakać. Leci i kracze: kra, kra, 
kra i z tego całego przejęcia 
nie zauw

ażyła drzew
a i tak 

w
 nie uderzyła, że straciła 

przytom
ność.

Po kilku godzinach w
staje i się 

zastanaw
ia:

– H
au, hau, m

iał, m
iał. Kurczę, 

jak to było?

Podchodzi stew
ardessa 

do A
raba w

 sam
olocie.

– Przepraszam
, m

oże życzy pan 
sobie drinka?
– N

ie, dziękuję. Zaraz siadam
 

za steram
i.

Rozm
aw

iają dw
a pączki:

– W
iesz co, złożyłem

 papiery 
na SG

H
– I co, przyjęli cię?
– N

o coś ty, pączka!?

W
 przedziale siedzi 

czarnoskóry student. U
parcie 

przygląda m
u się starszy 

m
ężczyzna. Pierw

szy raz 
w

 życiu w
idzi M

urzyna, w
ięc 

stara się zagadać:
– Bangladesz? – pyta.
Czarnoskóry nic.
– Bangladesz? – pyta ponow

nie 
m

ężczyzna.
Czarnoskóry m

ilczy.
– Bangladesz? – nie daje 
za w

ygraną w
spółpasażer.

Czarnoskóry w
staje, otw

iera 
okno, w

ystaw
ia przez okno rękę 

i m
ów

i:
– N

ie, nie bangla...

Zim
a. Legow

isko 
niedźw

iedzi. M
ały 

niedźw
iadek budzi starego 

siw
ego m

isia:
– D

ziadku! D
ziadku, 

opow
iedz m

i bajkę!
– Spij... – m

ruczy dziadek – 
...nie czas na bajki.
– Ale dziadku! N

o to pokaż 
teatrzyk! Ja chcę teatrzyk! – 
krzyczy m

ały.
– N

o dobrze... – sapie 
dziadek, gram

oląc się pod 
łóżka i w

yciągając stam
tąd 

dw
ie ludzkie czaszki. W

kłada 
w

 nie łapy i w
yciągając 

je przed siebie m
ów

i:
– D

ocencie N
ow

ak, co tak 
hałasuje w

 zaroślach?
– To na pew

no św
istaki, 

panie profesorze.

N
a kolejne igrzyska w

 starożytnym
 

Rzym
ie, postanow

iono 
przygotow

ać jakiś now
y num

er. 
N

ajlepsza w
śród propozycji 

okazała się w
alka M

urzyna 
z lw

em
, przy założeniu, że lew, 

po krótkiej w
alce,rozszarpuje 

M
urzyna – ku uciesze 

zgrom
adzonej publiczności.

W
ybrano w

ięc odpow
iedniego 

lw
a, odpow

iedniego M
urzyna. A

le 
tuż przed w

alką, organizatorzy 
zaczęli zastanaw

iać się, patrząc 
na M

urzyna czy aby taki w
ielki 

um
ięśniony M

urzyn, nie da rady 
lw

u.
Po krótkiej naradzie postanow

iono 
zakopać go do pasa w

 ziem
i, w

 celu 

obniżenia szans na w
ygraną. Lecz 

kiedy spojrzano na do połow
y 

w
kopanego w

 ziem
ię M

urzyna, 
w

ydał im
 się jeszcze w

iększy, w
iec 

w
kopano go w

 ziem
ię po szyję.

I tak rozpoczęła się w
alka. 

Tłum
 szalał z radości. Z klatki 

w
ypuszczono w

ielkiego 
w

ygłodzonego lw
a, który – kiedy 

tylko zobaczył głow
ę M

urzyna – 
ruszył do ataku.
Przerażony M

urzyn w
 ostatniej 

chw
ili przechylił głow

ę, lew
 

potknął się, w
alnął łbem

 o bandę 
areny i legł nieprzytom

ny.
A

 w
tedy rozw

ścieczony lud zaczął 
krzyczeć:
W

alcz uczciw
ie czarnuchu!

Policjant w
ybrał się na koncert 

do filharm
onii.

– Czy nie sądzi pan, że w
 tej sali 

jest kiepska akustyka? – spytał się 
go w

 czasie przerw
y siedzący obok 

m
ężczyzna.

– Ja nie czuję, m
am

 katar.

D
o przedszkola dla dzieci upośledzonych 

przyjeżdża z gospodarską w
izytą Leszek 

M
iller. Pani pyta dzieci, kto to jest. N

iestety, 
nikt nie w

ie. W
 końcu Jasio nieśm

iało 
podnosi rękę. N

auczycielka zachęca go:
– N

o, Jasiu, śm
iało, śm

iało, kto to jest?
– N

ow
y?

A
 w

iecie dlaczego student jest podobny do psa?
Bo jak się m

u zada pytanie, to tak m
ądrze patrzy.

Jasiu pije w
odę z kałuży, podchodzi m

am
a:

– Jasiu! N
ie pij w

ody z kałuży! Tam
 są bakterie!

– Już nie, przejechałem
 przez nią pięć razy row

erem
.

Panie doktorze, proszę szybko przyjechać do m
ojej żony!

– A
 co jej dolega?

– N
ie w

iem
, ale jest tak słaba, że m

usiałem
 ją zanieść do kuchni, 

żeby zrobiła m
i śniadanie!


